كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

إن االتحاد من أعظم أدوات الرقي
في هذه البالد .وهو موطن الكفاح
الحقيقي الصادق الصالح الذي ال يرمي
إال إلى إقرار العدل والحريات األساسية
وإلى منح المجتمع التونسي حقَّه في
الرفاهية واالزدهار المادي والمعنوي.

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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وسط أزمة اقتصادية وتخبّط سياسي:

الكامور تجربة نموذجية أم نموذج تجريبي؟
موظفو وزارة التجارة

ال تنازل عن تنقيح النظام األساسي
الخاص بأعوان املراقبة االقتصادية
النائب مروان فلفال

رفضنا قانون املالية
التعديلي ألنّه وضع
فرضيات تحويل غري واقعية

في صفاقس
وضع كارثي يف ديوان الحبوب
وظلم عمال يف العامرة
في سليانة
تقنيو الفالحة غاضبون
 17نوفمبر اليوم العالمي للطالب
حتّى يعود للحركة بريقها وعنفوانها...
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األخ نور الدين الطبوبي يستقبل
وفدا عن التيار الديمقراطي
استقبل األخ األمني العام نور الدين الطبويب مبكتبه وفدا عن التيار الدميقراطي ضم غازي الشوايش األمني
العام ومحمد الحامدي نائب األمني العام ونجاة العبيدي ورضا الزغمي عضوي املكتب السيايس.
وجرى اللّقاء بحضور األخ سمري الشفي األمني العام املساعد لالتحاد ،إذ ت ّم التطرق إىل الوضع العام بالبالد
والبحث عن سبل تحسني املناخ العام وتوفري مم ّهدات النجاح للتجربة الدميقراطية التونسية يف ظلّ األزمة
االقتصادية واالجتامعية والسياسية.

قسم العالقات العربية والدولية والهجرة
حملة لتوزيع الكمامات
يف إطار مرشوع برنامج  FAIR II- COVID 19الذي يتم تطبيقه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،ستكون هناك حملة لتوزيع
الكاممات واملعقم عىل العامل املهاجرين بتونس.

تجديد اتفاقية تعاون
وشراكة بني الهيئة الوطنية
ملكافحة الفساد واالتحاد
العام التونسي للشغل
ت ّم يوم االثنني  09نوفمرب  ،2020تجديد اتفاقية تعاون ورشاكة بني الهيئة الوطنية
ملكافحة الفساد ممثلة يف شخص رئيسها السيد عامد بوخريص واالتحاد العام التونيس
للشغل ممثال يف شخص أمينه العام األخ نور الدين الطبويب.
وتهدف هذه االتفاقية إىل:
 دعم التعاون املشرتك عىل إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة وقواعدالشفافية ضمن مشاريع يت ّم تحديدها وفق برنامج عمل مشرتك،
 إعداد وتنفيذ برامج التوعية مبخاطر الفساد وتأثرياته السلبية عىل املستوى الوطنيوالقطاعي والجهوي واملحيل،
 إعداد برامج توعوية وتكوينية للتعريف مببادئ الحوكمة ومكافحة الفاسد واملامرساتالفضىل يف التسيري لدى جميع هياكل االتحاد العام التونيس للشغل الوطنية والجهوية
والقطاعية،
 تعزيز انفتاح االتحاد العام التونيس للشغل عىل أنشطة الهيئة الوطنية ملكافحةالفساد،
 إرساء مبادئ توجيهية للحد من الفساد ووضع نظم مالمئة ملكافحته طبقا إلطار عاميح ّدد بالتنسيق بني طريف االتفاقية

أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

أحمد التليلي

جلسة بني الوزيرة والجامعة العامة
للفالحة
بطلب من الجامعة العامة للفالحة التأمت جلسة أرشفت عليها السيدة وزيرة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري حرضتها
السيدة رئيسة الديوان وحرضها كل من السادة الكاتب العام للوزارة واملدير العام للتمويل وإالستثامرات والهياكل املهنية و املدير
العام لتفقدية الوزارة وعدد من إطاراتها ،كام حرض الجلسة رئيسا إداريتْ كل من الرشكة التعاونية املركزية للبذور واملشاتل املمتازة
( )CCSPSوالرشكة التعاونية املركزية للخدمات الفالحية «الزراعات الكربى» ( .)CCGCوخصصت الجلسة للنظر يف الوضع الهيكيل
واملايل املرتدي للرشكتني وقدمت الجامعة رشحا مفصال لإلخالالت القانونية واملالية املرتكبة يف حق املؤسستني وشددت عىل رضورة
مجليس إدار ْيت
تحمل وزارة اإلرشاف كامل املسؤولية وإعامل القانون والتدقيق يف التجاوزات ومحاسبة الضالعني فيها كام دعت إىل حل
ْ
الرشكتني وتعويضهام بهيئتي تسيري وقتية ريثام تت ّم إعادة ترتيب وضعيهام وأكدت عىل رضورة سن قانون أسايس ينظم عمل الرشكات
التعاونية طبقا لتعهد الوزارة .وكانت السيدة الوزيرة دعت لرضورة عقد جلسات متابعة لوضع هذه الرشكات كل منها عىل حدة.

املدير املسؤول

نور الدين الطبوبي

املدير

سامي الطاهري

رئيس تحرير

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس

املقر  41 :شارع عيل درغوث  -تونس  - 1001الهاتف  / 71 330 291 - 71 255 020 :الفاكس  - 71 355 139 :العنوان االلكرتوين  - echaabtechnique@gmail.com :الحساب الجاري بالربيد 300 - 51 :
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األخوان الشفي وعمرية
يف املقربة الرتحم على
روح بوعلي املباركي
إثر متاثل األخ منعم عمرية األمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة
العمومية ،للشفاء ،تح ّول صحبة األخ سمري الشفي االمني العام املساعد
املسؤول عن الشباب العامل واملراة واملجتمع املدين اىل مقربة الزالج حيث
تلوا فاتحة الكتاب عىل روح املناضل النقايب والوطني املرحوم بوعيل املباريك
ووضعا باقة من الزهور عىل رضيحه ،كام تحوال إىل بيت املرحوم حيث قدما
واجب العزاء لزوجته وابنه وكافة أفراد العائلة.
رحم الله فقيد الحركة النقابية وأسكنه فراديس جنانه وإنا لله وإنا إليه
راجعون.

كلمة رثاء لفقيدنا القائد النقابي بوعلي املباركي
من االتحاد العام لعمّال فلسطني
«من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه فمنهم من قىض نحبه ومن ينتظر وما
بدلوا تبديال».
لقد فوجئنا برحيل القائد النقايب بوعيل املباريك ،ولكن ال اعرتاض
عىل مشيئة اللّه وقدره ،وبرحيله خرست الساحة النقابية
التونسية والعربية ،وافتقدت مناضال صادق القول والعمل
العمل ومدافعا عن حقوقهم من العابثني
وفيا لقضايا اّ
بأرزاقهم وقوتهم ،ولقد كان رحمه اللّه مع اخوته
النقابيني التونسيني وقياداتهم منذ فرحات حشاد إىل
الحبيب عاشور إىل يومنا هذا من أقوى املدافعني
عن قضايا أ ّمتهم العربية وض ّد الطامعني
املستعمرين برثواتهم و ُمق ّدراتهم ،وباألخص
القضية الفلسطينية ،وكانت فلسطني تكرب
يف قلوبهم وعيونهم ويف مواقفهم الشجاعة
للدفاع عن رشعية وعدالة نضال شعبها يف
املحافل اإلقليمية والدولية .ونحن نفتقدك
يا أبا عيل نقول :لقد افتقدناك قائدا نقابيا
وفارسا وطنيا امتلك اإلميان يف وحدة الصف
النقايب ،والعمل من أجل رفع شأنها تونسيا
وعربيا مبواجهة أعداء أمتنا العربية .لقد
كانت تحكم فقيدنا قيم الصدق واألخالق
الحميدة ورحابة الصدر ،وتقديم العون لكل
من يطرق بابه وكان منفتحا عىل الفكر االنساين
بكل جوانبه .إ ّن مناقبك أيّها الراحل التي جبلت
عليها وفاء وإخالصا ومبادئ ستبقى خالدة يف قلوب
عمل فلسطني
محبيك واألجيال النقابية املتعاقبة .إ ّن اّ
يعزون أنفسهم ويعزون عائلتك وذويك ورفاقك النقابيني يف
هذا املصاب الجلل .لقد كنت أيّها الراحل صادق القول والعمل
ال تعرف امللل والكلل من أجل مصلحة الوطن واملواطن ،ثابت الرأي ،رّني
حب الوطن
الفكر ،فطوىب لك يف مثواك ولك الرحمة .لقد زرعت يف قلوب إخوانك النقابيني ّ

ومساندة املظلومني ،وأيقظت فيهم ه ّمة الرجال الذين ال تلني عزميتهم من أجل صنع مستقبل
واعد لوطنهم وأرسهم لذا إ ّن مآثرك وقيمك ومبادئك ستبقى خالدة يف قلوب
العمل يف كلّ موقع من مواقع عملهم .لقد تركت يا أىب عيل صدمة
اّ
ولوعة وجرحا عميقا يف قلوب محبيك ،لكن يا أخي هذا قضاء
حب
اللّه وقدره ،لقد تع ّمق يف وجدانك ومسريتك النضالية ّ
الوطن والنضال الدؤوب من أجل قضايا أمتك العربية
ومواجهة املرتبصني بقضاياهم وباألخص القضية
الفلسطينية ،وتحلّيت مبواقفك النضالية الشجاعة
والرأي النزيه ،وتصديت بجرأة لدعاة اإلرهاب
واإلجرام والداعني إىل الفوىض وزعزعة األمن
عمل
وخنق الحريات وإراقة الدماء .إ ّن اّ
فلسطني وقيادتهم النقابية لن ينسوا مآثرك
يف دعم ومساندة القضية الفلسطينية
ونضالهم العادل لتحرير أراضيهم وبناء
دولتهم املستقلّة وعاصمتها القدس .لقد
أيقنت أيّها الراحل أ ّن حقيقة الحياة واملوت
تتجسد يف حرية القول والعمل ونرصة
ّ
العمل والوطن ،وشموخ االتحاد العام
قضايا اّ
التونيس للشغل وكنت القائد والقدوة واألخ
للعمل واملحرومني .إنّنا نقف
الصديق والنصري اّ
اليوم أمام مثوى رحيلك بكل خشوع ونحيّي
فيك املواقف الوطنية والعطاء الذي ال ينىس،
وعزاؤنا برحيلك أنّك أنشأت مع رفاقك مدرسة
نقابية عريقة ورصحا شامخا يض ّم إىل جانبه مناضلني
عاهدوا اللّه والوطن عىل الثبات يف مواقفهم الوطنية
والقومية.
فإىل جنات الخلد يا أىب عيل املبارك
وإنّا للّه وإنّا إليه راجعون.
محمد بدران  /أبو أسامة
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التقرير السنوي حول سالمة الصحافيين في تونس يكشف:

تراجع يف عدد االعتداءات املسلطة على الصحافيني مقارنة بالسنة املاضية

أصدرت وحدة الرصد التابعة للنقابة الوطنية للصحافيني تقريرها السنوي حول
سالمة الصحافيني يف تونس ،وكشفت فيه أنها سجلت تراجعا يف عدد االعتداءات
املسلطة عىل الصحافيني بني  1نوفمرب  2019و 25أكتوبر  2020والتي بلغت
 155اعتداء مقارنة بالسنة املنقضية التي سجلت  208اعتداء ،والتي طالت 182
صحافيا وصحافية توزعت بني  65من اإلناث و 117من الذكور.
كام كشف التقرير أن االعتداءات توزعت إىل  33حالة منع من العمل و 31
حالة مضايقة و  17حالة تتبع عديل خارج إطار املرسوم  115و  3حاالت رقابة،
وسجلت النقابة أخطر االعتداءات التي ميكن أن تطال الصحافيني وهي العقوبات
السالبة للحرية بصدور  2أحكام سجن يف حق إعالمي يف درجتي التقايض (ابتدايئ،
استئناف) ،كام سجلت حالتي احتجاز تعسفي.
من جهة أخرى سجلت النقابة  66اعتداء خطريا من بينها  32اعتداء لفظيا و15
حالة تحريض و  12حالة تهديد و  6اعتداءات جسدية وحالة رسقة .وقد طالت
الصحافيات اإلناث  9اعتداءات قامئة عىل النوع االجتامعي .كام تواصل للسنة
ّ
السادسة عىل التوايل االختفاء القرسي للصحافيني سفيان الشورايب ونذير القطاري
يف ليبيا.
وقد كانت األطراف الرسمية مسؤولة عن  88اعتداء ،إذ انخرط األمنيون يف 22
اعتداء يليهم املوظفون العموميون بـ  19اعتداء .وانخرط نواب الشعب يف 16
اعتداء واملسؤولون الحكوميون يف  14اعتدا ًء وجهاز األمن الرئايس يف  9اعتداءات
والجهاز القضايئ يف  7اعتداءات والتمثيليات الدبلوماسية يف حالة وحيدة.
كام انخرطت أطراف غري رسمية يف  67اعتداء من بينهم مواطنون يف  38حالة
ونشطاء مجتمع مدين يف  8حالة وإعالميون يف  6حاالت.
وانخرط مسؤولو ومشجعو الجمعيات الرياضية وسياسيون يف  4اعتداءات لكل
منهام إضافة اىل مجهولني يف  3اعتداءات ،وفنانون يف اعتداءين وتجار ولجنة تنظيم
تظاهرات يف اعتداء وحيد لكل منهام .وقد توزعت االعتداءات يف الفضاء الرقمي يف
 36مناسبة ويف الفضاء الحقيقي يف  119مناسبة.
وبينّ التقرير أن والية تونس تصدرت سلم الواليات األكرث خطورة عىل الصحافيني
بـ  81حالة تليها القريوان بـ  10حاالت وواليتي قفصة ونابل بـ  8حاالت وواليات
سوسة وصفاقس ومدنني بـ  7حاالت.
كام تم تسجيل  5حاالت يف كل من واليتي توزر ومدنني و  3اعتداءات يف كل من
واليتي القرصين وتطاوين و  2اعتداءات يف كل من واليات أريانة واملهدية وباجة
ومنوبة واعتداء وحيد يف كل من واليات جندوبة وزغوان وسليانة.
اإلفالت من العقاب
يف سياق آخر قدم التقرير املؤرشات املتعلقة باملساءلة واإلفالت من العقاب
يف االعتداءات املرتكبة ضد الصحافيني والصحافيات .وبعد رفعها لتوصية خالل

تقريرها السنوي الثالث حول سالمة الصحافيني للجهات
الرسمية بإصدار إدانات علنية لالعتداءات التي يقوم بها
مبنظوريها اعتمدت النقابة مؤرشا جديد مرتبطا باإلدانات
العلنية .وقد أكد مؤرش اإلدانات العلنية أن الجهات
الرسمية مل تدن سوى  10باملائة من اعتداءات منظوريها
يف حني بررتها يف  5باملائة واكتفت بالصمت يف  85باملائة
منها.
وقد تقدم مؤرش التشيك يف ملفات االعتداءات عىل
الصحافيني إذ سجل ارتفاع نسبة التشيك إىل  34باملائة
بعد أن كان  32باملائة خالل السنة املنقضية ،حسب
التقرير.
ورفع الصحافيون  23شكاية ضد املعتدين يف 23
اعتداء من أصل  66اعتداء تتطلب التتبع العديل.
وقد رفعت هذه الشكاوى يف  7مناسبات لدى السادة
وكالء الجمهورية ،ويف  12مناسبة يف مراكز األمن ،و يف
مناسبتني لدى وزارة الداخلية ،ويف مناسبتني لدى إدارات مؤسسات إعالمية وقد
بارش الصحافيون إجرءات تقديم  3شكايات.
كام ت ّم حفظ شكايتني وقبول الصلح يف  3شكايات والحكم القضايئ باإلدانة يف
شكاية وحيدة واإلدانة يف شكايتني لدى املؤسسات اإلعالمية ،يف الوقت الذي يت ّم
التحقيق لدى باحث البداية يف  15شكاية.
ِب َم أوصت النقابة؟
أوصت النقابة الوطنية للصحافيني يف تقريرها املذكور رئاسة الجمهورية
بوجوب اإلدانة العلنية لالعتداءات املسلطة عىل حرية الصحافة وحرية التعبري
لضامن االنتصاف والعدالة والسهر عىل حامية حرية التعبري والصحافة والنرش من
املحاوالت املتكررة لالنحراف بها عرب مبادرات ترشيعية غري دستورية ميكن أن متثل
خطرا كبريا عىل مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونيس.
كام دعتها اىل بذل الجهد الدبلومايس الكايف يف اطار دفع ملف الصحايف سفيان
الشورايب واملصور الصحفي نذير القطاري يف اتجاه كشف الحقيقة حول اختفائهام.
وبخصوص الحكومة ،فقد أوصتها النقابة بإصدار ادانات علنية لالعتداءات التي
تطال الصحافيني يف تونس ووضع التصدي لها ضمن خطة عملها السنوية ،كام
شدّدت عىل رضورة تركيز آلية وطنية دامئة ومستقلة لرصد االعتداءات املسلطة
عىل حريّة الصحافة وحريّة التعبري لضامن االنتصاف والعدالة ،ونرش نتائج
التحقيقات اإلدارية مع موظفي الدولة من أمنيني وموظفني عموميني متورطني
يف اعتداءات عىل الصحافيني اىل جانب ايقاف العمل باملناشري واملذكرات الداخلية

املعطلة لحرية الصحافة والطباعة والنرش والنفاذ إىل
املعلومة يف اإلدارات العمومية.
من ناحية ثانية ،دعت نقابة الصحافيني القضاء
اىل إجراء تحقيقات محايدة ورسيعة وفعالة يف قضايا
االعتداءات عىل الصحافيني يف آجال ضامن مبدإ
اإلنصاف للصحافيني الضحايا لضامن عدم العود يف
الجرائم املرتكبة يف حق الصحافيني ،وبإيقاف احالة
الصحافيني عىل القضاء خارج إطار القوانني الخاصة
للمهنة الصحافية (املرسومني  115و  ،)116مؤكدة
رضورة تكوين خاص لوكالء جمهورية وقضاة تحقيق
متخصصني يف مجال معالجة ملفات االعتداءات عىل
الصحافيني وتعميم تجربة الدفرت الخاص بهذه امللفات
يف مختلف محاكم البالد .كام دعته اىل مزيد الدفع يف
اتجاه كشف الحقيقة يف حالة االختفاء القرسي الذي
ذهب ضحيته كل من سفيان الشورايب ونذير القطاري

يف ليبيا.
النقابة الوطنية أوصت مجلس نواب الشعب باإلدانة العلنية لكل خطابات
التحريض عىل العنف والكراهية الصادرة عن نواب مجلس نواب الشعب ضد
الصحافيني والتي تواتر أغلبها عن نواب كتلة ائتالف الكرامة وتدعوه إىل اتخاذ
اإلجراءات القانونية يف إطار ما يخوله النظام الداخيل.
كام شدّدت عىل رضورة اتخاذ تدابري ترشيعية حامئية أكرث دقّة وفاعلية يف
مجال االعتداءات عىل الصحافيني ضمن مشاريع النصوص القانونية املحالة عليها يف
الصحايف ،واملساءلة الدورية ملسؤويل الدولة املعنيني
اتجاه ضامن أكرث حريّة للعمل ّ
بحامية الصحافيني عن ّكل االعتداءات التي يقوم بها منظوروهم يف حق الصحافيني
وحرية الصحافة.
كام دعت وزارة الداخلية اىل اإلدانة العلنية لالعتداءات التي ميارسها أعوانها يف
حق الصحافيني والقيام بالتحقيقات الرضورية والتلقائية يف الحاالت التي تورط فيها
أعوانها والصادرة ضمن تقارير وحدة الرصد ،ودعم مجهودات خلية األزمة داخلها
للتدخل لفائدة الصحافيني والحد من اعتداءات منظوريها عليهم.
أما بخصوص الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية ،فقد دعتها
النقابة الوطنية اىل وضع خطة عمل وطنية لحامية الصحافيني باالستئناس بخطة
عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحافيني ومسألة اإلفالت من العقاب.

* متابعة :صربي الزغيدي

ما لمّح إليه الغنوشي في حواره التلفزي:

* لطفي املاكني

أنه الوريث الرشعي للتوافق مع الراحل الباجي قائد السبيس ولتحقيق املصاحلة بني التونسيني

هل نجح رئيس الربملان يف مسعاه من خالل الحوار التلفزي يف األيام الفارطة يف تقديم الصورة لدى الرأي العام كونه «مرتفعا» عن الرصاعات والخالفات ويف الوقت نفسه
«الباحث» عن التجميع «واملتشبث» بالتوافق واملرص عىل املصالحة؟
املختصني يف تحليل الخطاب السيايس هو تأكيد الغنويش عىل نفي أغلب ما يتداول من خالفاته املعلن منها واملخفي وهو يرمي من وراء ذلك
إن أول ما اسرتعى انتباه
ّ
«إلحراج» الغري وهذا ما يعرف بخطاب «الدابة السوداء» أي أن اآلخر هو املخطئ يف حني أنني (ونقصد الغنويش) متجاوز لتلك الخالفات والرصاعات واألمر ينطبق عىل
عالقاته برئيس الجمهورية والشخصيات السياسية التي كثريا ما تبادل معها رسائل معلنة وأخرى تبطن عدم الرىض والجفوة.
وصيام ثالثة أيام وقد ملح اىل ذلك بأنه تم ترشيحه سابقا للقيادة رغام عنه «وأجرب»
* دميقراطية عىل املقاس!
استغرب أنصار النهضة قبل غريهم حديث الغنويش عند الدميقراطية الناشئة عىل القبول بذلك.
وقد ربط بني رئاسة الحركة والرتشح لرئاسة الجمهورية التي قال إنها مازالت
والتي حاول من خاللها مترير صورة الفاعل األسايس فيها «واملجتهد» من أجل
دميومتها واستغرابهم مردّه ما كان حصل عندما جرت االنتخابية بني قواعد الحركة بعيدة عن الخوض فيها ألنه يعلم جيدا ان الدخول يف مضامرها يتطلب أوال الحسم
الختيار رؤساء القامئات التي ستمثلها يف الترشيعية املاضية وكيف طبق «الشيخ» يف رئاسة الحركة لذا ال ميكنه إثارتها من اآلن حتى ال يحرق املراحل خاصة أن
ما يعرف يف علوم االعالم بالهرم املقلوب ليجد من كان أوال نفسه يف آخر الرتتيب االنتقادات التي تحارصه تشري اىل تعلق مهجته بالجلوس عىل كريس القرص الرئايس
رص» عىل أن عالقته برئيس الجمهورية ممتازة يسودها االحرتام املتبادل
خاصة بعد أن تصدرت القيادات التي تعارضه داخل الحركة تلك االنتخابات أمثال لذلك «أ ّ
عبد الحميد الجاليص وعبد اللطيف امليك وهذا ما عمق الخالفات وأقنع الكثري من والتفاهم واالتفاق عىل جميع املسائل الداخلية والخارجية!
وامتدت «لغة التهدئة» التي اعتمدها رئيس الربملان للتقليل مام يجري داخل
منتسبي النهضة أن الشعارات املتداولة عن الدميقراطية داخل هياكل الحركة مثل
املجلس من رصاعات وخالفات مل يقدر عىل تطويقها ألن ذلك يتطلب منه أن
املؤمتر سيد نفسه قد اسنتفدت صالحيّتها وأن الواقع غري ذلك.
كام أن تشبثه بالبقاء عىل رأس الحركة رغم تلك االعرتاضات التي مل تتوقف يكون رئيسا للجميع وهذا ما غاب اىل حد اآلن وما عملية التصويت عىل سحب
الثقة منه إال دليل عىل ذلك حيث
منذ بدء الحديث عن عقد املؤمتر الحادي
مل يتخلص بعد من جبة قيادة
عرش ورغم نفيه ترشيح نفسه مرة أخرى
لقيادة النهضة فإن مفرسي مضامني الخطاب أنه ترفع عن الخالفات والصراعات لمواصلة
الحركة وما انغامسه يف الرصاعات
الداخلية للنهضة إال تأكيد عىل ما
السيايس تأكدوا من مناورة الشيخ
بذلك رئاسة النهضة والوصول الى القصر قرطاج
ذهبنا إليه.
النفس وأن املناشدة ستجنبه االحراج الحقا

* التوافق لتحقيق الغايات!
اعتمد الغنويش عند حديثه عن
التوافق «خطاب البطل» (أحد تعريفات
أنواع الخطاب السيايس) وذكر مبا أنجزه
صحبة الراحل الباجي قائد السبيس يف لقاء باريس لوضع أسس التوافق وبالتايل
يطرح نفسه وريثا رشعيا وال ميكن ألي كان أن يشكك يف حسن مقاصده رغم
االعرتاضات التي طالت هذا التوافق من داخل النهضة وخارجها إذ يعترب أغلب
املحللني أن وضعية العطالة السياسية واالقتصادية واالجتامعية سببها ذلك التوافق
الذي خلط األوراق ليصبح من خرس االنتخابات هو من يحكم البالد.
وال يخفي املتابعون ان ما حصل للتوافق هو ذاته ما يرتدد اليوم من داخل
النهضة وخارجها يف عالقة باملصالحة التي وضع لها الغنويش «رؤية وتصورا ومنهجا»
وكله ثقة يف أنها ستحقق املرج ّو منها بالقفز عىل األحقاد واألضغان والبالد مل تعد
تحتمل ذلك وهذا كالم ال يختلف فيه إثنان لكن االختالف يف تلك الرؤية والتصور
واملنهج التي يرص الغنويش عىل طرحها دون غريها ودون االستامع لالنتقادات التي
طالتها منذ أن انطلق يف الرتويج لها ومحاولة اإلقناع بأنها أقوم املسالك» لتحقيق
الغايات وهنا مكمن الخالف واالختالف.
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الحديث عن تحوير وزاري مرتقب:

هل سَيُ َف ُ
عِّل بعض القطاعات أم هو «استهداف»
لبعض الوزراء لاللتفاف على الحكومة؟

* لطفي املاكني
الصعبة التي
األوضاع
تجاوز
هل يتوقّف
ّ
تعيشها البالد عىل القيام بتحوير وزاري؟
وهل سيكون هذا التحوير مت ّجها إىل
الحقائب التي يتطلّب الظرف الغوص يف
ملفاتها أم هي تستهدف وزراءها فقط؟
وهل التو ّجه لتغيري يف تركيبة حكومة
املشييش يخفي «نوايا» التحالف الداعم
بالتخل
يّ
لها داخل الربملان لاللتفاف عليها
عن وزراء ال يحظون بالقبول لدى ذلك
التحالف التي تقوده النهضة؟
جملة هذه التساؤالت وغريها من االستفهامات املتف ّرعة عنها بدت
متواترة يف الترصيحات والتلميحات الصادرة عن دائرة تحالف الرتويكا
ليبي حقيقة
ويأيت ما ذكره رئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي نّ
التو ّجه إىل التحوير املزمع القيام به عىل تركيبة حكومة املشييش.
 lتفعيل أم التفاف؟
وميت ّد حبل هذه التساؤالت إىل الجدوى من هذا التغيري املرتقب وبعد
فرتة وجيزة من نيل هذه الحكومة ثقة الربملان أي أنّه سيكون أمرا مث ًريا
خاصة أ ّن الوزارات
للجدل أكرث منه تنوي ًها بديناميكية العمل الحكومي ّ
«املستهدفة» من التحوير املرتقب «محسوبة» عىل رئاسة الجمهورية
أي أنّها كانت «مفروضة» عىل تركيبة حكومة املشييش عندما كان أقرب

إىل القرص الرئايس منه إىل أي طرف آخر وهذا الحال مل يدم طويال بعد
أن تغيرّ ت مسارات رياح التحالفات وإعالن الرتويكا التي تجمع كُالَّ
من النهضة وقلب تونس وائتالف الكرامة أنّها «الداعم الرسمي» لهذه
فسه املتابعون كونه سحب املشييش وحكومته من «جبة
الحكومة مبا رّ
قيس سعيد» وقد تجلّت مالمح ذلك من إقالة وزير الثقافة الذي رفض
االلتزام بقرارات رئيس الحكومة يف لحظة اعتقد فيها أ ّن إسناده من قبل
رئيس الجمهورية إثر إعالن «تعفّفه» عن قبول حقيبة الثقافة سيحصنه
من ارتدادات موقفه ذلك.
كام أ ّن الصعوبات التي يعرفها بعض الوزراء منذ تسلّمهم َم َها َّم ُه ْم ألسباب
عديدة منها الذايت واملوضوعي زاد من تواتر الحديث عن رضورة تنشيط
خاصة
حقائب تلك الوزارات لكن يبقى التساؤل عن توقيت القيام بذلك ّ

أ ّن الحكومة تحاول إيجاد املخارج لقانون
املالية التعدييل ومليزانية السنة القادمة وهو
توقيت قد ال يكون مناسبا «لغرض» ما تسعى
إليه الرتويكا الداعمة للحكومة وهذا ما يفهم
من عدم إشارة رئيس الربملان يف حديثه للقناة
الوطنية لرضورة تعديل تركيبة الحكومة مقابل
تركيزه عىل الكثري من امللفات املستوجب
الترسيع مبعالجتها ولريبط بني ذلك وأهميّة
االتجاه مستقبال إىل إقرار أغلبية حاكمة بعد
أن يت ّم تغيري القانون االنتخايب الذي ركّز عليه
رئيس الربملان مبا يؤرش إىل أ ّن هناك قناعة لدى
الرتويكا كون تواصل املشهد الحايل داخل الربملان أم ًرا ال يجب أن يستم ّر
خاصة بعد عجز تحالفها الربملاين عن مترير عديد املشاريع التي راهن
ّ
عليها واعتقاد ذلك التحالف أنّه قادر عىل فرضها عىل بق ّية الكتل مع
مفتتح الدورة الربملانية الجديدة.
وال يستبعد املتابعون للشأن الربملاين أن يكون ما حصل منذ العودة
جس نبض ملدى صالبة ومتاسك الكتل وقد يكون ذلك
الربملانية عمليّة ّ
«تكتيكًا» لربح الوقت الذي سيسمح باملراجعات ووضع الرتتيبات
للمرحلة القادمة التي ستكون تحت عنوان «التمرتس يف مواقع القرار»
وفرض أمر واقع يقبل به الجميع وأولهام من سيجربهم القانون االنتخايب
بعد تنقيحه عىل االكتفاء بدور «الكومبارس».

إضراب ناجح لموظفي وزارة التجارة:

ال تنازل عن تنقيح النظام األساسي الخاص ألعوان املراقبة االقتصادية
ش ّن يوم أمس ،االربعاء  11نوفمرب  2020أعوان وموظفو وزارة التجارة ارضابا
عن العمل شمل كافة مقرات العمل بواليات الجمهورية ،وذلك احتجاجا عىل
تنكّر سلطة االرشاف وعدم التزامها بنرش االمر املتعلق بتنقيح النظام االسايس
الخاص بسلك املراقبة االقتصادية ،وايضا تنفيذا لقرار الهيئة االدارية القطاعية
املنعقدة يف جوان الفارط.
االرضاب لقي نجاحا مهماّ  ،عكس مدى مرشوعية مطالب اعوان وزارة التجارة
كام عكس مدى التفافهم حول هياكلهم النقابية ،فقد تجمع املحتجون مبقرات
عملهم يف والياتهم منذ صباح يوم أمس ورفعوا شعارات تنديد بانقالب الوزارة،
كام نظمت هياكلهم النقابية اجتامعات عامة استعرضت فيها املسار التفاويض
وتوضيح املطالب وتم التأكيد عىل التمسك بها وإبراز عدم جدية سلطة اإلرشاف
يف معالجتها.
كام انتظم اجتامع مركزي مبقر وزارة التجارة شمل املرضبني عن العمل من
واليات تونس الكربى وذلك بإرشاف الجامعة العامة للاملية والتخطيط ،وت ّم
فيه الكشف عن املرونة التي ابداها الطرف النقايب خالل املسار التفاويض
وكيف أ ّجل االرضاب عن العمل يف ثالث مناسبات أمال يف إيجاد الحلول ،قبل
أن يصطدم بتعنت الوزارة ورفضها ترشها األمر املتعلق بتنقيح النظام األسايس
الخاص بسلك املراقبة االقتصادية.
وعبرّ وا أيضا عن متسكهم بحقوقهم املرشوعة التي تض ّمنتها محارض اتفاق
عديدة وأخرها مع وزيرة الوظيفة العمومية بتاريخ  5اكتوبر الفارط ،والذي
ت ّم فيه االتفاق عىل اعادة ارسال مشاريع االوامر الحكومية املتعلقة بتنقيح
النظام األسايس يف أجل أقصاه  15يوما بداية من يوم  5اكتوبر املايض وأن تتعهد
املصالح املختصة برئاسة الحكومة بإمتام االجراءات املتعلقة بالنرش يف أجل

اقصاه شهر ،إضافة إىل االتفاق عىل
ان تتعد االدارة بالتنسيق مع وزارة
املالية بشأن مرشوع األمر الحكومي
املتعلق بتعميم منحة املراقبة
االقتصادية عىل أعوان الوزارة
واالرساع بنرشه بالرائد الرسمي٬
هذا وس ّجلت كافة التجمعات
مبقرات االدارات الجهوية للتجارة يف
واليات الجمهورية دعوات اىل اعوان
املراقبة االقتصادية اىل التوقف
عن املشاركة يف الحمالت االقليمية والوطنية للمراقبة ،كام تم اطالق دعوات
اىل االعوان من غري السواق لعدم سياقة السيارات االدارية يف املهام الرقابية،
مل ّوحني باتخاذ إجراءات نضالية تصعيدية يف حال تواصل تعنت الوزارة.
جحود رغم التضحيات
معلوم أن اطارات وأعوان املراقبة االقتصادية يواجهون دامئا استهدافا ممنهجا
من قبل عصابات النهب واملضاربة واالحتكار نتيجة لالنجازات النوعية التي ما
فتئ يقوم بها املراقبون ويحققونها ضد تلك العصابات.
وبشهادة املراقبني فإن هذا السك حقق انجازات يومية يف مكافحة التالعب
باملواد الحساسة وتأمني انتظامية التزويد والرضب بقوة عىل أيادي املحتكرين
يف هذا الظرف االستثنايئ الذي مت ّر به البالد ،من زاوية واجبهم الوطني املقدس
ال حياد عنه وأبسط ما ميكن للجهاز أن يقدمه يف ظل محدودية اإلمكانيات
اللوجستية والبرشية ووسائل التوقي والحامية من هذا الفريوس.

من غري املعقول عدم إنصاف أعوان يتصدّون يوميا لعصابات االحتكار
والتالعب باملواد األساسية وضرب املقدرة الشرائية للمواطن

ورغم هذا املجهود االستثنايئ ،فقد ت ّم تغييب أعوان املراقبة االقتصادية عن
املشهد العام سواء عىل املستوى اإلعالمي أو عىل املستوى الرسمي وعدم اإلشارة
اىل الجهود الشاقة التي يبذلونها يف مختلف املستويات والقطاعات لضامن األمن
الغذايئ وحق املواطن يف تزويد عادل ومنتظم وأسعار معقولة ،رغم ما يواجهونه
يوميا من اعتداءات لفظية وجسدية.
يف السياق نفسه ،يؤكد الطرف النقايب ان سلك املراقبة االقتصادية بقي وسيبقى
محايدا منضبطا فقط لسلطة القانون ومؤسساته ومنترصا للمصلحة الوطنية
ولن تثنيه هذه املامرسات عن مواصلة أداء واجبه واستهداف الفساد وتجاوز
القانون مهام كانت الجهة التي تقف وراءه ومهام كان انتامؤها.
وتش ّدد نقابات القطاع عىل وجوب أن تتحمل سلطة اإلرشاف مسؤولياتها كاملة
ملزيد تأطري وحامية األعوان وتوضيح دورهم وصالحياتهم يف تنظيم عملية تزويد
ومراقبة السوق يف هذا الظرف االستثنايئ واسناد ذلك بقرارات ومناشري ترتيبية
رفعا لكل التباس ،داعية إياها إىل توضيح األدوار والعالقة وقواعد العمل املشرتك
مع السلط املحلية واملجتمع املدين ،كام مثنت النقابات النضاالت اليومية للسلك
والتضحيات الجسام التي يقدمها يف الصف األول ضد هذا الوباء ،مؤكدة أن والء
السلك لن يكون إال لتونس ودعت منخرطيها اىل مواصلة الجهد ملقاومة كل
مظاهر املضاربة واالحتكار واستهداف املقدرة الرشائية للمواطن.
* صربي الزغيدي

6

وطنية

اخلميس 12نوفمرب - 2020العدد1616
* طاهر عيل

وسط أزمة اقتصادية وكارثة صحية وتخبّط سياسي:

الكامور ..تجربة نموذجية أم نموذج تجريبي؟
بقطع النظر عن منسوب الحامسة لدى الكثري من أهايل املنطقة ،ومداها املرتفع لدى السيد منصف عاشور ،قائد الوفد
التفاويض الرسمي ،وبقطع النظر أيضا عن اللغة االنتصارية لدى شباب التنسيقية ولدى الكثريين ممن نارصوهم ووقفوا
معهم ،فإن التقييم ملا حدث خالل نهاية األسبوع يف صحراء تطاوين ال بدّ أن يتخذ أبعاده الواقعية ،وفوائده االقتصادية
واالجتامعية ،بعيدا عن الشعارات املفرطة يف الطوباوية الثورية ،وبعيدا أيضا عن الخطاب الرسمي الذي كان يبحث عن منجز
ما ،مهام كان حجمه ،يواجه به مرحلة االخفاق املتوارثة عن جيل الحكومات التي سبقته.
فالتجربة مل تكن سهلة ،وجلسات الحوار املاراطونية مل تكن
باليرس الذي يحاول البعض ان يصوره ،والحكومة بقدر بحثها
عن «الخالص» من مشكلة الكامور ،فإنها أيضا كانت تحت
ضغط هائل من االنتقادات ،خاصة أنها اختارت رمبا الوفد
غري املناسب ،والذي عىل ما يبدو كان عىل أت ّم االستعدادات
لتقديم كل التنازالت من أجل تحقيق غاية أخرى جانبية ،هي
النجاح يف عملية التفاوض وتسويق نفسه من هنا فصاعدا
باعتباره «رجل مطافئ» لحرائق أخرى قد تشتعل يف جهات
أخرى.
وما دمنا يف سياق الحرائق االخرى ،فإن بعض الترصيحات
تحض الحطب لهذه الحرائق
الرسمية من هنا وهناك بدأت رّ
ورمبا هي اآلن يف انتظار عود الثقاب .السيد رئيس الحكومة مل
يستبعد ان يقع تعميم النموذج الكاموري عىل باقي الواليات
يف حديثه يوم االثنني من قاعدة العوينة ،والسيد رئيس مجلس
النواب مل يتوان يف رفع شعار «ما تخرج الصدقة اال ما يتززّو
أهل الدار» يف حديثه التلفزي يوم األحد.
تأيت هذه اإلشارات يف سياق االستعدادات التي بدأت يف
بعض الواليات لعمليات مشابهة العتصام الكامور ،وهو عىل
ما يبدو ما زاد من حامسة الوفد الرسمي املفاوض وجعله
يظهر نفسه يف نسق إعالمي احتفايل غاية يف االنتصارية وغاية
يف الثقة.
وبالعودة اىل الكامور فإن عديد األسئلة ال ب ّد من طرحها
يف مسألة بهذا الحجم ومعضلة بهذه األهمية ،وأهمها هو
درجات الربح والخسارة للطرفني ،وتحديدا للدولة التونسية،
املعنية قبل الطرفني بأرضها وثرواتها وحدودها وسيادتها
تحصلت الدولة
وأمنها القومي وعدالتها االجتامعية .فهل
ّ
التونسية عىل ما يكفي من املكاسب لتقدم تنازالت بتلك
األحجام واألوزان؟ اإلجابة تختلف من قراءة اىل أخرى ،خاصة
إذا علمنا ان الضعف قد يكون بلغ بالدولة ح ّدا مل تعد قادرة

معه عىل التهديد بتنفيذ القانون ،ومل تعد قادرة عىل
إنفاذه بالقوة العامة التي رأينا بعضا من «امتثالها»
لألوامر والتعليامت يف بيانات صدرت عن بعض
النقابات األمنية التي تحذّر الحكومة من اللجوء اىل
استعامل القوة يف تطبيق القانون ،وبالتايل فحكومة
املشييش عمليا دخلت املفاوضات وهي فاقدة للسند
السيايس الذي بقيت أحزابه غارقة يف رصاعاتها تحت
قبة باردو وعينها عىل مزيد إنهاك الحكومة حتى
تحصل عىل مواقع أفضل ،وفاقدة للسند الرئايس حني
بقي السيد قيس سعيّد يرقب املسألة من بعيد وكأنها
تدور يف قا ّرة أخرى ،ومل يكلف نفسه حتى مجرد بالغ
يؤيد او يرفض ،وفاقدة ايضا لسند األجهزة الرسمية
للدولة.
ويف هذه الحالة ال ميكنها ان تفرض رشوطا بقدر
ما عليها ان تتجنب السقوط يف منطق املهزوم الذي
يبحث عن هدنة ،وهو عىل ما يبدو ما سقطت
فيه من خالل رئيس وفدها الذي كان فقط يريد ان يحقق
انتصارا لنفسه ،مهام كانت التكاليف وكان بإمكانه ان يتصلّب
أكرث ويتجنب بعض الفصول التي توغل يف الجهوية ،وتخلق
نوعا من الريبة والتوجس لدى املواطنني من جهات أخرى،
مثل بعث رشكات إعاشة خاصة بخدمة الرشكات النفطية
يف تطاوين ستكون لها الكلمة االوىل طبعا يف مجال اسداء
الخدمات للرشكات املنصبة يف الصحراء ،وستقيض عىل بقية
الرشكات املوجودة حاليا باعتبار أنها مسنودة باتفاق حكومي
وبرشعية جهوية منحها لها اتفاق الكامور.
أما عىل املستوى االقتصادي فإن السؤال يطرح أيضا ،هل
ستوفر الدولة مداخيل ما اتفقت عليه مع تنسيقية الكامور
من صندوق خاص أم من ميزانية الدولة التي هي يف األصل

*الكامور وبعد...
ميزانية لكل املواطنني ولكل الجهات دون متييز ،وهل ان ما
أقره الوفد املفاوض من مشاريع واستثامرات وقروض ميرسة
ومواطن شغل ،سيد ّر عىل الجهة وعىل الدولة أرباحا ومداخيل
أم سيكون مجرد «مرصوف» إلسكات شبيبة غاضبة؟
كل تلك األسئلة يجب أن تجيب عليها الدولة ،ويجب
أن يجيب عليها خرباء الوفد املفاوض ،بعيدا عن بروباغندا
منصف عاشور الباحث عن انتصارات وهمية ،ويجب أن
تخضع االتفاقية لتقييم عقالين ودراسة متأنية ،محايدة،
وشاملة وشفافة ،وان تقدم اإلجابات للشعب التونيس
رشعيه وللمؤسسات املالية التي سيقع عىل عاتقها ض ّخ ما
ومل ّ
اتفقت عليه الدولة مع التنسيقية ،حتى ال يُظلم أحد وحتى ال
تبقى يف النفوس ريبة من امتيازات قد تكون قدمتها الحكومة
لجهة دون غريها ،يف حني أن ال فضل لها عىل غريها.

ندوة افتراضية

مشروع نموذجي لتطوير حقّ الشغل وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة

يف إطار تنفيذ قسم الوظيفة العمومية بالتعاون مع مركز
التضامن ملرشوع منوذجي حول تطوير حقوق الشغل وإدماج
األشخاص ذوي اإلعاقة يف تونس والذي يهدف أساسا إىل تعزيز
قدرات النقابات واملجتمع املدين للدفاع عن حقوق العامالت
والعامل ذوي اإلعاقة وإدماجهم يف مواقع شغل آمنة والئقة .نظّم
قسم الوظيفة العمومية ومركز التضامن يوم االربعاء  4نوفمرب
 2020ندوة افرتاضية «ويبنار» لتبادل الخربات مع متفقدي الشغل
وقد أرشف عىل هذه الندوة نيابة عن األخ منعم عمرية االمني العام
املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية ،األخ منجي صواب الخبري
يف قسم الوظيفة العمومية.
مستهل كلمته بني األخ منجي صواب أن القسم رسم
ّ
يف
اسرتاتجية عمل بالرشاكة مع مركز التضامن واملنتدى العريب للدفاع
عن األشخاص ذوي اإلعاقة واملجتمع املدين الناشط يف هذا املجال
للنهوض بهذه الفئة .كام أشار إىل أن األخ منعم عمرية األمني العام
املساعد املسؤول عىل قسم الوظيفة العمومية يويل اهتامما كبريا
لهذه الفئة و«يعترب حقوقهم جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان».
ورغم الرتسانة الترشيعية الدولية والوطنية التي تنظّم حقوق

هذه الفئة إال أن التطبيق ال يزال دون املستوى املأمول .ويعترب
هذا اللقاء مع متفقدي الشغل فرصة مه ّمة لتطبيق القانون عىل
عدة مستويات مثل التشغيل والنفاذ والتكوين.
كام استعرضت األخت كلثوم برك الله ممثلة مركز التضامن
اإلطار الذي يتنزل فيه هذا املرشوع وأهدافه واملراحل التي م ّر
بها من إعداد خطة اسرتاتجية مرورا بتكوين املكونني إىل األيام
التحسيسية يف الجهات حول الترشيعات الوطنية والدولية وصوال
إىل هذه املرحلة املفصلية وهي تبادل الخربات مع متفقدي الشغل.
كام أشادت بدور األمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة
العمومية يف تبني مطالب األشخاص ذوي ذوي اإلعاقة ،ومث ّنت
الخربة امليدانية ملتفقدي الشغل يف رصد االنتهاكات التي تتعرض
لها هذه الفئة ويف تطبيق الترشيعات يف مواقع العمل.
وأثناء عرضها لفكرة الربنامج الذي انطلق منذ  2016إذ ت ّم
إنجاز دارسة حول األشخاص ذوي اإلعاقة واإلطار الترشيعي
والرتتيبي الذي يحمي األشخاص ذوي اإلعاقة ،بيّنت الخبرية ليليا
مخلوف دور االتحاد العام التونيس يف الدفع بتشغيل األشخاص
ذوي اإلعاقة والرتفيع يف نسبة تشغيلهم بسن قانون استثنايئ

لالنتداب وذلك إىل حدود  5باملئة.
كام تطرقت إىل الصعوبات عىل مستوي تطبيق هذه
الترشيعات ودور متفقدي الشغل يف تطبيقها للنهوض بهذه الفئة
يف ظل غياب اإلحصائيات الدقيقة حول هذه املسألة وحول نسب
إدماجهم وتشغيلهم وحول االنتهاكات التي يتعرضون إليها.
وقدم متفقدو ومتفقدات الشغل املشاركني واملشاركات يف
هذه الندوة وجهة نظرهم حول النقائص التي تتجىل خاصة عىل
مستوي الترشيعات من خالل خربتهم امليدانية ومعاينتهم اليومية
يف إطار زيارات التفقد ،كام ب ّينوا محدودية مجلة الشغل والقانون
التوجيهي الذي ينظم هذه الفئة فضال عن غياب تطبيقة شاملة
تتضمن املعطيات حول هذه الفئة.
ويف ختام الندوة عرب ممثل قسم الوظيفة العمومية عن
عزم األخ منعم عمرية األمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة
العمومية عىل تعزيز وتدعيم هذا املسار وهذه اإلنجازات بالرشاكة
مع مركز التضامن وذلك مبواصلة تنظيم حمالت تحسيسية
وتوعوية وحمالت منارصة وضغط حول ضامن حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة.
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النائب مروان فلفال عضو لجنة المالية بالبرلمان «للشعب»

* لطفي املاكني

رفضنا قانون املالية التعديلي ألنه وضع فرضيات تحويل غري واقعية
بني النائب مروان فلفال (كتلة تحيا تونس  -استاذ جامعي مختص يف املالية والترصف وإدارة األعامل) األسباب التي جعلت اعضاء لجنة
املالية والتخطيط والتنمية مبجلس نواب الشعب يرفضون املصادقة عىل مرشوع قانون املالية التعدييل لسنة .2020
وقدم يف الحديث الذي خص به «الشعب» جملة من املقرتحات التي سيتم التنسيق بخصوصها مع كتلتي اإلصالح والدميقراطية لتمريرها يف
مرشوع ميزانية الدولة للسنة القادمة لتجاوز الصعوبات االقتصادية وما لها من تداعيات عىل األوضاع االجتامعية خاصة عىل الفئات الهشّ ة
التي تحتاج اىل دعم الدولة ألنها األكرث ترضرا.
* ما هو تقييمك لتعاطي الربملان مع
مرشوع قانون املالية التعدييل الذي تقدمت
به الحكومة؟
أعترب أن الربملان اتخذ موقفا تاريخيا
بإجامع اعضاء لجنة املالية والتخطيط والتنمية
برفضهم مرشوع قانون املالية التعدييل لسنة
 2020ملا تضمنه من فرضيات متويل غري واقعية
أكدها محافظ البنك املركزي يف جلسة االستامع
له أمام اللجنة وأمام الجلسة العامة وبيان
مجلس إدارة البنك املركزي الذي حذر من
مخاطر اللجوء إىل التمويل املفرط من السوق
الداخلية لتغطية العجز يف نفقات الدعم
واملؤسسات العمومية التي تشكو صعوبات
هيكلية ما يرفع عجز امليزانية اىل مستوى غري
مسبوق  % 13.7وهو مؤرش كاريث باإلضافة
إىل مرشوع قانون املالية التعدييل ورد بصفة
متأخرة عىل املجلس مام قلص هامش التحرك
زيادة عىل عدم ترشيك األطراف الربملانية أو
التشاور معها قبل تقدميها مام اعتربه سياسة
فرض أمر واقع وهذا ما ال أقبله.
تم التشاور الحقا مع هذه األطراف
* وهل ّ
التي أرشت إليها؟
يف ما يخص كتلتي  -تحيا تونس  -مل يقع
التشاور معنا وحسب ما رصح به أعضاء
لجنة املالية من كتل أخرى فإن لديهم نفس
االنطباع وهذا التميش الذي استغربه ال يساعد
عىل التفاعل إيجابيا وإيجاد الحلول املشرتكة
ملجابهة الوضع الخطري للاملية العمومية.
* هل تعتقد أن استقاللية البنك املزكزي
هي التي تسببت يف الوضعية الصعبة التي متر
بها البالد؟
حسب رأيي فإن التأخر يف اإلصالحات
لهيكلية والسبب األسايس يف هذا الوضع وأنه
لو ال استقاللية البنك املركزي لتم استعامل
البنك كآلة طابعة للنقود مام كان سيؤدي إىل
حالة تضحية غري مسبوقة وانهيار سعر رصف
الدينار.
باالضافة اىل تقليص السيولة املتوفرة
لتمويل االقتصاد وكل هذه النتائج كانت
ستعمق األزمة وتؤدي اىل إفالس االقتصاد
وبالتايل فاستقاللية البنك املركزي جنبنا أن

نضع مؤسسة اإلصدار يف موقع السامعة التي
تغطي بها عجزنا عىل اإلصالح وايجاد الحلول
الدامئة واملسؤولة ملاليتنا العمومية.
* كيف ميكن تجاوز هذه اإلشكالية؟
 أوال أرى رضورة القيام بإصالحاتحقيقية ملنظومات الدعم حتى يستفيد منها
مستحقّوها دون سواهم إضافة اىل إصالحات
املؤسسات العمومية لتجاوز أزمتها الهيكلية
للحفاظ عليها كمكسب وطني من مكاسب
الدولة وتجنيبها أخطار اإلفالس والتفويت
واإلغالق.
كذلك دفع محركات النمو يف اعادة عجلة
االنتاج من نفط وفسفاط وترشيد االسترياد
وتشجيع التصدير وأخريا أعتقد أن كسب رهان
الرقمنة الذي أصبح مع جائحة الكوفيد أمرا
مل ّحا يجب أن يتم إنجازه يف األمد القريب.
* ما هي املآخذ عى مرشوع ميزانية
2021؟
أهم املآخذ هو عدم الرتفيع يف ميزانية وزارة
الصحة وهي ذات أولوية خصوصا أمام الوضع
املتأزم الذي يشهده القطاع وع ّرته الجائحة كام
ان القطاع يف حاجة اىل موارد مالية ورضورة

سنعمل على تمرير
تعديالت ذات طابع
اجتماعي
التفاف الجميع حوله إلنقاذه والحفاظ عليه
كمكسب وطني لكن الحكومة يف مرشوعها
مل تقدم أي مقرتح يفيد هذا التوجه أو يدعمه.
املأخذ الثاين هو االلتجاء بصفة مفرطة
اىل االقرتاض الخارجي عىل السوق املالية
العاملية مبستويات غري مسبوقة وغري واقعية
مام يرفع نسبة التداين اىل مستوى مائة يف
املائة من مستوى الناتج الداخيل الخام وهو
مؤرش اقتصادي خطري له تداعياته عىل السيادة
الوطنية واالستقرار املايل لسنوات قادمة وهنا
علينا العودة اىل التاريخ حني استغل االستعامر
التداين املفرط للدخول اىل بالدنا بسبب سوء

الحكومة واهدار املال العام .هذا ما ال ميكن
ان نقبله.
* إذن ما ستقرتحون من تعديالت لدعم
البعد االجتامعي يف امليزانية؟
أوال االقرتاحات هو الرتفيع يف ميزانية
وزاريت الصحة والشؤون االجتامعية مام يحقق
عىل التونسيني وخصوصا الفئات الهشّ ة األكرث
ترضرا من وطأة الجائحة.
ثانيا طرح إجراءات لدفع النمو الهدف
منها املحافظة عىل مواطن الشغل من خالل
تسهيالت للحصول عىل متويل االستمرارية
لنشاط املؤسسات عرب منظومات ضامن
القروض املسندة من قبل الدولة.
ثالثا إنقاذ املؤسسات العمومية من خالل
دعم برامج إصالحها والدفاع عنها كضامن
أسايس للسياحة الوطنية االقتصادية.
رابعا التشديد عىل مكافحة التهرب
الرضيبي والسوق املوازية والتهريب مام
سيساهم يف حامية املنتوج التونيس وبالتايل
املحافظة عىل مواطن الشغل.
خامسا التفكري يف القطاعات األكرث ترضرا
ذات القدرة التشغيلية العالية من خالل
إجراءات مصاحبة تستفيد منها املؤسسات التي
تتعهد بالحفاظ عىل مواطن الشغل وخصوصا
يف قطاعي السياحة والنسيج.
* كيف ستف ّعلون تنسيقكم السابق مع
كتلتي الدميقراطية واإلصالح لتمرير هذه
املقرتحات؟
نحن يف تنسيق مستمر مع هذه الكتل
خصوصا لتوفري الدعم الالزم لتعديالت ذات
الطابع االجتامعي لتقاسمنا نفس الرؤية
وأمتنى ان يكون هذا التنسيق الذي كان يف
قضايا الحريات مثل ما حصل بخصوص محاولة
الرتويكا مترير تنقيح املرسوم  116متواصال
خالل مناقشة مرشوع قانون املالية وأنا متأكد
أننا قادرون عىل إنجاح هذا التنسيق.
* ما مدى تجاوب الربملان مع جملة
الصعوبات التي تعيشها البالد؟
أعترب ان للربملان دورا أساس ّيا أوله رقايب عىل
عمل الحكومة ولعل عقد جلسات عامة خالل
األيام املاضية وجهت لألوضاع التي مرت بها

سنقرتح الرتفيع يف ميزانيتي الصحة والشؤون االجتماعية لدعم الفئات الهشّة

البالد خري دليل عىل ذلك الدور بني من خالله
النواب أنه عىل الحكومة القيام بجهودات
إضافية ألن الوضع االجتامعي واالقتصادي
أصبح دقيقا خاصة بعد مالحظة تأخر يف اتخاذ
بعض اإلجراءات عىل املستوى الصحي.
* تطرح اليوم عديد املبادرات يف عالقة
بالحوار الوطني ،فام هي رؤيتكم؟
بخصوص الدعوات املتكررة إلجراء حوار
وطني اقتصادي واجتامعي فإنها تعترب أمرا
رضوريا ولدي اعتقاد أن املنظامت الوطنية
لها دور مهم يف رعاية هذا الحوار بني مختلف
الفاعلني السياسيني يف ظل تفاقم الضغوطات
االقتصادية واالجتامعية وغياب رؤية واضحة
لإلصالحات التي تتطلب مظلة وطنية توافقية
حوايل منوال التنمية والنظام السيايس الذي
أصبح محتاجا اىل مراجعة متأكدة خصوصا
أنه ميثل مصدرا لعدم االستقرار الذي يعمق
األزمة خصوصا أنه لنا تجربة ناجحة يف ادارة
التوافق أدارها الرباعي الراعي للحوار الوطني
يف تجربة ميكن االستئناس بها.
* وماذا عن ملف املصالحة؟
 بالنسبة اىل ملف املصالحة يجب أنتكون شاملة دون حسابات ومزايدات خصوصا
ان تجارب االنتقال الدميقراطي التي نجحت
كانت بفضل إدارتها ملف املصالحة وهو
الرشط االسايس للمرور من مرحلة الدميقراطية
الناشئة اىل الدميقراطية املستقرة.
* من هي األطراف التي ملحت اليها
بالحسابات واملزايدات؟
 هي كل من يعتقد انه ميكن أن يستعملهذه الورقة للضغط لتحقيق مكاسب خصوصا
أن حركة النهضة أدارت ملف املصالحة الطريقة
الضغط واملناورة وإبقاء امللف مفتوحا دون
الحسم فيه.
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وطنية

خبراء يتحدثون عن معادلة التضخم والعجز:

نفقات مبالغ فيها وهيكلة امليزانية غري سليمة من واجب البنك املركزي املساهمة يف إيجاد الحلول
* طارق السعيدي

أثار الخالف بني الحكومة والبنك املركزي التونيس الكثري من الجدل خاصة بعد ان
رفض االخري متويل امليزانية التعديلية لسنة  2020قبل سحبها تعديلها .ويف الوقت
الذي تطالب فيه الحكومة التونسية من السلطة النقدية مساعدتها يف متويل العجز
متسك البنك املركزي باستقالليته وبرفضه السياسات النقدية التوسعية خاصة أن
الحكومة مل تقدم عىل ما يبدو املخطط الخاميس الخاص بها .ويرى املتابعون ان من
حق املركزي وفقا لنص القانون رفض طلبات الحكومة غري أنه ال ميكنه عدم املساهمة
يف متويل امليزانية خاصة أنه أوال وأخري جهاز من أجهزة الدولة الذي يجب أن يحرص
عىل عدم غرقها .وألجل ميزد التوضيحات حول هذا املوضوع اتصلت جريدة الشعب
بعدد من الخرباء واألساتذة الجامعني.
منجي المقدم :نفقات الدولة مبالغ فيها واالستقاللية ال تعني ان
يصبح البنك المركزي دولة داخل الدولة
وقال األستاذ الجامعي والخبري االقتصادي منجي املقدم أن املشكل القائم بني
البنك املركزي التونيس والحكومة التونسية يكمن يف متسك كل طرف مبوقفه من
األزمة الحالية واملرتبطة أساسا بتمويل امليزانية التكميلية لسنة  .2020وقال الخبري
االقتصادي واألستاذ الجامعي يف ترصيح لجريدة الشعب ،املركزي التونيس متمسك
مبهمة الحفاظ عىل االستقرار النقدي يف حني تريد الحكومة متويل امليزانية بشكل غري
مبارش وذلك عرب توفري السيولة الالزمة للبنوك من اجل متويل عملية رشاء السندات
وبي ان املركزي عىل صواب عندما رفض متثيل امليزانية املقدمة
التي تصدرها الدولة .نّ
نظرا إىل املبالغة الكربى يف مجال النفقات ورشح انه من غري املعقول أن تعد الحكومة
ميزانية بنفقات توسعية يف الوقت نفسه الذي تشهد مداخيلها تراجعا كبريا.
حوكمة النفقات
وعن موقفه من الخالف القائم بني الحكومة والبنك املركزي التونيس قال املبدأ هو
ان يساهم البنك املركزي يف متويل امليزانية عرب متويل السندات غري ان ذلك ال يعني
متويل عجز مايل كبري جدا مثل العجز الذي تعرفه امليزانية الحالية .وانتقد الخبري
االقتصادي سياسات اإلنفاق املتبعة من الحكومة الحالية ،خاصة يف ما يتعلق بوسائل
الترصف .واعترب أنه مبالَ ٌغ فيها مؤكدا رضورة ح ْوكمتها .وعن سؤال جريدة الشعب
حول حق الحكومة يف التفاؤل خاصة أنها توصلت إىل اتفاق يف الكامور وقد تتوصل
إىل آخر يف الحوض املنجمي مبا يرفع موارد الدولة ،أجاب الخبري االقتصادي واألستاذ

الجامعي ان الحلول واالتفاقات سياسية باألساس
وال تؤثر بشكل مبارش عىل الوضع االقتصادي واملايل
الراهن .واعترب منجي املقدم أنه من امله ّم إيجاد
الحلول واعتامد الحوار مهم.

ح ّل وسط
اعترب أن املشكل الراهن يتعلق بتمويل العجز
يف امليزانية وما نشأ عنه من خالف بني الحكومة
والبنك املزيك وقال إن الحل لهذا اإلشكال يكاد
يكون محلّ إجامع جميع املتابعني والخرباء ،ويكمن
يف رضورة ان يقوم كل طرف بخطوة يف اتجاه اآلخر
اي أن تخفض الدولة من نفقاتها وان يقوم البنك املركزي بتمويل العجز يف حدود
املعايري املعقولة.
استقاللية
وعن السياسة النقدية االنكامشية للبنك املركزي التونيس ومتسكه باالستقرار النقدي،
فرس الخبري االقتصادي ان البنك املركزي التونيس يعترب التضخّم ظاهرة نقدية
تعالج بالسياسات واآلليات النقدية أي عرب مراقبة كتلة النقد يف االقتصاد .وقال
إن االستقاللية يف األصل مبدأ جيد ،وقد وضعت معايريه العاملية ،مع ظهور البنك
وبي ان
املركزي األورويب التي تهدف اىل الضغط عىل نسبة التضخم املايل باالساس .نّ
االستقاللية يف تونس وضع جديد ولكنها غري مكتملة ألن االستقاللية ال تتوقف عىل
النصوص والقانون بل عرب التفعيل والتي تستوجب آليات لتفعيلها بالشكل الصحيح.
وأكد الخبري االقتصادي عىل ان االستقاللية مبدأ اقتصادي جيد لكن ال يجب ان يؤدي
إىل تحول البنك املركزي إىل دولة داخل الدولة.
منجي السماعلي:
وقال الخبري االقتصادي واألستاذ الجامعي منجي السامعيل ان طلب الحكومة من
البنك املركزي متويل عجز امليزانية من خالل قانون املالية التكمييل لسنة  2020هو
وبي الخبري االقتصادي يف ترصيح لجريدة الشعب ان الوضع
اعتامد اسهل الحلول .نّ
وبي ان بالدنا تشهد نسبة
السهلة
الحلول
باعتامد
يسمح
وال
االقتصادي اليوم معقّد
نّ
من ّو سلبية مقابل تضخّم ميزانية الدولة واعترب يف هذا الصدد ان امليزانية املقرتحة
لسنة  2021تبلغ حوايل  50مليار دينار أي يف حدود  50باملائة من الناتج القومي

الخام وهذا رقم مهول جدا ال يستقيم مع املعايري
وبي ان  80باملائة من امليزانية موجهة إىل
العلمية .نّ
نفقات الترصف التي ال تساهم بشكل كبري يف دفع
النم ّو .وقال إنه يجب استثناء نفقات األجور التي
تساهم يف تحريك االستهالك ورفع الطلب .وقال إن
رفع الطلب يستوجب رفع اإلنتاج من اجل تحقيق
النمو معتربا أنه من الرضورة رفع اإلنتاج.

هيكلة مغلوطة
وقال الخبري االقتصادي أن استجابة البنك املركزي
لطلب الحكومة قد يؤدي إىل الوقوع يف ف ّخ التضخم
الذي ال ميكن مقاومته خاصة يف ظلّ ضعف اإلنتاج املشار إليه سابقا .وقال إن ما
كان يجب أن تعد حكومة وعن سؤال جريدة الشعب حول حق الحكومة يف التفاؤل
بعد اتفاق الكامور اعترب الخبري االقتصادي ان حلّ اإلشكاليات االجتامعية يف الكامور
ويف الحوض املنجمي ال ينعكس بشكل مبارش وحيني عىل االقتصاد مؤكدا أن الوضع
مرتبط مبدى مراكمة الثقة ولذلك فإنه ال ميثل عنرصا أساسيا يف بناء امليزانية .وقال
إنه من املفرتض ان تكون امليزانية آلية لتنفيذ مخطّط خاميس للحكومة خالل املدة
النيابية ولذلك يجب أن تكون مرتابطة ولديها أفق واضح وبني هذا األمر غري متوفر يف
الوقت الراهن .وقال إن انعدام االستقرار السيايس خلق انعدام استقرار يف مخططات
الحكومة مربزا أن هذا األمر أدى إىل خلل هيكيل يف مستوى بناء امليزانية ويف مستوى
ح ْوكمة املوارد والنفقات.
وعن سؤال جريدة الشعب حول خطاب الحكومة املتعلق ،باختيار التضخم من
أجل خلق النم ّو الذي ميثل انحيازا لكاينز ونقيضا للخيارات الليربالية ،اعترب الخبري
االقتصادي ان الحديث عن تجسيد نظرية كاينز يستوجب قبل كل يشء توفري
مناخات االستثامر مؤكدا ان تضخم البريوقراطية اكرب عائق أما تحقق الفكر الكاينزي.
وبي أن دور جهاز الدولة متضخّم جدا وهو ما يعطل االستثامر العمومي كام يعطل
نّ
االستثامر الخاص .وقال إن االستثامر العمومي يف البنية التحتية متعرث ومعطل بسبب
ثقل اإلجراءات اإلدارية .وقال إن عىل الحكومة العمل عىل رقْمنة اإلدارة وتعصري
عمل الدولة وتخفيف اإلجراءات وقال إن هناك الكثري من اإلجراءات التي تعوق
النم ّو وتعوق حصول الدولة عىل مواردها مثل خالص الجباية الكرتونيا واعترب ان
فكر كاينز مه ّم غري ان تطبيقه يستوجب رفع كل القيود عىل السوق وضامن العدالة
الجبائية واالجتامعية.

وجدي املباركي يشك ر تراجع املداخيل السياحية
ّ
كل من عزاه يف والده
تتقدم عائلة فقيد تونس واألرسة
النقابية املوسعة املغفور له بإذن
الله املناضل النقايب الكبري بوعيل
املباريك األمني العام املساعد لالتحاد
العام التونيس للشغل وعىل رأسها
ابنه وجدي املباريك بأصدق عبارات
الشكر واالمتنان إىل كلّ من واساها
يف مصابها الجلل بالحضور أو اإلبراق
أو االتصال من عموم التونسيني
واألجراء والشغاليني والنقابيني
والشخصيات الوطنية والسياسية وممثيل املنظامت واألحزاب والهيئات
واملؤسسات الوطنية والخاصة من تونس والخارج ووسائل اإلعالم
الوطنية واألجنبية وممثيل البعثات الديبلوماسية يف تونس والنقابات
العربية والدولية.
نخص بالشكر رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام
كام ّ
املشييش واألمني العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبويب وكل أعضاء
املكتب التنفيذي لالتحاد عىل مواساتهم ووقفتهم اىل جانب العائلة يف
فقدان العزيز بوعيل املباريك.
رحمه الله واسكنه فراديس جنانه ورزقنا جميل الصرب والسلوان<

كشفت بيانات للبنك املركزي التونيس ان
املداخيل السياحية ،تراجعت خالل  9اشهر
االوىل  ،2020بشكل كبري قارب  60باملائة وقد
انخفضت بحساب الدوالر بنحو 9ر 57باملائة
لتبلغ  619مليون دوالر وذلك بفعل تراجع
دخول غري املقيمني بنحو  80باملائة.
واضاف املركزي التونيس ،يف بيانات جاءت
ضمن كلمة محافظ البنك املركزي التونيس
مروان العبايس ان مداخيل الشغل -النقدية

والعينية -تراجعت ،خالل  9اشهر ،بنسبة
 3باملائة لتبلغ  4،5مليون دينار رغم تزايد
التحويالت النقدية بنسبة 1ر 9باملائة لتستقر
يف مستوى  4،1مليون دينار.
وأشارت بيانات البنك املركزي اىل تأزم الظرف
االقتصادي عىل الصعيدين الوطني والدويل إثر
تداعيات ازمة كوفيد  -19أدى اىل صعوبات
عديدة لتعبئة موارد خارجية عىل شكل
استثامرات مبارشة لترتاجع بناقص  23باملائة

وتقلص القروض االجنبية طويلة املدى بناقص
 37باملائة .وتراجع صايف دخول رؤوس االموال
الخارجية لتبلغ  8مليار دينار فقط ،خالل 9
اشهر االوىل من سنة  ،2020مقابل 9ر 11مليار
دينار تم تسجيلها قبل سنة.
وتقلص التمويل الخارجي بشكل هام عىل
شكل استثامرات اجنبية ليرتاجع من 5ر40
باملائة سنة  2010اىل 2ر 12باملائة سنة 2019
و 4ر 11باملائة خالل  9اشهر االوىل من .2020

النيابة العمومية لم تتوصل بأي إحالة أو مكتوب من محكمة املحاسبات

قال الناطق الرسمي باسم املحكمة اإلبتدائ ّية بتونس محسن الدايل إ ّن النيابة
تتوصل بأ ّي إحالة أو مكتوب من محكمة املحاسبات يف خصوص
العموم ّية باملحكمة مل ّ
التجاوزات التي تط ّرق إليها التقرير املتعلّق باالنتخابات الرئاسيّة والترشيعيّة لسنة
.2019
ينص عىل أ ّن املحكمة
وأوضح الدايل أن القانون املنظّم لعمل محكمة املحاسبات ّ
تحيل كل ماهو جزايئ إىل النيابة العموم ّية أ ّي انّه يت ّم تعهيد النيابة العمومية من
قبل محكمة املحاسبات.
وكانت محكمة املحاسبات قد رصدت خالل عملها الرقايب عىل االنتخابات الرئاسية
السابقة ألوانها واالنتخابات الترشيعية لسنة ، 2019العديد من اإلخالالت التي شابت
الحسابية املالية للمرتشحني ورشعية املوارد ومجاالت إنفاقها وعدم اإلفصاح عن مصادر
رصح به يف الحمالت االنتخابية وعدم احرتام
التمويل واستعامل مال مشبوه غري م ّ
أحكام مرسوم األحزاب.

وت ّم التنصيص عىل ا ّن اإلخالالت املرصودة تؤدي بالرضورة إىل حرمان القامئة أو
املرتشح املخل ،من منحة اسرتجاع املصاريف االنتخابية كليا أو جزئيا وهو ما ستقوم به
مختلف الهيئات الحكمية للمحكمة.
واعتربت محكمة املحاسبات أن الحسابية املالية للمرتشحني للرئاسية وللترشيعية مل
تكن دامئا مضبوطة ،من ذلك أن  347قامئة مرتشحة للترشيعية مل تقدم حساباتها ومل
تلتزم مببدإ الشفافية الذي أقره القانون االنتخايب ومل تلتزم  23قامئة ترشيعية بنرش
مخترص لحساباتها بجريدة يومية وينسحب األمر ذاته عىل مثانية مرتشحني للرئاسية.
ويف هذا الصدد قالت رئيس دائرة يف محكمة املحاسبات فضيلة القرقوري إن
املخالفات املرصودة تستوجب تنفيذ عقوبات أقرها القانون االنتخايب وأن املحكمة
قد رشعت يف إعداد تقارير ختم التحقيق بخصوص  203قامئات مل تقدم حساباتها
وت ّم إصدار  107قرارات ابتدائية بشأن تسليط عقوبة مالية عىل القامئات االنتخابية
التي مل تلتزم باإليداع.
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بيان االتحاد الجهوي للشغل بتوزر

سلك الغابات يف القصرين
أمام املامطلة التي تنتهجها وزارة اإلرشاف يف االستجابة للمطالب املرشوعة وعدم تح ّملها مسؤولية حامية والدفاع عن
أبناء سلك الغابات الذين يتعرضون للهرسلة واالعتداءات املتكررة أعوان وعامل املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية
بالقرصين ينفّذون وقفة احتجاجية دفاعا عن الزمالء الذين تعرضوا لالعتداء يوم الجمعة  6نوفمرب  2020ويتمسكون
بكل املطالب ويطالبون باالستجابة لها.

إثر الندوة الصحافية للسيد رئيس الحكومة بتاريخ  2020/11/9والذي وقع فيها استثناء جهة
توزر من عقد مجلس جهوي لدراسة الوضع التنموي فإ ّن املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي
للشغل بتوزر يعبرّ عن شديد أسفه واستغرابه من هذا التهميش واإلقصاء رغم ما تعانيه الجهة
من تر ّدي األوضاع املعيشية نتيجة تأزّم القطاعني األساسني يف الجهة السياحة والفالحة.
ورغم مراسلة الحكومات املتعاقبة يف العديد من املناسبات من ِقبَ ِل االتحاد الجهوي للشغل
تتغي بل ازدادت األزمة استفحاالً
بتوزر برضورة تغيري املنوال التنموي بالجهة فإ ّن األوضاع مل رّ
فقطاع السياحة ومنذ الثورة يشهد أوضاعا كارثية فالنزل مغلقة والعماّ ل مرسحني واألجور معطّلة
أ ّما القطاع الفالحي فهو يعاين من ديون معاليم مياه الري وغياب مسالك ترويج واضحة يف
ظلّ انعدام دور املجمع املهني للتمور وأمام انسداد أفق التنمية بالجهة فإ ّن املكتب التنفيذي
لالتحاد الجهوي للشغل بتوزر يدعو منظوريه إىل االستعداد والتأ ّهب للدخول يف ع ّدة أشكال
نضالية دفاعا عن الجهة يف التنمية وحق شبابها يف العمل الالئق كام يدعو ممثيل الجهة يف
مجلس النواب إىل التح ّرك بفاعلية للتص ّدي لهذا التجاهل الذي تتعامل به الحكومات املتعاقبة
مع الجهة ويهيب بجميع ممثيل املنظامت الوطنية بالجهة وجميع مكونات املجتمع املدين اىل
تنسيق الجهود والوقوف صفّا واحدا للمطالبة بحقوق الجهة التنموية والشغلية وحق فالحيها يف
ترويج منتوجهم يف ظروف ط ّيبة.
نعم من أجل تنمية مستدامة بوالية توزر
من أجل حق شبابنا يف الشغل والحياة الكرمية
من أجل حق الفالح يف تثمني وحامية منتوجه
الكاتب العام محمد عيل الهاديف

وزارة شؤون المرأة واألسرة وكبار السن
مركز اصطياف وترفيه األطفال بالحمامات

إعالن صفقة وفق اإلجراءات املبسطة القتناء مواد التغذية عدد
2021/01

املبسطة حرصيا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط ( )TUNEPSللتزود مبواد التغذية يف الفرتة املرتاوحة بني  1جانفي  2021إىل غاية 31
يعتزم مركز اصطياف وترفيه األطفال بالحاممات إجراء صفقة وفق اإلجراءات ّ
ديسمرب  2021مقسمة عىل أقساط كاآليت:
ع/ر

رقم القسط

بيان القسط

قيمة الضامن الوقتي

01

األول

املواد العطرية والحليب

600د

02

الثــاين

اللحــوم

420د

03

الثالث

الدواجن ومنتجاتها

360د

04
05
06

الرابع
الخامس
السادس

الخرض والغالل والبطاطا
الخبـز
السمـك

276د
54د
192د

فعىل الراغبني يف املشاركة تحميل ملف طلب العروض مجانا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط (www.tuneps.tn (TUNEPS
ـ وميكن تقديم الوثائق التعاقدية للعرض حسب الكيفية املنصوص عليها بالفصل  9من ك ّراس الرشوط.
ـ يت ّم إرسال العروض الفنية واملال ّية وجوبا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط إالّ أنّه بالنسبة للضامن الوقتي ومضمون من السجل التجاري للمؤسسات فيت ّم ارسالهام يف ظرف مغلق عن طريق الربيد املضمون الوصول أو
بالربيد الرسيع أو تسلّم مبارشة إىل مكتب الضبط مبركز اصطياف وترفيه األطفال بالحاممات باسم السيد مدير املركز إقامة جنات  8050الحاممات ،وتحمل عبارة (ال يفتح صفقة وفق اإلجراءات املبسطة عدد  ،2021/01التز ّود
باملواد الغذائية قسط عدد  )»....قبل الساعة والتاريخ األقىص املضبوطة لقبول العروض.
ح ّدد آخر أجل لقبول العروض يوم  14ديسمرب  2020عىل الساعة التاسعة صباحا ويعترب كلّ عرض يرد بعد هذا التاريخ والساعة ملغى ويقع االعتامد عىل ختم مكتب الضبط بإدارة مركز اصطياف وترفيه األطفال بالحاممات
كام يغلق يف نفس اليوم ونفس الساعة باب الرتشحات آليا بالنسبة للمشاركة عرب منظومة .TUNEPS
تفتح العروض بالنسبة لالجراء املادي واالجراء عىل الخط يف جلسة علنية يف نفس اليوم عىل الساعة التاسعة والنصف صباحا مبقر ادارة املركز.

مالحظـة:

يلتزم العارضون بعروضهم مبج ّرد تقدميها مل ّدة تسعني ( )90يوم ابتداءا من اليوم املوايل للتاريخ األقىص املح ّدد لقبول العروض.
يقىص كلّ عرض مل يرد عن طريق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط .TUNEPS
يقىص كلّ عرض ال يحتوي عىل وثيقة التعهد والضامن الوقتي أو ت ّم وروده بعد اآلجال القانونية لقبول العروض.
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تأجيل اإلضراب في شركة نقل تونس:

كل التفاصيل عن ّ
حل اإلشكاليات املالية وتأمني صحّة األعوان وصفقة
اقتناء  494حافلة جديدة
التأمت جلسة تفاوضية بوزارة النقل للنظر يف ملف عامل وموظفي رشكة
يومي  9و 10نوفمرب
نقل تونس الذين كانوا قرروا إرضابا عن العمل كامل ْ
الجاري والذي ت ّم تأجيله وإىل يومي  23و  24ديسمرب املقبل إثر اتفاق
أويل بني الوفدين املتفاوضني.
هذه الجلسة ترأسها السيد معز شقشوق وزير النقل مصحوبا بالسيد
رئيس الديوان للوزارة فيصل اسطنبويل والرئيس املدير العام لرشكة تونس
وثلة من إطارات الوزارة ،ووفد نقايب ترأسه األخ صالح الدين الساملي
األمني العام املساعد املسؤول عن قسم املنشآت العمومية والقطاع العام
مصحوبا باألخوة فاروق العياري الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل
بتونس ووجيه الزيدي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وشاكر سايس
عضو املكتب الجامعي للنقل والفرع الجامعي للنقل بجهة تونس.
وقد تع ّهدت سلطة اإلرشاف بض ّخ األموال الالزمة لحلّ جميع اإلشكاليات
املالية للرشكة مع املز ّودين واقتناء قطع الغيار وذلك حفاظا عىل جاهزية
األسطول ودعم الرشكة كمرفق عام.
كام التزم الوفد الوزاري واإلدارة العامة لرشكة نقل تونس بتوفري كافة
الظروف املالمئة لضامن صحة وسالمة األعوان بالرشكة ومستعميل النقل
العمومي يف ظلّ جائحة الكورونا ،إضافة إىل تطبيق ما جاء مبحرض الجلسة
املمىض بتاريخ  10اوت .2017
هذا وتعهدت اإلدارة العامة بالنظر يف كافة امللفات االجتامعية لألعوان مبا
يف ذلك جدولة الديون ومسائل اجتامعية مختلفة.
ويف ترصيح لألخ وجيه الزيدي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل قال
إن هذا االتفاق ايجايب من شأنه أن يدعم مساعي دميومة املؤسسة حتى
تكون مؤسسة متطورة تقدم خدمات ذات جودة للمواطنني.
وبينّ محدثنا أن الطرف النقايب قام بكلّ جهوده حتى يت ّم ض ّخ  15مليون
دينار لتأمني قطع غيار املرتو وهو األمر الذي سيساهم حتام يف إرجاع
الثقة للمزودين وخاصة منهم االجانب.
ويف ترصيحه ،كشف االخ وجيه الزيدي أن الجانب النقايب يقوم بجهود
كبرية لتتدخل وزارة النقل لدى مصالح رئاسة الحكومة حتى تت ّم استكامل

في جلسة إيجابية:

إلغاء اضراب شركة
SOCOTU
يف جلسة انعقدت يوم الجمعة الفارط باالدارة العامة لتفقدية الشغل،
الغت الجامعة العامة للنقل االرضاب املزمع تنفيذه برشك ة �SOCO
 TUيومي  10و 11نوفمرب الجاري وذلك إثر اتفاق مع ادارة املؤسسة
حول كافة النقاط املطروحة يف برقية التنبيه باالرضاب.
االتفاق وصفه االخ وجيه الزيدي الكاتب العام للجامعة يف ترصيح
لـ«الشعب» بااليجايب وجاء ليخلق مناخا اجتامعيا قوامه االحرتام
املتبادل وضامن الحقوق املادية واملعنوية للعامل.
وكان الجانب النقايب قد طالب سابقا يف برقية تنبيه باإلرضاب برصف
لباس الشغل لشتاء  2019و 2020وصيف  2020وبتجديد عقد التأمني
الصحي للعملة املنصوص عليه يف القانون االسايس وكراس الرشوط
عند خصخصة الرشكة وبرصف منحة االنتاج للثاليث االول  2020إلدارة
الترصيح الجمريك.
كام طرح الجانب النقايب مسألة التالعب بالتقييامت بخصوص منحة
االنتاج وعدم استكامل اسرتجاع مصاريف الدواء ألكرث من سنة GAT
 ET AMIوعدم املواظبة يف دفع معاليم الضامن االجتامعي خصوصا
سنة  2020وعدم استكامل لجان الرتقيات لسنة .2019
* صربي الزغيدي

عملية اقتناء  494حافلة والتي بقيت منها  250حافلة تعاين من إشكاالت
امللف الذي سيجد طريقه اىل
مع املزود التونيس رشكة « »CAR 7وهو ّ

الحل يف الفرتة القليلة املقبلة وفقا لتعهد الطرف الوزاري.
* صربي الزغيدي

رسالة إىل اإلخوة أعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد العام التونسي للشغل
* بقلم النقايب املنصف بالحولة
إخويت يف النضال النقايب واالجتامعي.
يف البداية وددتُ كتابة هذه الخاطرة إىل السيّد قيس سعيد الرئيس
املنتخب والحكومة ومجلس النواب ،ولكن بعد تفكري ومخاض دار يف
تعرفت عليه
عقيل استق ّر رأيي عىل أن أو ّجه خطايب هذا إليكم ،لسبب
ُ
من خالل مسرييت النضالية صلب االتحاد العام التونيس للشغل ،بصفتكم
األحق يف نظامنا السيايس للدفاع عن الحقوق املادية واملعنوية
الجهة ّ
للعامل والشعب التونسية عامة يف إطار املهام السامية املوكولة إليكم
والتي حددها القانون األسايس والنظام الداخيل للمنظمة الشغيلة
والنصوص القانونية الواردة يف دستور البالد واملواثيق الدولية وقانون
الشغل التونيس بهدف تحقيق العدالة االجتامعية والنهوض باملواطن
وحقوق اإلنسان وتفعيل قانون االقتصاد التضامني يف البالد التونسية
املصادق عليه أخريا يف مجلس النواب باقرتاح منكم ،عمال باملثل الشعبي
القائلَ ( :ما يِب ِكيلِ ْك كَا ْن َج ْ
فرك و َما ي ُحكلِ ْك كَا ْن ظُف َر ْك).
وقبل أن أستعرض ما أردتُ تبليغه ،أرى من واجبي أن أمث ّن عاليا
املجهودات التي تقومون بها يف مفاوضاتكم مع الحكومات املتعاقبة ،مبا
أفىض إىل تسوية العديد من امللفّات العالقة ،وع ّجل يف إنهاء معضلة
الهش الذي عانت منه رشيحة من العاملني يف مؤسسات الدولة
التّشغيل ّ
منذ سنني ،آمال أن ال تلهيكم هذه املكاسب عىل ما يغطّي الغابة وما
يعانيه الشعب التونيس من غالء لألسعار والخدمات املقدمة له باستغالل
فاحش من املضاربني واملجرمني الذين استغلّوا ضعف الدولة والالّمباالة
األحزاب السياسية التي تتصارع علنا وأمام عدسة الكامريا ويف الربامج
اإلذاعية التي تركّز عىل هذه الهوامش والسفاسف والتفاهات التي ال
تنفع تاركني أصلَ املشاكل الحقيقية التي كان من املفروض الرتكيز عليها
وايجاد الحلول لها.
نعم ...هذا هو الواقع املعيش ،وأمام فقدان الثقة يف من منحت لهم
يبق لنا إال االتحاد العام
ليحكموا ويحققوا أهداف الثورة وخانوا العهد ،مل َ
التونيس للشغل خيمة كل التونسيني للقيام بال ّدور الذي أردت لفت النظر
إليه وأعول عليكم للقيام مبا يستوجب فعله واتخاذ املواقف الحازمة
الواجب اتخاذها .إلبداء بالتوضيح واإلشارة إىل:
 )1ما تفعله البنوك واملؤسسات املالية من تضخيم األداءات واألرباح
املوظفة عىل القروض بنسب مائوية الفتة وطريقة خصمها من أجور
الشغالني فيها تح ّيل مفضوح بجميع أنواعه أقلّ ما يُقال عنه استغالل
ونهب مق ّنن بال رقيب.

 )2االستغالل الفاحش للمرىض وعائالتهم يف املصحات الخاصة بف ْوترة
خدماتها بشطط كام يحلو ملالكيها ،إضافة إىل ارتفاع معاليم العيادات
طب االختصاص ومخابر التصوير وخاصة مخابر العالج باألشعة ملرىض
يف ّ
الرسطان فيه استغالل ال إنساين ونهب ورسقة موصوفة دون تدخل
األجهزة الرقابية لردع املخالفني.
الصيدليات وعدم وجودها يف املستشفيات
 )3ارتفاع أسعار األدوية يف ّ
الطب الرعواين
العمومية مبا أفقد املواطن القدرة عىل رشائها والتجائه إىل ّ
بشكل جعل انتشار األمراض واألوبئة تتفىش بني السكان.
 )4ارتفاع األسعار يف املواد األساسية والحياتية (الخرض واللحوم واألسامك
وجميع املواد الغذائية) تُباع يف األسواق بال ضوابط والدولة بجميع
أجهزتها متغافلني وتاركني بارونات الفساد واالستغالل واملستكرشني
يرتعون يف األسواق بح ّريّة ويحقّقون األرباح ويطفّفون يف امليزان وينهبون
أموال املحتاجني بنهب والدولة يف سبات عميق وقراراتها العلنية يف ثالجة
النسيان والعدم.
 )5التسيّب والفوىض يف املؤسسات اإلدارية وعدم االنضباط واحرتام
املواطن وانتشار عقلية الالّمباالة والشعور باملسؤولية يف أداء الواجب
املنوط بعهدة األعوان العموميني مبا عطل مصالح ال ّناس وانتشار سخطهم
عىل اإلدارة والعاملني فيها ونقاباتهم وملن يقف معهم.
 )6ظاهرة منترشة يف أغلبية األحياء ،بتكدس الفضالت واألوساخ وترك
حاويات املزابل مألى دون أن ترفع يف إبانها مبا لوث البيئة واملحيط،
وتسبب يف انتشار األمراض املعدية ،إضافة ملامرسة بعض املجرمني من
أصحاب الجرارات والشاحنات الحاملة لفواضل البناء واألتربة والتي تُرمى
املخصصة لها دون محاسبة وردع املخالفني منهم
يف الطرقات واألماكن غري ّ
رغم وجود ما يس ّمى برشطة البيئة التي مل ن َر لها وقعا يف األحياء الشعبية.
هذه بعض املشاغل التي تؤرق املواطنني ولو تعرضنا لجلّها ملألنا صفحات
أخرى .املهم هو لفت النظر وتبني االتحاد العام التونيس للشغل لهذه
القضايا الحارقة والعمل عىل الح ّد منها بإجراءات عملية مع حكومة
املشييش ودغدغة األحزاب القريبة ألهداف االتحاد ملؤازرة مجهوداتكم
الخيرّ ة باملصادقة عىل قوانني ومبادرات يقدمها االتحاد يف مجلس النواب.
أنا ال أدعي الكامل ،وإمنا أردت من خالل هذا املقال أن ألفت النظر ألين
نقايب وطني وثقتي فيكم كبرية بصفتكم مبارشين للمسؤولية النقابية
وتتحملون وزر هذا الشعب املقهور والباحث عن منقذ يحميه من
االستغالل واملضاربة والتسيب ،ولكم سديد النظر سائال الله أن يرفع عنا
الوباء ويحمي البالد والعباد من جائحة كورونا والسالم.
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نقابة

في صفاقس:

وضع كارثي بديوان الحبوب وتساؤالت عن
مماطلة اإلدارة العامة وتهرّبها من التزاماتها
ل ّوح أعضاء النقابة االساسية وعملة ديوان الحبوب بصفاقس بالدخول يف
تحركات احتجاجية يف االيام القلية املقبلة بسبب ما تعيشه مؤسستهم من
وضع كاريث عىل كافة املستويات.
كان ذلك خالل اجتامع عام يف االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوم 30
اكتوبر الفارط بإرشاف االتحاد الجهوي والفرع الجامعي ،أين كشفوا أن
الديوان مي ّر بوضع كاريث ويعاين من سياسات خاطئة وممنهجة هدفها
رضب املرفق العام ،زد عىل ذلك الوضع االجتامعي الذي يعاين منه االعوان
والذي يشوبه التوتر والغموض يف كافة الوحدات عىل املستوى الجهوي
واملركزي نتيجة مواصلة االدارة العامة يف تعنتها وعدم اكرتاثها باملطالب
املطروحة وللحق املرشوعة.
يف هذا االجتامع ،طالب اعوان الديوان باالرساع باملصادقة عىل النظام
االسايس املنقح منذ سنة  2014وبتمكينهم من منحة تطوير االنتاجية
لسنة  2019وزي الشغل لسنة  2020وباالرساع بتسوية وضعية املتعاقدين
طبقا لالتفاق امل ُمىض بني االدار وجامعة الفالحة يف جانفي الفارط وتفعيل
محرض الجلسة املنعقدة يف ديسمرب  2014بخصوص هبة عيد الفطر وعيد

االضحى.
أعوان ونقابيو الديوان بصفاقس شددوا أيضا عىل رضورة تطبيق الرتقية
يف الصنف بالنسبة إىل االعوان بصفاقس طبقا لفصول النظام األسايس
 59و 60و61و 62ورضورة اإلرساع بفتح املناظرات الداخلية لسنوات
 2018و 2019والرتقية االستثنائية والنظر يف وضعية الشيالة املبارشين
واملتقاعدين من حيث التغطية الصحية.
كام طالبوا بالعمل عىل صيانة الخزانات والبنية التحتية خاصة الوضعية
املزرية بجهة صفاقس ومتكني االعوان املحالني عىل التقاعد من جراية
االحالة عىل التقاعد ،مشددين عىل وجوب تفعيل االمر الحكومي املتعلق
برتب السلك التقني ومراجعة شبكة االجور لكافة عملة وأعوان الديوان.
يُذكر أن أعوان الديوان قد نفذوا إرضابا عن العمل يوم  6أكتوبر الفارط
احتجاجا عىل مامطلة اإلدارة املركزية وعدم احرتامها لتعهداتها وتسويفها
للمطالب املرشوعة.
* صربي الزغيدي
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تقنيو الفالحة بسليانة
غاضبون ،وهذه مطالبهم
من املفرتض ان يدخل تقنيو الفالحة بجهة سليانة يف وقفات
احتجاجية بداية من اليوم الخميس ملدة ساعتني وذلك احتجاجا عىل
التعاطي السلبي مع مشاكلهم املزمنة واملرتاكمة.
تقنيو الفالحة وبالتنسيق مع الفرع الجامعي بالجهة طرحوا مشكل
عدم إصدار النظام االسايس الخاص بسلكهم اىل اآلن وهدم متتعهم
باملنحة االستثنائية ومن الرتقيات االستثنائية عىل غرار أسالك أخرى،
وطالبوا بتنظري الشهائد العلمية وتوفري فرص التكوين املستم ّر
للتقنيني وأعوان سلك اإلطارات املشرتكة للمخرب.
كام ش ّددوا عىل رضورة ادارج منحة االنتاج يف املرتب الشهري حسب
ما صدر بالرائد الرسمي وتضمني الزيادات باألجر األسايس واحتساب
الرتقيات بامللفات باملفعول الرجعي بتاريخ صدور املناظرات.
وطالب تقنيو الفالحة بالجهة بتمكني أعوان سلك اإلطارات املشرتكة
للمخرب من جميع املنح املرصودة للسلك التقني وإحداث قانون
اسايس خاص بسلك االطارات املشرتكة للمخرب والجمع بني املنحة
الكيلومرتية ومنحة السكن عند التمتع بخطة وظيفية عىل غرار
األسالك األخرى.
* صربي الزغيدي

يحدث في قرية العامرة:

أي ظلم يعانيه عمال الشركة املتوسطية لالنتاح الفالحي  SOMEPA؟
عرفٌ صال وجال ودفع لتشريد  32عائلة وتجويعها ،والسلطات في صفاقس خارج التاريخ

فقط ألنهم منخرطون باالتحاد العام التونيس للشغل
وأسسوا نقابة ودعوا اىل تطبيق القانون واالتفاقية االطارية
املشرتكة.
فقط ألنهم متسكوا بالقانون وبالحقوق ،وجاؤوا ضد
الغطرسة وتصدوا لعقلية تعشق إال املال والربح والربح
االقىص ولسلوك يعشق أيضا استغالل الناس وتفقريهم
وتجويعهم ،فقد عمد مالك الرشكة املتوسطية لالنتاح
الفالحي  SOMEPAالكائنة بقرية العامرة من والية
صفاقس اىل ايقاف  32عامال بأعضاء نقابتهم بعد أن قام بكل
يشء حتى يقضم الحقوق واملكتسبات التي من املفروض
أن يتمتعوا بها وتضمنها لهم االتفاقية املشرتكة للمطاحن،
مختص يف إنتاج العلف املركّب ،وبعد ان
باعتبار أن املصنع ّ
قدم شكايات ضدعم اتهمهم فيها «بتعطيل العمل» والحال
أنهم طالبوا بالعمل ،وسط ترا ٍخ من السلطات املحلية
والجهوية التي والحق يقال كانت خارج التاريخ.
تحدث األخ فتحي الجمل الكاتب العام لنقابة الرشكة لـ«الشعب» قائال:
«نحن نحب رشكتنا ،أغلبنا عامل شباب متح ّمس ،وقدمنا الغايل والنفيس
وتنازلنا يف أغلب األحيان ،فقط لتزدهر مؤسستنا وتدوم ،ف ُجوبهنا بالجحود
وبإرصار غريب عىل تجويعنا وتجويع عائالتنا».

تفاصيل المظلمة

تعود تفاصيل هذه املظلمة منذ اليوم األول لتأسيس النقابة يف ماي
 ،2019إذ طرحت النقابة ملفات تطبيق القانون ومنها االتفاقية املشرتكة
للمطاحن ،ومنذ ذلك الوقت انطلق صاحب العمل يف االستفزازات
والتضييقات عىل العامل خاصة مع البنوك إذ قام بتوصية البنوك حتى ال
يقدموا قروضا لعامل املصنع ،فضال عن إلغاء القروض الصغرى املقدمة
من ِق َب ِل االدارة وإلغاء منحة االعياد.
كام قام باستجوابات عشوائية مصحوبة بالطرد ،واتصل بالعامل فردا
فردا إليهامهم بأن املؤسسة مت ّر بظرف اقتصادي رديء واقناعم باملغادرة
الطوعية باالتفاق ،لكن العامل تشبثوا بالبقاء يف عملهم.
مل يقف مالك املصنع عند هذا الحد بل قدم مطلبا لتفقدية الشغل

بتقليص ساعات العمل بنسبة  50باملائة من ساعات شهر اوت ،وبعد
جلسات تنازلت النقابة ووافقت عىل ان يشتغل  50عامل  3اسابيع
يف الشهر وذلك كبادرة لحسن النية من طرف النقابة ملساعدة الرشكة،
لكن العرف قام باالنقالب عىل هذا االتفاق واحتسب اال  32عامل فقط
وهم املنخرطون يف االتحاد للعمل بذلك االجراء ٬وحتى بعد إنهاء مدة
تطبيق محرض الجلسة عىل أساس العودة اىل نظام العمل القديم رفض
املدير عودة االجراء ،وأصال رفض الحوار مع النقابة ومع العامل وقام
باستفزازهم عرب التأخري يف رصف أجورهم ،وعندما احتج العامل وطالبوا
بالحوار قام بتقديم شكاية ضد العامل لدى األمن.
وبتدخل من االتحاد املحيل ت ّم عقد جلسة إيجابية مع مدير املوارد
البرشية لكن العرف واصل يف تعنته وتصلبه وعمد اىل غلق املعمل بشكل
فجئي دون احرتام للرتاتيب الجاري بها العمل.
وقد اعترب االتحاد املحيل للشغل ان هذا السلوك هو سابقة خطرية من
نوعها تع ّمد مجلس إدارة مصنع العلف املركب  Somepaاملنتصب
باملنطقة الصناعية بالعامرة باعتباره أغلق املصنع دون سابق إنذار
ودون إعالم تفقدية الشغل والسلط املحلية أو االتحاد العام التونيس
للشغل رغم االتفاق يف جلسة صلحية قبل قرار الغلق بيوم عىل العودة

إىل العمل وتوفري مناخ مالئم للنهوض بالرشكة من
الجانبني اإلداري والنقايب ،وأكد االتحاد أن النية املبيتة
الرامية إىل ترسيح العماّ ل ورضب العمل النقايب جعلت
أصحاب الرشكة يتخذون قرارا ظاملا وأحادي الجانب
وهو غلق املؤسسة بتعلة قيام العامل بأعامل إجرامية
وهي مغالطة كبرية بشهادة أعوان منطقة الحرس
الوطني املوجودين باملصنع حني وصول وفد االتحاد
املحيل.
أمام هذا التعنت الغريب ،تجمع العامل كل يوم امام
املصنع ألكرث من شهر طالبني فقط الحوار وتنقية املناخ
االجتامعي وفتح املصنع واستئناف العمل.
انعقدت جلسة صلحية الخميس الفارط مبقر والية
صفاقس بحضور املعتمد االول ومعتمد صفاقس
وممثل عن اتحاد االعراف ووكيل الرشكة ورشيكه ،اىل
جانب وفد نقايب مرتكب من االتحاد الجهوي ونقابة
رص وكيل الرشكة عىل
املؤسسة ومتفقد الشغل بجبنيانة ،خالل االجتامع أ ّ
خروج  32عامل عىل اساس رصف مستحقاهم بالتفاهم بني الطرفني ،يف
حني ان العامل ونقابتهم متسكوا بالعودة اىل سالف نشاطهم.
كام اعترب االتحاد املحيل ان ما يسعى اليه العرف من مغادرة  32عامال
املؤسسة أبوابها لتستأنف
املؤسسة نهائيّا وهم جلّ العماّ ل ،مقابل فتح ّ
ّ
نشاطها وعند الحاجة تندب من العماّ ل املغادرين وطبعا برشوط ،هدفه
التّخلّص من ال ّنقابة وأعضائها نهائ ّيا والقيام بانتداب جديد لبعض العماّ ل
هو خسارة ترسيمهم وأقدميتهم وتصنيفهم وإمالء لرشوطه املجحفة.
أعتقد ان هذه الوضعية ال يجب أن تستمر وتبقى عىل هذه الحال،
هي وضعية عاىن فيها عامل الرشكة األم ّرين وزادت وضعيتهم املادية
واالجتامعية املزرية مرارة ،فأعراف مثل مالك هذه الرشكة ال يحرتمون
قانون الشغل واالتفاقية اإلطارية املشرتكة وأدبيات الحوار االجتامعي
واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.
وبالتايل عىل السلطات املحلية والجهوية أن تتحمل مسؤولياتها حتى تضع
ح ّدا ملثل هؤالء االعراف ،وتفرض عليهم احرتام القوانني وتشاريع البالد.
* صربي الزغيدي
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إصابة هيكل املكي بكورونا بيان املكتب التنفيذي الوطني
وتعليق أعمال لجنة املالية
أكد نائب رئيس لجنة املالية بالربملان عياض اللومي تعليق أعامل اللجنة «بسبب دخول
أعضائها يف الحجر الصحي بعد إصابة رئيسها هيكل امليك بالكوفيد .»19

أمام ارتفاع عدد اإلصابات
والوفيّات
بالكورونا
املنج ّرة عنها ،وبعد مرور
حوايل أسبوعني من
القرارات الوقائ ّية التي
اتّخذتها الحكومة للح ّد
من انتشار الوباء ،فإ ّن
املكتب التنفيذي الوطني
لالتحاد العام التونيس
للشغل املنعقد اليوم
بتاريخ  11نوفمرب :2020
 يس ّجل أه ّمية الحرصعىل تنفيذ كلّ القرارات
الوقائية من حظر
تجوال وتكييف ألوقات
العمل وفرض استعامل
الكماّ مات يف األماكن
خاصة
العمومية وغريها ّ
أمام ضعف إجراءات داعمة للمستشفيات وللهياكل الص ّحية ،ويدعو كافة الشغّالني إىل التق ّيد بها.
وخاصة منها الجهوية والجامعية حتّى تتمكّن من إيواء املصابني
 يطالب باتّخاذ إجراءات رسيعة وعملية وناجعة لدعم املستشفيات ّوالعناية بهم.
الخاصة وتطبيق القانون تجاه املخالفني منها م ّمن استغلّوا الظرف الوبايئ لإلثراء وابتزاز
 يدعو الحكومة إىل تشديد الرقابة عىل املص ّحات ّاملواطن وصل األمر عند بعضهم ح ّد احتجاز جثث املوىت.
 يطالب الحكومة بإصدار أوامر تتض ّمن إجراءات مرافقة وداعمة والتعويض للفئات الهشّ ة ولعماّ ل القطاع الخاص وأعوان قطاع السياحةرضرت أكرث من غريها من قرارات حظر التجوال والح ّد من توقيت عملها.
وأعوان بعض املهن الح ّرة التي ت ّ
مؤسسات القطاع الخاص إىل توفري الكماّ مات ومواد الوقاية لعماّ لها لحاميتهم وحتّى ال متثّل عبءا عىل مقدرتهم الرشائية
 يدعو ّاملتدهورة أصال.
* األمني العام نورالدين الطبويب

تراجع الواردات بنسبة  17,5باملائة خالل شهر أكتوبر
أبرزت األشغال الدورية التي ينجزها املعهد الوطني لإلحصاء
حول املبادالت التجارية التونسية مع الخارج باألسعار
الجارية ،ارتفاعا يف الصادرات بنسبة  1,9باملائة خالل شهر
أكتوبر  2020مقارنة بشهر أكتوبر  +6 ( 2019باملائة يف
شهر سبتمرب).
وبلغت قيمة الصادرات ،وفق ما نرشه املعهد ،األربعاء،
 3792,4مليون دينار مقابل  3719,9مليون دينار خالل
أكتوبر .2019
وقد شمل هذا التحسن بشكل رئييس صادرات قطاع الطاقة
بنسبة ( 121,7باملائة) وقطاع املنتوجات الفالحية والغذائية
بنسبة  28باملائة وقطاع النسيج واملالبس والجلد بنسبة 4,7
باملائة.
يف حني تراجعت صادرات قطاع الصناعات امليكانيكية
والكهربائية بنسبة 2ر 1باملائة وقطاع الفسفاط ومشتقاته
بنسبة 9ر 52باملائة.
وعىل الصعيد الجغرايف ،شهدت صادرات شهر أكتوبر 2020
تراجعا مع بعض الرشكاء األوروبيني ،أساسا فرنسا بنسبة 9,9
باملائة وبولونيا  11,9باملائة ،وكذلك بعض البلدان العربية
عىل غرار ليبيا  5,2باملائة والجزائر  7,7باملائة .يف حني
ارتفعت مبيعات تونس مع ايطاليا  18,6باملائة ومع أملانيا
0ر 2باملائة.
وسجلت واردات شهر أكتوبر  ،2020انخفاضا بنسبة 17,5
باملائة مقارنة بنفس الشهر من سنة  19( 2019باملائة يف شهر سبتمرب).
وقد بلغت قيمتها  4435,9مليون دينار مقابل  5378,3مليون دينار تم
تسجيلها خالل نفس الفرتة من سنة .2019

وقد ساهم يف هذا االنخفاض ،باألساس ،الرتاجع الذي شهدته واردات
مواد الطاقة بنسبة  47,5باملائة واملواد الفسفاطية ومشتقاتها بنسبة
 52,5باملائة ومواد التجهيز بنسبة  30باملائة واملواد االستهالكية بنسبة
 6,4باملائة.

وعىل الصعيد الجغرايف ،تربز النتائج انخفاض واردات شهر أكتوبر 2020
مع أهم الرشكاء األوربيني منهم فرنسا ( 27,8باملائة) وايطاليا (29,1
باملائة) .وكذلك مع بعض البلدان العربية عىل غرار ليبيا ( 26,7باملائة)
والجزائر ( 45,2باملائة) ومع املغرب  6باملائة).

اخلميس 12نوفمرب - 2020العدد1616

مستجدّات الوضع الوبائي لفيروس كورونا
انعقدت يوم أمس األربعاء  11نوفمرب  2020بقرص الحكومة
املخصصة ملتابعة الوضع الوبايئ
بالقصبة ال ّندوة الصحف ّية الدّ ورية ّ
لفريوس كورونا املستجدّ  .وذكر الدكتور فوزي مهدي وزير الص ّحة
أنّ تونس س ّجلت خالل األسبوع املايض قرابة  10آالف إصابة
جديدة موكّدة بفريوس كورونا وأنّ  284مريضا يقيمون بأقسام
اإلنعاش ،مضيفا أن وزارة الص ّحة تعمل عىل تدعيم القدرات
االستشفائ ّية إلحكام التكفّل مبرىض الكوفيد ومنها ال ّرفع من طاقة
رسة اإلنعاش ال ّتي تبلغ حال ّيا  248رسيرا يف القطاع العمومي
أ ّ
سيتم تدعيمها يف املدّ ة القادمة باقتناء  190رسير إنعاش
وال ّتي ّ
الشوع يف انتداب اإلطارات الطب ّية وشبه
إضاف ّيا ،إىل جانب رّ
الط ّبية واألعوان.
كام بينّ وزير الص ّحة أ ّن الوضع الوبايئ يشهد استقرارا يف
املع ّدل العام لعدد اإلصابات بفريوس كورونا غري أ ّن عددا من
املعتمديّات ما زالت تشهد ارتفاعا يف مع ّدل اإلصابات وأ ّن
السيطرة عىل الفريوس مرتبطة مبدى تطبيق اإلجراءات الوقائيّة
والربوتوكوالت الص ّحية وأ ّن بداية األسبوع القادم سيت ّم تطبيق
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 10آالف إصابة جديدة يف أقل من أسبوع

جملة من اإلجراءات اإلضاف ّية للقادمني من الخارج وخصوصا
رضورة االستظهار بتحليل  Rt-PCRسلبي والتق ّيد بالحجر الص ّحي
الذّايت مع القيام بتحاليل رسيعة عشوائ ّية يف مناطق العبور.
وبخصوص املعطيات وأرقام اإلصابات والوفيات التّي تق ّدمها
وزارة الص ّحة ،فإ ّن الوزارة تعمل بالتّنسيق مع وزارة تكنولوجيا
املعلومات والبلديّات وجميع املتدخلني ملزيد إحكام تحيني

املعلومات وإبالغ الرأي العام بها.
وبشأن التّالقيح ض ّد النزلة املوسميّة (القريب) ،أكّد وزير الص ّحة
أنّه بداية من  16نوفمرب الجاري سيت ّم ترويج  200ألف جرعة من
التالقيح مش ّددا عىل رضورة منح األولويّة يف االنتفاع بها لحاميل
السن.
األمراض املزمنة وكبار ّ

املرسح والعمل النقايب

منشورات االتحاد العام التونسي للشغل

اإلصدار األخري ملنشورات االتحاد العام التونيس للشغل بعنوان «املرسحي والعمل النقايب يف تونس
قبل االستقالل» للدكتور محمد الكشو رمبا يكون وحيدا يف بابه ،ذلك ليس فقط كموضوع للبحث
ولكن أساسا من الناحية املنهجية إذ خالفا لغالبية املناهج التي عمل بها كتاب ودارسون يف بحث
النشاط املرسحي وهي يف غالبيتها متأثرة باملناهج الفرنسية األدبية والجاملية والتي تعزل النصوص
الدرامية عن محيطها الثقايف-االجتامعي إال القليل ككتابات لوسيان غولدمان عن الرواية .يعتمد
مل يأت املرسح يف بداياته إىل أرض يباب فقد كانت هناك عروض
فرجوية (ف ْجر-كراكوز) كانت محصورة يف أمكنة محدودة وتُعرض
للخواص للتسلية ،ومل تكن فيها معالجات درامية وكانت العروض التي
استقدمها املعمرون تهدف أساسا لرتسيخ املفاهيم والصورة املتفوقة
للمستعمر وكان املرسح الوطني يف بدايته مجال ملقاومة الثقافة
االستعامرية والعروض القادمة األوىل من مرص سليامن القرداحي كانت
يف أغلبها لدراما مرتجمة .وأتت مرحلة تأسيس الجمعيات املرسحية
الشهامة واآلداب مواكبة لنم ّو الوعي القومي فكان املبادرون بتأسيسها
حسن القاليت وكاتبها العام عبد العزيز الثعالبي وقامت حركة الشباب
بتأسيس جمعية اآلداب العربية ملقاومة احتالل املستعمر للفضاء الثقايف
التونيس .بعد الرتحيب بالفرق الوافدة من مرص تحمس التونسيون
لتكوين املجموعات املرسحية التونسية وكانت مسألة التعريب من أهم
أولياتها وكانت تضم العديد من خريجي الزيتونة واملدرسة الخلدونية
وكانت العروض لنصوص مرتجمة للمعروفني من كتاب املرسح الفرنسيى
مثل «راسني» و«كورناي وموليري تعرض عىل ركْح مرسح البلدية ملحاولة
نص
اخرتاق الثقافة الشعبية .كانت مرسحية صالح الدين األيويب عن ّ
فريد حداد التي قدمتها جوقة سليامن القرداحي يف العاصمة ويف سوسة
والقريوان وحذت حذوها العديد من الفرق وقدمتها جمعية اآلداب
العربية عىل املرسح البلدي يف السابع من أفريل  1911وحرضها العديد
من األعيان وبعض الشخصيات الوطنية وممثلون عن الباي واملقيم
العام .رمبا كان هذا الحدث هو البداية لتكون مرسح وطني تونيس.
مع مرسح عيل بن كاملة املتأثر بتجربة محمد عيل الحامي هو البداية
الفعلية لتأطري املرسحيني نقابيا والرشوع يف تكوين تعاوين للعاملني
باملرسح .لتكوين مرسح وطني تضامني وهو األمر الذي استقطب أغلب
املمثلني والعاملني املرسحيني يف فرتة وجيزة وقدم مرسحيتي القائدين

* حسني عبد الرحيم

محمد الكشو منهجية ذات تأثر واضح باملناهج املعروفة يف الدراسات الثقافية األنجلو-ساكسونية
املعارصة وبالعالمة تريي إيجلتون تحديدا ،وبآخرين يناقشون اإلنتاج الفني واألديب داخل التكوين
التاريخي الثقايف-االجتامعي وهو ما يجعل اإلنتاج األديب-الفني يف مواضع استجابات لحاجة اجتامعية
ليست مقصورة عىل االستخدام السيايس املبارش كام لدى بعض املناهج الواقعية بالذات املنطلقة من
الجدانوفية وتتابعاتها والتي اعتربت الفنون واآلداب مجرد وسائل دعائية ملحقة بالسياسة.
وعنرتة بن شداد للجمهور يف مارس  1925وانتهى بسبب معارضة
أخالقية شديدة من جرائد الحزب الدستوري ليغلق أبوابه يف .1928
تأسيس اتحادات مرسحية بدأ قبل االستقالل بتأسيس جمعية االتحاد
املرسحي ( )1936لتقديم عروض مرسحية وكذلك ندوات أدبية وفكرية
وتشجيع التأليف املرسحي.
تأسيس أول نقابة للمرسحيني صلب االتحاد العام التونيس للشغل
يف ( )1947بقيادة عبد املجيد بوديدح لجمع جهود الفرق املرسحية
ضد الرقابة االستعامرية وض ّد البلدية وإدارة املعارف والفنون املستظرفة
والدفاع عن الوضعية املادية للممثلني وعن حقوقهم املهنية واالجتامعية.
تأسيس املعهد التونيس للتمثيل ( )1945أفردت له الحكومة اعتامدات
مالية ومدرسة التكوين املرسحي باللغة العربية ( )1952ثم تأسيس
الفرقة البلدية ( )1953وكان وجود املرسحي املرصى الكبري زيك طليامت
الذي ساهم يف التأطري وأخرج مرسحية «تاجر البندقية» لوليام شكسبري
وليلة من ألف ليلة عن نص ملحمود بريم التونيس وقد لقيتا نجاحا
جامهرييا كبريا .وبعد طليامت تداول عل الفرقة العديد من املرسحيني
التونسيني وإيطايل واحد وقدمت عروض «الفدايئ» و«ثورة الضعفاء»
و«مثن الحرية».
املسرية الطويلة لتأسيس مرسح وطني ارتبطت مبسرية االستقالل
وكذلك املطالب االجتامعية وكان تشكل املرسح الوطني تنظيميا وفكريا
مراة للتغريات والرصاعات التى مرت بها الجامهري والنخبة التونسية
طوال نصف قرن قبل االستقالل وليست منتجات فقط لعبقرية
ومبادرات فردية إبداعية .هذا هو ما اختربه الدكتور املرسحي محمد
الكشو يف كتابه الطليعي والجديد وقامت منشورات االتحاد العام
التونيس للشغل بنرشه مام يفتح املجال ملناقشة وطنية حول التكوين
الثقايف التونيس الحديث.
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 17نوفمبر اليوم العالمي للطالب:

حتى يعود إىل الحركة الطالبية التونسية بريقها وعنفوانها ،وتستكمل مهام الثورة
بحلول يوم  17نوفمرب من كل سنة ،يحتفل عموم طلبة تونس كسائر طالب العامل بـ«اليوم
العاملي للطالب» لتخليد تلك الحادثة التي شكلت منطلقا العتبار هذا اليوم عيدا للطلبة يف كل
العامل.
تجسم واحدة من نضاالت الحركة الطالبية ضدّ االحتالل النازي األملاين
هذه الحادثة التي ّ
واستشهاد الطالب املناضل «جان أو بالتيل» إثر مسرية طالب مدينة براغ (عاصمة تشيكوسلوفاكيا
سابقا) يف  13نوفمرب .1939
وأمام تصاعد النضاالت الطالبية واتساعها عمدت السلطات النازية إىل إغالق كافة املعاهد
ومؤسسات التعليم العايل واقرتفت أشنع املجازر فأعدمت تسعة معتقلني ور ّحلت ما يزيد عن
 1200طالب إىل معسكرات االعتقال النازية صفت مجموعة منهم يوم  17نوفمرب .1939
وبعد سنوات من دحر النازية أصبح هذا التاريخ عيدا عامليا للطالب يرمز لنضال الطلبة
ومساهمتهم يف مقاومة النازية والديكتاتورية والحروب االمربيالية من أجل السلم والعدالة
والحرية والتضامن والتحرر من االستعامر.
الحركة الطالبية التونسية جزء
ال يتجزأ من الحركة الشعبية
اقرتن تاريخ الحركة الطالبية التونسية بالنضال ض ّد
املستعمر قبل وبعد تأسيس االتحاد العام لطلبة تونس
سنة  1953وبالنضال ض ّد النظام التونيس يف عهديه
البورقيبي وبن عيل دفاعا عن حقهم يف التعليم املجاين
والدميقراطي ويف الثقافة الوطنية ومن أجل جامعة
شعبية يتمتعون فيها بكل الحقوق املادية والدراسية
وبحق النضال النقايب والسيايس.
وتركت مسرية النضال الطاليب التونيس إرثا عظيام
شكلت حركة فيفري أحد منعرجاته الحاسمة من حيث
ما جسدته من عمل جامهريي واع ض ّد هيمنة حزب
املنحل سابقا) ودولة الربجوازية
ّ
الدستور (التجمع
العميلة ومن حيث ما بلورته من مبادئ ومواقف
وشعارات ال تزال إىل اليوم عىل راهنيتها وقوتها.
الحركة الطالبية وقود للثورة
مثل الطالب خالل الحراك الثوري الذي شهدته
بالدنا يف  2011وقودا للثورة التونسية وزخام جعلهم
يف مقدمة الحراك الشعبي حينها ،بتأطري املسريات
ومواجهة آلة القمع البنعلينية وبلورة شعارات الثورة،
وسجلت الثورة استشهاد وجرح واعتقال عرشات
الطلبة يف عديد مناطق الجمهورية .كام كان االتحاد
العام لطلبة تونس األداة التي نظمت املسريات داخل
الجامعة والخروج بها اىل الشارع للمطالبة باسقاط
نظام االستبداد والفساد.

ومع هروب بن عيل متكّن الطلبة واداتهم النقابية
االتحاد العام لطلبة تونس من فرض إخراج األمن من
رحاب الجامعة ،وقد ساهم الراحل احمد إبراهيم وزير
التعليم حينها وصديق املنظمة الطالبية يف تفعيل هذا
املطلب الذي طاملا ناضلت من أجله أجيال وأجيال.
اليوم :الطالب في مفترق الطرق
مع االنتكاسة التي تشهدها الثورة اليوم ،بعد 10
سنوات من انطالقها ،ما زالت الحركة الطالبية تعيش
نوعا من الشلل مل يجعلها يف مستوى االنتظارات
الستكامل مهام الثورة خاصة يف املستوى االقتصادي
واالجتامعي.
فبالقدر الذي برهنت فيه الحركة الطالبية
التونسية عىل قدراتها سابقا يف التمسك مبطالبها
والنضال من أجلها برهنت الحكومات املتعاقبة
بعد الثورة عىل موقفها العدايئ تجاه هذه الفئة من
الشباب ،عداء كرسته يف برامج التعليم التي فرضتها
ويف مناهج تسيري الجامعة تواصل تعطيل منابر التعبري
والحوار واإلبداع الفني واألديب والعلمي ويف تأزيم
وضع االتحاد العام لطلبة تونس ،ويف إلقاء أزمة نظامها
االقتصادية واالجتامعية عىل جامهري الطلبة كسائر
ظروف حياتهم أقىس
جامهري الشعب ح َّد أن بلغت
ُ
درجات الحرمان والفقر والخصاصة والتهميش زادتها
جائحة كورونا قتامة خاصة بانعدام االرضية الرقمية
للدراسة عن بعد وافتقار الطلبة إىل األدوات االزمة
يف ذلك بسبب ظروفهم املعيشية القاهرة ،فضال عن
تواصل انغالق آفاق العمل وتنامي بطالة اصحاب

الشهائد العليا نتيجة للخيارات االقتصادية الفاشلة
التي تبنتها حكومات ما بعد الثورة وصوال اىل حكومة
املشييش الحالية.
وما تشهده الساحة الجامعية اليوم من حراك
لحملة شهادة الدكتوراه املعطلني عن العمل وملحمتهم
النضالية التي يسطرونها منذ أشهر دفاعا عن حقهم يف
العمل إال دليل عىل ذلك ،ودليل عىل فشل الخيارات
التعليمية والرتبوية للدولة.
ولكن ،ما يعيشه االتحاد العام لطلبة تونس،
اآلن من َوهَن وترشذم بل وحتى تذ ّرر يجعل مهام
استنهاض الحركة الطالبية أمرا صعبا ،خاصة مع ضعف
األطراف السياسية التقدمية يف الجامعة والتي من
املفروض أن تكون درع املنظمة النقابية الطالبية،
والتي مل تتمكن من تجديد خطابها والوصول إىل جيل
جديد من الشباب ،جيل يتطلب أفكارا وأدوات عمل
جديدة.
فام جنته األحزاب السياسية من خيبة أمل يف
االنتخابات الترشيعية والرئاسية األخرية ،هو نتيجة
حتمية ملا تعيشه الحركة الطالبية وأطرافها السياسية
التقدمية واملنظمة النقابية من أمراض ومن انتفاض

شكر وفرق
تتو ّجه عائلة املرحوم الصحبي شوشان وعىل رأسها الزميل العزيز خليفة
شوشان وشقيقه عبد السالم شوشان وأهايل برئ عيل بن خليفة بالشكر إىل
كل من واساهم وقدّ م التعازي يف وفاة العزيز عىل قلوبهم املرحوم:
ّ
الصحبي شوشان
سواء بالحضور أو اإلبراق أو املهاتفة أو يف وسائل االتصال االلكرتونية
راجية من الله أن ال يريهم مكروها يف عزيز عليهم.
وإثر هذا املُصاب الجلل يتقدم قسم اإلعالم والنرش باالتحاد العام التونيس
املوسعة لجريدة الشعب بتعازيها الحارة إىل عائلة الزميل
للشغل واألُرسة ّ
خليفة شوشان راجني من الله أن يتغ ّمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه
فراديس الجنان.
إنا لله وإنا اليه راجعون.

الجمهور الطاليب من حولها واالبتعاد عنها ألنها فشلت
يف ان تقدم البدائل ملئات اآلالف من الطلبة الذين
أضحوا ضحية لقوارب املوت ولعصابات اإلرهاب
والفكر املتطرف وألفكار الفردانية واالنانية و«تدبري
الراس»...
ففي مثل هذا الواقع الذي زاده قتامة الفقر
وظروف الدراسة والسكن والنقل السيئة وضحية
ملناهج التجريب وسلعنة التعليم والتعسف ولقمة
سائغة ألمناط الثقافة االستهالكية التخديرية والتز ّمت
والظالمية املنغلقة ،عىل الشباب الطاليب أن يجد درب
خالصهم لوحدهم وبتجربتهم الخاصة ،تجربة شباب
ما بعد الثورة التونسية...
وحتى ال أضع نفيس ها هنا موضع مقدّم الدروس،
فإين أعتقد أن حالة الوهن هذه ال ميكنها إال أن تنتهي
بأن يجلس الفاعلون من الشباب الطاليب التقدمي
ويشخصوا واقعهم ويجدوا الحلول لوحدهم دون أي
وصاية ،واألكيد انهم سيجدون «الوصفة السحرية»
التي ستمكن الحركة الطالبية من الخروج من أزمتها
والعودة اىل بريقها واملساهمة من موقع متقدم يف
استكامل مهام الثورة...

نداء إلى بلدية تونس

أغلقوا هذه
البلوعة!
كل من مي ّر يوميا
يستغرب ّ
ويف مدخل مركز بريد الوردية
وجود «بلوعة» مفتوحة وهو
ما يشكّل خطرا عىل املواطنني
الوافدين عىل مركز الربيد من
رشائح مختلفة وخاصة كبار
السن منهم مماّ قد يعرضهم إىل
حوادث ال تحمد عقباها.
فالرجاء من السلط البلدية
اإلرساع بإغالقها.
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نقابة

الوقاية من أجل السالمة

حصة توعوية في كوالسام
نظمت الجامعة العامة للبناء بالتعاون مع االتحاد الدويل
للبناء واألخشاب يوم الثالثاء  10نوفمرب  2020حصة توعوية
لفائدة أعوان وإطارات مصنع االسمنت الصناعي كوالسام.
وحرض هذه الندوة عن الجامعة العامة األخ الكاتب العام
الطيب البحري واألخوين آمال املناعي ،ومحسن العوسجي.
كام حرض األخ عادل املاريث الكاتب العام للنقابة األساسية وقد
شارك يف هذه الندوة عدد من العامل واإلطارات مبا يسمح هبه
احرتام بروتوكول التباعد االجتامعي.

تحسيس وتوعية
وقال االخ الطيب البحري ان الجامعة العامة قررت خالل
هذه السنة اطالق حملة بالتعاون مع االتحاد الدويل للبناء
واألخشاب تهدف إىل التوعية مبخاطر الكوفيد -19وسبل
وبي ان االتحاد
التوقي منها خاصة يف صفوف العامل .نّ
الدويل حريص عىل تكثيف النشاط يف مجال التحسس
وبي أن هذا
والتوعية ملواجهة انعكاسات فريوس كورونا .نّ
الحصة التوعوية تأيت يف هذا اإلطار ومن أجل ترسيخ هذه
وفس األخ البحري ان دور النقابات التنبيه إىل
املبادئ .رّ
رضورة احرتام الصحة والسالمة املهنية والسعي إىل تفعيلها
عىل ارض الواقع
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شروط الصحة
قال األخ الطيب البحري ان الجامعة العامة من خالل
تنظيم هذا التظاهرة لتوعوية التحسيسية ليست يف موقع
تقديم الدروس بل يف موقع مزيد التذكري مبخاطر الجائحة
والتحفيز عىل مقاومتها .ورشح ان مصنع االسمنت الصناعي
«كوالسام» مؤسسة تحرتم رشوط الصحة والسالمة بل
وكان لها كان لها دور يف مواجهة الكورونا عرب توفري وسائل
الحامية او عرب املساهمة يف املد التضامني ملؤازرة العامل
الذين فقدوا موطن عملهم .وشدّ د األخ الطيب البحري
عىل أهمية التوعية والتحسيس وقال إن مجال الصحة
أصبح باملكشوف تجارة يف يد سامرسة تستغل الشعب،
كام ان الدولة ال تنوي الذهاب يف اتجاه وسائل الحامية

الجامعية ومنها الحجر الصحي وغريها ولذلك فإن عىل
العامل التعويل عىل أنفسهم عرب حامية أنفسهم وعائالتهم
واتباع الربوتوكوالت الصحية الرضورية للحامية الفردية.
الحوار والدور نقابي
وقال األخ الكاتب العام للنقابة األساسية عادل املاريث
ان اليوم التحسييس يثبت حصة توعية تثبت ان النقابة
تهتم فقط باملطالب النقابية واالجتامعي وان جهدها
ال ّ
ليس منص ّبا يف املطلبي اليومي بل تعتني مبختلف جونب
العمل وخاصة الصحة والسالمة املهنية واعترب ان األطراف
االجتامعية داخل املصنع قد متكنت بفضل الحوار والنقاش
من حسن إدارة األزمة املرتتبة عن الجائحة العاملية كورونا.

السيد «اندريا سالينليي» رئيس إدارة كوالسام:

التوعية مهمّة والحوار الدائم لتجاوز لكل الصعوبات

وعىل هامش اليوم التحسييس للتوعية مبخاطر جائحة كوفيد-19
وسبل مقاومتها التي نظمتها الجامعة العامة للبناء مبصنع
االسمنت االصطناعي التونيس(كوالسام) ،التقت جريدة الشعب
بالسيد «اندريا سالينليي» رئيس مجلس إدارة ورئيس الغرفة
الوطنية لالسمنت.

* طارق
السعيدي

اتباعها مؤكدا التزام اإلدارة بها وأشار إىل أن اإلدارة اختارت
أيضا أن تعالج اإلشكاليات املرتتبة عن الجائحة بالحوار والنقاش
الدائم.

تراجع ثم استقرار متوقع

تغير السلوك

قال السيد «اندريا سالينليي» إن الجائحة التي جاءت إىل العامل
مع بداية السنة الحالية مثلت خطرا كبريا عىل الجميع وقد
وضعت الجميع أمام تحدي رضورة البحث عن حلول .وذكر
أن اإلدارة قامت منذ شهر مارس  2020باتخاذ مختلف التدابري
الرضورية لحامية صحة العامل ومحيطهم العائيل واالجتامعي.
وقد ركزت جهدها يف البداية عىل التوعية والتحسيس بخطر
الجائحة ورضورة اتباع الربوتوكول الصحي .وقال إن الحمالت
التحسيسية ،مثل التي قامت بها الجامعة العامة للبناء اليوم 10
وبي السيد «اندريا سالينليي»
نوفمرب  ،2020عمل ّ
مهم جدا .نّ
ان مقاومة الجائحة يتطلب برتوكوال وسلوكا مع ّينا ال يسهل عىل
الجميع تعلمه برسعة وهو ما يعكس أهمية التوعية .واعترب أن
املعركة مستمرة وان اإلدارة اختارت التعامل مع الوضعيات حالة
بحالة يف إطار الحوار مع الرشيك االجتامعي .وتحدث السيد
رئيس مجلس اإلدارة ،عن جهد املؤسسة يف مجال توفري وسائل
الحامية عند الدخول إىل املصنع وداخل فضاء العمل .وقال إن
الهدف كان حامية صحة جميع األعوان مع السعي إىل طأمنتهم
تجنبا لكل ما قد ينتج عن الجائحة من توتر أو اضطراب.

* طارق السعيدي

الحوار االجتماعي أساسي ودائم

وعن دور وأهمية الحوار االجتامعي يف دعم الجهد املبذول
ملواجهة الجائحة وتداعياتها السلبية ،قال السيد «اندريا
سالينليي» إن الحوار االجتامعي دائم وقائم ليس ملعالجة هذه
الجائحة فقط بل ملعالجة كل اإلشكاليات واملواضيع .وقال إن
املؤسسة هي مبثابة عائلة كبرية وميثل الحوار جزءا من حياتها.
تم اتخاذها يف ما يتعلق بالجائحة كانت
وبي أن القرارات التي ّ
نّ
وفس أن هناك قواعد صحة عامة يجب
نتيجة الحوار الدائم .رّ

وعن تأثريات الجائحة يف النشاط االقتصادي قال السيد «اندريا
سالينليي» ،إن قطاع االسمنت قطاع خصويص يكون فيه التوقف
نهايئ وغيؤ قابل للتدارك .ورشح ان املستثمر الذي يوقف عملية
البناء ونشاط الحضائر خالل فرتة معينة ،لن يضاعف مرشوعه
ملجرد عودة النشاط بل سيستأنف تنفيذ نفس املرشوع أو اقل.
وفرس السيد «اندريا سالينليي» ان الجائحة الصحية أدت إىل
اإلرضار بالقطاع وقال انه من املتوقع ان يشهد قطاع االسمنت
بشكل عام تراجعا بنسبة  10باملائة لكامل سنة  2020مقارنة
بسنة  .2019وتحدث عن ان تراجع النشاط مل يؤ ِّد إىل غلق
املصنع ومعتربا ان هذا األمر نتيجة سياسة جامعية تم اتخاذها يف
مستوى القطاع الذي تعامل بعقالنية .وقال ان الجميع بحث عن
االستمرارية والتواصل وقد متكن القطاع من تجاوز تلك الفرتة
الصعبة عرب وسائل واليات متعددة منها خفض ساعات العمل
وخفض عدد العامل واعتامد العمل عن بُعد خاصة لإلداريني
وغريها من اإلجراءات التي تضمن تواصل النشاط .وعرب السيد
«اندريا سالينليي» عن أمله يف استعادة نسق النشاط مع بداية
السنة الجدية مبا قد يسمح باستعادة نسبة اإلنتاج التي تحققت
وبي أن هناك
يف السنة املنقضية قبل األزمة املرتتبة عن الجائحة .نّ
عدة مؤرشات ايجابية عىل مستوى محيل وإقليمي قد يساهم يف
رفع الطلب عىل االسمنت خالل الفرتة املقبلة.
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متفرقات

الذكرى السنوية لرحيل القائد الرمز الرئيس أبو عمار

تطل علينا ذكرى رحيل الرئيس أبو عامر رحمه الله والقضية الفلسطينية متر
يف أصعب وأدق مراحلها التاريخية ،إذ ان شعبنا يواجه أخطر املؤامرات لتصفية
قضيته وحقوقه الوطنية املرشوعة من خالل املخططات األمريكية  -الصهيونية التي
كانت وراء رحيل الرئيس أبو عامر واعتربته هدفا للتصفية لرفضه اإلمالءات التي
عرضت عليه يف لقاء كامب ديفد الثانية للتنازل عن الثوابت الوطنية وبقي رأسه
مرفوعا يف حني أصبح رأسه مطلوبا لهؤالء املجرمني ،وحينها عمدت قوات االحتالل
اىل حصاره يف املقاطعة برام الله ملدة أكرث من ثالث سنوات اىل ان داهمه املرض
الخفي فحملته طائرة فجر يوم  29أكتوبر  2004يف رحلة عالج اىل باريس ،حيث
كان الشعب الفلسطيني وقيادته وكوادره يف وداعه وقد ارتفعت األيدي املحتشدة
يف ساحة املقاطعة ملوحة لطائر الفنيق الذي حلق يف سامء فلسطني والدموع تنهمر
من مقلتيه لفراق األهل والوطن وعيناه شاخصتان نحو مآذن القدس واملسجد األقىص
الذي كان حلمه فك أرسه والصالة يف محرابه ،وقد لوح للمودّعني مبتسام اثناء صعوده
اىل الطائرة فتعالت الهتافات (بالدم بالروح نفديك يا ابا عامر) (يا جبل ما يهزك ريح)
ولقد لف املقاطعة والغرف التي كانت تعج باللقاءات والزوار صمت وحزن عميق،
كام صمتت املهاجع التي كان الرئيس يطوف يف أروقتها عىل جنوده ومرافقيه ليش ّد
من عزميتهم رغم القصف من آليات جنود االحتالل عىل مركز قيادته ويقدم لهم
بيديه ويقاسمهم الطعام ويتحدث لهم حديث األب ألبنائه ففي باريس كان قدر الله
األكف وشيعته
ومشيئته ورحل الرئيس اىل دنيا الخلود يف  11نوفمرب  2004فحملته ّ
الوفود الرسمية والشعبية يف ثالث قارات اىل أن عاد اىل عرينه الذي انطلق منه
فاستقبلته الجامهري الفلسطينية بحزن عميق وارتفعت أصوات التكبري والرتانيم فوق
مآذن مساجد وكنائس القدس وتردد صدى األصوات الغاضبة عىل الكيان الصهيوين

وأمريكا ألنهام كانا السبب يف رحيله ،ولف الحزن كامل املدن الفلسطينية ومخيامت
الشتات وبكته عيون الصغار قبل الكبار وترك برحيله حزنا وجرحا عميقا يف كل
بيت فلسطيني وعريب ،وقد خرس الشعب لفلسطيني برحيله رمزا وقائدا
نفتقر اليه يف هذا الزمن ،وان قد حمل األمانة من بعد رحيله رموز
قيادية حافظت عىل نهجه ومبادئه وثوابته الوطنية ،لقد شكلت
حياة الرئيس بعدا طويال من النضال األسطوري والعطاء
والتحرك عىل كل املستويات املحلية واالقليمية والدولية من
أجل تحقيق اهداف شعبه يف الحرية واالستقالل ،وقد نقل
فلسطني اىل قلب العامل ،ونقل العامل اىل قلب فلسطني ،كام
استطاع ان يربز الشخصية الفلسطينية من خالل التضحيات
والصمود والدماء ويرفع القضية الفلسطينية اىل أروقة األمم
املتحدة ليخاطب العامل من فوق منربها عام  1974قائال( :ال
ترتكوا غصن الزيتون يسقط من يدي) .وقد كرس حياته للدفاع
عن حقوق شعبه وخاض معركة السالم بشجاعة ألنه يؤمن بالسالم
املبني عىل العدل وقرارات الرشعية الدولية ،ومل تثنه تلك الضغوطات
أو تُخف ُه تلك التهديدات للتنازل عن هذه الحقوق ألن القائد ال ميلك صفات
القيادة والرؤيا الثاقبة ال يحقق لشعبه النرص .ان هاجس العودة اىل فلسطني كانت
ال تغيب عن ذهنه ،وإثر خروجه من بريوت عام  1982سأله الصحافيون (اىل أين
انت ذاهب يا أبا عامر) فقال لهم( :اىل فلسطني) ،واراد ان يحقق قوله ويناضل
لتحقيقه ،لذا أدرك الكيان الصهيوين جدية املوضوع فخطط للتّخلص منه ،وهو الذي
كان يردد يف حصاره (يريدونني اسريا وطريدا ،فاقول لهم شهيدا ...شهيدا ...شهيدا)،

وهو الذي كان دامئا يردّد أيضا (بالدم والروح نفديك يا فلسطني ..للقدس رايحني
شهداء باملاليني) .وقد ارتبطت أسطورته النضالية بنشيد وأهازيج وضمري الشعب
الفلسطيني وتالزم هذا الرتابط والحنني ما بني الشعب والقائد عىل مدى
 40عاما من النضال ،إذ ان فلسطني بغري القدس جسد بال روح ،وان
االرايض الفلسطينية دون عودة أصحابها اىل ربوعها قاحلة مفقّرة
ال حياة فيها ،لقد تعود الرئيس رحمه الله ان يتجاوز الكثري من
املحن واملصاعب ويتنقل من خندق اىل خندق ومن حصار اىل
حصار وينهض من تحت الرماد كطائر الفنيق كل ما اشتدت
املؤامرات واشتعلت الحرائق من حوله وكرثت السكاكني
لطعن قضيته وما أكرثها يف هذه االيام من خالل أولئك الذين
تنكروا للقضية الفلسطينية من بعض األنظمة العربية الذين
طبعوا مع الكيان الصهيوين وفتحوا مطاراتهم وصدوره الستقبال
الذين استهدفوا حياة الرئيس الراحل والذين ايديهم ملطخة
بدماء الشعب الفلسطيني ان صورة الرئيس ستبقى يف ذهن شعبه
الذي كان يرى فيه أمل املستقبل يف بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها
القدس ،والذي كان يردد بقوله( :إنني أرى زهرة من زهرات فلسطني أو شبال من
أشبالها يرفع علم فلسطني فوق أسوار القدس زهرة املدائن) وسيبقى حضوره دامئا يف
بحب جارف .ان الوضع يف ذكرى الرئيس الراحل يتطلب من
ضمري شعبه الذي أحاطه ّ
القيادات السياسية يف الساحة الفلسطينية الوحدة ووضع اسرتاتيجية وبرنامج عمل
مشرتك وقيادة تتقي الله يف شعبها وقضيته ونضال بكل الوسائل إلنهاء االحتالل وفق
قرارات الرشعية الدولية.

من قتل شكري بلعيد:

معركة وطن داخل رحم «الثورة»

* فاتن الوساليت

رواية تركت يف وجداين حالة من الحزن ال أستطيع تصويرها ...الحقيقة نادرا ما قرأت
تاريخي
رواية تح ّرك ّيف عاطفة الحزن .رواية ذبحتني بسيف واقعيّتها .وهذا وجع
ّ
ملحته يتخفّى بني األسطر ...صعب أن مييش اإلنسان عىل الوجع التاريخي.
أتذكّر شكري بلعيد ٬أتذكر تلك املسامة مجازا «ثورة» ..أتذكر روابط حامية الثورة
وما فعلته بالتونسيني ..أتذكّر السياسيّني املتزلّفني ...رواية -يف تقديري -متثّل انفجارا
داخليّا ٬زلزال حملت يف كل تفاصيلها أحداثا واقعية ،مل يخرتع الكاتب األحداث
اخرتاعا ،بل التقطها من الواقع ...كانت ملقاة عىل رصيف أيّامنا وليالينا ما بعد سنة
 .2011وماقبلها أحيانا انحنى الكاتب وأعادها إلينا .الكاتب تسكنه قضية الوطن
املذبوح بسكاكني الخيانة والعاملة والفتنة ...وهذا ما أكسب روايته قيمة فهي كُتبت
عن الدموع العالقة بأهداب الوطن وعن معاناة الفرد يف وطن بات غريب األطوار.
واقعية األحداث تحقن هذه الرواية بالفيتامينات الرضورية لتُكسبها وزنا وقيمة .رغم
أن الواقعية كانت حقال تجريب ّيا ملاليني الروايات ،ولكن رشف القضية التي ألجلها
اغتيل شكري كان وحده كافيا ملنح هذه الرواية وثيقة امتياز إبداعية ،رواية تقف يف
صفوف الربوليتاريا أي يف صفوف الناس حيث كانوا ومهام كانوا.
تخريبي ُمضا ّد للثورة ،عن كل عميل
نقرأ بني ط ّيات هذا الكتاب عن كل نشاط إرها ّيب
ّ
رسي أو كل مثقف خائن هرب من وجه قض ّيته وتنكّر لدوره الرياد ّي الذي رشّ حه
ّ
له مجتمعه.
القمعي االستبداد ّي
نقرأ عن القمع يف زمن ما بعد الثورة وما قبلها ...عن النظام
ّ
الذي يُلغي إنسان ّية اإلنسان ...وندرك كيف فشلت تلك الثورة يف حفظ كرامة اإلنسان
التونيس بل إنها تدخّلت يف أدقّ تفاصيل حياته وأوقفت نبض قلبه ...واقع مرير دفع
ّ
احتجاجي عن
عبد الصمد وعمران إىل االنتحار عىل تلك الشاكلة الفظيعة كشكل
ّ
كل الذي حدث« :أال كم من عجائب يف الربيع الذي تح ّولت نسامئه إىل رياح باردة»
ص.389

عدنان املاجري يف ذمة اهلل
انتقل إىل جوار ربه املغفور له الكاتب العام
املساعد للفرع الجامعي للصناعات الغذائية
والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية
بجندوبة األخ عدنان املاجري.
وإثر هذا املصاب الجلل تتقدم أرسة جريدة
الشعب وكافة النقابيني إىل أهله بأح ّر
التعازي وأسمى عبارات املواساة.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

شخصيّتان مل يعرتفا بالثورة املزعومة «الثورة الباردة الحزينة ،الثورة املؤامرة» ص.207
تعلّقت ببعض أبطال الرواية أوصاف س ّيئة ترمز اىل قُبح املرحلة وقبح املجتمع
«الثور ّي».
يقول الكاتب« :هام وجه الثورة املريض املتهالك الذاهب نحو املوت» .207
انتحر عمران فعال ودفع معه عبد الصمد إىل االنتحار من أعىل الجبل ألنهام امتآل
قنوطا ويأسا من ثورة مزعومة« :أبدا مل يتغيرّ يشء بعد الثورة» ص.214
إ ّن حب الوطن هو ملك امللوك وهو وحده االيديولوجيا الثابتة يف الزمان واملكان وهو
ما هدّمته الثورة عن طريق رموز سياسيّة وفكريّة راديكاليّة تريد الدفع باملجتمع
ومبؤسساته إىل الرجوع إىل الوراء ،إذ ينزع الكاتب إىل استحضار شخصيات تحمل
ّ
أسامء لها دالالت تاريخ ّية خاصة بالفتنة الكربى :فاطمة ،خديجة ،زهراء ،عثامن...
السيايس واالجتامعي
والز ّج بهم يف أتون أحداث قادت تونس إىل الفشل والالّاستقرار
ّ
«كان البلد مييش عىل قدمني متعرثتني باحثا عن توازنه ،أصبحت القدمان تتوكّآن عىل
عصا واملسار نتوءات و ُحفر وجروف هاوية» ص.259
تقول فاطمة :شمن يخون وطنه ،من تهون عليه كرامته مقابل وسخ دار الدنيا أفضل
منه مومس تتم ّعش بثدييها» ...كل يشء كان يهت ّز تحت أقدام الكاتب :الوطن يهت ّز،
العلني»...
الشّ عارات تهت ّز ،القيم ،املبادئ ...أل ّن «الكلّ يُباع ويُشرتى يف أسواق املزاد
ّ
والكلّ يخون« :سأخونك افرتاضا مثل أرشس الوطنيّني الذين يف لحظة غري محسوبة من
العلني بسندات
الزمن يخونون وطنهم» ...كيف يكتب الكاتب عن بلد باعوه يف املزاد ّ
مؤ ّجلة الدفع؟» كم عدد الذين تح ّولوا إىل عمالء يف هذه السنوات القليلة املاضية؟»
ص .271لكنه يستدرك أحيانا ليعرتف بأهمية إنقاذ الثورة« :ومع ذلك تظلّ الثورة
حلُم املتعبني واملقهورين واملهمشني» ص .329ويدعو إىل إحياء الضامئر واستنهاض
الهمم« :أال من يحب تونس ،أال من يستحي من جامل أرضها ومائها وتاريخها؟ أال
من يستحي؟ ص .354
تص ّور الرواية حجم الدمار الذي لحق املجتمع التونيس بعد الثورة والتش ّوهات التي
غمرته وأصابت املثقفني وغري املثقفني .يقول متحدثا عن سليامن« :سليامن الذي
تعفّن من الداخل ،بعض مساوئ العهد الجديد غمرت وجدانه» .ص .270وهو الذي
اعرتض عىل تسمية أحداث  2011بالثورة ،نعم انها ليست ثورة كام يعتربها البعض:
«أ ّي ثورة ،اذا فهمت ما تعنيه فأنا أكره الثورات العربية ،العرب ال يصنعون الثورات
امنا يصنعون مصيبة ،يف ّرقون بني ثورات يف مطابخ املخابرات األجنبيّة وهم يطربون
ويصفّقون ويُحنون الرؤوس ويُنفذون».
ث ّم نُفاجأ بهذا املثقف يبيع نفسه مقابل منصب قنصل عام يف دولة أجنبية تاركا
خلفه نقده لألوضاع ومتن ّكرا لدوره يف التغيري وإصالح مسار الثورة ليؤكّد قول الكاتب:
«الثورة يف حاجة اىل بضاعة متعفّنة وإىل مال فاسد واىل معامالت مشبوهة واىل
حكّام منحرفني وأخريا اىل مواطنني مصابني بأمراض مزمنة ال يحت ّجون وال يعارضون وال
يعتصمون أمام مقرات السيادة».
كأ ّن بسليامن يعلن هزميته وفشله يف مقاومة الرداءة فاختار الهروب فلم تعد ته ّمه
الثورة وال الوطن ،متاما كام كان عبد الصمد غري آبه إال بقارورة الخمر أو كُسرية خبز
يطفئ بها نهم معدته» ال ته ّمني الدولة ألنّها مل متنحني غري الضياع والتسكّع عىل
األرصفة« .ل ُيعلن الكاتب أنّنا يف زمن« :تعفّن فيه كل يشء حتى النفوس حتّى الهواء».
أه ّم ما مييّز هذه الرواية أن الكاتب ليس شيزوفرانيّا كاتب كشف األكذوبة ،أكذوبة

أخف وزنا وأ ْن ال أحد يجلس فوق أصابعه أو عىل
الثورة ،كتب بطالقة ،ليشعر أنّه ّ
يؤسس وعيا لدى القارئ فهو مل يجلس
الورقة عندما يكتب ،كاتب يقاتل من أجل أن ّ
وراء طاولة ليكتب بل كتب ألن الدمار لحق كلّ يشء يف هذا الوطن واستنزفه فكانت
الرواية عبارة عن رصاخ يريد أن يخدش القارئ بأظفاره.
كاتب تحدّث عن ثورتنا الفاشلة حيث مررنا يف طريقنا يف اتجاه انجاز ثورة،
استوقفتنا الزهور يف جنباتها وتسلّينا بالشعارات الفضفاضة كشعار الح ّرية والكرامة
والدميقراطية ،لقد عشنا تجربة مريرة قاسية يف يقظتنا وثورتنا ال يف نومنا وخضوعنا
قبل .2011
وهنا كانت الغرابة وكان الفشل ...فلم يصمد يشء ومل يستقم لنا أمر لذلك أعترب
هذه الرواية ستُقيم يف ذاكرة الثقافة ولن تهجرها ألن لها خصوص ّيتها ،وألنّها مستق ّر
لنوع من التصادم الحا ّد العايت تبدو يف بدايتها مليئة بالهدوء لك ّنها طافحة بنوع من
الصخب يُع ّد يف ح ّد ذاته أمارة عىل ما يحدث يف قاع تلك النصوص وأقاصيها من صدام
النص متكتّام يظلّ القارئ طامحا إىل
ال يهدأ وال يكلّ تكاد الرواية ال تس ُعه .وفيام يظلّ ّ
النفاذ اىل املسكوت عنه .والحال أ ّن ذلك املسكوت عنه هو وحده الذي يضع القارئ
عىل عتبة التوغّل يف مدن األعامق أين تربض ماهية النص متكتّمة إال أنّه يضعنا كذلك
يف َع َنت الحرية وعنف السؤال فتتلقّفنا التساؤالت والقهقهات العصبيّة لبعض أبطال
الرواية قهقهات تحفر أعصابنا حفرا ...كأ ّن بالثورة وردة جميلة طالعة من ُجرح...ك َنبع
ماء بارد يروي صحاري امللح ...إذ كان ال بد أن نثور عىل أكفاننا لننهض ...لكن خنجر
الخيانة والعاملة غُرز يف ظهر الوطن ...فباعوا الثورة ،باعوا الوطن ،وهدموا رصحه
وأحرقوا أحالم الشباب ورسقوها وارتفعت شعارات املوت واإلرهاب واالغتياالت عىل
أشالء شعارات الثورة املنادية بالحرية والكرامة.
إ ّن هذه الرواية ،كشفت أن ال ضفاف لحزننا وال حدود الكتئابنا ،وأنّنا عىل عداء
ونقي ،وأ ّن فشلنا ليس طارئا أو عرض ّيا ولك ّنه حلقة من
تاريخي مع كل جميل وجديد ّ
ّ
مسلسل جرامئنا الهمجيّة ضد الوطن.

الى السيد الرئيس المدير العام للصندوق
الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية

تمكني األعوان املتقاعدين للوكالة الوطنية للتبغ
والوقيد من (منحة العبء الجبائي االضايف)
نحن أعوان الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد املتقاعدين نرجو من
سيادتكم التدخل ملصالحكم الخاصة لتمكيننا من (منحة العبء
الجبايئ االضايف) التي مل نتمتع بها منذ  2016اىل يومنا هذا وهي
مسجلة يف الرائد الرسمي .
* عن األعوان * احمد اليحياوي
* املولدي سايس * عيل العويتي
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متفرقات

كورونا أثرت على صادرات تونس من الغالل

تراجعت صادرات تونس من الغالل
اىل ليبيا بنسبة تفوق  50باملائة لتبلغ
 15537طن ،منذ  1جانفي اىل غاية 9
نوفمرب  2020مقابل  32962طن ،خالل
الفرتة نفسها من سنة  ،2019بسبب
االضطرابات التي طالت املبادالت
التجارية بفعل تأثريات جائحة كوفيد-
 ،19وفق ما كشف عنه رئيس املصلحة
التجارية باملجمع املهني املشرتك
للغالل ،طارق ترية.
وأشار ترية ،اىل تراجع عائدات قيمة
صادرات الغالل التونسية يف اتجاه ليبيا
(التي تستقطب ما يقارب  70باملائة
من مجموع الصادرات التونسية) ،لتبلغ
أكرث من  28مليار دينار ،من  1جانفي
اىل  9نوفمرب  ،2020مقابل حوايل 60
مليار دينار ،خالل نفس الفرتة من سنة
.2019
وأفاد املتحدث ان تصدير للغالل
التونسية نحو السوق الليبية اسرتجع نسقه الطبيعي،
منذ اوائل شهر اكتوبر 2020حيث ناهزت الكميات
املصدرة  3600طن منها  2300طن من الرمان ،بعد
توقف شبه كيل للتصدير يف شهر سبتمرب  ،2020وذلك

بسبب استئناف نشاط الخط البحري بني تونس وليبيا.
والحظ ان تطور صادرات الغالل التونسية نحو ليبيا
يبقى مرتبطا بشكل هام بفتح الحدود الربية.
وقال ترية ان صادرات تونس من الغالل (نحو كل
االسواق التصديرية) ،شهدت هي االخرى تقهقرا

خالل الفرتة املذكورة بني سنتي  2020و ،2019بنسبة
 48باملائة عىل املستوى الكمي لتصل اىل  25 682طن
مقابل  46 344طن فيام كان الرتاجع من حيث القيمة
بنسبة  34باملائة اىل  68مليار دينار مقابل  104مليار
دينار

يذكر ان املجمع املهني املشرتك للغالل برمج 3
رحالت بحرية تنطلق من  3موانئ تونسية باتجاه
ميناءي طرابلس ومرصاتة الليبيني من اجل تسهيل
عملية تصدير الغالل التونسية اثر تعطل الرتويج عىل
الحدود الربية.

القضاء يرفض طلب تواصل تزايد منسوب العنف خالل شهر
أكتوبر
الدستوري الحر
قررت املحكمة االبتدائية تونس  1رفض الدعوى
االستعجالية التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر
ضد االتحاد العاملي لعلامء املسلمني بهدف إيقاف
نشاطه يف تونس.
وأكد الناطق باسم املحكمة االبتدائية تونس 1
محسن الدايل ،أن القايض االستعجايل باملحكمة
قرر رفض الطلب االستعجايل الذي تقدم به الحزب
الدستوري الحر يف جلسة يوم أمس اإلثنني ،مضيفا
أن هذا القرار قابل لالستئناف يف ظرف  20يوما من
تاريخ اإلعالم.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبري مويس
والنائبة بالربملان سجلت ،عقب جلسة يوم 2
نوفمرب الجاري ،تظلام مبكتب النائب األول لرئيسة
املحكمة االبتدائيية تونس  ،1إثر رفض القاضية
املتعهدة مبلف االتحاد العاملي لعلامء املسلمني
تسجيل ترصيحات محامي االتحاد مبحرض الجلسة
التي اعتربتها تكفريية.
ورصحت مويس أوائل سبتمرب املايض بأن حزبها
رفع قضية استعجاليه إليقاف أنشطة االتحاد
العاملي لعلامء املسلمني يف تونس ،مبا فيها أنشطته
«املشبوهة» بجامعة الزيتونة.

أكد منتدى التونيس الحقوق االقتصادية
واالجتامعية تواصل تزايد منسوب العنف خالل
شھر أكتوبر  ،2020الذي كان مرسحا الحداث
عنف ذات شكل جامعي خطري ومتطرف.
وأضاف املنتدى يف تقريره الشهري لشهر
اكتوبر ،ان عددا من مناطق العاصمة واألحياء
الشعبية بها شهدت مواجھات عنيفة وصل
عدد املشاركني فيھا اىل  800شخص من مختلف
االعامر وخلفت يف احداھا مبنطقة الضاحية
الجنوبية وفاة طفلة سنھا دون العارشة إثر ما
شعرت به من خوف وھلع.
وعىل غرار األشھر السابقة يحتل العنف
االجرامي ،خالل شھر أكتوبر ،صدارة أحداث
العنف املرصود من قبل فريق عمل املرصد
االجتامعي التونيس وعينة الرصد املتكونة من
مجموع الصحف اليومية واألسبوعية وابرز
املواقع االلكرتونية بنسبة تجاوزت ال  87باملائة.
وتحتضن الشوارع والطرقات أكرث من نصف
أحداث العنف املرصودة خالل شھر أكتوبر يليھا
يف ذلك فضاءات السكن لتأيت يف مرتبة الحقة
املؤسسات الرتبوية فوسائل النقل واملؤسسات
االستشفائية الصحية واملقرات اإلدارية.
وتحتل والية سوسة صدارة املناطق التي عرفت
أحداث عنف خالل شھر أكتوبر بنسبة 25.8
باملائة تليھا يف ذلك والية تونس بنسبة 14.5
باملائة من املجوع العام ،ليكون منسوب العنف
نسبيا متقاربا يف بقية املناطق عىل غرار والية بن
عروس ووالية القريوان ووالية مدنني واملھدية.

وكانت أحداث العنف خالل شھر أكتوبر بنسبة
 45.2باملائة جامعية يف الوقت الذي جاء 54.8
باملائة منھا يف شكل عنف فردي .وكان جنس
الذكور املسؤولون عىل نسبة  87.3باملائة من
أحداث العنف التي شھدھا الشھر يف حني
مثلت النساء نسبة  39باملائة من ضحايا العنف
املرصود ومثل الرجال نسبة  47.2باملائة من
املعنفني.
وتدعو منظامت املجتمع املدين والباحثني يف
علم االجتامع وعلم النفس االجتامعي ،اىل
إيالء ظاھرة العنف األھمية املطلوبة بالدرس
والتمحيص ،كام حذروا من خطورة خلق جيل
جديد من الجرمية ،واعتربوا ان الوقت قد
حان لتناول االمر ضمن مقاربات علمية تكون
منطلقا لتفكيك املشكل وإيجاد سبل اإلحاطة
به والتقليص من نسق انتشاره.
واعترب املنتدى ان احداث العنف املسجلة

تتجاوز ،حسب الباحثني يف علم االجتامع
الدافع االقتصادي ،لتعكس قضية اعمق تشمل
املؤسسة األمنية.
فالجرمية حسب عديد القراءات مرتبطة أيضا
مبناخات وسياقات وسياسات عامة تعيش
عىل وقعھا البالد ،فحالة الضبابية وعدم
وضوح املستقبل الذي يفرضها الوضع الوبايئ
وتواصل انتشار فريوس كورونا املستجد
والترسب والفشل املدريس وضعف رقابة األرسة
واختالالت املنظومة الرتبوية وعدم االستقرار
السيايس كلھا أسباب وأطر مساعدة عىل من ّو
وتطور نسق الجرمية.
وحذر الخرباء من مخاطر إقصاء الطبقات
املھمشة الذي يقود إىل ارتفاع معدل العنف
والجرمية بسبب شعور ھذه الطبقة بالنقمة
االجتامعة والغضب إزاء سياسات التمييز
بحقھا.
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دولية

ترامب والرتامبية
حبس العامل أنفاسه طوال األسبوع الذي تخللته االنتخابات الرئاسية
يف الواليات املتحدة وكذلك انتخابات املجلسني (النواب والشيوخ) األمر
كان خطريا جدا فالعامل أجمع يواجه وبا ًء يهدد حياة املاليني من البرش
وساكن البيت األبيض ال يعرتف بهذه الخطورة وال يعرتف بالعلم بينام
تتعلق أنظار املاليني من البرش مبختربات «الواليات املتحدة األمريكية»
األكرث تقدما يك تعطيهم اللقاح .والرجل الذي ميتلك توجيه هذه القدرات
يقول كالما مخبوال عن أن هذا املرض هو أمر عادي كاالنفلونزا ويخالف
بل ويهاجم اقرب مستشاريه من األطباء والعلامء ويعطي نصائح مجنونة
عن حقن دماء املرىض باملطهرات وهو أمر يسبب الوفاة اللحظية .وال
يرغب يف وضع «ماسك» عىل وجهه ويشجع الناس عىل عدم استخدامه
ويقوم بحشد أنصاره يف تجمعات كربى تهدد بانتشار الوباء ويرفض العزل
الصحي ومعاونة املترضرين منه من الفقراء بينام الواليات املتحدة متتلك
إمكانيات مالية هائلة حتى أصيب هو وزوجته والعديد من إدارته باملرض
وخرج من املستشفى يهذي مرة أخرى فقد كانت االنتخابات عىل األبواب
وهو يتع ّرض ورشكاته لتحقيقات قضائيةخطرية حول التهرب من الرضائب
وحسابات بنكية رسية يف الصني وديون ضخمة لرشكاته لدي بنوك أوربية.
كان وباء الكورونا هو القشة التى قصمت ظهر البعري .فأتاحت
األزمة الصحية واالقتصادية الكبرية والتي صارت بها أقوى دولة يف العامل
يف الصناعة والتكنولوجيا والقوة العسكرية هي رقم واحد يف اإلصابات
بكورونا ويف عدد الوفيات أيضا .املعارضة الدميوقراطية بقيادة «جوزيف
بايدن» استخدمت هذا لتبيان عدم كفاءة االدارة وفتح ملفات كثرية يف ما
يخص التأمني
يتعلق بكفائة سياستها طوال العهدة املنرصمة وخاصة فيام ّ
الصحي وتخفيض الرضائب عىل األغنياء ومواجهة األزمة البيئية العاملية
والتحالف األورويب والتي أدت إىل عزل الواليات املتحدة عن حلفائها

ودخولها يف حروب تجارية مدمرة مع الصني وكندا واليابان ومع دول
حليفة أخرى يف امريكا الجنوبية.
مل يأت «دونالد ترامب» من فراغ ولكنه له ركيزة اجتامعية
قوية يف مجاالت الصناعات التقليدية والتي نزحت إىل الصني وتحول
عماّ لها لعاطلني ورجال أعامل يف قطاعات الطاقة القدمية والصلب.
وهذا املحور مل يجد بيده وسيلة للتعبئة سوى االستخدام الواسع
لهلوسة الجامعات الدينية الربوتستانتية األصولية والذي يُطلق عليها
«اليمني املسيحي» وانطلقوا بإذاعاتهم ومحطات تلفزيوناتهم يف
دعاية عنرصية ضد االقليات الدينية والعرقية تحت دعاوى دينية

وزارة الشؤون المحلية
والية الكاف
بلدية ساقية سيدي يوسف

* حسني
عبد الرحيم
مهووسة بقيام القيامه قريبا ومعركة بني الخري والرش وكان نصيبنا من
ذلك االعرتاف بالقدس املوحدة كعاصمة لدولة إرسائيل رشطًا لهذا
السيناريو الهستريي والدخول يف تصفية نهائية للقضية الفلسطينية
والذي ال يرتكز إال عىل مصالح مادية يف االستيالء عىل مصادر النفط
يف الرشق العريب.
املهرج التلفزيوين واملطور العقاري «دونالد ترامب» سيخرج
من البيت األبيض مع خرافاته وحروبه الثقافية ،ورمبا يواجه اإلفالس
مبؤسساته العقارية التى بُنيت عىل استدانات مليارات من بنوك
أمريكية وأملانية وصينية ،وقد يدخل السجن يف مخالفات شتى
كالخداع الرضيبي وكذلك تهم أخرى منها ما ميس باألمن القومي
للواليات املتحدة وقد تنتهي حياته العائلية بفعل فضائح شتى.
لكن «الرتامبية» ستبقى خطرا ماثال لزمن قادم ذلك أن أساسها
االجتامعي لن يختفي قريبا وبفعل ساحر وهي ككل اليمني املتطرف
تشكل خطرا عىل املهاجرين والشعوب والطبقات املغلوبة عىل أمرها
واملنظامت النقابية واالجتامعية ،وتشكل تهديدا للسلم العاملي وقد
تقود إىل حروب مدمرة مل نعرف لها نظريا من قبل ،واألمر لن ميكن
تجنبه بخطابات تحذيرية وأخالقية بل بتعاون األمم والشعوب جميعا
من أجل ترسيع أمناط تنمية جديدة للتخلص من البطالة والجوع
واإلفقار املتسارع يف كثري من بلدان وحتى يف بلدان متقدمة .وكذلك
خطر التدمري الحادث للبيئة وارتفاع درجة حرارة األرض بفعل
االستخدام الواسع للبرتول والفحم.
«ترامب» غري مأسوف عليه لكن املشكلة أكرب من أن تحلّها
انتخابات يف أمريكا أو غريها ألنها مشكلة االقتصاد العاملي بكامله.
لكن إزاحته من مركز أكرب قوة يف العامل تُشكل خطوة كبرية لألمام.

إعالن بتة عمومية
للمرة الثانية

يعتزم رئيس بلدية ساقية سيدي يوسف اجراء بتة عمومية باالشهار واملزاد العلني للمرة الثانية يوم الجمعة  27نوفمرب  2020مبقر البلدية وذلك لتسويغ املعاليم املوظفة عىل الفصول التالية:

بيان الفصول
ـ السوق العامة
ـ امنة الدواب
(وقوف الحيوانات،
تسجيل الحيوانات،
الطريق العام)

الثمن االفتتاحي

الضامن الوقتي

200.500.000د

20.050.000د

تاريخ وتوقيت
ومكان البتة
الجمعة 27
نوفمرب 2020

فعىل الراغبني يف املشاركة والذين مل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الدولة أو الجامعات املحلية وليست لهم سوابق
عدلية أو يف حالة إفالس أن يسحبوا من البلدية االستامرة املعدة للغرض لتعمريها وإرجاعها قبل موعد البتة مع تقديم
الوثائق التالية:
 1ـ كراس الرشوط ممىض من طرف املرتشح ومع ّرف بامضائه.
 2ـ شهادة سارية املفعول يف االنخراط بالصندوق الوطني للضامن االجتامعي.
 3ـ نظري من الباتيندة سارية املفعول (املعرف الجبايئ) طبقا ملقتضيات الفصل  56من مجلة الرضيبة عىل دخل
األشخاص الطبيعيني والرضيبة عىل الرشكات.
 4ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمرتشح.
 5ـ شهادة ابراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية.
 6ـ نسخة من العقد التأسييس للرشكة إذا كان املتع ّهد شخصا معنويا.
 7ـ ترصيح عىل الرشف يثبت أ ّن مقدم العرض ليس يف حالة افالس.

مدة اللزمة
من  01جانفي
 2021إىل غاية
 31ديسمرب
2021

 8ـ اثبات تأمني وقتي ( ٪10من السعر االفتتاحي) مببلغ قدره عرشون ألفا وخمسون دينارا ( )20.050.000مسلم
من قبل قابض املالية محتسب البلدية.
توضع الوثائق املذكورة بظرف مغلق ال يتضمن أي معطيات حول مقدم العرض إالّ عبارة «ال يفتح لزمة استخالص
املعاليم املوظفة عىل السوق االسبوعية وآمنة الدواب لبلدية ساقية سيدي يوسف» .ويرسل بالربيد مضمون الوصول أو
الربيد الرسيع أو يودع مبكتب الضبط بالبلدية مقابل وصل اثبات عىل أن يكون آخر أجل لقبول الرتشحات يوم الخميس
 26نوفمرب  2020عىل الساعة الخامسة والنصف مسا ًء (يعترب ختم مكتب الضبط) ويتم فتح امللفات االدارية يوم
الجمعة  27نوفمرب  2020عىل الساعة العارشة صباحا يف جلسة علنية مبقر البلدية وتكون جلسة التبتيت اثر االنتهاء
من فرز امللفات االدارية للمرتشحني مبارشة يف نفس اليوم.
ـ إ ّن عدم االستظهار بكافة الوثائق املب ّينة أعاله يف اآلجال القانونية يرتتب عنه الحرمان من املشاركة.
وملزيد االرشادات ميكن مراجعة ك ّراس الرشوط املوضوعة عىل الذمة بقرص البلدية أو عن طريق الهاتف أثناء
أوقات العمل اإلداري عىل الرقم 78258720 :أو رقم الفاكس .78258311
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ثقافة

ديوان الطاهر الحداد أُنموذجا

ولنئ كان الحدّاد شقيّا بفكره ثائرا
تصدير :
يف مواقفه النرثية فإنّه كان غاضبا يف
يقول الطاهر الحداد (البسيط):
شعره ملتفتا إىل شواغل عرصه يربكه
«بالدنا هذه ارض لنا خلقت
فكيف نرتاد فيها عيشة الكرب التجنيس فينسج فيه االبيات مح ّذرا متوعدا
منقلب
رش
يا
إذا؟
البالد
هذه
فلمن
إن مل نكن اروسا يف أرضنا
ّ
(الطويل) :
(الديوان)
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والهوان وحبس نفسه بني جدران القديم يتفيؤ ظالله يقول (الوافر) :
 أيّها الشّ عب 1928َويْ َح قَ ْو ِمي إذ ْكلّام اشتدّت األرزا ُء قالوا عىل « ُمراد الل ِه»
 يا شعب 1932وال ّرجل واع مبرشوعه اإلصالحي الشعري فهو القائل (البسيط)
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ايه بني وطني هيّا نصلح ما
 تكريم الزعيم 1928الثّابت عندنا أ ّن حضور البعد الوطني واإلصالحي يف شعر
1928
 العلم أ ش النجاحالحدّاد ليس معزوال عن حركة أدبية عربية كانت سائدة وقتئذ
1922
 نصيحة لقوميفالغالب عىل أشعار تلك الحقبة هو األناشيد الحامسة وتصوير
 الخيبة 1928الفظائع التي ارتكبتها االستعامر واملناداة باالستقالل والتح ّرر والحث
 العلوم1928عىل الثورة ولقد خاض معظم الشعراء يف هذا املوضوع وبرع كثري
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والشعر االجتامعي عند الحداد يُراد به تصوير عيوب املجتمع
مجموعة القصائد واملقطوعات32 :
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الحداد
ّ
إىل علوم الدنا
للصناع لل ّزراع نفتحها
للتّجار ّ
لكتاب العماّ ل التونسيون وظهور الحركة النقابية ( ،)1927وقصائد جمعا إىل األدب
 1932جاءت بعد سنتني من اصداره لكتاب «امراتنا يف الشعرية
هبوه للعلم تجنوا
واملال إ ّن ع ّز مل نفقد صبابته
واملجتمع» وإذا أضفنا القصائد التي نرشت بني سنتي  1934 /1933وافر الذّهب
أصبح العدد الجميل لقصائد ما بعد «امرأتنا يف الشرّ يعة واملجتمع»
دستورها الكامل
بذلك تونس تغدو ح ّرة ولها
 14قصيدة وهو ما يعدل نصف الديوان تقريبا ،كأنّنا بالطاهر الحداد القايض عىل اللّعب
يلو ُذ بالشعر حينام ُ
تفتك به الخطوب ،فال الكتاب االول أعقبه صمت
ال خاب من طلب
هيا بنا يا بني األوطان نسعدها
وال الثاين م ّر بسالم أمل يحارص الحدّاد وتفرض عليه اإلقامة الجربية العلياء بالدأب
حتى قُبيْل قراءة كتابه الشهري «امرأتنا يف الشرّ يعة واملجتمع»؟
وقال يف ال ّرياضة (املتقارب):

نحب الرياضة حبّا عميقا لنقوي جسوما فنهوى العمل
ّ
بها نجتيل من قوانا كنوزا تخ ّط إىل املجد أعىل مثل
وفيها رسور به ال ّنفس تزكو وميدان سبق يه ّز األمل
فيغرس حب البطولة فينا وهل فاز يف الدّهر غري البطل
وقال يف الغناء (مجزوء ال ّرجز):
يف الغنا طعم القلوب وفيه غذاء العاشقني
فيه ضياء الناظرين
فيه رسور دافق
فيه عزاء البائسني
فيه األنني مردّدا
لقـد كانت معركة الحداد يف شعره مع الجمود طويلة غلبت
عىل أغلب قصائده فقاومت الزيف والرجعيّة وحاربت التكفري
والتّز ّمت أمل يقل (الخفيف) :
الغرب كفر يبدّد املسلمينا
ال تصدّق يا شعب أن ّرقي
وببوذا اليابان يف املؤمنينا
أ ّمة الغرب ال تزال لعيىس
بعد نيل العىل مع السابقينا
ومبوىس اليهود زادوا إرتباطا
مل يصبهم من الدين ما
كلّهم يف متدّن العرص فازوا
يعرتينا
دون كل األديان يف العاملينا
أفهل كان دين أحمد يخىش
ويأمل الحدّاد من العزوف عن األخذ بأسباب التمدّن ويحزن
للتشابه الحاصل بني كلّ العرب يف التأخّر ،يقول (الخفيف):
حسب العرب أنّهم كل يشء وتغنوا بعصمة األجداد
وتفانوا يف خدمة األحقاد
فأبادوا قوى التجدد فيهم
واستطالت آياته يف العباد
بينام علمهم أنار سواهم
والناظر يف شعر الحدّاد يالحظ هيمنة الحقلني الداللني التاليني:
• الشعب-الوطن – قومي – بالدي
• الظالم – النور – التقدّم – التخلّف
يؤسسان إىل خيط ناظم لكلّ أشعار
وهذا الحقالن الدّالليان ّ
الحدّاد فمنطلقه االميان بقدرة «الشعب» عىل التح ّرر ونهايته الخيبة
وبئس القرار ،ومل يكن الحدّاد وحده من انتهى إىل هذا املآل فمثله
«غبي» وكذلك الحال
الشايب بدأ مزمجرا وانتهى إىل القول بأ ّن شعبه ّ
بالنسبة إىل املسعدي وأبطاله.
إنّه االميان بالفرد وقد حقّق انسانيته بالخروج عىل طينته
وكانت تلك عقيدة جيل من النخبة التونسية يف العرشينات
والثالثينات من القرن العرشين بدأت كالحدّاد مدونتها الشعريّة
والنرثيّة مشيدة بق ّوة «التونيس» وانتهت إىل تصوير مأساة شعب
العجز واالستسالم للجهل والفقر والهزمية.
لقد كانت أنا الحدّاد متمردة عىل الفقهاء واآلباء ،كانت أمنوذجا
للذات الوجوديّة يف مطلع العرشينات والثالثينات ،الذات التي آمنت
بأ ّن ارادتها ال تقهر وانّه «ال ب ّد أن يستجيب القدر» ،صارعت املواقف
الجربيّة وآمنت برضورة الخروج عىل سلّم قيم مركّز عىل معنى الفقه
إىل سلم قيم مركّز عىل معنى االنسان (الطويل):
وأنت م ّني نفس
أ َتونس عندي يف هواك تولّع
عليك تقطع
بخلق رؤوس
بجهل ،بتفليس ،بتجويع أنفس
تستهان فرتكع
لنزف دماء الواهنني
أضاعوك واستخذوا لسلطة معرش
وحقّك ضائع
والحدّاد إذ يفنت بالذات الفاعلة املريدة تدخل غريها من
الجائعني إىل ج ّنتها فتشبعها من خرياتها ،وتخرج باملستذلني البؤساء
كتائب عىل الطغاة ثائرة توقدها «حمراء» ولكن بعد تجربة م ّرة
وارتداد وعي شعبي تعود ذات الحدّاد إىل ذاتها وقد أتعبها شعبها
مبعارك سخيفة ،يرصخ الحداد محذرا معاتبا المئا فيقول (الخفيف):
وثوري يا روح ثورة عات
زمجري براكني أحشايئ
يف دجى الليل يف
واعصفي يا رياح والرعد يدوي
حشا الغابات
ضلت بها وجوه
واغضبي يا بحار يف الليلة الظلامء
النجاة
بنوه ملوته يف هناة
ما تشعبي يف مغلق الكرب وارتاح
ويسخر من طموح شعب أرسته الجراية فعلق همته بها
واستكان يقول (الخفيف):
يا جرايات قد قسوت علينا فانحدرنا كأسفل األجيال
ذلة العجز قد امدتك منا بجنود تقودنا للزوال
بك بعنا أوطاننا وذوينا وخرجنا عنهم رجاء نوال
كستها خيبتها يف جامعتها وألقت بها يف قاع
هكذا نقرأ ذاتا رّ
اليأس من «الشّ عب» فتختار اعتزاله (الطويل) :
يعيشون دهرا
سأتركهم بالرغم م ّني كام اشتهوا
يف الظالم مديدا
عىس تظهر
وأرعاك يا قصدي وحيدا كام ترى
االيام منك جديدا
ويهجوه قائال (الطويل):
لوهم براهم
يريدون م ّني ختلهم باستكانتي
يف الحياة عبيدا
واسلب منهم
أنظم قويل من سذاجة ذهنهم

* د  .عيل بوبكر (جامعة تونس)

طارفا وتليدا
كذا شاءهم من يرتوي بدمائهم
الرشاب صديدا
ويسخر من شواغله ويكفر به قائال (الخفيف):
قاد يف العاجزين
خيبة العجز هكذا توقد األحـ
وقد القتاد
نخدم الشعب يف
ليت شعري متى نكون رجاال
صفاء الوداد
يف حمى الصديق
فاختالف السبيل مهام تناهى
ليس غري السداد
ما أثرنا جه ّنم األحقاد
آه لو كان يف العزائم صدق
فأصبحت فيه
وأرجايئ قد كنت يف القلب مزمارا
صمت الحداد
ويختار العزلة بعد يأس االصالح (الطويل) :
وشاؤوا هو أنا
لقد ضاع قومي إذا جافاك إنخداعهم
للحياة مبيدا
وحظي لهم ندبا
فعشت وحيدا فيك أندب حظّهم
يذيب حديدا
لكأنّنا بالحدّاد وهو يقنط من يقظة شعبه يتم ّزق بني موجود
يثري الشفقة (البسيط):
يظن أن بشري ال ّنرص
مسكني الشعب منهوب ومنخدع
قد حرضا
تنحو فتمنحه من
عىس القرون التي اغتالت سعادته
يرفع الخطر
ويشقى الحداد بهوان أ ّمة ضيّعت مجدها فضاعت فيبلغ
االشمئزاز منها ذروته فيقول (الخفيف):
ما يعانيه املحب يف يوم ص ّد
فيك يا ا ّمة الغرور أعاين
ولكن نفس الشاعر يراودها األمل يف ذروة اليأس فتأمل يف
«أبناء الوطن» خريا فتنشد أحالم شعب وتعتصم بقضايا بالد وتخوض
رصاعات عرص ،مثقفة عنيدة مقاومة لعلوج احتالل ترنو إىل إصالح
أحوال العماّ ل وتتصدّي لألعراف وقد انتهكوا أعراض العامل وتنرش
ما تراه للمرأة رساجا منريا وتحث عىل العلم وتقدّسه (املتقارب):
مبنيّتها يف مجال الصدام
بعقل وعلم تفوز الشعوب
تصول بحكم عىل الكل عام
فتحرق بالعقل عادات سوء
ويرت ّد الحدّاد يف أكرث من قصيدة إىل نفسه وقد تقطّعت
وشائجه بالناس ليحيا حياة قريبة من حيوان ال ّز ّهاد يناجي ربّه
ويتوسل إليه يف رؤية ال ترى يف الوجود غري الله يقول(الطويل):
ّ
إليك فأحيي يف
أناجي بك األشواق وهي تهزين
هواك سعيدا
سوى شعل تذيك
وما هذه الغارات تغزو جوانبي
اللّهيب شديدا
وخمرة أنيس إذا
فأنت س ّني روحي وأنت يقينها
بقيت وحيدا
أغ ّني بها شعري
عذايب وبؤيس يف سبيلك ج ّنة
إليك نشيدا
إنّنا نعجب لجيل من الر ّواد كان معارص للحدّاد تع ّجل استفاقة
شعب وثبوره فأصدر أحكاما قاسية ال ترى غري اليأس وخيبة النهاية.
جيل مل تقنعه تحركات العامل بني  1924و 1926ومل ينتبه
إىل امل ّد الشعبي بني  1932و 1938وانتفاضة  ،1938ربمّ ا كان الغنب
والقهر آلة حرمت الحدّاد من أن يعيش مستقبل الدهر لينظر فريى
بأس شعب وإرادة حياة ،غري أنّه رأى نفسه شهيدا حاملا بج ّنة رسمها
بأحالمه وبنفاثة صدره أليس هو القائل عن نفسه وعن موته شهيدا
(الطويل):
يقبلها وجدا ويكرم جيّدا
أراك مع البدر املضاحك أبحر
ّ
يرف كقلب ذاب فيك
عىل الفضة البيضاء سال نضاره
شهيدا
ويسقيهم بعد

على سبيل الخاتمة:

لقد جاءت قصائد الحدّاد سهلة السبك واضحة العبارة ال
ترت ّد إىل غموض القدامى وال تتوشّ ح بزخرفتهم اللفظيّة ،وال تتدثّر
باستعاراتهم البعيدة ،جاءت من رحم الواقع قريبة املأخذ ملتزمة
مبخاطبة القوم مبا يفهمون ،عفويّة متح ّررة نسبيّا من قيود العمود
الشعري القديم ،وهي إىل ذلك شديدة الخصومة مع مفهوم للحياة
ميّت ،ومع نفس شعبي عاجز أصابه الوهن واالستسالم ومع احتالل
جثم عىل البالد طويال.
شعر الحدّاد فيه صوفيّة اتحاد بني شاعر وبالده :فني فيها إىل
متيسة يف الواقع.
ح ّد الحلول وهو إىل ذلك شعر َحلُ َم بشهوات غري رّ
انتهت معركة الحداد وجاءت بعدها معارك وفاتت مرحلة
جيل آمن بغد أفضل لشعب أنهكته الخصومات وجاءت أخرى عىل
الحب والفداء ...وكلّها
طريق تونس الخرضاء طريق العشق والفناء و ّ
مراتب يف الحب نحلّم ال ّنفس بها لكننا نبقى دونها فنبدعها يف الشّ عر
كرها.
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الفنانة التشكيلية سهيلة عروس:

لوحات وورشات ضمن مشاركة يف مهرجان الفنون ببولونيا
* شمس الدين العوين
السفر يف دروب الفن مجال للنظر والتأمل تجاه الذات واآلخرين حيث
التعاطي الجاميل يف رضوب من البوح والحلم والحنني ..انها لعبة القول
باألعامق يف حيز من الصدق والصفاء النادر ..انها كذلك براءة األفعال يف
الخروج عن املألوف والعادي قوال بالرغبة يف التجدد والتغاير...
يف عوامل الفن والتلوين تحديدا مثة ما يغري بالتحليق عاليا تقصدا للبهاء
والجامل عىل نحويصبح الكون بأشيائه وعنارصه وتفاصيله ما يشبه علبة
تلوين لتغدو اللوحة تعبرية فارقة مبا هي مرآة عاكسة لألحاسيس واعتامالت
الدواخل ..دواخل الفنان وشواسعه الطافحة باألسئلة والقلق والتي تأخذه اىل
النجمة العالية ..يف سامء الفن البعيدة.

اهمها يف بولونيا وتركيا ..وأنا فنانة يف اوىل خطوايت ،تتميز لوحايت بالطابع
التجريدي وتعرب من خالل ألوانها املفعمة بالحياة كاللون األزرق واالصفر
عن حبها للحياة واميانها مبستقبل أفضل مزدان بالحب والسالم .شاركت يف
الجمعية كمتطوعة اميانا مني بأجيال املستقبل وتشجيعهم عىل االستمرار
وامليض قدما وعدم الخوف من املصاعب وحب الحياة رغم الظروف الوبائية
واالجتامعية والسياسة ...وأعرب عن األمل من خالل لوحايت عىل غرار لوحة
« »le bonheurالتي تشجع عىل نبذ الخوف وزرع الحياة وفتح نوافذ
املستقبل بالتعاون واملثابرة ...وأنتظر تعاونا ثقافيا مع مدرسة فنون بولونية
بتونس … »...شاركت بلوحاتها يف معارض بأروقة بالجزائر وساحل العاج بني
سنتي  2018و 2020وهي عضوبجمعيات فنية مثل جمعية عشتار بالعراق

فنانون يتخريون دروبهم الشتى مثل أطفال يسبحون يف سامء الرباءة يزينون
األمكنة والجهات وفق عناوين هي القامشة وما به تفصح عن أرسارها
الدفينة وهي ال تلوي عىل غري الذهاب بعيدا يف فسحات من التلوين والرسم
والجامل.
هي واحدة من ساليك درب الفن هذا ..تأخذ من التلوين رغباته ومآالته
لتكون اللوحة حيزا من هاجسها الجاميل الذي سعت لقوله واالرصار عليه
لتغدو طفلة عابثة باأللوان يف براءة وانسياب كاألحالم متاما ..وهكذا وبعد
هذه السنوات من معارضها الخاصة والجامعية ومشاركاتها يف تونس وخارجها
تواصل نهجها هذا بكثري من الرغبات ..تلك الرغبات التي رافقت طفولتها
للغوص يف عوامل اللون ليبقى األثر لوحات متعددة مختلفة األلوان واألحجام.
هكذا نصل عاملها مع الفن التشكييل املفتوح عىل الحركة والسفر والتنافذ
حيث الفن ذاك الحوار والتواصل بني تجارب وثقافات وكائنات مختلفة
يجمع بينه انسانية الفن وكونيته ولغته املفتوحة عىل الجميع ..العوامل
والجهات والرؤى ..هي الفنانة التشكيلية سهيلة ادريس التي تنوعت لوحاتها
وفق اجتهاد تجاه تجريدية حاملة تأخذ من الذات ملساتها الربيئة يف كون
متغري وتحوالت عاصفة باألحوال ..بني أروقة القرمايس ومتحف خري الدين
والباملاريوم وسانت كروا وسيدي بوسعيد وغريها ..ويف فضاءات عرض ضمن
فعاليات دولية ببلدان منها بولونيا وتركيا .بني هذه الفضاءات وجدرانها
العارضة للفنون كان حضور لوحات سهيلة التي تخريتها كرتجامن لرغبات
التلوين الدفينة يف داخلها يف حيز من االشتغال املستمر البراز لونها الفني
هذا.
يف بولونيا وضمن مهرجانها تم االحتفاء بلوحاتها ضمن عدد من األعامل
الفنية املشاركة التي تعددت تيامتها وتلويناتها وتقنياتها ..وسهيلة عروس كام
تقول عن جانب من تجربتها «أنا فنانة تشكلية مختصة يف الفن التجريدي.
قمت باملشاركة يف العديد من املعارض الفردية والجامعية مع اتحاد الفنانني
التشكليني التونسيني والرابطة التونسية الفنانني التشكليني ،كذلك شاركت يف
العديد من التظاهرات الفنية والثقافية الوطنية والدولية وقمت باستضافة
الفنان االمرييك  -البولوين تادوز مشوفسيك مع الرابطة واستضافة العديد
من أصحاب األروقة والفنانني البولندين يف معارض من تنظيم اتحاد الفنانني
التشكليني التونسيني .كذلك مل تخل مسرييت من القيام مبعارض خارج تونس،

وجمعية فنون بال حدود يف ويف الفرتة األخرية شاركت يف معرض جامعي
لتكريم الفنان الهادي شول بسيدي بوسعيد يف قاعه العرض الهادي الرتيك
ضمن عنوان « »Palette d’Amourمن تنظيم جمعيه ضياء أمل الطفولة
بالتعاون مع بلديه سيدي بوسعيد اىل جانب فنانني تشكيليني هم عيل
الزنايدي ومحمد املاليك وخليفة الربادعي ومحمد الكراي ونجيب بوصباح
ومحمد بن الهادي الرشيف وهيام القطي وجامل شوقي املهداوي وسوسن
هدريش وساملة بن عائشة وعواطف البجاوي وأحمد الزعايبي وانصاف
الغريب وايناس لزرق ومبارك بن نرص وهدى دبيش وايناس الجمني وأمينة
بالطيب ...ويف معرضها الخاص برواق عيل القرمايس بالعاصمة بعنوان
«العلم واإلميان» تعددت اللوحات ( 18لوحة) أكريليك عىل القامش والتقنية
املزدوجة يف اشتغال عىل تنوع مساحات الحركة وبعناوين متعددة منها:
«بلوغ األفق» و«املغاور» و«مدينة االشباح» و«الثقب األبيض» و«شعاع من
املايض» ...وخالل هذه السنة شاركت الفنانة عروس قربع يف فعاليات الدورة
 33للمهرجان الدويل للفنون التشكيلية باملحرس حيث كانت لها تجربة
أخرى من التواصل مع الفنانني املشاركني واثراء مسريتها الفنية ...وبالنسبة
إىل التفاعل الثقايف والفني التشكييل بالخصوص كانت للفنانة سهيلة عروس
مشاركة يف فعالية تشكيلية بالعاصمة البولونية وارصو ضمن «مهرجان
الفنون» املنتظم كل سنة وهو ما عزز من التعاون بني تونس وبولونيا ثقافيا
وكانت املشاركة مبقاطعة ڨربتكا التي تبعد 100حوايل كلم عن العاصمة وتم
النشاط يف ورشة مبعهد الفنون الجميلة يف مجال النحت عىل الخشب ويف
ارشاف من قبل الحكومة البولندية ومحافظة ڨربتكا ويف تنوع للمشاركات
عىل غرار كندا وأكرانيا والواليات املتحدة االمركية وبريطانيا ومسدونيا ويا
والتشاك وكانت هذه املشاركة الدولية يف الفنون التشكيلية مجاال لزيارة
املتاحف الخاصة بالفن واألدب والحضارة يف بولونيا .وقدمت الفنانة عروس
عددا من اللوحات املنجزة خالل املهرجان ويف تنوع للمواضيع وكذلك التقنية
وخاصة الرسم عىل الخشب .هذه جوانب من مشاركات الفنانة سهيلة عروس
يف فعاليات متعددة تخص الفنون التشكيلية ...رحلة مفتوحة عىل /مع الفن
تواصلها الفنانة التي تعد ملعارض ومشاركات فنية قادمة تربز فيها عددا من
لوحاتها الفنية املنجزة حدثا.
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كلمة حق

(ناشط نقايب)وتردٍّ لألحوال
ارتجال
النفطي حولة
طيلة عرشية سوداوية ظاملة
ومظلمة حلّت بتونس وشعبها
مبارشة إثر ربيع عربي اخرتق
االنتفاضة الثورية وحرف مسارها.
ليغتصب الدولة ويعمل عىل
تفكيكها من الداخل بعد انتصاب
الحكام الجدد ،الذين تحالفوا مع
أزالم النظام السابق ،تارة باسم
سياسة التوافق وفق معادلة اإلسالم والدميقراطية بتزكية من
االتحاد األورويب وأمريكا .وطورا بتكشري أنياب اإلسالم الغاضب،
وفْق خطة الرتغيب والتمكني األوبامي لإلسالم اإلخواين االردوغاين
الناعم.
إذن بعد سنوات الجوارح والجوائح ،والسنوات العجاف لهذه
العرشية الكالحة والجافة ،ها هي تونس مت ّر مبنحدر خطري ،لتصل
ولعل ذلك كلّه كان يف جزء كبري منه
حدّ حافة الهاوية واإلفالسّ .
للطبيعة الالّوطنية للحكام الجدد ،والجزء الثاين يكمن يف سياسة
االرتجال واالرتجالية التي انتهجها قادة املرحلة الراهنة.
واذا أضفنا إىل سنوات الجوارح والجوائح ما خ ّيم عىل البالد من
جائحة كورونا ،وما خلفته من نتائج مدمرة لالقتصاد الذي يعاين
أصال من العجز ،سنقول إن تونس وشعبها غارقان ال محالة يف
الوحل.
أما إذا أضفنا إىل ذلك طرق عالج تداعيات أزمة الوباء الكوروين
العرجاء واملعو ّجة والعوجاء ،التي طالت خاصة أصحاب املشاريع
الصغرى من أصحاب املقاهي واملطاعم وما شابهها ،سواء مع
حكومة الفخفاخ أو حكومة املشييش ،فإننا سنجدها بال استثناء
كلها عرجاء وفيها تخبط الحكومات خبطة عشواء .فال هي ع ّوضت
خسائرهم الهائلة وغري املعقولة واملسبوقة ،وال هي أصابت
إجراءاتها كبد الحقيقة.
ما بال حكوماتنا املتناثرة واملتكاثرة واملتهالكة ال يه ّمها غري الحلول
اآلمنية يف معالجة األزمة الصحية؟ أمل تفكر يف إجراءات بسيطة
وسهلة ودقيقة يف التطبيق واملراقبة اللّصيقة؟ فبدال من غلق
املقاهي واملطاعم ومثيالتها كان بإمكانها تحديد عدد الكرايس
وطريقة الوقاية .أال ميكن تعميم هكذا طريقة عىل الفنانني
واملوسيقيني واملرسحيني واملصورين واملنتجني ،الذين يعانون
أضعاف ما يعانيه هؤالء؟ وها هم يتظاهرون كام تظاهر أرباب
املقاهي واملطاعم والنزل للمطالبة بفتح أفق الكسب والرزق،
أمام غوائل كورونا الجوع واملوت جوعا بفريوس الجوع قبل املوت
بفريوس كورونا الكوفيد 19؟ وبتلك الطريقة تحافظ نسبيا عىل
مواقع الشغل وتوفري أسباب الرزق لعامل املقاهي والنزل واملطاعم.
الصعبة التي طرفاها الص ّحة
أال ميكن أن يكون هذا حالّ للمعادلة ّ
والحفاظ عىل الشغل؟ أال تعاين البالد أصال من بطالة مزمنة زمن
توايل هذه الحكومات اآلفلة عىل عجل واآلتية لغم؟ فلامذا يلجأ
حكام تونس قدميا وحديثا إىل االرتجال وسوء تدبري األحوال؟ هل
ويقسط عذاباته وآالمه؟
لزيادة عذابات شعب تعلّم كيف يتع ّذبّ ،
أوهل لزيادة تكبيله أكرث مماّ هو مك ّبل؟ فلامذا يلجأ حكّامنا فقط
إىل تدوير األزمات والخيبات؟ أو ليس األجدر بهم أن يعملوا عىل
إطفاء الحرائق وتجفيف منابع األزمات ،أو عىل األقل التخفيف من
حدّ تها ووجعها وتداعياتها املؤملة واملؤذية؟
أو هل اعتادوا عىل تبخيس الشعب وحبسه يف مربّعات الجوع
والخصاصة والعطش والفقر؟ فلامذا ال يجتهدون ويجاهدون
يف إيجاد الحلول املناسبة التي تحمي الشعب من غوائل الدهر
وجوائجه الجائحة؟ فهل يجتهدون فقط ويجاهدون من أجل
السلطة
إيالمنا أكرث وإيذاءنا أكرث فأكرث ،وهم يتقاسمون غنائم ّ
وما وراءها من شهوات ومل ّذات؟ فهل يجتهدون ويجاهدون فقط
لزيادة البؤس فينا؟ ملاذا ال يجتهدون من أجل إعطاء جرعة األمل
فينا وزرع طعم حب الحياة يف أمانينا فمتى سيقلع ساسة بالدي
عن االرتجال واالرتجالية ،ويتب ّنون التخطيط العلمي املحسوب
واملدروس يف سياساتهم الالوطنية؟ وهلاّ يعون الخطر املحدق
بالوطن والشّ عب ،وهم يغرقون يف أزمات ليست لها بدايات وال
نهايات؟

اخلميس 12نوفمرب - 2020العدد1616

21

ثقافة

الشاعرة هدى الدغاري ترسم باأللوان عرق القصائد

* أبو جرير

«يا كيل الناقص يا فداحتي الكاملة» مجموعة شعرية صدرت حديثا عن دار سحر للنرش لشاعرة أمسكت قلب اللغة ورفرفة الحرف
وطوعت القصيدة للسباحة يف التفاصيل الشاسعة ٬شاعرة فتحت نوافذ أنوثة القصيدة يك تهطل مكتظة بالسؤال وحولت الليل من الزهد
العميق إىل شموس من حريق .إنها الشاعرة اآلتية من فجر يهيم يف سحر األغنيات .هي سليلة الصباحات الولوعة بالفتوحات ..إنها الشاعرة
«هدى الدغاري» شفيفة االحالم واملحرضة عىل رجال اإلطفاء .إطفاء ثورة أنثى كالنار لكنها كالبياض« .هدى الدغاري» نجدها عندما تكتب
كأنها ترقص أمام أجساد من خمر عتيق .تقول كأنها تجر األشباح إىل حفلة عشاء:
بارد مثل ندف ثلج عىل شجرة رسو
أريكة باهتة اللّون مركونة إىل زاوية معتّمة
نظراته ال ّزائغة بال اتّجاه
أصابعه مقطوعة إالّ من س ّبابة
تفتح نافذة عىل شجرة تني نبتت أسفل قلبي.
أغمس يدي يف طست ساخن
أخ ّبئ امزجتى الحا ّرة عىل مرمى عينيه.
أتابع نرشة أخبار القطب الشامىل وارتفاع االحتباس الحراري
أحضن دببة محش ّوة بالقطن
أشاكس ال ّنوم باألرق
أدس رأيس يف حلُم بارد
ّ
يف انتظار ٍ
سقوط مد ٍّو.
أراقب امل ّد والجزر عىل حافّة قلبه
ألبس الليل بالنهار
ركبتي
عىل
وء
أخيط أكامم الضّ
ّ
أقطع أحالمي بسكّني حا ّد،
أك ّورها كقطعِ «بيتزا»،
أرشّ ها بريحك
وأدخلها اىل فرن ساخن...
«الشاعرة هدى الدغاري» يف جلّ مجموعاتها الشعرية تكتب بالحرب امللعون
ينفث عنان الشموس لتتشكل القصيدة عىل حبل مشدود بني أسالك تدلّك عىل
ألق األعراس املتوسعة يف األلوان ..وها هي تجلس عىل الحـافّة لرتتق أثواب
القصيدة:
أقشرّ بيضة،
أرتق فتحة قمييص األصفر،
أتلصص من عيون أيب الجالس قبالتي،
ّ
أتّكئ عىل فخذ أمي الضّ امر،
أربط نباتات الزينة بخيوط،
أنسلّ من فراش إىل فراش،

إلى عائشة:

أبحث عن يشء ضاع مني،
يا يّكل الناقص بال سبب واضح!
يا فداحتي الكاملة!
أصب املاء عىل املاء،
ّ
أنشّ فه،
أراين عىل صفحته شجرة عطش،
آخذ صورة مع صحوين املهشّ مة،
كويب املفضّ ل،
مرش الحديقة،
ّ
أجلس عىل الحافة.
أع ّد ما ال يُع ّد،
ُحبيبات الرتبة،
أنفاس أيب وهو يشاهد نرشة األخبار،
ندوب ال ّدماء الفاسدة الفائضة من جبهة جارنا العجوز،
تقطيبة ابني الدامئة،
لهاثه الدائم وراء قطط الحي،
طقطقة حذاء ابنتي،
مرش ضحكتي.
السء وأوراقي املبعرثة تحت ّ
مزاجي يّ
توقظ الشاعرة «هدى الدغاري» أجراس الطفولة لتل ّون طقوس الذكريات
املنقوشة يف األشواق ..إنها ترسم بألوان طفلة آتية من سطوع شمس .ويف مكان
آخر شاعرة نجدها تحمل الضباب والشمس واملطر بني كفيها وهي تهرول بصمت
نحو نهر أخرس أضناه الزمن الالهث من شقاء الظإم الصاخب:
مت
الص ُ
ّ
مت حالة من ذهول،
الص ُ
ّ
ٌ
ارتجاف خفيف،
ثباتٌ يُغرقك يف الطبيعة بينام تُنقذك قشّ ة،
عتْم ٌة أو ن ْو ٌء مفاجئ،
وقوفُك عىل مسافة من ض ّديْن:
رأسك تحت شمس حارقة وقدماك يف بركة يغطيها الصقيع،

يس صنوبر مذهوالً مبشهد قطع أشجار الغابات...
جلوسك عىل كر ّ
الصمت ارتباك داخيل يف روتينك اليومي:
ّ
يش خفيف حتى آخر الشّ ارع،
م ٌ
تحيّة لبائعة الورد عىل ال ّناصية،
اقتنا ُء خبزك اليومي وعلبة السجائر،
سيك :سيدخل ذلك يف ال ّروتني
غيت خ ّط رْ
ال يه ّم إ ْن رّ
تغي جل َدك ملواصلة الطريق القديم،
كام لو أنك رّ
ال حاجة لك بالجري،
لهاثك اللييل كفيل بإنقاص وزنك،
خطواتك البطيئ ُة يف غرفتك الض ّيقة تُعيدك إىل رسيرك متعباً،
قطار يشق رأسك يصاحبه غبار مدخنة،
أمسك املنشّ ة جيدا ً قبل النفض:
بعض الغبار هو أفكارك غري املكتملة يف حياة أخرى...
ُ
هدى الدغاري شاعرة تونسية معارصة وأستاذة تعليم ثانوي .صدر لها:
* لكل شهوة قطاف
* ما يجعل الحب ساقا عىل ساق
* سبايت ترسل نريانا نافخة
* يا كيل الناقص يا فداحتي الكاملة

غريبان على رصيف واحد (مقاطع من نص طويل)
()1

واآلن اآلن...
اآلن تحديدا...
بحثت يف معنى ِ
أدركت متاما ملاذا تلك ال ّنجمة
ٱسمك وما جاو َره،
ُ
كلّام ُ
الخفيضة ،الّتي تُربق برسائلها قبل غريها من ال ّنجوم ،تلمع دامئا بضو ٍء ُمغاير،
بالسكّان...
كأنّها مأهولة ّ
وأعتقد أ ّن البح َر قدميا ،كان اسمه :عائشة...
و َم ّرة ُس ِئل َْت غزالة شاردة:
 ما ِٱسمك يا ...غزالة؟
أَجابَ ْت واثقة من قتالها ال ُج ُددِ:
 ال ميكن أن أكون إلاّ عائشة...َ
وطبعا ،أنا ال أفهم -يا طفلتي -ما أقول ،فقط أردتُ أن أبدأ هذياين
بكالمٍ جميل.
()2
ُ
َ
صاب
أ
ّني
ن
كأ
،
أ
بد
ّتي
ل
ا
الحكاية
ال أستطيع يا عائشة ،تحديد زمن
تْ
ُ
حب أل ّول َم ّرة...
برضبة ّ
ّكل ما أذكُ ُره أنّني رأيْتُ ِك ،عندما َه َف ْوتُ إىل أَ ْدفَ ِإ ٍ
صوت ،جاءين من مدينة
حاملة ،تهدأ يف شامل البالد...
أدفأ صوت عىل اإلطالق...
للصوت القادم ِمن
ُ
السعادة تلسع سمعي ،فهتف ُْت ّ
انتفضت من عقرب ّ
قلب ال ّنعومة واألمان:
 أهال يا حبّي...بكل ِ
إليك...
السعيد ،استد ْرتُ يّ
و َحالَام ُ
أنهيت هاتفي ّ

وكَ ْم هالَني املشهد...
ِ
ِ
كنت بعيدة ،كنت بعيدة ج ّدا ،كنت بعيدة و ...وحيدة...
مل تكوين أبدا عائشةِ ،
كنت بحارا حبيس ًة من دموع...
ِ
ِ
كنت دموعا لَ ِو انفلتَ ْت ،ألغرقت األرض و َمن عليها...
أحب...
مل أكن أعلم أنّني
حبُ ،
ُ
كنت فقط أعلم أنّني ّ
اقرتفت جرمية ّ
ِ
ِ
ّ
ومع ذلك عصف الشّ وق يب ،إىل الطريان شَ امال ،لك ّنك كنت وحيدة متاما...
وسألت َع اَّم إذا سا َء ِك م ّني سلوك ما...
فٱقرتبت
ُ
ُ
ِ
لست أدري ملاذا تبادر إىل ذهني أنّني أسأتُ إليك...
ُ
كانت الشّ مس -كام يتو ّهم األطفال ،-قد غاصت يف أعامق األرض ،لِتَ ْخلُ َد
لل ّنعاس ،وبرزَتْ من َم ْخبَ ِإها نجمة و ِقحة ،ورش َع ْت تلمع ِب ِح ّدة...
لفت انتباهك:
ُّ
 انْظُري ما أجملها...ومثلام لَ َم َع ضو ُء ال ّنجمة الوقحة ،ملع يف ِ
عينيك غضب مفاجىءَ ،و َر ّن يف
ِ
صوتك َج َر ٌس ليس هناك أحزن منه ،لك ّنه حزن غاضب...
وص َد َر األمر رسيعا:
َ
 اذهب إليها...ِ
الصوت ال ّناعم ،الّتي تنتظر هبويب عليها ،وهي
كنت تقصدين صاحبة ّ
تحرتق هادئة ،يف مدينة هادئة بشامل البالد...
حينها فقط ،بدأ زمن الحكاية يا عائشة.
()3
عاد ًة ما تكون للبدايات أسباب عديدة يا عائشة...
وعادة ما تذهب تلك البدايات ،بشك ٍل صا ِعقٍ إىل مستقبلها ،وليس إىل
نهاياتها ،فَ ِم ْن أجل املستقبل بدأَتْ  ،وليس ِمن أجل ال ّنهايات...

* الشاعر
رحيم
جامعي

أ ّما األسباب فإنّها يجب أن تكون عظيمة بحجم البدايات...
وأعتقد مثلاً  ،أ ّن نهاية َرجل عىل يَ ِد َرجل آخرِ ،من أجل امرأة يحبّها ،هو
سبب عظيم...
ِ
وأن تسيل دماء كثرية بني قبيلتني ،من أجل قطعة أرض مثلاً  ،هو أيضا
سبب عظيم (فاألرض قداسة)...
وبكت ،هو أعظم
وأن ميوت َرجل ما ،أل ّن امرأة ما ،قالت له :أحبّكْ ...
األسباب...
فَ ُدلّيني إذن يا عائشة ،عىل سبب واحد ،يجعلنا م ًعا بعد ّكل هذه
السنني ،الّتي ضاعت َهبا ًء ،وملْ نقطف ِمن حدائقها ُحلُام جميال ،أو حال َة
ّ
ٍ
َو ْجد بديعة...
السنوات الّتي ضاعت هبا ًء؟
هل هو ال ّندم األكول ،عىل ّ
يحب ال ّندم...
لك ّنني مل أندم عىل يشء يف حيايت ،ألنّني كائن ال ّ
الحب العادي ،واالصطدام العادي ،والواجب العادي؟
هل هو الق َر ُف ِمن ّ
لك ّنني ملْ أكن أبدا ُم ِحبّا عاديًّا...
هل ُه ُم األحباب الّذين أضاعونا ،أو أضعناهم يف زحمة األيّام وامللهاة؟
لك ّنني ملْ أُبادر -وهذا ما أعرفه -بِإهامل محبوبة ،أو خيانة صاحب...
هل ضيق املكان ،وان ِْسداد اآلفاق ،وهجمة الذّكريات الحزينة؟
ِ
لك ّنني تع ّودتُ عىل ضيق املكان ،وع ّو َدين (اآلخرون) عىل ن َْسف اآلفاق،
وصاحبتي ذكريايت الحزينة...
ُدلِّيني يا عائشة ،عىل سبب واحد ،يجمعنا هكذا عىل حافّة هذا الشرّ ود...
ُدلّيني...
أَ ْم نحن معا بال أسباب.
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األندية التونسية تتعرّف على منافسيها يف املسابقات القارية
جرت بالعاصمة املرصية القاهرة عملية القرعة الخاصة باالدوار التمهيدية ملسابقتي دوري ابطال افريقيا وكأس
الكاف .وجاءت عىل النحو اآليت مع العلم أ ّن الرتجي والنجم معفيان من خوض الدور التمهيدي األول.
دوري ابطال افريقيا :الدور التمهيدي األول:
*ماالندجي من زنجبار  -النادي الصفاقيس
الدوري التمهيدي الثاين:
* املتأهل من ماالندجي من زنجبار والنادي الصفاقيس يواجه املتأهل من مولدية العاصمة الجزائري وبافلوز
البنيني

فوزي البنزرتي يتحدث عن
العروض التي تلقاها ومغادرته
للنادي الصفاقسي
اعرتف فوزي البنزريت ،مدرب النادي الصفاقيس ،بتلقيه عديد العروض ،أبرزها من النجم الساحيل والوداد
البيضاوي .وقال البنزريت يف ترصيح إذاعي مقتضب ،حول هذا املوضوع« :صحيح العروض موجودة ،لكني
اليوم مدرب للصفاقيس ،الذي سأواصل معه التجربة» .أما إدارة الصفاقيس ،فقد أكدت من جانبها أن البنزريت
مرتبط بعقد مع النادي ،مدته سنة كاملة .وأرشف البنزريت عىل تدريبات فريق عاصمة الجنوب ،الذي يستعد
للدخول يف تربص تحضريي النطالقة املوسم الجديد.

ابراهيم واتارا يغادر الرتجي
والوجهة ليبية

أعلن نادي
أهيل
بنغازي
الليبي
عن ضمه
للمهاجم
اإليفواري
إبراهيم
واتارا قادماً
من الرتجي
بعقد مدته
سنة استعدادا ً للدوري الليبي ودوري أبطال إفريقيا .وكان واتارا موضوعا عىل قامئة املغادرين يف الرتجي منذ
نهاية العام الفارط.

* املتأهل من لقاء أهيل بنغازي الليبي وميكييل  70االثيويب يواجه الرتجي الريايض
كأس االتحاد االفريقي :الدور التمهيدي االول:
* االتحاد املنستريي  -فاسيل كيتيام االثيويب
الدوري التمهيدي الثاين:
* املتأهل من لقاء االتحاد املنستريي  -فاسيل كيتيام االثيويب يواجه أهيل طرابلس الليبي
* املتأهل من لقاء جمعية ارتا سوالر من دجيبويت واملقاولون العرب يواجه النجم الساحيل

املكشر مخاطبا الجريء« ..احرتم
قدرك وغادر منصبك فورا»
تو ّجه رئيس هالل الشابة توفيق املكرش بخطاب شديد اللهجة اىل رئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء
ودعاه حرفيا اىل «احرتام قدره» واالستقالة فورا من منصبه عىل رأس جامعة كرة القدم .وقال املكرش أنه بعد
ما ثبت من تجاوزات ارتكبتها الجامعة وفق ادعائه يف تقرير الرقابة فإنه حر ّي برئيسها االبتعاد .وأضاف رئيس
هالل الشابة يف ظهور تلفزي ٬ان موقف ناديه ثابت ثم انه بعيدا عن النزاع بني الهالل والجامعة فإن التقرير
تض ّمن  250صفحة وكان موثّقا لعديد التجاوزات .واستنجد املكرش بحالة رشحت الوضعية املتعلقة باملدرب
الوطني السابق جورج ليكنز وقال إ ّن التقرير أثبت تخصيص الجامعة ملا قيمته  300دينار يوميا كبطاقات
شحن للهاتف أي ما يعني  9آالف دينار شهريا .وقال املكرش إ ّن التقرير كشف أيضا تسويغ منزل لليكنز رغم
أنّه يقيم يف نزل.

الحكم سليم بلخواص يقرّر اعتزال التحكيم
بعد خروجه من القائمة الدولية
أعلن الحكم التونيس سليم بلخواص اعتزاله رسميا
التحكيم بعد مسرية امتدت ملا يفوق العقدين من
الزمن .وقال بلخواص املغادر حديثا القامئة الدولية
انه اتخذ القرار بعد تفكري عميق ،يف ما يبدو أنّه ليس
السبب الحقيقي وراء قراره ٬بل إ ّن بلخواص اتخذ القرار
كر ّدة فعل منه عىل قرار إبعاده من القامئة الدولية
التي حرض فيها لسنوات طويلة .وتعويضه بالحكم أمري
لوصيف ٬ويبدو أ ّن بلخواص تأثّر بهذه «التنحية» ٬ورأى
فيها استنقاصا من قيمته التحكيمية ويبدو أ ّن جهودا
كبرية تبذل يف الكواليس من الحكام واالدارة الوطنية
للتحكيم وتسعى من خاللها إىل إثناء بلخواص عن قراره
الغاضب ٬وإن كان يبدو متمسكا به ج ّدا ..فهل يعدل
بلخواص عن قراره ويواصل مسريته ٬أم أ ّن قراره نهايئ
وبات وال رجعة فيه؟
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تواصل مأساة هالل الشابة
مع جامعة كرة القدم
عندما رّيص عدل التنفيذ عىل تدوين مالحظة يف آخر املحرض يصف فيها مامرسات الرابطة ورئيسها برصيح
العبارة بأنها غري قانونية وال أخالقية فإن األمر مل يعد يحتاج إىل تعليق ..فقط افهموا وحدكم البقيّة..
فعندما يت ّم التنكيل مبأمور عمومي تح ّول إىل مق ّر الرابطة يف مه ّمة عاديّة لتبليغ محرض عرض مال مبثل
مؤش ال يخدع يخرب عن الطرائق التي تُدار بها األمور داخل هذه
تلك الطريقة الركيكة والبدائية فإن ذلك رّ
البؤرة املؤمتنة عىل حسن سري مرفق الكرة التونسية...
ساعة ونصف الساعة من االنتظار واملشاورات واالتصاالت واملكاملات الهاتفية ..هل كان األمر يستدعي كل
هذه الجلبة وهل أن الذي ينظّم سري العمل يف هذه البؤرة قواعد القانون أم األهواء الشخصية؟
عب
وحتى عندما حرض الرئيس العريب مهروال كعادته عندما يسمع إسم الشابة مل تحسم «القض ّية» حيث رّ
مسؤول الصدفة عن إستعداده لتسلم الصك دون اإلمضاء عىل محرض العرض ودون تسليم الوصل وكأ ّن
األمر يتعلق بهبة عىل وجه الفضل ملنفعته الشخصيّة! ثم غري هذا املسؤول أقواله ليشرتط صكا مشهودا
بتوفر رصيده يف سلوك مخالف للقوانني املنظّمة للمعامالت باألوراق املالية وحتى عندما استجابت هالل
الشابة لهذا الطلب يف العش ّية رفضت الرابطة م ّرة أخرى االستجابة للعرض وانربى ممثلوها ينرشون
املغالطات عىل عدد من املنصات اإلعالمية..
هيكل ريايض بهذه املواصفات ال يستحي مسؤولوه أن يأتوا مثل هكذا مامرسات ..أليس كثري عليه أن يت ّم
تشبيهه بتلك الكائنات التي يت ّم تسيريها من خلف الستارة والتي تس ّمى ماريونات...

غياب سباعي عن تحضريات االفريقي
اللتزامات دولية

محمد الكوكي يتعاقد مع
نادي الطائي السعودي

استأنف النادي اإلفريقي التامرين مبلعب الكرم ،استعدادا النطالق منافسات بطولة الرابطة املحرتفة األوىل يوم  22من الشهر الجاري٬
وعرفت الحصة التدريبية غياب  7العبني ،وهم الجزائري «حسني بن عيادة» الذي التحق برتبص منتخب الخرض ،ورودريغ كويس الذي
تحول إىل البينني لالنضامم إىل صفوف منتخب بالده ،ومحمد أمني زغادة وشهاب لعبيدي وقاسمي عزيز وأحمد لعبيدي وأمني العجيمي
إثر التحاقهم برتبص منتخب األواسط.
ويف ما ييل قامئة الحارضين يف حصة التامرين ويف تربص الفريق:
زكرياء النعيجي – زين الدين بومتان – شمس الدين نغري – ابراهيم فرحي – زهري الذوادي – صابر خليفة – بالل العيفة – حمزة
العقريب – سيف الدين الرشيف – مهدي الوذريف – وسام يحي – عاطف الدخييل – غيث اليفرين – ياسني العمري – امين جاب الله – عبد
القادر الوساليت – سامي الهاممي – غازي عبد الرزاق – ياسني الشامخي – باسريو كومباوري – جيل باهيا – إسكندر العبيدي – خليل
القصاب – إدريس الطبويب – جهاد الطرابليس – معز الحاج عيل – أسامة الحنزويل – لؤي العلوي – ادم الطاووس – نور الدين الفرحايت
– شهاب الصالحي – مكرم املرزوقي – احمد الهاممي – نضال الصغري – نضال بوشارب – حمدي العبيدي – منترص بعزيز – دورس بن
أحمد – آدم قريب.

تعاقد املدرب التونيس محمد
الكويك مع نادي الطايئ الناشط
ضمن أندية دوري الدرجة األوىل
السعودي ،وذلك بعقد ملدة
موسم قابل للتجديد .ويذكر أ ّن
املدرب محمد الكويك قد د ّرب
املوسم املايض نجم املتلوي،
لكن مل يت ّم تجديد العقد بني
الطرفني بعد نهاية املوسم ،ومل
يبارش الكويك التحضريات للموسم
الجديد.

رؤوف منجور الرئيس السابق
لجامعة كرة السلة يف ذمة اهلل
فقدت كرة السلة التونسية أحد رموزها بوفاة عبد الرؤوف منجور الالعب والرئيس السابق للنجم
الراديس وللجامعة التونسية لكرة السلّة وعضو االتحادين القاري والدويل للعبة.
رؤوف منجور

طارق ثابت مدربا
جديدا لنادي
الهالل الليبي
أعلن نادي الهالل الليبي ،التعاقد مع املدرب التونيس
طارق ثابت ،لإلرشاف عىل الفريق .وسيسافر طارق
ثابت يف األيام القادمة إىل بنغازي لتوقيع عقد مدته
سنة وستكون قيمة الجراية الشهرية يف حدود  7آالف
دوالر مع الفريق الذي يطمح إىل خوض تجربة يف
البطولة العربية.
* حسني
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يكتبها :ناجي الخشناوي
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َ
ْ
َ
َ
« ...أنا إسفنجةٌ ...وأنت إسفنجةٌ ...وكل فرد يعيش عىل وجه األرض
إسفنج بوجه من الوجوه ...الحارض إسفنجةٌ...
إسفنجةٌ ،وجميع الكائنات
ٌ
واملايض إسفنجةٌ ...والوجود ذاته إسفنجةٌ ،»...هكذا دفعة واحدة ،تجتمع
الصادرة عن دار مسكلياين للنرش،
«فلسفة» رواية اإلسفنجة لألزهر الزنّاد ّ
دون أن تكتمل ،ففي ال ّرواية نتابع لحظة والدة اإلسفنجة ونتقفّى أثر
الصوف
تط ّورها وانتشارها ومدى تأثريها يف محيطها ،فهي مثل «بكرة ّ
فينساب دون توقّف» ،وما اإلسفنجة إالّ
يجذب طرفا من الخيط فيها
ُ
ال ّزمن ،ال ّزمن يف مطلقه ،وعالقة ال ّرواة بالذّاكرة تشبه عالقة املؤ ّرخني
بالتّاريخ يف مكمن ما« ،يعيشون التّاريخ ،فال ينا ُمون إالّ عندما ينام بُ َنا ُة
متتصه إسفنجة الوجود ،رحلة «امتصاص
رشب ما ّ
التّاريخ» ،لتبدأ رحلة ت ّ
الثّقافة من أعامقها» ،ورحلة رفض التّدجني يف هذا ال ّزمن امل ُوحش ،رحلة
صياغة أجوبة جديدة ألسئلة قدمية ،وتطويع الذّاكرة ملا ي ُجود به الواقع...
لعل «ال ّناس
العصور مع « ُعمر اإلسفنجة» ّ
رحلة الغَالب واملغلُوب عىل م ّر ُ
يكتشفُون إسفنج ًة لتنظيف العقول واألفكار».
هش وطر ٌي،
وصناعي ،واإلسفنج رخ ٌو ومرنٌٌ ،
طبيعي
اإلسفنج نوعان،
ّ
ّ
ووظيفته واحدة ،هي التّنظيف وإزالة األدران واألوساخ ،ولإلسفنج قدرة
كبرية عىل امتصاص ّكل يشء ،متا ًما مثل الذّات البرشيّة ،فهي طبيع ّية
ومركّبة ولها أيضا قدرة عجيبة عىل امتصاص كل يشء والتّأقلم مع كل
الوضع ّيات ،بل لها القدرة عىل «العيش يف جلدين ،بهويّتني» ،أما وظيفة
الذّات البرشيّة فهي تختلف عن اإلسفنجة ،إنّها وظيفة مزدوجة تحمل
الشء ونقيضه ،ال ّنظافة والوسخ ،البناء والهدم ،الكتابة واملحو ،التّعايش
يّ
والتّقاتل...
كل ذات تحمل أناها وآخرها يف ذاتها وما بينهام رصاع ال ينتهي ،فالحياة
الصاع كُنه الوجود ،والعمر منه ذ ّرة
آكل ومأكول،
اسفنج يفرتس اسفن ًجا ،رّ
ٌ
ونيس بطل الرواية ،واسم عمر مثلام يورده معجم املعاين
مثل ُعمر التّ ّ
مشتق من «ال ُع ْمرِ» وهو الحياة ،ومن صفاته الذّكاء والطّموح وال ّرغبة يف
ٌ
الصفات اجتمعت يف بطل األزهر
هذه
وجميع
خصية،
الشّ
ة
و
وق
ميز
التّ
ّ
ّ
الزنّاد ،عمر التّونيس الذي يالحظ بنظرة الط ّيارين التي ال تفارقه ،بل هي
متأصلة فيه وقد «صار ال ُهنا وال ُهناك مكانا واحدا ،وصار اآلن واآلنذاك
ّ
البارييس املتقفّي أثر الكاتب الفرنيس مارسيل
الكهل
عمر
يف
واحدا»،
زمانا
ّ
بانيول صاحب «زمن األرسار» ،ويف عمر الطفل الزامي ،القادم من قرية
مسوج بوالية سليانة ،القرية التي شهدت عام
زامة الرابضة عند جبل ّ
اإلفريقي وقد خذله
 202ق.م انهزام حنبعل أمام عد ّوه اللّدود سيبيون
ّ
النوميديّون .وما بني عمر الكهل وعمر الطّفل رحلة يف «تحريك الفكر
ألجل إنتاج األفكار» ،رحلة قصرية العمر ،فزمن الحكاية ال يتجاوز 23
سنة تقريبا من  1985إىل سنة  ،2008ولكنها رحلة موغلة يف الزمن الغابر
ويف دواميس الذّاكرة ،فالوجود «ليس يف حضور األشياء ،الوجود يف تص ّور
األشياء املوجودة».
ال ّزمن يف رواية اإلسفنجة بنية أساسيّة مكتملة املعامل ،بل هو جامليّة
معامريّة بحركته املتسارعة مع حياة عمر التّونيس الوافد العابر ،وبحركته
املتم ّهلة مع تاريخ البرش والشّ عوب ،تاريخ البطوالت واألساطري والطّقوس
ثابت راس ٌخ هو زمن األحداث التاريخ ّية ،والتّاريخ رؤي ٌة
والتّحوالت .زمن ٌ
ومقا ٌم ،وزمن متح ّول يف نسق تصاعد ّي هو زمن حياة البطل الذي «ما
يحس» ليكتشف الحقا أن «الحارض
رس ال ّزمن رسيعا فال ّ
يفتأ يتساءل يف ّ
لحظة اسفنجيّة تخترص ما كان يف جميع ما مىض من األزمان واألحيان»،
ورسعة هذا ال ّزمن تتجلىّ تقريبا يف بداية كل فصل من فصول ال ّرواية:
ست سنوات مررن يف ملح البرص/
«بعد مرور عام بالتّامم /بُعيد ذلك بأيّامّ /
بعد بضع سنوات /مت ّر أيّام الحياة /بعيد ذلك بعدد من األسابيع /م ّرت
السنوات التّسع املاضية...
األسابيع واألشهر تتواىل متتابعة قصارا /عىل مدى ّ
» ،بل إن الكاتب يُعنون بعضا من فصول روايته عنونة زمن ّية ومنها «العام
الجديد /عجلة األيام /ستّون» .ونسق هذا ال ّزمن يتكثّف أيضا يف املقاطع
الحوارية خاصة بني عمر و«مدام الروس» ،كام يف املقاطع الرسديّة التي
يُحيل فيها الكاتب بطله إىل دهاليز الذّاكرة ،وهي عادة ما نطالعها منبثقة

من حوارات عمر مع زوجته لورا.
والوظيفي يف ال ّزمن /األزمنة مثّل أهم عامل
املنهجي
هذا التّحكّم
ّ
ّ
ومح ّرك ملسار السرّ د ،املسار التّصاعدي لحياة عمر وتفاصيلها ال ّدقيقة،
الجامعي وعمر الشّ يخ الد ّجال وعمر املجنون الذيكّ
حياة عمر ال ّدكتور
ّ
وعمر العاشق املتيّم ،حياته مع زوجته لورا وابنتيه ومع عشيقته السيدة
الصحافية /الجاسوسة الباسكية ومع فرج الشّ يخ الشّ بح ومع
الروس ومع ّ
صديق العمر فؤاد ...واملسار االسرتجاعي للتّاريخ القريب والبعيد ،التّاريخ
واالجتامعي واالقتصاد ّي وال ّديني والف ّني والثقا ّيف ،تاريخ الشرّ ق
السيايس
ّ
ّ
والغرب ،تاريخ املستعمرين وتاريخ األقلّيات واالثنيّات« ،عن مرابض
البداوة ومراكز الحضارة ،عن نريون ُمحرق روما وديدون بانية قرطاج ،عن
الفايكينع واالزتيك واإلنكا ،عن هوالكو وبونابارت ،عن صالح الدين األيويب
واالسكندر العظيم ،عن جورج واشنطن واملهامتا غاندي ،وعماّ جرى يف
أرجاء العامل الفسيح عىل مدى األحقاب منذ ميالد التاريخ» ،وعن هوالكو
السبايا من العلجيات
مد ّمر بغداد وخري الدين بربروس وع ّروج وعن ّ

السياق ال يقف الكاتب عند اإلحاالت
واألرسى من العلوج ...ويف هذا ّ
واألحداث التاريخيّة ،بل هو يجريها مجرى التّحليل والتّعليق يف كتابة
مقارنات ّية بني ما كان وما هو كائن ،وال ّرواية أيضا يف هذا املسار تُلقي
بظاللها عىل ما ميكن أن يكون أمام «الوعود الكاذبة والرساب الخلّب»
الذي تخلّفه العوملة والحداثة وما ينتظر هذا اإلنسان/الروبوت ،بل إن
مجمل ال ّرواية تدور يف هذا الفلك ،فلك «املستقبل ّيات» ،وما حكاية عمر
الصاع اإلنساين وأفق
سوى مدخال لذلك ،مدخل السترشاف مستقبل فنون رّ
الغالب واملغلوب منه.
«يف بالد ح ّرية التّفكري وح ّرية التّعبري نمُ َنع من كلتيهام بل نُح َرم منهام» ،يف
بالد مارسيل بانيول وبيري الروس ،يف عاصمة األنوار وبالد فالسفة التّنوير،
فرنسا اكزوبريي وجيد ورميبو وأبولّينري وموليري وفيكتور هيجو وباستور
الصلعاء» التي أحدثت ثورة يف
وأوجني يونيسكو صاحب مرسح ّية «املغ ّنية ّ
مسار الفن ال ّرابع منذ عرضها أول مرة سنة  ...1950يف فرنسا ،وبني باريس
املزدحمة التي ال يجد فيها الناس الوقت ،وأوباين  Aubagneالهادئة يف
الجنوب الفرنيس عند سفح جبل الغرالبان قريبا من موطن ميالد مرسيل
بانيول ،حيث «وكر ال ّنسور» ،وعىل أنغام معزوفة البولريو ملوريس ريفل،
تشكّلت حياة عمر التّونيس مثل سفينة يف قلب العاصفة مم ّزقة الشرّ اع
مفصولة ال ّدفّة تتجاذبها موجتان عاتيتان ،ذاكرة مثقلة بالحنني لطفولة
ُ
مضت يف تونس ولن تعود ،وحياة متقلّبة يف فرنسا لعقل مغضُ وب عليه

عيص عىل التّوظيف ،عقل صاحب نظريّة اإلسفنجة التي «سوف يؤ ّرخون
ّ
للكون بها نقطة ثانية بعد االنفجار العظيم ،بعد البيغ بانغ» ،عقل حارصته
األكادميي /ال ّرسمي وقد لفّقت له تهمة
سياسة التّدجني ومحاوالت االحتواء
ّ
السامية» و«ال ّنزعة العنرصيّة» و«التّطرف والشّ وفينية» وغريها
«معاداة ّ
«فالسيطرة من الغالب
من التّهم والتّصنيفات الجاهزة لإلقصاء واإلدانةّ ،
الصهر وقتل للخصوص ّية» ،ومل يجد فسحة الحريّة إالّ يف معقلها،
سعي إىل ّ
ٌ
شهي والحياة
املعرفة ّ
وحب املعرفة ،مع السيّدة الروس «رم ٌز كبري ولغ ٌز ّ
عالقة بأعطافها» ،إذ هو ال ّربان وهي ال ّدليل ،ومعها عادت الضّ فتان
متالصقتان كام كانتا يف األصل ،وكان له منها ما كان آلدم من حواء ،أو
مثلام يصف عمر «رصنا واحدا يتكلّم بلسان واحد» ،ومعها أيضا ميتلئ أكرث
بنظريّته األصيلة «إرصار املغلوب عىل التّميّز مقاومة لالنصهار» ،ومقاومته
ال تُقهر وإن أغلقوا بابا فتح عرشات األبواب واملنافذ ،وما بني الذّاكرة
والحياة تشكّلت مالمح الشّ خصية األوىل وتحلّقت حولها جميع عنارص
السرّ د تتغذّى منها ومن أسلوبها املبتكر مع كل منعطف ،ففي أعامقها
الفلسطيني الذي ال
وكل بذرة موشّ حة بالشّ ال
ال تنضب بذور املقاومةّ ،
ّ
يفارقه ،وال معنى «لعدم االنحياز يف زمن العوملة ال ّزاحفة» ...ومع األنظمة
التي تعاين ما يسميه الكاتب األزهر الزنّاد «فوبيا الهواء الطّلق».
«األفكار طبيعية أوال تكون ،واإلسفنجة ال تعمل إال عىل سليقتها» ،وفق
هذه القاعدة كتب ال ّدكتور األزهر الزنّاد روايته بعيدا عن اللّغة األكادمييّة
العلم ّية ،كتب «اإلسفنجة» مبعجم لغو ّي بسيط وفصيح يعتمد عىل انتقاء
ج ّيد للمفردات والعبارات دون استعراض أو تركيب ،لغة لها قدرة كبرية
عىل جذب القارئ لها دون نفور أو ملل ،وتفسح ال ّرواية املجال األوسع
واألكرب للحوار ،والحوار إىل جانب كونه تقنية وظيفية تساعد يف تطوير
األحداث وإبانة املواقف فإنّه يف رواية «اإلسفنجة» يحيل عىل غياب الحوار
املتوسطي ،مرسح األحداث الروائ ّية ،بل إن أغلب الحوارات
يف الفضاء
ّ
تجري يف فضاءات مغلقة يف ال ّرواية ،وهذا أيضا ما يحيل عىل تعطّل لغة
العمومي واملشرتك ،وهذا وجه من وجوه اإلسفنجة ،غري
الحوار يف الفضاء
ّ
أن الكاتب يبتدع تقنيات تواصل جريئة و ُمستنبطة تجلّت يف محارضات
بطله األخرية تلك التي أصبح يعتمد فيها عىل «لغة الحيوان» خاصة يف
فصل «حديث الذئب» وفصل «عرس الذئاب والحمري» وفصل «حديث
ال ّروابيت» ...وكأنّنا بالكاتب األزهر الزنّاد مثل بطله الدكتور عمر التّونيس
الذي قال له أعضاء اللجنة العلمية« :أنت تو ّرط قارئك معك ،وتأرسه،
ومتلك عقله ،وتقوده ،فينقاد طوعا .».بل يف الكاتب الكثري من مالمح
الحي يختلط
البطل ،فهو «يجد فرصة لسامع ما به ميتلئ خياله من ّ
القص ّ
فيه ال ّراوي بالبطل ويتامزجان».
وألن ال ّرواية جنس أد ّيب يأىب االنغالق وينشد االنفتاح ويطلب التع ّدد ،فإن
الكاتب األزهر الزنّاد كان محرتفا يف هذا املضامر ،مضامر االنفتاح والتع ّدد،
ومن تجلّياته نذكر إيراد الشّ عر يف ال ّرواية ،وهي تقنية ليست جديدة وإمنا
الجديد مع األزهر الزنّاد أننا نقرأ قصيدة مكتوبة ويف نفس الوقت نُبرص
صورة مرسومة عىل شكل شجرة زيتون ابتدعها بطله من اسرتسال حبّات
الزيتون ،والكالم املوزون ينترش يف ال ّرواية بشكل الفت ويف أكرث من موضع،
ويستخدم الكاتب ،يف أكرث من موضع ،تقنية التّالعب باأللفاظ wordplay
ووظيفي ومثال ذلك القمع /القمح ،وبالن/شار بل هو يشري إىل
بشكل ذيكّ
ّ
ذلك يف حديثه عن لعب بطله مع إحدى ابنتيه لعبة عكس الكالم باإلشارة.
والخيال عند الكاتب ال يتح ّرك إالّ متى اكتملت معامل صاحب الخيال أو
صاحبته ،والزنّاد الكاتب مثل بطله عمر ،ما زال «يج ّرب أشكاال من الكتابة
كثرية ،فيها الخواطر ،واألشعار ،والقصص القصرية ،وال ّرواية ،»...وكأنّنا
بال ّروا ّيئ األزهر الزنّاد يُعلن مع روايته «اإلسفنجة» -الحائزة عىل جائزة
االكتشاف يف الكومار الذهبي  - 2020أنّه سيصبح مثل بطله عمر الذي
«صار شعاره يف الحياة إزعاج اآللة التي د ّمرته وكادت تحطّمه» .وقد
يلتفت الزنّاد إىل الروايئ الذي فيه ويريح الباحث األلسني الذي نعرفه
السياقات...
واملرتجم األكادميي خاصة أنه قدم مد ّونة ثرية جدا يف هذه ّ
ومثلام يقول بطل اإلسفنجة «الفكر ح ّر أو ال يكون» ...ويف األخري «من خ ّط
يف املكان خطًا فقد َملَكه.».

