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

الحقيقي الصادق الصالح الذي ال يرمي 
إال إلى إقرار العدل والحريات األساسية 
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األستاذة الجامعية فتحية السعيدي:

عزوف النساء عن املشاركة يف الحياة 
السياسية له أسباب كثرية 

الدكتور الحبيب الكزدغلي:

 مبادرة اتحاد الشغل للحوار الوطني أّكدت مرّة 
أخرى تغليبه مصلحة البالد بالدرجة األوىل

تغيّرات متوقعة في المشهد السياسي:

إصرار الرئيس سعيد 
على صالحياته الواسعة 

يربك التحالف الحاكم

بعد جلسة في رئاسة الحكومة:
رفع االعتصام يف اذاعة شمس »اف 
ام« وإدانة لالعتداء على الصحافيني 

يف وكالة تونس افريقيا لألنباء

احتجاجات جانفي 2021
 إخالالت وخروقات اجرائية 
مخالفة للفصل 13 و 30٪ من 
الذين تمّ إيقافهم ُقصَّرٌ ! 

األخ الحبيب الحزامي:
جائحة كورونا لم تؤثر على 

1764 مؤسسة نسيج

UBCI حادثة درامية في بنك

املدير العام يشكو النقابيني 
بعد تقصريه تجاه أحد املوظفني

القضاء العسكري يفتح تحقيقا بعد مزاعم النائب 
راشد الخياري يف شأن أموال حملة قيس سعيد



اخلميس  22 أفريل  2021  -العدد1639       2

املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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وطنية

بعد إفشال اإلدارة لجلسة صلحية:

بعد جلسة في رئاسة الحكومة:

اليوم إضراب شركة »أوريدو« 
من أجل هذه املطالب املشروعة

رفع االعتصام يف اذاعة شمس »اف ام« وإدانة لالعتداء 
على الصحفيني يف وكالة تونس افريقيا لألنباء

انعقدت يوم امس االربعاء 21 أفريل 2021 جلسة 
الجانب  عن  حرضها  الحكومة  رئاسة  مبقر  عمل 
املكلّف  املستشار  املسّدي  مفدي  السيد  الحكومي 
االقتصاد  وزارة  عن  وقادة  محّمد  والسيد  باالعالم 
الطرف  وعن  جهة  من  االستثامر  ودعم  واملالية 
السعيدي  الطاهري ومحمد  االجتامعي االخوة سامي 
ومحمد الهادي طرشوين ونفيسة حسني وغاية املاجري 
عن االتحاد العام التونيس للشغل وأمرية محمد وخولة 
السليتي وريم سعودي عن النقابة الوطنية للصحفيني 

التونسيني، وتناول اللقاء:
1 ـ وضعية اذاعة شمس اف ام.

وتّم االتفاق عىل:
ـ انهاء اجراءات التفويت يف غضون شهر من تاريخ 

االربعاء.

بداية  للمؤسسة يف  اليومي  للتسيري  مفّوض  تعيني  ـ 
األسبوع القادم.

انتظار  يف  التقنية  للمشاكل  حلول  بإيجاد  اإلرساع  ـ 
التفويت.

ـ التعّهد باستخالص املستحّقات إىل حني التفويت.
وعليه قّرر الطرف النقايب رفع االعتصام.

2 ـ وكالة تونس افريقيا لألنباء:

عىل  االعتداء  الحكومة  رئيس  السيد  مستشار  اعترب 

ولن  ومرفوضا  ُمَدانًا  الوكالة  وصحفيي  وتقنيي  أعوان 

يتكّرر.

ـ يتوىّل مجلس االدارة تعيني مترصّف من بني أعضائه 

يف انتظار تعيني نهايئ وفق عقد أهداف وبرامج وذلك 

يف أجل ال يتجاوز الشهرين.
تفاقم العجز التجاري  

تفاقم العجز التجاري لتونس خالل الثاليث األّول من سنة 2021 ليصل إىل مستوى 3651،4 
مليون دينار مسّجال بذلك زيادة مقارنة باملعّدل الثاليث )2863،9 مليون دينار( للثالثيات 

الثالث األخرية، وفق مؤرشات نرشها املعهد الوطني لالحصاء يف إطار نرشية »التجارة 
الخارجية باألسعار الجارية مارس 2021« وتطّورت الصادرات خالل األشهر الثالثة األوىل 

من 2021 بنسبة 2،4 باملائة مقارنة بالثالثيّة األخرية من سنة 2020. وقّدرت قيمتها 
بـ10818،4 مليون دينار مقابل 10564،8 مليون دينار خالل الثالثيّة السابقة.

سنة  من  الرابعة  بالثالثية  مقارنة  باملائة   9 بنسبة  ارتفاعا  بدورها  الواردات  وسّجلت 
2020. وبلغت قيمتها مستوى 14469،8 مليون دينار مقابل 13280،3 مليون دينار خالل 

الثالثية األخرية من 2020.
وفقد معدل تغطية الواردات بالصادرات 4،8 نقاط ليبلغ نسبة 74،8 باملائة مقابل 79،6 

باملائة خالل األشهر الثالثة األخرية من 2020.

 ،2021 أفريل   22 الخميس  اليوم  يشّن 
عن  إرضابا  »أوريدو«  رشكة  وإطارات  أعوان 
العمل بكافة فروعها إثر إفشاِل ممثيل االدارة 
العامة الجلسَة الصلحيَة التي انعقدت أول أمس 
الثالثاء مبقر اإلدارة العامة إلدارة نزاعات الشغل 
والنهوض بالعالقات املهنية والتي حرضها وفد 
نقايب ترأسه األخ محمد عيل البوغديري األمني 
الخاص  القطاع  عن  املسؤول  املساعد  العام 
العامة  العام للجامعة  واألخ عيل ورق الكاتب 

لتكنولوجيا املعلومات والخدمات.

واضطر الطرف النقايب إىل إقرار اإلرضاب بعد أن تأكد أن الطرف اإلداري حرض الجلسة 
املزمنة واملرتاكمة، بل حرض  املهنية واالجتامعية  إرادة حقيقية لحّل املشاكل  املذكورة بال 
محاوال اإلرباك وكسب الوقت فحسب، األمر الذي أجرب الجانب النقايب إىل التمسك بتنفيذ 

اإلرضاب.
جدير بالذكر، أن أعوان الرشكة يطالبون باحرتام الحق النقايب يف كافة جوانبه وبالزيادة 
يف األجور بعنوان سنة 2021 وبتفعيل االتفاق املتعلق بإحداث اتفاقية املؤسسة إىل جانب 
املطالبة بتفعيل االتفاق املتعلق مبراجعة املنح لسنة 2020 وتسوية بعض الوضعيات العالقة 

لعدد من املوظفني.
* صربي الزغيدي

شفاء عاجال
متنياتنا لألخ خليفة الحاج عيل الطويل الكاتب العام للنقابة األساسيةللتعليم األسايس 
بسيدي بوزيد الغربية وعضو الفرع الجامعي للتعليم األسايس بسيدي بوزيد بالشفاء 

العاجل بعد إجرائه لعملية جراحية نرجو من الله أن تكلل بالنجاح

أنه  العجبوين،  هشام  الدميقراطي  التيار  عن  النائب  أكد 
تم جمع 102 توقيع من النواب الداعمني لسحب الثقة من 

رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنويش.
الثقة  الئحة سحب  إيداع  بعد  يتّم  مل  إنه  العجبوين  وقال 
ذلك  يتّم  بأن  النيابية  الكتل  بني  مسبق  اتفاق  خلفية  عىل 
عند استكامل تجميع كل األصوات الالّزمة لسحب الثقة حتى 

يتحمل النواب مسؤولياتهم أمام الشعب.
وأضاف النائب »اخرتنا الرتوي هذه املرة ونرش األسامء يف 
حال تّم جمع كل اإلمضاءات الالزمة حتى ال نرتك املجال للبيع 

والرشاء ولتغيري األقوال بسبب ضغوطات حركة النهضة«.
إدارة  نائب ضد  أكرث من مائة  بأن وجود  العجلوين  وعلق 
الغنويش للربملان يعرب عن فشله سياسيا، مشريا إىل أن »موقّعي 

الئحة سحب الثقة ميثلون النواب املستقلني ومختلف الكتل 
تعبري  رغم  تونس  قلب  كتلة  نواب  احتساب  دون  النيابية 

مثانية منهم عن استعدادهم للتوقيع«.
»دون أن ندري إن كانت رغبة حقيقية لفّك تحالفهم مع 
ومقايضته  الغنويش  عىل  للضغط  مناورة  مجرد  أم  النهضة 
بحامية  األمر  تعلق  ما  إذا  سخية  النهضة  »حركة  أن  خاصة 

منصب شيخها الغنويش« وفق تعبري النائب.
الئحة  عىل  تونس  قلب  كتلة  توقيع  أن  العجبوين  وأضاف 
وضعية  إىل  بالنظر  هيّنا  يبدو  ال  الغنويش  من  الثقة  سحب 
رئيس الحزب نبيل القروي القابع خلف القضبان، وللتحالف 
الربملان  داخل  النهضة  وحركة  تونس  قلب  بني  السابق 

والحكومة.

هشام العجبوني:

102 توقيع لسحب الثقة من الغنوشي 
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* لطفي املاكني       
الفرضية يذهب يف  ات؟ هذه  العام مقبل عىل تطورات ومتغيرّ هل املشهد 
املتتالية  األحداث  إىل  ذلك  مستندا يف  الوطني  للشأن  متابع  من  أكرث  اتجاهها 
خالل األيرّام املاضية يف عالقة بالفاعلني يف املشهد العام اضافة إىل ترصيحاتهم 

أرشنا  التي  التطورات  تلك  حصول  إمكانية  تفتح  التي 
إليها.

ما  عند  يتوقرّف  األحداث  سي  يف  املتمعن  واملتابع 
بني  تجاذبات  من  تونس«  »قلب  حزب  داخل  يجري 
قياداته بخصوص مساره عىل مدى الفرتة املاضية منذ أن 
تحالف مع حركة النهضة بعد أن تبادال االترّهامات خالل 
الحملة االنتخابية لكن »الرضورات أباحت التناقضات« 
إذ قبلت قيادة »قلب تونس« أن تدعم الغنويش ليجلس 
الربملان وتواصل إسناده ودعمه كلرّام  عىل كريس رئاسة 
ت الكتل األخرى بسحب الثقة منه وبالتايل نجحت  همرّ
وخارجه  الربملان  داخل  العقبات  كل  تجاوز  يف  النهضة 
إىل  انحازت  التي  تونس«  »قلب  كتلة  التزام  بفضل 
الوطني  الحوار  انطالق  قبل  الوزاري  التحوير  إجراء 
وساندت إدخال تنقيحات عىل القانون املنظم للمحكمة 
دا  الدستورية التي قام رئيس الجمهورية بإعادتها مجدرّ

ملجلس نورّاب الشعب ومبرور الوقت اكتشفت قيادات »قلب تونس« أنرّ الحزب 
خرس الكثي من هذا التقارب وهذا ما عربرّ عنه الكثي من قواعده وكوادره يف 
الحزب  النهضة واستندوا يف موقفهم اىل وضعية  باعتبار تحالفهم مع  الجهات 
أربك  ما  وهذا  السجن  يف  رئيسه  يقبع  إذ  التحالف  من  الوقت  هذا  كل  بعد 
قياداته التي انساقت إىل املشاحنات ويف الوقت نفسه بدأت تطرح الجدوى من 
وضع يدها مع طرف سيايس ال يلتقي معها يف املرجعية الفكرية والسياسية بل 
كان منافسا لها يف االنتخابات الترشيعية والرئاسية حني دعرّم قيس سعيد عىل 
حساب نبيل القروي وألصق به كل النعوت املرتبطة مبنظومة الفساد وملا تبنيرّ 
ت خطابها »لتحول  للنهضة أنرّ تحقيق غاياتها وأولها رئاسة الغنويش للربملان غيرّ

العائلة  يف  املتمثرّل  الطبيعي  مساره  من  تونس  قلب  وجهة« 
الفكرية والسياسية التي ينتمي إليها وتجعله يخضع لوعودها 
املسية  انطالق  منذ  نوابه  أصوات  من  لتستفيد  له  وابتزازها 

النيابية 2019 ـ 2024.

تحالف المتناقضات...
القنوات  إلحدى  الشايب  شياز  النائبة  ترصيحات  وعكست 

الطبيعي  غي  التقارب  هذا  من  الربملانية  الكتلة  داخل  الخالف  التلفزية حجم 
النيابية  ته  الربملان مدرّ افتتاح  الكثي منذ  الكتلة  النهضة والذي كلرّف  مع حركة 
األوىل حني انسحب عدد من النواب من ضمنهم أسامء وازنة اثرت الحقا عىل 
االرّ أنرّ كلرّ ذلك مل ينث  الكتلة ليلتحق بهم عدد آخر من املنسحبني  دور وأداء 
النهضة بالدرجة  التحالف الذي استفادت منه  قيادة الحزب عن مواصلة هذا 

األوىل كعادتها من كل التقاربات السابقة منذ فرتة الرتويكا »لتنجو« النهضة من 
عقاب الناخبني و»اندثرت« األحزاب املتحالفة معها ثمرّ كررّرت التجربة مع »نداء 
تونس« الذي مل يبق منه إالرّ عدد من النورّاب ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة ثمرّ 
كان الدور عىل »قلب تونس« الذي ليس جبرّة النداء يف هذا الدور متغاضيا عن 
أخذ العربة من تلك النتائج التي غنمت منها النهضة 
واالعتداد  الغرور  من  شيئا  األمر  يف  وكأنرّ  لوحدها 
السياسية  عامل  يف  املربرّر  غي  االطمئنان  أو  بالنفس 
املبني عىل املصالح والرباغامنية بعيدا عن العواطف 
والتشبرّث مبجرد كالم يردرّده البعض كلرّام احتاجوا إىل 
سيحمله  وما  الحارض  تقلرّبات  يقيهم  مالذ  أو  سند 
ات وال يخفي املتابعون أنرّ قيادة  املستقبل من متغيرّ
النهضة املتمرسة عىل مثل هذه التجارب انطلقت يف 
تونس«  »قلب  إىل  الحاجة  دون  املفرتض  السيناريو 
إىل  العودة  رضورة  عن  قياداتها  أحد  حديث  وما 
ة أنرّ ما  الكتلة التاريخية إالرّ تهيئة لقادم األيرّام خاصرّ
كان مسكوتًا عنه يف التقارب غي الطبيعي بني »قلب 
تونس والنهضة« أصبح اليوم مطروحا للعلن وهذه 
مل  التي  تونس«  »قلب  من  قيادات  بأصوات  املررّة 
تعد تخفي رفضها لذلك التحالف ويف الوقت نفسه 

أكرّدت اعتزامها التصويت لصالح الئحة سحب الثقة من 
طرحته  »الشعب«  كانت  ما  إىل  نعود  وهنا  الغنويش 
منذ أشهر كون أصوات »قلب تونس« ستكون »أصوات 
إجامع  شبه  عليها  التي  الالئحة  هذه  ملرور  الرحمة« 
الغنويش  بقاء  أنرّ  للجميع  تأكرّد  أن  بعد  تفعيلها  برضورة 
عىل رئاسة الربملان مل يعد مستساغا باعتباره أحد أسباب 
هذا  ليرتك  حان  والوقت  وخارجه  الربملان  داخل  األزمة 
بعيدا  بدوره  والقيام  توازنه  للربملان  يعود  املنصب حتى 

عن الحسابات الحزبية مبا أنرّه مل يتخلرّ عن قيادة حركة النهضة إذ ظلرّ يترصرّف 
بعقلية حزبية وليس بعقلية رئيس برملان.

ترتيب التّموقعات...
يف  تونس«  »قلب  مواقف  يف  ات  املتغيرّ من  والتوجس 
عالقة بالتحالف مع النهضة يراه املراقبون دافعا سيجعل 
بوصلة  لتغيرّ  الحزب  هذا  قيادات  تستجلب  وكتالً  أحزابًا 
حسب  العام  املشهد  يف  أوضاعها  ترتيب  وإعادة  متوقعها 
حجمها املفرتض والخروج من دائرة تحالف يناقض مرجعيتها إذ كيف لحزب 
»مجررّد«  يكون  بأن  يقبل  وقراره  رؤيته  وفق  وازنا  ليكون  عديدة  فرص  أمامه 
خزرّان لدعم النهضة وشيخها بأصوات نورّابه وإىل ذلك »جررّه« إىل دائرة خالفات 
املرجعية  يف  إليه  أقرب  هي  أطراف  مع  ة  خاصرّ بها  معنى  يكن  مل  ورصاعات 
عن  الحديث  أنرّ  أثبتت  التجربة  ألنرّ  الطبيعية  عائلته  أي  والسياسية  الفكرية 

مقابل  النهضة  حركة  باستثناء  حزب  أي  منه  يربح  مل  املتناقضات  بني  التوافق 
خروج البقيرّة بيد فارغة وأخرى اليشء فيها سوى مجررّد وعود وكالم وتطمينات 

كذبتها األحداث الحقا واألمثلة عىل ذلك كثية.
ومتوقعه  وضعه  ترتيب  حتمية  أمام  تونس«  »قلب  فإنرّ  املنطلق  ذلك  ومن 
التي مل يجن منها شيئا بل استفاد منه من َحرَِص  التحالفات  بعيدا عن دائرة 
عىل التقارب معه تحت مسميات استعملها مع غيه من األحزاب التي صدقت 
يحصل ألنرّ  لن  النهضة وهذا  مع  تحالفها  تستفيد من  ان  أنرّه ميكن  لحظة  يف 
املنفعة  جلب  األوىل عىل  بالدرجة  مبنيرّا  تحالفها  يكون  أن  الحركة  اسرتاتيجية 
لها وعند انتفاء تلك املنفعة تصبح يف حلرّ من ذلك االلتزام وهي حاليا تستعد 
االلتزام يف عالقة بقلب تونس بعد أن بدت عديد املؤرشات  للتخلرّ عن ذلك 
للقيام  املبادرة  ستكون  هي  لذلك  تجاهها  املواقف  يف  تقلرّبات  عن  ث  تتحدرّ
تابعة ألي خطوة يأيت بها غيها يف مثل هذه  بخطوة استباقية حتى ال تكون 
القريب  املحيط  يف  خارجية  وخاصة  داخلية  ات  متغيرّ تعرف  التي  الظروف 
اثر  االسالمية  املرجعية  ذات  األحزاب  املساحات عىل  تضيق  بدأت  إذ  والبعيد 
ومالًذا  سندا  متثرّل  قريب  وقت  اىل  كانت  ة  عدرّ دول  بني  الحاصلة  املصالحات 
لتلك األحزاب إالرّ أنرّ التقارب األخي بني كلرّ من مرص وتركيا وقطر بات يفرض 
خارطة مغايرة يجب االقتداء بها تجنرّبا لردود أفعال غي محسوبة قد تجرب هذه 
أنرّ  خاصة  والعزلة  املحارصة  من  املزيد  تجنبها  بتنازالت  القبول  عىل  األحزاب 
الزيارة األخية للرئيس قيس سعيد إىل مرص وما رافقها من قراءات واستنتاجات 
ال تصب بالتأكيد لصالح تلك األحزاب بل أضعفت موقعها 
وجعلتها تجنح للمهادنة يف هذه الفرتة واألدل عىل ذلك 
ما بدر من ترصيحات فيها من بلغ درجة التنكرّر ألي صلة 
مبا  طويال  ح  التبجرّ بعد  كان  شكل  بأيرّ  »اإلخوان»  مع  له 
الربيع  ثورات  مع  »فتح«  من  لها  تخفرّف  وما  يجمعها 
خاصة  الدول  تلك  شعوب  أغلب  أوضاع  أنرّ  االرّ  العريب 
اقتصاديا واجتامعيا جعلتها تحنرّ إىل زمن مىض إذ كانت 
كان  الرضوريات متوفرة مع »األمن واالمان« وإن  أبسط 
كانت  هنا  ومن  استثناء  دون  الجميع  عىل  وسطوته  النظام  قبضة  تحت  ذلك 
مع  جاءت  التي  األنظمة  لهذه  شعبية  محاكامت  اىل  تحورّلت  التي  املقارنات 
ة عليها رغم أنرّها تسلرّمت السلطة  »أجندة الربيع العريب« وبالتايل أصبحت الحجرّ
أجيال  أجلها  ناضلت من  مقاييس دميقراطية  االقرتاع وفق  من خالل صناديق 
متعاقبة ومتنرّت رؤية هذا األسلوب املدين يف انتقال السلطة ومامرستها االرّ أنرّ 
الحقبة  السيايس عىل مدى  التي كانت يف صدارة املشهد  عجز أغلب األحزاب 
ه إىل  املاضية مبختلف تلويناتها »نفرت« شعوبها من هذه التجربة بل بدت تتجرّ
إقرار نظام سيايس تكون فيه صالحيات الحكم لدى حزب ينال األغلبية املطلقة 
ل مسؤولية كل ذلك  ويشكرّل حكومته لوحده وينفذ برنامجه االنتخايب ويتحمرّ
املخيال  مازال يف  الذي  الجمهورية  لرئيس  وبالتوازي مع سلطات واسعة متنح 
الجمعي لعموم الشعب التونيس هو صاحب القرار األورّل واألخي الذي ميكنه 
إيجاد الحلول ملشاكله والقادر عىل حاميته وتوفي الطأمنينة التي بات يفتقدها 

ة الحكم. منذ أن توزرّعت الصالحيات بني أكرث من طرف يف سدرّ

تغيّرات متوقعة في المشهد السياسي

* إصرار الرئيس سعيد على صالحياته الواسعة يربك التحالف الحاكم

* هل استعدّت 
النهضة لسيناريو 
»فك االرتباط« 
مع قلب تونس؟

* لماذا قبل »قلب 
تونس« بالمتناقضات 
ودفع ضريبة تحقيق 

مصالح الغنوشي 
والنهضة؟

إثر نرش النائب راشد الخياري لفيديو عىل الفايسبوك يتهم فيه رئيس 
االنتخابات  يف  خارجي  ومتويل  دعم  بتلقي  سعيرّد  قيس  الجمهورية 

الرئاسية 2019، فتح القضاء العسكري تحقيقا يف هذه املزاعم.
وحسب ما أكده فوزي الدعاس فقد تمرّ استدعاؤه كشاهد أمام النيابة 
العمومية بالقضاء العسكري، بعد أن نسب إليه الخياري إدارة الحملة 
طريق  عن  أجنبية  أموال  بتسلرّم  واتهمه  سعيد،  لقيس  االنتخابية 

حورّاالت بريدية، لفائدة رئيس الدولة، وبأنرّ لديه وثائق تثبت ذلك.
بعد  العسكرية  املحكمة  لدى  كشاهد  استدعايئ،  »تمرّ  الدعاس  وقال 
فتحها لتحقيق بخصوص فيديو نرشه النائب راشد الخياري ليلة االثنني 
عىل صفحته الرسمية مبوقع »فايسبوك« ورفض تقديم تفاصيل أخرى 

القضاء  عند  أصبح  األمر  »إن  بالقول  القضية مقترصا  بخصوص هذه 
اآلن«.

وكان الدعاس قد نرش تدوينة يف وقت متأخر من الليلة الفاصلة بني 
االثنني والثالثاء، أعلن فيها نيته التوجه إىل القضاء لتتبع النائب راشد 
الفيديو  أكد يف  قد  كان  األخي،  أن هذا  إىل  اإلشارة  وتجدر  الخياري. 
أمريكيرّة  مورّلت حملة سعيرّد هي جهات  التي  الجهة  أنرّ  الذي نرشه 
بت إليه الوثائق بعد أن غيرّ رئيس الجمهورية والءه من األمريكيني  رسرّ
للبحث يف  القضاء  تحرك  إىل  قوله طبعا. ودعا  الفرنسيني حسب  إىل 
هذه القضية، متهام رئيس الجمهورية والدعاس بارتكاب جرائم أمن 
دولة متسرّ من حرمة الوطن وتبطل نتائج االنتخابات الرئاسية األخية.

القضاء العسكري يفتح تحقيقا  بعد مزاعم النائب راشد الخياري يف شأن 
أموال حملة قيس سعيد
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بكلية  الرتاث  مخرب  ومدير  املعارص  التاريخ  أستاذ  الكزدغيل  الحبيب  الدكتور  أكّد 
اآلداب والفنون واالنسانيات بجامعة منوبة تأثري الحركة الشيوعية بالبالد التونسية من 
خالل دور قياداتها يف مسار الحركة النقابية والنضال الوطني بتحفيزها الوعي بالدفاع 
عن مصالح العّمل والطبقات الكادحة وهذا ما أظهرته املداخالت التي تضمنها برنامج 
مائوية الحركة الشيوعية املنجز من قبل مخرب الرتاث وهذا ما بّينه الدكتور الكزدغيل 
يف حواره لـ »الشعب«، كم ربط املايض بالحارض بتقديم تصوره للمطلوب من اليسار 
املتاحة  التي يعرفها منذ سنوات واالمكانيات  التشّتت  مبختلف أطيافه لتجاوز حالة 

أمامه لدعم إشعاعه والتموقع الجّيد أمام هيمنة القوى اليمينية والشعبوية.
كم اعترب أّن مبادرة اتحاد الشغل للحوار الوطني فرصة قد تكون األخرية لتقديم 

الحلول لتجاوز الصعوبات التي تعيشها البالد منذ سنوات.
* ماهي منطلقات واطار النشاط الشيوعي يف تونس؟

اثر دخول  لية  العماّ الحركة  بظهور  تونس مرتبطة  الشيوعي يف  النشاط  ـ منطلقات 
عن  الدفاع  الشعور برضورة  تولد  الصعبة  العمل  لظروف  واعتباًرا  الفرنيس  االستعمر 
أنفسهم تجاه استغالل املقاولني لألشغال التي ميارسونها وهنا تجدر االشارة إىل أناّ جزًءا 
نا من االيطاليني واملالطيني والفرنسيني والتحق  كبريا من اليد العاملة كان يف البداية متكواّ
واملوانئ  الحديدية  والسكك  البناء  اختصاصات  يف  التونسيون  الحقة  مرحلة  يف  بهم 
والنقل وقد انتقلت إليهم أفكار الدفاع عن حقوقهم املغتصبة من املستعمرين بعد أن 
ظهرت يف أوروبا أشكال مختلفة من االحتجاج ضد التعسف وهضم حقوقهم رغم أناّهم 

أصحاب األرض املحتلة من املستعمر.
* ما مدى ارتباط النشاط الشيوعي باألممية الشيوعية يف التشكل واملمرسة؟

ـ ظهور النواة األوىل كان سنة 1921 وارتبط باألحداث التي عرفها العامل بعد الحرب 
ها الثورة البولشفية التي عرفتها روسيا سنة 1917 وتلتها مع سنة 1919 ظهور  ومن أهماّ
األممية الشيوعية وهي األممية الثالثة ألناّها كانت مسبوقة باألممية االشرتاكية إذ كان 
هناك خالف حول املشاركة من عدمها يف الحرب العاملية األوىل والتي نجح الشيوعيون 

يف القيام بالثورة البولشفية رغم عدم مشاركتهم يف تلك الحرب.
أناّه  أي  االستعمر حركة متدينية  يعتربون  كانوا  االشرتاكيني  أناّ  اىل  االشارة  كم تجدر 

وضع مفروض عىل املستعمرات لتتطواّر وهذا ما مل يقبل به الشيوعيون الذين طالبوا 
»باكو«  مدينة  مؤمتر  يف  ذلك  تجىلاّ  وقد  األوروبية  املراكز  عن  املستعمرات  بفصل 
)أذربيجان( سنة 1920 ووصلت هذه األفكار إىل تونس مماّ دفع باالشرتاكيني للتحفز 
واالنضمم إىل األممية الشيوعية التي دافعت عن استقالل املستعمرات وكان ذلك يف 

املؤمتر الذي عقده االشرتاكيون الفرنسيون مبدينة تور الفرنسية سنة 1920.
ا أواّل نواة للشيوعية فكانت يف 27 مارس 1921 مبدينة »فرييفيل« )منزل  أماّ

بورقيبة حاليا( ومن تجليات هذه الفكرة ان تشكل النواة كانت مختلطة 
عرفت  كم  معتقداتهم.  عن  النظر  بقطع  املجتمع  رشائح  كل  بني 

حبيب  مثل  العربية  باللغة  الجرائد  عديد  صدور  نفسها  الفرتة 
األمة وحبيب الشعب والبصري والنصري واملظلوم واملهزوم وقام 
الدستوريون بنرش »تونس الشهيدة« والتي تسباّبت يف اعتقال 
يف  بدورهم  الشيوعيون  أصدر  حني  يف  الثعالبي  العزيز  عبد 
التونسية  »املسألة  عنوانها  الحمراء«  »نرشية   1922 فيفري 
وحلاّها بواسطة الشيوعية« وأضافت ملوضوع القضية الوطنية 
وتحسني  ل  العماّ بتحرير  واملطالبة  االجتمعية  املسألة  طرح 
أوضاعهم وتأسيس النقابات وهذا ما يفساّ منارصتهم للمرشوع 

النقايب الوطني.
الحركة  مسار  يف  ومناضليها  الشيوعية  للحركة  كان  دور  أي   *

الوطنية؟
ـ رغم منع الحركة الشيوعية منذ ماي 1922 ورغم االضطهاد الذي ُمورس 

عىل أعضائها االاّ أناّها ساهمت يف النضال ضداّ االستعمر يف مختلف املراحل وعرب الخاليا 
ها  أهماّ ومن  مبوسكو  سابقا  انعقدت  التي  املؤمترات  يف  واملشاركة  واملناشري  السية 
الشيوعية حيث  1922 يف مؤمتر األممية  الطاهر بودمغة )ساعي بريد( سنة  مشاركة 
أهداه  لينني  إناّ  تلك ويقال  لينني يشيد مبداخلته  الفرنيس مماّ جعل  االستعمر  فضح 

معطفه عندما قدم له »بودمغة« زربية من القريوان.
وبالنسبة إىل الحركة الوطنية فقد كانوا رافعني شعار االستقالل إالاّ أناّ انتمء الشيوعيني 

ون يف مستوى األولويات ومثال ذلك عند  إىل الحركة العاملية جعلهم يف بعض األحيان يغرياّ

صعود النازيه إىل الحكم يف أملانيا )جانفي 1933( طرحت عليهم املسألة الدميقراطية 

وتغليبها مبا أعطى األولوية لتكوين الجبهات املعادية للفاشية وهذا كان خالل فرتات االاّ 

أناّ الشيوعيني كانوا اىل جانب بورقيبة وقادة الحزب الدستوري باملحتشدات يف سبتمرب 

دورا  لعبوا   1952 جانفي  يف  البالد  لتحرير  الحاسمة  املعركة  اندالع  وعند   .1934

كبريا، وبعد االستقالل ساهموا يف انتخابات املجلس التأسييس من خالل 

12 قامئة )انتخابات مارس 1956( وكذلك يف االنتخابات الترشيعية 

األوىل )نوفمرب 1959( ورغم محاوالتهم لتكون معارضتهم ايجابية 

االاّ أناّه وقع استغالل املحاولة االنقالبية )ديسمرب 1962( رغم 

إدانتهم لها فإناّه وقعت منع صحيفة »الطليعة« الناطقة باسم 

م« التي كان يديرها املناضل سليمن  الشيوعية و»منرب التقداّ

التاريخ  ذلك  من  الشيوعي  الحزب  منع  وتماّ  سليمن  بن 

ليتواصل نشاطه السي اىل حداّ سنة 1981 ويف سنة 1993 

أصبح اسمه حركة التجديد وتغرياّ يف سنة 2012 ليصبح املسار 

االجتمعي مع التأكيد أناّ النشاط الشيوعي شمل أحزابا أخرى 

والوطن  والشعلة  التونيس  والعامل  »برسبكتيف«  منظمة  مثل 

ل الشيوعي ومن هذا املنطلق نظمنا مائوية النشاط  وحزب العماّ

الشيوعي الذي كان هاجسه الوحيد الدميقراطية والعدالة االجتمعية.
* هل هناك عالقة بني تغيري تسمية الحزب وتوجهاته؟

التسمية يف األصل هي أوروبية لذلك فإناّ تغرياّ اسم الحزب غايته توسيع مجالها  ـ 
التحاق  اطار ضياّق وقد مكاّن ذلك من  تبقى حبيسة  الفكرة األصلية( حتى ال  )نعني 
أسمء عديدة وانخراط مناضلني من مجاالت أخرى ساهموا يف تطوير األفكار وتوسيع 

املرجعيات وتماّ تفادي حالة الجمود.

الدكتور الحبيب الكزدغلي أستاذ التاريخ المعاصر ومدير مخبر التراث بجامعة منوبة
  مبادرة اتحاد الشغل للحوار الوطني أّكدت مرّة أخرى تغليبه مصلحة البالد بالدرجة األوىل

الجزء األول

* حاوره لطفي املاكني

-PROGRAMME AEP-
Dans le cadre du Programme National d’Alimentation en Eau Potable 
des Zones Rurales phase II cofinancé par la Banque Africaine de 
Développement (BAD)  , le Maître de l›Ouvrage, le CRDA de Médenine 
lance un appel d›offres national pour l’exécution des travaux des 03 forages 
d’exploitation dans le gouvernorat de Médenine , répartis en trois (03) lots :
•Lot 1 : Forage   « Henchir Majel »; profondeur 200 m; délégation de Béni 
kheddache
•Lot 2 : Forage  « Bagbag »; profondeur 200 m; délégation de Béni 
kheddache
•Lot 3 : Forage «  Wejeh Lgha 2 » ; profondeur 180 m; délégation de Béni 
kheddache
Et ceci conformément aux conditions énoncées au Cahier des Clauses 
Administratives Particulières (CCAP) et au Cahier des prescriptions 
Techniques Particulières (CPTP). Les prestations sont dénommées ci-
après « les travaux ». Les travaux  se composent de 03 forages dans le 
gouvernorat de Médenine répartis en Trois lots.
Les soumissionnaires  intéressés  par cet appel d›offres peuvent obtenir 
des informations supplémentaires et examiner le dossier d›appel d›offres 
disponible au niveau du CRDA Médenine à l’adresse : Avenue 2 Mai 1966 
Route Tataouine Médenine 4100 et retirer gratuitement le cahier des charges 
auprès du bureau d’ordre central du CRDA de Médenine.
Les offres doivent être envoyées sous pli fermé et recommandé, rapide 
poste ou remises directement au bureau d’ordre central du CRDA de 
Médenine au nom de Mr. le Commissaire Régional au Développement 
Agricole de Médenine à l’adresse suivante : Avenue 2 Mai 1966 Route 
Tataouine Médenine 4100 au plus tard le 252021/05/ à 10h.00 min et 
portant la mention «Ne pas ouvrir ; Appel d›offres N°032021/: Création 
des 03 forages d’exploitation dans le gouvernorat de Médenine» ou remis 

en main propre contre décharge au bureau d›ordre central du CRDA de 
Médenine. 
La date et le numéro d’enregistrement du bureau d’ordre du CRDA de 
Médenine faisant foi.
L’enveloppe extérieure doit porter la mention « Ne pas ouvrir ; Appel 
d›offres N°032021/: Création des 03 forages d’exploitation dans le 
gouvernorat de Médenine»» et comporter :
•Le cautionnement provisoire valable 150 jours à partir de la date  limite de 
remise des offres, d’un montant égal à : 
•2000 dinars pour le lot n°1
•2000 dinars pour le lot n°2.
•1800 dinars pour le lot n°3.
•Les pièces  administratives (citées dans l’article 33.4 de C.CA.P)
•L›enveloppe 1 : fermée, scellée et portant le nom et les références du 
soumissionnaire doit contenir l›original du dossier technique marqué 
«original» avec deux copies. (pièces citées dans l’article 33.1 de C.CA.P)
•L›enveloppe 2 : fermée, scellée et portant le nom et les références du 
soumissionnaire doit contenir l›original du dossier financier marqué 
«original» avec deux copies. (citées dans l’article 33.2 de C.CA.P)
L’enveloppe extérieure doit être anonyme, sans en-tête, ni sigle ou cachet 
du soumissionnaire, fermée et cachetée.
La durée de validité des offres est fixée à 120 jours à compter de la date 
limite de remise des offres.
Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires 
qui souhaitent être présents à l’ouverture   le 252021/05/ à 10.30.min à la 
salle des réunions du CRDA de Médenine.
 Toute offre qui ne présente pas le cautionnement provisoire ainsi que tout 
document contenant des éléments nécessaires pour l’évaluation des offres 
sera rejetée.

MINISTERE DE L›AGRICULTURE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE
COMMISSARIAT REGIONAL AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE MEDENINE

AVIS DE L›APPEL D›OFFRES 
N°03//2021

        Création  des 03 forages d’exploitation dans gouvernorat de Médenine
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يف  الفادح  والنقص  املعدات  حالة  تردي  عن  البيان  وتحدث 
صيانتها وانعدام وسائل الوقاية والسالمة املهنية مام أدى إىل تواتر 
الحوادث الخطرية والقاتلة أحيانا وليس أدل عىل ذلك حادثة وفاة 
توفري  عن  البلديات  أغلب  وعجز  لواجبه  أدائه  أثناء  يف  زميلنا 
وسائل الوقاية والحامية خاصة يف ظل تفيش وباء كورونا وال مباالة 
سلطة اإلرشاف يف تتغري كافة هذه املستلزمات واقتائها يف إبانها. 

الالزمة  البرشية  للموارد  البلديات  جّل  افتقار  إىل  إضافة 
سلطة  تلكؤ  إىل  نظرا  وجه  أكمل  دورها عىل  لتؤدي  والرضورية 
اإلرشاف يف متكينها من الوسائل املالية والقانونية للرفع من نسبة 
الجامعات  مجلة  فرضته  الذي  العائق  أمام  خاصة  بها  التاطري 
نفقات  من   ٪  50 سقف  التأجري  نفقات  تجاوز  بعدم  املحلية 

العنوان األول. 
كام استنكر البيان التجاهل املتعمد للقطاع البلدي يف برنامج 
التلقيح رغم جهود أعوان النظافة يف مهام الدفن ورقع الفضالت 

مام يجعلهم األكرث عرضة لإلصابة بالفريوس ودون تثمني 
مسألة  إسقاط  إىل  إضافة  األوىل  الصفوف  يف  لدورهم 
الحراك الوظيفي عىل العمل البلدي دون أي مربر وعدم 
تفعيل مقتضيات الفصل 131 من املجلة والقايض بإلزام 
السلطة املركزية مبساعدة البلديات عىل تحقيق التكافؤ 

بني املوارد واألعباء.
إىل  بيانها  يف  للبلديني  العامة  الجامعة  ونبهت 
التي  املطالب  بكل  متسكها  مؤكدة  الوضع  خطورة 
داعية  الحكومة  مع  املربمة  االتفاقات  عليها  تأسست 
مجددا إىل األخذ بعني االعتبار كل معّوقات تقدم املسار 

من  البلدية  املجالس  عليه  أصبحت  ما  ظل  يف  برمته  الالمركزي 
العمل  مناخ  عىل  جلية  بصورة  أثرت  ورصاعات  وتجاذب  متزق 
بالبلديات وأفرزت واقعا من التململ يف صفوف األعوان، وطالبت 
معالجة  عىل  االنكباب  يف  مبسؤولياتها  باالضطالع  اإلرشاف  ُسلََط 

لخطورة  استجابة  الالزمة  والرسعة  بالجدية  اإلشكاليات  مختلف 
الوضع وحساسيته داعية قواعدها اىل التجند والتعبئة واالستعداد 
تحقيق  اجل  من  واملرشوعة  القانونية  الوسائل  بكافة  للنضال 
املطالب العالقة واالرتقاء بالوضع البلدي واالستجابة لالنتظارات 

العالقة واآلمال املؤجلة.

الئحة الجامعة العامة للبلديين:

االنتظارات العالقة واآلمال املؤجلة
أصدرت الجامعة العامة للبلدين الئحة عربت خاللها عن استيائها من استمرار سياسة التسويف واملامطلة تجاه القطاع 
والعاملني به رغم تردي األوضاع املهنية واالجتامعية مبختلف البلديات مسجلة تنامي الشعور بالغنب والتجاهل والتهميش 
الطلبات  نهائية ورسمية يف  بصفة  البّت  اإلرصار عىل عدم  أصنافهم ورتبهم خصوصا مع  البلديات مبختلف  أعوان  تجاه 
املرشوعة للبلديني وأشارت الجامعة يف الئحتها إىل قصور مجلة الجامعات املحلية وعجزها عن تغيري واقع العمل البلدي 
والرتاخي املقصود من سلطة االرشاف يف مواصلة إصدار األوامر الرتتيبية لتفعيلها إضفة إىل ضعف إجراءات الدعم واملرافقة 
ملسار الالمركزية فضال عن توتر العالقة بني املجالس البلدية واإلدارة جراء غياب تحديد واضح لألدوار واملسؤوليات زادته 

حدة تراجع املداخيل والصعوبات املالية التي تعاين منها أغلب البلديات. 

* نرص الدين سايس

مكرم عاميرية

حادثة درامية في بنك UBCI انتهت بوفاة الموظف يونس بن يوسف بكورونا:

املدير العام اشتكى بنقابيني وموظفني لألمن ألنهم نددوا بتقصريه تجاه زميلهم الفقيد !
أقدمت االدارة العامة لالتحاد البنيك للتجارة والصناعة UBCI يف 
البنيك، عىل تقديم شكوى اىل  سابقة شاذة وغري مسؤولة يف القطاع 
منطقة االمن بباب بحر بالعاصمة ضد الكاتبني العامني لنقابتي تونس 
وبن عروس االخوين الفاضل عبيشو وكريم بن عامر واالخت اسامء 

الشافعي عضو اللجنة االستشارية للمؤسسة وعدد من املوظفني.
هذه الهجمة ضّد النقابيني واملوظفني جاءت إثر يوم الغضب الذي 
نظمه جميع موظفي البنك بحضور الجامعة العامة للبنوك وبتضامن 
كامل من القطاع احتجاجا عىل تقصري االدارة يف التعاطي مع وضعية 
قبل  كان  والذي  كورونا،  بوباء  تويف  الذي  يوسف  بن  يونس  زميلهم 
بالرفض  بعد٬ لكن مطلبه قوبل  العمل عن  ألّح عىل طلب  وفاته قد 
وان  مزمن  مرض  من  يعاين  أنه  ويؤيد  يؤكد  صّحيًّا  ا  ملفًّ تقدميه  رغم 
وضعيته الصحية حساسة، وهو الحق الذي تضمنه له قوانني البالد وكل 
أنه موظف  االنسان، خاصة  املدافعة عن حقوق  الدولية  الترشيعات 
قّدم أكرث من 32 سنة هدمة يف املؤسسة، لريحل عن زمالئه يف ديسمرب 
الفارط يف مشهد درامي ومؤمل، بسبب تعنت او جهل او انعدام انسانية 

املدير العام.
وفاته،  اىل  ادى  كورونا مام  بفريوس  أُصيب  التقصري  لهذا  ونتيجة 
علام ان االدارة العامة خّولت لبعض املسؤولني الفرنسيني والتونسيني 
بآلية العمل عن بُعد، ليشهد البنك حادثة مؤملة هزّت كل املوظفني، 
وزادتها قتامة الشكوى التي قدمتها االدارة اىل ادارة الرشطة العدلية 
زميلهم  مع  تضامنوا  الذين  وموظفني  نقابيني  من  املرحوم  زمالء  ضّد 
االربعاء،  أمس  انطلق  قد  املفرتض  من  الذي  التحقيق  وهو  الراحل، 
لتؤكد هذه املامرسات التمييز يف التعامل بسياسة املكيالني بني مختلف 
أصناف املوظفني، بل إن الربوتوكول الصحي املعتمد من  قبل االدارة 
االم  املؤسسة  يف  به  معمول  هو  عاّم  متاما  مختلف  تونس  يف  العامة 

بفرنسا.

أنها أرصت عىل  إال  االدارة ما زالت معدودة  ايام هذه  أن  ورغم 
من  مثال  التشفي  يف  تتامدى  مازالت  وهي  املوظفني،  من  االنتقام 
املوظفني الراغبني يف قروش استعجالية، وهذه املرة استهدفت مديرة 
ومساعدها  هي  وعمدت  املامغيل  مختار  املوظف  البرشية  املوارد 
املكلف بالحسابات اىل مامطلة مطلب املوظف املذكور واالمتناع عن 
ذهب  عندما  باستفزازه  ادارتها  قامت  كام  اسئلته  عن  بالجواب  مّده 
للسؤال وطرده ودفعه اىل التشنج وهم يعرفون ملفه الطبي وحالته 

الصحية واالجتامعية الحرجة ليجد نفسه معرضا لتهم خطرية.
منذ  العامة  واالدارة  املوظفني  بني  الثقة  أزمة  عّمق  الوضع  هذا 
توليها مقاليد التسيري ألكرث من ثالث سنوات، إذ ارتفع منسوب التوتر 
واالحتقان بني املوظفني مام ترجم وترية التحركات النضالية مل تعرفها 
املؤسسة طيلة أكرث من نصف قرن، حسب ما أكده املكتب التنفيذي 

للجامعة العامة للبنوك واملؤسسات املالية يف بيان له.
املؤسسة يف  التي ستغادر  العامة  االدارة  أن  أبرز  الجامعة  مكتب 
GROUPE BNP�  ضضون ثالث اسابيع بعد تخيل املؤسسة االم مجمع

PARISBAS عن حصته يف رأسامله االغلبي، سترتك خلفها األثر اليسء 
الكبري واملناخ االجتامعي الرديء، كام أكد مكتب الجامعة دعمها ودعم 
نقابات القطاع لكافة موظفي ونقابة البنك واعترب ان الشكوى املقدمة 
ضدهم متثل شكوى ضّد الجامعة وكافة هياكل االتحاد العام التونيس 

للشغل.
الدين الطبويب  وقد أولت املنظمة الشغيلة وعىل رأسها االخ نور 
االمني العام اهتاممه بهاته القضية االوىل من نوعها يف القطاع البنك، 
والتصدي  املؤسسة  موظفي  كل  عن  للدفاع  محاٍم  تسخري  تّم  وقد 
املادية  املّس من كرامتهم ومن مكتسباتهم  لكل من تسّول له نفسه 

واملعنوية.
تصعيد ضد الظلم

وغري  اإلنسانية  غري  باملامرسات  املؤسسة  نقابات  ونّددت  هذا 
املسؤولة والتمييزية  لالدارة العامة ومن ورائها الرئيس املدير العام، 
ودعت منظوريها اىل التحرك بكافة االشكال النضالية املتاحة والتضامن 
بن  يونس  للمرحوم  العادلة  القضية  ومع  بهم  املشتىك  زمالئهم  مع 
التونيس  العام  واالتحاد  النقابية  هياكلهم  االلتفاف حول  واىل  يوسف 

للشغل.
كام أكدت النقابات التضامن مع أرملة املرحوم، زميلتهم أيضا يف 
يهّم  ما  كل  يف  املرحوم  ابنة  إلعانة  لاللتزام  االستعداد  معلنة  العمل، 
اإلجراءات  كافة  يف  العائلة  جانب  اىل  بالوقوف  والتعهد  مستقبلها 

القانونية لضامن حّق العائلة بعد وفاة الفقيد.
* صربي الزغيدي

اهلل أكبر 

ببالغ األىس والحزن وبقلوب مؤمنة 
بقضاء الله وقدره، تلقينا خرب وفاة والد 
عام  كاتب  العويتي  الدين  فخر  األخ 
 TOPNET لتوبنات  األساسية  النقابة 
رصاع  بعد  العويتي  محمد  املرحوم 

مرير مع فريوس كورونا اللعني.
نتقدم  الجلل  املصاب  هذا  وإثر 
عبارات  وبأصدق  له،  الحارة  بتعازينا 

أن  تعاىل  الله  سائلني  املخلصة،  األخوية  والتعاطف  املواساة 
وينعم  جناته،  فسيح  ويسكنه  رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد 

عليه بعفوه ورضوانه.
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وكالة تونس افريقيا لألنباء 

رفع االعتصام وتعليق إضراب 22 أفريل 
وطلب اعتذار املشيشي

إثر إعالن الحكومة عن استقالة، كامل بن يونس، من خطّة 
ممثّل الّدولة يف مجلس إدارة وكالة تونس إفريقيا لألنباء، 
التونسيني  للصحافيني  الوطنية  النقابة  فرع  من  كّل  قّرر 
والنقابة األساسية ألعوان وكالة تونس افريقيا لألنباء ما ييل:

- رفع االعتصام، الذي انطلق فيه أبناء الوكالة منذ 6 أفريل 
 2021

- تعليق اإلرضاب املقّرر ليوم 22 افريل 2021
- تعليق مقاطعة أنشطة الحكومة واألحزاب الداعمة لها.

وتعّب الهياكل النقابية بالوكالة عن شكرها ملختلف أبنائها الذين تجندوا للدفاع عن استقاللية مؤسستهم كمرفق إعالم عمومي 
بعيدا عن كّل الكيانات السياسية والحزبية.

وتتوجه الّنقابتان، بعبارات الّشكر، لكّل الصحافيني واملنظامت ومكونات املجتمع املدين املحلية والدولية والشخصيات الوطنية، 
ملوقفها املبديئ الداعم الستقاللية املؤسسة واستنكارها االقتحام األمني الذي تعرضت له الوكالة من أجل فرض تنصيب حزيب 

يوم »الثالثاء األسود«، 13 أفريل 2021، وتؤكدان أن موظفيها وصحافييها عىل قلب واحد يف الّذود عن استقاللية املؤسسة.
وتجّدد النقابة األساسية وفرع النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني، املطالبة بتنقيح القانون املؤسس لوكالة »وات« الصادر 

سنة 1961 والتنصيص ضمنه عىل االستقاللية الصحفية للوكالة وفق املعايري الدولية. 
كام يدعوان إىل حوْكمة التعيني يف منصب الرئيس املدير العام للوكالة وفق املعايري الدولية لوكاالت االنباء يف الدول الدميقراطية 

والنأي به نهائيا عن التدخالت والتّأثريات  الحكومية والسياسية والحزبية.
وتطالب الهياكل النقابية رئيس الحكومة، هشام املشييش، املكلف بإدارة وزارة الّداخلية، باالعتذار عن اقتحام قوات األمن 
مقر الوكالة واالعتداء عىل الصحافيني والعاملني بها ووقف كل التّتبعات القضائية ضّد صحافيي وأعوان الوكالة إثر الشكاوى 

الكيدية املقّدمة ضّد حقهم يف التعبري.

وزارة العدل
سجن جندوبة

إعالن طلب عروض عدد 2021/02
يعتزم سجن جندوبة إجراء طلب عروض يخّص التزّود بالخرض والغالل خالل الفرتة املمتّدة من 1 جوان 2021 إىل 31 

ديسمب 2021 طبقا للفصل األول من كراس الرشوط االدارية الخاصة وذلك حسب القسط التايل:

الضامن الوقتيالقسط

400 دخرض وغالل

ـ فعىل الراغبني يف املشاركة يف القسط سحب ملف طلب العروض عن طريق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط 
TUNEPS وقد حّدد تاريخ 20214/21 عىل الساعة العارشة صباحا كأجل أقىص لتقديم العروض.

ـ يتّم إرسال العروض عن طريق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط TUNEPS ما عدى أصل الضامن الوقتي يرسل 
عن طريق البيد مضمون الوصول أو عن طريق البيد الرسيع عىل العنوان التايل، سجن بالريجيا 8117. تسلّم مبارشة 
إىل مكتب الضبط مقابل وصل إيداع مع رضورة التنصيص عىل الظرف الخارجي عىل ما ييل )ال يفتح طلب العروض عدد 
2021/01 ـ التزود بقسط خرض وغالل( وقد حّدد يوم 2021/5/5 عىل الساعة العارشة والنصف صباحا 10.30 موعد 

جلسة فتح العروض الفنية واملالية مبقر السجن، وميكن للعارضني الحضور مبارشة أو عن طريق من ينوبهم.
ويبقى املشاركون ملزمني بعروضهم ملّدة 120 يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.

في النقل البرّي بالمنستير

اضراب ناجح ومستمرّ واإلدارة 
تكتفي بالفرجة

النقل  قطاع  أزمة  مازالت 
وسط  مكانها  تراوح  البّي 
ملا  االرشاف  سلطة  تجاهل 
غريب  استخفاف  يف  يحدث 
القطاع  أبناء  باستحقاقات 
الذين دبَّ  ومصالح املواطنني 
الغضب يف صفوفهم نتيجة ما 
تقرتفه  ماّم  وتبمهم  يحدث 

سلطات القرار تجاه منظوريها الذين ذاقت بهم السبل وأصبحت كل الحلول مطروحة لديهم مبا 
فيها حقهم املطلق يف االرضاب املفتوح الذي انطلق منذ أكرث من أسبوع ومل يصادف أي اهتامم من 

أصحاب الشأن قطاعيا وحكوميّا.
وملتابعة ما يحدث ميدانيا تحولنا اىل مركز الفحص الفّني باملنستري لتقّص تطورات ما يحدث 
من خالل الحديث إىل املرضبني والذي تحّدث لنا نيابة عنهم األخ محمد غّسان هنية الكاتب العام 
املساعد للفرع الجامعي للنقل وكاتب عام النقابة األساسية للوكالة الفنية للنقل البّي الذي لّخص 
لنا الوضع والدوافع املرشوعة التي دفعت باتجاه هذا التطور الخطري بعد الدخول يف ارضاب مفتوح 
)لليوم الرّابع تاريخ هذا اللقاء( يف املنستري وكل واليات الجمهورية عىل خلفية عديد الرتاكامت 
اضافة  للمواطنني  يسدونها  التي  والخدمات  القطاع  ملنتسبي  االجتامعي  الوضع  عىل  أثرت  التي 
اىل القطرة التي أفاضت الكأس وتوقف مبوجبها العمل متاما والدخول يف االرضاب املفتوح منذ 8 
أفريل وتتعلّق بعدم رصف املستحقات عىل غرار منحة االنتاج للثاليث األّول 2021 وزي العمل منذ 
القروض االستثنائية عىل سبيل  الصندوق االجتامعي ماّم عطّل خدماته مثل  2019 وعدم متويل 
املثال وكذلك عدم تفعيل االتفاقيات السابقة مثل اتفاقية منحة التغطية وتنقيح القانون األسايس.

ومن ناحية أخرى أضاف األخ محمد غّسان أّن من بني املطالب الحارقة ما تعلّق بوسائل العمل 
التي أصبحت شبه معطلة وغياب األجهزة االعالمية فضال عن النقص الفادح يف عدد األعوان وعدم 

تعويض املتقاعدين منهم وخاّصة يف مستوى الحراسة وما يعنيه ذلك من أهميّة وخطورة.

* ما تطَلع الصّدقة...
األخ غّسان أشار إىل نقطة مهّمة استدّل عليها باملثل الشعبي القائل »ما تطلع الصدقة االّ ما يشبع 
امايل املحل« يف اشارة إىل تكّفل املؤسسة مبصاريف ال تعنيها عىل حساب استحقاقات أبناء املؤسسة 
عىل غرار تسديد ديون رشكات النقل يف ظّل تدنIي أجور أبناء الوكالة والتي تعتب األدىن واألقل يف 
كامل قطاع النقل رغم أّن توازناتها ـ اي الوكالة ـ املالية جّد ايجابية حسب قول األخ غّسان الذي 
حّذر من بعض األمور املهّمة بل الخطرية ومنها عدم تعيني مدير عام ملّدة تتجاوز السنة ماّم غّذى 

االشاعات حول التفويت يف بعض اختصاصات املؤسسة.

* الهــروب...
تنتهجها سلطة  التي  واالختفاء  الهروب  سياسة  أّن  األعوان عىل  أجمع  غّسان  األخ  شأنهم شأن 
االرشاف متّسهم كام متّس املواطنني الذين تفّهم الكثري منهم بل أغلبهم هذا التحرّك العاّميل الذي 
وغريه(  فّني  )بحص  باملواعيد  يتعلّق  ما  الذكر  سبيل  وعىل  ذلك  من  الجميع  مصلحة  يف  يصّب 

وتباعدها الذي يصل إىل الشهرين يف بعض الجهات.

* تفهمّ.. ولكن...
ال  ذلك  فإّن  البعض  ملواقف  تفهمهم  وبقدر  الوكالة  منتسبي  كافة  ورائه  ومن  النقايب  الطرف 
مينعهم من مواصلة حراكهم إىل أن تثوب سلط االرشاف التي اكتفت بدور املتفّرج عىل أزمة حادة 
أبناء  يعنيه ذلك من تجاهل ال ملصالح  األمر وما  بل تجاهلت  الثالث ال  األسبوع  اىل  يف طريقها 

القطاع فقط بل ملصالح املواطنني.
حمدة الزبادي

تعزية
انتقل إىل جوار ربه تعاىل شقيق األخ رشاد بن ابراهيم الكاتب العام املساعد للنقابة 

األساسية ألعوان رشكة االتصالية للخدمات بنب عروس وإثر هذا املصاب الجلل يتقدم 

املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بنب عروس اىل عائلة الفقيد بأصدق عبارات 

املواساة راجيا من الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فراديس جنانه ويرزق أهله 

وذويه جميل الصب والسلوان.  إنا لله وانا اليه راجعون.

تعزية
تعازينا الحارة لالخ عامد املناعي املوظّف باإلدارة 

املركزية لالتحاد العام التونيس للشغل إثر وفاة 

والدته. رحم الله الفقيدة ورزق أهلها وذويها 

جميل الصب والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

اهلل اكبر
تعازينا الحارة لألخ زهري الرزقاين املوظف 

باالتحاد الجهوي للشغل بالقريوان إثر وفاة 
والدته ربح الرزقاين تغمدها الله بواسع رحمته 

ورزق عائلتها ووذويها جميل الصب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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بيان النقابة العامة لألطباء والصيادلة 
وأطباء األسنان االستشفائيني الجامعيني

غضبها  عن  الجامعيني  االستشفائيني  األسنان  وأطباء  والصيادلة  لألطباء  العامة  النقابة  تعلن 
واستنكارها ملا جاء يف مذكرة وزير الصحة الصادرة بتاريخ 16 أفريل 2021 والذي نّص عىل وجوب 

الحصول عىل موافقة مسبقة من السيد الوزير للتعرّض لألوضاع الصحية يف االعالم.
كام تؤكد النقابة العامة أّن حرية التعبري والحريات األكادميية حقان دستوريان ال مجال للمساس 
بهام أو انتهاكهام وأّن الرأي العلمي حّر وموضوعي ال ميكن بأي حال أن يخضع لرتخيص مسبق 
وال يضبطه االّ مجال الخربة للخبري. كام تشري إىل أنّه من حق املواطن والرأي العام  االطالع عىل 
آخر املستجّدات العلمية يف خصوص الوباء من قبل اختصاصيني يف املجال مشهود لهم بكفاءتهم 

ومبوضوعيتهم واستقالليتهم عن كل التدخالت السياسية.
إّن اصدار املذكرة الوزارية ال ميكن أن يفهم منه سوى أنّه محاولة لتكميم أفواه الخرباء كام ميكن 
املتخذة وتفسح املجال االعالمي لغري ذوي  الصحية  القرارات  الثقة يف نجاعة  أن تحيل إىل عدم 

املعرفة.
وتعيد النقابة دعوتها لسلطة االرشاف إىل ايجاد اسرتاتيجية اعالمية ناجعة يف مقاومة الجائحة 

تبنى بصفة تشاركية مع مهنيي الصحة وغريهم من أهل االختصاص.
كام تحتفظ النقابة العامة لألطباء والصيادلة وأطباء األسنان االستشفائيني الجامعيني بحّقها يف 
الدفاع عن منظوريها بكل الوسائل النضالية املرشوعة ضّد كل انتهاك لحرياتهم العلمية واألكادميية 

وحقهم يف التعبري عىل الرأي.

بيان الجامعة العامة للنقل
تبعا لقرار التنبيه باالرضاب العام القطاعي يوم 8 أفريل 2021 املنبثق عن قرارات الهيئة االدارية 
لقطاع النقل املنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 والتي قامت بإصدار الربقية املذكورة أعاله واملضمنة 
الشكاليات ومطالب الوكالة الفنية للنقل الربّي وإذ تّم التفاوض مع وزارة االرشاف عىل اثر جلستني 
صلحيتني انعقدتا يومي 6 و7 أفريل 2021 مبقر وزارة النقل تقّرر تأجيل االرضاب عىل اثرهام إىل 
يوم 20 ماي 2021 بعد التوافق يف العديد من النقاط، كام انعقدت جلسة تفاوضية يوم 15 أفريل 
2021 مع الرئيس املدير للوكالة الفنية للنقل الربّي بحضور النقابات األساسية اذ تّم خاللها التوافق 
عىل بعض النقاط وإنتظار موافقة سلطة االرشاف ورئاسة الحكومة يف البعض اآلخر ومن بني نقاط 

التوافق نذكر:
ـ االعالن عن نتائج املناظرة الداخلية والخارجية يوم 17 ماي 2021.

ـ استكامل اشغال لجنة تنقيح وتحيني النظام األسايس قبل موىف ماي 2021.
ـ تّم تركيز لجنة ضبط مقاييس منهجية من أجل تطبيق املذكرة 88 وأخذها بعني االعتبار يف 

قادم االنتدابات.
ـ بالنسبة ملجانية الخدمات ألعوان الوكالة تّم االتفاق عىل النظر فيه ضمن مراجعة وتحيني األمر 

الخاص مبداخيل الوكالة.
ـ تفعيل الرتقيات ضمن الفصل 19 مكّرر من النظام األسايس للوكالة وإصدار قوائم بغري املعنيني 

باملناظرة الداخلية مع رصف املفعول املايل ضمن تأجري شهر ماي 2021.
ـ إعادة تفعيل خطّة رئيس فريق باملعايري املعمول بها سابقا.

ويف ما يخّص باقي النقاط فسوف يقع النظر فيها مع سلطة االرشاف ومتابعتها من طرف األخ 
األمني العام املساعد املكلّف بالدواوين واملنشآت العمومية مع رئاسة الحكومة وذلك تحت مظلّة 
األطر والنواميس املعمول بها داخل االتحاد العام التونيس للشغل التي وجب علينا جميعا احرتامها 

واإلنصياع لها من أجل مصداقية املنظمة ومصداقية تفاوضها.
وعليه فإنّنا ندعو كافة نقابات وأعوان الوكالة الفنية للنقل الربهي اىل اإلستئناف الفوري للعمل 
بكافة وحداتها يف انتظار ما قد تضفيه باقي الجلسات مع سلطة االرشاف مع إلتزام الجامعة العامة 

للنقل بكامل حقوق منظوريها واستعدادها املطلق للنضال املرشوع بكافة أشكاله.

وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن
مركز اصطياف وترفيه األطفال بالحمامات

إعالن استشارة 2021/01
باملناطق الخرضاء يف  العناية  بالحاممات إجراء استشارة ألشغال  يعتزم مركز اصطياف وترفيه األطفال 

الفرتة املرتاوحة بني 1 جوان 2021 إىل غاية 31 ديسمرب 2021.

مبلغ الضامن الوقتي )بالدينار(

294أشغال صيانة الحديقة

ميكن اإلطالع عىل كراس الرشوط وسحب امللفات من مقر إدارة مركز اصطياف وترفيه األطفال 
بالحاممات، خالل التوقيت االداري.

ـ ترسل العروض طبقا للرشوط املنصوص عليها بالفصل 15 بكراس الرشوط االدارية الخاصة.
ـ ترسل العروض يف ظرف مختوم عن طريق الربيد املضمون الوصول أو بالربيد الرسيع باسم السيد 
مدير مركز اصطياف وترفيه األطفال بالحاممات إقامة نّات 8050 الحاممات، وتحمل عبارة )ال يفتح 

استشارة عدد 2021/01 أشغال العناية باملناطق الخرضاء، »ال يفتح«(.
حدد آخر لقبول العروض مبكتب الضبط بإدارة مركز اصطياف وترفيه األطفال بالحاممات ليوم 
17 ماي 2021 ويعتمد يف ذلك تاريخ ختم الظرف مبكتب الضبط للمؤسسة املعنية عىل الساعة 

التاسعة والنصف صباحا.
وسيتّم فتح العروض يف جلسة علنية يف نفس اليوم عىل الساعة العارشة صباحا.

يحتوي الظرف الخارجي عىل الوثائق االدارية وظرفني داخليني مغلقني وهي كالتايل:
ـ الضامن الوقتي

ـ شهادة يف الوضعية الجبائية املنصوص عليها بالترشيع الجاري به العمل
ـ شهادة انخراط يف نظام الضامن االجتامعي

ـ شهادة يف عدم االفالس أو التسوية القضائية
ـ نظري من السجل التجاري

ـ ترصيح عىل الرشف باإللتزام بعدم القيام مبارشة أو بواسطة الغري بتقديم عروض أو عطايا أو 
هدايا قصد التأثري يف مختلف اجراءات ابرام الصفقة ومراحل انجازها.

ستربم  التي  االدارة  نفس  لدى  عموميا  عونا  يكن  مل  بأنّه  العارض  يقّدمه  الرشف  عىل  ترصيح  ـ 
الصفقة مل متض عن انقطاعه عن العمل بها مّدة خمس سنوات عىل األقل.

ـ الظرف األول: يحتوي عىل وثائق العرض الفني، املبيّنة بالفصل 16 من كراس الرشوط االدارية 
الخاصة.

ـ الظرف الثاين: يحتوي عىل العرض املايل، املبنّي بالفصل 16 املذكور أعاله.
يلتزم العارضون بعروضهم مبجرّد تقدميها ملّدة تسعني )90( يوم ابتداًءا من اليوم املوايل للتاريخ 

األقىص املحّدد لقبول العروض.
مالحظة: ال تقبل العروض التي ترد بعد تاريخ األقىص املحّدد أعاله، أو التي ال تحتوي عىل إحدى 

وثائق العرض املايل.

تعزية

العايل  التعليم  لعملة  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  تلّقى 
املغفور  وفاة  نبأ  والحرسة  األىس  من  مبزيد  العلمي  والبحث 
للنقابة  سابقا  العام  الكاتب  سليمة  فرجاين  األخ  الله  بإذن  له 

األساسية بكلية 9 أفريل
وعضو الجامعة العامة سابقا.

وإثر هذا املصاب الَجلل يتقدم املكتب التنفيذي للجامعة العامة 
بأحّر التعازي إىل كافة عائلة الفقيد واىل كافة أرسة كلية 9 أفريل 

وذويه وأن يرزقهم جميل الصرب والسلوان.

تعزية 

يتقدم االتحاد الجهوي للشغل بنابل 

بتعازيه الحارة إىل األخت منية 

الطرخاين عضو النقابة األساسية 

»ملؤسسة نوفا مال«، رحم الله 

الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح 

جناته ورزق أهلها الصرب والسلوان. 

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 اهلل أكبر 
 

انتقلت اىل جوار ربها تعاىل شقيقة زميلنا املرحوم عبد 
املوظفة  صولة  جيهان  زميلتنا  وعّمة  صولة،  الرؤوف 

باإلدارة املركزية لالتحاد. 
األساسية  النقابة  تتقدم  الجلل  املصاب  هذا  وإثر 
إىل  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  وموظفي  العوان 
عائلة الفقيدة بأصدق عبارات املواساة راجية من الله 
جنانه  فرادیس  ويسكنها  رحمته  بواسع  يتغمدها  أن 

ویرزق اهلها وذويها جميل الصرب والسلوان. 
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* ما هي أهم تأثريات جائحة كوفيد ـ 19 عىل قطاع النسيج 
واألحذية؟

ـ أّوال، ال ميكن تعميم التأثريات نفسها لهذه الجائحة عىل زهاء 
والجلود  واملالبس  النسيج  مجاالت  يف  ناشطة  مؤسسة   1764

واألحذية.
وداخل هذا النسيج املؤسسايت تكمن فوارق مهّمة، فهناك من 
املؤسسات من متتلك فائضا احتياطيا ميكنها من الصمود لفرتة 
الجائحة األوىل، وهناك مؤسسات تشتغل بشكل ثانوي وتأثّرت 
يشتغل  ثالث  صنف  وهناك  االحتياطي  وغياب  املنتوج  بقلّة 
بكميات صغرية ومحدودة وبالتايل فإّن حجم التأثريات يختلف 

من صنف إىل آخر وكذلك الرضر سواء بسواء.
* ويف الجائحة الثانية، كيف تشّخص الرضر والتأثري السلبي؟

ـ بعد غلق العامل لكّل حدوده الرّبية والبحرية والجوية، كان 
الجميع يتطلّع  إىل الحصول عىل التالقيح يف آجال معقولة، غري 
أّن تأخر التلقيح سبّب رضًرا غري منتظر، وكّنا نتوقّع أنّه بوصول 
التالقيح وفتح الحدود، ستنفرج أمور القطاع بتدفق املنتوجات 
سوء  ومن  ذلك  أّن  إالّ  جميعا،  القطاع  مؤسسات  إىل  والسلع 
املؤسسات  بعض  لدى  املخزون  نضب  حيث  يحصل  مل  الحظ 
وانعدمت السلع االنسانية لدى البعض اآلخر والتي متثّل نحو 
والتي رشعت يف  املذكورة  للمؤسسات  العام  املجموع  3٪ من 

تنفيذ البطالة  الفنية وترسيح عدد من عّمل القطاع.
ويف هذا السياق، عيّل التأكيد عىل أنّنا كّنا نتوقّع رضرا فداحة 
أكرث وأكرث عىل القطاع، بدليل أّن عدًدا من املؤسسات املهّمة مل 

تتأثّر بهذه الجائحة وكان شغلها يسري بنسق عادّي.
صناعة  من  استفاد  قد  النسيج  قطاع  أّن  معي  ترى  أال   *

الكّممات؟
ـ برصف النظر عن كونه قطاعا صناعيا، فإّن قطاع النسيج يظّل 
يف نظري قطاعا اجتمعيا يجد بعًضا من حلول يف األزمات التي 
تصيب قطاعا أخرى، وبالتايل كانت صناعة الكّممات واأللبسة 
الطبية عنرصا مفيدا لبعض املؤسسات ولعموم املواطنني ولقطاع 
الصحة، إذ ساهم قطاع النسيج يف ضمن الحمية لالطار الطبي 
وشبه الطبي وكذلك لعموم املواطنني إذ أنتج هذا القطاع أكرث 

من 10 مليون كممة لألسواق الداخلية والخارجية.
* لقد رضت قطاع النسيج يف القريوان ويف غريها منوذجا مثاليا 
فهل  للمواطن،  الحمية  مقّومات  توفري  أجل  التضحية من  يف 

استفاد عّمل هذا القطاع تحديًدا من هذه التضحيات؟
وقّدموا  والنهار  بالليل  القطاع  وعامالت  عّمل  عمل  وان  ـ 

تضحيات جساما، كان ميكن ان تهّدد حياتهم من أجل حمية 
االطار الطبي وشبه الطبي وعموم املواطنني، اال أّن جزاءهم مل 
يكن أفضل من جزاء سنّمر وما حصل لقطاع النسيج ينسحب 
عىل قطاع الصحة الذي خرج بدوره بيد فارغة واألخرى اليشء 

فيها.
التضحيات  بهذه  االعرتاف  املؤسسات  أصحاب  عىل  كان  إذ 
عديد  بقاء  وزمن  كورونا  زمن  من  املبذولة  الجهود  وهذه 
الشغالني يف منازلهم وذلك بالزيادة يف أجور العّمل مبا يساعد 
عىل تحسني مقدرتهم الرشائية تجاه االرتفاع املشط وامللتهب 

لألسعار.
خالل  إصالحات  من  القطاع  احتياجات  تحديد  لكم  هل   *

مرحلة ما بعد الكورونا؟
للنسيج  العامة  الجامعة  بأّن  أعلمتكم  إن  رّسا،  أفيش  ال  ـ 
وباالستئناس  فرتة  منذ  انكبت  قد  واألحذية  والجلود  واملالبس 
بالخرباء عىل إعداد دراسة علمية حول راهن القطاع وتحّدياته 
املستقبلية خالل جائحة كورونا وما بعدها، وما ستفرزه هذه 

موضوعية،  ومعطيات  أرقام  من  املعّمقة  األكادميية  الدراسة 
العامة صياغة رواتبها اإلصالحية االسرتاتيجية  الجامعة  ستتوىّل 
الصناعة  وزارتا  فيها  مبا  املعنية  السلط  إىل  وتقدميها  للقطاع 

واملالية.
قطاعات  بني  العالقة  تداخل  عن  كورونا  جائحة  كشفت   *
النسيج والصحة والسياحة، فهل هناك جهود مبذولة بني ممثيل 

هذه القطاعات لصياغة الئحة مطلبية يف املحاور املشرتكة؟
ـ قبل الجائحة ميكن لسائل أن يتساءل عن نوعية العالقة التي 
قد تربط قطاعات ليست من االهتمم أو االختصاص نفسه، غري 
أّن جائحة كورونا، قد أكّدت عىل تالزم العالقة وأهمية التفاعل 

يف األداء واإلنتاج بني هذه القطاعات الثالثة.
لهذه  واالقتصادي  التنموي  الدور  أهميّة  عن  النظر  وبقطع 
القطاعات والتي من املفروض أن تنكّب عليها تقليبا ومتحيصا 
منظمة األعراف وسلط االرشاف، فإنّنا يف الجامعة العامة للنسيج 

واملالبس والجلود واألحذية منكبون عىل التأثريات االجتمعية 
التي سبّبتها جائحة كورونا لعّملنا ومنظورينا، كم أنّنا مهتّمون 
مبدى تأثري هذه الجائحة عىل البعد النقايب والتنظيمي والهيكيل، 
ففقدان مواطن الشغل يؤثّر عىل نسبة االنخراطات كم يؤثر 

عىل فائض القيمة للقّوة القطاعية يف التفاوض كم يف النضال.
ونحن يف الجامعة العامة للنسيج واملالبس والجلود واألحذية 
للحّد من  النقابية  قيادتنا  أكرب مع  بتناغم كبري وبحرص  نعمل 
تأثريات هذه الجائحة عىل البعدين االجتمعي والنقايب وأعتقد 
أّن إخويت وزماليئ يف قطاعي السياحة والصحة يحملون الهموم 

الرّاهنة والتطلّعات املستقبلية نفسها.
* كيف تفّس محدودية نسبة االنخراط للعاملني يف القطاع 
الخاص باالتحاد العام التونيس للشغل وماهي البدائل القادرة 

عىل تجاوز هذه املعّوقات؟
أكرث من  الخاص والتي تصل إىل  القطاع  العمل يف  قّوة  اّن  ـ 
مليون نصف ودرجة مساهمتها يف التنمية الشاملة، من العوامل 
التي شّكلت العمود الفقري يف اهتممات االتحاد العام التونيس 
للشغل وكسب رهان انخراط هذه القّوة يف العمل النقايب عرب 

اسرتاتيجية عمل نضالية قطاعية.
لكن علينا الوقوف ههنا بني الفروق يف عاملي الشغل يف كّل 
األخري  هذا  ينفرده  حيث  الخاص،  والقطاع  العام  القطاع  من 
تحّمس  وعدم  العمل  هشاشة  أبرزها  لعّل  جمة،  بصعوبات 
النقايب  الحق  والحرتام  النقابات  لبعث  العمل  أرباب  بعض 

وضعف األجور.
ويف املقابل هناك قطاعات داخل االتحاد العام التونيس للشغل 
والسياحة  النسيج  غرار  عىل  الرهان  هذا  كسب  استطاعت 

واملعادن، حيث قلبت املعادلة لصالح الطرف النقايب.
* لنئ كان قطاع النسيج القطاع الوحيد يف منظومة القطاع 
بعنوان 2020،  األجر  الزيادة يف  إقرار  توفق يف  الذي  الخاص 
والجلود  واملالبس  للنسيج  العامة  الجامعة  أعّدت  فمذا 
واألحذية ملفاوضات 2021 والتي من املتوقع أن تنطلق بعد 

نهاية شهر رمضان؟
العاملني  انخراط  نسبة  والرتفيع يف  تقوية  رهان  ربحنا  لنئ  ـ 
نسبة  عّززنا  حيث  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يف  بالقطاع 
االنخراط خالل سنتي 2019 و2020 بأكرث من 10 آالف منتسب 
جديد مبا عّزز قدرات القطاع نقابيا ونضاليا، فإّن تعزيز قطاعنا 
بأعداد مهّمة من املنخرطني الُجدد يزيد يف شعورنا باملسؤولية 
تجاه منظورينا الذين تحّولوا اىل رقم مهّم سواء داخل القطاع 
الخاص أو داخل هياكل االتحاد العام التونيس للشغل، وبالتايل 
فإّن الجامعة العامة للنسيج واملالبس والجلود واألحذية  عىل 
لدعم  املفاوضات  من  جديدة  جولة  يف  للدخول  استعداد 
ينزل عىل مستوى  ال  مبا  ملنظورينا  واملادية  املعنوية  املكاسب 
النسبة  التي حققناها يف الجولة الخاصة سنتي 2019 ـ 2020.

واستعداد هذا القطاع للدخول يف مفاوضات الجولة القادمة 
استعداد منظمة حشاد وقيادتها لخوض جولة  ينفصل عن  ال 
الخاص من  القطاع  أكرب خاّصة بعد ترّضر  جديدة بطموحات 

جائحة كورونا.

األخ الحبيب الحزامي الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والمالبس والجلود  

           لم تؤثر جائحة كورونا 
على 1764 مؤسسة بالدرجة نفسها

الشك يف أّن القطاع الخاص بكّل العاملني فيه، قد ترّضر أمّيا رضر من تأثريات جائحة كورونا. غري أّن قطاع النسيج واملالبس والجلود واألحذية مبا يتوفّر 
عليه من 1764 مؤسسة قد استطاع توفري اشكال الحمية من تأثريات األزمة االقتصادية واالجتمعية التي هّددت مليونًا ونصف املليون عامل يف القطاع 
الخاص. فقد لعب قطاع النسيج واملالبس والجلود واألحذية دورا اقتصاديا مهّم وصحيا عىل غاية من األهمية وذلك مبساهمته يف توفري زهاء 10 مليون 
كّممة اضافة اىل كميّات هائلة من األلبسة لالطار الطبي وشبه الطبي، غري أّن هذا املجهود الوطني الذي بذله أهل القطاع مل تقابله املكافأة املستحقة 
سواء عىل صعيد األجور أو عىل صعيد العالقات الشغلية أو عىل صعيد احرتام القوانني املنظمة للعالقات الشغلية مبا فيها الحقوق االقتصادية واالجتمعية 
والقطاع الخاص مقبل عىل جولة جديدة من املفاوضات االجتمعية، التقينا األخ الحبيب الحزامي الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج واملالبس والجلود 

واألحذية ملزيد تعميق املعرفة حول ما شهده القطاع من تحّديات وتأثريات.

* حوار الحبيب الشايب

  الوباء وّطد العالقة بيننا وبني السياحة والصحة
 ووضعنا أمام التحدّيات نفسها

 لحماية شعبنا والجيش األبيض وّفرنا 
10 مليون كمّامة.. لكن لن يقدر أحد 

على تكميم أفواه أبناء القطاع
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جميع  يف  احتجاجية  وقفات  الفالحة  قطاع  وموظفو  أعوان  نّفذ 
الجاري ملدة ساعتني  أفريل  الثالثاء 20  يوم  والجهات  املؤسسات 
تعبريا منهم عن رفض نهج االستهتار بالقطاع ومتسكا بكافة حقوقه 
ومطالبه، ورفضا لتواصل عدم املباالة تجاه أرواح عامالت الفالحة 
يوم  التي جّدت  وتعريض حياتهن لألخطار ومنها حادثة سجنان 

الجمعة الفارط.
هذه الوقفات دعا إليها املكتب التنفيذي للجامعة العامة للفالحة 
املتعّمد  بتسويفها  الحكومية  والدوائر  اإلرشاف  وزارة  اتّهم  الذي 
ملطالب القطاع مام تسبب يف مزيد ترّديّه، وتجاهلها بغاية اإلرباك 

وتعطيل االستحقاقات.
واستنكر مكتب الجامعة هذا النهج مجّددا متسكه بكافة املطالب 
القطاعية الواردة يف لوائحه ومحارض االتفاق املشمولة باتفاق 5 

زائد 5 املمىض يوم 6 فيفري بني االتحاد والحكومة.
له،  بيان  يف  تشبث  للفالحة  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب 
برضورة اإليفاء بتعهدات الوزارة والترسيع بإصدار نتائج امتحانات 
الرتقية بامللفات بعنوان سنة 2019 لكل األسالك ونتائج امتحانات 
اإلدماج بعنوان سنة 2018 وإصدار قرار فتح االمتحانات للرتقية 

بامللفات بعنوان سنة 2020 وتاليف التأخري.
القانون  مبراجعة  املتعلقة  بتعهداتها  االلتزام  إىل  الوزارة  دعا  كام 
عدد 25 لسنة 2019 ومتكني الطرف النقايب من إبداء رأيه وحفظ 

مشّددا  الصحية،  الرقابة  بهيئة  املعنيني  الوزارة  إطارات  حقوق 
للبذور  التعاونيتني  الرشكتني  التعجيل مبعالجة وضع  عىل وجوب 
لتعطّل مرتبات  الكربى وإيجاد حّل  والزراعات  املمتازة  واملشاتل 

العاملني بهام.
* صربي الزغيدي

في تجمعات احتجاجية بكامل مؤسسات قطاع الفالحة في البالد:

رفضٌ لالستهتار بأرواح عامالت الفالحة 
وتعريض حياتهن للخطر 

حادث عامالت الفالحة بمعتمدية سجنان:

غضبٌ عارم واستهتار 
بأرواح العامالت

 
بدعوة من املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، نّفذت هياكل ومنخرطو 
القطاع الفالحي بالجهة أول أمس الثالثاء وقفة احتجاجية بجميع مؤسسات القطاع 
وما  أخطار  من  الفالحة  عامالت  له  تتعرض  مبا  االستهتار  لنهج  رفضهم  عن  للتعبري 
يواجْهنه من تهديد باملوت إثر تنقالتهن للعمل، وإثر الحادث املرّوع الذي تعرضت له 
العامالت الفالحيات مبنطقة رياح معتمدية سجنان والبالغ عددهن 36 عاملة منهن 

العديد من القارصات يف ما يعرف بشاحنات املوت.
ورفع املحتّجات واملحتّجون شعارات تنديد بتواصل االستهتار بأرواح العامالت بالفالحة 
وتعريض حياتهّن لألخطار وعدم تطبيق االتفاق املمىض بتاريخ 14 اكتوبر 2016، كام 
نّددوا بسياسة التسويف واملامطلة املتعّمدة التي تواجه بها الدوائر الحكومية مطالب 

قطاع الفالحة.
األرواح  إزهاق  يف  كاملة  املسؤولية  الحكومة  الجهوي  التنفيذي  املكتب  وحّمل  هذا 

البرشية لعامالت الفالحة وعدم حامية الطفولة.
* صربي الزغيدي

بيان املكتب التنفيذي 
لالتحاد الجهوي 
للشغل ببنزرت 

إن املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل ببنزرت وهو 
يتابع بانشغال كبري الحادث املرّوع الذي تعرضت له العامالت 

الفالحيات مبنطقة رياح من معتمدية سجنان والبالغ عددهن 36 
عاملة منهن العديد من القارصات يف ما يعرف بشاحنات املوت
- يسجل تواصل االستهتار بأرواح العامالت بالفالحة وتعريض 

حياتهن لألخطار وعدم تطبيق االتفاق املمىض بتاريخ 14 اكتوبر 
2016

- ينّدد بسياسة التسويف واملامطلة املتعمدة التي تواجه بها 
الدوائر الحكومية مطالب قطاع الفالحة

- يحّمل الحكومة املسؤولية كاملة يف إزهاق األرواح البرشية 
لعامالت الفالحة وعدم حامية الطفولة 

* الكاتب العام بشري السحباين

تعزية

ببالغ األىس والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا 
بالنقابة  عضو  كرعود«،  »عزالدين  الزميل  شقيق  وفاة  خرب 

األساسيّة للمياه بجربة وعضو الفرع الجامعي للمياه مبدنني.
املواساة  ومبشاعر  له،  الحارة  القلبية  بتعازينا  نتقدم  نحن 
يتغمد  أن  تعاىل  الله  سائلني  املخلصة،  األخوية  والتعاطف 
عليه  وينعم  جناته،  فسيح  ويسكنه  رحمته  بواسع  الفقيد 

بعفوه ورضوانه.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ديوان الخدمات الجامعية للوسط

المطعم الجامعي سقانص بالمنستير

طلب عروض عدد 2021/01 للتزوّد باملواد الغذائية لفائدة املطاعم 
الجامعية بوالية املنستري للمرّة الثانية للعروض غري املثمرة

تعتزم إدارة املطعم الجامعي سقانص باملنستريـ  يف إطار صفقة عاّمةـ  إعادة إجراء طلب عروض وطني القتناء مواد غذائيّة للمرّة الثانية للعروض غري املثمرة 
وذلك لتسديد حاجيات مؤّسسات االطعام الجامعي بوالية املنستري خالل سنة 2021 اآليت ذكرها:

ـ املطعم الجامعي سقانص باملنستري
ـ املطعم الجامعي الورود باملنستري

ـ الحي الجامعي قرص هالل
ـ الحي الجامعي 5 سبتمرب باملكنني

الوطني  العروض  طلب  موضوع  الصفقة  إنجاز  لحسن  الرضوريّة  القانونيّة  الضامنات  فيهم  تتوفّر  والذين  العروض  طلب  يف  املشاركة  يف  الرّاغبني  فعىل 
التسجيل مبنظومة الرشاء العمومي عىل الخط »TUNEPS« وتحميل كراس الرشوط مجانا عرب املوقع www.tuneps.tn ويتّم إرسال نظري من السجل الوطني 
للمؤّسسات والضامن البنيك الوقتي بالطريقة املاديّة، يف ظرف مغلق باسم السيد مدير املطعم الجامعي سقانص باملنستري يحمل عبارة »ال يفتح طلب عروض 
وطني عدد 2021/01 للتزود باملواد الغذائيّة خالل سنة 2021 للمرّة الثانية للعروض غري املثمرة« عن طريق الربيد الرسيع أو عن طريق الربيد املضمون 

الوصول عىل العنوان التايل:
املطعم الجامعي سقانص املنستري

ص.ب عدد 190 مكتب بريد الجمهورية املنستري 5060
أو يسلّم مبارشة إىل إدارة املطعم الجامعي سقانص شارع ابن الجزار املنستري 5000 إىل مكتب الضبط يف أجل أقصاه يوم االثنني 2021/5/10 عىل الساعة 

13 بعد الزوال.
يتكّون طلب العروض من األقساط التالية:

بيان القسطالقسط 

الزيت الّنبايت غري املدعم01

البيض02

الخرض  والغالل03

مالحظة: بالنسبة للقسط الثالث الخرض والغالل فإّن املؤسسات املعنية بإعادة طلب العروض هي املطعم الجامعي سقانص باملنستري واملطعم الجامعي 
الورود باملنستري فقط.

ـ تغلق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »TUNEPS« يوم االثنني 2021/5/10 عىل الساعة 13 بعد الزوال يبقى العارضون ملزمني بعروضهم ملّدة 
تسعون )90( يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.

ـ يتّم فتح العروض الفنية واملاليّة عىل الخّط إلكرتونيا وذلك يف جلسة واحدة علنيّة يوم االثنني 2021/5/10 عىل الساعة 14 مساءا بإدارة املطعم الجامعي 
سقانص.

ـ يلغى وجوبا كّل عرض يرد بعد اآلجال املحّددة أو ال يحتوي عىل وثيقة الضامن الوقتي.
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انتظارات
املشاركات  يتعرف  أن  هو  الندوة  من  املرجّوة  االنتظارات  ومن 
الفالحي  القطاع  يف  العامالت  النساء  عمل  ظروف  عىل  واملشاركون 
والتمكن من اإلطار القانوين للقطاع ورضورة تالؤم القوانني مع الواقع 
بعث  وكيفية  األرياف  يف  التونيس  املجتمع  عقلية  ومراعاة  التونيس 
يف  ومرونة  بتسهيالت  القطاع  هذا  وإفراد  منظم  غري  قطاع  يف  نقابات 
القيام بحمالت  القطاع، إىل جانب تدارس كيفية  النقابية لهذا  الهيكلة 
تحسيسية عىل املستوى الوطني والدخول يف رشاكة مع املجتمع املدين 

لتطوير ظروف العمل بالقطاع.
بعث نقابات للدفاع عن حقوق عامالت الفالحة 

خالل الندوة انتظمت ورشة عمل نشطتها األخت كلثوم برك الله عن 
حول  الفالحة  لجامعة  العام  الكاتب  الزين  عامر  واألخ  التضامن  مركز 
سبل بعث نقابات للدفاع عن حقوق عامالت الفالحة، وطرح املشاركون 
ميكن  ال  املدين،  املجتمع  ومكونات  الجمعيايت  العمل  أهمية  رغم  أنه 
ضامن حقوق العامالت إال عن طريق النقابات، وتدارسوا صعوبة إقناع 
نقابات  وتكوين  االتحاد  يف  باالنخراط  الفالحي  القطاع  يف  العامالت 

بسبب غياب الوعي النقايب لدى العامالت بفعل انتشار األمية.
املشاركون اقرتحوا تكوين نواتات نقابية يف انتظار التشبيك والهيكلة 
النقابية والقيام بحمالت تحسيسية كذلك لدى الفالحني بصفتهم الجهة 
يف  الجامعي  التأمني  أنظمة  واالنخراط يف  التعاونيات  وتكوين  املشّغلة 

مرحلة أوىل ثم تكوين النقابات.
االتحاد  يف  لالنخراطات  رمزية  معاليم  تحديد  عن  الحديث  تّم  كام 
للقيام  نقابية«  »قوافل  وتكوين  الفالحيات  العامالت  إىل  بالنسبة 
بالحمالت التحسيسية والقيام بحمالت إعالمية وومضات تحسيسية إىل 
جانب تفعيل دور لجنة املرأة العاملة والفروع الجامعية باالتحاد العام 

التونيس للشغل.
خارطة طريق لتكوين نقابات النساء الفالحيات

لجنة صلب  بتكوين  التوصية  إىل  العمل  املشاركون يف ورشة  وانتهى 
الجامعة العامة للفالحة مبشاركة لجنة املرأة والفروع الجامعية واشرتاط 
الرغبة يف االنتامء إىل النقابات لتكون البداية عرب تكوين نواتات وتكوين 

مجموعة من املؤطرات واملؤطرين ورضورة دفع معلوم رمزي لرتسيخ 
وضامن  املطرودات  النساء  لحامية  صندوق  وبعث  االنتامء  عملية 
استقرار الشغل Sécurité de l’emploi وترشيك السلط ووزارة الشؤون 

االجتامعية يف تنظيم قطاع تشغيل النساء الفالحيات.
سبل تحسني ظروف التنقل وتأمني التغطية االجتامعية

ومبشاركة ممثلني عن املجتمع املدين انتظمت مائدة مستديرة حوارية 
وتأمني  الفالحيني  العملة  تنقل  ظروف  لتحسني  السبيل  »كيف  حول 
التغطية االجتامعية لهم«، نشطها الخبري يف االتحاد السيد كامل عمران، 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  »مشاريع  حول  مداخلة  قدم  والذي 
التالية:  الفالحية  بالقطاعات  واملتعلقة  املشرتكة«  القطاعية  لالتفاقيات 
والخرضاوات،  واملشاتل  البذور  زراعة  الحيواين،  واإلنتاج  املاشية  تربية 
الخبري  السيد  قدم  ثم  املثمرة،  األشجار  زراعة  الكربى،  الزراعات 

االستنتاجات واملقرتحات التالية:
ـ مشاريع هذه االتفاقيات تغطي 90 باملائة من األنشطة الفالحية

الدواوين  ماعدا  الفالحية  املواقع  كل  يف  املهنية  العالقات  غياب  ـ 
واملؤسسات العمومية

ـ غياب مراقبة اإلدارة وتفقديات الشغل يف القطاع الفالحي
ـ العمل عىل عدم تهميش العملة املوسميني

ـ حامية حقوق العامل األجانب
ـ إدراج مفهوم املسار املهني والتقاعد

ـ تنظيم توقيت العمل وتأجري العمل اإلضايف
ـ إدراج العطل السنوية وكذلك االستثنائية

ـ توفري لباس الشغل واللباس الوقايئ
ـ جرب األرضار يف حاالت الطرد التعسفي

ـ املشاريع االجتامعية
ودار نقاش بني الحارضين بتنشيط األخت كلثوم برك الله ممثلة مركز 
مكونات  عن  وممثالت  النقابية  اإلطارات  ومبشاركة  والخرباء  التضامن 
املجتمع املدين حول ملفات تحويل حلم تنظيم قطاع النساء الفالحيات 
إىل برنامج عمل قابل للتطبيق والضغط عىل االتحاد الوطني للفالحني 
االتفاقيات  حول  بالتفاوض  واإلرساع  املربمة  اإلطارية  االتفاقية  لتطبيق 

تكثيف  مع  وتعميمها  »احميني«  تطبيقة  وتطوير  املشرتكة  القطاعية 
االتحاد  بني  األرياف  بقافالت مشرتكة يف  والقيام  التحسيسية  الحمالت 
العام التونيس للشغل ومكونات املجتمع املدين املعنية إىل جانب دعم 
صعوباتهم  تجاوز  من  يتمكنوا  حتى  والفالحني  الفالحة  لقطاع  الدولة 
وتوفري أجور وظروف عمل الئقة للعامالت ووجوب ارتباط الحلول يف 
الريفية  املسالك  وحالة  األرياف  بواقع  العامالت  نقل  ظروف  تحسني 
بوباء  الخاصة  الوقائية  التدابري  مواكبة  وعدم  الحافالت(  )عدم جدوى 
تالؤم  وعدم  الفالحية  لألرايض  النساء  امتالك  عدم  وظاهرة  الكوفيد 
كراسات الرشوط حول نقل العملة الفالحيني مع واقع الوسط الفالحي 
العامالت  ودفع  املدين  واملجتمع  االتحاد  بني  رشاكة  عالقات  وربط 
الجامعي  التأمني  االنخراط يف منظومات عقود  إىل  النقايب  التنظّم  قبل 
والضغط عىل الفالحني من أجل فرض االنخراط يف الصناديق االجتامعية.

توصيات
مبنوال  الفالحي  القطاع  بإفراد  املشاركون  أوىص  الندوة  ختام  ويف 
تنموي جديد وتحويله من قطاع مهمش إىل قطاع رائد والضغط عىل 
االتحاد الوطني للفالحني من أجل تطبيق االتفاقية اإلطارية املشرتكة يف 
القطاع الفالحي ورسم اسرتاتيجية عمل من أجل التواصل مع العامالت 

الفالحيات.
كام شّددوا عىل وجوب القيام بحمالت منارصة لدى مختلف هياكل 
االجتامعية  الصناديق  ومراقبي  الشغل  تفقديات  وخاصة  الدولة 
الجهات  يف  العاملة  املرأة  لجنة  دور  وتفعيل  الشغل  طب  وتفقديات 
للفالحني  تعاونيات  وبعث  الجهوية  لالتحادات  الجامعية  والفروع 
ملقاومة ظاهرة »الناقلني السامرسة« ومامرسات االستغالل واالبتزاز إىل 
جانب تنقيح الرتاتيب وكراسات الرشوط املتعلقة بنقل العملة الفالحيني 

حتى تكون متالمئة مع صعوبات واقع األرياف.
املشاركون أكدوا وجوب تحمل الدولة ملسؤولياتها من حيث تطبيق 
الترشيعات الوطنية املتعلقة برضورة متتع العامالت يف القطاع الفالحي 
Micro-assu-  االتغطية االجتامعية واقرتحوا اللجوء إىل التأمني الصغري

rance يف إطار املنظومة التي تقرتحها رشكة التأمني الفالحية »كتاما«.

تصدّيا لالستعباد والتحرش وشاحنات الموت:

سبل بعث نقابات وانتساب عامالت الفالحة لالتحاد دفاعا عن حقوقهن وكرامتهن
نواصل يف هذا العدد تقديم تفاصيل الندوة التي انعقدت مؤخرا بإرشاف األخ سمري 
الشفي األمني العام املساعد التي تّم خاللها تقديم دراسة حول تحسني توظيف واستبقاء 
العامالت الفالحيات يف تونس التي أنجزها الدكتور عبد الله بن سعد، وذلك بالتعاون 
التضامن  العام ومركز  الزين كاتبها  التي مّثلها األخ عامر  العامة للفالحة  الجامعة  بني 

العاميل التي تنسق أعامله يف تونس األخت كلثوم برك الله.
النساء بحقوقهن  الفئة من  امليداين إىل تحسيس وتوعية هذه  النشاط  ويهدف هذا 
املشاركون  يتعرّف  وأن  لالتحاد،  النقابية  الهياكل  وانخراطهن صلب  تأطريهن  ورضورة 
عىل ظروف عمل النساء يف القطاع الفالحي وأن يبحثوا عن سبل الهيكلة النقابية لهذه 

الفئة والدخول يف رشاكة مع املجتمع املدين لتطوير ظروف العمل بهذا القطاع.
وشارك يف هذا النشاط مسؤوالت ومسؤولون نقابيون يف النقابات األساسية والفروع 
الجامعية ولجنة املرأة العاملة وأعضاء املكتب التنفيذي لجامعة الفالحة وممثالت عن 
املجتمع املدين: جمعية النساء الدميقراطيات، االتحاد الوطني للمرأة، منتدى الحقوق 

.FTDS, OXFAM, NEXUP ،االقتصادية واالجتامعية

•صربي الزغيدي

*املشاركات يف الندوة

اللهّ أكرب
بكامل األىس واألمل بلغنا نبأ وفاة املغفور لها 
بإذن اللّه والدة األخ معز العجيمي كاتب عام 
املصاب  وبهذا  بدوز  للصّحة  األساسية  النقابة 
الجلل يتقّدم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي 
للشغل بقبيل إىل عائلة الفقيدة وكافة األقارب 
أن  وجل  عّز  املوىل  من  راجني  التعازي  بأحّر 
جميل  ذويها  ويلهم  الواسعة  برحمته  يرحمها 

الصرب والسلوان.

تعازينا
خرب  حرسة  بكل  تلقينا 

وفاة  
العكرمي كواص

معلم باملدرسة االبتدائية 
بعد  املحمدية   1 النسيم 

رصاع مع املرض.
إنّا للّه وإنّا إليه راجعون.

تعزية
الطاهر  األخ  والدة  وفاة  نبأ  وأىس  أمل  بكل  بلغنا 
لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يتقّدم  ذلك  واثر  قديرة 
الجهوي للشغل بتطاوين وموظفي االتحاد الجهوي 
ألرستكم  املواساة  عبارات  وأصدق  التعازي  بأحّر 
رحمته  بواسع  يتغّمدها  أن  وجّل  عّز  املوىل  سائلني 

وأن يرزقكم جميل الصرب والسلوان.
إنّا للّه وإنّا إليه راجعون.

تعزية
بإذن  لها  املغفور  وفاة  بلغنا خرب  واألمل  األىس  بكامل 
األساسية  النقابة  عضو  لنور  محّمد  األخوة  والدة  اللّه 
عضو الجامعة العامة  ملجد حامد  للثقافة بقبيل واألخ 
ملوظفي الرتبية وبعد هذا املصاب الجلل يتقّدم املكتب 
عائلة  إىل  بقبيل  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي 
التعازي راجني من املوىل  الفقيدة وكافة األقارب بأحّر 
ذويها  ويلهم  الواسعة  برحمته  يرحمها  أن  وجل  عّز 

جميل الصرب والسلوان.
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في محاضر البحث واالحتفاظ:
بقلم: لطفي املاكني

حتى ال يكون حلم 
الشباب خارج البالد

كشفت أحداث جانفي 2021 عن حجم فشل كامل املنظومة السياسية 
يف كيفية التعاطي مع الشباب املحتج ضّد ترّدي أوضاعه املعيشية وحالة 
التّهميش التي يعاين منها رغم مرور عرشية كاملة عىل حكم من كانوا 
النظام  استبداد  البالد وخارجها ضّد  داخل  املعارضة  يقودون  ذلك  قبل 
عىل  والقضاء  الجهوي  التوازن  لتحقيق  التنموي  منواله  وفشل  السابق 

التفاوت الطبقي.
أّن  له  يتبّي  حينها  الثورة  شباب  انتفاضة  ومغزى  معنى  يف  واملتأمل 
قبل  كانوا  من  مطالب  مع  الجيل  ذلك  مطالب  عادت  إذ  تغّي  ال يشء 
العرشية املاضية أطفاال وهذا يف حّد ذاته يظهر أّن غاية من يتداولون 
آذانهم  وصّم  السلطة  يف  البقاء  األوىل  بالدرجة  هي  البالد  حكم  عىل 
والتهميش  والعنف  الفقر  الغارقة يف  األحياء  القادمة من  األصوات  عن 
مناطق  لجّل  األساسية  املرافق  وغياب  والتفاوت  االجتامعي  واالقصاء 

الدواخل للبالد.
السياسات  وظلّت  الجدد  للحكام  الرسمية  الصور  إالّ  تغّي  يشء  ال 
تراوح مكانها بل هي تراجعت أمياال اىل الخلف بي من كان يطمح إىل 
تغي واقعه نحو األفضل وبي من بات أقىص أمنياته تحقيق األساسيات 
التي مل يعد يقدر عىل تأمينها أغلب مكّونات املجتمع بعد أن اختفت 
الطبقة الوسطى لتلتحق بالفئة الضعيفة والهّشة وهذا ما مل يعد خافيا 
لكّل متمّعن يف تفاصيل االحتجاجات االجتامعية حسب تقرير املنتدى 
إذ ال ميّر أسبوع دون تنظيم  االقتصادية واالجتامعية  للحقوق  التونيس 
وقفة احتجاجية لقطاع من القطاعات للمطالبة بتحسي أوضاع منظوريه 

بعد أن تدهورت مقدرتهم الرشائية.
الصعبة  األوضاع  واليافعي مبعزل عن هذه  الشباب  تكن رشيحة  ومل 
باعوهم  الذين  السياسيي  مناكفات ومشاحنات  تاهت أحالمهم بي  إذ 
الوعود مع كل حملة انتخابية للجميع دون استثناء أي من بلغوا مقاعد 
السلطة أو من عجزوا عن تحقيق ذلك ألّن غايتهم بالدرجة األوىل هي 
تبّي  الواقع وهذا ما  تنزل إىل أرض  االنتخايب والّتويج ألشياء لن  الربح 
للشباب بعد مرور كّل هذه السنوات حيث فقدوا الثقة يف كّل األطراف 
السياسية وبات حلمهم خار البالد وهو ما تعكسه أرقام الحارقي املتزايدة 

من سنة إىل أخرى دون توقف مهام كان شكل الحكومة ومكّوناتها.
للحقوق  التونيس  املنتدى  قبل  من  املقدمة  املؤرشات  كّل  كانت  وقد 
االقتصادية واالجتامعية عن أعداد املترسبي من التعليم والذي بلغ 100 
لهم  تكون  أن  دون  املستويات  مختلف  من  الدراسة  عن  منقطع  ألف 
نيّة البحث عن مجاالت التكوين وما رافق ذلك االنقطاع من سلوكات 
محفوفة باملخاطر االجرامية املتعّددة واملتفشية داخل املجتمع وبالتايل 
التشغيل  يف  الشفافية  وغياب  املحسوبية  وتواصل  اآلفاق  انسداد  فإّن 
ستكون له تداعيات مل تتأّخر كثيا لتندلع أحداث جانفي املايض والتي 
أّن  البحث عن حلول عملية مبا  الحكومة بدل  ُجوبهت برّد عنيف من 
األسباب واملسبّبات معلومة وحالة توصيفها مل تعد خافية عن أي كان 
ملواجهة هذه  األمنية  باملنظومة  الدفع  هو  السبل  وأسهل  أقرص  أّن  إالّ 
االحتجاجات بدل تقديم خيارات أخرى تذهب إىل أصل األزمة والقطع 
مع أسبابها االّ أّن سياسة الهروب إىل األمام وان كانت حالّ ظرفيا انتهجته 
الحكومة الستدامة بقائها يف السلطة مسنودة بحزام حزيب كان إىل عقود 
سابقة ينّدد ويشجب مامرسات النظام السابق كلاّم تحرّكت القطاعات 
وعّمت االحتجاجات ضّد تدهور أوضاعه املعيشية والتي مل تكن سيئة 
كام هو الحال اليوم فإّن ذلك الحّل الظريف غيّب وقتيا احتقان اجتامعي 
مازالت مظاهره تظهر من وقت إىل آخر تحّث املاسكي بالسلطة عىل 
رضورة اإلرساع بإيجاد الحلول الفعلية والحقيقية التي يعاين منها الشباب 
خاّصة حتى ال تكون أحالمه خارج البالد وهذا ما تثبته جحافل الباحثي 
عن مالذ يف دول أخرى وهذا »الحلم« أصبح هاجس حاميل الشهادات 
العليا أو من ال ميلكون ال شهادة وال تكوين وتلك الصورة الحقيقية عن 
بالشباب  بالعناية  يتشّدق  الرّسمي  مازال خطابها  كاملة  منظومة  فشل 

وتأطيه!

وّجه املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية 
جانفي  احداث  بعد  تجاوزات  من  معاينته  تّم  ما  اثر 
2021 رسالة مفتوحة اىل املقّرر األممي الخاص املعني 
بالحق يف التجمع السلمي وتكوين الجمعيات واملقّررة 

األممية الخاّصة بحرية الرأي والتعبري.
هذا أهم ما اء فيها:

التي  املتنوعة  والنضاالت  التحركات  من  جملة  بعد 
 14 ثورة  منذ  والتونسيون  التونسيات  فيها  انخرط 
منظامت  مختلف  من  ذلك  يف  مسنودين  جانفي، 
وقعت  والدولية،  الوطنية  املدين  املجتمع  وفعاليات 
املصادقة عىل دستور 27 جانفي 2014 الذي كان تتويجا 
حقوق  مبنارصة  املنادية  واألصوات  املطالب  ملختلف 
جملة  عىل  واملصادقة  وباالعتاف  واملواطن  اإلنسان 
املعاهدات واملواثيق والصكوك املكرسة لها ويسّن جملة 
اآلليات واالصالحات الترشيعية والهيكلية الكفيلة بذلك 
والضامنة للقطع الفعيل مع النظام االستبداد والتسلطي 

الذي عاىن منه الشعب التونيس طيلة عقود من الزمن.
عرب  واالفتاضية  امليدانية  والتحركات  االحتجاجات  كانت  ومثلام 
مختلف وسائط التواصل االجتامعي ومبختلف أشكالها الوسيلة األكرث 
الدستورية  اإلصالحات  تلك  لفرض  األنجع  والطريقة  للجامهي  تعبئة 
والترشيعية واملؤّسساتية، فقد تواصلت تلك التحركات واتسعت رقعتها 
جغرافيا وجامهييا وازدادت تنّوعا من حيث الشكل وخاصة من حيث 
الحقوق  تلك  لتكريس  السلطة  الضغط عىل  مزيد  اتجاه  املضامي يف 
وتفعيل تلك االصالحات الكفيلة بحاميتها وبضامن عدم االرتداد عليها، 

توّصال للتكيز الحقيقي لدولة القانون واملؤسسات.
التي  السلمية  التحركات االحتجاجية  تتنزّل كذلك  السياق،  ويف هذا 
سنة  جانفي  من  األول  األسبوع  منذ  البالد  مناطق  مختلف  شهدتها 
الرأي  ويف  التظاهر  يف  بالحق  التمّسك  عىل  مواطنية  كتعبية   2021
ما  التي  االنتهاكات  وتية  بتصاعد  التّنديد  وعىل  واالحتجاج،  والتعبي 
تستهدف  أصبحت  والتي  للدولة  الرسمية  األجهزة  ترتكبها  انفّكت 
والبيئية  والثقافية  واالقتصادية  االجتامعية  الحقوق  رصيح  بشكل 
املحصنة دستوريا، وذلك كمحاولة من السلطة للتغطية عن فشلها يف 
تتخبّط  أصبحت  التي  واالجتامعية  االقتصادية  األزمات  ادارة مختلف 
فيها البالد والتي عمقتها تداعيا تفّش فيوس كوفيد 19 وعن عجزها 
يف التخفيض من منسوب االحتقان يف صفوفهم وعدم الرضا عن األداء 
الحكومي يف ايجاد الحلول الناعة ملشاكلهم الحقيقية املتفاقمة وأهّمها 
يف  االجتامعية  العدالة  غياب  الجهات،  بي  التنموي  التفاوت  مشاكل 

االنتاج والتوزيع وتفّش ظاهرة الفقر والبطالة...
أحياء وقرى  التي شهدتها مختلف  االجتامعية  الحركات  لقد عرفت 
ومدن البالد منذ يوم 2021/1/9 تضييقا وقمعا أمنيا شديدين، حيث 
األوساط  من  أغلبهم  ينحدر  شخصا   1700 املوقوفي  عدد  تجاوز 
أّن  حتى  الشابة  العمرية  الفئات  ومن  املهمشة  واملهنية  االجتامعية 
نسبة القارصين منهم بلغت أكرث من 30 باملائة. وكان ذلك وسط تكتّم 
تقّدم  التي  املعلومة  إىل  النفاذ  مطالب  كّل  رغم  مسبوق  غي  رسمّي 
بها املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية طبق القانون اىل 
والتحذير  التنديد  بيانات  كّل  ورغم  والداخلية  العدل  وزاريت  من  كّل 

الصادرة عنه يف الغرض.
وقد متيّزت تلك االعتقاالت التي قام بها أعوان الرشطة والحرس دون 
أذون قضائية بطابعها العشوايئ إذ أنّها استهدفت بعض املواطني الذين 
مل يشاركوا أصال يف االحتجاجات واستهدفت البعض اآلخر من منازلهم 
ومقرّات عملهم، كام استهدفت األطفال الُقرّص فقط  بسبب وجودهم 
الدستوري. وقد وقع  الطوارئ غي  العام ومخالفتهم لقانون  بالطريق 
االحتفاظ بأولئك األطفال ببعض مخافر الرشطة وبعض مراكز الحجر 
الصحي دون اعالم أوليائهم ودون اشعار مندوب حامية الطفولة طبق 

ما تقتضيه مجلة حامية الطفل ودون االستامع إليهم بحضور أوليائهم.
وباالطالع عىل مختلف محارض البحث واالحتفاظ التي أنجزها أعوان 
جليا  يتّضح  األمنية،  الوحدات  مبختلف  الغرض  يف  العدلية  الضابطة 
وقع  التي  االجرائية  والخروقات  اإلخالالت  من  جملة  عىل  انضواؤها 
ارتكابها من طرفهم بصفة متكّررة وممنهجة ومخالفة ألحكام الفصل 
13 مكّرر جديد من مجلة االجراءات الجزائية الواقع امتامها وتنقيحها 
مبوجب القانون األسايس عدد 05 لسنة 2016 املؤرخ يف 2016/02/16. 
وقد تعلّقت تلك الخروقات اجامال بغياب أي اذن قضايئ يف االعتقال 
املادية  وباالعتداءات  وتفتيشها،  للسكنى  املعّدة  املحالت  دخول  ويف 
واللفظية واملعنوية الجسيمة التي يرتقي بعضها اىل مرتبة سوء املعاملة 
والتّعذيب الواقع ُمامرسته ضّد أغلب املوقوفي لحملهم عىل االمضاء 
كافة  اعالم  وبعدم  فحواها،  عىل  االطالع  دون  بحثهم  محارض  عىل 
املتخذة  باإلجراءات  وال  ايقافهم  بأسباب  استثناء  دون  بهم  املحتفظ 
ضّدهم، وبعدم اشعارهم بحقهم يف تكليف محام للدفاع عنهم بحثا 
عن  فضال  مبحاميه،  االتصال  من  ذلك  منهم  طلب  من  متكي  وعدم 
عدم اعالمهم بحقهم يف العرض عىل الفحص الطبي وال املبادرة بذلك 
رغم االرضار البدنية الجسيمة التي خلفتها االعتداءات البوليسية عىل 

أجسادهم عند اعتقالهم أو عند استنطاقهم...
ببعض  ذلك  مسنودين يف  األمنيي  بعض  عمد  فقد  ذلك  جانب  إىل 
النقابات األمنية، اىل انتهاك املعطيات الشخصية للموقوفي أو لبعض 
أن  بعد  وذلك  رساحهم،  باطالق  واملطالبي  لهم  املساندين  النشطاء 
اىل  الولوج  وإىل  قضايئ،  اذن  دون  الجولة  هواتفهم  حجز  اىل  عمدوا 
حساباتهم الشخصية وتفتيشها ونسخ البعض من محتوياتها ثّم نرشها 
عىل الصفحات الخاصة بتلك النقابات أو باملنتسبي إليها سواء للتشهي 
بهم ووصمهم أو لشيطنة تحركاتهم وتجرميها لدى العموم، األمر الذي 
بسبب  الناشطي  أولئك  صفوف  يف  االعتقاالت  عديد  وقوع  إىل  أّدى 
تدوينات مساندة للتحركات أو منّددة بالتعاطي األمني العنيف معها 
باصالح  مطالبة  أو  األمنية  للنقابات  املتكّررة  للتجاوزات  منتقدة  أو 

املؤسستي األمنية والقضائية.
ومن ناحية أخرى، فإّن جهاز النيابة العمومية مل يكن بدوره مبنأى 
عن تلك التجاوزات القانونية وتلك اإلخالالت االجرائية املاسة بالحقوق 
الرشعية لذوي الشبهة وبحقهم يف املحاكمة العادلة. اذ عمد مختلف 
مساعدي وكالء الجمهورية مبختلف املحاكم، ومبجرد تعهدهم مبحارض 
الفصل  يقتضيه  مثلام  بهم  املحتفظ  سامع  اعادة  عدم  اىل  البحث، 
البادية  العنف  آثار  وتدوين  معاينة  وعدم  الذكر،  آنف  مكّرر   13
االيقاف  استعامل صالحية  الجيل يف  أغلبهم، فضال عن تعسفهم  عىل 
وااليداع بالسجن بشكل جامعي وإحالتهم عىل أنظار مختلف املجالس 

الجناحية يف جلسات بعيدة زمنيا.

إخالالت وخروقات اجرائية 
مخالفة ألحكام الفصل 13

* لطفي املاكني نقطة ضوء:
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ارتفاع وترية االحتجاجات
للحقوق  التونيس  املنتدى  أرقام  كشفت 
»الشعب«  لـ  قّدمها  التي  واالجتامعية  االقتصادية 
ناطقه الرسمي رمضان بن عمر تطّورا يف الحركات 
 2021 سنة  من  الثالثة  األشهر  خالل  االحتجاجية 
 2064 3865 تحرّكًا احتجاجي مقابل  والتي بلغت 
سنة 2020 أي بزيادة 1800 تحرّك احتجاجي وقد 
كان نصيب شهر جانفي 2021 من تلك التحركات 
1492 وهو رقم كبري يظهر مدى اتّساع االحتجاجات 
يف عالقة باملناطق والجهات وكذلك الفئات املشاركة 

فيه خاّصة من فئة الشباب واملهمشني.
30٪ من املوقوفني ُقرص

تلك  إثر  متّت  التي  االيقافات  إىل  وبالنسبة 
األرقام  أّن  عمر  بن  رمضان  ذكر  االحتجاجات 
حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  عن  الصادرة 
اإلنسان تحّدثت عن 1680 موقوفا من ضمنهم ٪30 

. من الُقصرَّ
عليها  تحّصل  التي  املعلومات  أّما 
املنتدى بعد أن تقّدم مبطلب نفاذ إىل 
)باملقابل  العدل  لوزارة  قّدم  املعلومة 
رفضت وزارة الداخلية االجابة واعتربت 
املعلومات متّس من األمن العام( فهي 
السجن  إيداعهم  تّم  من  أّن  إىل  تشري 
خالل تلك األحداث 879 يف حني أفرج 

عن 670.
ويبلغ عدد املودعني حسب الوضعية 
الجزائية 209 صدرت بشأن 52 منهم 
أحكاما يف حني مازال 157 موقوفا. ويف 
االيقافات  شملت  فقد  بالُقصرَّ  عالقة 
141 تّم اإلفراج عن 128 منهم وبالتايل 

مازال 13 موقوفا منهم.
عدم احرتام القانون عدد 5

وبنّي رمضان بن عمر أّن ما اتّسمت 
املايض  جانفي  احتجاجات  به 
االيقافات  يف  والتعسف  العشوائية 

دون متكني املوقوفني من حق حضور املحامني عند 
البحث يف تعدٍّ صارخ للقانون عدد 5 لسنة 2016 

بهم  املحتفظ  بضامنات  املتعلّق 
أمام باحث البداية مع إرغامهم 

عىل اإلمضاء.
التجاوزات  من  جملة  أّن  كام 
ِقبَِل  من  تسجيلها  تّم  الخطرية 
خلفية  عىل  األمنية  األجهزة 
حّد  بلغت  االحتجاجات  تلك 
التعذيب وسوء املعاملة وانتزاع 
ومداهمة  بالقّوة  االعرتافات 
املنازل دون إذن قضايئ وتوجيه 
كّل  وكانت  كيدية  سياسية  تهم 
بنصوص  مستنسخة  املحارض 
اإلحالة الخطرية نفسها من أجل 

بلوغ أحكام قضائية قاسية.
األحياء الشعبية واملدن الكربى

أوضح  املايض  جانفي  الحتجاجات  قراءة  ويف 
للحقوق  التونيس  املنتدى  باسم  الرسمي  الناطق 

لها  أّن  واالجتامعية  االقتصادية 
شملت  إذ  مجالية  خصوصيات 
العاصمة  يف  الشعبية  األحياء 
عرفت  أنّها  كام  الكربى  واملدن 
الُقصرَّ  من  الُقصرَّ  عدد  مشاركة 
وهذا ما بيّنته األرقام املعلنة من 
أّن  وأضاف  جهة.  من  أكرث  ِقبَِل 
ذات  تكن  مل  االحتجاجات  هذه 
لكن  ومحّددة  واضحة  مطالب 
الغضب  هو  لها  الرئييس  العنوان 
االقتصادية  السياسات  عىل 
واالجتامعية وتوقف محدثنا هنا 
االقتصادية  الخلفيات  إّن  ليقول 
كوفيد  وأزمة  واالجتامعية 
العام  والوضع  السياسية  واألزمة 
عىل  بظاللها  ألقت  كلّها  الهّش 
والتي  املايض  جانفي  احتجاجات 
كشفت عن وجود تباعد أصبح واضحا بني الطبقة 
يعاين  الذي  التونيس  الشعب  وعموم  السياسية 

مبا  آخر  بعد  يوم  تزداد  معيشية  ويكابد صعوبات 
سابقة  لفرتة  كانت  فئات  تشمل  االحتجات  جعل 

تعترب وضعيتها االجتامعية مستقرّة.
فشل إدارة األزمة

وبخصوص كيفية تعامل الحكومة مع احتجاجات 
جانفي املايض اعتربها رمضان بن عمر أّن حكومة 
املشييش كانت تتوُق إىل حصول هذه األزمة لذلك 
وأكّد هنا محدثنا  القديم  باألسلوب  تعاملت معها 
الحجر  اقرار  اندلعت مبارشة بعد  أّن االحتجاجات 
كان  القرار  ذلك  أّن  رغم  أيّام  بأربعة  الصحي 
األوضاع  ترّدي  جرّاء  الشعبي  الغضب  المتصاص 
الحجر  إقرار  ترفق  مل  الحكومة  أّن  اذ  االجتامعية 
الفئات  ملساعدة  اجتامعية  بإجراءات  الصحي 

الضعيفة والهّشة.
الحكومة  أّن  للمنتدى  الرسمي  الناطق  وأضاف 
اندالع  قبل  أيّاًما  الشعب  ملكافحة  معّدات  تلّقت 
بعد  حازم  بخطاب  معها  تعاملت  لذلك  األحداث 
فرتة من الصمت وكان ذلك الخطاب متّسام بألفاظ 
تصف املحتجني بأنّهم بثوا الفوىض وقاموا بعمليات 
مرّبر  الحكومة  رأي  حسب  وهذا  والحرق  الّنهب 
للتعامل معها باألسلوب األمني بدَل إدارتها سياسيا 
واقتصاديا وقد كان الفشل االتصايل جليا يف التعامل 
تدخل  كّل  بعد  اذ  األحداث  تلك  مع  الحكومي 

اتصايل حكومي تزداد األحداث تطورا واتّساعا.

احتجاجات جانفي 2021

 املنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية
 يحمّل الحكومة فشل إدارتها وتغليبها األسلوب األمني

عاد مجّددا ملف املوقوفني إثر أحداث جانفي املايض إىل واجهة األحداث بعد أن 
عقدت  التي  الحوار  جلسة  يف  الربملان  نّواب  إليها  تعرّض  التي  املواضيع  أهم  من  كان 
بحضور رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي ووجهت خاللها الكثري 
من االنتقادات إىل مصالح وزارة الداخلية لطريقة تعاطيها مع تلك االحتجاجات بتسجيل 
عديد الخروقات واملامرسات التي ظّن الجميع أنّها رحلت مع املنظومة السابقة خاصة 
املدين  املجتمع  منظامت  أغلب  بشهادة  وهذا  املوقوفني  من  االعرتافات  اقتالع  منها 
التي نّددت بتلك املامرسات بإصدار بيانات من قبل كّل من املنتدى التونيس للحقوق 

االقتصادية واالجتامعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.

* لطفي املاكني

مجتمع

 30٪ من الذين تمّ إيقافهم قصر حسب رابطة حقوق اإلنسان

 التحقيقات لم تحترم القانون عدد 5 لسنة 2016

* رمضان بن عمر
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   شبهة فساد وتضارب مصالح وإهدار مال عام يف ملف الجامعة الفرنسية بتونس 
والحوْكمة  اإلداري  اإلصالح  لجنة  رئيس  عنها  واملتوسط UFTAM، تحدث  إلفريقيا 
الدين  بدر  الربملان  يف  العام  املال  يف  الترصف  ومراقبة  الفساد  ومكافحة  الرشيدة 

القمودي بشكل كتايب إىل وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي ألفة بن عودة.
كمؤسسة  لها  قانوين  وجود  ودون  ترخيص  دون   2019 سنة  منذ  تنشط  فالجامعة 
جامعية ودون أن تكون مدرجة يف جدول وزارة التعليم العايل: ال ضمن الجامعات 
العمومية أو الخاصة. وحسب عدد من الوثائق التي حصلنا عليها فإّن بروتوكال أميض 
الفرنيس،  ونظريه  خلبوس  سليم  األسبق  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  بني 
إلطالق مرشوع الجامعة التونسية الفرنسية إلفريقيا واملتوسط لتكون أول مؤسسة 
إطار  يؤمنها  محلية  دراسات  إثر  أوروبية  شهادات  متنح  إفريقيا  يف  دولية  جامعية 
من  املستوى  رفيعي  مختصني  وخرباء  باحثني  مدرسني  من  متكون  مزدوج  جامعي 
شهادتني  اىل  إضافة  الجامعة  شهادة  من  الجامعة،  هذه  خريجي  لتمكني  البلدين 
و»آكس-  الرسبون  الرشيكتني  الجامعيتني  املؤسستني  من  متنح  وتونسية  فرنسية 

مارسيليا«، وفق الربوتوكول.
لكن بعد االتفاق بني البلدين، تبنّي أن القانون التونيس ال ميكنه استيعاب هذا الصنف 
من املؤسسات املزدوجة إذ ال يوجد لذلك أي نص أو مرجع ترشيعي فتمت االستعارة 
من نظام املدارس الحرّة من خالل إنشاء جمعية تحت اسم الجامعة نفسه ومقرّها 

نفسه ويرشف عىل تسيريها مسؤولون بوزارة التعليم العايل.
إىل جانب هذا اإلخالل، فإّن الحكومة الفرنسية أرادت أن يكون لها النصيب األكرب 
من حصص »الجامعة« يف حني أّن القانون التونيس ال يسمح بامتالك أجنبي حصصا يف 
مؤسسات جامعية بأكرث من 40 باملائة فتقّدم رئيس الحكومة آنذاك يوسف الشاهد 

مبرشوع لتعديل القانون يف 6 مارس 2019، لكنه مل ينجح يف املرور أمام الربملان.

مصير الطلبة مجهول
وللرتسيم يف هذه الجامعة يدفع كّل طالب حوايل 9 آالف دينار سنويا أي ما يعادل 
24 مرة األجر األدىن املضمون يف تونس لكن اإلشكال ال يقف عند هذا الحّد فمصري 
قامئة  ضمن  موجودة  غري  الجامعة  أن  باعتبار  مجهول  املرسمني  الطلبة  عرشات 
ال ميكنه  وبالتايل  تونس  بها يف  املعرتف  الخاصة  وال  العمومية  الجامعية  املؤسسات 
هذه  عىل  الحصول  تتوىل  التي  للجمعية  يحّق  وال  جامعية  شهادات  عىل  الحصول 

األموال الطائلة متكينهم من أي شهادات علمية أو أكادميية.
رئيس  نفسه  الوقت  يف  وهو  سيدهم  الحبيب  وماليا،  إداريا  الجامعة  هذه  ويدير 
جامعة تونس فيام يتوىل الكتابة العامة للجمعية، مالك كشالف وهو أيضا مدير عام 

التعاون الدويل بوزارة التعليم العايل وهو ما يعترب تضارَب مصالح.
وكان  النائب ياسني العياري، قد تقدم بشكاية لدى املحكمة االبتدائية بتونس ضد 
العايل  التعليم  ووزير  الجمعية  مال  أمني  الرايس  وأمين  وكشالف  سيدهم  من  كل 
السابق سليم خلبوس وآخرين من أجل تكوين وفاق الغاية منه االعتداء عىل األموال 

و»التحيل« وعدة تهم أخرى.
كام تّم إيداع ملف شكاية من قبل أحد أساتذة التعليم العايل لدى الهيئة الوطنية 

ملكافحة الفساد منذ أكتوبر 2020.
فضاءات  تستغل   ،UFTAM املفرتضة  الجامعة  فإّن  الشبهات  هذه  كّل  جانب  إىل 
اتفاق بني الطرفني إىل حني  العايل لألعامل بتونس وموارده البرشية مبقتىض  املعهد 
يف  األموال  إيداع  يتّم  املقابل  يف  والفرنسية،  التونسية  الجامعة  مقّر  بناء  استكامل 

حساب الجمعية دون أن تستفيد منه وزارة التعليم العايل بشكل رسمي.

تجاوزات قانونية بالجملة
حول هذا امللّف قال النائب بدر الدين القمودي ان الجامعة خرقت الرتاتيب الجاري 
الجامعية من خالل  الحياة  يف  للطلبة  املالية  املساهمة  بضبط  عالقة  العمل يف  بها 
التي تحمل اسم جامعة تونس نفسه  الجمعية  إيداع معاليم تسجيلهم يف حساب 
وعنوانها نفسه، مشددا عىل أنه ال ميكن تأهيل مسارات دراسات جامعية ملؤسسة غري 
مرخص لها. واتّهم القمودي رئيس الجمعية »بشبهة تضارب مصالح صارخ وإهدار 
وفضاء  واملادية  البرشية  املوارد  استغالله  خالل  من  العمومي  وامللك  العام  للامل 
سنويا،  دينار  آالف   9 بقيمة  الخاصة  الجامعة  طلبة  لرتسيم  لألعامل،  األعىل  املعهد 
يتّم إيداعها يف حساب الجمعية. كام اتهم وزير التعليم العايل السابق بخرق القانون 
التونيس واستغالل النفوذ من أجل تحقيق مصلحة شخصية وشبهة تضارب مصالح 
وفساد من خالل بعثه الجامعة الفرنسية بتونس بالتزامن مع ترشحه لرئاسة الوكالة 

الجامعية الفرنكفونية.
وباإلضافة اىل الرسالة التي وجهها النائب بدر الدين القمودي اىل وزيرة التعليم العايل 
ملف هذه  دراسة  معاينته خالل  ما متت  ببعض  فيها  ذكرها  والتي  عودة  بن  الفة 
التجاوزات  كل  املسؤولني عن  الوزيرة مبقاضاة  ان طالب  أنه سبق  أفادنا  الجامعة، 
والسيادة  التونيس  القانون  يقتضيه  ما  حسب  واألكادميية  واملؤسساتية  القانونية 

الوطنية والرتاتيب الجاري بها العمل، لكنها مل تفعل، بل إنها بررت لهم صنيعهم.
وقال القمودي، أنه وإثر االطالع عىل حيثيات ملّف الجامعة الفرنسية بتونس إلفريقيا 
واملتوسط، تّم الوقوف عىل إخالالت وتجاوزات بلغت حّد الفساد املايل واألكادميي 
وتضارب املصالح وإهدار امللك العمومي وخرق بعض كبار مسؤويل الدولة القوانني 
التونسية.  واعترب املتحدث أّن أقّل ما ميكن معاينته من خالل هذا امللف هو العبث، 
واألخطر يف كّل ما متّت معاينته هو أّن العبث ترعاه مؤسسات الدولة ممثّلة يف وزارة 
التعليم العايل بدءا بالوزير األسبق سليم خلبوص باعث هذا املرشوع ويتواصل اليوم 
عدم  مامرسات  بنفس  العمل  تواصل  التي  عودة  بن  الفة  الحالية  الوزيرة  بإرشاف 

احرتام القانون والنصوص الرتتيبية املنظمة للتعليم العايل العمومي والخاص.
 

تجاوز سلطة ال لبس فيه
بتاريخ 14 فيفري 2019 ال  االتفاق املمىض  القمودي إن بروتوكول  الدين  قال بدر 
يستجيب الحرتام األطر القانونية املنظّمة للتعليم العايل والتعليم العايل الخاص. اذا 
من  تجعل  ال   ،2009 أفريل   23 يف  املربمة  اإلطارية  االتفاقية  عىل  االستناد  إن  اكد 
تجاوز  أّي  ترّبر  وال  االٔحوال  من  حال  أي  يف  التونيس  القانون  فوق  سندا  االتفاقية 

للقوانني.
انطلق  بتونس إلفريقيا واملتوسط  الفرنسية  الجامعة  أن مرشوع بعث  النائب  وبنّي 
منذ إمضاء وزير التعليم العايل االٔسبق سليم خلبوس ووزيرة التعليم العايل الفرنيس، 
بروتوكول اتفاق مل يحرتم قانون البالد التونسية وسياسة الدولة يف التعليم العايل التي 
تنّص رصاحة عىل صنفني من مٔوسسات التعليم العايل عمومية أو خاّصة وال ثالث 
ذات  خاصة  نّص عىل رشكة  الخامس  فصله  يف  االتفاق  بروتوكول  أّن  لهام، يف حني 

مساهمة عمومية.
متثّل يف  قانوين،  آخر غري  حّل  اىٕل  االلتجاء  تّم  االتفاق  بروتوكول  قانونية  عدم  وإزاء 
بعث جمعية تقوم مقام الجامعة وتحمل اسمها نفسه يف محاولة تحيّل أخرى. وهذه 

الجمعية غري املخّول لها قانونيا أن تقوم مقام الجامعة قام ببعثها موظّفون عموميون 
من إطارات وزارة التعليم العايل يف تضارب مصالح وتجاوز سلطة ال لبس فيه. واكد 
القمودي ان تضارب املصالح يف هذا امللف ال ميكن إنكاره أو تربيره عرب الشخصنة او 
الشهادة بكفاءة املوظّف العمومي من عدمها. وعرّب عن استغرابه من جزم الوزيرة 
بغياب تضارب املصالح لدى رئيس جامعة تونس ومدير عام التعاون الدويل بوزارة 
التعليم العايل، يف حني أن تكليفهام وتعيينهام مل يخضع لرتخيص قانوين مبفهوم الفصل 

97 من املجلة الجنائية والفصل 5 من القانون عدد 9 لسنة 1989. 
القانونية  النصوص  عىل  آخر  تحيّل  هو  الجامعة  مقام  تقوم  جمعيّة  بعث  أن  كام 
املنظمة لقانون التعليم العايل وقانون التعليم العايل الخاص وتجاوز للدور الترشيعي 
من  جديد  بعث صنف  قرار  يف  الترشيعية  السلطة  صاحب  الشعب  نواب  ملجلس 
السلطة  من  سيادي  قرار  أّي  اىٕل  يستند  ومل  عدمه  من  العايل  التعليم  مٔوسسات 

التنفيذية ميكن مبقتضاه اقرتاح تنقيح النصوص املنظمة لذلك.
وقد تجاوز االٔمر خرق قوانني الجمعيات والتعليم العايل والتعليم العايل الخاص اىٕل 
حّد تفويت مدير مٔوسسة جامعية عمومية يف مقرات امللك العمومي لفائدة هذه 
اتفاق هذا  إمضاء  تّم  إذ  القانون.  الخارجة عن  الجامعة  مقام  تقوم  التي  الجمعية 
التفويت بني مدير املٔوسسة العمومية ورئيس الجمعية الذي هو نفسه رئيس جامعة 
تونس، مع انتفاء صفة املانح واملمنوح يف اتفاقية التسليم املمضاة بني من ال صفة 

قانونية لهم تخّول لهم ذلك.
  

مغالطة وتحيل
أضاف القمودي إن الجمعية فتحت أبوابها منذ سبتمرب 2019 أمام طلبة من 19 دولة، 
دون وجود قانوين لها كمؤسسة تعليم عاٍل ودون ترخيص من وزارة التعليم العايل 

ولكن تحت أنظار وزارة التعليم العايل ودون حرج تجاوز كل النصوص القانونية.
الطلبة  وتحيّل عىل  مغالطة  إرشادات  الجمعية  بهذه  املتعلّقة  االشهارات  وتضّمنت 
وعىل  الجامعي  التوجيه  دليل  يف  إشهاراتها  نرش  الوزارة  مصالح  وتولّت  وأوليائهم، 
ضمن  تندرج  ال  قانونيا  أنّها  رغم  الرسمية،  الوزارة  صفحة  وعىل  الوزارة  موقع 

املؤسسات الجامعية العمومية وال الخاصة وال ترخيص لها أصال.
وتتلّقى هذه الجمعيّة متويال خارجيا ومعاليم ترسيم طلبة باملاليني عىل غري الصيغ 
القانونية وال متنع مصالح وزارة التعليم العايل ذلك بل يتّم العبث بآليات استخالص 
األموال وتحويلها وتجد له مرّبرا خطريا بتحويل هذه األموال مستقبال وبكل بساطة 

بني مؤسسة ال قانونية إىل الجامعة التي ال وجود لها أصال.
بدراسة  مدّعمة  منوذجية  فرتة  عىل  قانونيته  عدم  رغم  االتفاق  بروتوكول  نّص  كام 
إقرار بعث  ونتائج جدواها  يتقّرر مبقتضاها  أبعاده،  لتقييم املرشوع يف كل  جدوى 
املرشوع من عدمه. ومل تقم مصالح الوزارة بأي دراسة جدوى لهذا املرشوع وخرّيت 
الدولة  لهياكل  القانونية  األطر  خارج  فرضه  ملحاولة  امللتوية  الطرق  كّل  املقابل  يف 

ومؤسساتها.
وقال إنه وطيلة سنتني جامعيتني مل تطبّق الوزارة قوانني التعليم العايل وسمحت لهذه 
الجمعية بتأمني مسارات تكوين دون تأهيل اللجان الوطنية القطاعية بوزارة التعليم 
مصالح  تحرتمه  أن  املفرتض  القانوين  التمّش  مع  يتناىف  مبا  العلمي،  والبحث  العايل 
الوزارة من آليات ورشوط وآجال وتكليف ومعايري تنّص عليها قوانني التعليم العايل 

والتعليم العايل الخاص رصاحة.
باملاليني  أمواال  يدفعون  وأجانب  تونسيون  طلبة  جامعيتني،  سنتني  وطيلة  انه  كام 
لجامعة دون ترخيص ويف مسارات تكوين دون تأهيل، ورؤساء جامعات ومديرون 
ويف  ترخيص  دون  مبقابل  الجمعية  هذه  يف  ينشطون  جامعيّون  وأساتذة  وعمداء 
تضارب مصالح صارخ وكّل ذلك تحت أنظار وزارة التعليم العايل وبرعايتها دون مباالة 
اإلرشاف  سلطة  تكون هي  أن  املفروض  من  التي  والوزارة  وبقوانني  الدولة  بقوانني 

الضامن يف احرتامها من جميع منظوريها.
وقد علمنا أن سعيا حثيثا يجري من أجل تدارك هذا الوضع ومحاولة إضفاء القانونية 
عىل هذه املؤسسة وذلك مبقرتح تقّدمت به لجنة التطهري برئاسة الحكومة اقرتحت 
االسم ومع متويل من صندوق  املساهمة يف متويل رشكة خفية  العلوم  مدينة  عىل 
الودائع واألمانات لتبييض هذه الجامعة الكلندو إالّ أّن مجلس إدارة مدينة العلوم 
رأيهم  يغرّيون  لجعلهم  عليهم  الضغط  مامرسة  ويتّم  أسابيع  منذ  املقرتح  رفض 
ويوافقون عىل مقرتح اللجنة الحكومية والتغطية عىل الجهات التي تقف وراء هذا 

املرشوع التحيّيل الكبري.  
 * حياة الغامني

شبهة فساد وتضارب مصالح وإهدار مال عام في ملف الجامعة الفرنسية بتونس  

جامعة تنشط دون ترخيص ومصري طلبة مجهول 
ووزارة التعليم العالي ال تحرك ساكنا
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كلمة حق:

حتى يكون 
الحوار 
حوارا

  النفطي حولة 

         تناولنا سابقا رضورة اللقاء بني الفرقاء عىل مائدة الحوار 
الوطني، بوصفه مسألة مطروحة بإلحاح، من أجل إنقاذ وطن 
تعيش  تونس  بدأت  فقد  املعلن.  غري  اإلفالس  مرحلة  دخل 
والتلبيس. وسط  والتبخبس  التفليس  نفق مظلم من  وسط 
تداعيات اقتصاد مستنزف ومنهك ومربك يعيش عىل موائد 
ذاك،  من  وسلفة  هذا  من  وسلفة  هناك،  وقرض  هنا  قرض 
تجد  تكاد  ال  والدولة  العجم.  من  وأخرى  العرب  من  وهبة 
من أين تقرتض وتستدين من أجل خالص األجور والرواتب 
مظلمة  سوداوية  عرشية  بعد  وذلك  والعاملني.  للموظفني 
القرار  فيها  ارتهن  عرشية  وكبيسة،  حبيسة  عرشية  وظاملة، 
ما  نصف  فيها  وانتهك  األجنبية،  املالية  الدوائر  إىل  الوطني 
تبقى من سيادة وطنية. عرشية حبست فيها أنفاس االقتصاد 
املنتج وتعطل فيها إنتاج الرثوة. عرشية عّشش فيها الفساد 
أصبح  حتى  والبهتان،  والتزوير  والزور  والهذيان  واإلفساد 
يأكل  األسواق،  يف  مييش  ودم،  لحم  من  أدمييا  برشا  الفساد 
مام نأكل، ومييش يف كل اتجاه وقبلة منيش فيها أو نستقبلها، 
أو  الناس صاحني  بني  والزحام،  الزحمة  وسط  حتى  ويدخل 
الذي  الحوار،  أرضية  تحديد  علينا  سيكون  هنا  من  نياما. 
لن يكون حوارا بني طرشان، وال حوار نطح بني أكباش. بل 
سيكون حوارا معّمقا يحمل معه هموم شعب بات ينئ تحت 
سياط الفقر والجوع، مقابل طبقة الحكام الجدد وحلفاؤهم 
من املافيا واملحتكرين الذين أثروا عىل حسابهم منذ مجيئهم 
باسم انتقال دميقراطي مشلول ومعتوه ومعلول.                  

أوىل  إصالح  سيكون  الفاسد  الوضع  هذا  يف  األولوية  ولعل 
يجب  التي  القضاء  إصالح  معركة  وهي  أال  الفساد.  مداخل 
القضاء  شأن  صلح  ومتى  منازع.  دون  املعارك  أم  اعتبارها 
والعدل  الحق  دولة  بناء  أجل  من  املركزية  األركان  كأحد 
تأيت  القضاء  تحرير  معركة  بعد  وطبعا  البالد.  شأن  سيصلح 
مصالحة،  دون  ملفا  وملفا  واحدا  واحدا  الفاسدين  محاسبة 

بوصفهم أجرموا يف حق الدولة.
الخطايا،  وأم  الباليا  وخطر  الرزايا  سبب  أن  ومبا  بعد،  ومن 
يكمن يف صحيفة دستور برمير 2، فال بّد من إعالن االستفتاء 
الشعبي عىل طبيعة النظام السيايس. ومن ثمَّ ال بّد مام ليس 

له بّد، أي إلغاء املجلة االنتخابية والنظام االنتخايب الحايل.
والجمعيات.  األحزاب  قانون  بّد من مراجعة  وبناء عليه، ال 
بل ووضع حّد ملسألة النقابات األمنية، وتعويضها مبمثليات 
مصالح  عن  الدفاع  عىل  تسهر  ووطنية  وجهوية  محلية 

األمنيني.
أما يف الجانب االقتصادي فيجب محاسبة املهّربني وقطع دابر 
االقتصاد املوازي الذي تغّول واستأسد عىل الدولة التونسية. 
من  والتخفيض  املنظم  االنتصاب  عىل  بالتشجيع  وذلك 
األداء الرضيبي حتى ينخرطوا يف الدورة االقتصادية. وكذلك 

محاسبة املتهربني من دفع الرضائب. 
والبّد من إصالح شامل لقطاع الفالحة بقطع دابر املحتكرين 
وتحجيم طبقة كبار املالّك، مع إلغاء الّتعامل باتفاقية اآلليكا 

والنهوض بالفالحة وتطويرها من أجل أمننا الغذايئ.
أما اجتامعيا، ال بّد من إعطاء بارقة أمل للشعب بالتخفيض 
يف األسعار، وذلك بالقضاء نهائيا عىل دولة الوسطاء وطبقتهم 

املتغّولة، مع إصالح جذري لقطاع التعليم والصحة.
تتضمن  طريق،  خريطة  أو  للحوار،  ومنطلق  أرضية  هذه 
الحكومة  تبقى  العمل عليه بصفة فورية. عىل أن  ما يجب 
خاللها  يتّم  واحدة،  سنة  ملدة  األعامل  لترصيف  الحالية 

اإلعالن عن انتخابات ترشيعية سابقة ألوانها.

تأيت هذه اللحظة الفارقة بعد أن وقع التسويق للدستور 
عىل  ا  وربمّ العربيمّة  الدساتري  أفضل  من  أنمّه  عىل  التونيس 
ثم  اإلنسان،  لحقوق  كفيل  خري  وهو  أيضا،  افريقي  مستوى 
بهلوانات  سوى  ليست  الحقوق  تلك  أنمّ  يوميمّا  ويثبت  ثبت 
لفظية وشطحات فكريمّة، وأنمّها مثل رغوة الصابون رسعان ما 
تسقط عىل األرض فتبقى عىل األرض. فعمليمّة إيقاف األفارقة 
مرتبة  إىل  ترتقي  باإلفطار  املجاهرة  بتهمة  صفاقس  بدينة 
ية املعتقد والضمري مكفولة  الفضيحة يف زمن خلنا فيه أنمّ حرمّ
يوجد  وال  القانوينمّ  الهرم  ضمن  مرتبة  األعىل  وهو  بالدستور 
عالقة  بربمّه  الفرد  عالقة  وأنمّ  عليه...  ويتجارس  يجرؤ  قانون 
شخصيمّة ال دخل للدولة فيها وال سلطان للقانون عىل ضامئر 
وانتامءاتهم  االيديولوجيمّة  هاتهم  وتوجمّ عقولهم  وعىل  الناس 

ينيمّة...  الدمّ
هذه الحادثة تعيد اىل سطح ذاكرتنا حادثة شبيهة بها 
يف رمضان سنة 2018، حيث خرج جزء من املواطنني يوم 27 
ماي 2018 بالعاصمة للدفاع عن الحق يف املجاهرة باإلفطار 
يف شهر رمضان بعد ان احيت وزارة الداخليمّة منشورا محنمّطا 
منشور  وهو  واملطاعم  املقاهي  بإغالق  يقيض  منسيمّا  عتيقا 
باستثناء  املطاعم  غلق  يفرض   1981 سنة  الصادر  مزايل 
السياحيمّة منها التي تغطمّي واجهاتها بالرضورة بأوراق الجرائد.

بهذه الحادثة، ومثيالتها تشتغل رسديمّات الحقد وترتعرع 
ادبيمّات الكراهية عىل نحو غري مسبوق ضد اآلخر املختلف، 
ر يف ثقافة بعض افراد  والكراهية والحقد انفعال مقيت متجذمّ
ب  التعصمّ ويحومّل  الوعي  تحصينات  يخرتق  التونيسمّ  املجتمع 
الدينيمّ اىل فريوس يصعب السيطرة عليه... إنمّه من السخف 
االعتقاد بأنمّ من مهاممّ الدولة أو القانون رعاية عقيدة الفرد 
عنه  يدافع  اىل من  يحتاج  ال  فالدين  الدين...  الدفاع عن  أو 
لوعي  س  يؤسمّ عاممّ  وإنساينمّ  أخالقيمّ رحب  أفق  ببساطة  ألنه 
ما، وانتامء ما، الدين ليس ملكا ألحد... ليس فكرا خاصا بأحد، 
ومن التفاهة والبؤس االميان بإله جبمّار قويمّ خالق قادر قدير 

ب ذواتنا الضعيفة املتواضعة للدفاع عنه. ثم نُنصمّ
هذا  العنف،  ثقافة  ر  تجذمّ عن  يكشف  حدث  ما  إنمّ 
الوحش املجنون، املزروع كاأللغام يف أعامق مجتمعنا، النائم 
يقع  والذي  فيها  سمومها  تنفث  ثقافتنا  دهاليز  يف  كاألفعى 

استدعاؤه كلمّام اقتضت الرضورة للدفاع عن اإلسالم.
ورغم أنمّ ما حدث يف صفاقس قوبل بردود أفعال تعبمّ 
التبعات  من  رين  محذمّ لوجودها  والرفض  االستياء  حالة  عن 
ذلك  أنمّ  إال  والواقع،  الدستور  بني  التناقض  لهذا  املأساوية 
وجوه  من  وجه  هو  األمنيمّ  الترصمّف  فهذا  املسألة،  يُنهي  ال 
يات الفرديمّة  سة األمنيمّة مع الحرمّ ريع لتعامل املؤسمّ الفشل الذمّ
إنمّها بُقع سوداء متناثرة عىل خريطة  بالدستور، بل  املكفولة 
ويتطابق  هنا  يختلف  وحديث،  حادث  بقعة  ولكلمّ  الوطن 
ضمن  االحداث  تلك  ُمجريات  احتساب  ميكن  لذلك  هناك، 
أوهم  مجتمع  يف  التخلمّف  منسوب  لقياس  ة  املهممّ ات  املؤشمّ
مدنيمّة  لدولة  مجتمع  بأنمّه  ايضا  العامل  أوهم  ثم  أوال  نفسه 
ية الضمري وأنمّها تؤمن  تفصل بني الدين والسياسة وتضمن حرمّ
يف  املتباينة  املكومّنات  وتستوعب  كُلمّيتها  يف  اإلنسان  بحقوق 
الكراهية  تزايُدا لخطاب  العامل  فيه  مجتمعها، يف زمن يشهد 
ب والعنرصيمّة التي ترضب بكلمّ  وتناميا غريبا يف عوملة التعصمّ
ث  االتجاهات بدال من انتشار عوملة التسامح. ونحن هنا نتحدمّ
والتأجج  د  التمدمّ يف  اآلخذة  اآلخر  تجاه  العنف  ظاهرة  عن 
ع وكأنمّ الرشائع والقوانني الرادعة عاجزة عن  واالنتشار والتوسمّ
الظاهرة مسارات الفتة منذ  كبح جامحها، وقد أخذت هذه 
سنة 2011 أولها تسلمّل الخطاب الدينيمّ التكفرييمّ اىل الخطاب 
وكان  االجتامعيمّ  التواصل  شبكات  صفحات  وعىل  السيايسمّ 
العامل املشرتك فيها هو مساندة االسالم ومناهضة املفطرين 
يف شهر رمضان خشية عىل هويمّة املجتمع والدولة وتحديدا 
اتيمّة وهو  الذمّ ف عىل خياراته  والتعسمّ لآلخر  األخالقيمّة  للقيود 
الفيسبوكيمّني  من  الجمهور  انتباه  يكسب  للجدل  ُمثري  أمر 
يضمن  الدستور  من  السادس  الفصل  أنمّ  رغم  النمّاس  وعامة 
واجبة  الترشيعات  ألنمّ  الخطورة  تتجىلمّ  هنا  الضمري...  ية  حرمّ
النفاذ وملزمة بعد إقرارها وباقية بعد رحيل واضعيها... لكنمّها 
مل تصمد أمام املدمّ الرجعيمّ الذي يتحكمّم يف مفاصل املجتمع 
وبالعقل الجمعيمّ لفئة كبرية من التونسينيمّ ويُحرمّك وعي كثري 
ن أكرث يف الفصل السادس من  منهم وهو ما يدفعنا اىل التمعمّ

الدستور الذي جاء فيه:
والضمري  املعتقد  ية  لحرمّ كافلة  للدين  راعية  »الدولة 

ودور  املساجد  لحياد  ضامنة  الدينيمّة  الشعائر  ومامرسة 
العبادة، تلتزم الدولة بحامية املقدسات ومنع النيل منها كام 
تلتزم بنع دعوات التكفري والتحريض عىل الكراهية والعنف«.

املؤسف هو أنمّ الشقمّني الحدايثمّ والرجعيمّ يستندان إىل 
الفصل نفسه... إنمّه فصل مفتوح عىل تأويالت مختلفة يختزل 
خ، يحاول كال الطرفني جذبه اليه  م، ُمفخمّ تناقضات عديدة ملغمّ
 2014 الخاصة... وهو دليل عىل أنمّ دستور  وفهمه بطريقته 

كان لباسا مشرتكا لجسدين:
جسد حدايثمّ مدينمّ وجسد رجعيمّ ظالميمّ والثوب الذي 
املواطن  مينح  فهو  والتمزمّق...  االهرتاء  مآله  جسدان  يتنازعه 
سات وعدم النيل  ية الضمري من جهة ويجعل حامية املقدمّ حرمّ
ليس دين  فاإلسالم  اخرى.  الدولة من جهة  مهام  من صميم 

األفراد بل هو دين الدولة أيضا وعليها حاميته.
تحرتم  أنمّها  عي  تدمّ دولة  يف  صدر  امللغوم  الترشيع  هذا 
املعتقد  ية  وحرمّ ديمّة  التعدمّ لثقافة  س  وتؤسمّ اإلنسان  حقوق 
يُسند  الفصل  هذا  إنمّ  والحقوق.  يات  الحرمّ يكفل  ودستورها 
يف  الجهات  من  غريها  ويف  صفاقس  يف  حدث  ما  ي  ويُغذمّ
مناسبات أخرى بسبب املجاهرة باإلفطار خالل شهر رمضان. 
السادس  الفصل  عن  والغموض  اللبس  هذا  يُرفع  مل  وطاملا 
الدين  عن  الدفاع  أدعياء  لإلسالم  بون  املتعصمّ يجد  فسوف 
الغطاء الالزم لالستمرار والتصعيد ضد كلمّ من يختلف عنهم 

يف القناعات والرؤى واألفكار.
د  التشدمّ رقعة  تتمّسع  أن  قبل  اإلنذار  جرس  يقرع  فمن 
بكلمّ  كُلمّيته  يف  التونيسمّ  املجتمع  وتبتلع  الدينيمّني  ب  والتعصمّ
املتسامحة  املجتمع  بنية  ل  تتبدمّ أن  وقبل  وتناقضاته  عاته  تنومّ

إىل بنية متقاتلة متناحرة دمويمّة؟
يتمّسع  العامل  أنمّ  االسالم  عىل  الغيورين  هؤالء  يُخب  من 

للجميع؟
يات والحقوق  ص بابا كامال للحرمّ إنمّ الدستور الذي خصمّ
ون من أكرث أجزاء الدستور تطومّرا  اد واملختصمّ والذي اعتبه النقمّ
نومّاب  تقديس  يعكس  ما  وثراء،  ية  وأهممّ وموضوعيمّة  وثوريمّة 
بها  الراسخ  وإميانهم  اإلنسان  لحقوق  الفرتة  تلك  الشعب يف 
تأكد هذا اإلميان والتقديس حني وقع التنصيص عىل منع النمّيل 
اىل مرتبة عليا  ترتقي  يات ما جعلها  الحقوق والحرمّ تلك  من 
يات والحقوق عن  دفع بالبعض اىل الدعوة بفصل باب الحرمّ
خاصة  يات«.  والحرمّ للحقوق  تونس  »عهد  وإعالن:  الدستور 
أنمّ هذا الدستور خال متاما من عبارة: »الرشيعة«. فهي غري 
دينيمّا  تأويال  هذه،  والحال  اذن  يُؤومّل،  فلامذا  فيه  مدرجة 
ا  متعرثمّ يجعله  كام  للدين،  مطابقته  رهني  تطبيقه  يجعل  ما 
باب  سابقا  حلمّلنا  كام  السادس  الفصل  يفتح  حيث  محدودا 
بحامية  الدولة  يُلزم  الذي  فهو  مرصاعيها...  عىل  التناقضات 
الدين من جهة ويُتيح لألفراد اعتناق عقيدتهم التي يريدون...

ية التي هي القانون الذي ينظم عالقة اإلنسان  إنمّ الحرمّ
بالدولة وباإلنسان هي جوهر مواطنة هذا األخري... فال تكون 

فردا إال إذا كنت حرمّا، وهو ما دفعنا إىل التساؤل:
من يرسم حدود الحّرية؟

هل يرسمها ادعياء اإلسالم املدافعون عنه أم القانون؟
ية،  لنتمّفق أوال حول أنمّ االفطار يف رمضان هو وضعيمّة حرمّ
حيث ال يُساق الجميع للصيام غصبا كام يُساق قطيع ما دون 
إرادته، وهو رمز من رموز الحرية االنسانيمّة يف عالقتها بفكر 

ووجدان الفرد وقناعاته وايديولوجيمّته وفلسفته يف الحياة.
ثم لنطرح السؤال بهدوء:

ملاذا مل يتحكمّم األمنيمّون يف انفعاالتهم؟
واالعرتاف  االقرار  يكفي  إذ  بهدوء،  تُحلمّ  القضيمّة،  إنمّ 
ية اآلخر يف اختيار منط عيشه وأسلوب حياته وفلسفته.  بحرمّ

واالعرتاف بحقمّ االختالف.
تونس  أن  يؤكمّد  الذي  القانوينمّ  االضطراب  ملاذا هذا  ثم 
ليس لديها نصمّ قانوينمّ يُجرمّم اإلفطار غري أنمّ السلطات األمنيمّة 
ذلك  وتعتب  رمضان؟  يف  املفطرين  ومالحقة  بإيقاف  تقوم 
وثقافيا  حقوقيمّا  استنكارا  خلمّف  ماممّ  العامة  باآلداب  إخالال 

واسع النطاق.
اقمّة  والشمّ الطمّويلة  روب  الدمّ تعكس  الحادثة  هذه  إنمّ 
تحقيق  اتجاه  يقطعوها مستقبال يف  أن  التونسيمّني  التي عىل 
الدستوريمّ  القانوينمّ  النصمّ  بني  واالنسجام  والتناسق  التناغم 
القطع  والفعل ورضورة  التنظري  بني  الواقعيمّة،  املامرسة  وبني 
ما  كلمّ  يف  أنفها  تحرش  التي  الرجعيمّة  املحافظة  القوى  مع 
الذي  العنف  ملقاومة  محاولة  يف  وذلك  س،  باملقدمّ عالقة  له 

الُغنوصيمّة  الفكريمّة  السلطة  مع  وفاعليمّة  إنتاج  يف  يتصاعد 
وتستقوي  به  وتحتمي  س  املقدمّ بجدران  تلوذ  زالت  ما  التي 
من خالله، فتعيش حياة متشظمّية بني املايض والحارض ضاربة 
بذلك منظومة حقوق اإلنسان العاملية من خالل شنمّ معارك 
س الذي من املفروض أنمّه أسمى من أن يحتاج  تدافع عن املقدمّ

إىل دفاع أحد.
دولة  ألسس  ُمقومّض  املدنيمّة،  للدولة  هادم  حدث  ما 
مباش  بشكل  لجوء  وهو  وتحلُّلها  باهرتائها  ُمبرشمّ  القانون، 
أو غري مباش اىل أسمّ قديسمّ رغم ان مجتمعنا الحديث طاملا 
حاول أن يؤكمّد عىل قومّة مدنيمّته ودميقراطيمّته، غري أنمّه ما زال 
، دينيمّ  يف حاجة إىل استدعاء أسمّ خارجيمّ غري برشيمّ غري دنيويمّ
الظرف  هذا  مثل  يف  ما  فعل  عىل  ما  إلضفاء شعيمّة  س  مقدمّ
أنمّنا قطعنا أشواطا من الدميقراطيمّة  التمّاريخيمّ الذي خلنا فيه 

ية... الحرية التي ناضلت لتحقيقها شعوب كثرية...  والحرمّ
ية وحدها  ية ألنمّ الحرمّ إنمّ التاريخانيمّة رصاع من أجل الحرمّ
خالقة للوعي تجعل اإلنسان فاعال مبتكرا مبدعا غري معرتف 

بعالمات ممنوع املرور. 
إنمّه  االنطالق...  نقطة  إىل  أعادنا  قد  اإلخفاق  هذا  إنمّ 
فتح  ا،  جدمّ ء  نحو يسمّ عىل  للدميقراطيمّة  ُمحطمّم  هادم  إخفاق 
اجتامعيمّة  فلسفيمّة  سوسيولوجيمّة  عىل حساسيمّة  اليوم  عقولنا 
ب  التعصمّ فريوس  مثل  الفكريمّة،  الفريوسات  أنمّ  إىل  ونبمّهنا 
وأكرث  وأخطر  أفظع  هي  تسامح  والالمّ  اآلخر  ورفض  والحقد 
ة املتالحقة  فتكا باإلنسان من فريوس كورونا وسالالته املتغريمّ
ال  حدث  الذي  ألنمّ  وقبتهم.  األشخاص  بآالف  أطاحت  التي 
ية األفراد فقط،  يناقض الدستور فحسب، ومدنيمّة الدولة وحرمّ

بل يُناقض الواقع... 
بني  االختالف  عىل  يقوم  الطبيعيمّ  اإلنساينمّ  فالواقع 
ب ورفض  األفراد، والحادثة التي نحلمّل تبعاتها انتصار للتعصمّ
اآلخر تُنذر بيالد دولة دينيمّة تتهيأ للبوز وعلينا أن نكون أكرث 
وبكلمّ  الحقيقيمّة  األسئلة  ونطرح  خطورتها  إىل  وانتباها  حذرا 

ية: جدمّ
هل نحن يف نظام دميقراطّي صورّي؟

فيه  وتسود  يات  الحرمّ فيه  تُخنق  زمن  إىل  سنعود  هل 
ألننا  بيننا  التقاتل  فيزداد  الدين  يُشعلها  التي  الرصاعات 
مختلفون يف وطن تبدو فيه الدميقراطية مجرمّد قرشة خارجية 

طومّحت بها أحداث كثرية إىل عامل النسيان والعدم؟
هل سنعود القهقرى إىل عصور االستبداد وتكميم األفواه؟ 
الرشطيمّ  بالفزع من  هل سنظلمّ طوال حياتنا مسكونني 

الذي ليس يف خدمة الشعب بل يف خدمة السلطة؟
لشقمّ  اإلخواينمّ  الفكر  اجتياح  األحداث عىل  برهنت  لقد 
سافرة  ساخرة  الدينيمّة  ة  الحجمّ وواجهتنا  مجتمعنا،  من  كبري 
الغطرسة مبهنة عىل أنمّنا بدستورنا، بدولتنا، بؤسساتنا األمنيمّة 
ينا أعجز من أن ننترص عىل هذا الفكر الذي تُرى  بإعالمنا، بثقفمّ
ية، يجعلنا نعيش  آثاره السلبيمّة يف كلمّ مكان، فكر يُفقدنا الحرمّ

ية يف املنفى وطن... يف منفى، فالقهر يف الوطن منفى والحرمّ
يف الختام، من الواضح أنمّ العنف بكلمّ أشكاله وتجلمّياته 
الطيمّب،  بلدي  ية يف  بحرمّ التنفمّس  ومتظهراته هو من يستطيع 
إىل  تحتاج  من  هي  له  املناهضة  والقوى  اليوم،  تونس  إن 
جرعات من األوكسيجني ما مل تتدارك نفسها قبل الضغط عىل 
رقبتها التي هي رقبة الدولة املدنيمّة الكفيلة بحامية الحقوق 

يات وضامنها ورعايتها. والحرمّ
إنمّ واقعنا قد أسلم نفسه بالُكلمّية إىل العنف والالمّ تسامح، 
للعقول،  مستفزمّ  واقع  كثرية،  وأحداث  مجاالت  يف  ذلك  يبز 
الوجه  هو  ليس  حاليمّا  الكائن  مجتمعنا  فوجه  هجني،  ر،  ُمنفمّ
ا هو قناع متى انتزعناه يف يوم ما فستظهر الثقافة  الحقيقيمّ إمنمّ

ية وحق االختالف. عي الحرمّ الحقيقيمّة يف بلد يدمّ
لقد أشعلت هذه الحادثة يف خدمّ الوطن نريان األمل، إنمّها 
اها الدولة املدنيمّة وتهتزمّ لها أسس  ركالت، رضبات موجعة تتلقمّ
أن  لرفض  شخصا  كان  لو  مخجل  واقعنا  إنمّه  القانون...  دولة 

يتمْرأى يف املرآة التي نراه فيها.
الناس تكفري بعضهم بعًضا ماممّ  ما نخشاه هو أن يعتاد 
األنا  بني  والهومّة  الفجوة  ق  ويُعممّ بينهم  املختلف  دائرة  ع  يُوسمّ
ماممّ  االجتامعي  والحقد  الكراهيمّة  ظاهرة  من  ويزيد  واآلخر 
لني لترصيفه ألنمّنا نجد  يُولمّد فائضا من األىس والسوء لسنا مؤهمّ
منتهي  الالمّ  والعنف  ب  والتعصمّ الحقد  فائض من  أمام  أنفسنا 

والالمّ محدود. 

دستور ُيبيح ومرسوم عتيق يعاقب 
يف لحظة فارقة مشهودة، خالل األسبوع الفارط تحّولت صفاقس إىل مرسح أّدت فيه الرشطة دورا دينّيا أخالقّيا، يف عرض مقتبس من بؤس واقعنا يف مرحلة ما بعد الثورة. لحظة بدأت 
عندما تّم التفطّن إىل مجموعة من األفارقة وهم بصدد احتساء الخمر وتناول الطعام... مل تكن هذه الحادثة هي األوىل يف تاريخ تونس أو عىل األقل بعد إقرار حّرية الضمري بدستور 

2014، دستور الجمهورية الثانية. بل هي مجرّد حلقة جديدة من حلقات التوتّر والتضارب والتناقض الصارخ بني النّص القانويّن واملامرسة الواقعّية.

المجاهرة باإلفطار
* بقلم األستاذة: فاتن الوساليت 
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تحتفل الطبقة العاملة العاملية يوم 28 أفريل الجاري باليوم العاملي للصحة 
والسالمة يف مكان العمل، وهو اليوم الذي ربطته الحركة النقابية يف العامل 
العمل  منظمة  أقرته  الذي  املهنية،  واألمراض  الحوادث  ضحايا  بذكرى 
الدولية اعتبارا من عام 2003 تخليداً لذكرى العاملني الذين فقدوا حياتهم 

جراء الحوادث والذين أصيبوا بإصابات مهنية.
مكان  يف  املهنية  والسالمة  للصحة  العاملي  باليوم  االحتفال  ويهدف 
العمل، للتأكيد عىل أهمية اتخاذ اإلجراءات الالزمة للوقاية من الحوادث 
واإلصابات واألمراض املهنية، لتوفري بيئة العمل الصحية، وقد جاء احتفال 

هذا العام تحت شعار السالمة والصحة ومستقبل العمل.
وقع  عىل  تعيش  العاملية  العاملة  والطبقة  السنة  هذه  احتفاالت  وتأيت 
فريوس كوفيد 19 وتداعياته االجتامعية واالقتصادية، يف وقت تطرح قضية 

السالمة املهنية والوقاية نفسها أكرث من أي وقت مىض.

السالمة والصحة في مكان العمل تحفظ األنفس
والعامل  العمل  وأرباب  الحكومات  تواجهه  الذي  الكبري  للتحدي  وإدراكا 
وكافة املجتمعات يف أرجاء العامل يف مكافحة جائحة كوفيد 19-، يركز اليوم 
العام عىل معالجة تفيش  لهذا  العمل  والصحة يف مكان  للسالمة  العاملي 

األمراض املعدية يف مكان العمل، وال سيام جائحة كوفيد - 19.
وهناك قلق متزايد بسبب االرتفاع املتواصل يف عدوى كوفيد - 19 يف بعض 
أنحاء العامل، فضال عن القلق يف الحفاظ عىل معدالت االنخفاض فيها يف 

مناطق أخرى من العامل.
وتواجه الحكومات وأرباب العمل والعاّمل ومنظاّمتهم تحّديات هائلة يف 
أثناء محاولة الجميع التصدي لهذه الجائحة والحفاظ عىل تدابري السالمة 
والصحة يف أماكن العمل، يف ظّل مخاوف كذلك بشأن استئناف النشاطني 

االقتصادي واالجتامعي.

واجبات الحكومة وأرباب العمل
والرعاية  الحامية  تعزيز  األعراف  واتحاد  الدولة  واجبات  من  أنه  أعتقد، 
وخاصة  األمراض  عدوى  النتقال  عرضة  األكرث  بوصفهم  للعامل،  الصحية 

فريوس »كورونا املستجد« املنترش حالياً.
بدأت  التي  واملؤسسات،  املنشآت  عىل  الرقابة  تكثيف  واجباتهام  فمن 
الصحة  مبعايري  التزامها  مدى  عىل  للوقوف  للعمل  التدريجية  بالعودة 
وتتعلق  مؤخرا  الحكومة  أصدرتها  التي  واالجراءات  املهنية  والسالمة 

بالتوقّي من فريوس »كورونا املستجد«.
التوعية والتحسيس والرفع من مستوى وعي العامل  كام عليهام تكثيف 
بأهّمية االلتزام بتطبيق معايري الصحة والسالمة املهنية بشكل عام، حتى يف 
املؤسسات التي توفّر املستلزمات املادية والوقائية، وتنظيم دورات تدريبية 
مكثفة ومستمرّة عىل استخدام هذه املستلزمات من قبل املؤسسات التي 

يعملون فيها، وتطبيق القانون عىل املخالفني.
يف هذا السياق، دعا االتحاد العام التونيس للّشغل إىل التفاعل اإليجايب مع 
توفري  لغاية  الحكومة،  لرئاسة  به  تقّدم  الذي  االسرتاتيجي  الوقايئ  الدليل 
كافّة ضامنات الوقاية والسالمة يف كّل املؤّسسات واإلدارات ومواقع العمل، 
العمل  مراكز  يف  النشاط  إىل  التدريجية  العودة  تنظيم  حسن  أجل  من 
ومواقع اإلنتاج ويف وسائل النقل ويف كّل الفضاء العام من خالل توفري كّل 
املستلزمات الوقائية من تعقيم وتطهري ووقاية وتباعد اجتامعي وغريها...

معلومات أساسية
املهنية،  املخاطر  إدارة  إىل  جوهرهام  يف  املهنية  والصحة  السالمة  تهدف 
ويُعترب نظام إدارة السالمة والصحة املهنية نهًجا وقائيًا يرمي إىل تطبيق 
إجراءات السالمة والصحة بأربع خطوات ويتضّمن مبدأ التحسني الدائم، 
والقيام  النتائج  وتقييم  وتنفيذها  الخطة  وضع  عىل  مبادئه  وترتكز 

بالتحسينات.
إىل جانب ذلك، يسعى نظام إدارة السالمة والصحة املهنية إىل بناء آلية 
شاملة ومنظّمة للعمل املشرتك ما بني العاّمل واإلدارة يف تطبيق إجراءات 

السالمة والصحة.
كام يساهم نهج األنظمة يف تقييم تحّسن األداء يف تطبيق إجراءات الوقاية 
يف  ناجعة  أداًة  املهنية  والصحة  السالمة  إدارة  أنظمة  وتشّكل  والرقابة، 

إدارة املخاطر الخاّصة بنوع معنّي من الصناعات أو العمليّات أو املنظاّمت 
الصغرية  الرّشكات  تكييفها مع حاالت مختلفة من حاجات  املمكن  ومن 
والّصناعة  كالتّعدين  والخطرية  املعّقدة  الّصناعات  حاجات  ُمختلف  إىل 

الكيميائية والبناء.
إال أنه من املستحيل ضامن حسن سري نظام إدارة السالمة والصحة املهنية 
السالمة  لجان  إطار  يف  االجتامعي  للحوار  فاعلة  قاعدة  إرساء  دون  من 
والصحة أو يف سياق اآلليات األخرى مثل تدابري املفاوضة الجامعية، وسعيًا 
اإلداري  االلتزام  ضامن  الرضوري  من  األنظمة،  هذه  تطبيق  إنجاح  إىل 

ومشاركة العاّمل الفاعلة يف التطبيق.
وكانت منظمة العمل الدولية قد أصدرت عام 2001 مبادئ توجيهية حول 

التوجيهية  املبادئ  املهنية، وأصبحت هذه  والسالمة  الصحة  إدارة  أنظمة 
منوذًجا ُمستخدًما لتطوير املعايري الوطنية يف هذا املجال. وبفضل تركيبتها 
الجهاز  الدولية  العمل  منظمة  تُعترب  املعايري،  وضع  يف  ودورها  الثالثية 
األنسب لتطوير مبادئ توجيهية دولية بشأن أنظمة إدارة السالمة والصحة 

املهنية.
الدولية  العمل  منظمة  عن  الصادرة  التوجيهية  املبادئ  أصبحت  وقد 
النموذج األكرث اعتامًدا واستخداًما يف تطوير برامج إدارة السالمة والصحة 

املهنية عىل املستوى الوطني ويف الرشكات.
كام تقدم منظمة العمل الدولية املساعدة التقنية للبلدان املهتّمة بتطبيق 
نظام إدارة السالمة والصحة املهنية خاّص بها ويقّدم مركز التدريب الدويل 
تدريبية يف هذا  إيطاليا، دروًسا  تورينو،  الدولية يف  العمل  التابع ملنظمة 

املجال.

الوقاية من الحوادث واألمراض المهنية
يعّزز اليوم العاملي السنوي للسالمة والصحة يف مكان العمل الوقاية من 
الحوادث واألمراض املهنية عىل الصعيد العاملي، فهو حملة لزيادة الوعي 
يراد بها تركيز االهتامم الدويل عىل حجم املشكلة وعىل كيفية تعزيز وخلق 
ثقافة الصحة والسالمة التي ميكن أن تساعد عىل التقليل من عدد الوفيات 

واإلصابات املرتبطة مبكان العمل.
مكان  يف  واإلصابات  للوفيات  حّد  وضع  مسؤولية  الحكومة  عىل  وتقع 
لضامن  الرّضورية  والخدمات-  -القوانني  الهيكلية  البنية  وتوفري  العمل 
عاتقها  عىل  كام  الرشكات؛  والزدهار  العمل  عىل  العامل  قدرة  استمرار 
مسؤولية تطوير برنامج وسياسة عامة وطنية ونظام تفتيش إلنفاذ االمتثال 

لترشيعات السالمة واملهنية والصحة والسياسة العامة املتصلة بها.
أنفسهم وأال يعرّضوا اآلخرين  تأمني وحامية  العامل  وتقع عىل مسؤولية 

للخطر، وأن يعرفوا حقوقهم واملشاركة يف تنفيذ تدابري وقائية.

المخاطر الناشئة في مكان العمل
االجتامعية  أو  التنظيمية  التغريات  أو  التكنولوجية  االبتكارات  تتسبب 
جديدة،  إنتاجية  وعمليات  تكنولوجيات  مثل  مهنية  مخاطر  نشوء  يف 
التي تؤدي اىل  الجديدة  العمل  الحيوية، إىل جانب ظروف  والتكنولوجيا 
أعباء عمل كبرية وتكثيف العمل الناتج عن تقليص حجم العامل، والظروف 
السيئة املرتبطة بالهجرة للعمل، والوظائف يف االقتصاد غري املنظم إضافة 
إىل نشوء صور جديدة من الوظائف، مثل العمل الحر واالستعانة بقدرات 

خارجية والعقود املؤقتة.
سليم  غري  بشكل  املصّممة  العمل  بيئة  بسبب  املهنية  املخاطر  تنشأ  كام 
واالضطرابات العضلية الهيكلية، وأيضا بسبب العوامل النفسية واالجتامعية 

الناتجة عن اإلجهاد املتعلق بالعمل.
* إعداد: صربي الزغيدي

اليوم العالمي للصحة والسالمة في مكان العمل:

حتى ال يكون العمال الحلقة األضعف أمام أنياب كوفيد 19

أساتذة القطب التكنولوجي ببرج السدرية 
غاضبون:

كيف تجاوز املدير العام 
للمركز الهياكل املنتخبة؟

العايل والبحث العلمي مبراكز  التعليم  النقابة األساسية ألساتذة  اعتربت 
البحث بالقطب التكنولوجي بربج السدرية أن ما أقدم عليه املدير العام 
بإمضاء  بالرأي  وتفرّد  خطرية  سابقة  املياه  وتكنولوجيات  بحوث  ملركز 
اتفاقية جهوية ال تدخل يف اختصاصه دون الرجوع إىل املجلس العلمي 

وال حتى رؤساء املخابر.
وأكدت يف بيان لها أن »األغرب يف هذا أن املهندس الذي كلفه باإلرشاف 
بذلك وهذه  يعلم  يكن  مل  التكنولوجيا  ونقل  البحث  تثمني  عىل وحدة 
االتفاقية تدخل يف صلب اختصاصه«، مربزة أن املدير العام مل يحرتم حتى 
املاء  لضامن  الرتبية  وزارة  مع  النقاش  بصدد  أنه  مبا  الشخيص،  اختياره 
الصالح للرشب للمدارس االبتدائية وهو أبعد ما يكون عن هذا االختصاص 
ومل يسترش أهل الرأي، الفتة اىل أن ذلك »سطو عىل االختصاصات وترذيل 

للبحث العلمي«.
الباحثني نّددت مبثل هذه املامرسات ودعت  النقابة األساسية لألساتذة 
أنه ويف  املنتخبة، معلنة  الهياكل  احرتام  العمل عىل  إىل  اإلرشاف  سلطة 
طرق  أمام  أنفسهم  األساتذة  سيجد  املامرسات  هذه  يف  التامدي  ظّل 
أخرى للدفاع عن مؤسستهم واحرتام االختصاص العلمي وفرض التسيري 

الدميقراطي.
* صربي الزغيدي
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* بقلم: املختار املختاري ›الزارايت‹    

ونحن نعيش شهر الشهيد الوطني من تاريخ 9 أفريل وما قبله وما بعده آثرنا فتح 
مرحلة  كّل  ففي  جديدة.  وطمس  تزوير  مبعاول  منعرج  كّل  يف  يتجّدد  قديم  ملّف 
األسامء  عىل  الراكبني  من  جمع  ينربي  جديدة  مسرية  وانطالقة  الصالحية  منتهية 
يف  يكونه  أن  عاّم ميكن  غافلني  الشمس  تحت  كريس  إليجاد  املوىت(  منهم  )خصوصا 
حقيقة التاريخ هذا االسم الرمز املتخذ وممن هنا ورغبة مّنا يف قراءة جدية للتاريخ 
ارتأينا أن نقّدم رؤية ننتظر من يناقشها بهدوء املفكر الباحث. وهذا امللف هو العالقة 
بني بورقيبة والثوار الوطنيني الذين سقط منهم الشهداء ومنهم من بقي ليشهد عىل 

تاريخ الوطن. فمن هم هؤالء الفالقة أوال؟

* الفالقة لغة واصطالحا شعبيا
الفالق هو نوع من قطاع الطرق وسالبي الناس وهي مشتق لغويا من فلق )حسب 
ثار  مترد  الطاعة  عصا  تعني شق  واصطالحا  شّق  وتعني  منظور(  البن  العرب  لسان 
املقاومة  لرضب  فرنسا  لها  ترّوج  وكانت  القانون(  عن  )الخارج  تعني  الفرنسية  ويف 
معنويا وإبعادها عن الناس من خالل تشويه صورتها وصورة املقاومني عىل أنهم ُعصاة 
خارجون عن القانون رساق وقتلة إال أن الشعب ويف وجدانه التام وقناعته األساسيّة 
كان دامئا وأبدا وحتى يومنا هذا يعترب الفالق املقاوم الرشس والصقر الكارس للعدّو 
وكرامة  وحرية  الستقالل  األساسية  والثوابت  الوطنيّة  والقيم  املبادئ  رجل  وشوكته. 
واتخذوها  واملغاور  والكهوف  الجبال  سكنوا  الذين  الفالقة  هؤالء  والشعب.  الوطن 
املستعمر  من  البالد  تحرير  أجل  من  بها.  حياتهم  وارتبطت  ومالجئ  معسكرات 

الغاصب لوطنهم وثرواتهم وحريتهم وكرامتهم.

* بداية المقاومة المسلحة مع بداية استعمار البالد وبروز الفالقة
املقاومون القدامى )1881 إىل 1883 أهم معارك الكفاح ضّد املستعمر والباي معا( 
للباي  املعارضني  والخلفاء  )القيّاد  من  قادتها  وكان  سياسيا  منظمة  املقاومة  تكن  مل 
بعد أن كانوا أعوان الباي ويده الطوىل عىل رقاب املواطنني( من خمري إىل الجنوب 
رغم  الفرشييش.  حراث  الجاليص  العياري  ولطرش  النفايت  خليفة  بن  عيل  )وأبرزهم 
الفوارق يف التسليح بني املدفع الرشاش الفرنيس و‹الكارابيله‹ وهي سالح الثوار ومع 
ذلك تفوق الثوار املجاهدين وانترصوا مبعرفتهم للميدان أوال وتعاملهم مع املعارك 
بخطط العصابات. إالّ أن االستنجاد بالدعم العسكري والخيانات كانت أبرز ما مثل 
عنرص انتكاسة للمجاهدين يف قبائل الوسط والجنوب الذين قّرروا الهجرة إىل طرابلس 
وبعد وفاة عيل بن خليفة النفايت الذي كان مبثابة القائد األعىل للمقاومة والذي اتخذ 
من املناطق الحدودية الليبية منطلقا ملعاركه الكربى عاد أغلب املقاومني إىل تونس 

ليخبو نار القتال.
متيزت املقاومة يف الجنوب الرشقي بطابعها املسلح القبيل ومن أبرز املظاهر )ثورة 
الجنوب »ثورة أوالد دباب« والتي اشرتكت مع الشّق الثوري يف ليبيا وقائدها )خليفة 
النالويت( والتي أنهكها الجيش الفرنيس بسالح الطريان. وشهدت املقاومة  بن عسكر 
منها  الحرب  نهاية  إثر  الكبري  القمع  نتيجة  األوىل  العاملية  الحرب  إثر  فتورا  املسلحة 
اعتقال الدغباجي الكابوس الذي أّرق الجيش الفرنيس وإعدامه أمام أهله وعشريته 
الحركات  الثالثينات( ظهرت  إىل  العرشينات  و)من  العرشينيات(  )مطلع  الحامة.  يف 
الثقايف  التعليم والحراك  املدن والحوارض حيث  السياسية والجمعياتية والصحافة يف 
التي من بني من قاد حراكها عيل باش  التونيس  الشباب  الشفوي واملكتوب. كحركة 
حامبه والبشري صفر. والحزب الحر الدستوري والحركات النقابية وأولها نقابات محمد 
عيل الحامي. وأهّم خاصيات هذه الحركات املقاومة السلمية حيث ترتكز يف مقاومتها 
عىل )املسريات االحتجاجية ومظاهرات التنديد واملطالبة واإلرضابات وكتابة املقاالت 

والحركات التوعوية والثقافية(.

* الفالقة وحرب التحرير وعالقتهم ببورقيبة
مع بداية الحرب العاملية الثانية توفر مناخ مالئم لعودة الكفاح املسلح إىل امليدان. 
وتزامنت هذه العودة مع انتفاضات قبلية مستغلني انشغال فرنسا باالحتالل النازي 
لها. وكان التحرك موسعا وعىل جبهات مختلفة للتأمني ›اللوجستي‹ وأهمه التسليح 
أبلوا  الذين  )فالقة زرمدين(  نوعية ومن بني هؤالء  بعمليات  القيام  لهم  أتاح  الذي 
البالء الكبري وكبّدوا املستعمر خسائر جسيمة. أيضا )ثورة املرازيق املسلحة( ›43/44‹ 
التي هزمت فرنسا بجيشها واحتّل الثوار برج دوز )برج الدولة( لتربز الحركة املسلحة 
الثوار من تخزين كمية  الثانية والتي متكن خاللها  العاملية  الحرب  انتهاء  إثر  بثقلها 
مهمة من السالح )إذ أن أهّم معارك هذه الحرب كانت تدور عىل أراضينا وخصوصا 
منها الجنوبية حيث وقع هزم ذئب الصحراء رومل يف )معارك خّط مارث(. كام كانت 
التحركات السياسية التي قام بها الحزب الحر الدستوري الجديد بقيادة زعامء شباب 
أبرزهم بورقيبة ومحمود املاطري وبن يوسف وهم من برزوا يف ظّل حكومة »شنيق« 
ذات التوجه الليربايل )البورجوازي( فشنيق هو رئيس الغرفة التجارية التونسية )التي 

بنك  رئيس  أيضا  وهو  حاليا(  األوتيكا  إىل  األعراف  منظمة  ثم  األعراف  نقابة  ورثتها 
مرصيف ورئيس املجلس الحكومي. وتركز عملهم عىل املفاوضات لنيل بعض الحقوق 
والذي فشلوا يف بلوغ أهدافه فشال ذريعا بعد متسك املستعمر مبا يّدعي أنه حقوق 
لكن  املقاوم.  املشهد  ويتصدر  األحداث  واجهة  إىل  املسلح  النضال  ليعود  املعّمرين 
الحزب  املسلح عن طريق ضّم  والنضال  السيايس  بني  إذ وقع ربط  فارق جديد  مع 
املنعرج لتشكل حركة مسلحة  التاريخ  للحركة املسلحة يف )18 جانفي 1952( وهو 
منظمة وممثلة سياسيا. بعد أن اتصل الحزب من خالل ممثل »لبورقيبة الذي يتزعم 
الحزب« قصد هيكلة وتنظيم املقاومة بتوزيع جغرايف جديد ومنظّم. ومتكني قيادات 
هي رموز ثورية لها مصداقية يف مواطنها وقبائلها وعروشها وهي سلطة قتالية عىل 
تشكيالتها التي كانت يف شكل عصابات كام كان لها عالقتها بباقي الثوار يف الجبال 
الذي كان يراوح بني الجنوب وشامل عرب  القتايل  الوطن من خالل تحركها  يف عموم 
سالسل الجبال واملسالك الوعرة التي تصعب عىل األعداء وآلتهم العسكرية املتطورة.

ومام يثري االنتباه ما قاله بورقيبة ›عندما سمعنا بهذه الحركة املسلحة أرسلنا نستفرس 
أمىض  حيث  الرباعي  بعزوز  مصحوبا  وكان  قابس  إىل  قدم  ثَمَّ  ومن  يكونون‹  عّمن 
املقاومني  من  الحزب  طلب  إبان  لقائه  عند  األسود  الطاهر  مع  اتفاق  عىل  بورقيبة 
ثم  تونس.  آخر جندي مستعمر عن  رحيل  مع  إالّ  الجبل  من  ينزل  أالّ  به  االلتحاق 

انتقال إىل قفصة حيث قام باجتامع ببعض الثوار يف 
الفرع الزيتوين بقفصة قال فيه وكان كالمه واضحا 
ما مفاده ›أن ال تتكلوا عىل أهل املدينة ألّن تحركهم 
ال يوصل إىل أي نتيجة بل األرياف هي القادرة عىل 

الكفاح‹. 
فكان مصباح الجربوعي يف قيادة الجنوب الرشقي 
والقائد  الرشايطي  لزهر  بقيادة  الغريب  والجنوب 
السايس األسود بالحامة ووقع التمرد املسلح وفعال 
وال  املدن  أهل  ال  عليه  يقدر  ال  مبا  الفالقة  قام 
والباهي  العويتي  عاللة  الثنايئ  وكان  السياسيون. 
)الفالقة(  املقاتلني  بني  الربط  خيط  ميثالن  األدغم 
والحزب. ودارت معارك كبرية قادها الزعيم الفالق 
معركة  العنبة  عني  معارك  مثل  الجربوعى  مصباح 
ميرت وهي من أرشس املعارك ومعركة أم الحسحاس 
ومعركة أم الكرم ومعركة غنيان وكان الطاهر لسود 
يف  قادوها  التي  للمعارك  خالفا  لسود  والسايس 
يف  مناطق  عىل  أيضا  تركيز خاص  الرشقي  الجنوب 
الشامل الغريب حيث املعمرين )مثال الوسالتية فيها 

72 معمرا(. وكان للمقاومة املسلحة التي أنهكت املستعمر بتحركاتها التي ال تتوقف 
وال متكث يف مكان وتجوب البالد من شامل إىل جنوب يف معارك ضارية رضوسا كبدته 
االستقالل.  التفاوض حول  مبدإ  قبول  إىل  به  والعتاد. مام دفعت  األرواح  خسائر يف 
تونَس  فرنسا  ملنح  الباي  أمام  استعداده   1954 جويلية  فرانس يف31  منداس  ليعلن 

استقاللَها الداخيل.
 

* اتفاقية 3 جوان 1955 كانت المنعرج
إثر الحركة الثورية املسلحة دار رصاع بورقيبة وبن يوسف والذي انطلق مع مفهوم 
االستقالل الداخيل. األمني العام للحزب ومعه أغلبية كانوا رافضني لالتفاقية واعتربوها 
»خطوة إىل الوراء وال تساوي قطرة من دماء التونسيني« والكالم لنب يوسف. فهي مل 
متنح مطالب التونسيني التي سطرها مؤمتر جانفي 1952 والتي طالبت بإلغاء معاهدة 

الحامية.
لكن بورقيبة وإثر توقيع اتفاقيته املسامة االستقالل الداخيل. طلب من الثوار النزول 
من الجبال وتسليم السالح بوساطة لجان تونسية متعاونة مع فرنسا وامتثل عدد مهّم 
من املجاهدين ما يقارب 2500 قطعة سلّمت. بينام رفض عدد آخر التسليم وتدخل 
الفالقة املعروفني  الحزبية إرضاء لفرنسا بأن أوجدوا حالّ لقيادات  بورقيبة وماكينته 

لدى فرنسا يتمثل يف أن يلقوا السالح ويرحلوا إىل ليبيا.
إالّ أن القائدين الطاهر األسود ومحمود بن حسونة رفضا النزول واالستسالم بعد اتفاق 
ما يسّمى االستقالل الداخيل والتي استندت يف كامل تفاصيلها عىل ما أقرته معاهدتا 
باردو واملرىس )معاهدة الحامية( مع إضافات تربط كليا تونس بفرنسا ومجال الفرنك 
سالحه  أهّم  دفنوا  من  القادة  ومن  وسياسيا.  وثقافيا  وعسكريا  اقتصاديا  الفرنيس 
القائدان مصباح  ومنهام  الرشقي  الجنوب  قيادات  أمثال  املعطب  السالح  قدم  بينام 
الجربوعي ومحمد قرفة اللذان أخفيا سالحيهام عند الشيخ عّدالة يف بادئ األمر ثم يف 
مقربة ودفنها هناك. ليسارع بورقيبة يف إرسال مفاوضني وهم خرية سياسيني الحزب 

عىل رأسهم الهادي شاكر إلقناع الثوار.
املجال  لتفسح  رمزي  وتحرك  نسبي  هدوء  بني  و55   54 بني  املقاومة  راوحت 
وأوامر  برعاية  بن عامر  الطاهر  عليه  اتفاق أمىض  إىل عقد  أدت  التي  للمفاوضات. 

بورقيبة من خلف الستار. وهو ما كان انطالقة رشارة االنشقاق السيايس ويف صفوف 
الفالقة بني بورقيبيني ويوسفيني. 

* انطالق مرحلة صراع اإلخوة األعداء
انقسم الحزب بني األمانة العامة بقيادة بن يوسف والديوان السيايس ولجان الحامية 
)االستقالل  أن  بورقيبة  وأقنعهم  للفالقة  بتنكر  ينظر  بدأ  كان  والذي  بورقيبة  بقيادة 
املنقوص هو خري من استعباد كامل( كام يرى ذلك وأن الفعل السيايس الذي قاده 
شخصيا هو من جلب االستقالل عىل ما هو عليه وأن الفالقة مل يكن له أي دور وبالتايل 
هم كومبارس ليس أكرث فتحولت نظرة اتباعه إىل الفالقة إىل ما أقنعهم به وانطلق 

التفكري العميل ملرشوع اغتيال بن يوسف.
بعد عودة بورقيبة حيث قاد مراحل االتفاق املذكور. وبعد عودة بن يوسف أيضا من 
مرص والذي كان يف استقباله بورقيبة الذي كان متفقا مع الجرنال )دوال تور( الذي 
ساهم يف منح تونس اتفاقية لالستقالل الداخيل التي ميتّد رسيانها ملرحلة زمنية تقدر 

ب20 سنة لتنطلق بعد ذلك مفاوضات جديدة.
»كمشة رساح معيز هوما اليل جابو االستقالل« )كان ذلك رد بورقيبة عىل صالح بن 
إثر  لقائهام  الفالقة. وذلك يف  الشهداء من  بدم  وتعلل  االتفاقية  الذي رفض  يوسف 
كان  الذي  يوسف  بن  مرص.  من  يوسف  بن  عودة 
نحو  واالتجاه  املغاربية  األريض  تحرير  نحو  متجها 
النارص  عبد  لرؤية  تنبٍّ  يف  العربية  األرايض  تحرير 
ويشرتك معه الزعيم الجزائري بن بلّه. وإثر مقررات 
العربية.  الجامعة  مؤمتر  وقرارات  باندونج  ندوة 
بينام بورقيبة كانت نظرته مختلفة متاما إذ يعترب أن 
الجزائرية  الثورة  استقالل تونس ميكن له أن يخدم 
التي ستجد مالذا آمنا. ولكن للسائل أن يسأله أين 
هذا األمان واملالذ والجيش الفرنيس املستعمر ما زال 

عىل أرض تونس ميسك بأهّم مفاصل البالد؟ 
وهنا قرر الجميع الذهاب إىل مؤمتر تقّرر إقامته يف 
العاصمة  الجنوب ويف  صفاقس بعد أن رفضه أهل 
الزعيم  مل يتمكن من إقامته إال أن الحبيب عاشور 
بضامن  وعده  لبورقيبة  مواليا  كان  آنذاك  النقايب 
صفاقس  يف  إقامته  يجب  وبالتايل  لصالحه  النتائج 
لتأثريه القوي عىل أهلها ومشيهم خلف رؤيته بينام 
لن يكون لكالم بن يوسف تأثريه عىل الشعب هناك 
والرؤى  املواقف  لتوضيح  اقرتحت  التي  املناظرة  يف 
أمام الناس بني املتخاصمني. وبلغ األمر بأتباع بورقيبة بأن خططوا الغتيال بن يوسف 
اليشء الذي عند بلوغ املعلومة إليه رفض الحضور وبالتايل وقف بورقيبة بكل أسلحته 
إلقناع املقتنعني من البداية ودون إيضاحات. ليتهمه بشق الصّف والعصيان التفاقات 
الحزب. وبالتايل أقر املؤمتر رفت صالح بن يوسف الذي رفض القرار وكان رد فعل بن 
يوسف أن استقل باألمانة العامة واعتبارها حزبا جديدا يحمل تسمية األمانة العامة 
ورشع يف افتتاح مقرات لها والدعوة لالنضامم إىل صّفه ودعا حكومة الطاهر بن عامر 
لألمانة يف جانفي 1956 لكن مجلسا وزاريا قرر رفض  املوافقة عىل عقد مؤمتر  إىل 

االنعقاد فتحّول األمر إىل رصاع دموي بني الطرفني. 
وكان الفالقة جزءا من الرصاع حيث انقسموا إىل صّفني إذ زار بن يوسف قابس ليتفق 
مع القيادات الطاهر األسود ومحمد قرفة وعيل بن عامر ومجموعة الفالقة يف الجنوب 
الجبال  إىل  العودة  االتفاق عىل  ووقع  التونيس  التحرير  نواة جيش  لتكوين  الرشقي 
والسالح واملقاومة املسلحة ضّد املستعمر الفرنيس ملواصلة القتال حتى االستقالل التام 
الحقيقي. وبعد فرتة تّم اتفاق القيادات حول التحرك نحو حدود التامس مع الثوار 
الجزائريني والتعاون يف مقاومة املستعمر. وكانت لجان الرعاية التي شكلها بورقيبة 
ممن  الخونة.  من  وعيونه  املستعمر  مع  متعاونني  كانوا  وممن  الحزبيني  بعض  من 
أثَر املجاهدين  سمحت لهم ودعتهم فرنسا لاللتحاق بلجان بورقيبة وكانوا يقتفون 
وميولون جيش املستعمر باملعلومات حول تحركاتهم وعددهم وعتادهم ومخططاتهم 
ليلتقي األخوان اللذان طاملا قاتال معا )مصباح الجربوعي الذي تحول إىل لجان الرعاية 

ومحمد قرفة املجاهد( يف معارك ضارية.
إىل  فتحّول  لفرنسا  مطلوبا  يوسف  بن  كان  التحرير  جيش  أعامل  النطالق  ونتيجة 
العربية  باملقاومة  يرتبط  تدريجيا  كان  الفالقة  من  جيشا  تاركا  أوىل  مرحلة  يف  ليبيا 
للمقاومة  والتخطيط  العالقات  لربط  رابطا  أرسل  والذي  النارص  عبد  يؤطرها  التي 
الذيب  الضابط فتحي  إفريقيا من خالل شخصيتني هام  اإليجايب يف شامل  والتدخل 
والضابط صادق اسامعيل اللذان اجتمعا مع الطاهر األسود منذ نوفمرب 1955 وهو 
بداية التحضريات ملرشوع عبد النارص والتدخل اإليجايب يف شامل إفريقيا. وهي خطة 
من  مناطق  عدة  عىل  موزعة  كتائب  إىل  الجيش  هذا  توزيع  إىل  تدعو  حولها  اتُّفق 
الرتاب التونيس. وتواصل التباحث بني األسود وبن يوسف عىل إحكام الخطة وتوزيع 

هل كان بورقيبة يخاف الفالقة بعد أن كان يدعوهم بالمجاهدين؟ 

تونس...  حرّرنا  أنّنا  يقولون  الصدئة  ببنادقهم  »الفالقة 
تونس حررتها أنا بعقليتي وديبلوماسيتي«

)من خطاب له في مؤتمر سوسة سنة 1959(
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النضال واملقاومة ضّد املستعمر حتى  استكامل 
االستقالل التام. 

كانت املواجهة يف بداية املعارك بني الثوار وفرنسا 
ثم وقع التعاون بني جيش فرنسا ولجان الرعاية 
املتعاونني مع  الخونة من  ›أي جيش  واملخازنية 
ومعركة  الكلب  خشيم  ومعركة  منها  فرنسا‹ 
معركة  الحشانة  معركة  الربزالية  ومعركة  مقّر 
مصالخ. هذه املعارك التي دمرت هيبة وعظمة 
املستعمر وكشفت ضعفه وصغر حجمه إالّ أن 
نتائج  واستغل  املوجة  ركب  وكعادته  بورقيبة 
الشعبي  التعاطف  زحف  ليوقف  املعارك  هذه 
العام نحو مصداقية وصواب رأي  الرأي  وتوجه 
ودوره  بورقيبة  انكشاف  مقابل  يف  يوسف  بن 
الوهمي  الداخيل  االستقالل  اتفاقية  ملف  يف 
والتخطيط  العدّو  مع  تعاونه  يف  قُدما  ليذهب 
ال  حتى  التاّم  االستقالل  هو  جديد  مللف  معه 
يرتقي إىل الحكم بن يوسف النارصي )القومي( 
فرنسا  مع  التعامل  أشكال  لكل  املناهض 

االستعامرية. 
إىل  وحكومته  عامر  بن  الطاهر  فرنسا  لتدعو 
هذه  رغم  لكن  التام.  االستقالل  مفاوضات 
عىل  زال  ما  العسكري  حضورها  فإن  االتفاقية 
ووهمية  باطلة  االتفاقية  فإن  وبالتايل  األرض 
أيضا  والجنوب  مستعمرا  بنزرت  ثغر  زال  وما 
خطط له أن يكون أرض تحت الحكم العسكري 

الفرنيس. 
كان فالقة الجنوب قد خاضوا معارَك رشسة مع 
االستقالل  اتفاقية  عقد  بعد  املستعمر  العدّو 
سالح  رفيق  ليصبح   1956 مارس   20 يف  التام 
من  املستسلمون  وقف  إذ  اليوم  عدّو  األمس 
لجان الرعاية البورقيبية سندا للمستعمر يف صّد 
نريان السالح املقاوم ليامرس يف حق املجاهدين 
املقاومة  يف  لدورهم  والتقزيم  االنتقام  سياسة 
ومضايقات  البالد  وتحرير  األرض  عىل  ونتائجها 
التام  االستقالل  وثيقة  توقيع  وعند  ومالحقات. 
عالقات  لهم  يزال  ال  ممن  بعض  اتصل  املزعوم 
االستقالل  اتفاقية  بتوقيع  ليبلغهم  بالثوار 
الثوار عىل  أن  إالّ  السالح  تسليم  التام ووجوب 
منهم  بل  النوعية  أسلحتهم  يسلموا  مل  عادتهم 
احتفظ  من  ومنهم  املعطّب  السالح  سلّم  من 
الثورية  بقياداتهم  اتصالهم  وبقي  بسالحه. 
أدوار  من  دور  كفة  ترجيح  إىل  عملهم  لتحول 
دورها  وهو  عليها  وباال  كان  ما  املقاومة  هذه 
يف إمداد ثوار الجزائر وأيضا دعم الثوار يف ليبيا 
فعل  رد  ليكون  اللوجستي.  والدعم  بالسالح 
فرنسا بنشوب معارك جديدة منها معركة آقري 
ومعارك جبل الكربيتي وجبل بوهالل املوجودين 
حدودية  جبال  وهي  وتوزر  وقفصة  قبيل  بني 
علم  بلغ  والتي  جدا  كبرية  املعركة  وهي  بينها. 
الذهاب  ينوون  التونسيني  املقاومني  أّن  فرنسا 
إىل جبال الجزائر لقتالهم مع ثوار الجزائر دفاعا 
بواحدة  التذكري  إال  يسعنا  ال  الجزائر. وهنا  عن 
من أهم املعارك التي كم كابد بورقيبة لطمس 

معاملها ملا يلحقه يف ذكرها من عار.
)الجزء األول(

* الطايع الهراغي      
»معلّلتي بالوصل واملوت دونه// إذا مّت ظآمنا فال نزل القطر«

)أبو فراس الحمداين(                           
   »..... وداوين بالتي كانت هي الّداء«

)أبو نّواس( 
   

الّسيّد الرّئيس زين العابدين بن عيل، رئيس الجمهوريّة التّونسيّة ملّدة 23 سنة بأيّامها ولياليها. املوضوع: 
شكوى وتظلّم. يا بن عيل يا خويا، اسمع شكواي -شكوانا- بجاه الّسيّدة املّنوبيّة وبركات الّسيدة زينب 
الحوراء بطلة كربالء وبلحسن الشاديل وتخياّلت حرمك املصون ليىل بن عيل األخيليّة. نحن يا بن عيل 
يا كبدي شعب جحود. لن تقوم له قامئة، ولن يلتئم له شمل، ولن يُكتب له الفالح إىل يوم الّدين ما 
دام يحتّج ألتفه األسباب ويستطيب نقد بعض نخبه ألحزاب الّسلطة، أحزاب األغلبيّة التي تُجمع كّل 
الوقائع عىل زهدها يف الحكم وتربّمها به حتّى أنّها ظلت تتفّرج عىل األحداث إىل حني فرارك. وما درى 
أّن مجرّد الحديث عن الحكومة مبا ال يليق باملقام -ناهيك عن نقدها- تطاول عىل أقدس املقّدسات، 
الّدستور الذي نباهي به بني األمم الّشقيقة والّصديقة. وهل كان باإلمكان أن نظفر مبثل هذا الفرقان 
لوال التّضحيات الجسام من حكومات يتناسب عددها مع إنجازاتها؟ نحن شعب مسكون بنفس رّشيرة 
أّمارة بالّسوء متيل عليه أن يلوك الّشعارات ذاتها التي الحقناك بها يف الّصبح والعيّش ويف األشهر الحرم 
وأيّام األعياد واآلحاد والجمعة صباحا والّسبت مساء، كأن ال يشء تغرّي. هل رأيت شعبا أكرث جحودا؟ 
أمل تقّض 23 سنة قمريّة تنّقب يف أّمهات املراجع ]تراجم الرّسل وامللوك/ دواوين الغزل/ خمريّات أيب 
نّواس/ الرّسائل الّسلطانيّة التي استلهم منها قيس سعيّد مراسالته إىل مرؤوسيه[ لعلّك تفهمه. ويوم 
نزل عليك الوحي -لعلمك حكومتنا ما زالت تنتظر لحظة تقبّله- يف ذلك اليوم األغّر ويف تلك الخطبة 
العصامء وكاشفته بهول هيامك به وما تكابد من الوجد يف سبيله أغِمي عليه من فرط الّدهشة وغرابة 
الحكمة، فلم يترّشب نبل املقصد وقداسة املراد. فكان ما كان ماّم مل يقع ألّمة من األمم يف بّر الّسند 
والهند والرّشق والغرب إىل بحر قزوين وبحر القوقاز. األغرب يا صاحب البيان أّن موقفه من الحكومة 
-ما نظّن أنّك تشّك يف رشعيّتها هي التي ترّص عىل االستنساخ الويّف لفلسفتك يف الحكم، وبالقّوة إذا 

وتكابد  بالقّر  والحّر  بالّنهار  اللّيل  املسكينة  الحكومة  تصل  وأمّر.  أدهى  توّجب- 
هول الّشدائد حتّى أنّك تتساءل من أين ألعضائها ضامن واجب التّناسل، وأّن لنا أن 
نضمن عدم انقراض فصيلة من خرية من هو أهل لحكمنا. لتحيص من يف قلوبهم 
مدخال  الوطنّي  غري  من  الوطنّي  لفرز  اإلفتاء  يف  بحّقها  اإلقرار  دون  يحول  مرض 
والفرق  الّناجية  الِفرقة  وبني  قلوبهم  واملؤلّفة  الذّمة  وأهل  الجامعة  بني  للتّفريق 
الثورة  وإجهاض  وااللتفاف  بالتّقصري  وسمناها  الرباء.  وأهل  الوالء  أهل  الهالكة، 
التي  القلوب  اإلنجازات تعمي  نبّي يف قومه.  بطانتك. فعال ال  بينها وبني  وماثلنا 
يف الّصدور، تذهل لها كّل مرضعة عاّم أرضعت. كّل العامل، األعداء قبل األصدقاء، 
املسيحيّون واملالحدة، العلامنيّون والجهاديّون، املسلمون واإلسالميّون طبقا لتدقيق 
جاد به حاكم قرطاج. كلّهم يلهجون صباح مساء بعظيم ما شيّدته الحكومة ويف 

زمن قيايّس.           
                                           

ومن اإلنجازات ما قتل   
ارتفع عدد العاطلني عن العمل -واألرقام أصدق إنباء وأفحم من كّل التّحاليل- ألّن األّمة يف نعيم ترتع. 
فام حاجتها إىل العمل؟ ولِم ال ينرصف أفرادها للتّعبّد تكفريا عن ذنوب كانوا ارتكبوها يف عهود خلت؟ 
ولكن أّن للعقول املعطوبة أن تستوعب ما تعجز األفهام عن إدراكه؟ أعامل الحكومة كثرية ومتشّعبة 
والتّفرّد بالّسلطة داء عضال تنوء بحمله الجبال الّروايّس غرسته أنت ونحن له رافضون. لذلك يا بن عيل 
الطّرابليس يا صاحب البيان والربهان ناشدنا -نحن األغلبيّة الّصامتة- الحكومة إحالة بعض من مهاّمها 
إىل من تصطفيهم من األقربني واالنرصاف إىل املعضالت الكربى. فأّي عيب أتت؟ وأّي ذنب اقرتفت؟ 
أليس من حّقها أن تسابق الزّمن لتباهي بثورتـ)هـا( وبركات)هـا( ومنجزاتـ)هـا( بني األمم؟ أليس من 
واجبها رشعا وقانونا، كام هو مثبت يف »خري دستور أخِرج للّناس«، أن تكلّف بعضا من بني جلدتها 
مّمـن خلُص إميانهم للرّّد عىل ترّهات ومزاعم الفئة الّضالّة، فلول الّنظام البائد وعمالء األجنبّي مّمن 
لفظهم صندوق الثّورة. هؤالء يا بن عيل -متاما كام األمر يف عهدك- ال يشء يروق لهم. يف عرف هؤالء 
الشعب ليس حرّا ما مل يفّك العصمة من أمريكا وقطر ويكفر بالباب العايل. فهل نرحل به إىل املّريخ؟ 
هل نكرتي له مقاما يف بالد »الرّتريّن«؟ هل نساير دالله فرنتكب حامقة احتالل قارّة من القاّرات البعيدة 
الّنائيّة؟ أصِدقنا القول يا ولد الطّرابلسيّة بعد الحّل والرّتحال وبعد أن  لنوطّنه يف جزيرة من جزرها 
استقّر بك املقام يف جّنة الخلد جزاء ما خلّدته من جميل الفعال، هل اهتدت بطانتك رغم ما أغدقت 
عليها من مال وفري لتحصيل علم غزير إىل إقامة سور صينّي بني الرّئاسات الثاّلث؟ هل أفلح مستشاروك 
إقناع  والّسجال- يف  والجدال  باملناظرات  املولعني  معارضيك  إىل حزبك من صفوف  تسلّل  -وبعضهم 
الّدوائر املانحة من كّل امللل والّنحل، عربا وعربانا، أعرابا وأغرابا، بإغراقنا بالقروض ويف القروض حّد 
التّخمة؟ أليس ذلك حّجة دامغة عىل مدى نجاح ديبلوماسيّة االئتالف الثوري الجديد بقيادة الزّعيم 
الثّورّي الوحيد يف التّسويق للثّورة التي قال عنها الرّئيس قيس سعيّد -وليس غريه- أنها أبهرت العامل؟ 

وهي مرّشحة ملزيد اإلبهار حاملا يصّفي عاشق الثورة حسابه مع رشذمة الفساد واإلفساد.

سحر البيان والتّبيين
ُشّد أنفاَسك يا بن عيل والعن يف ليلة القدر وزراءك وحاشيتك عىل عقم التّفكري وقلّة التّدبري، واحذر 
املقارنات فلن تكون أبدا يف صالحك. صنعوا لك دولة وشيّدت لنا حكوماتنا دويالت. تحّصنت بعصابة 
التّمييز  دعائم  إرساء  باب  من  واالحرتاف  الهواية  بني  تجمع  بعصابات  حّكامنا  وتدثّر  محرتفة  رّساق 
اإليجايّب بني العصابات. مل تتدبّر غري بيانني، »درّة« الّسابع من نوفمرب-إذا سلّمنا بأنّها نتاج عبقريّتك- 
وخطبة الوداع 23 سنة بعد البيان املرجعّي وأحيى غريك يف بضع أشهر فّنا كاد الّنسيان يلّفه -برع فيه 
الّريّس الّسعيد وبدرجة أقّل رئيس الربملان- اسمه فّن الرّتّسل والرّتاسل يف لغة هي عني البيان، أين منها 

بالغة الجاحظ يف بيانه وتبيينه؟ و«شطحات« املعّري يف »لزوم ما ال يلزم؟« وحزم ابن حزم يف »األلفة 
واألالّف«؟ ومتاهي املتنبّي يف إعالء اللّغة لتعيل األنا وتشبعها فتتحّول اللغة إىل معجزة »أنا الذي نظر 
األعمى إىل أديب// وأسمعت كلاميت من به صمم«؟ وأين منها دقّة غراميش يف ضبط املفاهيم؟ وشاعريّة 
روزا »العرجاء« يف رسائلها؟ ما زاحمه يف ذلك غري حاّمدي الجبايل أيّام كان رئيسا ألّول حكومة ثوريّة ملّا 
ألهمه املنصب سبقا تاريخيّا يف نحت أّول تعريف فلسفّي للّرأسامليّة: ]le رأسامل est  جبان[. يا الله 
أيّة دقّة؟ وأّي اختزال؟ حسم ديكاريت تقوم مقّدمته الكربى عىل البساطة ال عىل التّعقيد. لينني -وهو 
من هو كرها للّرأسامليّة مل يفلح إالّ يف وضع تعريف عائم لإلمربياليّة عىل أنّها أعىل مراحل الّرأسامليّة 
لرياوغ بذلك مريديه إخفاء لجهله وإقرارا بصعوبة املراد. ماركس احتاج ثالث مجلّدات-عدا ما أَضافه 
أنجلز- ليالمس املوضوع دون حسمه، ولعلّه مات وهو يرّدد: أموت ويف نفيس يشء من أمر الّرأسامليّة. 
لتسقط الرّطانة الخشبيّة والتّهوميات الطلسميّة. لتسقط اإليديولوجيّات يزعم أصحابها أنها تقول كّل 

يشء وهي يف الواقع تبلّد كّل يشء. أمل تعرّفها املاركسيّة بأنّها الوعي الزّائف؟
                                

الاّلمركزية في مجابهة الجوائح
جابهَت الكوارث بقرارات مركزيّة -ال تهّم الكيفيّة وال الجدوى- وجابهت حكومتنا كوارثها مبا يلزم من 
استحقاقات الثورة بالحسم الباّت يف مصائب الّروتني اإلدارّي القاتل واإلنهاء مع البريوقراطيّة املشلّة 
لإلبداع واملعطّلة للطاقات الخالّقة، مّكنت كّل قطاع من مجابهة قدره ب »ما ملكت أميانه« من صرب 
وتجلّد، وأتاحت لكّل جهة ]دائرة/ معتمديّة[ سبل التّعاطي مع جائحة »كورونا« باالنغالق عىل نفسها 
ومجابهة مصريها باالنعزال تحّصنا بوصفة املناعة القطيعيّة لتتفّرغ الّدولة ملا هو أهّم: التّفّرج عىل ما 
ستسفر عنه األمور الستخالص أّول نظريّة عامليّة يف مجابهة الجوائح -الكاريّث منها خاصة- بالتّعويل عىل 
اإلبداع الّشعبّي تطبيقا لشعار »الّشعب يريد«، وإرادة الّشعوب كام تعلم ال تقهر، كام شدا بذلك شاعر 
الخرضاء أبو القاسم الّشايب منذ حوايل قرن، واقتداء بالّنظريّة العامليّة الثالثة كام حرّبها القائد الثورّي 
معّمر القذايف زعيم ثورة الفاتح من سبتمرب العظيم إلرساء الجامهريّة الّشعبيّة الثوريّة الّدميقراطيّة 
االشرتاكيّة الوحدويّة التّقدميّة العظمى: نعم للزّعامء/ ال للرؤساء/ من تحزّب خان/ اللّجان يف كّل مكان. 
حارت الربيّة يف التّنبّؤ بالثورات وعجزت عن تحديد تعريف دقيق لها وأجمع الثّوريّون واملنظّرون عىل 
أّن أقىص االجتهاد أن نظّن ونحدس. فالثورة ال تُصنع يف مخرب والتّكّهن بلحظة اندالعها 
أعرس من إدخال خرطوم الفيل يف ثقب اإلبرة. حتّى جامعاتك ومريدوك فأقىص ما 
يُفتح  أن  املزيد. كان ذلك قبل  به ثورة هادئة، دون  اعتبار ما قمَت  به هو  جادوا 
باب العرش يف انتخابات 2019 وقبل نزول الوحي عىل جامعة تحت الّسور -أقصد 
جامعة االئتالف الثورّي، شيعة قيس سعيّد قبل أن تتذّرر عصمتهم-. انتهى اللّغط. 
ال ثورة إالّ ثورة الّصندوق وبالتّحديد صندوق عجب -انتخابات -2019 وما نجم عنها 
من إنجازات لكرثة تهاطلها وفرط عجائبيّتها استعىص رصدها وعّدها واإلحاطة بها. 
دونك دليال رصانة حّكامنا وحنكتهم وصربهم. أليس ذلك ما قادهم إىل سياسة شّد 
األحزمة وترويض األبدان قبل األذهان عىل استبطان فاعليّة املناعة القطيعيّة. ومناعة 
العاقل؟  الحيوان  الحيوان يف تحجيم األذى. فلَِم ال ينسج عىل منواله  القطيع حيلة 
يريح  حتّى  الجوائح  مع  والتّكيّف  املناعة  اكتساب  بثقافة  ويتسلّح  عوده  فيتصلّب 
العاّم  الّشأن  مبشاغل  االكتواء  هّم  من  امليامني  الحّكام  الّسادة  أّوال  يريح  ويسرتيح. 
املستحيل  من  بدونها سيظّل  التي  الحميميّة  الخاّصة وعالقاتهم  لشؤونهم  ليتفّرغوا 
ضامن التّناسل الّسلطايّن الّسبيل األوحد لتفريخ القيادات املؤّهلة بحكم تكوينها الجينّي -غري الجنيس 
هذه املرّة- إلدارة شؤون الحكم والتّفّنن فيه بدءا من مطلع سنة 2030 كام تحتّمه الرّضورة وليس 
2040 كام تتمّنى الفئة الفاسدة التي جزم الّسيّد الرّئيس بأنّه يعرفها ويعرف أّن الّشعب يعرفها وهي 
تعرف أّن الرّئيس متفطّن إىل أالعيبها وسيكشف عنها يوما ما يف مفاجأة مدويّة.  ويسرتيح ثانيا من 
نكد سياسة األطباق الطّائرة بني قاّرات قرطاج وباردو والقصبة، ومن بطش التّدافع بالّسهام الطّائشة 
زيغ  كّل  الغربيّة من  الرشقيّة  البّوابة  أمري قرطاج حارس  بأمره  الحاكم  بني  تخبط خبط عشواء  التي 
قانويّن فقهّي دستورّي، وحاكم إمارة القصبة املغلوب عىل أمره ]أضاعوه »وأّي فتى أضاعوا ليوم كريهة 
وسداد ثغر«[ بتفويض من شيخ سلطنة باردو، سيف الله املسلول، قاطع دابر حروب الرّّدة واالرتداد 

عىل املؤسسات من »الخوارج« مرتكبي الكبائر ناكثي العهد.
                                               

في غباء المعارضة
 اآلن وقد بان الحّق وزهق الباطل. اآلن تقبّل مّنا وشاية موصوفة ال عالقة لها بعامل الترّسيبات الفعليّة 
واالفرتاضيّة. ال أحد من حّكامنا ساهم يف خلعك يا بن عيل ألنّهم بطبعهم ضّد الغدر والخيانة. وإليك 
دليل من أدلّة: أال ترى كم اغتاظوا من تنّكر ابن اإلدارة -إدارتك- املشييش لويّل نعمته قيس سعيّد؟ 
فعلتها املعارضة. تلك التي أغدقت عليها من نعمك ما ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب 
برش. رأفة بك انتقم الشيخان »دولة« الباجي وآية الله راشد الخريجي الغنويش من املعارضة نرصة 
لك ال نقمة عليك. ُسّدت عليها كّل منافذ الوصول إىل الّسلطة فتسلّلت من بوابّة االحتامء بالّشارع 
تحت عباءة املرشوعيّة الثوريّة، حصان طروادة الذي يتحّصن به كّل فاشل. اآلن يا ولد الطّرابلسيّة دعنا 
نناشدك كام ناشدناك من قبُل ومن بعُد. لك عىل املعارضة أياد بيضاء وأفضال يستحيل عّدها ويعرس 
حرصها فلِم ال تطالبها باسم وفاء الّسموأل وواجب مراعاة صلة الرّحم ورّد الجميل أن تعود إىل رشدها 
وتنضبط لرسالتها يف مقارعة االستبداد ال يف مسايرة الثورة املضاّدة ومبايعتها. أليست املعارضة تصّديا 
العامل  انتخابات دميقراطيّة شّفافة؟ أمل يشهد  أّول  بإنجاز  تنتهي مهّمتها  أال  الّشمويّل املطلق؟  للحكم 
والتّاريخ واإلنس والجان باستئصال رأس االستبداد عشية 23 أكتوبر املجيد واستكامل اقتالع دعامئه، 
الظاهر منها واملخفّي، يف ثورة الثورة التي قّدمت الّسلطة عىل طبق من الزّمرّد إىل صاحب الّسلطة: 
الّشعب التّونيّس. فأثارت حسد املناوئني والحاقدين والّشامتني واملرتبّصني مبا نحن فيه من نعم هي 
بجّنة الخلد أشبه وإىل نعيم الفردوس أقرب.  بلّغها يا بن عيل -جّنبك الله كّل أذيّة- أّن حكومتنا تحوز 
عىل أهليّة رشعيّة وقانونيّة وأخالقيّة وشعبيّة ودستوريّة وثوريّة وتاريخيّة وربّانيّّة متيل عليها إقصاء ما 

عداها ومن عاداها.                          .    

خاص بقراء 
جريدة الشعب:

اآلراء الواردة يف هاتني الصفحتني ال تلزم 
صفحات  عىل  ننرشها  ولنئ  أصحابها  إال 
األفكار  تواتر  باب  فمن  الشعب  جريدة 

والتشجيع عىل النرش فقط.
االختصار  رضورة  عىل  بقرائنا  نهيب  كام 
حذف  إىل  نضطر  ال  حتى  ميكن  ما  أكرث 
املساهامت  هذه  نرش  أو  املقاطع  بعض 
عىل  سلفا  الشكر  مع  جزئني.  عىل  الحرة 

التفّهم.
)املحرر(

رسالة مفتوحة إلى الرّئيس بن علي 

»وقف حمار الشّيخ يف العقبة« 
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*فتحية السعيدي أستاذة وباحثة في علم االجتماع وناشطة في 
الحقل السياسي والمدني، كيف انطلقت مسيرتك؟

- إن الواحد مّنا هو ابن جيله وعرصه وتنشئته االجتامعية املتعددة األطراف، 
فيه  تجري  ولزمن  وتاريخي  اجتامعي  ولسياق  لواقع  نتاج  عليه  نحن  مبا  فنحن 
أحداث تصنعنا حينا، ونصنعها بأنفسنا حينا آخر. وباختصار، أنا أنتمي إىل جيل 
الثامنينات يف الجامعة التونسية، وهو الجيل نفسه الذي عاش يف منتصف وأواخر 
الثانوي تحركات وإرضابات تلمذية كثرية، كنتيجة مبارشة  السبعينات يف التعليم 
ملا يِسُم تلَك الفرتة التاريخية من أحداث والتي عرفت محطّات كربى أثّرت عىل 
الكربى  املحاكامت  تلك  هي  املحطّات  هذه  وأبرز  والطالبية.  التلمذية  الحركة 
جانفي   26 أحداث  ثم   ،)1974-1975( السبعينات  منتصف  يف  التونيس  لليسار 

1978 ومعركة استقاللية املنظمة الشغيلة.
خالل  من  عرشة  الخامسة  أو  الرابعة  يف  تدريجيا،  السيايس  وعيي  تشّكل 
أستاذي يف  ومنهم  أساتذة يل  يديره  كان  الذي  الفلسطينية  القضية  دراسة  نادي 
اللغة األنقليزية منري غّنام وهو فلسطيني الجنسية )أصبح فيام بعد سفريا لدولة 
فلسطني يف تونس(. مل أواصل دراستي يف املعهد الثانوي مبجاز الباب الذي غادرته 
إىل املعهد الثانوي بتربسق، حيث، كان املعهد عبارة عن ساحة للنقاشات والرصاع 
اإلسالميني،  مع  األول  صدامي  عرفت  املعهد  هذا  يف  واإلسالميني.  اليساريني  بني 
وكنت كلام غادرت املبيت للعودة كان يصطحبني زمالء يل من بينهم عبد الحفيظ 
التيار  إىل  املنتسبني  من  للعنف  أتعرض  ال  حتى  اآلن(  فلسفة  )أستاذ  الجبايل 
اإلسالمي. ففي معهد تربسق، كان هناك، أساتذة ملتزمون تأثرنا بهم، ومنهم نور 
الدين الشقراين وجميل بن محمد والفاضل سايس. ويف هذا املعهد بدأ انتاميئ إىل 
الوطد وهو انتاميئ السيايس األول الذي رافقني إىل الجامعة. وبعد أن كّنا منيض 
نصوصنا باسم »الطلبة الوطنيون الدميقراطيون« بجزء كلية اآلداب، أسسنا خالل 
السنة الجامعية 1985-1984 »الوطنيون الدميقراطيون بالجامعة« وكان ذلك، مع 
الشهيد الرفيق شكري بلعيد وآخرين. يف هذا التيار كنت ضمن حلقة املناضالت 
مناضالت  من خمس  الحلقة  )تتكون هذه  ونجاة هدريش  كانون  فاطمة  مبعية 
بدورهن عىل  وكّن يرشفن  بلعيد،  ثم شكري  البداية  بإرشاف محسن مرزوق يف 
حلقات أخرى يف أجزاء ومبيتات جامعية(. متيزت هذه الحقبة التاريخية بتكوين 
سيايس وثقايف مهّم وبرصاع ونزاع حاّد مع طلبة االتجاه اإلسالمي. وهو نزاع قد بلغ 
حّدته يف مارس 1982 يف كلية اآلداب منوبة وتواصل طيلة فرتة الثامنينات. وإيّن 
أعتقد اعتقادا راسخا بأن هذا الخالف اإليديولوجي الحاّد بني اإلسالميني والوطد 
قد كان وراء الرفض القطعي للوطد لتحالف 18 أكتوبر 1995، فالتحالفات ال تُبنى 
مع من نناهضهم يف الفكر ويف الرؤية املجتمعية ويف الربنامج السيايس واالقتصادي 
معارض  كل  رقاب  عىل  سلّط  الذي  القمع  هو  املشرتك  القاسم  كان  وإن  حتى 
الحريات  أجل  من  املعركة  كانت  وإن  انتامئه، وحتى  عن  الحاكم مبعزل  للنظام 
املؤمتر  أنجزنا  الجامعة  للقول، خالل سنة تخرجي من  العامة والفردية. اختصارا 
18 الخارق للعادة وخالل تلك السنة بدأنا نفّكر يف تكوين تنظيم سيايس واختلفنا 
حول طبيعته وغادر معظمنا الجامعة، ولكن واصل كّل منا نضاله بالشكل الذي 

يراه ويف األطر التي أتيحت له.
نقابية  اضطالعي مبسؤولية  نشاطي من خالل  واصلت  فقد  يخصني،  ما  يف 
العاملة، ويف  الجديدة وعضًوا يف لجنة املرأة  للنقابة األساسية مبعهد  كاتبًة عامة 
الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات التي انتميت إليها مبارشة بعد حصولها 
عىل التأشرية القانونية سنة 1989 وقد كنت مواكبة بشكل غري مبارش لنشأة الحركة 
النسوية املستقلة التي انطلقت سنة 1979 وتحديدا لتجربة مجلة نساء التي كنت 
التي جمعتني بها قرابة  الروييس  أرّوجها يف الجامعة وكنت أستلمها من ساسية 

عائلية عن طريق زوجها املنصف بلحسن.
انخرطت إذن، يف جمعية النساء الدميقراطيات ثم انتميت إىل منظمة العفو 
الدولية وإىل جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية التي انتخبت ضمن 
بالبحوث  مكلفة  ثم  مال  أمينة  بخطة  واضطلعت   1999 سنة  املديرة  هيئتها 
والدراسات خالل مدتني نيابيتني. وقد واجهت كل من الجمعية التونسية للنساء 
التنمية )جمعيتان ولدتا  التونسيات للبحث حول  النساء  الدميقراطيات وجمعية 
من رحم الحركة النسوية املستقلة التي انطلقت يف النادي الثقايف الطاهر الحداد 

ودفعت  وأنشطتها  استقالليتها  خلفية  عىل  كثرية  مضايقات  السبعينات(،  أواخَر 
هذه  الجمعيايت عىل  نشاطي  يقترص  مل  عيل.  بن  لنظام  ملعارضتها  باهظا  الثمن 
الجمعيات فقط، بل تجاوزها إىل االنخراط يف الجمعية التونسية لعلم االجتامع 
التي كانت امتدادا لنضاالت طلبة قسم علم االجتامع من أجل نظام أسايّس لهذا 
العربية  للجمعية  العامة  األمانة  يف  وانتخايب  انخراطي  خالل  من  ثم  التخّصص 
لعلم االجتامع وملكتبها التنفيذي. بعد الثورة، وجدت نفيس ضمن الحراك املدين 
كثرية ومبادرات مواطنية  فانخرطت مع جمعيات  البالد،  الذي عرفته  والسيايس 
ألجل توحيد القوى املدنية والسياسية اليسارية والحداثية والتقدمية وكنت ضمن 
الوطنية  تنسيقيته  يف  عضًوا  الحدايث  الدميقراطي  القطب  لتأسيس  األوىل  النواة 
التي أعدت انتخابات 2011 وترشحت كمستقلة عىل رأس قامئة القطب يف باجة، 
وبعدها انخرطت يف حركة التجديد وكنت ضمن قيادته وواكبت كافة النقاشات 
التي تلت تلك االنتخابات من أجل تكوين قّوة سياسية تحافظ عىل الديناميكيّة 
التي أحدثها القطب الدميقراطي الحدايث وتنفتح يف الوقت نفسه عىل قوى أخرى 
مثل الحزب الدميقراطي التقدمي وحزب العمل التونيس وغريها من أحزاب وقوى 
التجربة إىل تكوين  السياسية. وقادت هذه  الساحة  لغاية خلق توازن يف  أخرى 
حزب املسار من جهة، والحزب الجمهوري من جهة ثانية، ولكنها فشلت يف تكوين 
قوة سياسية وازنة ميكنها تحقيق توازن سيايس منشود تجمع ما كّنا نسّميه آنذاك، 

التيار السوسيو-دميقراطي الليربايل والتيار السوسيو-دميقراطي االجتامعي.
* لنتوّقف قليال عند هذه التجربة، تعرفين جيدا أنه بعد 14 
جانفي كانت هناك تجارب أخرى موازية لتجربة القطب ومنها 

تأسيس حزب الوطنيون الديمقراطيون ومحاوالت لتجميع اليسار 
فيما بعد ولدت الجبهة الشعبية، فالسؤال هو ما هي الرؤية التي 

كانت تقودك آنذاك ولماذا تركت رفاق األمس؟
- أريد أن أؤكد عىل مسألتني: املسألة األوىل، االنتامء السيايس إىل أّي حزب 
ألن  مبارشة،  جانفي   14 تلت  التي  الفرتة  خالل  كثريا  يعنيني  يكن  مل  بعينه، 
تجمع  ووازنة  واسعة  ومدنية  سياسيّة  قّوة  بناء  هو  يقودين  كان  الذي  الهاجس 
وما  كانت  التي  الفكرة  املدين. وهذه هي  الحقل  يف  وناشطني  ومستقلني  أحزابا 
زالت تقودين إىل اليوم، وهي الفكرة نفسها التي سعيت إىل تحقيقها مع آخرين 
من  كّل  وقّع  الذي  االجتامعي  الدميقراطي  القطب  ائتالف  تأسيس  خالل  من 
حزب الوطد وحزب العمل الوطني الدميقراطي عىل أرضيّته ولكنهام غادرا قبل 
إمضاء  بعد  نتائجها، وخاصة،  وتقييم   2011 انتخابات  بعد  مبارشة  االنتخابات... 
أحمد إبراهيم من جهة وأحمد نجيب الشايب من جهة ثانية، عىل وثيقة انصهار 
بني حركة التجديد والحزب الدميقراطي التقدمي آنذاك، انطلقت املشاورات بني 
الحزبني وحلفائهام وأفضت إىل التحاق بعض من مكّونات القطب )حزب طريق 

الوسط والحزب الجمهوري الذي أّسسه عبد العزيز بلخوجة( بالحزب الدميقراطي 
حزب  والتحاق  القطب-،  تجربة  خارج  من  آفاق  حزب  إىل  -باإلضافة  التقدمي، 
التموقع/  هذا  التجديد.  بحركة  القطب  ومستقيّل  منه،  جزء  أو  التونيس  العمل 
التوجه السوسيو-دميقراطي  االلتحاق، هو يف األصل تعبري عن توجهني مختلفني: 
الليربايل والتوجه السوسيو-دميقراطي االجتامعي فلنئ كان التوجهان مختلفني يف 
النقاط االقتصادية واالجتامعية فإن كليْهام متفق عىل قيم الجمهورية  عدد من 
اإلسالم  يقودها  له  تيارات معادية  بفعل ظهور  املهدد  املجتمعي  املرشوع  وعىل 
السيايس. وإين أعترب أن فشل عملية التوحيد بني هذين التوجهني هو أحد األسباب 
بناء حزب ضّم  إىل  القايد  الباجي  توّجه  وإىل  النداء،  والدة حزب  إىل  أدت  التي 
كل  )هذا عىل  ومستقلني  ودساترة  ويساريني  نقابيني  من  املتشظّي  الطيف  ذاك 
وذلك،  مختلفة(  أخرى  قراءات  هناك  تكون  قد  آنذاك،  حدث  ملا  وقراءيت  رأيي 
لغاية خلق نوع من التوازن يف املشهد السيايس الدميقراطي الذي تعّمق تشظيه 
من  خاصة،  كبري،  مبجهود  الشعبية  الجبهة  تأسيس  تّم  األثناء،  يف  اليوم.  وتشتته 
الرفيق شكري بلعيد الذي كان يسعى إىل تكوين حزب يساري كبري والذي كانت 
الغدر  يد  امتدت  ولكن  الوازنة،  التاريخية  وللكتلة  للتحالفات  واضحة  رؤية  له 
ديناميكية  الوطد ضمن  من  يل  رفاق  كان  آخر،  مبعنى  السيايس.  مشواره  لتنهي 
وكنت ضمن ديناميكية أخرى مختلفة ولكنني كنت دامئا مع التقاء الديناميكيتني، 
ولذلك، دافعت عن مقرتح جبهة اإلنقاذ التي تأسست خالل اعتصام الرحيل رغم 
كل هناتها، ألنني باختصار، مع بناء قوة واسعة تجمع الطيف التقدمي واليساري 
والدميقراطي وذلك، لخلق توازن ما سيايس ظريف يسمح بإنضاج املامرسة السياسية.

أما املسألة الثانية، فهي تخّص هذا االختيار الذي انخرطت فيه رغم مواكبتي 
اليسار،  التي تجري بني طيف آخر من  الوطد وللتحالفات  لبناء حزب  من بعيد 
»الثورة  لطبيعة  املتواضعة  قراءيت  هو  أساسية  بدرجة  اختياري  حّدد  فالذي 
وصريورتها« Son devenir، وللوضع الذي خلّفه استبداد 23 سنة، إذ مل يكن خفيا 
عىل أحد، أن الديكتاتورية مل تسمح بوجود معارضة قوية، وال بأحزاب قادرة عىل 
التجذر يف املجتمع يكون لها امتداد شعبّي وهو ما يفرتض تكوين كتلة تاريخية أو 
تحالف كبري بني طيف واسع من املدافعني عن مكتسبات الدولة الوطنية ومنوذج 
املجتمع الحدايث تجمع بني قوى اليسار والقوى التقدمية والحداثية والدميقراطية 
املتبنية للمسار الثوري والدميقراطي، تكون قادرة عىل موازنة قوة تنظيم الحركة 
اإلسالمية )النهضة( التي كنت وما زلت أخىش هيمنته وسيادة مرشوعه. وقد ارتكز 

هذا التفكري أو التوجه عىل النقاط، التالية:
1 . النقطة األوىل، تتعلق بقراءيت لطبيعة معارضتنا كقوى يسارية وتقدمية 
نتأمل  بينهام جيدا. مبعنى آخر، عندما  اللّذين منيّز  لنظامْي بورقيبة ثم بن عيل 
والحداثية  والتقدمية  اليسارية  القوى  أن  سنجد  فإننا  املعارضة،  هذه  طبيعة  يف 
والدميقراطية، قد عارضت أبويّة بورقيبة وأوتوقراطيته وتبنت مرشوع التحديث، 
واالقتصادية  السياسية  والخيارات  وجربوتها،  عيل  لنب  البوليس  دولة  وعارضت 
وانتهاك الحريات العامة والفردية وتحجيم التّعّددية ورفض التداول السلمي عىل 
يخّص  ما  كّل  يف  الدولة  مع  تختلف  ال  نفسه،  الوقت  يف  ولكنها  إلخ،  السلطة... 
تحديث الدولة، األرسة واملجتمع إالّ يف ما يخص تطوير تلك املكتسبات، وهذا عىل 
عكس طبيعة املعارضة اإلسالمية التي ناهضت الدولة ومنوذج املجتمع الذي تبنته 
لفائدة مرشوع  الطرق تقويضه  الوطنية غداة االستقالل، وحاولت بشتى  الدولة 

اجتامعي واقتصادي وسيايس يؤسس لدولة »الحق اإلالهي« أو الخالفة.
تحديد  يف  الديالكتييك-الجديل  التّحليل  عىل  استنادي  الثانية،  النقطة   .  2
اإلسالم  عىل  يحيلنا  أفهمه،  كام  الرئييس  فالتناقض  والثانوي.  الرئييس  التناقض 
أو  وللمرشوع  الجمهورية  للقيم  املناهضة  القوى  ضّد  نقف  ويجعلنا  الّسيايس، 
النموذج املجتمعي. أما التناقض الثانوي، فهو مع قوى أخرى انخرطت يف الثورة 
ال  ولكن  االقتصادية  ورؤيتها  ليرباليتها  مع  نتناقض  قوى  وهي  تناهضها.  ومل 
نتناقض معها يف قيم الجمهورية ومنوذج املجتمع القائم عىل مكتسبات التحديث 
وعىل احرتام قيم الدميقراطية واملواطنة. وهنا، رمبا كان نضايل صلب الجمعيات 
الحقوقية املستقلة وقضايا النساء عىل امتداد أكرث من عقدين، هو الذي جعلني 
أقرب بكثري إىل هذه األفكار التي تقاسمتها مع آخرين والتي أنتجت يف مرحلة أوىل 
ائتالف القطب، أو ما أطلق عليه اليوم، التجربة التي مل تنضج كفاية وأجهضت قبل 

عزوف النساء عن املشاركة يف احلياة السياسية له أسباب كثرية 
األستاذة الجامعية والباحثة في علم االجتماع فتحية السعيدي لـ»الشعب«:

ونقابية وجمعياتية.  سياسية  وناشطة  االجتامع  علم  وباحثة يف  جامعية  أستاذة  السعيدي  فتحية 
مدافعة  الدميقراطيون«  »الوطنيون  وانخراطها مع طلبة  الجامعية  دراستها  منذ  انطلقت مسريتها 
رشسة عن املساواة والعدالة وعن الحريات االجتامعية واالقتصادية والحقوق السياسية واملدنية 
العام  واالتحاد  الدميقراطيات  للنساء  التونسية  الجمعية  وخاصة  الجمعيات  عديد  يف  .انخرطت 

متمّيز  ولها حضور  املسار.  قرامشية  اجتامعية  وباحثة  ونقابّية  سياسّية  مناضلة  للشغل.  التونيس 
يف وسائل اإلعالم املختلفة .إنها حاملة الّضوء يف الليل الطويل. طروب كصمت الفجر الهارب إىل 
خشوع اإلنسان املتنهد... فتحية السعيدي عمر املحّبة الجارفة ضّد متاهات املوت .التقتها جريدة 

الشعب فكان هذا الحوار .

* حاورها: أبو جرير 



19اخلميس  22 أفريل  2021  -العدد1639      
ضيوف فوق العادة

تبلورها كمرشوع ثقايف واجتامعي وسيايس بديل وجامع بني قوى سياسية ومدنية.
3 . النقطة الثّالثة، ارتبطت بقراءيت »للثّورة« التي ارتكزت عىل مفاهيم علم 
إىل  أدت  واسعة  احتجاجية  اجتامعية  تونس، هو حركة  فام حدث يف  االجتامع. 
إسقاط رأس النظام، ضمن سياق جيو-اسرتاتيجي يف تغّي. فهي انتفاضة املهمشني 
واملقصيني واملعطلني واملقموعني والشباب بصفته مهّمشا هو اآلخر ويطمح إىل 
من  غراميش  عنها  يعّب  التي  الفئات  تلك  هي  جميعها،  الفئات  وهذه  التغيي. 
الدولة  هّمشتهم  الذين  أولئك  أو   Les subalternes املرؤوسني  مفهوم  خالل 
واضطهدتهم عىل امتداد عقود من الزمن. فباالعتامد سواء عىل طروحات غراميش 
أو آالن توران اللذين يفّسان طبيعة التحركات االجتامعية العفوية أو الحركات 
االجتامعية الجديدة بتعبي آالن توران، واتساع رقعتها واملطالب أو الشعارات التي 
رفعت خالل تلك الفرتة، يجعل املتبني لهذه املقاربات يقرأ األحداث ضمن سياق 
تفكي مختلف. فهي ليست ثورة باملعنى املاركيس الكالسييك، وهي ليست ثورة 
باملعنى الذي حاول القوميون ترويجه، وهي ليست انتصارا للحق اإلالهي باملعنى 
األخرى  التفسيات  يف  انخراطي  عدم  يفّس  ما  وهذا  اإلسالميني.  يراه  كان  الذي 
املختلفة وابتعادي تفكيا وعقال عن رفاق يل عرفتهم يف الثامنينات رغم ارتباطي 

الروحي والعاطفي بهم-بهن.
هذا إذن، ما أفّس به ما اخرتته يف يوم ما، ففي النهاية، مسار حياة كل منا 
وتكوينه وتجربته املتنوعة هي التي تشّكل هويته الفردية والجامعية التي هي 
يف األصل، مسار من البناء والهدم وإعادة البناء وفق سيورة حياة لها منعرجات 

ومتفصالت متنوعة.
* أنت من األكاديميات القليالت اللواتي دخلن إلى معترك السياسة 
تفكيرا وتأطيرا وحضورا في الفضاء العام في حين نالحظ عزوف 

أغلبية النساء، ما هي األسباب؟
- أسباب عزوف النساء عن املشاركة يف الحياة الّسياسية تحديدا، يعود إىل 
معّوقات كثية مرتبطة بنمط التّفكي الّسائد الذي يحيل النساء أكرث عىل النشاط 
العام  الفضاء  يف  النساء  فمشاركة  الضغوط.  من  واملتحرر  والثقايف  االجتامعي 
املؤمل. فرغم ما شهدناه من مشاركة واسعة لهن يف كل  والسيايس بقيت دون 
االحتجاجات فإن حظوظهن يف مراكز اتخاذ القرار بقيت ضعيفة، وهذا ناجم عن 
أكرث من  الخاص  الفضاء  النساء عىل  التي تحيل  الذكورية  والثقافة  األبوي  الفكر 
لكانت  للتمكني،  مرحلية  كاسرتاتيجية  التناصف،  إقرار  يتّم  مل  ولو  العام.  الفضاء 
مشاركة النساء أقل بكثي مام هي عليه اليوم. أّما يف ما يخصني، فإنه يُتبنّي أنني 
كنت دامئا يف منت النضاالت الذي خيضت عىل امتداد مسار حياة كاملة، سواء من 
خالل النضال التلمذي-الطاليب أو النضال النقايب أو الحقوقي الجمعيايت، ومبا أنني 
حملت دامئا بذرة الفعل السيايس منذ انتاميئ األول إىل »الوطنيون الدميقراطيون 
بالجامعة«، فقد وجدت نفيس طبيعيا يف قلب العمل السيايس، كام أنني مل أكن 
أنظر إىل الفعل الجمعيايت كونه عمال خاليًا من أي مضمون سيايس بل إنني أعتب 
كام  واحد.  آن  يف  وسوسيو-ثقايف  سوسيو-سيايس  نضال  هو  النسويات  نضال  أن 
كنت أرى أن االستقاللية قد أصبحت بال معنى بعد سقوط نظام بن عيل، فقد 
كانت فعل معارضة ومترّد عىل السائد، ووسيلة نضال ضّد الحزب الواحد ونظام 
إعادة  االنخراط يف  االجتامعيني  الفاعلني  »الثورة« عىل  بعد  وأنه  آنذاك.  الحكم، 
بناء الدولة، ويف التأسيس لحياة دميقراطية فعلية، وهذا يتطلب انخراطا أكب يف 
النشاط السيايس بشكل عام والنشاط الحزيب بشكل خاص. فباختصار، هذه هي 
الفكرة التي قادتني آنذاك إىل االنتامء السيايس الحزيب الذي ترددت كثيا بشأنه 

 Le devenir يف البداية ولكنني وجدت نفيس فيه طبيعيا بحكم صيورة تجربة
.d’une expérience

رفضن  اللوايت  الصديقات  عديد  مع  فيها  اختلفت  التي  ذاتها  الفكرة  وهي 
االنتامء الحزيب، ورمبا كّن أكرث صوابا مني ومن اختياري الذي أنا بصدد تقييمه 
اآلن ومراجعته، خاصة بعد كل الخيبات التي عشتها. فأنا اليوم يف يف حاجة إىل 
استقالليتي ألسباب كثية رغم أن الذي كان وال يزال يعنيني أكرث هو االستقالل 
الفرد  بشخصية  مرتبطة   Identitaire هووية  كخاصية   L’autonomie الذايت 
وبسلوكه ومبلمحه الشخيص، وليس االستقاللية L’indépendance كطوق هووي 

تحّصنا ومتايزا. وعىل فكرة، حتى وإن كان الواحد منا »غي منتٍم إىل حزب« فهذا ال 
يحّدد استقالليته إذا كان فاقدا لالستقالل الذايت كخاصية هووية.

* لو توضحّين أكثر هذه األفكار؟
وبعد  اليوم،  إىل   2011 منذ  عشتها  التي  الكثية  األمل  خيبات  كل  بعد   -
فشلها  عشت  التي  القوى  تجميع  بغية  الكثية  والتحالفات  التجارب  مختلف 
وواكبتها، فقدت ذاك الحلم الذي حملته منذ عرش سنوات. كام أن تقييمي للفشل 
يف التجميع وبناء قوة سياسية تدافع عن الدولة وتساهم يف التأسيس لدميقراطية 
فعلية، أرجعه أساسا إىل حسابات حزبية ضيّقة وإىل حرب عىل زعامات وهميّة، 
كام أنه نتيجة لصور ذاتية-جامعية أو صورة ألنا/ النحن تعلّقت باملايض وتوقّفت 
الواقع  قراءة  الذاتية، فأضاعت  الخالفات  االنفعال وعّمقت  عنده، وانخرطت يف 
نظريت  تغّيت  وغيه،  لهذا  والتاريخية.  السياسية  ومهاّمته  ومتطلباته  ومتغّياته 
لالنتامء الحزيب الذي رصت أراه املشكل األسايس الذي يعوق بناء أي مرشوع ثقايف 
الحزيب قد  فالنشاط  املتشظية واملتآكلة.  القوى  واجتامعي وسيايس، يجمع هذه 
فقد معناه عىل األقل بالنسبة إيل، يف ظّل االنحسار والتشظي والتشتّت ومتّسك 
هذا وذاك، بعنوان حزيب له ال يرغب يف مغادرته. كام أحسست بأنني قد أضعت 
حيايت  حساب  عىل  ذلك،  كل  وكان  نتيجة،  دون  والنزاعات  اإلقناع  يف  مثينا  وقتا 
الخاصة ومشواري املهني والجامعي. لذا اليوم، أجدين أتوجه إىل أشياء أخرى، كنت 
قد ابتعدت عنها نسبيا، وهي جزء مني ومن تعبيي عن نفيس وأبرزها الكتابة 
اإلبداعية واألدبية )قريبا جدا تصدر رواية شظايا وديوان صخب الروح( والعلمية 
طبعا. ومع ذلك، عقيل وروحي اآلن، مع مرشوع اجتامعي وثقايف وسيايس تقدمي 
إنقاذ ما  الضيّقة ألجل  الزعاماتية والحزبية  القيود  جامع، يكون متحّررا من كل 
أمكن إنقاذه. ووالدة مثل هذا املرشوع ستكون خارج كّل األطر الحزبيّة املوجودة 
ال  لها.  تأثي  كّل  فضعف  إفراغها  تّم  أو  فرغت  التي  بيوتها  بتاللبيب  املتمسكة 
أرغب من خالل ما أنا بصدد قوله يف عدم تشجيع النساء والرجال عىل االنتامء إىل 
األحزاب، ولكن يف ما يخصني، فقد بلغت تجربتي مداها واالنتامء الحزيب ورايئ 
وليس أمامي. فأنا يف حاجة اليوم إىل العودة إىل نفيس وأوراقي وكتبتي وأدوات 

تحلييل وخاصة إىل قلمي. وقلمي هو فعل نضال، ولكنه نضال من نوع ثان. وأظل 
كغيي، أحلم وأطمح إىل بناء حزب يساري كبي أو قوة سياسية وازنة ومؤثرة يف 
أوجه  فأنا  النشاط،  عن  أقعد  لن  الحاالت،  كل  ويف  ولكن...  األحداث،  مجريات 
اليوم طاقتي من جديد يف الحياة املدنية والجمعياتية من خالل السعي إىل بناء 
حركة اجتامعية نسوية واسعة ومتعّددة، تكون عابرة لألحزاب جميعها، وتدمج 
البعدين: السويو-ثقايف بالسوسيو-سيايس وتفسح املجال ملشاركة واسعة للنساء 
ولوصولهن إىل مراكز اتخاذ القرار. وإين واثقة بأنه يف حال التوصل إىل بناء هذه 
الحركة فإن مشاركة النساء السياسية ستتوسع وستضّم كل الطيف النسايئ الواسع 
الذي يطمح إىل التّغيي وتطوير املكتسبات الحداثية واالجتامعية وتكريس مبادئ 
املساواة والحرية والعدالة االجتامعية، إذ ال خيار لنساء تونس، غي انخراط فعيّل 
يف الحياة العامة والسياسية باملعنى الواسع للكلمة وليس مبعناها الحزيب الضيّق.

فقد بينت التجربة أن ابتعاد النسويات عن املشاركة السياسية والوصول 
إىل مراكز القرار وتقديم رؤيتهن يف كل القضايا السياسية الراهنة، من قانون 
انتخايب ونظام سيايس وتعديل للدستور ومن مقرتحات إلنقاذ البالد وغيها، 
املحافظ  للفكر  جوهريا  املناهضة  لرؤيتهن  وتهميشا  لهن  إبعادا  يساوي 
عىل  اليوم  أعّول  موجزة،  فبكلمة  اليوم.  يتوسع  الذي  والشعبوي  والرجعي 
النساء والشباب يف بناء الدميقراطية ويف إحداث تغييات يف املستقبل القريب 
واملتوسط، ويف خلق قّوة اجتامعية-ثقافية وسياسية ثالثة بعيدة عن حّمى 
بتياراتها  الشعبوية  أو  الواسع  بطيفها  املحافظة  الراهنة، سواء  االستقطابات 
التي هي بصدد التوسع. إنه عرص الحركات االجتامعية الجديدة وليس عرص 
مجموعات  واختزلت يف  وانحست  تكلّست  التي  تلك  أو  املتنّفذة  األحزاب 
تعّد عىل إصبع اليد. عموما، هذا ما أراه اآلن، ولذلك، أدافع اليوم عن الفاعل 
فكرة  يف  املنحرص  السيايس  الفاعل  عن  وليس  الواسع  مبفهومه  االجتامعي 
حزبية ال يرى سواها. وبهذا فأنا أعطي لالستقاللية ولالستقالل الذايت معنى 
البنى الحزبية  الذي يتجاوز  آخر يتيح للفاعل االجتامعي توسيع أفق نظره 
الضيقة ومينحه حرية الفعل والنشاط والبناء، »لجديد ما زال مل يولد بعد أو 

هو بصدد الوالدة«، فلنأمل خيا.

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية قفصة

بلدية السند

تعتزم بلدية السند القيام بطلب عروض عب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »tuneps« للقيام بإقتناء:
Voiture particulière gasoil 05 places ـ سيارة مزدوجة الدفع

.www.tuneps.tn. بإمكان املزودين املرخص لهم والرّاغبني يف املشاركة تحميل ملف طلب العروض مجانا من املوقع الخاص باملنظومة
يتّم إجباريا تقديم العروض املالية والفنية والوثائق االدارية عب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط ويتّم تقديم الوثيقة األصلية للضامن الوقتي ونظي من 
السجل التجاري يف ظرف مغلق يكتب عليه بوضوح عدد طلب العروض وموضوعه مع عبارة »ال يفتح« طلب عروض عدد 2021/03 عرب منظومة الرشاء 
العومي عىل الخط خاص بإقتناء سيارة مزدوجة الدفع لفائدة بلدية السند وذلك عن طريق الربيد الرسيع أو مضمون الوصول عىل العنوان التايل »بلدية 

السند حي النجاح 2190« أو مبارشة مبكتب الضبط بالبلدية.
حّدد آخر أجل لقبول العروض يوم االربعاء املوافق لـ 2021/5/19 عىل الساعة العارشة صباحا وتعتب ملغاة آليا جميع العروض التي مل يتم تقدميها عب 

منظومة الرشاء العمومي عىل الخط وكذلك العروض التي مل تتضّمن وثيقة الضامن الوقتي أو الواردة بعد آخر أجل لتقديم العروض.
يتّم فتح العروض يف جلسة علنية عب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط بالتوازي مع الوثائق املقدمة ماديا يوم 2021/5/19 عىل الساعة الحادية عرشة 

صباحا مبقر بلدية السند.
يبقى كّل مزود ملزما بعرضه ملّدة 90 يوما ابتداًءا من اليوم املوايل لتاريخ آخر أجل لقبول العروض.

.»tuneps« عند االقتضاء بإمكان البلدية إدخال كافة التعديالت االضافية امللحقة مللف طلب العروض ويتّم نرش التعديالت عىل الخط عب منظومة

إعالن طلب عروض عدد 2021/03 عرب منظومة الشراء 
العمومي

 على الخط خاص بإقتناء سيارة مزدوجة  الدفع
»Voiture particulière gasoil 05 places «

عيد ميالد سعيد فراس

ابن  الزغيدي  فراس  األمور  احتفل 
ميالده  بعيد  الزغيدي  صربي  زميلنا 

الثامن يف جو لطيف وبهيج.
يتقدم  السعيدة  املناسبة  وبهذه 
وأخوه  سامية  ووالدته  والده  له 
لفراس  راجني  التباريك  بأحّر  حيدر 
طول العمر والتألق عىل درب العلم 

واملعرفة.

* التحالفات ال تبنى
 مع من نناهضهم

 في الفكر والرؤية المجتمعية

بقية الحوار يف عدد الحق
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حروب املسلسالت الرمضانية
* حسني عبد الرحيم

كّنا  ملا  محّدد  مجال  هناك  يعد  ومل  دار  كّل  يف  التلفزيونية  الفضائيات 
نسّميه القنوات املحلّية أو الوطنية، والبّث التلفزي ليس عمال بريئا عىل 
اإلطالق فباإلضافة إىل هدف الربح الذي يتحقق غالبا عرب اإلشهار هناك 

أهداف دعائية لدول وتحالفات وخالل التاريخ القريب شاهدنا.
األدوار الحاسمة يف ترويج رسديات عن رصاعات دولية من خالل قنوات 
أن هذا مقترص  البعض  ويظن  وفرانس 24  والجزيرة  آن«  آن  مثل »يس 
هو  العكس  منه.  بريئة  الرتفيهية  القنوات  بينام  اإلخبارية  القنوات  عىل 
الصحيح فبينام تستمتع بحكاية حب أو حكاية تاريخية بينام أنت مسرتٍخ 
غري  بعضها  ملنتجات  الدعاية  ترسيب  يتّم  القهوة  تحتيس  أو  منزلك  يف 
نافع واألخطر تستقبل مواقف ورسديات للتاريخ نفسه حتى املعارص منه 

والذي عايشته بنفسك.
التاريخية يف الرشق  التلفزيونية سالح خطري للدعاية وللرسديات  الدراما 
األوسط ومنذ دخلت تركيا اإلنتاج الكبري واملعمم للمسلسالت التي تنتجها 
هذه  وصارت  مدبلجة،  التلفزية  املحطات  مجمل  إىل  وتوزعها  وتبيعها 
املسلسالت ُمحكمة الصنع ك«حريم السلطان« و«قيامة ارطغرل« الغذاء 
بأنها  التذكري  املهم  ومن  البعيدة،  الفيايف  يف  حتى  لألرس  الدائم  الروحي 

تحقق دخال لرتكيا مبلياري دوالر طبعا مع إعادة تشكيل املخيال الجمعي 
التلفزيونية  الدراما  كانت  مضت  سنوات  منذ  العثامنية.  الدولة  حول 
الظروف  بفعل  انتهت  ولكنها  املنافسة  تلك  يف  فاعال  عنرصا  السورية 

املعروفة التي مرت ومتر بها بالد الشام.
تنظيمها  إعادة  بعد  املرصية  التلفزية  الدراما  دخلت  األخريان  العامان 
والتوزيع  لإلنتاج  الرئييس  واملالك  املتحكم  هي  سيادية  أجهزة  لتصبح 
)سيرنجى(، وبالطبع مرص متلك من قبل تاريخا طويال يف الدعاية اإلذاعية 
لكن  مؤثرة  درامية  حكايات  بناء  عىل  القادرة  الكوادر  ومتلك  والتلفزية 
متّت  لقد  سيادية.  مؤسسات  إمرة  تحت  ذلك  كل  وضع  هو  الجديد 
إعادة تجهيز تقني بأحدث املعدات لتصبح املشاهدة مبهرة لوقائع هي 
فقط  ليست  الدراما  ولكن  معظمنا  عايشها  والذي  القريب  التاريخ  من 
لها  غفرية  قبل جامعات  من  للتصديق  قابلة  أيضا حكايات  إنها  تقنيات 
تجربتها ورؤيتها الخاصة يف املوسم الحايل هناك ثالثة مسلسالت مرصية 
موجهة إلعادة بناء وقائع تاريخية مبا يالئم توجهات منتجيها وهواجسهم 
»ذرية  والثاين  رمضان«  »محمد  فجأة  الصاعد  الرئييس  ممثله  »موىس« 
السقا« وكالهام عملية إلعادة تكوين رسدية  للمخرضم »أحمد  الغرباء« 
معينة عن الّصعيد املرصّي ورصاعاته ضمن اإلطار االيديولوجي الهويّايت 
العديد  واإلسالمية  العروبية  مقابل  يف  »الفرعونية«  إنتاج  إلعادة  الحايل 
والوقائع  »املومياء«  املعروف  الفيلم  من  مأخوذة  »موىس«  مشاهد  من 
التاريخية ال ترتكز عىل أي مرجعية للتاريخ الحقيقي والذي كتبه مؤرخون 
الحكايات  يف  معروفة  شخصيات  تشكيل  إعادة  قرون..  طوال  معرفون 
إعادة  مع  طبعا  الرشقاوي(  )أدهم  وكذلك  ومتويل(  )شفيقة  الشعبية 

سبكها يف إطار آخر لخدمة األهداف الحالية لصانعي السياسة اإلعالمية، 
لعملية  استمرار  هو  املامليك-األتراك(  تعني:  )الغرباء  الغرباء«  ذرية   «
مصطنع  صعيدي  واقع  لخلق  عقود  منذ  بدأت  والتي  الصعيد  أْسطرة 
الحايل  الصعيد  بينام  املتوحش  والعنف  الغنية  العروش  تتخلّله رصاعات 
هو مكان للمجمعات الصناعية كمجمعات صناعة االملنيوم والسكر وفيه 
رصاعات ومطالب عاملية واجتامعية وبه أربع جامعات كربى منذ أكرث 
من نصف قرن بكافة التّخّصصات، وليس صعيد مطاريد الجبل وال تّجار 
لقد  األمريكية.  السيارات  ماركات  بأحدث  يتحركون  الذين  املمنوعات 
الطبيعي شامل  الباروك« مكانها  املسلسل قصورا من طراز«  شاهدنا يف 
ايطاليا وقرى تغمرها األمطار طوال الوقت بينام سقوط املطر يف الصعيد 

أمر نادر الحدوث.
املستهدفات التنافسية يف سوق الدراما التلفزية يف الرصاع بني اإلنتاج الرتيك 
حالية  أهداف  لتسويغ  التربيرية  املستهدفات  أن  كام  واضحة  واملرصي 

داخليا وعربيا واضحة يف كّل البنى الدرامية املطروحة عىل الفضائيات.
يبقى الحديث عن مسلسل آخر هو رسالة واضحة لتكريس دور الجهاز 
معلومات  تقديم  هو  املتوخَّى  ودوره   2 االختبار  مسلسل  وهو  القمعي 
زالت  وما  شاهدناها  معارصة  ورصاعات  معارصة  حكايات  عن  ورسدية 
تفصيلية  ومناقشة  طويل  حديث  إىل  يحتاج  املسلسل  وهذا  نزاع  محّل 
لوحده.. محتواه الفني وصدق رواياته وإخراجه ومتثيله. إنها حرب ليست 
بأقّل أهمية من حروب املدافع والطائرات وسالحها األكاذيب واملوسيقى 

والتمثيل.

صراع بني الدراما والصحافة
بقلم: سلامن عرباوي    

كان يوما مشهودا يف عامل الصحافة أن يوم 29 أوت 2013، تاريخ فّض 
امليدانية  الوقائع  عن  أتكلم  لن  وهنا  مرص،  يف  رابعة  ميدان  اعتصام 
الدراما عىل  الجديد هو دخول  أن  إال  وأوفت  الصحافة  تكلمت  فقد 
الخط يف رمضانيات 2021 من خالل مسلسل »االختيار 2 » فكانت لها 
روايتها عن أحداث رابعة ووجهة نظرها.. كانت الرواية الغالبة يوم فض 

اعتصام هي رواية »الضحية املفرتضة« لالعتصام 
الناطق  واإلعالم  املسلمني  اإلخوان  جامعة  أي 
باسمها وهو قناة الجزيرة القطرية، التي انطلقت 
منذ الصباح الباكر يف تغطية مبارشة من امليدان 
»جرافات«  صور  عىل  البداية  يف  ركّز  بتعليق 
املركزي«  »األمن  قوات  من  مرصيني«  و«أمنيني 
ملعتصمني  ميدانا  تداهم  آنذاك  الصيت  سيئة 
الحناجر رغم  سلميني ليس لهم من سالح سوى 
رفعهم ألعالم داعش وأعالم التنظيامت اإلرهابية 
السورية ورغم الشعارات التكفريية »التي تندرج 
»حسب  النظر  ووجهة  التعبري  حرية  إطار  يف 
اإلخوان  جامعة  باسم  الناطق  واإلعالم  الجزيرة 
املسلمني... وبعد دقائق قليلة بدأت أخبار املوت 

امليدان  فأعلن عن مقتل3  آالف شخص يف  رابعة  تنبعث من ميدان 
اإلخوان  جامعة  بروباغاندا  بروتوكوالت  ضمن  من  يعّد  آخر  خرب  ثم 
بقادتها  الجامعة  يتحدث دامئا عن تضحية  الذي  البند  املسلمني وهو 
وأبنائهم قبل التضحية بالتوابع ومتثل يف مرص يومها بخرب مقتل »أسامء 
البلتاجي« ابنة القيادي يف جامعة اإلخوان املسلمني »محمد البلتاجي« 
وهي التي نعاها الحقا الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان وألّف فيها 
أباح  البلتاجي«  »أسامء  مقتل  خرب  إذاعة  بعد   .. قصيدة  إنه  قيل  ما 
امليدان  يف  املوت  أهوال  عن  الحديث  لنفسه  للجامعة  املوايل  اإلعالم 
جلّهم  آالف  عرشة  إىل  قتيل  آالف   3 من  القتىل  عدد  فقفز  وأعداده 
من »األبرياء« املعتصمني سلميا يف امليدان وعززت قناة الجزيرة أخبار 
الجثث  لعرشات  وصور  االعتصام  فض  بعد  امليدان  من  بصور  املوت 
املكفنة قيل إنها من داخل جامع رابعة العدوية .. ثم عرضت الجزيرة 
يف  األمن  مراكز  أمام  الجامعة  أنصار  احتجاجات  عن  مقتضبة  صورا 
عدد من املدن املرصية كرّد فعل عام وقع يف اعتصامي رابعة والنهضة 

وغاب عنها مهاجمة الكنائس املرصية .. يف املساء أذيعت ندوة إعالمية 
ملحمد ابراهيم وزير الداخلية املرصي آنذاك قدم فيها الرواية املرصية 
لألحداث وهي رواية ال تحظى بشعبية عىل مستوى الرأي العام وفاجأ 
يتوزعون  قتيل   600 يتجاوز  مل  الذي  الضحايا  عدد  بتقدميه  الجميع 

مناصفة بني أمنيني ومعتصمني .
لجامعة  املوالية  الفضائيات  بها  قامت  التي  اإلعالمية  للتغطية  كان 
العام العريب والعاملي وكرّست  الرأي  اإلخوان املسلمني بالغ األثر عىل 
افتُّك منها الحكم وُذبح  التي  التي تعرضت لها الجامعة  »املظلومية« 
امليداين  الواقع  حقيقة  عن  النظر  بغّض  هذا  امليادين  يف  أنصارها 
اإلخوان  جامعة  مع  املواجهة  اختارت  التي  مرص  أن  غري  لألحداث.. 
املسلمني يف شتى امليادين السياسية والشعبية وحتى اإلعالمية مل ترَض 
بهزمية يف ميدان رابعة سواء أمنية أو دعائية فطالعت 
املشاهدين والرأي العام هذه السنة مبسلسل »االختيار 
تحاول  جديدة  بحلة  »رابعة«  حكاية  يروي  الذي   »2

دحض أطروحات اإلخوان .
قدم مسلسل االختيار 2 روايته ألحداث رابعة العدوية 
والتي مل تزد أو تنقص شيئا عام قدمه اإلعالم اإلخواين 
يف ما سبق من هذا املقال، غري أن رواية االختيار كانت 
تُصوَّر من زاوية أخرى ال من زاوية املعتصمني من أنصار 
بفّض  قاموا  الذين  »األمنيني«  زاوية  من  بل  اإلخوان 
االعتصام وهؤالء أيضا مواطنون وموظفون لدى الدولة 
بعضهم  ويتسم  واجبات  وعليهم  حقوق  لهم  املرصية 
يوم  معاناتهم  إىل  املسلسل  فتطرق  الوطني  بالوازع 
واقعة رابعة وسقوط قتىل منهم يف أثناء تأدية عملهم 
بهم  املحفوفة  املخاطر  رغم  املهمة  إكامل  عىل  إرصارهم  إىل  وتطرق 
ورغم العدد الكبري من القتىل يف صفوفهم .. عرضت الحلقة الخامسة 
من مسلسل االختيار أيضا حادثا خطريا حصل يوم أحداث رابعة وهو 
يف  بارد  بدم  أمنيا   14 خاللها  قتل  التي  كرداسة«  »مذبحة  يسّمى  ما 

»مركز رشطة كرداسة »عىل يد أنصار مريس وتم التنكيل بجثثهم.
مبغادرة  للمعتصمني  األمنيني  سامح  من  لقطات  املسلسل  عرض  كام 
امليدان دون تعرضهم للقتل أو االعتقال وهوما يسقط الرواية اإلخوانية 
مسلسل  طبع  مواجهتهم.  يف  املرصي  األمن  دموية  عن  تتحدث  التي 
أنقاض رواية »اإلخوان  »االختيار 2« رواية جديدة ملوقعة رابعة عىل 
املسلمني« التي أصابها التقادم والنسيان ومن شأن هذه الرواية أن تغري 
الكثري من مواقف الرأي العام العريب مبا يتامىش مع واقع جديد يحّد من 
نفوذ الجامعة وشعبيتها .. كام قدم هذا املسلسل دراما توثيقية تربز 
القوة الثقافية ملرص يف مواجهة الجامعة رغم حدود العمل الدرامي يف 

قراءة الواقع وهوما أجمع عليه النقاد.

مجلة »شامة« السورية:

منارة وإفادة
للكتاب  السورية  العامة  الهيئة  تعمل 
وإبداعية  علمية  مادة  تقديم  عىل 
واملتنوعة  املتعددة  إصداراتها  عرب 
»الشعر  كتاب  آخرها  ولعل  وكيفا  كاّم 
محرز  اللطيف  عبد  للكاتب  والحياة« 
الساساين  العرص  منذ  »خراسان  وكتاب 
للدكتورة  األموية«  الدولة  حتى سقوط 
ناهد محمود حسني. وما زالت مديرية 

الوطنية السورية والعربية بعديد القصص  منشورات الطفل تغني املكتبة 
الهادفة لكتّاب متيّزوا بأقالم جادة تحمل نصوصهم رسائَل ومرامَي وآخرها 
قصة »رحلة مع قطرات املطر« للقاص شاكر صربي وقصة »بائع املناديل« 
نص ورسوم ذو الفقار دويب وانفتاح الساهرين عىل أدب الطفل السوري 
والعريب عموما عىل نصوص عاملية كقصة »تانيا محققة« لصاحبتها »كانيكا 
جي« ترجمتها الكاتبة خلود الباين كام راهنت املديرية والهيئة العامة عىل 
إحدى أهم وسيلة تثقيفية وتوعوية للطفل هي مجلة »شامة« التي اختصت 
يف فئة عمرية حساسة ودقيقة من 4 إىل 8 سنوات وتكاد تكون الوحيدة 
يف الوطن العريب فمضامني املجلة املتعددة تراعي خصوصيات فرتة التلقي 
العديد  عنها  يعرب  فرتة  والتلقي  النهل  مرحلة  بالذات  السن  لهذه  املبارش 
النفس باملرحلة الصلصالية أين أمكن للجيل السابق أن يشكل  من علامء 
شخصيّة هذه الفئة كام يشاء وهذا ما يضاعف مسؤولية القامئني عىل املجلة 
وأخّص بالذكر السيدة أريج بوادقجي رئيسة تحرير املجلة التي تعمل مع 
فريقها املنفتح عىل عديد األقالم التي ميكن عرب نصوصهم تحصيل اإلضافة 
واالستفادة كالكاتبة رسيعة سليم حديد وأميمة ابراهيم ورساج جراد وعلياء 
الداية ونصوص مرتجمة وقد نوعت املجلة رسومات فقراتها القارة ويساهم 
يف تأثيثها بلوحات تشكيلية تراعي خصوصيات العني املقبلة عىل املعلومة 
بهذا السن تحديدا. فكانت ريشة الفنانة ريم العسكري وأحمد حاج أحمد 
وعدوية دويب ومرح تعمري وغريهم. وميكن ملتابع هذه املجلة االستفادة 
من املعلومات املقدمة عن الحيوان وتفاصيله الفيزيولوجية خرطوم الفيل 
الكتاب  لجوء  مع  الطفل  إليها  تشّد  التي  املعلومات  من  وغريها  وأنيابه 
لعامل الحيوان لتمرير جملة من السلوكات الحياتية املهّمة يف مسرية الطفل 
»يوميات«  ركن  أو  معي«  »اصنع  ك  وتشكيلية  ترفيهية  وفقرات  مستقبال 

الذي يقّدم طفل الغد واهتامماته وهواياته.
* طارق العمراوي 



21 الخميس 22 أفريل 2021 - العدد 1639 
ثقافة

*أبو جرير        
طوفان  رواية  قليلة  أسابيع  منذ  صدرت 
من الحلوى... يف معبد الجامجم املبدعة 
الدار  عن  شيخة  بن  الزين  أم  األستاذة 
التونسية للكتاب. قدم لها األستاذ محمد 
وغالف  أنيقة  حلة  يف  جاءت  الحلو 
265 صفحة  يف  رواية  املنت.  مع  يتعايش 
مقسمة إىل خمسة مشاهد وجاء مشهد 

قطع الرؤوس مركز الرواية وعمقها.
يف  العالقات  عمق  يف  غائر  جرح  رواية 
عليه  طغت  مناخ  يف  واملكان  الزمان 
.رواية  الدينية  والرجعية  اللصوصية 
واقعها  يف  ومتجذرة  تربتها  يف  راسخة 
تفعل  والثقايف  واالقتصادي  االجتامعي 

فيك فعل الغيث يف الرتبة الظآمنة.
فيتدفق  بسكني  كتبت  موحشة  رواية 
الحلوى  قرطاس  بني  ساخنا  غزيرا  الدم 

والجامجم.
كتابة تروي سرية وطن هجم عليه الظالم 
مثرية  عميقة  رواية  والجمود.  والخمول 
عىل  اللغة  وقدرة  واإلعجاب  لالنفعال 
لهجة  يف  والتشكيل  والرسم  الوصف 
للتّشييئ  إدانة  وخطاب  احتجاجية 
يف  اإلنساين  الباطن  واقتناص  والتهميش 
اإلطار الزماين واملكاين وتفرد الّشخصيات 

وإيقاعها دون مبالغات .
بطعم  والهوامش  الشوارد  تقتنص  رواية 

الدم املزدوج بالحلوى ومروق الجوع .
التصلب  فيها  يتداخل  وقائع  تحيك 
شديدة  رواية  هي  والبؤس.  العقائدي 
رواية  إنها  إبهام.  وال  إيهام  بال  الوضوح 

الواقعية وفيّة ملا ذهب إليه )روالن بارط( 
مع  للتكيّف  قابل  عمل  الرواية  قوله  يف 

املجتمع .
الجامجم  الحلوى... يف معبد  طوفان من 
العواطف  وتشيح  اللعاب  تسيل  رواية 
)الزمن  رواية  إىل  تعود  تجعلك  ورمبا 
وقصائد  حيدر  حيدر  للروايئ  املوحش( 

الشاعر أمل دنقل .
من  طوفان  التلييل:  حاتم  األستاذ  يقول 
رواية  الجامجم:  معبد  يف  الحلوى... 
مهيّئني  وبرأسني  وبقّصتني  بعنوانني 
والذبائح  الّسديّة  الذبحات  أشكال  لكّل 
كام  الحلوى  من  طوفان  هي  البرشيّة... 
املطاف.  آخر  تسّميها  أن  الروائيّة  قّررت 
وهي أيضا معبد الجامجم مثلام اختارت 
اللغة  معابد  عىل  تحافظ  أن  أخريا 
مستحيل...  عامل  من  ممكن  شكل  كآخر 
لرواية  التلييل  )مقتطف من قراءة حاتم 
التي قّدم لها محّمد  الزين بن شيخة  أّم 
الدار  عن  والصادرة  الخبو  محّمد  بن 
ديوان  سلسلة  ضمن  للنرش  التونسيّة 

الحكايا(.
»يقول  عثامن:  بن  وائل  األستاذ  ويقول 
امللكية  الطريق  األحالم هي  »إن  فرويد: 
الرواية  لو كان بطل  لالّوعي«، لكن ماذا 
كابوسا؟ فكلاّم ذُكر جبل املغيلة أمامي ال 
أستطيع منع نفيس من التفكري يف خالتي 
زعرة.  كيف عاشت ليلة ذبح ابنها مربوك 
السلطاين؟ ال أستطيع حتى تخيل املشهد. 
عاشت  كيف  ثالجة.  يف  مقطوع  رأس 
أية  أحّست؟  بَم  ذلك؟  بعد  زعرة  خالتي 

هل  مشاعرها؟  وصف  تستطيع  كلامت 
كانت تفتح الثالجة؟ 

عن خالتي زعرة، عن الرّضع، عن الشابات 
عن  بعمدون،  املوت  رحلة  يف  والشبان 
يف  األطفال  عن  الشاحنات،  يف  الفالحات 
وعن  والتحرش.  الدمغجة  محتشدات 
فريوس قاتل يرتبص بدولة يحكمها هواة. 
أ عن الهامش نتحدث؟ ماذا لو كنا جميعا 

هوامش؟
الحلوى.  من  »طوفان  رواية  هي  هكذا 
الزين  أم  لألستاذة  الجامجم«  معبد  يف 
مبارشة  تضعنا  متِعبة،  رواية  شيخة،  بن 
أمام أحداث اجتهدنا واجتهد الجميع يف 
نكرانها، كأنها مل تكن لعلّنا نحفظ بعضا 
من التوازن النفيس حتى ال ننفجر. رواية 

تضعنا أمام أنفسنا. لعلّنا نفقه.
عن  يخرج  الفن  الكاتبة:  مؤلفات  من 
العربية  الثورات  السامء،  جرحى  طوره، 
سرية غري ذاتية مع فتحي املسكيني، هنا 
املحسوس،  تحرير  خلسة،  الشعوب  تباع 
كانط  اليوم،  هذا  وحيدا  تجّن  لن 
والحداثة الدينية، الفن يف زمن اإلرهاب، 

الفن واملقدس ومؤلفات أخرى.

الروايُة زمنَ اإلرهاب واغتيال العقل 

طوفان من الحلوى... معبد الجماجم 
* بقلم سارة املعالوي املبدعة أم الزين بن شيخة 

هكذا  الرذيلة،  عن  نبحث  من  نحن 
وصفوين »هو وُهم«. نحن الّنساء خطيئٌة.  
رّب سيعاقبني  وإّن  رّب  قال يل: »سأقابل 
بسبب فّني، ومبا أّن بطش رّب شديٌد، لن 
طاملا  الحديث  حتّى  أو  الّنقاش  ميكنني 
البساط  أتخيّل  تلَك،  لَُه  مالقايت  تخيّلُت 
األحمر املمتّد، واألنوار الّساطعة يف كامل 
األرجاء، أتقّدم بخطًى ترتِجُف اشتياقا إىل 
رؤيِتِه وأنا يف أوج التّخيّل ورسم األحداث، 
أتذكّر تكرارَي لهذه العبارة »سأحدث رب 

عن كّل يشٍء«.
هكذا ُزيَِّن يل.

..
ال  بّت  تسمعني،  أنّك  أعلم  الله،  حبيبي 

أعلم كيف أغلق األفواَه.
إنّهم ال يكّفون عن رشقي بعباراٍت ساذجٍة 

قصَد تبديل ما بدا يل ركَن راَحٍة.
..

 سارّة تتحّدث...
تقول: إنّها ال متلُك من األسلحة غري قّداحٍة 

تلعب بها مثل الّصغار...
 سارة تقول: إنّها تريد هدم الحاسوِب عىل 

رأسه وباقي األجهزة اإللكرتونيّة. 
هو يرى نفسه بعيداً كّل البُعد عن الفنت، 

أّما سارة فهي فاتنٌة ففتَنٌة:
رسُمَها  

صوتَُها
قلُمها... كّل ذلك فتنٌة

سارّة ترشد الّناس إىل الفسق 
بينام هو »متَورٌِّك عىل البنك«
يطرق مكّعبات لوحة املفاتيح

تك، تك، تك 

أنا !أنا لسُت إالّ حطُب جهّنم لكوين أرسم 
الفكرَة، تلك الفكرَة الّتي ما زالت تؤمُن ب 

أعتقد أّن خالق »أكداس الفتنة« يحبّني.
حبيبي الله، تلك األفكار والرغبات، تحاِصُ 
دماِغَي ليتني أستطيع صبّّها ُدفعًة واحدًة 
أيّن  وليعلموا  لتعلم  وأمامهم  أمامك  هنا، 

بفكريت لست ُمذنبًة. آٍه من األفكار:
»كالّسخطة عىل موالها« 

» تشّد ما تسيّب »
» تحب تخرج بأّي طريقة »

إنِت تعرف...
أنَت تعلم ما ال أعلَُمُه، 

وتعلم أنّني أعلم أّن ما أراه يف منامي كلِِّه 
خارج سيطريت، متلَّكُهم الخوُف من إراديت 

فرتكوين حبيسة الالّوعي. 
املاُمطل،  الّسيطرة،  فاقد  الّسّكري،  ذاك 
الغاوي، بينام أنا أراه ُمجرّد أحمق يتنّفس 

خفيًة دون إرادٍة تُذكر.
يتملُّكني يف بعض لحظاٍت، أرتاح فيها من 
بأرسه،  العامل  وقُيود  األعىل«  »األنا  قيود 
رمّبا هي هديٌّة  أو  أريد.. بخفاٍء  ما  أفعل 

ربّانيّة للحاملني الغرباء...
ينفد:  ال  الّذي  كالمَي  أُتِمَّ  أن  قبل  أسألك 

هل تسمح يل بالحديث إليَْك؟ 
هل لك أن تُبِْعَد سارّة عن مجزرة األحالم 
واملوروث  والتّقاليد  العاداُت  تقبع  حيث 

املُسيَُّس؟
املجرّدة  فكريت  من  حّقا  تغضُب  هل 
والّنابضة  »الحّب«  وليدِة  املساملة، 

بالحياة« وتشفع ملغتصبيها...
أنت الحّب، الله الحّب.. ولك مّني كّل ما 
. فلن تطفئه ناُر جهّنم،  جعلته يّف من حبٍّ
فقط:  لتعلم  الحطب..  حاّملة  أكوَن  ولن 

إين أحبّك.

لن يعاقبني اهلل

* بقلم : األستاذ شفيع بالّزين 

صفحات  عىل  الشعرية  النصوص  نرش  ظاهرة  اهتاممي  لفتت 
غايتني  ذلك  وراء  أن  يل  ويبدو  بالصور.  مرفقة  وغريها  الفايسبوك 
أساسيتني: تسويقية وجاملية. والغايتان يف نظري خاطئتان وواهمتان.

أنه  توّهام  الشاعر/النارش  اعتقاد  يف  فتتمثل  التسويقية  الغاية  أما 
بريء- يشء  فاتنة- طبيعة خالبة- طفل  )امرأة  بنرش صورة جميلة 
طريق  عن  إليه  ويجذب  جاذبية  الشعري  لنصه  يحقق  رمزي...( 
أنه  اعتقاده  القراء واملعجبني. ويف  الصورة مزيدا من  إىل  االنجذاب 
يستخدم الطريقة اإلشهارية يف تسويق املنتجات والخدمات وعرضها 
يف صورة جذابة مغرية. غري أنه ينىس أو يتناىس أن ما ينرشه ويعرضه 
نص شعري إبداعي أو فني للتذوق والتأمل والتأثر والتخييل وليس 
هو  يكون  أن  يجب  الشعري  النص  إن  املادي.  لالستهالك  سلعة 
واالستقراء  والتأمل  واالستمتاع  والتذوق  واالنجذاب  التلقي  موضع 
وجاذبيته  فقط  لغوية  وسيلته  بل  خارجه  آخر  بيشء  يستعني  وال 
قدرة الشاعر عىل استعامل اللغة استعامال إبداعيا وجامليا مدهشا 
اختيارا وتركيبا، انزياحا وتكثيفا، وإن كان يريد أن يعّول عىل الصورة 
الفوتوغرافية  الّصور  عىل  ال  الّشعرية  الّصور  عىل  جامليا  فليشتغل 

املتلّقي  أن  افرتضنا  إن  وحتى  والرّقمية.  البورنوغرافية(  نقل  مل  )إن 
النّص  قراءة  عىل  ويقبل  الّصورة  بتأثري  املنشور  هذا  إىل  سينجذب 
املرفق مع الّصورة )ال الصورة املرفقة مع النّص( فإن التأثري الحاصل 
نّص، وهذا  أيقوين ال لغوي، صوري ال  تأثري خارجي ال داخيل،  هو 
يعني أن النص عاجز مبفرده عن إحداث أي تأثري أو جذب وأنه ينتهي 
مبجرد قراءته أو تبقى الصورة ال النص عالقة بذهن القارئ ومخيلته.

بنرش  أنه  النارش/الشاعر  اعتقاد  يف  فتتمثل  الجاملية  الغاية  وأما 
قصيدته مصحوبة بصورة جميلة أو معربة أو رمزية يساعد القارئ 
عىل فهم النص وينبهه إىل رمزية القصيدة وموضوعها أو يساعده عىل 
تخيل الصورة أو الحالة أو التجربة التي تعرب عنها القصيدة وتجّسمها 
الصورة. غري أنه بهذا الصنيع ينىس أو يتناىس أن الصورة املنشورة مع 
القصيدة تحّد من طاقات القصيدة التخييلية والتمثيلية واإليحائية. 
القصيدة  أما  أحادية  إيحائية  أو  ترصيحية  داللة  ذات  الصورة  ألن 
ومتكرثة  متعّددة  وترميزية  إيحائية  وقدرة  طاقة  فذات  وصورها 
التلقي. ثم  الفردية وطرائق  الحاالت والتجارب  القراء وتكرث  بتعّدد 
إن الصورة بحكم طابعها األيقوين املحسوس واملجسم تحرم القارئ 
من تشغيل مخيّلته واستيهاماته. ذلك أن الصورة تنقل القصيدة من 
املتشكلة  الصور  وتختزل  والتجسيد،  الترصيح  إىل  والتخييل  اإليحاء 
يف أذهان القراء ومخيّالتهم يف صورة واحدة جاهزة ومعطاة. وهو 

أو  الرقمية  القصيدة  مثل  الرقمية  الكتابة  تجارب  فيه  وقعت  ما 
الرواية الرقمية حيث تُدَرج مع النص صور ثابتة أو متحركة وأصوات 
طاقة  من  تحد  يجعلها  مام  إلخ.  فيديوات.  أو  موسيقية  ومقاطع 
التّخييل واإليحاء التي ميارسها النص مبفرده ويفتح للقارئ إمكانات 
غري محدودة للتخيل والتمثل وعيش التجربة بطريقة ذاتية متجددة. 
الرواية إخراجا سينامئيا أي  يتّم إخراج  وهو ما يحدث أيضا عندما 
تحويل الرواية إىل فيلم، فمشاهدة الفيلم بعد قراءة الرواية تحدث 
غالبا صدمة بل خيبة لدى املتلّقي ألن الشخصيات واألماكن واألشياء 
واألحداث التي ارتسمت يف ذهنه ومخيلته عند قراءة الرواية تصطدم 
نفسية  وصدمة  خيبة  عادة  ذلك  فيحدث  الفيلم  جسمه  ما  مع 
يحتفظ  ظل  أنه  ويتمنى  الفيلم  مشاهد  عىل  يندم  املتفرج  تجعل 
بهذا العامل كام شكله بنفسه عرب املخيلة والتجربة الذاتية دون أن 
يصطدم بعامل املخرج وهو عامل غريب عنه بعيد عن ذاتية التلقي.

جامليّا  واشتغلوا  بنصوصكم  ثقوا  املبدعون.  الشعراء  أيها  أال 
الصور  عىل  تعّولوا  وال  اللغة  وبواسطة  النّص  داخل  الصورة  عىل 
وإن  اإلشهارية  الصور  متلّقي  ألن  النص  خارج  من  املستعارة 
الشعرية  الصور  متلّقو  وأما  مستهلكني  بل  قرّاء  ليسوا  كرثوا 
عىل  الدالّون  وحدهم  وهم  الحقيقيون  القرّاء  فهم  قلّوا  وإن 
تاجر. يعرضها  سلعة  وليس  شاعر  أبدعه  شعر  املتلقَّى  أن 
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يحصد  دحمان  محمّد  املدرّب 
النجاح مع الحزم السعودي 

محّمد  والطّموح  القدير  املدرّب  الّدوري...  انطالق  منذ  قلتها 
الحزم  بفريق  الرسيعة  والعودة  الّصعود    عىل  عازم  دحامن 
والشباب   واالتّحاد  والهالل  األهيل  حيث  الكبار  دوري  إىل 
الفنيّة والبدنيّة والتكتيكيّة والّذهنيّة  وغريهم... كّل املؤّشات 
وخاطفا  عابرا  مروره  سيكون  الحزم  فريق  بأّن  توحي  كانت 
أتذكّر جيّدا  الكبار...  إىل دوري  أىت  وسيعود رسيعا من حيث 
عند  دحامن  محّمد  املدرّب  عن  كتبتها  ورقة  أّول  يف  أنّني 
التحاقه بالبطولة السعوديّة يف أقسامها السفىل أّن هذا املدرّب 
الشاب والطموح سيكون له شأن يف الكرة السعوديّة...وها هو 
يعود...  الكبار  إىل دوري  والّصمود...  التألّق  الحزم... حزم  مع 
خدمات  عىل  التّعويل  يواصلون  الحزم  مسؤويل  أّن  األمل  كّل 
الكوتش محّمد دحامن لالستفادة من االستمراريّة واالستقرار. 

واألجواء الحميميّة يف الفريق وتعزيز الرّصيد البرشي بانتدابات موّجهة... مربوك للحزم...مربوك 
وبدأت  الّصحيحة...  الطّريق  يف  ألنّك  ومطمئّنون  دامئا...  »حّمة«  بك  نفتخر  ملحّمد دحامن... 
التّونسيّة... مربوك ألمل حاّمم  للرياضة  التّونيس... مربوك  للمدرّب  تعبك... مربوك  مثار  تجني 

سوسة املدرسة العريقة...
* رياض جغام

املنصف خماخم يتعرض 
إىل وعكة 

صحية 
تعرض رئيس النادي الصفاقيس املنصف 

خامخم إىل وعكة صحية مفاجئة يف البينني 
بعد التحاقه بالفريق. متنياتنا بالشفاء العاجل 

للسيد املنصف خامخم.

رئيس اتحاد بن قردان المنجي لسود يرفض نشر غسيل االنقالب عليه

هل تمّ حقيقة بيع باهيا لالفريقي بـ550 
ألف دينار وإىل أين ذهبت األموال؟ 

قال املنجي لسود الرئيس الرشعي التحاد بن قردان انه يبقى 
رئيسا التحاد بن قردان رغم تنصيب نائبه إلدارة امور الفريق 
ورفض املنجي لسود نرش الغسيل رغم ما تعرض له من تنكيل 
وجيه  األصغر  شقيقه  من  وخاصة  الجريء  وديع  عائلة  من 
الرئيس الرشيف لالتحاد مؤكدا أن عالقته رياضية فقط بوديع 
ووجيه وعن قرار تجميده قال إنه ال يعرف األسباب ومل يصلني 
املنجي  وأضاف  تجميدي  سبب  أفهم  حتى  اآلن  إىل  رد  أي 
األسود انه أرسل محاميا وعدال تنفيذ اىل مكاتب الجامعة اال 
أنه تّم تجاهل طلبه مؤكدا توجهه نحو القضاء الدويل اواي 
هيكل ريايض آخر حتى يربئ ذمته واضاف ان نائب الرئيس 
بعض  و
هم  االعضاء 
تولوا  من 
تسيري  مهّمة 

الفريق.
الرياضية مع  أجرته جريدة  الذي  الحديث  املطلع عىل فحوى 
املنجي لسود يتأكد انه رفض االجابة عن عديد االسئلة ليكون 
حديثا أقل من العادي مقارنة بقرار التجميد الذي كان مسقطا 
بشكل من االشكال ان مل نقل إنه كان متعسفا ولو أننا كنا نتمنى 
ان يكشف النقاب عن عملية بيع الالعب الربازييل جول باهيا 
للنادي االفريقي خاصة وقد تردد يف وقت سابق ان عبد السالم 
اليونيس دفع فيه مبلغا ماليا يف حدود الـ550 الف دينار دون 
ان يلعب هذا الالعب ولودقيقة واحدة بزي االفريقي وقد بلغنا 
انه يتجه لرفع قضية ضّد االفريقي بسبب عدم متكينه من مبلغ 
مايل يف حدود 30 الف دينار وهي قضية جديدة عىل يوسف 

العلمي ان يجد لها حالّ قبل ان تصل اىل مكاتب الفيفا.
* محمد حسني

من يريد أن يتبني الطريقة التي يعتمدها »موىل جامعة الكرة« 
الستقطاب االٔصوات املعارضة ومن ثمَّ ترذيلها وقربها اىٕل االٔبد يف 
كهوف النسيان يكفي استحضار سرية نائب رئيس الرابطة الحايل 
عبد الرزاق الدايل الذي تحّول من معارض شس جريء اىٕل حمل 

وديع يدين بالوالء ملن كان له يوما من أشس االٔعداء...
كان  والذي  الرياضية  املحكمة  إحداث  يف  ساهم  الذي  الدايل 
التي تشكلت الٕعادة  الوطنية  اللجان والهيئات  بارز يف  له دور 
اليوم صانعا  الرياضية يصبح  القوانني  الرياضة وملراجعة  هيكلة 
مهمته  شكيل  لهيكل  رئيس  كنائب  ماريونات«  »العريب  عند 

التالعب بالقوانني وتنفيذ التعليامت...
الدايل بشحمه ولحمه الذي كان يتجّول بني املنابر يرغد ويزبد 
والسامرسة  للصوص  للتصدي  وإدارية  هيكلية  »بثورة  وينادي 
أصبح  له-  -والكالم  القدم«  كرة  جامعة  ويف  الرياضة  قطاع  يف 
»اللصوص« »وسياسات«  ناقر مدافعا شسا عن خيارات  بنقرة 

السامرسة وحكمة االنتهازيني وشف الخائنني...
والّنكرة  »الفاشل  وديع  يف  يرى  كان  الذي  الدايل  الرزاق  عبد 
إطار  يف  فقط  شكليا  الجامعة  يف  وجوده  كان  الذي  والسمسار 
خادما  اليوم  أصبح  الجامعي«  املكتب  لرتكيبة  الجهوي  التوازن 
وفيّا ومطيعا له يسلك بال إرادة سلوك أمثاله من بقيّة القطيع..

فسبحان مغرّي االٔحوال من حال اىٕل حال.
والّٔن دوام الحال من املحال...

أن  تابع سلس ميكن  اىٕل  معارض شس  من  الدايل  حّول  فالذي 
وبجشعه  املريض  االنتهازية وطموحه  »بشخصيته  وديع  يحّول 
قدوة  إىل  تونس  رجال  أصلح  من  واحد  اىٕل  واملال«  للسلطة 
هذا  وعىل  املواقف  تتبدل  وهكذا  الزمن  يتغري  هكذا  ومثال... 

املنوال يلعب الزمن لعبته فريتفع السفلة ويتساقط الرجال...
عذرا إن أخطأنا يف تقييمك يوما...

عبد الرزاق الدايل

عبد الرزاق الدالي... من العداء اىل الوالء 
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رئيس رابطة الهواة ال يصافح الحكام 
حرض رئيس رابطة الهواة 2 ناجي الشاهد مباراة مستقبل سكرة وأوملبي الكرم التي أدارها الحكم أرشف 
الحركايت مبساعدة محمد رشيط وجاسم السحيمي وثالثتهم من رابطة الجنوب الغريب بقفصة وكان راقبهم 
زبري نويرة. الغريب يف هذه املباراة ان الشاهد حرضها رغم انها بال رهان واألغرب ان رئيس الرابطة الذي 
كان من املفروض ان يصافح الحكام مل يفعل ذلك بل اكتفى بالجلوس عىل كريس وفرته له الكاتبة العامة 
ملستقبل سكرة السيدة نجاة وباالمارة كان ناجي الشاهد حامال لكاممة عىل وجهه وهو ما جعل الجميع 
يسأل عن دور رئيس الرابطة من خالل هذا الحضور غري العادي منهم مراقب املقابلة نفسه فلامذا حرض 
الشاهد وهل هو حضور بتحريض من مسؤويل الكرم أم هو خوف من ردة فعل العريب سناقرية أم ماذا؟ 
نريد أن نعرف كيف لرئيس رابطة أن يدخل امللعب متنكرا ويغادره دون ان يسلم حتى عىل حكام وهم من 
الشبان وجاؤوا من توزر وكانت لهم فرصة قد ال تتكرر اللتقاط صور تذكارية سواًء مع ناجي الشاهد كرئيس 
رابطة وعضو املكتب الجامعي مبا أنه يحرض اجتامعاته وزبري نويرة الحكم الدويل السابق. قبل القفلة نعاود 
الشاهد ونعرف  ناجي  نسأل  والتعارف؟  والتزاور  التحابب  تكن مقاصدها  اذا مل  الكرة  ملاذا هذه  السؤال 

مسبقا ان فاقد اليشء ال يقدمه وعىل مراد الله مبا ان وديع شاء لهذه الكرة ان تكون عىل هذه الشاكلة.
* محمد/ع

الجولة 24 من بطولة الرابطة األوىل  
كشفت الرابطة الوطنية لكرة القدم املحرتفة عن تعيينات الجولة 24 

من بطولة الرابطة األوىل لكرة القدم.
وتعرف الجولة إقامة مواجهة دريب العاصمة بني النادي اإلفريقي 

والرتجي الريايض، إذ وقع تعيينها يوم 5 ماي القادم مبلعب حامدي 
العقريب برادس.

ويف ما ييل كامل تعيينات الجولة:
األربعاء 5 ماي 2021:

13:30 النادي اإلفريقي/ الرتجي الريايض
13:30 اتحاد تطاوين/ االتحاد املنستريي

13:30 النادي الصفاقيس/ مستقبل سليامن
13:30 شبيبة القريوان/ النادي البنزريت
13:30 مستقبل رجيش/ نجم املتلوي

13:30 األوملبي الباجي/ اتحاد بنقردان
13:30 امللعب التونيس/ النجم الساحيل

الرابطة  من  التونسية  الكرة  تكرارها  وسنواصل  نكررها  اننا  وها  قلناها 
ملنطق  تخضع  ونتائجها  وفاسدة  مرضوبة  كرة  كلها  الجهوي  إىل  األوىل 
امل  ملباراة  عيل  بالحاج  مجدي  ملاذا  واال  الحكام  وعني  الوجوه  شوف 
جربة واوملبيك مدنني؟ هذا الحكم صاحب الصوالت والجوالت يف تطبيق 
التعليامت. هنا سنفتح قوسا لنتوقف أمام ركلتي الجزاء اللتني أعلن عنهام 
يف مباراة تطاوين واملتلوي واتذكر كذلك أنهم وضعوه ذات مرة للملعب 

باراج يف ملعب قرنبالية وللتدقيق يف املسألة  التونيس حني لعب مباراة 
فإن امللعب التونيس كان أيامها يدربه املرحوم السبتي وهو من املقربني 
من وديع الجريء  ألكتفي بذلك دون تفاصيل ألننا تعلمنا أن نذكر موتانا 

بخري. 
مجدي  ان  الصوت  بأعىل  نقول  ثم  القوس  نغلق 
أمل  ملقابلة  املناسب  الحكم  ليس  عيل  بالحاج 
جربة واوملبيك مدنني املدعوم من العائلة املالكة 
وديع  غري  نعني  ومن  االمرباطور  عائلة  لنقل  أو 
مبا أن الكل يخدم الكرة التونسية من كل املواقع 
اوملبيك  فإن  قريبهم  مدنني  أوملبيك  يف  لهم  وألن 
القانون  ولْيرشب  أم كرهنا  أحببنا  مدنني سيصعد 
من البحر ما دام وديع عىل رأس الكرة التونسية 
وهذا مثال جديد لفساد هذه الكرة مبا أن النتائج 
فتح  عن  الحديث  يصبح  وبالتايل  مسبقا  معلومة 
من  مبثابة  املراهنات  مسألة  يف  تحقيقي  بحث 
بلغني  ما  أغرب  أما  عليه.  يرد  وجناحه  يتحدث 

هذه  برمجت   1 الوطنية  يف  الرياضة  مصلحة  أن  الراوي  عىل  والعهدة 
املقابلة لتقدمها أو لنقل لنقلها مبارشة فإذا بطلب غري مكتوب يصل اىل 
اذين الفاعلني يف هذه التلفزة وبالتايل يتّم العدول عن نقلها لتكون مباراة 
قوافل قفصة ونادي حامم االنف هي املنقولة ومبثل هذه التوجهات يتم 
أننا سنجد  فعله خاصة  ليفعل  بالحاج عيل  للحكم مجدي  املجال  فسح 
اىل جانبه يامن امللوليش وهذا ليس رجام بالغيب أو تصورا لسيناريو فيه 
املمكن وغري املمكن وإمنا ما أنقله لكم أعزايئ القراء هو ما هو حاصل يف 

الدكتور  ادارتها واش قال عليك »راهو  كرتنا منذ ان توىل وديع الجريء 
يسرّي يف الكرة التونسية. ويف عهده كل النتائج مرضوبة هنا أود أن أسأل 
بركان يف أكرث من  أمام فوهة  الذين وضعوه  اليعقويب وهم  أين عاطف 
أن  بعد  بلعيد  مبحسن  يضّحون  االيام  هذه  هم  وها  مرة 
عينوه يف بن قردان وملقابالت االتحاد وضمن مهام صدرت 
فيها تعليامت مبنارصة االتحاد مهام كان اسم املنافس. هنا 
قردان  بن  التحاد  الرشعي  الرئيس  لسود  املنجي  إن  اقول 
حكاية  وبسبب  »وجيه«  عيون  ألجل  إبعاده  قرار  استأنف 
التفريط يف الالعب الربازييل »باهيا« لليونيس وليس للنادي 
االفريقي. املنجي لسود حرضوا عليه بعض املقربني ليشتموه 
هكذا ألنه رفض االنخراط يف لعبة االستفادة من مال اتحاد 
أمل جربة وأوملبيك مدنني  مباراة  اىل  اآلن  أعود  قردان  بن 
وحتى ال يذهب يف بال الدكتور انه »عّداها«. ها إنني أديل 
أمل  ملباراة  الرسايري  يكن  مل  وملاذا  التاريخ.  أمام  بشهاديت 
جربة واوملبيك مدنني وملاذا مل يكن عاللة املاليك مراقبا هنا 
بقيت »حويجة« أوّد التوقف امامها وهي التي تهم تعيني 
2 مراقبني فالحكاية ليس فيها بعد نظر ومصلحة لقطاع التحكيم إمنا كل 
الرماد عىل األعني إذ ميكن ملراقب أن يسند  أنها عملية لذّر  ما يف االمر 
عددا ضعيفا لحكم ما فإذا بواحد من اللجنة يتصل ليكون العدد الثاين 
واالفريقي  الرتجي  مباراة  نتيجة  الساملي غري  الصادق  أن  وأتذكر  مرتفعا 
فإذا باملراقب صالح القرجي كان يف واد واملرحوم توفيق الوساليت كان يف 

واد آخر وسأكتفي بهذا املثال ألن األمثلة عندي كثرية جدا.
* محمد يوسف

تعيينات ملغومة في مقابالت باراج الصعود إلى الرابطة األولى

ملاذا ألغت التلفزة نقل مباراة أمل جربة وأوملبيك مدنني مباشرة 

بعد أن جاملها وديع الجرئ في مناسبة أولى 

مكتب رابطة الهواة يحيل 
ملف رئيسة األوملبي للنقل 

على املكتب الجامعي 
اجتمع مكتب رابطة الهواة املستوى األّول واتخذ جملة من القرارات 
التأديبية لعل أبرزها إحالة ملف رئيسة األوملبي للنقل سريين املرابط 
عىل أنظار لجنة التأديب التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم للمرة 
الثانية التي يتّم فيها اتخاذ هذا القرار مبا أن الرابطة ليس من حقها أن 
تعاقب رؤساء األندية. يف املرة األوىل أسمعت الحكم هيثم القصعي 
ما يكره وأشبعته سبا وشتام بشهادة مراقب اللقاء رياض الحرزي. وقد 
قررت لجنة لتأديب عدم املؤاخذة يف شأنها. وها إنها تكرر الفعل فهل 

سيجاملها وديع الجرئ كالعادة أم ماذا؟

تدخل جراحي ناجح لحارس 
النادي الصفاقسي أيمن 

دحمان 
خضع حارس النادي الصفاقيس أمين دحامن أمس لتدخل جراحي، وذلك إثر إصابته عىل 

مستوى األربطة املتقاطعة لركبته اليمنى أثناء لقاء النجم الريايض الساحيل يف كأس 
االتحاد االفريقي.

ومن املنتظر أن يخضع دحامن لراحة بـ6 أشهر كاملة للتعايف من مخلّفات اإلصابة. 

انقسام يف النادي البنزرتي بني 
األحباء وسحب الثقة من السعيداني 

يبدو أن احباء النادي البنزريت استفاقوا بصورة 
متأخرة بعد ان ساءت أحوال فريقهم الذي الزم عىل 
امتداد املوسم الريايض 2021-2020 مؤخرة الرتتيب 

ومل يتمكن من جني نتائج يف مستوى التطلعات وهو 
ما حدا ببعضهم اىل صياغة رسالة سحب الثقة من 

رئيسه املوجود يف فرنسا ومن نعني غري عبد السالم 
السعيداين. األكيد أن البنزريت ميّر بأصعب مرحلة يف الـ10 سنوات األخرية. 

* محمد حسني
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فرتة  هو  جامعٍ،  زمايّن  بإطار  من عرش-  -أكرث  القصص  أغلب  استأثرت  وقد 
روان  الكاتبة  لتقتنص  كورونا،  فريوس  انتشار  حتّمها  التي  الصّحي  الَحجر 
صنٌف  يتوارى  املغلقة حيث  األبواب  يف  أظفارها  وتُنشب  قصصها  رقية  بن 
الفحولة  الّنقص ومركّبات  من »األوغاد« ليامرسوا ذكوريّتهم ويصّعدوا عقد 
صفة  اختيار  ولعّل  دنيئة،  وهيمنة  سلطوّي  أبوّي  لنظام  تأبيدا  املوهومة 
»األوغاد« عنوانا للمجموعة القصصيّة خري دليل عىل هذه الّنظام البطرياريك

patriarcal  األخرق، فالوغُد مثلام جاء يف لسان العرب هو »الخِفيُف األَحمُق 
ينُء«، وهي صفات تنسحُب عىل شخصيّات روان بن  عيُف العْقِل الرَّذُل الدَّ الضَّ
رقية القصصيّة، مثل »عبد الحفيظ، حاّمدي، الرشطّي، ألربتو، مصطفى، عيل 
ب، جمعة، الحاج عمر، كجة، الفرجاين، يس أحمد، سليم، عامر، عامر، جامل، 

مجدي، فريد س، الكيالين...«.
من  الفصيلة  لهذه  كافية،  كانت  وإن  األوغاد،  بصفة  الكاتبة  تكتفي  وال 
»الرّجال«، بل هي تُلحقهم بصّف الحيوانات الّضارية والوحوش املفرتسة، فهم 
بغاٌل وكالٌب وذئاٌب قذرٌة وضباٌع ركيكٌة ونعاٌج عجفاء وفرئان تقفز ساخرة... 
تبني  أو مجانيّا، بل هي  اعتباطيّا  الّصفات إسقاطا  الكاتبة هذه  تُسقط  وال 
هذه الّشخصيّات من خالل سلوكهم وأفعالهم التي تحّول الحديقة والبستان 
الّنساء  وحيث  والّنطح  والرّكل  والخوار  الرّفس  قاعدتها  وزريبة  حظرية  إىل 
تائهات يف »الربيّة بال خرائط أو هويّة« مثل الغزالن يتخبّطن يف دمائهّن... 
وقد  الخاص/الّداخيل  والفضاء  العائلة  األصغر،  الّزريبة  يف  محارصات  إنّهّن 
وجهان  لكّنهام  العام/الخارجّي،  والفضاء  املجتمع  األكرب،  الّزريبة  من  هربن 
البيوت التي تستقطب مصائرهّن »ليست نقطة لقاء،  ملأساة واحدة، فهذه 
بل نقطة من رصاع ليس أكرث!«، ولكن هل هو رصاع عابٌر أم مؤقٌّت؟ هل هو 

رصاع زائٌل أم هو أصال رصاع ُمتكافٌئ؟
به روان بن رقية قصص  الذي كتبت  الّدموي  الحريّب واملعجم  القاموس  إن 
إّنا  ليس كورونا،  القاتل  الفريوس  وبأن  الحرب مستعرٌة،  بأن  يُخربنا  األوغاد 
الذكوريّة  الّسلطة  فريوس  إنّه  والغطرسة،  والهيمنة  االستعباد  فريوس  هو 
التي تفرض َحجرا مؤبّدا عىل املساواة والحريّة من خالل إنتاج وإعادة إنتاج 
أنظمة التحّكم، »فكّل ما هو أبدّي يف التّاريخ ليس سوى نتاج عمل تاريخّي 
بالتّأبيد« مثلام يقول بيار بورديو صاحب كتاب الهيمنة الّذكوريّة، بل مثلام 
معاهدة  يصوغ  »كمن  مديحة  أمام  الحقيقة  صياغة  بدهاء  محمود  يعيد 
العامل رصَخته  وجه  يف  شيشتُو  يرصخ  ولذلك  والّسّجان«،  الّسجني  بني  سالم 
الوجوديّة: »فلتذهب نظريّات التّقّدم وقصديّة التّاريخ التي قد تعيد البرشيّة 
إىل الكهف، إىل الجحيم«، وتتكّرر حكمة يس الّنارص عندما يقول »أنا أمقُت 
العبوديّة يف كل صورها«... وأفظع صورها اعتبار املرأة أنّها ما ليس يف الرّجل.

ومثلام تقول مديحة: »ُولدُت يف الَعَفن وترعرعُت يف الَعَفن وكربُت يف الَعَفن... 
لقد دّجنني الواقُع فحسب«، لذلك، وأمام تدجني الواقع، تُدّجج روان بن رقية 
قصصها مبفردات املوت والقتل والّسجن واألرس والحرب وصورها، ومنها »نعل 
مقاتل/يقتل اإلنسان/الّسجن كثافة/جنديّان التقيا من اتجاهني معاكسني يف 
نقطة ما من الغابة واشتبكا/محارب نبيل تعب من الحروب والغزوات/فنون 
حايا/يطلق  الضَّ والرّمل/توابيت  بالحجارة  مدّججة  حرب/ساحة  القتال/قائد 
عىل رأسه رصاصة/أنتظُر ميعاد مويت وسّجاين ال يصغي إيّل/كيف سأنزُع عن 

قلبي سلسلة املفاتيح الثّقيلة/عالقة بالّسالم والحرب/يف زنزانة قلبها كمدينة 
خّربتها الحرب/اجتثّها من أرضها، من عاملها/رغبة ملّحة يف قتل زهرة/ساحة 
ممتّدة إىل آخر الّشتاء محّملة بالّسلم والحرب/هذا العامل ال تنقصه الجثث/

هذا العامل ال يليق إالّ باألقوياء/تخوض حروبا أكرب من اللّغة/فيلم عن الحّب 
والحرب/الغرفة القرب/فحياتنا حرب من الحروب الصليبيّة الّصاخبة/عامل خاٍل 

متاما من األحياء/رضب من رضوب التّعذيب/أشبه بنزال ُمّر...«.
هذه  صخب  أن  نجد  القصصيّة  املجموعة  غالف  صورة  إىل  نعود  عندما 
الحروب ال يندلع من الفراغ، فخلف صورة الكاتبة نلمح نصف وجه فريدريك 
نيتشه، ورمّبا يكون الّنصف األسوأ فيه، الذي نظّر من خالله لإلنسان األعىل 
)Superman(  حيث البقاء لألقوى، الّنصف الذي مّجد فيه الحرب وشّجع 
االنطوايّئ  الفيلسوف  الذي رفض فيه املساواة، نصف  الّنصف  االنتحار،  عىل 
املنعزل، الّنصف الذي رأى فيه اإلنسان دودة حقرية، الّنصف الذي وصف منه 
الّنساء يف كتابه هكذا تكلم زرادشت بأنّهّن قطط وطيور وأبقار، وأن دورهّن 
»إذا  فيه:  يقول  الذي  الّنصف  املقاتلني،  الرّجال  الرّتفيه عن  الحياة مجرّد  يف 
ذهبَت إىل امرأة فال تنَس أن تأخذ معك سوطك«، وهو أيضا الّنصف الذي 

رأى منه الحّب يف »العلم املرح« حالة كوميديّة ومحُض أوهام.
لكن هل تكتفي روان بن رقية بقاموس الحرب وبفلسفة نيتشه يف مجموعتها 
»األوغاد«؟ وهل تكتفي »بتشخيص« وضعيّات املحشورات يف أنفاق الذكوريّة 
يف قصص بطالتها واملرميّات يف مهّب الريح كريشة؟ إنّها تقّدم إلينا حكايات 
تسري بني الظّل والّضوء، بني األفق والهاوية، وترسد علينا الفّن الرّحب لربح 
مع  برشف  حروبهّن  الّنبيالت  لتخوض  الحّب  فيَض  وتُعيل  بالحّب،  الحرب 
تقول  مثلام  أو  أفواه ضحاياه،  من  الّشاهق  الحّب  مديح  وتُسمعنا  األوغاد، 
الّساردة عىل لسان ياسمني »حبّها له جعلها ال تنهي الرّحلة رغم األمل العظيم 
التي تخرّيتها  الَعلَم  البيت«، وما أسامء  الذي يغلّف روحها كلاّم ولجت إىل 
قصص  أسامء  فمن  العايل،  الّنشيد  هذا  فاتحة  إالّ  قصصها  لبطالت  الكاتبة 
روان بن رقية نجد: »مريم، فدوى، رهف، منية، أحالم، وردة، منانة، فاطمة، 
زهيّة...«  ياسمينة،  مي،  مديحة،  تهاين، سونيا،  زهرة،  رمية، صبيحة،  حليمة، 
الكاتبة ذاتها- وتيم مشتّق من جذر  -ابن  ُمهدى إىل »تيم«  الكتاب  إن  بل 
»تَاَم« أي ذهب عقله حبّا وعشقا، واملالحظ أن جميع أسامء البطالت تدور 
يعيدنا  ما  الحياة، وهذا  وبهجة  والجامل  الحّب  يحيل عىل  فلك شاعرّي  يف 
إىل صورة الغالف مجّددا، أين تربز خلف الكاتبة -وعىل عكس نصف وجه 
الرّاقص  املجاز،  نّحات  درويش  محمود  الّشاعر  لوجه  كاملة  صورة  نيتشه- 
بني الورود والرّصاص، املتّكئ عىل ضوء الّشعر يف زمن الهزائم واالنكسارات، 
-درويش-  ابن حوريّة  جانب صورة  وإىل  متوّحش،  عامل  الّنوتات يف  وصانع 
تنتصب صورة فان غوغ الرّسام الهولندي الذي مل يفصل رأسه وفكره ويرفع 
رسالته  يف  كتب  الذي  غوغ  فان  وداخلها،  القامشة  إطار  خارج  بني  حاجزا 
األخرية إىل أخيه ثيو »لن أعيش من دون حّب«، وكأّن روان بن رقيّة تُعلّم 
نساء قصصها كيف يرقصن يف هذا الّدرب املحفوف بالحّب واأللوان انتصارا 
لذواتهّن وإلنسانيتهّن، ويتجىّل ذلك يف لغة الكاتبة ويف الُجمل الوصفيّة ويف 
املرّة  العامل هذه  »إىل  تذهب  مريم  مثال  وانتظاراتهّن، فرنى  البطالت  أحالم 
ومل تنتظر أن يأيت إليها العامل كام تفعل كل مرّة«، ونرى فدوى تنفث دخان 

وتدافُع  باستامتة  »تستمّر  باميال  ونرى  العامل«،  لتوّسع  »كطريقة  الّسيجارة 
عن املعنى«، ونرى رهف تجعل يس عادل »يفهم أن الحّب وحده قادر عىل 
الّشكل  أرس  »من  محمد  روح يس  تُعتق  أحالم  ونرى  تعود«،  األعياد  جعل 
واملكان« وقد اتّفقا عىل »حياة من نوع آخر. حياة ُمَعافَاٌة« بعد أن عرفا أن 
»املدينة رسداب كقاع برئ مهجورة«، ونرى فاطمة »ترتفع روحها إىل سامء 
تتّسع لكل األحالم«، ونرى زهرة متوت »بقلب طيّب من أجل الطّيبة ال من 
أجل مقابل وجزاء فردويس«، ونرى ُسنيا تجعل صبحي يرى نفسه »يف حقل 
كأنّها صالة حامم«  عليها  الّريح وتهّب  الّسنابل متّشطها  بني  الّشاسع  القمح 
وهذا  بالحّب!  تعيش  تزال  ال  أنّك  هو  كلّه،  هذا  من  »األهّم  أن  له  وتقول 
آخر ما سيسّجله الزّمن يف رصيدك«، وتعلّمه أيضا »أن الوطن قد يُختزل يف 
إنسان يرى فيه الّشعب والحّب واألرض والحّق«، ونرى مديحة رغم وعيها 
مبازوشيّتها ينترص داخلَها القلب الطيّب وصفة »الّشهمة«، وما يلفُت يف لعبة 
األسامء هذه أن الكاتبة تُلحق »يس«، وهي اختصار لكلمة السيّد، بعدد من 
أوغاد قصصها، يف حني أن جميع الّنساء ترُد أسامؤهّن مجرّدة من أيّة إضافة، 
والخلقي،  التكويني  األصل  البيولوجي هو  الجنس  أن  إىل  إشارة ذكيّة  وهي 
أّما الهيمنة فتكرّسها الثّقافة واألعراف والتّقاليد، ومنها زائدة التّبجيل »يس«.

وجوه  تهريب  رقية  بن  روان  الكاتبة  فيها  أتقنت  قصصيّة  رحلة  »األوغاد« 
الكتب املهملة، واجرتحت فيها قصصا أعمَق من حصص تدليك  الّنساء من 
عضالت الكرامة املتشّنجة والفحولة املوهومة، بل هي مطارق تدّق عنق تلك 
بالرّضا  »تتظاهر  تظّل  ال  حتى  الّروح«  مغتَصبَة  األنثى  »بجربوت  العضالت 
يعقوب وهو  لسان  تأتينا عىل  بكاء«، مطارق  نهر من  داخلها  وتبتسم ويف 
موعدنا  يف  دامئا  وفّكري  أحالمك  أجل  من  »قاتيل  ياسمينة:  حبيبته  يناجي 

املرجئ نحو انصهار أبدّي«.
تقول األرقام الرسميّة إّن عدد الّنساء املَُعنَّفات أثناء الَحجر الصحي يف تونس 
يتبّنى  أن  هو  رعبًا  األكرث  األمر  لكن  مرعٌب،  أمر  وهذا  مرّات،   7 تضاعف 
املقموع خطاب قامعه، وأن يخفت صوت املسجون أمام سوط سّجانه، وهذا 
ما لن يجده القارئ يف املجموعة القصصيّة »األوغاد«، فاالنحياز، كل االنحياز 
املساواة  يف  األمل  فينا،  األمل  احتياطي  إىل  االنحياز  وكل  فينا،  اإلنسايّن  إىل 
التاّمة والفعليّة الذي قد يكون زهيّة عىل لسان شيشتو وهو يرصخ »لتحيا 
زهيّة! يا زهيّة! سأعرُف مهام ذهبِت مع الّريح كيف أعيدك«، وقد نترصّف 
يف مقطع شعرّي ملحمود درويش فنكتبه معكوسا عىل هذه الّصيغة: »سيعرثُ 

الّذكر عىل األنثى يف جنوح الّنرث نحو الّشعر«.

طفيلّيات الّذكورة يف حديقة الّنساء

                              يكتبها:  ناجي الخشناوي

أفكار متقاطعة 
»الأوغاد« لروان بن رقية:

 تَعتربُ الكاتبة روان بن رقية صاحبة املجموعة القصصّية »األوغاد« الّصادرة عن دار الكتاب، والتي سبق أن صدرت باللّغة الفرنسّية تحت عنوان 
»Les Salauds«، تعترب يف إحدى الحوارات التي أجريت معها أّن إصدارها األّول »نتيجة مالحظة لوجود فجوة بني الّتسانة القانونّية لحامية املرأة 
والظّروف الحقيقّية لحياتها، ونتيجة لتدهور حالة املرأة بشكل أكرب خالل فتة الحظر العام بسبب وباء فريوس كورونا، حيث وجد األزواج أنفسهم 
محارصين بني أربعة جدران ُولدت لعدد كبري منهم مشاكل ذات طبيعة نفسّية وسلوكّية تؤّدي إىل جدال، سوء املعاملة من قبل أحد الّزوجني تجاه 

اآلخر والعنف الجسدّي واللفظّي بينهام وخاصة من جانب الّزوج املهيمن، وهو بشكل عام رجٌل.«
ولنئ كان هذا »األصل« هو محرّك املجموعة القصصّية، فإّن الفروع التي تسامقت عن األصل كثرية، ومنها القدرة عىل كتابة الّسهل املمتنع، رسدا 
وتخييال، والقدرة عىل تفكيك الّشفرات االجتامعّية البالية، وتخطّي العتبة الفاصلة بني الهاوية واألفق يف عالقة الرّجل باملرأة، بل القدرة عىل الّتنزّه 
يف حديقة الّنساء التي تحجُبها طفيلّيات الّذكورة وتُصرّي ورودها »ذابلة مرشّدة عىل جدار قديم«، وامليش فوق الحكايات والقصص امللّغمة بقاموس 
الحرب والعنف واالضطهاد والهيمنة األبويّة... وخوض حروب أكرب من اللّغة بحثا عن ِسلْم رضوريّة، بل مصرييّة، لجعل األعياد تعود من خرائبها 

القدمية، ودرًءا ملقولة الفيلسوف الفرنيس ميشال اونفري Michel Onfray »البقاُء عىل قيد الحياة عنٌف«.
بعناوين تحمل أسامء علم مؤنّث: »مريم/فاطمة/ قّصة قصرية ضمن مجموعتها »األوغاد«، سّت منها وردت  رقّية 16  بن  الكاتبة روان  تقّدم 

حليمة/ مديحة/مي/ياسمينة«، أّما القصص التي وردت عناوينها بأسامء علم مذكّر، وهي سّت أيضا: »يس عادل/يس محمد/يس عيل املخّنث/جمعة 
القّديس/صبحي/دياغو مل يعد هنا«، فقد كانت بطالتهّن نساء أيضا، متاما مثل القصص األخرى ذات العناوين املختلفة: »فات األوان/دعه يأيت/بطنه، 
حّبه الكبري«، لتتخلّص قّصة »شيشتو« من ثنائّية مذكّر/مؤنّث، وتختق الفضاء الّداخيل فتنزع الّستار عن الّسلطة القمعّية وتكشف غباءها، وغباء 

من ال يصّدق أن الحريّة، هي وحدها ضمري العامل واملتاس األخري أمام هذه الحياة التي »ليست سوى حفلة وحشّية«.


