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

من الخميس  24ديسمبر  2020الى االربعاء  30ديسمبر  - 2020العدد  - 1622السنة 54

الثمن  1دينار
كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

www.ugtt.org.tn

قطار «أبراهام» للتطبيع لن يمرّ بتونس

الخارجية تحسم املوقف
برفض التطبيع واالتحاد يحذر
ويؤكد استعداده للتصدي
البنوك العمومية تعيش النفايات ،املرفق القضائي والهجرة غري النظامية
أوضاعا صعبة من الداخل والقضاء املوازي شكل من أشكال الفساد املقنن
ـ في الفالحة:

اشتراكات

إىل متى يتواصل
االنفالت يف الربملان؟!

ـ ندرة المياه في تونس:

تواصل الوقفات
مطرقة اآلثار
االحتجاجية وإضراب يوم
الخطرية وسندان
 26و 27جانفي  2021إضراب عام يف  12جانفي التجاهل الحكومي
ـ في صفاقس:
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حزب الوطنيني
الديمقراطيني
املوحد عند األخ
الطبوبي

بيان االتحاد العام التونسي
للشغل حول التطبيع مع
الكيان الصهيوني

استقبل األخ األمني العام نور الدين الطبويب وفدا عن حزب الوطنيني الدميقراطيني املوحد يتقدمه السيد زياد األخرض األمني العام
للحزب وتناول اللقاء الوضع يف البالد.
وض ّم الوفد األستاذ محمد جمور والسيدة ثريا كريشان.

تثمني مبادرة املجلس القطاعي
لعمال املناجم
االتحاد
استقبل األمني العام لالتحاد العام التونيس
للشغل األخ نور الدين الطبويب وفدا عن
الـ 150من الشخصيات الوطنية ونشطاء
املجتمع املدين والسيايس الذين و ّجهوا نداء
من أجل إنجاح حوار وطني واسع إلنقاذ
بالدنا .وض ّم الوفد كالّ من هشام سكيك
وبلقيس مرشي العالّقي ولطفي الحمروين
وسليم بن عرفة.
وقد ق ّدم األخ األمني العام بسطة ضافية
عن تو ّجهات «املبادرة للخروج من األزمة
يف اتجاه خيارات وطنية جديدة» واملساعي
التي يقوم بها االتحاد لتوفري الظروف
املالمئة إلنجاز حوار وطني لتجنيب البالد
خطر الفوىض واالنهيار ،عىل أساس التعلّق
بتونس دولة مدنية دميقراطية واجتامعية
والحفاظ عىل املكاسب التي تحقّقت لها
عرب نضاالت األجيال املتعاقبة ونبذ كلّ
مظاهر العنف والتط ّرف وتلبية مطالب
شعبها يف الشغل والعيش الكريم بجميع
فئاته نساء ورجاال وشبابا.
هذا وق ّدم الوفد مضمون «نداء الـ »150
لألخ األمني العام ،وج ّدد تثمينه ملبادرة
االتحاد التي تلتقي مع تو ّجهاتهم .كام
عبرّ وا عن استعدادهم لبذل كلّ املساعي
من أجل إنجاحها واملساعدة عىل تذليل
الصعوبات التي تعرتضها.
وقد أعرب األخ األمني العام عن ترحيبه
بهذه املساهمة وتقديره لدور املثقّفني
واملجتمع املدين يف بلورة الحوار الوطني
للخروج من األزمة.

متت املوافقة عىل عقد املجلس القطاعي
للجامعة العامة لعامل املناجم وذلك يوم
الجمعة  25ديسمرب  2020عىل الساعة التاسعة ( )09٫00صباحا بنزل الديبلومايس
بتونس ـ برئاسة األخ :كامل سعد االمني العام املساعد املسؤول عن النظام الداخيل.

اليوم الخميس  24ديسمرب:
مجلس جهوي بسليانة
متت املوافقة عىل عقد املجلس
الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل بسليانة
وذلك يوم الخميس  24ديسمرب  2020بدار
االتحاد الجهوي للشغل بسليانة برئاسة
األخ :محمد املسلمي األمني العام املساعد
لالتحاد العام التونيس للشغل املسؤول عن
التكوين النقايب واألنشطة الثقافية.
كل تفاصيل املجلس يف عدد الحق.

تقدم املفاوضات يف قطاع املياه يف انتظار
جلسة  28ديسمرب
شهد األسبوع الحايل تقدما مهام يف املفاوضات حول كل النقاط الواردة يف برقية إرضاب قطاع املياه .ومتت املفاوضات يف ج ّو إيجايب يؤرش
عىل إمكانية التوصل إىل حلول إلنهاء الخالفات .وقال األخ حسني الشارين الكاتب العام للجامعة العامة للمياه يف ترصيح لجريدة الشعب
أن املفاوضات جارية وان هناك اتفاقات حول مختلف النقاط السبعة الواردة يف برقية اإلرضاب وذكر األخ الشارين أن هناك جلسة تفاوضية
أخرى خالل نهاية األسبوع الحايل للنظر يف بقية النقاط العالقة .وأكد األخ الشارين أن األمور تتقدم بشكل إيجايب مع رضورة انتظار الجلسة
الصلحية املقررة ليوم االثنني  28ديسمرب .2020
* السعيدي

أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

تر ّوج أنباء عن ترتيبات تجري يف الكواليس ولقاءات غري معلنة متّت مؤ ّخرا برعاية
فرنسية وأمريكية من أجل دفع الدولة التونسية للتطبيع مع الكيان الصهيوين عىل
غرار دول عربية أخرى مقابل تحفيزات ومساعدات يف شكل رشوة لرضب املواقف
الوطنية لتونس وإجبارها عىل تغيري سياساتها الدولية والعربية.
وإ ّن االتحاد العام التونيس للشغل ،بقدر حرصه عىل عدم االنجرار وراء الترسيبات
الحق
واألخبار غري الرسمية ،فإنّه يغتنم الفرصة للتذكري مبواقف تونس املدافعة عن ّ
الفلسطيني والرافضة للكيان الصهيوين الغاصب وإدانته ال ّدامئة للمجازر التي يقرتفها
حق
ض ّد شعبنا الفلسطيني األعزل وتنديده يف كلّ م ّرة باالنتهاكات التي يرتكبها يف ّ
األرض الفلسطينية ومق ّدساتها وإرثها التاريخي والثقايف.
وإ ّن االتحاد يذكّر أ ّن بني تونس وشعبها والعد ّو الصهيوين دم سال عىل أرضنا يف
الغارة اإلرهابية عىل حماّ م الشط التي اختلط فيها دم التونسيني بدماء الفلسطينيني،
وإ ّن الذاكرة التونسية لن تنىس العمليات اإلرهابية التي اقرتفتها عصابات املوساد
الصهيونية يف بالدنا عندما اغتالت كلاّ من أيب جهاد خليل الوزير وأيب إيّاد صالح خلف
ومح ّمد الزواري .وإ ّن االتحاد يف الوقت نفسه يؤكّد من جديد أ ّن معاداة الصهيونية
ال تعني بامل ّرة معاداة اليهودية.
كام يج ّدد االتحاد العام التونيس للشّ غل رفضه أل ّي تعامل مع الكيان الصهيوين تحت
أ ّي ذريعة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو أكادميية أو غريها ،ويعترب
التربيرات التي يس ّوق إليها البعض واملتّصلة بإغراءات االستثامر والتشجيع عىل
السياحة وتقديم الدعم املايل إنمّ ا هي أوهام يزرعها دعاة التطبيع لضامن مصالحهم
مع الكيان الصهيوين والدول الراعية له ولن ينال التونسيات والتونسيني منها غري مزيد
التفقري واالستغالل ونهب ثروات بالدهم.
وكام كان االتحاد سبّاقا ملقاومة التطبيع وكشف خيوطه وآخرها تلك املبادالت
ومؤسسات تونسية مع رشكات شحن وتجارة
رسية التي تقوم بها رشكات ّ
التجارية ال ّ
صهيونية ،فإنّه يحذّر السلط من أ ّي خطوة تطبيعية ويؤكّد أ ّن النقابيات والنقابيون
والقوى الوطنية وكافّة الشعب التونيس سيتص ّدون أل ّي محاولة لج ّر تونس إىل مستنقع
الخاصة بس ّن قانون
التطبيع .ويج ّدد االتحاد مطالبة الربملان باملصادقة عىل املبادرة ّ
تجريم التطبيع.
* األمني العام
نورالدين الطبويب

أحمد التليلي

املدير املسؤول

نور الدين الطبوبي

املدير

سامي الطاهري

رئيس تحرير

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس
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قطار «ابراهام» للتطبيع لن يمرّ بتونس:

الخارجيّة تحسم املوقف برفض التطبيع واالتحاد
يحذر ويؤكد استعداده للتصدي
* خليفة شوشان
رغم مرور أكرث من اسبوع ال تزال زيارة رئيس الحكومة هشام املشييش إىل
فرنسا تثري الجدل وتطرح أكرث من تساؤل حولها ،أغلب املراقبني موضوعية
مبا فيهم الحزام الحكومي وصفوها بأنها كانت دون املأمول أما معارضو
الحكومة فقد اعتربوها فاشلة ومهينة للدولة التونسية وع ّدوها االضعف
يف تاريخ زيارات رؤساء الحكومات املتعاقبة التونسيّة إىل فرنسا الرشيك
االقتصادي األول لتونس.
زيارة للتعارف! ولقاءات دون المأمول...
زيارة رئيس الحكومة إىل فرنسا اقترصت رسميا عىل لقاء مع نظريه
الفرنيس «جون كاستاكس» تناولت حسب ما أكدته رئاسة الحكومة سبل
التعاون املشرتك بني الدولتني وتباحث خاللها رئيسا الحكومني يف عدة
مجاالت أهمها املعامالت االقتصادية واالتفاقيات بني الدولتني وكيفية
تطويرها .لقاء وصفه أغلب املراقبني والعارفني بعمق العالقات التونسية
الفرنسية بأنه دون املأمول ومل يتجاوز حدود املجاملة الدبلوماسية أو
لنقل «التعارف» كام وصفه ترببرا بعض املقربني من املشييش.
أخبار الكواليس وصفقة البقاء في الحكم مقابل
التطبيع
األمر الذي زاد الزيارة غموضا وتهافتا الخطأ االتصايل الكاريث والترصيح
املثري الذي وقع فيه رئيس الحكومة خالل الحوار الذي أجراه مع «شبكة
فرانس  »24عندما قرن بني الهجرة غري النظاميّة واإلرهاب واعترب
املهاجرين غري النظاميني إرهابيني وهو الترصيح الذي مثّل صدمة للرأي
العام التونيس وخاصة ألبناء الجالية التونسية يف فرنسا وبقية املهاجر،
قبل أن يُفا َجأ الرأي العام بترسيبات تؤكد أن ما خفي من الزيارة كان أكرث
بشاعة وإهانة للتونسيني إذ حملت أخبار الكواليس حديثا عن لقاءات غري
معلنة يف الكواليس برعاية أمريكية فرنسية مع اللويب الصهيوين الفرنيس
لرتتيب صفقة تطبيع عنوانها األبرز االستمرار يف الحكم مقابل التطبيع.
أنباء وتسريبات عن لقاءات غير معلنة للمشيشي
مع وفد من«الكريف»
يبدو أن الدفء الذي افتقده رئيس الحكومي التونس ّية يف قرص
«ماتينيون» الحكومي الذي اتسم لقاؤه بالربود سعى إىل تداركه من خالل
ع ّدة زيارات معلنة التقى خاللها الجالية التونسية ،طلبة وكوادر وإطارات
مهجرية ورجال أعامل وأخرى غري معلنة حسب بعض الترسيبات التي
أكدت أن املشييش اختارها أو دفع اليها لفتح األبواب الرسمية املوصدة
وقصور الحكم الباردة يف العاصمة الفرنسية واالستعانة باألطراف التي
ال ير ّد لها طلب طامعا يف أن تكون شفيعا له ولحكومته وحلفائه لدى
الفرنسيني فكان لقاؤه غري املعلن بوفد عن املجلس التمثييل للمؤسسات
اليهودية املعروف اختصارا «بالكريف» أكرب منظمة يهودية يف أوروبا
تعنى بسياسات الكيان الصهيوين ومتثل اللويب االرسائييل يف فرنسا وهو
مجلس مؤثر يف املشهد والسياسات الفرنسيّة داخليا وخارجيا .ولقاء
املجامالت مع رئيسه الفرنيس من أصول جزائرية «فرنسيس خليفة» .لقاء
إن صحت الترسيبات التي أكدت وقوعه ونقلت لنا بعض مضامينه سيمثل
صدمة حقيقية للتونسيني مبا ميثله من منعرج خطري يف السياسة الخارجية
والديبلوماسية التونسية التي يبدو انها أخذت األمور بجدية واستبقت كل
السيناريوهات والتأويالت التي قد تذهب اليها الظنون وأصدرت موقفا
حاسام بقطع الطريق عىل توسل املشييش بقطار التطبيع وعقد صفقة
مع اللويي الصهيوين للبقاء يف الحكم واالخطر من ذلك ابداؤه استعداده
السياسيّة لسحب الثقة من رئيس الجمهورية
الالمرشوط هو ومخدته ّ
قيس سعيّد باعتباره ميثّل عقلة كبرية نحو االعرتاف بدولة الكيان .جملة
هذه الترسيبات غري املؤكدة والتي مل تنف ِه رئاسة الحكومة التونسية تأيت

يف سياق عام اتسم بحالة من الخوف داخل الرأي العام التونيس من أن
تكون بالدنا هي الوجهة القادمة لقطار «أبراهام» التطبيعي الذي م ّرة غري
بعيدا عنا يف املغرب الشقيق وهي التخ ّوفات التي عززها ما نرشته مجلة
«النيويورك تاميز» أول األسيوع عىل لسان مسؤولني أمريكيني من «أن
تونس وعامن قد تكونان الدولتان املقبلتني اللّتني تنضامن اىل «اتفاقية
ابراهام» بني ارسائيل واإلمارات والبحرين والسودان واملغرب».
وزارة الخارجية تحسم الموقف بعدم المشاركة
في أية مبادرة تمّس من الحقوق الفلسطينيّة
يف بيان لها صادر أول أمس الثالثاء  22ديسمرب  2020تزامنا مع تصاعد
الجدل حول قضية التطبيع وانتشار الترسيبات عن اللقاء املشبوه لرئيس
الحكومة أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيني بالخارج
أنه «تبعا لألنباء املتداولة يف عدد من وسائل اإلعالم حول إمكانية إرساء
عالقات دبلوماسية بني تونس والكيان الصهيوين تؤكّد أن كلّ ما ير ّوج من
ا ّدعاءات يف هذا الخصوص ال أساس له من الص ّحة وأنّه يتناقض متاما مع
املوقف الرسمي املبديئ للجمهورية التونسية املنارص للقضيّة الفلسطينية
العادلة وال ّداعم للحقوق الرشع ّية للشعب الفلسطيني» وذكرت خالله
باملوقف الثابت لرئيس الجمهورية قيس سع ّيد يف العديد من املناسبات
رصف وال للسقوط بالتقادم
أن حقوق الشعب الفلسطيني غري قابلة للت ّ
ويف مق ّدمتها حقّه يف تقرير مصريه وإقامة دولة مستقلّة عاصمتها القدس
الرشيف وبأن هذا املوقف املبديئ نابع من إرادة الشعب التونيس ومعبرّ
عماّ يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الرشعية للشعب
الفلسطيني التي كفلتها له مختلف املرجع ّيات الدولية وقرارات منظمة
وخاصة منها مجلس األمن الدويل
األمم املتحدة ومختلف أجهزتها
ّ
والجمعية العامة ،كام تب ّنتها عديد املنظامت الدولية واإلقليمية األخرى.
وأعرب بيان الخارجية التونسية عن قناعة تونس التا ّمة بأنّه ال ميكن إرساء
سالم عادل ودائم وشامل يف املنطقة دون تطبيق قرارات الرشعية الدولية
الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني يف استعادة أرضه املسلوبة وإقامة
ّ
دولته املستقلّة .وأن موقفها ثابت ومبديئ لن تؤثر فيه أبدا التغريات يف
الساحة الدولية ،وج ّدد متسك تونس بعدم املشاركة يف أية مبادرة متّس
من الحقوق الرشع ّية للشعب الفلسطيني الشقيق ،وأنّها غري معن ّية بإرساء
عالقات دبلوماسية مع الكيان املحتلّ طاملا أنّه يواصل سياساته التي
ترضب عرض الحائط بقرارات الرشعية الدولية ومبادئ القانون الدويل.
بيان الخارجية التونسية جاء واضحا وحاسام مل يرتك أي مجال للتأويل

وقوبل بارتياح ولقي ترحيبا من الرأي العام التونيس الذي طاملا مثلت
الحقوق الفلسطينية قضيته املركزية األوىل التي ال يقبل فيها املساومة
أو التفريط.
االتحاد ّ
يحذر ويؤكد تصديه أليّ محاولة لجرّ
تونس إلى مستنقع التطبيع
بيان االتحاد العام التونيس للشغل الذي سبق بيان الخارجية التونسية
بساعات جاء يف السياق نفسه املؤكد عىل الحق الفلسطيني وعىل الثوابت
الوطنية إذ تعرض اىل ما ير ّوج من أنباء «عن ترتيبات تجري يف الكواليس
ولقاءات غري معلنة متّت مؤ ّخرا برعاية فرنسية وأمريكية من أجل دفع
الدولة التونسية للتطبيع مع الكيان الصهيوين عىل غرار دول عربية أخرى
مقابل تحفيزات ومساعدات يف شكل رشوة لرضب املواقف الوطنية
لتونس وإجبارها عىل تغيري سياساتها الدولية والعربية» مؤكدا أنه وبقدر
عدم «انجراره وراء الترسيبات واألخبار غري الرسمية ،فإنّه يغتنم الفرصة
الحق الفلسطيني والرافضة للكيان
للتذكري مبواقف تونس املدافعة عن ّ
الصهيوين الغاصب وإدانته ال ّدامئة للمجازر التي يقرتفها ض ّد شعبنا
حق
الفلسطيني األعزل وتنديده يف كلّ م ّرة باالنتهاكات التي يرتكبها يف ّ
األرض الفلسطينية ومق ّدساتها وإرثها التاريخي والثقايف» .كام ذكّر بيان
االتحاد «أ ّن بني تونس وشعبها والعد ّو الصهيوين دم سال عىل أرضنا يف
الغارة اإلرهابية عىل حماّ م الشط التي اختلط فيها دم التونسيني بدماء
الفلسطينيني ،وإ ّن الذاكرة التونسية لن تنىس العمليات اإلرهابية التي
اقرتفتها عصابات املوساد الصهيونية يف بالدنا عندما اغتالت كلاّ من أيب
جهاد خليل الوزير وأيب إيّاد صالح خلف ومح ّمد الزواري» .وأكّد أن
معاداة الصهيونية ال تعني بامل ّرة معاداة اليهودية .وجدد االتحاد رفضه
أل ّي تعامل مع الكيان الصهيوين تحت أ ّي ذريعة سواء كانت سياسية أو
اقتصادية أو ثقافية أو أكادميية أو غريها ،معتربا أن التربيرات التي يس ّوق
لها البعض واملتّصلة بإغراءات االستثامر والتشجيع عىل السياحة وتقديم
الدعم املايل إنمّ ا هي أوهام يزرعها دعاة التطبيع لضامن مصالحهم مع
الكيان الصهيوين والدول الراعية له ولن ينال التونسيات والتونسيون منها
غري مزيد التفقري واالستغالل ونهب ثروات بالدهم .وحذّر االتحاد يف ختام
بيانه السلط من أ ّي خطوة تطبيعية مؤكدا أ ّن النقابيات والنقابيني والقوى
الوطنية وكافّة الشعب التونيس سيتص ّدون أل ّي محاولة لج ّر تونس إىل
مستنقع التطبيع قبل أن يج ّدد مطالبته الربملان باملصادقة عىل املبادرة
الخاصة بس ّن قانون تجريم التطبيع.
ّ
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ندرة المياه في تونس

مطرقة اآلثار الخطرية وسندان التجاهل الحكومي
مل يعد تفاقم أزمة املياه يف بالدنا باألمر الذي ميكن إخفائه ال
سيام وسط توقعات مبزيد من االنخفاض لحصة الفرد السنوية
من املياه إذ يقدر معدل االستهالك الحايل مقارنة بعدد السكان
بـ  450مرتا مكعبا للمواطن الواحد وهو معدل ضعيف مقارنة
باملعايري الدولية التي ترفع معدل ما يعرف يف الدول املتقدمة
بالرفاه املايئ إىل  1000مرت مكعب للمواطن الواحد هذا مع
اإلشارة إىل أن معدل االستهالك املنخفض أصال يف تونس مرشح
ملزيد التقلص سنة  2030ليبلغ  350مرتا مكعبا للمواطن الواحد
وفق تقديرات إقليمية ودولية.
إن هذه اإلحصائيات تعني أمرا واحدا يشكل خطرا اسرتاتجيا
عىل الوطن واملواطن آالء وهو وجود تونس تحت خط الفقر
املايئ وميكن تفسريه بعجز الدولة تدريجيا عن توفري املياه داخل
أراضيها ملستعمليها من مختلف أصناف املواطنني املستهلكني
للامء واملشاركني يف القطاعات االقتصادية املعاشية من فالحة
وصناعة.
مناخ قاس وتوسع عمراني
يساهم املوقع الجغرايف وطبيعة املناخ يف التفاوت يف توزيع
نسب التساقطات املطرية إذ تتميز تونس بوجود  3أقاليم
 إقليم رطب يضم كافة مناطق الشامل تقريبا تتجاوز كمياتاألمطار فيه  400مم سنويا.
 إقليم سباسبي شبه جاف يض ّم منطقة الوسط وترتاوح فيهالتساقطات بني  200و  400مم سنويا.
 إقليم صحراوي ّجاف ميتد عىل مدى الجنوب التونيس وتتأثر
مبناخه بعض مناطق الوسط ال يتعدى فيه حجم التساقطات
 200مم سنويا.
مع األخذ بعني االعتبار أن هذه التساقطات وبصورة عامة
تتميزبعدم انتظامها.
إذا ما مزجنا العامل املناخي القايس مع التوسع العمراين النشيط
طبيعيا وتطور األنشطة االقتصادية فال يجب أن نتعجب من
تراجع مخزونات املياه الذي سيتبعه حتام تراجع يف استهالك
املياه املخصصة للري يف القطاع الفالحي الذي يستأثر بنحو 80
غني عن
 %من احتياجات البالد من املاء ومن هذه الوجهة ّ
التنويه أن االمن املايئ مرتبط مبارشة باألمن الغذايئ.
حلول واقعية ممكنة
الحقيقة أن تحميل املسؤولية للعوامل املناخية وكثافة النشاط
البرشي ال ميكن بأي حال من األحوال أن يخفي التقصري املزمن
لإلرادات السياسية املتعاقبة باألخطار الناجمة عن ندرة املياه
يف بالدنا والتي بدأت تلوح للعيان منذ فرتة ليست بالقصرية،
هذا التقصري ناتج أساسا عن السياسات الخاطئة والقصور املزمن
يف التفكري االسرتاتيجي واملنوال التنموي لكن يبقى من املمكن
تغيري هذا الواقع عرب اعتامد عدد من الحلول اآلجلة و العاجلة
كاآليت:
أوال :إعادة صياغة سلّم أولويات السياسة املائية للدولة كالتايل:
 أولوية توفري املاء الصالح للرشاب للمواطنني. -أولوية توفري مياه الري للقطاع الفالحي

 توفري املياه للقطاع الصناعي رضورة التحكم يف املياه التي يتم توفريها للقطاعني الفالحيوالصناعي وبطبيعة الحال ال ميكن االيفاء بهذه الرشوط إال عرب
االستثامر يف بناء مزيد من السدود والخزانات التحت أرضية
وإحداث البحريات اإلصطناعية ملضاعفة طاقة التخزين ومنع
ماليني األمتار املكعبة من املياه لتضيع هباء منثورا يف مياه البحر
االبيض املتوسط يف حال حدوث الفيضانات.
ثانيا :تحيني النصوص الترشيعية الخاصة بقطاع املياه وتنقيحها
لتصبح أش ّد رصامة مع التطبيق الناجز وغري االنتقايئ ألحكام
مجلة املياه لردع كل املخالفني.
ثالثا :تحجيم القطاعات املتطفلة عىل استهالك املاء ونخص
بالذكر القطاع السياحي إذ اصبح من الرضورة مبكان تحميل
األطراف التي تتمتع باإلجراءات «التدليلية» مثل النزل الكربى
وما يتبعها من مرافق سياحية تستنزف املائدة املائية مثل

مالعب الغولف املسؤولية لجهة إهدار الرثوة املائية ،وإحداث
برنامج وطني للتحفيز عىل التقشف املايئ.
رابعا :التشجيع عىل التجهيز مبعدات الري املقتصدة للامء.
خامسا :اعتامد التشجري واسع النطاق بهدف تلطيف املناخ
وجلب األمطار ومقاومة الزيادة املطردة يف ملوحة الرتبة.
سادسا :تحلية مياه البحر التي تقدم ملعضلة ندرة املياه حال يكاد
يكون أبديا
إن الفقر املايئ معضلة مصريية تحتاج إىل بذل الجهود الجبارة
من كافة املتدخلني يف ميدان املياه وإيجاد حلول دامئة األثر
تتمىش مع منطق العرص وتقطع مع األمناط التقليدية التي عفا
عليها الزمن وتجاوزتها أحوال املناخ املتغري والعمران البرشي
الحديث.
* نزار التوكابري
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االنفالت الحاصل في البرلمان

* لطفي املاكني

جلسة سحب الثقة من الغنوشي أظهرت حجم املناورات
اىل أي مدى بإمكان مختلف مؤسسات البالد ومكوناتها
مزيد تحمل هذا االنفالت الحاصل داخل مجلس نواب
الشعب؟ هذا هو الشاغل األكرث طرحا وتداوال يف الفرتة
األخرية بعد تواتر األحداث املتسمة بالتشنج واالحتقان
والعنف والرتهيب املامرس عىل عديد النواب تحت مسميات
غرضها إسكات كل األصوات التي ال ترى ما ال تراه الرتويكا
املتحالفة داخل الربملان.
وال يخفى عىل املتابعني أن االنطباع السائد عىل مدى أيام
سنة  2020ان مكمن اإلخالل يف عمل املجلس طريقة تسيريه
إذ مل يستطع رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنويش
التجرد من صفته كرئيس لحركة النهضة والترصف كرئيس
لجميع النواب والكتل أن أغلب مواقفه كانت محكومة
بالخلفيات الحزبية وهو أمر ال يستغرب إذ ال ميكن تغيري
ما تعود عليه لعقود مبجرد إرتداء البدلة وربطة العنق ألن
املسألة أعمق وأبعد من تلك الصورة الشكلية.

وهذا ما حصل عند مناقشة مرشوع ميزانية  2021بفرض مجموعة من
الفصول يف قانون املالية مقابل رفض فصول ذات بعد اجتامعي يحتاجها
املواطن يف مثل هذه الظروف الصعبة اقتصاديا واجتامعيا لكن الرتويكا
الربملانية غلبت الفصول التي تدعم أصحاب اليخوت والزوارق العامئة
عىل حساب الفئات الهشّ ة وهذا يعكس الخلفية املتعاطي بها يف عالقة
بالشأن العام والتي ال تخفى خدمة مصالح فئات معينة ولوبيات تدعم
األحزاب ولعل تقرير محكمة املحاسبات من أكرب دالئل خدمة اللوبيات
بوصول نواب بطرق غري مرشوعة وال بد من محاسبتهم ومغادرتهم
الربملان واألمر غري مقترص عىل من ترشحوا بصفة مستقلة بل شمل أغلب
األحزاب وأولهم تحالف الرتويكا الذين أطنبوا يف توجيه التهم واللوم اىل
غريهم يف عدم احرتامهم مبادئ الشفافية والنزاهة يف العملية االنتخابية
وهذا ما يثري االستغراب مرة أخرى إذ كيف ننتظر املصادقة عىل إجراءات
ذات منح اجتامعي من نواب بلغ عددهم مقاعد الربملان بطرق ملتوية
ومل يتوقف االبتزاز عند فصول قانون املالية بل هو متواصل اليوم من
أجل فرض إجراء تحوير وزاري مبزيد متوقع النهضة ومن تحالف معها
بالحصول عىل مناصب وزارية وأخرى بالواليات واملعتمديات وكلها يف

أدخل الحرية والتوجس لدى التونسيني من تواصل القيام بمهامه
طريقة التسيري تلك واملبنية عىل التعامل مبكيالني بني النواب والكتل
قال عنها رئيس الربملان يف ظهوره يف التلفزة بداية شهر نوفمرب املايض أنها
مبنية عىل املعادلة بني الجميع لكن كان هناك تركيز عىل كل حركات
وسكنات املجلس ورئاسته واعترب ما يراه البعض خالفات ظاهر يف حقيقة
األمر ظاهرة صحية ورفض اعتبار مجلس نواب الشعب معطال للحياة
السياسية وقدم أكرث من معطى يظهر باألرقام أن عمل املجلس الحايل
أفضل من سابقيه من ناحية املشاريع املصادق عليها وعدد الجلسات
العامة وساعات النقاش والحوار مع أعضاء الحكومة.
ومل يحجب ذلك الحوار التلفزي الذي كان إلظهار صورة أخرى غري
الصورة املتداولة لدى املتابعني وعموم التونسيني خاصة ان تداعيات
الجلسة العامة التي انعقدت قبل اختتام الدورة الربملانية األوىل أي
نهاية جويلية املايض تراكمت يف األذهان والقناعات بعد ما حصل خالل
تلك الجلسة التي خصصت ملناقشة عريضة سحب الثقة من رئيس
الربملان والتي تقدمت بها كتل الدميقراطية واإلصالح وتحيا تونس والتي
استنكرت الضغوط املسلطة عىل النواب أثناء عملية التصويت (التي تم
اإلرصار عىل ان ال تكون علنية لغايات معلومة) وأكدوا خاللها ان سحب
الثقة من رئيس مجلس الربملان تعود اىل تراكم أخطائه التسريية وتجاوز
رساج لتهنئته
صالحياته (وهنا اشارة اىل املكاملة الهاتفية التي أجراها مع ال ّ
بدخول قاعدة «الوطية» مبساعدة األتراك وكذلك زيارته غري املعلنة اىل
تركيا لتهنئة الرئيس الرتيك بصناعة سيارة جديدة وكل ذلك دون علم
النواب) وكل ذلك الترصفات تراه الكتل املعنية معطال ألشغال املجلس
وأكدت ان سحب الثقة من الغنويش سيمكن من رد االعتبار للمؤسسة
الترشيعية وإخراجها من حالة التخبط والفوىض التي تردت فيها وقد
متكن رئيس الربملان من تجاوز تلك الغرصة بفضل الورقات البيضاء التي
منحته فرصة مواصلة رئاسة الربملان وهو ما اعتربته النهضة حينها انتصارا
دميقراطيا أخرس املشككني يف نجاح فرتة رئاسة الغنويش وخاصة قدرته
عىل التداول يف ارتداء «جبة الجامعة» «وبدلة الربملان» لكن غاب عنهم
كيف يستمر الوضع يف حني يرفض حوايل نصف الربملان مواصلة رئاسته.
* االلتفاف عىل حكومة املشييش وابتزازها
وكانت مرحلة تشكيل حكومة هشام املشيش وجلسة منحها الثقة
صورة أخرى ملا يجري داخل الربملان إذ بعد ان كان التوجه لتشكيل حكومة
كفاءات مستقلة عن األحزاب أصبحت حكومة كفاءات متح ّزبة بعد ان
استغلت الرتويكا التي تقودها النهضة .الجفوة التي حصلت بني رئيس
الدولة ورئيس الحكومة لتلتف عىل حكومة املشييش وتعلن أنها الداعم
الرسمي لها مبنحها الثقة مقابل الخضوع ملا تريد متريره من مشاريع
حسب رغبات التحالف وغاياته املينية أساسا عىل املصلحة الحزبية

اطار سياسة التّمكن من مفاصل الدولة وليس لخدمة مصالح البالد
وشعبها الذي عرق تلك العيش عىل مدى العرشية املاضية.
* غياب املحكمة الدستورية ومحاولة مترير بعض القوانني عىل
املقاس
رغم مرور كل هذه السنوات عىل الدستور الذي ينص عىل وجوبية
انتخاب أعضاء املحكمة الدستورية بعد سنة واحدة من دخول الدستور
حيز التطبيق فإن الربملان الحايل مثل الذي سبقه مازال يدور حول نفسه
غارقا يف املشاحنات بخصوص األسامء املقرتحة والبحث عن مخرج
لكيفية التصويت بالثلثني أو باألغلبية ورغم محاولة اظهار الحرص
عىل انتخاب اعضاء املحكمة الدستورية إال أن الحقيقة تظهر جليا يف
مختلف الجلسات العامة التي خصصت لتلك االنتخابات حجم التباينات
واملشاحنات وغياب االتفاق عىل االلتزام مبا ينص عليه الدستور وارساء
أهم أسس تكريس االنتقال الدميقراطي ونعني املحكمة الدستورية التي
يخىش البعض وجودها ألنها ستضع حدا لالنفالت الحاصل.
كام سعت الرتويكا املتحالفة داخل الربملان ويف تواصل البتزازها
للحكومة اىل فرض مترير جملة من مشاريع القوانني تجد رفضا واسعا
من مكونات املجتمع التونيس ومنها مرشوع قانون زجر االعتداءات عىل
القوات الحاملة للسالح ومرشوع تنقيح املرسوم  116لالتصال السمعي
البرصي تقدمت به كتلة «ائتالف الكرامة» يف حني ان هناك مرشوعا مق ّدما
من قبل الحكومة يحظى مبوافقة مختلف الفاعلني يف املشهد اإلعالمي
وهو ما يدل عىل درجة الضغوط املسلطة عىل حكومة املشييش التي
سحبت مرشوعها لتفسح املجال ملرشوع تلك الكتلة وهو ما أثار ر ّدات
فعل واسعة رافضة ومستنكرة مترير مثل تلك املشاريع القوانني مناقضة
ملبادئ الدستور وأغلب املواثيق الدولية الضامنة لحقوق اإلنسان وحرية
التعبري وهو ما أجرب الربملان عىل عدم مترير تلك املشاريع إثر الوقفات
االحتجاجية ملختلف املنظامت الحقوقية والهياكل املنظمة لقطاع اإلعالم
وقد زاد ذلك من درجة التوتر بعد ان تبني للجميع ان تحالف الرتويكا
سيعمل خالل هذه الدورة الربملانية الجديدة التي انطلقت بداية شهر
أكتوبر عىل مترير جملة من مشاريع قوانني ال دستورية وال شعبية.

خالفات ومشاحنات وعنف وترهيب
وغياب المشاريع التنموية االجتماعية

* اتساع دائرة العنف والرتهيب
وأمام ما وجدوه ذلك التحالف من رفض ملختلف نواياه املعلنة
واملضمرة من قبل عديد الكتل والنواب فإن ردود أفعاله كانت يحسب
ما يختزنه نواب من مرجعيات وخلفيات باالعتداء عىل نواب الكتلة
الدميقراطية فرتة مناقشة مرشوع امليزانية الجديدة بعد ان رفضوا
وتصدوا لخطاب العنف واالرهاب والتحريض والكراهية وتحقري املرأة،
ومل يكن ذلك االعتداء الذي تعرض له نواب الكتلة الدميقراطية مبعزل
عن اعتداءات أخرى حصلت سابقا تجاه نواب آخرين للشعب إضافة اىل
املشاحنات املتواصلة بني نواب االئتالف الذي ميارس يف العنف والرتهيب
تجاه كل من النائبة سامية عبو ورئيسة كتلة الدستوري الحر عبري مويس
التي كانت نبهت منذ انطالق أشغال الربملان اىل املخفى من صورة ذلك
االئتالف.
وما يبعث عىل الحرية والتساؤل عىل مدى سلسلة هذه االعتداءات
عىل النواب غياب موقف واضح من رئيس الربملان تجاه االئتالف الذي
ميارس العنف والرتهيب وهذا ما أثار حفيظة أغلبية النواب وأولهم
نواب الكتلة الدميقراطية الذين دخلوا يف اعتصام مفتوح داخل الربملان
يدخل اليوم اسبوعه الثالث وقد يعرف أشكال نضالية أخرى حسب
ترصيحات إعالمية للنائب زهري املغزاوي يف حال مل يوضح الغنويش
موقفه والذي فرسه املغزاوي بحرصه عىل املحافظة عىل كريس الرئاسة
وبالتايل ال يفكر يف مامرسات «ائتالف الكرامة» من عنف وترهيب بعد
ان توحدت كل القوى الدميقراطية املدنية والوثيقة يف وقفة احتجاجية
مع موقف االتحاد العام التونيس للشغل رفضا للعنف وخطاب التحريض
الذي سيجر البالد اىل متاهات الكراهية بني مواطنيها وهذا ما ال ميكن
السكوت عنه.
* اىل أين سينتهي بنا هذا االنفالت؟
بعد التوقف عند أهم االحداث التي عرفها الربملان يف الفرتة املاضية
يطفو تساؤل مشوب بالحرية والتوجس مام سينتهي به االنفالت إذا
مل يتم وضع حدا له حتى ال تتوسع تداعياته ورغم تباين التصورات
بخصوص الطريقة التي يتم من خاللها حسم هذه املسألة وتعني
حل الربملان او تغيري النظام الداخيل أو تغيري رئاسته فإن
الدعوات اىل ّ
األمر املتأكد ان الربملان عىل صورته الحالية ال ميكن ان يستمر ألنه أصبح
يشكل عبئا عىل التونسيني وبرامج لتحسني البنية االساسية وبعث برامج
للحد من البطالة إال ان كل ذلك مل يحصل بل انغمس يف املشاحنات
والرصاعات الحزبية ومصالح اللوبيات ومزيد التموقع داخل مؤسسات
الدولة وتطويعها لخدمة األحزاب ويف الوقت الذي كان ينتظر فيه أن
يكون الربملان باعتباره «سيد نفسه» القاطرة التي تدفع باتجاه تجاوز
األزمة السياسية واالقتصادية واالجتامعية فإن ومبثل هذه الوضعية
بات من األسباب الرئيسية املعطلة للحالة التي عليها البالد التي مل تعد
تحتمل املزيد من معيقات خروجها من أزمتها املتواصلة منذ عرشية
كاملة.
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االتحاد العام التونسي
للشغل ينفي خرب نقل
مبادرته إىل رئاسة الربملان
تر ّوج بعض األطراف أن االتحاد العام التونيس للشغل قد نقل املبادرة إىل رئيس
مجلس نواب الشعب بدل رئيس الجمهورية ،ونؤكد أن الخرب عار من الصحة هدفه
التشويش عىل مبادرة االتحاد.
وغاية ما يف األمر أن رئيس مجلس النواب قد طلب متكينه رسميا من نسخة من
املبادرة وهو ما ت ّم فعال.
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تراتيب إضراب األطباء يوم الجمعة 25
ديسمرب 2020
 اإلرضاب يكون حضوريا يف مكان العمل. تجمع كافة األطباء عىل الساعة  10أمام وزارة الصحة. التوجه بعد ذلك مبسرية لساحة القصبة أمام مقر الحكومة. تتعطل كل العيادات باملستشفيات ومجامع الصحة االساسية ويقع ضامن متابعة وفحص ومداواة كافة: الحاالت االستعجالية والتدخالت الجراحية والطبية االستعجالية. الشهادات الطبية واألولية ال يقع تسليمها. -يتواصل عدم تأطري املقيمني يف طب العائلة.

* الكاتب العام
محمد الهادي سوييس

مكتب جامعة القيمين والقيمين العاميين يكشف:

إهمال متعمّد للربوتوكول الصحي يف املبيتات واملطاعم املدرسية،
واالحتجاجات ومقاطعة االمتحانات متواصلة

كشف املكتب التنفيذي للجامعة العامة للقيمني والقيمني العاميني أن
املطاعم واملبيتات املدرسية تم فيها إهامل متع ّمد لتطبيق الربوتوكول
الصحي الخاص بالكوفيد  ،19معتربة ذلك خرقا وتهديدا متعمدا لصحة
التالميذ وللقيمني والقيمني العاميني مام سيساهم يف يف انتشار العدوى
بالوسط املدريس وخارجه.
وح ّمل املكتب التنفيذي املسؤولية كاملة لوزارة الرتبية تبعات خذا الخرق
الذي سيدفع اىل تعريض التالميذ ومكونات االرسة الرتبوية للخطر ،داعيا
القيمني والقيمني العاميني بالقسم الداخيل اىل مقاطعة تأطري التالميذ يف
صورة عدم احرتام الربوتوكول الصحي وخاصة التباعد الجسدي باملراقد
وبقاعات االكل واالكتفاء بقاعات املراجعة.
من ناحية أخرى ،أكد مكتب الجامعي رضورة التزام القيمني والقيمني
العاميني بالقسم الخارجي مبواصلة مقاطعة االعامل االدارية الرتبوية
والبيداغوجية وتنفيذ الوقفات االحتجاجية اليومية من الساعة التاسعة
صباحا اىل الساعة الحادية عرش ومقاطعة االمتحانات إعدادا وإنجازا.
للعلم ،فإن احتجاجات القيمني والقيمني العاميني مبقر وزارة الرتبية
ومبقرات املندوبيات الجهوية للرتبية متواصلة منذ أكرث من  3اسابيع
عىل التوايل بتأطري من املكتب التنفيذي للجامعة العامة للقيمني والقيمني
العامني ومن الهياكل القطاعية يف الجهات ،عرب االعتصامات املفتوحة
وذلك احتجاجا عىل وانقالب وزارة الرتبية عىل تعهداتها ورضبها ملصداقية
املفاوضة الجامعية.
وتطالب الجامعة العامة للقيمني والقيمني العاميني بإصدار األوامر

املتعلقة بتطبيق اتفاق  08ماي  2018املربم بني الطرفني الوزاري والنقايب
بحضور املركزية النقابية لالتحاد.
ومحرض االتفاق املذكور تم امضاؤه يف ماي  2018وتعلق مبنحة القاعدة
العددية والزمن املدريس ومنحة االرشاف ومنحة الساعات االضافية
للقيمني العاميني ،اىل جانب املنح الجامعية البناء منتسبي القطاع.
كام يطالب القيمون والقيمون العامون برتقية استثنائية للقيمني والقيميني

اتفاق وإلغاء اإلضراب يف الديوان
الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي
بالتنسيق بني النقابة األساسية للديوان الوطني لإلرسال التلفزي واإلذاعي والجامعة العامة لتكنولوجيا املعلومات
واألخ صالح الدين الساملي األمني العام املساعد املسؤول عن الدواوين واملنشآت العمومية ،ت ّم إلغاء اإلرضاب
املزمع تنفيذه يومي  23و 24ديسمرب الجاري بالديوان وذلك إثر اتفاق ت ّم إبرامه يف جلسة صلحية انعقدت يوم
الثالثاء الفارط مع الرئيس املدير العام للديوان وممثل عن وزارة تكنولوجيا االتصال.
بنود االتفاق بني الطرفني النقايب واالداري متحورت حول ملفات النظام األسايس والرتقية اآللية ومواصلة التفاوض
والتحاور بشأن ملف أعوان الحراسة واملناولة.
* صربي الزغيدي

العاميني ولتقاعد عىل قاعدة  35سنة خدمة و 57سنة تقاعد ،وتسوية
سنوات التعاقد بالنسبة إىل أعوان التأطري وتسوية الوضعية املهنية
واالجتامعية للمتعاقدين ،إضافة إىل اصدار الرتقيات العادية لسنة ،2020
تسوية وضعية العاملني بإعادة التوظيف.
* صربي الزغيدي
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الهيئة اإلدارية الجهوية بصفاقس :إضراب عام يوم  12جانفي
بتاريخ الخميس  17ديسمرب  2020احتضنت دار االتحاد الجهوي
للشغل بصفاقس الهيئة اإلدارية الجهوية برئاسة األخ سامي الطاهري األمني
العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل املسؤول عن اإلعالم والنرش وقد
افتتح األخ يوسف العوادين الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
أشغالها بالرتحيب باألخ عضو املركزية النقابية والحارضين حيث استهلها
بدعوة الحضور تالوة الفاتحة ترحام عىل فقيد االتحاد العام التونيس
للشغل املرحوم بوعيل املباريك...
يف بداية كلمته وضع األخ يوسف أشغال الهيئة اإلدارية يف إطارها حسب
جدول أعاملها املتمثل يف التطرق إىل الوضع العام املتأزم بالبالد ككل
ومبادرة االتحاد العام مؤكدا أن ال مجال يف اجتامع هذه الهيئة التطرق
للمشاغل القطاعية وبأن تاريخ عقد هيئتنا اإلدارية يف هذا اليوم بالذات له
العديد من الدالالت مضيفا اليوم تونس يف خطر فالبالد عىل حافة اإلنهيار
واإلفالس ٬وال ب ّد لنا أن نكون فاعلني وأصحاب الريادة يف التحرك إلنقاذها وبأ ّن صوتنا سيكون دوما عاليا
وليس من تقاليدنا الخوف من أي كان ...ال ائتالف حاكم وال غريه ورسالتنا واضحة وجلية لكل من يحاول
تشويه منظمتنا العريقة ..فرؤوسنا مرفوعة وتاريخنا حافل باإلنجازات والتضحيات من أجل الوطن
وسنكون فاعلني للتصدي لهذا االنهيار الداهم وصفاقس رائدة يف هذا املجال ومن يتهموننا بالخراب هم
الخراب ذاته.
يف كلمته أكد األخ سامي الطاهري أن انعقاد الهيئة اإلدارية يف هذا الوقت ليس اعتباطيا متزامنة مع
الذكرى العارشة للثورة إلنقاذ ما صنعته معاول الخراب من هدم وتدمري ملدة  10سنوات وما تخللتها
من حكومات متعاقبة واالرمتاء يف أحضان االستعامر الجديد وأحضان الصهيونية واللوبيات الخارجية أو.
وأضاف ٬الخطر محدق ببالدنا .من كان يتصور أن نصل بعد  10سنوات من الثورة إىل هذا الوضع
والتطبيع يسري عىل عجل ٬مبادرة االتحاد شخصت كل يشء ...فاألزمة معقدة ٬هي أزمة سياسية أساسا
وأزمة حكم وأزمة نظام وأزمة دميقراطية عرجاء ونحمل مبارشة املسؤولية للمتسببني يف كل هذا.
واالتحاد قوة اقرتاح وتوازن وتعديل وتغيري إن لزم األمر .هذا هو دورنا عرب التاريخ ويف هذا الظرف
بالذات وهو دور يجعل منا قوة مستهدفة ونقول ألعدائنا الفقاقيع والقادمون اىل هذا البلد وكأنهم
عىل ظهر دبابة ...االتحاد عيص عليكم لن تنالوا من هذه املنظمة التي متتد جذورها يف تربة هذا الوطن
العزيز ال خيار لنا إما الثورة من جديد أو إنقاذ ما ميكن إنقاذه.لن نعيد نفس التجربة كام قال البعض
«إننا نسبح يف النهر ملرتني» النهر هو االتحاد .وهذا النهر هو القادر عىل إنقاذ البالد ..دعونا إىل حوار
بطرق وآليات ومخرجات أخرى ...لذلك مبادرتنا مه ّمة ومل ّحة ...وسنسعى بكل ما أوتينا من جهد إىل
إعادة القطار عىل السكة الحقيقية .كل القوى تنتظرنا ولها مبادراتها والبعض يريد رفع سقف التفاوض
واآلخر يريد التموقع يف هذه األحداث والبعض اآلخر له عداء دفني ومتأصل تجاه هذه املنظمة العريقة

والعتيدة وض ّد تونس ...تهديداتهم لن تخيفنا...ولن نحيد عن ثوابتنا ...نحن أحفاد حشاد العظيم ...نحن
أبناء منظمة عريقة قدمنا الغايل والنفيس من أجل هذا الوطن العزيز حفاظا عىل عزة وكرامة شعب...
نحن عىل استعداد تام لكل االحتامالت واالتحاد سيتجند للدفاع عن البالد ض ّد قوى العنف واإلرهاب
وقد حذرنا النهضة لتوضيح موقفها بالشكل الواضح والرصيح النهضة هي من تقف وراء هذه الكتلة
اإلرهابية بالربملان .وجهنا رسالة إىل رئيس الربملان بخصوص العنف وخطاب الكراهية املوجه ضد االتحاد
وضد الشعب بالربملان ونحن ننتظر الرد والتنديد بهذا الخطاب .وأضاف متحدثا عىل صفاقس قائال لسنا
كالذين يتحركون باملنطق االنفصايل والجهوي ونتحدث عن صفاقس يف إطار ضيق فاملشاكل الجهوية
كثرية ومتعددة واألزمة العامة بالبالد ألقت بظاللها عىل صفاقس كجهة عاملة منتجة وجائحة كورونا
زادتها أزمة بغلق عديد املؤسسات والجهة تزداد تدهورا وهذه مخلفات  10سنوات.
وكانت مداخالت أعضاء الهيئة اإلدارية الجهوية قيمة ومسؤولة تدارسوا خاللها أوضاعهم النقابية
واملهنية شفعت بقرار الدخول يف إرضاب عام جهوي كامل يوم الثالثاء  12جانفي  2021من أجل
املساهمة يف وضع ح ّد للوهن السيايس وعجز السلطات عن تلبية تطلعات الشعب يف الحرية والكرامة
والعدالة االجتامعية ومن أجل الدفاع عن السيادة الوطنية والدولة املدنية وإسقاط منظومة الفساد ومن
أجل صفاقس أخرى يطيب فيها العيش ويتمتع أهلها بالحد األدىن من مقومات الحياة الكرمية ومن أجل
الدفاع عن املقدرة الرشائية والتصدي لغالء األسعار ومن أجل التصدي للرتفيع يف سن التقاعد ملنظوري
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي ومن أجل املساهمة مع بقية القوى الوطنية يف املحافظة عىل
عروبة تونس وإجهاض مشاريع املجاميع اإلرهابية والصهيونية .ويف ختام كلمته أبرز األخ سامي الطاهري
بأن كل قرارات الهيئة اإلدارية سيتبناها املكتب التنفيذي.
* سهيل عاشور

بيان الهيئة اإلدارية الجهوية بصفاقس

نحن أعضاء الهيئة االدارية الجهوية املجتمعني يوم  17ديسمرب
 2020بدار االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس برئاسة األخ سامي
الطاهري األمني العام املساعد املسؤول عن االعالم والنرش ،وبعد
تدارسنا للوضع بالجهة فإننا:
 ونحن نحتفل مع غرينا من القوى الوطنية بالذكرى العارشةالنطالق رشارة الحراك الثوري  17ديسمرب  14 / 2010جانفي ،2011
فإننا نقف إجالال وإكبارا ألرواح الشهداء الذين قضوا دفاعا عن شعبنا
التواق للحرية والكرامة الوطنية والعدالة االجتامعية.
كام نقف إجالل واكبارا ألرواح قادة الحركة النقابية الذين غيبهم
املوت عنا ويف طليعتهم املناضل األخ بوعيل املباريك.
 نجدد اعتزازنا باالنتامء اىل االتحاد العام التونيس للشغل منظمةوطنية مناضلة من أجل املطالب املادية واملعنوية ملنظوريها ومن أجل
استحقاقات الشعب والوطن ومؤكدين إمياننا العميق بدورها الريادي
والطالئعي يف وضع ح ّد لتفيش الفساد واالنهيار االقاصادي واملايل
ولفشل منظومة الحكم الحالية فيام تستنبطه من مخاطر ومن مت ّدد
لخطاب الكراهية تقوده قوى فاشية تخطط عبثا للعودة بتونس اىل ما
قبل  14جانفي  2011والنيل من االتحاد العام التونيس للشغل.
 نج ّدد تضامننا املبديئ مع الحراك االجتامعي السلمي يف مختلفالجهات والقطاعات طاملا مل تعطل اإلنتاج ونعرب عن مساندتنا املطلقة
لالتجادات الجهوية التي خاضت وال تزال ارضابات ونضاالت جهوية
ناجحة من اجل حقها يف التنمية والقضاء عىل ظاهرة الفقر والح ّد من
البطالة والتهميش والزام الدولة بتوفري الح ّد األدىن من العيش الكريم.
-نعرب عن انجازنا الرصيح واملطلق لكل ما ورد يف بيان الهيئة

االدارية لالتحاد العام التونيس للشغل بتاريخ  2020 / 12 / 11من
توصيف دقيق ملا آلت اليه األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتامعية
وما تضمنته من مبادارات نقابية مسؤولة وقرارات ومقرتحات يف
مستوى تطلعات الشغالني وأحرار الوطن.
 نعترب أن األزمة التي تعيشها تونس سياسية بامتياز ولن تنفرج إالمن خالل تغيري النظام السيايس الحايل والتصدي للفاشية التي ال تؤمن
مبقومات الدولة املدنية ومحارصة لوبيات الفساد واباطرة التهريب
واالقتصاد املوازي ،كام نؤكد ان مثل هذه املهام التاريخية تكثيفا للفرز
التاريخي بني قوى الثورة وبني القوى املوغلة يف الرجعية والظالمية
والفساد وان من أوكد مهام االتحاد العام التونيس للشغل النضال
والدفع يف اتجاه تغيري املنظومة الحالية ومراجعة الوجود القانوين
للعديد من الجمعيات املشبوهة والتهيئة لرشوط موضوعية تعيد
االعتبار للسيادة الوطنية وسحب البساط من تحت أقدام تعبريات
اإلسالم السيايس والفساد املايل والتهريب وتحافظ عىل املكتسبات
النضالية شعبنا.
 نؤكد من جديد عىل حق اهلنا يف كل معتمديات صفاقس يفالعيش الكريم وعىل حق جهة صفاقس يف تنمية عادلة وبينه سليمة
ومرافق اساسية تقطع مع سياسة رضب القطاع العمومي واستهدافه
لغاية التفويت فيه ،وتؤسس لنمط حياة جديدة يستجيب لتطلعات
اهل صفاقس وتضحياتهم الجسام ،ويف هذا االطار نطالب الحكومة
بتفعيل االتفاقات املمضاة بينها وبني االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
وهياكله النقابية القطاعية واملحلية وبإنجاز كل الخطط التنموية
واملشاريع املعطلة مبا يسمح بوضع ح ّد لتدهور الوضع يف جميع

القطاعات الخدماتية ويف هذا السياق نجدد مطالبنا باالبقاء عىل الصفة
املدنية للمستشفى الجديد وعىل تعدد اختصاصاته كام نطالب بتعهد
اسطول النقل الربي والحديدي والبحري وصيانة كل املؤسسات الرتبوية
وتأهيل القطاعني الطاقي والفالحي العمومي.
 نجدد رفضنا لكل مشاريع التطبيع مع الكيان الصهيوين البغيضولكل مظاهر االعرتاف به والتفاوض معه وإننا إذ ندين كل خطوات
التطبيع التي أقدمت عليها مؤخرا بعض األنظمة العربية فإننا نجدد
مطالبتنا باالرساع بسن قانون لتجريم التطبيع مع العدو الصهيوين يف
تونس ومتسكنا باملقاومة خيارا وحيدا لتحرير فلسطني من املاء اىل املاء.
 تقرر الدخول يف ارضاب عام جهوي كامل يوم الثالثاء  12جانفي: 2021
من أجل املساهمة يف وضع ح ّد للوهن السيايس وعجز السلطات
عن تلبية تطلعات شعبنا يف الحرية والكرامة العدالة االجتامعية.
 من أجل الدفاع عن السيادة الوطنية والدولة املدنية واسقاطمنظومة الفساد.
 من أجل صفاقس أخرى يطيب فيها العيش ويتمتع اهلها بالح ّداألدىن من مقومات الحياة الكرمية.
 من أجل الدفاع عن املقدرة الرشائية والتصدي لغالء االسعار. من أجل التصدي للرتفيع يف س ّن التقاعد ملنظوري الصتدوقالوطني للضامن االجتامعي.
 من أجل املساهمة مع بقية القوى الوطنية يف املحافظة عىلعروبة تونس وإجهاض مشاريع املجاميع االرهابية والصهيونية.
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الهيئة اإلدارية
للفالحة تقرّر:
* صربي الزغيدي -صور العكرمي
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تواصل الوقفات االحتجاجية بالجهات واملؤسسات ،تجمع وطني
يوم  18جانفي بالقصبة وإضراب يومي  26و  27من الشهر نفسه

برئاسة االخ منعم عمرية االمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية انعقدت يوم  22ديسمرب
الجاري الهيئة االدارية للفالحة بأحد النزل بالعاصمة والتي قررت تواصل الوقفات االحتجاجية بالجهات
واملؤسسات ،وتنظيم تجمع وطني يوم  18جانفي بالقصبة وإرضاب يومي  26و  27جانفي احتجاجا عىل
انتهاك االتفاقات املربمة مع وزارة اإلرشاف واملؤسسات التابعة لها.
وكانت الجامعة العامة للفالحة قد نظمت االربعاء الفارط وقفة احتجاجية وطنية مبق ّر الوزارة بالعاصمة
شارك فيها عامل وموظفو كافة األسالك والرتب بكل إدارات ومؤسسات قطاع الفالحة احتجاجا عىل تلكّؤ
مبادرة اإلنقاذ
اجتامع الهيئة اإلدارية مثّل مناسبة استعرض فيها االخ منعم عمرية
الوضع العام بالبالد الذي يعيش أحلك فرتاته وأساسا عىل املستوى
السيايس ما جعل االتحاد يتقدم مببادرته النقاذ البالدوإخراجها من
ازمتها الخانقة منذ االنتخابات الفارطة وعجز الحكومات املتعاقبة عن
تعديل البوصلة السياسية واالقتصادية واالجتامعية ما جعل تونس
تعيش حالة افالس تتحمل الحكومات املتعاقبة املسؤولية يف ذلك.
ولفت االخ منعم اىل االنخرام السيايس والتنافر بني السلطات وفشل
النظام السيايس واالنتخايب يف تحقيق االستقرار ،وزاد عليه تنامي
خطاب الكراهية والتكفري والعنف الذي شوه املسار االنتقايل والتجربة
الدميقراطية خاصة مع ارتهان البالد إىل الدوائر املالية العاملية ورضب
السيادة الوطنية ،وأكد ان املنظمة الشغيلة منشغلة من هذا الوضع
لذلك استقر الرأي لتقديم املبادرة اىل رئيس الجمهورية باعتباره املؤمتن
االول عىل البالد وأمنها ومستقبل التونسيني.
كام أشار اىل ان االتحاد يتعامل مع االحزاب التي تؤمن وتتقاطع
مها فكار االتحاد وأساسا قيم الجمهورية والدولة املدنية وطبيعي أن
ال يجلس االتحاد عىل نفس الطاولة مع أحزاب تعادي الحرية وحقوق
املرأة وقيم الحداثة ،مشريا إىل ان هناك قوى ال مصلحة لها يف مبادرة
االتحاد لذلك هي تحاول وأدها ،وهي قوى تنتعش اال يف االزمات حتى
تغطي عجزها يف تسيري الشان العام.

· األخ منعم عمرية:

مبادرتنا مخرجٌ إلنقاذ تونس،
وهناك قوى تحاول وأدها ألنها
تتعارض مع مصالحهم
وأكد أن من يرفض مبادرة االتحاد ال يريدون تقييم قانون األحزاب
والجمعيات ومتويالتها املشبوهة وال يريدون تقييم القانون االنتخايب
وال يريدون تحييد املرفق القضايئ وتقييم الهيئات الدستورية وقضية
الحكم املحيل والتفكري يف تعديل النظام السيايس.
االخ منعم ع ّرج عىل الوضع االقتصاي املأزوم وق ّدم أرقاما ومؤرشات
خطرية يف مستويات النم ّو والبطالة والتضخم والفقر واألمية واملغادرة
من مقاعد الدراسة ،ما كان لها تداعيات اجتامعية وحراك احتجاجي
متصاعد ومنها قطاع الفالحة الذي من املفروض ان توليه السلطات
االهتامم الكبري لكنها جازته بالجحود والتهميش.
تمسك بالمطالب وبرنامج نضالي
من جهته ،ق ّدم األخ عامر الزين عرضا مفصال عن الوضع النقايب
القطاعي والحراك املتنامي الذي يشهده واملجهود الكبري للنقابيات
والنقابيني يف تأطريه دفاعا عن مطالب مرشوعة تضمنتها اتفاقات
مربمة مع سلطة االرشاف ،واستعرض االوضاع مبؤسسات وأسالك
القطاع املختلفة يف الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،

وزارة اإلرشاف والدوائر الحكومية يف تطبيق محارض االتفاقات السابقة مع وزارة اإلرشاف ومع املؤسسات
التابعة لها.
ومثّل هذا التحرك ملحمة نضالية أظهرت مدى مرشوعية املطالب املطروحة ومدى التفاف عامل وموظفي
القطاع حول هياكلهم النقابية وحول الجامعة العامة للفالحة ،فكان انخراطا نضاليا واسعا شمل كل جهات
الجمهورية ،أكد فيه املحتجات واملحتجون متسكهم بطالبهم وبوحدتهم الصامء معلنني التصعيد يف حل استمر
التعاطي املتعنت واملتصلب للسلطات.

وأكد أنه منذ سنة  2011مل يت ّم تحقيق يشء يُذكر بل حتى املسائل
املرتبطة بالقوانني ال تُطبّق.
كام لفت اىل كارثة شاحنات املوت التي تتعرض لها عامالت الفالحة
كل يوم وكشف ان الجامعة تشتغل عىل هذا املوضوع عرب دراسة مع
ّ
الخبري عبد الله بن سعد لتكون وثيقة عمل تتضمن زيارات تحسيسية
لعامالت الفالحة وتكوينهن ودعم انتسابهن إىل املنظمة وهيكلتهن
حتى يستطعن الدفاع عن كرامتهن يف وقت ال تطبق فيه السلطات
القانون الخاص بحاميتهن ،مؤكدا اهمية تأطري القطاع الخاص ترشيعيا
والعمل عىل توسيع قاعدة االنتساب فيه والذي يعاين عاملوه االستغالل
الفاحش ،منبّها اىل «التنسيقيات» والجمعيات التي تريد رضب وحدة
قطاع الفالحة وتشوه مطالبه.
وعبرّ االخ عامر ايضا عن أسفه ملا بلغت اليه االوضاع من توتر
واحتقان بسبب عدم إيفاء السلطات بتعهداتها إزاء مطالب القطاع
وبعدم احرتامها ملصداقية املفاوضة الجامعية واالنقالب عىل االتفاقات،
وأكد أن وترية االحتجاجات ستشت ّد عىل املستوى املحيل والجهوي
والوطني ،داعيا الوزارة ورئاسة الحكومة إىل احرتام التزاماتها والتعاطي
االيجايب مع اسباب التوتر واالحتقان الذي تشهده أسالك ومؤسسات
القطاع يف عدد من الجهات.
أعضاء الهيئة اإلدارية مث ّنوا ما تقوم به الهياكل النقابية لقطاع
الفالحة من عمل كبري عىل مستوى التنظيم والتأطري ،ودعوا اىل توحيد
االحتجاجات مش ّددين وجوب هيكلة عديد املؤسسات وتجديد
النقابات يف عدد من الجهات.
وأكدت جميع التدخالت وجوب الوحدة الصامء واالنضباط الكامل
والتحيل باليقظة من حكومة ه ّمشت القطاع ومل تجازيه بغري الجحود،
معلنني استعدادهم للتصعيد وتسطري برنامج نضايل يضغط عىل
الحكومة لجعلها تتعاطى ايجابيا مع املطالب املرشوعة.

· قطاع يؤمّن الغذاء
للتونسيين ،جازته السلطة
بالجحود والتهميش

مطالب مشروعة
جدير بالذكر ،ان الجامعة العامة للفالحة تطالب بالترسيع
يف إصدار االنظمة االساسية الخاصة بكل االسالك واملؤسسات
املعنية وبتطبيق ما جاء مبحارض الجلسات واملناشري وضبط
مقاييس واضحة السناد الخطط الوظيفيو لجميع االسالك
والرتب وإرشاك الجامعة يف ذلك والقطع نهائيا مع جميع اشكال
الهش بوزارة الفالحة والتسوية الجدية للوضعية املهنية
التشغيل ّ

· االخ عمار الزين:

وتيرة احتجاجاتنا ستشتد ،وأدعو
السلطات إلى التعاطي االيجابي
مع مطالبنا المشروعة
للعملة العرضيني وعملة الحضائر واالداريني والتقنيني بالدواوين
واملنشأت العمومية وضيعات إسقاط الحق وإلغاء العمل
بالتعاقد.
كام ترفض الجامعة التفويت يف أرايض الدولة وتشدد عىل
وجوب سجب منحة الخطر عىل السلك اإلداري وتعميمها عىل
جميع املؤسسات واملنشات والرتفيع يف منحة التكاليف الخاصة
ومنحة التنقل لوكالة املعدات الفالحية ووكالة التنقيب عىل املياه.
وطالبت كذلك بحامية أعوان الغابات واعادة توظيف األعوان
حسب شهائدهم العلمية وفتح سقف اآلفاق املهنية بالنسبة
لجميع األسالك ومتتيع عملة جميع املؤسسات بزي الشغل يف
شكل وصوالت رشاء مع االلتزام باآلجال القانونية واحتساب املدة
املقضاة عىل حساب الحضائر يف التعاقد ومتكني أعوان الوزارة
ومؤسساتها بالرتفقيات االستثنائية عىل غرار بفية الوزارات
وترفض ايضا القانون عدد  25لسنة  2019ومراجعته.

الخميس 24ديسمبر - 2020العدد1622

بشدة:
الجامعة العامة للبنوك واملؤسسات املالية تطالب ّ
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ضرورة مُلحّة إلصالحات مستعجلة وعميقة لعديد املؤسسات البنكية
طالب األخ نعامن الغريب الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والؤسسات املالية برضورة القيام بإصالحات مستعجلة وعميقة خاصة
تتم ستكون له تداعيات سلبية عىل املنظومة البنكية واقتصاد البالد.
من ناحية الح ْوكمة والتسيري ،مؤكدا أن اإلصالحات املأمولة إن مل ّ
تهم القطاع بل هي تهدف اىل
وأبرز يف ترصيح لجريدة «الشعب» أن ما تطرحه الجامعة العامة ال يتضمن مطالب اجتامعية ّ
اصالحات عميقة هي هاجس الجانب النقايب كرشيك اجتامعي ّ
ظل صمت
يدق ناقوس الخطر حول الوضعية الخطرية لعديد البنوك يف ّ
مريب من الدولة وأساسا سلط االرشاف والرقابة مرجع النظر.
محدثنا دعا اىل العمل يف إطار الخيارات الوطنية للجامعة العامة ولالتحاد العام التونيس للشغل دفاعا عن مؤسسات القطاع البنيك
مستقل ومنوال تنموي دامج.
ّ
أمام الحالة املزرية التي تعاين منها عدة بنوك ،من املفروض أن تكون رافعة من أجل اقتصاد وطني
أوضاع مزرية لعدد من املؤسسات
ويف وثيقة للجامعة العامة وحصلت «الشعب» عىل نسخة
عب مكتب الجامعة عن االنشغال الكبري والقلق العميق
منها ،رّ
للوضعيات الخطرية لبعض املؤسسات البنكية التي تهدد
استقرارها وحتى دميومتها ،إضافة اىل التداعيات الوخيمة التي
ستحدثها للقطاع والبالد.
وكشفت الجامعة عن ملف البنك التونيس الكويتي BTK
التابع للمجمع الفرنيس  BPCEالذي ميتلك اغلبية رأس املال
بنسبة  % 60الذي بات النموذج اليسء والخطري بعالقة مبسألة
البنوك ذات رأس املال األجنبي يف تونس انطالقا من الرشوط
والضوابط عند منح ترخيص مزاولة النشاط لهذه املؤسسات
املالية مرورا بنمط التسيري والحوكمة ورشوط املغادرة .ولعل ما
أقدم عليه مجلس إدارة  BTKمؤخرا من قرارات ح ّولته امللف
األخطر يف القطاع البنيك بتونس اىل جانب ملف البنك الفرنيس
التونيس.
إذ أن اليوم وبعد سنوات من سوء الترصف وغياب الح ْوكمة
الرشيدة نتيجة السياسات املفروضة من قبل مجمع BPCE
والتي أدت إىل النتائج السلبية وإىل الوضعية الكارثية الحالية
للبنك .وبعد قرار املجمع التخلّص من هذه املؤسسة بالتفويت
فيه إىل جهة أجنبية ،اليشء الذي اعرتضت عليه الدولة التونسية
وأبرمت اتفاق بتاريخ  13/12/2019تصبح مبوجبه الدولة مالكة
ألغلبية رأس املال ٬وقد كان هذا اإلعالن للدولة مصدر طأمنينة
عىل مستقبل البنك ودميومة املؤسسة وخاصة عىل مستقبل 450
موظفا وعائالتهم .وما راع الجميع هو الرتاجع الغامض واملفاجئ
للدولة عن قرارها ودون أي تفسريات مام أ ّدى إىل تزايد حالة
االحتقان والتوتّر .وبعد ذلك إتخذ مجلس ادارة البنك بتعليامت
من املجمع جملة من اإلجراءات الخطرية عىل املؤسسة خاصة
والقطاع والبالد عامة.
وتشمل هذه القرارات :
 التفويت بقيمة  200مليون دينار من الديون املص ّنفة بـ 10 %فقط من قيمتها أي  20مليون دينار إىل جهات غري معروفة.
ومماّ يدعوا إىل مزيد االستغراب هو قيمة ونسبة االستخالص
الحقيق ّية التي ميكن بالفعل تحقيقها .علام أنه ت ّم تضخيم
التصنيف لهذه الديون عمدا بعمل ّيات مرك ّبة ومشبوهة.
 التفويت يف الرشكة الفرعية  Filialeلاليجار املايل  AILرغموضعيتها املالية املريحة
 التفويت يف املقر االجتامعي والفروع وجميع العقارات التيهي عىل ملك املؤسسة .وإذ متثل هذه العمل ّية سابقة خطرية يف
قطاع البنوك بتونس وحيث يستنج منها أن الهدف من ورائها
املؤسسة وتفليسها وتصفيتها.
هوتفكيك أواصل ّ
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تقع كل هذه التجاوزات
الخطرية أمام اجهزة الدولة التي تعنى باألرشاف ومبراقبة الشأن
البنيك واملايل؟
ملف البنك التونيس الكويتي يتجه هو أيضا نحو تعقيدات
كبرية وخطرية قد تصل اىل حجم خطورة ملف البنك الفرنيس
التونيس BFTالذي أ ّدى بالحكم عىل الدولة التونسية بدفع
تعويضات مالية بأالف املليارات إىل الجهة املدع ّية وحيث

أصبحت الدولة رهينة
 ٬ CIRDIإضافة
املجموعة الوطنية
نفقات بعنوان
تقايض دولية
املليارات التي
دون أي نتيجة
لصالح تونس.
كل هذا

التحكيم الدويل
تكبّدته
ملا
من خسائر يف
مصاريف
بعرشات
أهدرت
إيجابية
جاء كنتيجة

حتميّة للسياسات املرتجلة والخاطئة للحكومات املتعاقبة يف
التعاطي مع هذا امللف والذي سيؤ ّدي إىل وضع ّية خطرية ج ّدا
عىل الدولة ما مل تعالج بالجديّة والنجاعة املطلوبني.
من جهة أخرى ،طرحت الجامعة العامة ملفات البنك الوطني
الفالحي  BNAوالرشكة التونسية للبنك  STBيقع تسيريهام
منذ مدة بالنيابة ( )intérimوتساءلت إىل متى ستدوم هذه
الوضعية يف أكرب البنوك والحال أن هاتني املؤسستني والقطاع
تزخر بالكفاءات املهنية ،ويف هذا الصدد طالبت الجامعة العامة
بتع ّيني من يدير هاتني املؤسستني بصفة قارة وفق معايري الكفاءة
املهن ّية البنك ّية والقدرة الفائقة عىل القيادة وبعيدا عن كل
املحاصصات السياسية أوغري ذلك.
الجامعة نبهت أيضا للوضع ّية املالية الصعبة جدا لبنك متويل
املؤسسات الصغرى واملتوسطة ( )BFPMEهذا البنك العمومي
الذي مازال ينتظر تفعيل قانون عدد  27لسنة  2019القايض
بتحويله إىل بنك الجهات بالتعاون مع الرشيك االسرتاتيجي
والتقني األملاين  KFWإلنقاذه من وضعيته املالية السيئة
والحرجة وإلعطائه دفعا جديد للمساهمة يف تنميّة الجهات
خاصة منها ذات االولوية.
كام أكدت الجامعة مطالبتها الدولة بالتحرك ملعالجة وضعية
بعض املؤسسات البنكية «املشرتكة» التي تساهم يف رأس مالها
بنسبة  % 50مع دول أجنبيّة مثل البنك التونيس الليبي ومرصف
شامل افريقيا الدويل والبنك التونيس السعودي وبنك تونس

واالمارات والتي تستوجب وضعيتهم برامج وخطط إصالح
رسيعة لتحسني مؤرشاتهم وإنقاذهم بعد تراكم سياسات سلبية
عىل إمتداد عدة سنوات ٬منها مشاكل هيكلية منذ تحويلهم
من بنوك تنمية اىل بنوك شمولية ومنها املرتبطة بطرق التسيري
والح ْوكمة وسوء تعبئة املوارد.
البنوك واملساهمة يف التنمية
إىل ذلك ،ع ّرجت الجامعة اىل دعوة االتحاد العام التونيس
للشغل لتأجيل سداد القروض لكافة األجراء من أجل تخفيف
األعباء املالية يف ظل جائحة «كورونا» .ويف هذا الصدد جددت
الجامعة العامة وكل هياكل االتحاد العام التونيس للشغل مطالبة
سلط اإلرشاف مرجع النظر بالتق ّيد بعدم تحميل املواطنني
املستفيدين بتأجيل أقساط القروض من كلفة إضافيّة تحت أي
مس ّمى وفق ما جاء به البالغ الصحفي للبنك املركزي التونيس
بتاريخ  13افريل  2020والذي أكده مرسوم رئيس الحكومة عدد
 19بتاريخ  15ماي  2020اضافة لكل الترصيحات االعالمية التي
تداولها مسؤولو الهياكل التي ت ُعنى بالتنسيق واملراقبة واإلرشاف
عىل قطاع البنوك واملؤسسات املالية.
ويف هذا السياق ،لفتت الجامعة اىل الظرف االقتصادي
واالجتامعي الدقيق والخطري الذي تعيشه تونس والذي يستوجب
ٍ
ومتعاف ليكون الرافعة القتصاد دامج
قطاع بنيك ومايل صلب
لتكريس منوال تنمية مستدامة ،مش ّددة عىل مطالبة سلط
اإلرشاف مرجع النظر بالتدخّل والتدقيق واتخاذ التدابري
الالزمة ملعالجة جميع امللفات املتعلقة بالقطاع وبأولوية
مستعجلة للملفّني الخطريين ،ملف البنك التونيس
الكويتي والبنك الفرنيس التونيس.
كام اكدت أن مقتضيات هذه املرحلة تفرض
عىل األطراف االجتامعية للقطاع أن تضاعف
من جهودها من أجل تنمية القطاع ليواصل
مه ّمته يف التمويل املسؤول الذي يستوجب
تقليص كلفة الخدمات البنكية والتأمينية مبا
يجعلها يف إطار مقبول كمساهمة يف تحسني
املقدرة الرشائية لكافة األجراء واملواطنني كام أنه
يستوجب املرافقة يف كل املراحل ألن التمويل املسؤول
وحده سيساهم يف تنشيط اقتصاد دامج كفيل بدفع عجلة تنمية
حقيقية وخلق فرص التشغيل وبالتايل تقليص منسوب الفقر
والتهميش.
ويف هذا الصدد دعت الجامعة العامة الجمعية املهنية للبنوك
واملؤسسات املالية والجامعة التونسية لرشكات التأمني اىل مزيد
تكريس الحوار االجتامعي الفعيل والب ّناء مع الجامعة العامة
للبنوك واملؤسسات املالية ونقاباتها األساسية بالقطاع ملعالجة
جميع امللفات ولبلورة تصورات واسرتاتيجيات يقع مبوجبها وضع
وتفعيل برنامج قطاعي يعنى باملسؤولية املجتمعية للمؤسسة
يف أبعادها الثالثة االقتصادية واالجتامعية والبيئ ّية وتفعيل قانون
االقتصادي االجتامعي والتضامني .وتحسني منظومة االندماج
املايل وتطوير املنظومة القطاعية للتكوين مبا يستجيب ويتناسب
ظل املتغريات
مع املتطلبات التي تفرضها التحديّات الجديدة يف ّ
الرسيعة التي نعيشها.
كل موظفي القطاع من بنوك
كام دعت الجامعة العامة ّ
ومؤسسات مال ّية إىل مزيد البذل والعطاء
ورشكات تأمني
ّ
رص الصف العاميل
وتحسني جودة خدماتهم ،مش ّددة عىل مزيد ّ
ومزيد االلتفاف حول نقاباتهم األساسية وجميع هياكل املنظمة
الشغيلة دفاعا عن ثوابته وخياراته الوطنية.
* صربي الزغيدي
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نقابة

احتجاجات لباحثي المعهد الوطني للتراث:

احتقا ٌن في المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببنزرت:

املدير العام يرفض تحسني وضعية البحث والنهوض إخالالت وتجاوزات
باملؤسسة ويتمسك بالتسيري العشوائي
بالجملة وغياب تام
للربمجة
بدعوة من النقابة األساسية لباحثي املعهد الوطني للرتاث ،تقرر الدخول يف تحركات احتجاجية بسبب الوضع املرتدي باملعهد وتعطل لغة
الحوار مع املدير العام ومختلف الدوائر ،وقد نظموا أمس االربعاء وقفة احتجاجية معلنني التصعيد يف نضاالتهم.
النقابة األساسية لباحثي املعهد أكدت استحالة التواصل مع اإلدارة الحالية الرافضة للحوار البناء لتحسني وضعية البحث والنهوض
باملؤسسة ،إىل جانب المباالتها واالنسداد املتفاقم ألفق البناء املشرتك يف املؤسسة خالل السنوات االخرية.
باحثو واملعهد يحتجون عىل التسيري العشوايئ واالنفراد بالقرار وتجاهل املطالب النقابية وعدم الرد عىل املراسالت والتضييق عىل زمالئهم
اىل حد االعتداء عىل حقوقهم العلمية واملهنية.
كام يشهد املعهد سوء ترصف يف امليزانيات املعدة للبحث والجرد والرتميم والنرش والصون وغياب الربامج املسبقة إلعدادها ،فضال عن
رضب االسالك فيام بينها وغياب إرادة فعلية لحلّ املشاكل والسعي إىل تأجيج األوضاع يف عديد املناسبات والتنكر لجميع املطالب املتفق
عليها واالمتناع عن إمضاء محارض الجلسات.
نقابة باحثي املعهد دعت اىل رضورة ارساء تسيري دميقراطي باملؤسسة وفرض مبدإ انتخاب املدير العام مع مجالس منتخبة وفرض لجان
ُيض يف
تفكري ومتابعة يف كل الدوائر ،كام يطالبون بإحداث تغيري جذري وشامل يف االدارة العامة ومختلف الدوائر خاصة مع استحالة امل ّ
االصالحات مع اإلدارة الحالية ،ورضورة املحاسبة والتدقيق املايل والتعجيل بإعادة هيكلة املعهد.
* صربي الزغيدي

كوارث تحدث في المعهد العالي للتربية المختصة بمنوبة:

تجسّس على األساتذة ،تفرقة وإقصاء،
وتسيري بيداغوجي مرتجل!
كشف األساتذة القارون باملعهد العايل للرتبية املختصة مبنوبة ،عن وضع كاريث
تعيشه املؤسسة نتيجة للتحاوزات الخطرية لالدارة.
جاء ذلك خالل اجتامع االساتذة يوم  8ديسمرب الجاري باملعهد بدعوة من النقابة
االساسية لألساتذة الجامعيني باملؤسسة.
االساتذة اكدوا انهم يتعرضون للتجسس وكانوا موضع تقارير رسية حول جميع
تحركاتهم ما ميثل تعديا صارخا عىل حرمة االساتذة الجامعيني بالحرم الجامعي،
ويعيد اىل مامرسات قدمية كان من املفروض انها انتهت...
االساتذة يف اجتامعهم طرحوا ايضا الوضع املزري الذي اضحى عليه التسيري
البيداغوجي الذي غابت عنه اي رؤية او تصور واتسم باالرتجال الدائم ،كام
عربوا عن استنكارهم من االقصاء الذي يتعرضون له يف الحياة الجامعية وجميع
التظاهرات العلمية ،فضال عن انهم كانوا ضحايا لتكريس الجهوية والفئوية.
مديرة املعهد ،التي من املفروض أن تكون الحريص االول عىل تنقية املناخ داخل
املعهد وتك ّرس ج ّوا مالمئا للعمل ،إال انها كل الشبهات تحوم حولها يف تورطها يف
كل ذلك ،واستأثرت بأهم املهام الجامعية يف تع ّد صارخ عىل القوانني املنظمة
للمرفق العام.
الكف عن سياسة التفرقة والز ّج بهم يف الخالفات الفامئة بني املديرة العامة ومظفي وعملة
كام طالب األساتذة باحرتام االطار الجامعي و ّ
املعهد.
صربي الزغيدي

من املنتظر أن ينفذ غدا
الجمعة  25ديسمرب 2020
إطارات الشباب والرياضة
ببنزرت ارضابا عن العمل
احتجاجا عىل تعكّر املناخ
املهني واالجتامعي باملندوبية
الجهوية للشباب والرياضة
واالدماج ،ورفضا لسياسة
املامطلة وعدم التعاطي
اإليجايب مع مشاكلهم
املرتاكمة.
ويت ّم تنفيذ اإلرضاب يف كافة
دور الشباب والوحدات
املتنقلة بوالية بنزرت باستثناء خدمات اإلقامة واإلعاشة.
ويطالب الطرف النقايب باحرتام الحق النقايب ويرفض استمرار نقلة اإلطارات بطريقة
تنصل املندوب الجهوي من كل االلتزامات
تعسفية دون ترشيك النقابة ،يف ظل ّ
واالتفاقات املمضاة وعدم تفاعله مع مع مطالب اإلطارات الراغبة يف اإلعفاء من
خطة مدير يف أكرث من مؤسسة.
كام تشكو إطارات القطاع من غياب املبادرات الجهوية عىل مستوى الربمجة مام
احدث فراغا عىل مستوى الربامج التشاركية ،فضال عن مواصلة حرمان بعض االطارات
البيداغوجية من حقها يف التفقد البيداغوجي وفق الرتاتيب القانونية.
وكان إطارات الطفولة قد اجتمعت بدعوة من نقابتهم األساسية وإرشاف من
االتحاد الجهوي للشغل ببنزرت ،وت ّم خالل اللقاء الكشف عن جملة من التجاوزات
واإلخالالت الصارخة بكافة املؤسسات والهياكل بالجهة ما خلق ج ّوا من التوتر يف ظل
صمت سلطة االرشاف.
هذا وت ّم التأكيد عىل تواصل انسداد باب الحوار مع املندوب الجهوي الذي اختار
السكون والصمت أمام ما وافته به النقابة األساسية من بيانات تتضمن مطالب كافة
العاملني مام عطل عديد املصالح اإلدارية والبيداغوجية والهياكل التابعة لها وهو
رضب صارخ لدميومة املرفق العمومي.
كام ان املندوب الجهوي ال يتفاعل مع مطالب اإلطارات الراغبة يف اإلعفاء من خطة
مدير وغياب اجتهاد جهوي لحلحلة هذا االشكال الذي تسهده اكرث من مؤسسة.
وقد عربت اطارات الشباب والرياضة يف لقائها عن متسكها باملطالب ومنها املنحة
البيداغوجية ومنحة التسيري والقانون التوجيهي ومنحة التكليف مبأمورية ومراجعة
منشور حركة النقل وملف العملة املتعاقدين باألجر األدىن املضمون...
* صربي الزغيدي

تجاوزات سيف الدين مخلوف وأعضاء من حركة
النهضة ببلدية بنب عروس
أفادنا االخ الطيب اللوايت الكاتب العام للنقابة االساسية لبلدية بن عروس بأن املدعو سيف الدين مخلوف النائب عن ائتالف الكرامة كان يوم  18ديسمرب الجاري يف البلدية
مع أعضاء من املجلس البلدي التابعني لحركة النهضة يف اجتامع رسي وغري مرخّص فيه بحجة توزيع مساعدات مجهولة املصدر ،ما سيؤدي اىل بثّ الفتنة والبلبلة يف صفوف
االعوان.
وقد تحولت النقابة األساسية لقاعة الجلسات صحبة عدد من األعوان ملنع مثل هذه الترصفات الال قانونية ،اال ان املذكور الذ بالفرار بعد اكتشاف أمره خوفا من توثيق
اجتامعه الرسي ،وقد اجتمعت النقابة األساسية وأصدرت بيانا يف الغرض أدانت فيه االعتداء عىل حياد اإلدارة وتوظيفها ألغراض سياسية.
ودعت النقابة األساسية منظوريها اىل الدفاع املستميت عن حيادية املرفق العمومي واستقاللية االدارة عن كل األحزاب خدمة للمواطنني وتطبيقا لقرارات الحكومة واملجلس
البلدي املنتخب.
* صربي الزغيدي
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كلمة أوىل

النفايات ،املرفق القضائي
والهجرة غري النظامية!...
* رمزي الج ّباري
ـ1ـ
أثار ملف النفايات القادمة من ايطاليا كالما كثريا عىل امتداد
شهري نوفمرب وديسمرب ،ويبدو ا ّن عملية ايقاف من هم مسؤولون
عن استقدامها إىل تونس َح َّد عىل االقل يف هذه االيام من منسوب
تبادل التهم بني عديد االطراف التي لها عالقة بهذا امللف ولعل
أول املخطئني وزير التنمية املحيل والبيئة مصطفى العروي!
ـ 2ـ
قلنا ا ّن ملف النفايات كان محورا أساسيا يف حياة التوانسة عىل
اختالف مستويات العلمية واالجتامعية يفرس ،ويحلل ويناقش
ويتنافذ وينحاز إىل طرف ما (!!) لك ّن الذي يحز يف النفس بعيدا
عن كل ترويح عن النفس ا ّن الدولة وهياكلها هي املسؤولة االوىل
عن جرمية النفايات.
ـ3ـ
حني قررت الدولة عقد اتفاقية عىل ردم النفايات إىل تونس
ـ من دفعها إىل ذلك؟ وملاذا هل املقابل مادي؟ االكيد ا ّن فراغ
الكاسة العمومية هو الذي دفعها إىل هذه الخطوة غري املحسوبة
نعم ما قامت به الدولة جرمية ال ميكن ان تنىس بسهولة من
الذاكرة الشعبية!
ـ4ـ
األكيد ا ّن القضاء مبا اتخذه من قرارات ايقاف سيكشف ما
تبقى من جرمية الدولة يف حق مواطنيها الذين تنفذ عليهم عادة
احكامها الجائرة ـ! هنا من يحاسب الدولة التي التزمت بكونها
ستكون يف خدمة الشعب فلمن تقرأ كتابك يا هذا!؟
ـ5ـ
ظل مشلوال عىل امتداد شهر ديسمرب 2020
املرفق القضايئ ّ
يف سابقة أوىل من نوعها بعد ارضاب القضاة وكتبة املحاكم لكن
السؤال االهم أين الدولة من هذا االرضاب الذي عطّل مصالح
املواطنني؟ فهل يه ّم هذا الدولة؟
ـ6ـ
امضت النقابة أي نقابة القضاة مع الحكومة ورفض جامعة
الجمعية مبدأ العودة وذهب أنس الحامدي خالل بداية االسبوع
ليؤكد ا ّن وزارة العدل جادة هذه املرة يف تفعيل اتفاقيات فتحت
ورشعت ابوابها لتفعيل النقاط املدرجة يف هذا االتفاق يف حني
واصل قضاة الجمعية التشبث مبواقفهم الرافضة الستئناف العمل
وبالتايل صار تشتت القضاة واضحا للعيان بعيدا عن منطق الرابح
والخارس!
ـ7ـ
غري بعيد عن كل ما يجري يف الكواليس فان هياكل وزارة
العدل خاصة املالية منها مل ترصف اجور القضاة كقرار أو كردة
فعل عىل عدم تنفيذ العمل وبهكذا توجه قد نكون جميعا قد
دخلنا منعرج العمل مقابل الغذاء!...
ـ8ـ
الهجرة غري النظامية ،ملف شائك هو اآلخر عانت منه
الحكومات املتعاقبة يف عالقة بدول الجوار لذلك ذهب هشام
املشييش إىل فرنسا ويبدو انه قدم تنازالت جديدة وربط هذه
الهجرة باالرهاب عىل كل حال الكرة يف ملعبه ليجد لنا مخرجا
مرشفا يحد عىل االقل من جحافل الراكبني للبحر ليال نهارا غري
مبالني بعواقب هذه الهجرة.
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الملف االجتماعي

القضاء املوازي يف املادة الجبائية

شكل من أشكال الفساد املقنن

ت ّم يف إطار الفصل  30من قانون املالية لسنة  2011إحداث
لجنة إعادة النظر يف قرارات التوظيف اإلجباري لألداء تتوىل
إبداء الرأي يف عرائض املطالبني بالرضيبة املتعلّقة بالتامس
إعادة النظر يف قرارات التوظيف اإلجباري لألداء التي مل يصدر
يف شأنها حكم قضا ّيئ يف األصل النقضاء أجل االعرتاض عليها أو
لرفض االعرتاض عليها من حيث الشكل.
وميكن ملصالح الجباية عرض قرارات التوظيف اإلجباري
لألداء عىل أنظار اللجنة مببادرة منها .وميكن بناء عىل رأي
اللجنة سحب أو تعديل قرار التوظيف اإلجباري لألداء وذلك
مبقرر من وزير املالية أو من املدير العام لألداءات بتفويض منه
ويتم إعالم املطالب باألداء بذلك.
وترتكب لجنة إعادة النظر يف قرارات التوظيف اإلجباري
لألداء من:
 مستشار باملحكمة اإلدارية بصفة رئيس، املستشار القانوين لوزارة املالية، موظفني اثنني بوزارة املالية، ممثلني اثنني عن هيئة الخرباء املحاسبني.إن إحداث هذه اللجنة يتناقض مبدئيا مع اقرار احداث
الدوائر الجبائية بعد الغاء اللجان الخاصة للتوظيف االجباري.
هل يعقل ان يت ّم ارشاك من مسك املحاسبة وارشف عىل
مراقبتها ومن هو يف وضعية تضارب مصالح يف مسائل ال تدخل
ضمن اختصاصه حسب الترشيع الجاري به العمل مثلام أشارت
إىل ذلك إدارة األداءات صلب مذكراتها الداخلية وباألخص عدد
 30لسنة  .2007أما بخصوص املسائل املحاسبية التي ميكن أن
تكون ،بصفة عرضية واستثنائية ،محل إشكال فبإمكان اللجنة
استشارة املجلس الوطني للمحاسبة .باعتبار خطورة القرارات
التي ستتخذها اللجنة وتأثري ذلك عىل مصلحة جميع األطراف
وباألخص الخزينة العامة ،يبقى تعيني كل اعضائها من بني
ّ
القضاة مسألة بديهية اذا ما قبلنا جدال بتلك اللجنة البدعة
املخالفة ملبادئ االمم املتحدة االساسية املتعلقة باستقالل
السلطة القضائية.
إن هذه اللجنة البدعة تشكل قضاء موازيا ووجودها يُ َع ُّد
خرقا ملبدإ املساواة ومبدإ فصل السلطات إذ ال يعقل أن يت ّم
النظر يف قرارين يف التوظيف اإلجباري بطريقتني مختلفتني،
األول أمام املحاكم الجبائية والثاين أمام لجنة إدارية ترتكب
من اطراف يف وضعية تضارب مصالح .فتكريسا ملبدإ املساواة
وحفاظا عىل مصالح كل األطراف من خزينة عامة ومطالبني
بالرضيبة ،وجب أن يتم النظر يف قرارات التوظيف اإلجباري
أمام الدوائر الجبائية وليس أمام اإلدارة التي تتح ّول إىل خصم
وحكم .فإذا أراد مجلس الن ّواب تفادي االنحرافات الخطرية
وإسعاف البعض من املطالبني بالضرّ يبة ،فالحل يكمن يف إضافة
فقرة ثانية للفصل  51من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية
يف اطار مرشوع قانون مالية تكمييل لسنة  2020يكون نصها
كالتايل« :ميكن إلدارة الجباية إعادة تبليغ قرارات التوظيف
اإلجباري التي مل يصدر يف شأنها حكم يف األصل النقضاء أجل
االعرتاض عليها املنصوص عليه يف الفصل  55من هذه املجلة
أو لرفض االعرتاض عليها شكال وذلك رشيطة أن يقدم املطالب
بالرضيبة عريضة م َعلَّلة يف ذلك يف أجل أقصاه موىف السنة
الخامسة املوالية للسنة التي ت ّم خاللها تبليغ القرار املشار
إليه».
ويتّضح أن بعث تلك اللجنة البدعة يندرج ضمن إضفاء
الرشعية عىل «اللجنة االستشارية املكلفة بالنظر يف عرائض
نص ترشيعي والتي احدثها
املطالبني باألداء» التي ال يؤطرها أي ّ
وزير املالية خالل سنة  1998لتقوم بدور القضاء املوازي
ولتشطب الديون الجبائية يف خرق صارخ للفصل  34من
نص بوضوح عىل ان كل ما يتعلق بالجباية
دستور  1959الذي ّ

وجب تنظيمه بنصوص ترشيعية او يف شكل أوامر رئاسية يف
إطار تفويض من املرشع الجبايئ وكذلك يف خرق للفصل 25
من مجلة املحاسبة العمومية .إن القرارات التي ت ّم اتخاذها يف
إطار تلك اللجنة غري الرشعية ،التي تح ّولت إىل هيئة قضائية
موازية ،واملتعلقة بشطب أو تخفيض املبالغ املوظفة بقرارات
يف التوظيف اإلجباري تحتم علينا توضيح مدى رشعيتها.
إن «اللجنة االستشارية املكلفة بالنظر يف عرائض املطالبني
باألداء» التي عملت أكرث من عرش سنوات خارج إطار القانون
تكاد تكون رسية ألن املطالبني بالرضيبة ال علم لهم بها ،فضال
عن أن األغلبية الساحقة للمستشارين الجبائيني واملحامني ال
علم لهم أيضا بوجودها رضورة أنها غري مؤطرة بنص ترشيعي
يف خرق للفصل  34من دستور  1959وأن اإلدارة مل تبادر عىل
األقل بإعالمهم بوجودها ومبها ّمها يف إطار مذكرة عامة وهذا
يدعو يف ح ّد ذاته للريبة والحرية.
ففي إطار التدقيق يف ملفات الفساد ،وجب فتح تحقيق
بخصوص املبالغ التي ت ّم فسخها ،يف إطار اللجنة االستشارية
التي أرشف عليها وزراء املالية السابقني خارج إطار القانون ويف
غريها من األطر غري الرشعية مبقتىض مذكرات ادارية ،واإلرساع،
يف اطار مرشوع قانون مالية تكمييل لسنة  ،2020بحذف أحكام
الباب الرابع من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية املحدثة
يف ظروف فاسدة للموفق الجبايئ ولجان تأطري أعامل املراقبة
الجبائية ولجنة اعادة النظر يف قرارات التوظيف االجباري .ان
عدم إلحاق املوفّق الجبايئ باملوفّق االداري لن تكون له الفائدة
املرجوة طاملا انه مل يت ّم اىل حد اآلن تطهري االدارة وتاهيلها.
إن إحداث املوفّق الجبايئ يف شكل مؤسسة عمومية مستقلة
يف خرق للدستور وللفصل  30من قانون املالية لسنة 2011
سيساهم يف إهدار املال العام باعتبار انه فاقد لالستقاللية .كام
أن فتح الباب عىل مرصاعيه لقبول اعرتاضات بخصوص قرارات
توظيف اجباري ال يت ّم االعرتاض عليها بصفة متع ّمدة من قبل
املطالب بالرضيبة يف اآلجال القانونية من شأنه املساس باألحكام
الواردة مبجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية التي قد تصبح ال
ظل هذه الفوىض املقننة .فاملفروض
فائدة من اإلبقاء عليها يف ّ
أن ال تبادر اإلدارة بإعادة تبليغ قرار التوظيف االجباري
للمطالب بالرضيبة لتمكينه من التقايض إال يف حالة تقديم
م ّربرات ضافية بخصوص استحالة االعرتاض عىل قرار التوظيف
االجباري يف اآلجال القانونية .يالحظ أن بعض األطراف الضالعة
يف الفساد حريصة بصفة مشبوهة عىل االبقاء عىل لجنة إعادة
النظر يف قرارات التوظيف اإلجباري رغم أن ذلك يتناقض مع
وحدة االجراءات واستقالل السلط وحياد االدارة التي ال ميكنها
ان تكون خصام وحكام دون الحديث عن تركيبتها الفاسدة التي
تضم اطرافا خارجة عن االدارة.
كان من املفروض ان تبادر الحكومة بالعمل عىل احرتام
الفصل  10من امليثاق العاملي لحقوق االنسان والفصول  2و14
و 25و 26من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
والفصول  2و 10و 15و 20و 21و 108 102والفقرة  9من
الفصل  148من الدستور وذلك من خالل توحيد إجراءات
االعرتاض عىل قرارات التوظيف اإلجباري يف املادة الجبائية.
تبعا ملا تقدم ،نرجو منكم التدخل بغاية:
 /1حذف لجنة إعادة النظر يف قرارات التّوظيف اإلجباري
التي ت َع ُّد قضاء موازيا،
رضرين من التقايض امام
 /2إذا كان وال ب ّد متكني األشخاص املت ّ
املحاكم نفسها بعد إعادة تبليغهم قرارات التوظيف االجباري،
 /3فتح تحقيق بخصوص الديون الجبائية التي ساهمت يف
شطبها لجنة إعادة النظر يف قرارات التوظيف اإلجباري ولجنة
تاطري اعامل املراقبة الجبائية التي ترأسها وأحدثها منصف بودن
سنة .2008
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الحوار السياسي

نسرين العماري ـ نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية بالبرلمان لـ «الشعب»

مبادرة اتحاد الشغل للحوار الوطني جاءت يف وقتها
* حوار :لطفي املاكني
إعتربت نرسين العامري نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات
والعالقات الخارجية بالربملان (كتلة اإلصالح) مبادرة االتحاد العام التونيس
للشغل االطار االفضل لنجاح الحوار الوطني خاصة وانها جاءت يف توقيت
مناسب بإعتبار ان الوضع الذي وصلته البالد عىل كافة االصعدة مل يعد
يحتمل مزيد االنتظار والرتاخي.
وتوقفت يف حوارها «للشعب» عند املشاحنات املفتعلة من بعض
االحزاب الباحثني عن مصالح آنية ضيقة عىل حساب مصلحة البالد
والتونسيني اضافة اىل إدانتها لكل انواع العنف والرتهيب التي ميارسها
نواب «كتلة ائتالف الكرامة» يف ظل الصمت املتواصل لرئيس الربملان
الذي مل يتخذ موقفا واضحا وحاسام منذ بداية املدة النيابية تجاه تلك
املامرسات املشينة.
كام أشارت العامري إىل اإلبتزاز الذي ميارسه تحالف الرتويكا ويف
مقدمته النهضة عىل رئيس الحكومة الجراء تحوير وزاري مبا ميكنها من
مزيد التموقع من خالل املناصب الوزارية وغريها للهيمنة عىل مفاصل
الدولة.
* إنتقادات عديدة تعرض لها قانون المالية خاصة في
عالقة بتغيبه للجانب االجتماعي فبما تفسرين ذلك التغييب؟
ـ هناك جملة من املعطيات جعلتنا نطلق عىل قانون املالية لسنة
 2021قانون الرضورة ذلك ان االحتقان السيايس واالجتامعي مع جائحة
الكورونا كلها ال تحتمل عدم مترير قانون املالية اال ان ذلك كان بأمل كبري
لغياب االجراءات االجتامعية او االصالحات الكربى التي ينتظرها املواطن
التونيس يف ظل التفاوت الطبقي الذي اصبح بارزا داخل املجتمع من
ناحية اخرى هناك مبادرات قدمت لتكون ضمن قانون املالية الجديد
ذات منحى اجتامعي وبيئي تم إسقاطها أو التخيل عنها بعد ان وعدت
الحكومة بانها ستطرح جملة من املبادرات يف ذات االتجاه اال انها مل
تلتزم بوعودها اضافة اىل ضغط التاريخ املحدد للمصادقة عىل قانون
املالية كلها اجتمعت لتكون امليزانية بذلك االخراج اال ان الحكومة ملزمة
بتقديم قانون مالية تعدييل ما بني مارس وافريل  2021يتضمن جملة من
االصالحات املستوجبة عليها.
* لنفترض ان الحكومة لم تلتزم بما وعدت به بخصوص
قانون المالية التعديلي؟
ـ ما يجب التأكيد عليه هنا ان املعطيات يف فرتة ما بني مارس وافريل
ستكون مغايرة اي ال وجود لضغط تاريخ دستوري للمصادقة وبالتايل
ان مل تلتزم الحكومة مبا وعدت به فان
قانون املالية التعدييل لن يقع متريره.
* لكن اال ترين ان التاريخ
المحدد للمصادقة على الميزانية
في حاجة لتغييره حتى نتجنب
مثل هذه الوضعيات؟
ـ التاريخ الدستوري ال يتغري اال اذا
تم تنقيح الدستور هذا من ناحية ومن
ناحية اخرى فان مسار اعداد امليزانية
كان يف اوضاع غري مستقرة ذلك ان
عدم االستقرار سيايس أثّر سلبا عىل
االستقرار االقتصادي ومثله االجتامعي
مبا جعل الحكومة تتخبط اىل اخر
لحظة يف اعداد امليزانية ولو كانت الحكومة تعمل بصفة طبيعية لكانت
الرؤية واضحة امامها اال ان ذهاب حكومة وتعويضها بأخرى اوصلنا اىل
هذه الوضعية التي نحن عليها مبا ال يجب اغفال مسألة اخرى هامة كون
هناك عدد من النواب يصوتون عىل الفصول دون دراية او اطالع.
* وما سبب ذلك؟
ـ دامئا ما تعرف االيام االخرية من مناقشة امليزانية نسقا مرتفعا بحكم
تواصل اعامل اللجان والجلسات العامة مبا يتطلب متابعة يومية لساعات
من قبل النواب اال ان ذلك االلتزام غري متوفر لدى عدد منهم الذين

يتذمرون من ضغط الوقت يف حني ان الشعب انتخبهم لهذه املهام والبد
من التضحية لخدمة مصلحة املواطنني.
* لكن المواطن هو من يدفع ضريبة ذلك التصويت غير
المسؤول؟
ـ هذه هي الحقيقة الن النائب مطالب باالطالع عىل املشاريع التي
سيصوت عليها يف الجلسات العامة النه من غري املنطقي التصويت عىل
قانون ال يعلم تفاصيله.
* هناك من يعترب الحكومة قد خضعت إلبتزاز التحالف الذي تتزعمه
النهضة داخل الربملان عند مترير امليزانية فهل لديك نفس االعتبار؟
 نحن داخل كتلة االصالح دعمنا حكومة مستقلة وهذا األساس لدينالكن الضغوطات الحاصلة تريدها ان تكون حكومة كفاءات سياسية لذلك
نحن نرفض االبتزاز الذي متارسه النهضة وقلب تونس ومعهم ائتالف
الكرامة الذي يعمل بالوكالة لحركة النهضة وهذا االبتزاز كان واضحا عند
مناقشة امليزانية وربطها بالتغريات التي البد من القيام بها داخل الحكومة
وهذا ما ستكشفه األيام القادمة وما تجدر االشارة إليه كوننا نصحنا ككتلة
رئيس الحكومة حتى ال يخضع لالبتزاز ليحقق ذلك التحالف الذي أرشنا
إليه مصالحه املعلنة واملخفية.
* في ذات الوقت يتردد أن تحالف الترويكا يضغط على
رئيس الحكومة للقيام بتحوير وزاري لمزيد التموقع فما
صحة ذلك؟
ـ الحديث عن تحوير وزاري مرتقب هو نفس ما يصلنا من ترسيبات
عن سعي الرتويكا للحصول عىل مناصب وزارية اضافة إىل التموقع بعديد
الواليات واملعتمديات مع التأكيد انه مل يعرض علينا أو يقرتح من جانبنا
اي من هذه املناصب ونحن لسنا ضد الكفاءات التي مبقدورها خدمة
البالد لكن ضد اللعب بالكلامت التي تخفي وراءها رغبة يف التمكن من
مفاصل الدولة للهيمنة وخدمة اجندات األحزاب وهذا ما اوصلنا إليه
اليوم الن كل مسؤول يريد خدمة مصالح حزبه عىل حساب مصالح البالد
وعىل رئيس الحكومة اإلنتباه لذلك واعتامد الكفاءة أساس اي منصب
مسؤول.
* هل بمقدور الحكومة ،وفي ظل األوضاع الحالية
التعاطي مع تزايد وتيرة االحتجاجات التي مست كل
القطاعات والفئات؟
ـ ما يجب توضيحه ان هذه الفرتة من كل سنة دامئا تعرف ارتفاع
منسوب االحتقان االجتامعي وميكن تفسريه كذلك بالعودة إىل أجواء
الثورة وبالتايل املسألة مفهومة من هذا الجانب اال ان ما يجب التأكيد
عليه من ناحية اخرى رضورة الفرز يف املطالب
حيث هناك املعقولة واخرى غري منطقية
حتى ال تتوسع دائرة االحتقان الذي تعيشه
البالد خاصة وان هناك اطراف سياسية تدفع
بذلك االتجاه لتحقيق مصالح الحزبية هذا غري
مخفي عىل الجميع.
* في خضم هذا االحتقان هناك
دعوات لحل البرلمان فكيف ترين هذه
الدعوات؟
ـ علينا االتفاق اوال ان ما جاء بالصندوق
البد ان يذهب بالصندوق النه اآللية
الدميقراطية الوحيدة حتى ال ندخل يف الفوىض
كام انه ال يوجد ضمن الدستور ما يذهب يف
ذلك االتجاه من ناحية اخرى فإن اجراء انتخابات دون تغيري القانون
االنتخايب والنظام السيايس سيفرز نفس النتيجة ويعيدنا إىل نفس الدائرة
ولن يتغري أي يشء.
* ما حصل في االيام الماضية من عنف داخل البرلمان
يكشف حجم االنفالت والتداعيات التي قد تحصل الحقا؟
ـ أنا كنت من ضحايا العنف الذي متارسه تلك الكتلة التي اصبحت
«مختصة يف ترهيب النواب» وما يجب التأكيد عليه هنا ان رئاسة الربملان
كثريا ما تسرتت عىل مامرسات نواب تلك الكتلة وهذا ما الحظته عندما

* رئاسة البرلمان
تغافلت عن كل
ممارسات العنف
والترهيب لحسابات
سياسيوية

كنت داخل مكتب الربملان وقد ذكرناه مرارا وتكرارا مبا يأتيه نواب ذلك
االئتالف من ترهيب وعنف لكنه يتجاهل االمر مبا يفرس انهم يريدون
جرنا اىل مربع العنف اال اننا سنظل دامئا ضد الخطاب العنيف املحرض
عىل الكراهية واالرهاب.
* باعتبارك نائبة تمثلين المرأة ضمن الطبقة السياسية
كيف تفاعلت مع ذلك الخطاب العنيف المحقر من مكانة
المرأة داخل المجتمع؟
ـ ما يجب توضيحه ان االعتداء العنيف الذي حصل عىل زميلنا كان
يف ساعات الفجر األوىل حيث مل يكن عدد النواب كبريا وانا ال استغرب
يف ذات الوقت ذلك الخطاب العنيف من العفاس النني كنت من
ضحاياه حيث مل يحرتمني كنائبة وكإمرأة وبالتايل هو مل يحرتم الدستور
الذي عىل أساس بنوده متكن من دخول الربملان وهذا ما يبني ان هؤالء
يستغلون الدميقراطية لتحقيق غاياتهم دون ان تكون لهم اي قناعة
مببادئ الدميقراطية وانني يف ذات الوقت ال استغرب موقف الغنويش تجاه
ذلك الخطاب والسلبية التي تعامل بها الن خطاب العفاس يذكره بشبابه
وقناعاته التي مل تتغري وكان عىل رئيس الربملان ان يتجرد من انتامءه
الحزيب ويتخذ موقفا واضحا الن ما حصل ال عالقة له بحرية التعبري بل هو
اعتداء عنيف وخطاب يحرض عىل االرهاب وهذا ما يذكرنا مبا حصل قبل
اغتيال كل من الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الرباهمي.
* ما هو تصورك لنجاح الحوار الوطني؟
ـ نحن وصلنا مرحلة اما الذهاب إىل الحوار او الفوىض ولعل ما
نراه اليوم من عودة العروشية واالقتتال من أجل قطعة ارض بني ابناء
الوطن الواحد يغنى عن مزيد تقديم املعطيات عن تأزم االوضاع ومن
هذا املنطلق تأيت مبادرة اتحاد الشغل املنظمة الوطنية العريقة املتحملة
ملسؤولياتها يف مثل هذا الظرف الدقيق وحرصها عىل اخراج البالد من
دائرة االحتقان والضبابية.
من ناحية اخرى ننتظر ذهاب رئيس الجمهورية يف ذات االتجاه
باعتبار مكانته الرمزية عىل رأس الدولة الن الحوار يكون مع املختلفني
وليس دامئا مع االصدقاء حتى يحصل االتفاق عىل أساسيات الخروج من
االزمة والقبول بالعيش املشرتك الن املواطن التونيس مل تعد تعنيه تلك
الخطابات النها مل تغري من واقعه شيئا.
* هل أن مختلف الفاعلين في المشهد العام مستعدين
لمثل هذا الحوار؟
ـ ال أعتقد ان جميع االطراف جاهزة هذا الحوار لوجود تنافر ورفض
لبعضها البعض وهناك من يرى املسألة من وجهة نظر مصالحه الضيقة
واالنغامس يف االستقطاب والخصومات املفتعلة وعىل الجميع االنتباه إىل
صعوبة اوضاع البالد التي مل تعد تتحمل الرتدد واضاعة الوقت واالبتزاز
وتغليب مصالح االحزاب عىل حساب مصلحة البالد.
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بعد ربط المشيشي الهجرة غير النظامية باإلرهاب:

الحقائق الغائبة واألسباب الحقيقية لبحث
الشباب عن األمل والحياة األفضل
* لطفي املاكني
عكس االستنكار الصادر عن مختلف مكونات املجتمع التونيس بعد
ترصيحات رئيس الحكومة هشام املشييش خالل زيارته األخرية إىل فرنسا
وربطه بني الهجرة غري النظامية واالرهاب فإ ّن الكثري من الحقائق الغائبة
عن هذا امللف الذي يخفي معطيات مرتبطة مبلف يطغى عىل أولويات
العالقات االقليمية والدولية.
ذلك ان الدول املستقبلة للمهاجرين ونعني هنا الضفة الشاملية
ألوروبا بدأت تستعمل تدفقات اآلالف من الشباب الباحث عن فرصة
أفضل للحياة للضغط عىل حكومات الدول التي ظلت سياستها تجاه
الشباب مبنية عىل الوعود التي ال تتحقّق والربامج (ان وجدت) ال تؤسس
ألمل ميكن البناء عليه للعيش مثل بقية شباب الدول التي حققت الرفاه
ملواطنيها دون اقصاء أو تهميش.
لقد كانت الدهشة أكرث من ان يتحملها كل من استمع إىل رئيس
الحكومة وهو يخوض يف ملف متشعب وتتحكم فيه املصالح داخل
الفضاء األورويب إذ يعلم املطلعون والباحثون يف الهجرة ان دول االتحاد
االورويب اتفقت عىل كل امللفات اال مسألة الهجرة حني تركتها مجاال
بال رقيب لكل دولة عىل حد ٍة وربطتها بسيادتها وإىل اآلن تعقد القمم
واملؤمترات دون ان يكون هناك حس ٌم يف استقرار االجانب داخل الفضاء
األورويب بل يتجه االمر نحو التعقيد بخصوص اتفاقية شنغن schengen
لحرية التنقل بني دول االتحاد االورويب مع وضع رشوط ال تساعد عىل

اندماج املهاجرين بل هي تدفعهم إىل املغادرة والبحث عن فضاءات
اخرى لالستقرار والعيش مثل كندا والواليات املتحدة االمريكية.
إن أوىل مؤرشات تنامي الهجرة غري النظامية (وتونس تعترب اليوم من
الدول املتصدرة ألرقام املهاجرين باتجاه الضفة االوروبية للمتوسط) تدل
عىل األزمة االقتصادية واالجتامعية التي تعيشها البالد بعد ان قام الشباب
بالثورة عىل املنظومة السابقة واساسا عىل منوالها التنموي الذي ه ّمش
اغلب جهات البالد وحرص مق ّدراتها وثرواتها لدى مجموعات متنفذة
ولوبيات تتحكم يف اقتصاد البالد.
لكن مل ينل الشباب الذي أنجز ما عجز عنه غريه ما كان يرنو اليه من
تحقيق ألحالمه التي رسمها وفق رؤيته ملستقبل لكن وبعد اسابيع فقط
إذ بعد  14جانفي كانت اكرب موجة هجرة غري نظامية باتجاه ايطاليا بعد
ان تبني لهؤالء الشباب أن ثورتهم استحوذ عليها الطامعون يف الهيمنة
عىل السلطة ومن ورائها مصادر اإلنتاج ومنابع الرثوات الطبيعية والوضع
الحايل للبالد يبني مدى ما بلغه االحتقان االجتامعي الذي دخل مرحلة
خطرية بتوسع دائرة العنف بني جهات ومناطق الوطن الواحد.
* األولوية لالسرتاتيجية الوطنية للهجرة
هامش أمام الفاعلني يف الشأن العام ملزيد الرتاخي
مل يعد هناك ٌ
لبحث وضع اسرتاتيجية وطنية للهجرة كام دعا املنتدى التونيس للحقوق
االقتصادية االجتامعية ان تكون مرجعا للحكومات املتعاقبة تستند إليها
عند مناقشتها للجانب األورويب الذي اصبح يستعمل الهجرة كورقة ضغط
لدول جنوب املتوسط حيث يربط بني تقديم املساعدات املالية وااللتزام

باالتفاقات السابقة بني خضوع تلك الدول المضاء تعهدات بالرتحيل
القرسي للمهاجرين غري النظاميني وهو ما خضعت له الحكومة التونسية
مثل ما حصل لحكومة ما بعد  14جانفي حني التزمت مع ايطاليا برتحيل
مهاجرين غري نظاميني من االرايض االيطالية أسبوعيا وهذا ما اغرى فرنسا
بالبحث عن مثل ذلك االلتزام الذي تعلم الدول االوروبية قبل غريها انه
يناقض املواثيق الدولية التي تكرس احقية التنقل لالفراد كحق انساين
كوين مشرتك بني الجميع اال ان االلتباس الذي حصل لدى البعض يف الربط
بني املهاجرين غري النظاميني وتورط البعض منهم يف عمليات ارهابية
داخل الفضاء االورويب غلب املقاربة االمنية ومبدأ التوقي والحيطة
عىل حساب البحث عن حلول حقيقية واقعية يعلمها الجميع وأولهم
االتحاد األورويب اال أن اوضاع الحكومات يف الضفة الجنوبية للمتوسط
ومنهم الحكومة التونسية تتامهى مع تلك الرؤية لدول الضفة الشاملية
للمتوسط وتتخىل عن مسار البحث عن حلول اقتصادية واجتامعية بعيدا
عن خيار األولوية االمنية حيث تدفع الدول االوروبية باتجاه أن تقوم
دول الجنوب بدور الرقيب والحامي لحدودها من تدفقات آالف الباحثني
عن حياة افضل بعد ان ضاقت بهم السبل داخل اوطانهم املرتهنة ثرواتها
لدى مجموعات ولوبيات ال تهتم مبعاناة الشعب الكريم.

حتى ننجو من جحيم الفتنة

العالقات التاريخية بني أهالي الجنوب ال يفسدها مجرد نزاع على مورد ماء
بقلم  :املنصف بن فرج
خلّفت املواجهات ال ّدامية التي ج ّدت مؤخرا يف منطقة «عني السخونة»
بني عدد من متساكني بني خداش ودوز ردود أفعال واسعة استنكرت
تلك األحداث التي خلفت قتيلني وعرشات الجرحى وطرحت مجددا
سؤاال محوريا حول قضية قدمية متج ّددة وهي وضع ّية األرايض االشرتاكية
يف جهات تعرف بالعروشية وتداخل الحدود.
يف تقديري ما حدث يف «عني السخونة» يؤكد حقائق أبرزها عدم انتباه
الدولة إىل خطورة ظاهرة العروشية التي عادت خالل السنوات املاضية
لتطفو عىل سطح األحداث يف عدة جهات ومناسبات .وهي ظاهرة مزمنة
تقرتن مبايض البالد التونسية نجح الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة يف
احتوائها من خالل قراءة عقالنية لهذه الظاهرة وتواصل الوضع عىل ما
هو عليه هادئا إىل حني اندالع الثورة التي دخلت البالد بعدها يف حالة
عارمة من الفوىض غري مسبوقة يف تاريخ تونس.
الحقيقة الثانية يف نظري تتعلق لألسف بقصور دور الحكومات املتعاقبة
منذ سنة  2011عن تقرير خطورة ظاهرة العروشية ومحدودية التصورات
التي ت ّم وضعها ملعالجة قضايا الجهات الداخلية.
وقد الحظنا كيف اقرتنت نهاية هذا العام مبوجة من االحتجاجات يف
الكثري من الجهات وآخرها االشتباكات التي دارت مؤخرا بني املحتجني
قرب رشكة برتوغاز مباجل بنعباس من والية القرصين والوحدات األمنية
والعسكرية.
هذا التداعي االجتامعي الخطري مل يأت صدفة أو فجأة بل هو نتيجة
طبيعية لسياسات فاشلة بدأت منذ أيام «الرتويكا» وتواصلت عىل مدى
عرش سنوات دون أن تتحىل أي حكومة بالشجاعة والجرأة عىل اإلصغاء
الحقيقي ملطالب أهايل الجهات الداخلية لذلك ظلت النفوس مشحونة
بالغضب واالحتقان وهو ما انعكس مؤخرا يف تلك الجهات عىل نحو ما
تابعناه من تصعيد واحتجاجات ومواجهات تنذر باملجهول.

عني السخونة كانت بالفعل «سخونة» حرارة هذا املشهد السيايس املأزوم،
وهشاشة هذه األوضاع االقتصادية واالجتامعية الصعبة.
والشك يف أ ّن انحراف مجلس نواب الشعب عن دوره ورسالته ساهم
بشكل جذري يف إذكاء النار يف الهشيم أل ّن النواب تركوا وعودهم للناخبني
مهب الريح وانرصفوا إىل تناحرهم االيديولوجي وتصفية حساباتهم
يف ّ
الض ّيقة.
كلّ ذلك انعكس سلبا عىل أوضاع البالد التي شهد بعض جهات تشكيل
تنسيقيات تطرح الكثري من األسئلة عن طبيعتها والغايات الحقيقية التي
ترمي إليها خارج نطاق املطالب املرشوعة واملعروفة ...شغل ...حرية ...
تنمية ...كرامة وطنية .وإىل ح ّد هذه الساعة ال تبدو والحلول واضحة
ملعالجة هذا الوضع الخطري يف ظل غياب التصورات السياسية الواضحة
واالسرتاتيجيات الصائبة إلنقاذ تونس .فالرصاع السيايس مفتوح عىل
مرصاعيه واألزمة االقتصادية مسترشية بأكرث فداحة من أي وقت مىض
وما بينهام تاه املجتمع التونيس وع ّمت الحرية النفوس.
يف تقديري إن ما حدث يف عني السخونة وما رافق ذلك من احتجاجات

عاتية يف بعض الجهات يدق ناقوس الخطر أمام الرئاسات الثالث يف
تونس ويح ّمل الطبقة السياسية مسؤوليتها التاريخية حتى ال تنحرف
األوضاع نحو األسوإ وتونس تطوي السنة العارشة منذ الثورة.
فمن املؤسف أن يتل ّون تراب الوطن بدماء أبنائه عىل أيدي بعضهم
البعض مثلام حدث يف منطقة عني السخونة ،كام أنه من املؤسف متابعة
اشتباكات بني املحتجني ووحدات عسكرية مثلام وقع يف ماجل بلعباس،
أل ّن تونس ال تحتمل املزيد من التصعيد أو الز ّج باملؤسسة العسكرية
يف مشهد االحتقان االجتامعي القائم اليوم يف القرصين ويف غريها من
الجهات الغاضبة.
هذه مسؤولية الجميع بون استثناء ،تقتيض مبادرات نوعية جديدة
مثل تشكيل مجالس لحكامء الجهات املحتقنة لالستئناس بآرائها عند
وقوع مشاكل حادة وذلك بالتنسيق الفاعل مع السلط الجهوية واملحلية
وبالخصوص مع الوالة.
هذه بالتأكيد أولوية األولويات يف مثل هذا املنعرج الخطري الذي تعيشه
تونس حتى ال تتكرر مثل هذه األحداث املؤسفة وحتى ال تولد ظاهرة
العروشية من رحم التاريخ ومن رماد املايض الذي ودعته تونس منذ
االستقالل ومنذ اإلرهاصات األوىل لبناء الدولة الحديثة.
ما حدث يف «عني السخونة» ال ينبغي أن من ّر عليه مرور الكرام ويطويه
التجاهل والنسيان بل عىل الدولة واملجتمع املدين قراءة دالالته قراءة
فاحصة لبلورة التصورات الكفيلة باحتوائه ومعالجة أسبابه وبالخصوص
إيجاد حل حقيقي ونهايئ ملشكلة األرايض االشرتاكية خاصة يف الجهات
السلمي بني
التي تشهد مثل هذه اإلشكاليات التي ظلت تعيق التعايش ّ
الكثري من العروش.
هذه مسؤولية تاريخية بكل معايريها حتى تنجو تونس من جحيم الفتنة
أل ّن العالقات التاريخية بني الحواية (مدنني) واملرازيق (قبيل) ال يفسدها
مجرد نزاع عىل مورد ماء.
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الملف االجتماعي

النفايات االيطالية

القانون يجرم توريد النفايات الخطرة

علينا أن نحذر من التعاطي االستعرايض والفرجوي مع قضايا الفساد
واالنسياق وراء اسلوب الـ  buzzيف تداول هذه املواضيع ..حتى ال
نُفا َجأَ كام يف كل مرة بأن القضية غري جدية مثلام حصل مع عديد
القضايا...
قانون البيئة يف تونس يف مجمله ينص عىل مخالفات أو جنح ذات
عقوبات بسيطة (خطايا) ..باستثناء بعض الجرائم وعددها بسيط..
ويف قضية النفايات اإليطالية القانون يجرم توريد النفايات الخطرة
والعقوبة من شهر إىل خمس سنوات مع خطية مالية ...وليس كل
النفايات خطرة قانونا..
الجرمية هي توريد نفايات خطرة ...وأشدد عىل عبارة خطرة ...ملاذا؟
تبي أن
ألن قضية توريد النفايات من إيطاليا قد تسقط يف املاء إذا نّ
األمر ال يتعلق بنفايات خطرة مدرجة بقامئة حرصية تض ّم النفايات
اإلشعاعية والكيميائية والبيولوجية والطبية والقابلة لالشتعال( ..األمر
عدد  2339لسنة  ..).2000ألن القانون مينع توريد النفايات الخطرة
وال مينع توريد النفايات املنزلية (الفصل  39والفصل  40من قانون
 ..)1996بل إن قانون التشجيع عىل االستثامر يشجع عىل االستثامر يف
البيئة بالحط من األداء عىل القيمة املضافة أو توقيف العمل بها وحتى
التمتع مبنح استثامر...

الفساد الجبائي وإغراق تونس في المديونية وتردي المرفق العمومي

دور الفساد التشريعي
يف تنمية الفساد الجبائي
 /1هل لك ان تعرف لنا الفساد الجبايئ  :تدخل عدميي الصفة ومنتحيل الصفة
يف امللفات الجبائية وعدم القيام باالجراءات وعدم تطبيق القانون واسقاط
الديون العمومية والقيام بإجراءات باطلة بصفة متعمدة واسداء خدمات
ومنح امتيازات دون توفر الرشوط وعدم تكوين االعوان املكلفني بالجباية....
 /2كيف ساهم الفساد الجبايئ يف اغراق تونس يف املديونية؟
 /3كيف ساهم الفساد الجبايئ يف تردي املرفق العمومي؟
 /4هل صحيح ان السمرسة يف امللفات الجبائية تكلفنا سنويا آالف املليارات؟
 /5هل صحيح ان الفساد الجبايئ كلفنا عىل م ّر السنني مئات االف املليارات؟
 /6هل صحيح ان سامرسة امللفات الجبائية يتمتعون بحصانة ويستقبلون
كالفاتحني داخل مصالح الجباية؟
 /7هل صحيح ان الفاسدين من داخل وخارج االدارة يقفون وراء تعطيل
مرشوع القانون املتعلق بتنظيم مهنة املستشار الجبايئ برئاسة الحكومة؟
 /8هل صحيح ان سامرسة امللفات الجبائية يقفون وراء الفساد الجبايئ وبطالة
اآلالف من حاميل الشهادات العليا يف الجباية؟ هل ُيعدُّ ملف املستشارين
الجبائيني ملف فساد بامتياز؟
 /9هل صحيح ان غياب البحث العلمي يف الجباية ساهم يف تخلف املنظومة
الجبائية؟
 /10هل صحيح ان وزارة التعليم العايل والبحث العلمي رفضت إحداث شهادة
ماجستري بحث يف الجباية؟
مبلف الفساد
 /11هل رفضت لجنة مكافحة الفساد داخل الربملان التعهد
ّ
الجبايئ والفساد الترشيعي؟
 /12ملاذا مل تنخرط تونس يف مبادرة امليثاق الجبايئ العاملي التي ترشف عليها
املانيا واملمولة من قبل املانيا وهولندا واالتحاد األورويب والتي ترمي اىل ّ
حث
البلدان الفقرية والغارقة يف املديونية عىل جني مواردها الجبائية من خالل
مكافحة التهرب الجبايئ؟
 /13علمنا ان مرشوع قانون املالية لسنة  2021تضمن أحكاما من شأنها
التصدي للتهرب الجبايئ ،ما هو رأيكم بهذا الخصوص؟

بقلم االستاذ املحامي:
عبد الرزاق بن خليفة

ما ترسب من معلومات إىل حد اآلن يتعلق األمر بنفايات من البالستيك
والخشب واالتربة واالقمشة وهي نفايات غري مدرجة بالقامئة الواردة
باألمر عدد  2339لسنة  ...2000وحتى اتفاقية باماكو تتعلق أيضا
بالنفايات الخطرة فقط...
قد يجد القايض نفسه مجربا عىل تحويل القضية إىل الفصل  96من
املجلة الجزائية اي تحويلها إىل جرمية فساد يف غياب جرمية بيئية...
مكافحة الفساد منهجية علمية ومسار قانوين دقيق وليست احتفاال...
والحذر كل الحذر من التناول اإلعالمي والدوس عىل قرينة الرباءة
بسبب حالة التعطش الجامعي للمحاسبة...
وأخىش أن إعفاء بعض إطارات الديوانة الـ 21سابقا ..فيها يشء من
هذا...
غياب املحاسبة لألسف غ ّذى هذا الشعور «بالغبطة» عند كل عمليات
إيقاف وزير أو مسؤول ...وهو شعور غري ص ّحي يف تقديري وال يتامىش
ومفهوم الدولة الدميوقراطية ودولة القانون...
هذا الشعور أيضا أصبح يؤسس لقرينة اإلدانة بدال عن قرينة الرباءة...
وكانت ضحيته حكومة بأكملها سقطت يف وقت عصيب...
عىل كل حال ال نربئ وال نجرم ألن الحقيقة يف امللف ..والقايض وحده
مؤهل لتقدير الوقائع.

الهجرة غير النظامية:

أبعادها االجتماعية وسياقاتها الجيوسياسية

شهد البحر األبيض املتوسط العديد من الحراك «الهجروي» إال أنه احتدّ يف هذه الفرتة وباتت أوروبا تهدّ د دول
الجنوب افريقيا عموما واملغرب العريب خصوصا وتونس بأكرث جدية .كام أصبح التعامل مع املهاجرين بقسوة وإجرام
منظمني .فام هي املربرات الذاتية واملوضوعية التي تدفع بالدول املستقبلة للمهاجرين ان تتوخى سياسات ترشيعية
قاسية ضد املهاجرين كأن تتخىل عنهم يف عرض البحر عرضة للموت أو ترتكهم يف الحدود الدولية يواجهون املوت
البطيء او يواجهون احكاما جائرة ثم يرحلون؟ أليس هذا تعسفا يف استعامل الحق؟
أمام موقف متخاذل للدول املصدرة للهجرة ودول العبور.
فإىل أي مدى تؤثر الهجرة بأنواعها عىل امن الدول؟ وفيام تتمثّل
السياسات املتبناة بهدف التصدي لظاهرة الهجرة ،وهل توحي
بإرساء رشاكة سياسية وامنية أورو-مغاربية ام انه «تعاون»
لخدمة مصالح دول عىل حساب دول أخرى ويف هذا املناخ
من الرعب والفزع .ما هو مستقبل املهاجرين؟ يف أي ظروف
أمنية واجتامعية وصحية يعيش املهاجرون؟ ففي الحقيقة فإن
هذا املوضوع متع ّدد اإلشكاليات أ ّولها إشكالية علميّة تتعلق
بالظاهرة بنيتها ...تركيبتها ...نظامها الداخيل ...تقاطعاتها مع
غريها ...وإشكالية موضوعية تتعلق بالدول والحكومات سواء
كانت املصدرة للمهاجرين او املستقبلة تشمل االتفاقيات
واملعاهدات الدولية واىل أي ح ّد تحرتم وتلتزم هذه الدول
باالتفاقيات ...ويف املقابل التدخالت الخفية لهذه الدول أو
أحزابها ومنظامتها ...اإلشكالية الثالثة ذاتية تتعلق باملهاجر
ومالمحه السوسيو-دميغرافية ومستواه التعليمي ومهاراته
وتصنيفه الطبقي واالجتامعي وسجله األمني وعالقته الذاتية
واملوضوعية باملحيط سواء يف الدول املصدرة للمهاجرين او
املستقبلة له .فالهجرة تحكمها معادلة ثنائية سقفها املستوى
املعييش األورويب وعمقها الواقع العريب بكل تأزماته ومعاناته.
الهجرة واملركزية األوروبية
منذ  1990تاريخ وضع القيود املجحفة عىل املهاجرين
القاصدين أوروبا بداية من التأشرية بكل تعقيداتها ..تحولت
وجهة املهاجرين اىل الدول األكرث استقطابا وهي أمريكا وكندا
ودول الخليج العريب اسرتاليا ...ومل يعد االتحاد األورويب املقصد
األول للمهاجرين مع اإلشارة ان االتحاد األورويب الذي يبلغ

عدد سكانه حوايل  450مليون نسمة يغادره سنويا حوايل ثالثة
ماليني نسمة يف اتجاه دول أكرث استقطابا ويستقبل حويل أربعة
ماليني إذا فإن الحاصل هو مليون نسمة وهو عدد ال ميثل نسبة
كبرية أمام عدد سكانه.
فرنسا إيطاليا املغالطات التاريخية
اعتامدا عىل التقارير الصادرة عن االتحاد األورويب يف مجال
الهجرة فإن املهاجرين األكرث دخوال وتواترا عىل دول االتحاد هم
من الباكستان وسوريا واملغرب وغينيا ...ومل نجد ضمن هذه
الدول تونس وباملقابل فإن فرنسا او إيطاليا ليستا الدولتني
األكرث قبوال للمهاجرين .وإذا اعتمدنا احصائيات اإليطالية فإننا
أيضا نجد الجاليات األكرث دخوال اىل إيطاليا حسب احصائيات
 2016هم من رومانيا  1860000نسمة اسبانيا ...املغرب البانيا٬
رومانيا ٬مرص والصني ...ومل نجد تونس ضمن القامئة األوىل .إذا
ما هي األسباب الحقيقية لهذا القلق الفرنيس اإليطايل؟
تونس مخفر البوابة الجنوبية للمتوسط
أمام هذا االدعاء الباطل واختالل موازين القوي وامام
الضغط السيايس عىل تونس فإنها اضطرت اىل تخصيص حوايل 6
آالف عون امن حامل للسالح ومعهم حوايل  3آالف عون اداري
إذا مبجموع  9آالف عون وبكلفة آالف املليارات تحمي تونس
الحدود الجنوبية ألوروبا لقد كانت اتفاقيات وامالءات قدمية
اشرتطتها أوروبا عىل الرئيس بن عيل مقابل االعرتاف به وتبييض
انقالب  7نوفمرب  1987وهكذا أصبحت تونس حارسا جنوبيا
يحمي أوروبا عىل طول  1300كيلومرت ليس من التونسيني بل
من جميع الجنسيات.
* محمد يوسف
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في بن عروس:

تأجيل إضراب األطباء ومؤتمرات
شهدت جهة بن عروس خالل األيام القليلة املنقضة حركية تنظيمية متثلت يف إنجاز عدة مؤمترات لتجيد الهياكل
القاعدية يف عدة قطاعات .وقد ت ّم يوم الخميس  17ديسمرب  ،2020عقد مؤمتر النقابة األساسية للصندوق الوطني
للتأمني عىل املرض بنب عروس مبق ّر العمل وبإرشاف من األخ محمد املارغني عضو املكتب التنفيذي الجهوي
وأفرزت االنتخابات صعود األخ ماهر العويني كاتبا عاما ومن جهة اخرى أرشف األخ لطيف الكردي عضو املكتب
التنفيذي الجهوي ،عىل مؤمتر النقابة األساسية لرشكة «يس ا مار تاي» يوم األربعاء  16ديسمرب  2020مبقر العمل
وقد تت ّم خالل املؤمتر انتخاب األخت مربوكة الروايف كاتبة عامة .كام انعقد مؤمتر املكتب الجهوي للمرأة العاملة

مبقر االتحاد الجهوي للشغل بنب عروس يوم الجمعة  18ديسمرب  2020برئاسة األخت آمال الرضواين عضو االتحاد
الجهوي .وقد أفرزت االنتخابات صعود األخت ملياء العفاس منسقة للجنة.
وقرر املجتمعون يف الجلسة الصلحية املنعقدة يوم  15ديسمرب  2020للنظر يف برقية
باإلرضاب الصادرة عن االتحاد الجهوي للشغل بنب عروس حول إرضاب أطباء الصحة العمومية بالجهة ،تأجيل
اإلرضاب إىل يوم  28ديسمرب  2020ملزيد التفاوض .وقد حرض هذه الجلسة عن الطرف النقايب األخ فتحي
السفسايف عضو التحاد الجهوي للشغل النقابة األساسية لألطباء .وكان االتحاد الجهوي للشغل بنب عروس قد
أصدر برقية إرضاب ليوم يوم  16ديسمرب  2020بسبب عدم التزام اإلدارة الجهوية للصحة مبا تم االتفاق عليه
معها يف شأن توفري وسائل الوقاية لإلطار الطبي واحرتام الربوتوكول الصحي.

مؤتمر املكتب
الجهوي للمرأة العاملة
بجهة بن عروس
انعقد يوم الجمعة  18ديسمرب  2020مؤمتر املكتب الجهوي للمرأة
العاملة بجهة بن عروس وقد متت األشغال يف أجواء ممتازة بإرشاف
االتحاد الجهوي للشغل بنب عروس وانتهت بانتخاب املكتب املتكون
من األخوات :ملياء العفاس :منسقة
* العضوات :ريم مدال  -رفيقة الهويدي  -ملياء بن حامدي  -مليكة
الغريب  -نهى بن سعد  -سامية املاجري.

المنستير

العنف والتحرش يف دائرة الضوء
دشن االتحاد العام التونيس للشغل وتحديدا قسم الشؤون القانونية
حملة منارصة للمصادقة عىل االتفاقية  190بشأن القضاء عىل العنف
والتحرش يف عامل العمل عرب القوانني والترشيعات الدولية وما تستوجب
من جهود وحمالت ومنها الحملة املتعلقة باالتفاقية املذكورة من خالل
تحركات اقليمية من بينها تلك التي شهدها االتحاد الجهوي للشغل
باملنستري وشارك فيها العديد من النقابيني والنقابيات والفاعلني والفاعالت
يف هذا املوضوع من جهتي املنستري واملهدية ونضمن برنامجها:
 1ـ مداخلة تشاركية حول االتفاقية 190بشأن القضاء عىل العنف
والتحرش يف عامل العمل.
 2ـ شهادات حيّة حول العنف املبني عىل النوع االجتامعي.
 3ـ تكوين عمل تناولت األوىل اسرتاتيجية االتحاد واملجتمع املدين
لدفع الحكومة للتصديق عىل االتفاقية  190بشأن القضاء عىل العنف
والتحرش يف عامل العمل يف حني اهتمت الثانية بتنزيل االتفاقية يف
املنظومة الترشيعية.

* في قلب التحدي

األخ سعيد يوسف الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري
افتتح االشغال بالرتحيب بالسيدة كلثوم برك الله ممثلة مركز التضامن
الدويل بتونس ونائبة مدير املركز بشامل افريقيا واألخ عبد السالم النصريي
االستاذ الجامعي والخبري القانوين يف االتحاد وكذلك بأبناء وبنات املهدية

االتفاقية  190هي الح ّل

الذين يحتضنهم االتحاد الجهوي باملنستري يف
فضائه الجديد التعبري لهم عن سعادته بهذا
اللقاء الذي ي ّدعم املحبة والتضامن بني الجهتني
الذين يف مشاركتهم املكثفة وحضور االخ عبد
الله العيش كاتب االتحاد الجهوي باملهدية
داللة عىل ان املشاعر واحدة واالهتامم واحد
خاصة يف مثل هذه املحطات امله ّمة والتي
يتجىل فيها االنخراط الفعيل لالتحاد يف العمل
االجتامعي بصورة جلية دفاعا عن الحقوق
التي باتت مه ّددة بفعل خراب السلطة
وتدافع الفقاقيع واالقزام الذين يتطاولون عىل املنظمة ومبادئها وقيمها
وتاريخها ورجاالتها بأساليب مارقة وحقرية ودقيقة وهو ما حذا حذوه
االخ عبد الله العيش كاتب عام االتحاد الجهوي للشغل باملهدية الذي
دعا بدوره إىل دعم هذه الحملة يف ظل مكاسب مه ّددة بالرضب ومنها ما
تضمنته مجلة االحوال الشخصية وهو ما يدعو إىل االنتباه ودعوة الرجال
كام النساء إىل كل أنواع الدعم وعىل رأسها املصادقة عىل االتفاقية 190
بترشيك واسناد وتعزيز العالقات بني مختلف فعاليات املجتمع املدين
وبذلك يتم القطع مع ثقافة التطبيع مع العنف أيّا كان مصدره سواء
ف ْرديا أو عائليا او مؤسساتيا او مجتمعيا.

* القانون أو ً
ال وأخيرًا

االستاذ والخبري القانوين يف االتحاد عبد السالم النصريي أفردنا بأكرث
تفاصيل عن املوضوع إذ اكد ان االتحاد مقتنع متاما بأهمية االحكام
الواردة يف هذه االتفاقية باعتبارها تكمل منظومتنا الترشيعية وتتفادى
ما يشوبها من نقائص عىل غرار القانون عدد  58لسنة  2017املتعلق

بالقضاء عىل العنف ضد امرأة بكون االتفاية
متتاز بشمولية نظام تطبييقها وتشمل النساء
والرجال عىل ح ّد سواء يف جميع االماكن التي
ميكن ان يكونوا فيها وليس فقط مواقع العمل
وكذلك جميع القطاعات مبا فيها القطاع غري
املنظم حيث تكاد تنعدم الحقوق االساسية
للعامل.

* موقف

االستاذ والخبري عبد السالم النصريي
اكد يف ترصيحه عقب انتهاء االشغال لوسائل االعالم ان االتحاد يحرص
عىل «تشبيك» املجهود مع باقي فعاليات املجتمع املدين من منظامت
وجمعيات حقوقية باعتبار العنف والتحرش ظاهرة اجتامعية متصلة
بكرامة الذات االنسانية وباعتبار االتفاقية  190حق جديد ومتج ّدد من
حقوق االنسان وهو الحق يف مكان عمل خال من العنف والتحرش.

* توصيات

ـ الحرص عىل مسألة تطبيق القانون والتفعيل الجدي لالتفاقيات
الدولية
ـ العمل عىل املزيد من نرش ثقافة الرفض للعنف والتحرش والقطع
مع التطبيع معهام.
ـ مزيد االعتناء بسبل «اإلنصاف» للمترضرين من العنف والتحرش
من خالل ايجاد آليات تدابري عملية يف التشيك والتتبع ثم املحاكمة
بخصوص العنف والتحرش يف عامل العمل.
* حمدة الزبادي

16

نقابة

الخميس  24ديسمبر  - 2020العدد 1622

وقفة احتجاجية ألعوان وإطارات المركز الدراسات والبحوث لالتصاالت :CERT

رغم جهود املوظفني واألرباح القياسية املسجّلة ،تجاهل تام
لحقوقهم ومشاكلهم املزمنة
بدعوة من نقابتهم االساسية ،وبإرشاف من الجامعة العامة لتكنولوجيا
املعلومات والخدمات ،ش ّن أعوان وإطارات مركز الدراسات والبحوث
لالتصاالت  CERTوقفة احتجاجية يوم االثنني  21ديسمرب الجاري مبق ّر
العمل ،عبرّ وا خاللها عن استيائهم من عدم التوصل إىل أ ّي نتائج تُذكر
بشأن مشاكلهم املهنية واالجتامعية املزمنة وعدم التعاطي االيجايب من
قبل االدارة العامة مع مطالبهم امل ُل ّحة.
عن هذا الوضع عبرّ األخ منري القالل الكاتب العام للنقابة األساسية
للمؤسسة يف ترصيح لـ«الشعب» عن أسفه ،خاصة مع الجلسة التي
ّ
التأمت يوم  8ديسمرب والتي متّت املطالبة بها منذ  8اشهر ،إذ تغ ّيب عنها
ممثل وزارة تكنولوجيا االتصال وعجز خاللها املدير العام عن تقديم اي
مقرتحات.
وأكد محدثنا ،ان االعوان تحلوا باملسؤولية والجدية للنهوض باملركز
وتحقيق رقم معامالت عا ٍل وأرباح ق ّيمة طيلة السنوات السبع االخرية
واستثنائيا هذه السنة رغم الظروف الصحية ومراعاتها للظروف الصعبة
التي مر بها املركز من سنة  2007إىل  2014بسبب اختيارات مل يكن
لالعوان دور فيها .هذا وت ّم االتفاق بني جميع األعوان عىل مواصلة الدفاع
عىل مطالبهم بالطرق النضالية املتاحة إىل حني تحقيق مطالبهم مبا فيهم
اإلرضاب عىل أن يت ّم تحديد موعده بالتنسيق بني الهيكل النقابية يف إطار
تحرك قطاعي موحد مع مؤسسات القطاع.
يُذكر أن اعوان وموظفو املركز يطالبون بالخصوص بالرتقية االلية وبفتح
املسار املهني بالنسبة لالعوان الذين بلغوا السقف 7و 9ومبراجعة املنح
االجتامعية فضال عن تسوية وضعية اعوان الحراسة والتنظيف.

ومعلوم ،ان املركز يهتم مبراقبة وقبول الفني للتجهيزات املع ّدة لالتصاالت،
والدراسات الفن ّية املتعلّقة بقبول التجهيزات واملواد التي ميكن ربطها
بالخط العمومي ،اىل جانب البحث يف ميدان اإلتصاالت وتطوير

الخاصة بها ،واالختبار والفحوص الفنية للمع ّدات والتجهيزات
العمل ّيات ّ
املع ّدة لالتصاالت.
* صربي الزغيدي

إضراب يف مستشفى املكنني يوم  4جانفي
نحن اعوان النقابة االساسية للصحة باملستشفى الجهوي باملكنني
ومراكز الصحة االساسية باملعتمدية املجتمعون يوم االربعاء  9ديسمرب
 2020بإرشاف األخ محمد صالح الغضّ اب الكاتب العام املساعد لالتحاد
الجهوي للشغل باملنستري املسؤول عن الوظيفة العمومية واالتحاد املحيل
للشغل باملكنني والفرع الجامعي ألعوان الصحة العمومية باملنستري وبعد
تدارسنا لألوضاع املهنية باملستشفى الجهوي باملكنني ومراكز الصحة
االساسية باملعتمدية وتوصيفها توصيفا دقيقا نعرب عن استيائنا العميق ملا
آلت اليه األمور يف هذه املؤسسة العريقة نتيجة لسوء الترصف االداري
واملايل مام جعل الخدمات الصحية تصل اىل درجة من الرداءة ومام خلق
اجواء مشحونة صار التعامل معها غري محتمل وحتى نبني ان توصيفنا
للوضع ليس من قبل التجني تعرض جملة من التجاوزات وهي تباعا
كاآليت:
* ماليا:
 سوء الترصف يف امليزانية بشكل تعطلت معه مجموعة منالخدمات الرضورية التي يستحيل استمرار العمل دونها من ذلك إهامل
سلك الصيانة
* إداريا:
 االرتجال يف ضبط جداول العمل وسوء الترصف يف املوارد البرشيةمام احدث خلال يف بعض األقسام والحال ان االطارات واالعوان يف
املستشفى ميكن ان تغطي األقسام املختلفة لو تم استغاللها بطريقة
موضوعية وشفافة.
 عدم النظر بجدية يف الشكاوي املقدمة واملامطلة يف معالجتهاألسباب ذاتية.
 التمييز بني اإلطارات واألعوان عىل اساس الوالء واملحابات.* نقابيا:
 عدم تطبيق ما ورد مبحارض الجلسات املمضاة بني الطرف االداريواالجتامعي رغم أهميتها ودورها يف حلحلة بعض املشاكل العالقة.

 االستخفاف بالطرف االجتامعيوعدم التعامل معه بصفة جدية يف ما
يخص الوضع الشائك باملستشفى.
 وأمام صمت وتجاهل االدارةالجهوية للصحة باملنستري ملطالبنا رغم
اعالمهم واشعارهم وسياسة املامطلة
والتسويف وامام كل هذه التجاوزات
واالرتجال يف تسيري املؤسسة فإننا
نحمل املسؤولية ملدير املستشفى
الجهوي للصحة باملكنني ألنه املسؤول
يف تردي الخدمات الصحية واملسؤول
عن حالة االحتقان التي تع ّم املؤسسة
الصحية لذا فإنه تقرر تنفيذ ارضاب عام
باملستشفى الجهوي باملكنني ومبراكز
الصحة االساسية باملعتمدية يوم االثنني
 4جانفي  2021ما مل يتم النظر بجدية
يف النقاط املذكورة اعاله.

تعزية

ببالغ األىس والحزن تلقينا خرب وفاة والد املدير العام للمصالح
املختصة «توفيق السبعي».
ّ
وإثر هذا املصاب الجلل يتقدم املكتب التنفيذي للنقابة العامة
للمصالح املختصة بأح ّر التعازي القلبية واملواساة لعائلة الفقيد
راجني من الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه جميل الصرب والسلوان.
ويغفر له ويسكنه فسيح جنانه.
وإنا لله وإنا لله راجعون.

تعزية

انتقل اىل جوار ربه محمد الهذيل
والداألخ فيصل الهذيل عضو
الجامعة العامة للصحة وكاتب عام
النقابة األساسية مبستشفى األطفال
تغمد الله الفقيد برحمته الواسعة
ورزق أهله و ذويه بجميل الصرب
والسلوان .وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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السنة امليالدية الجديدة ومعاناة الشعب الفلسطيني
* محمد بدران
يحتفل العامل رشقه وغربه بأعياد امليالد وقدوم السنة الجديدة وتقرع
أجراس الكنائس يف كافة أنحاء املعمورة معلنة البهجة والرسور بينام يف
القدس تقرع اجراس الكنائس ويُرفع اذان املساجد حزنا وحدادا عىل
تطويقها بغابة من قالع املستوطنات وسالح قوات االحتالل احفاد (يهوذا)
وبن غريون وهرتزل ،ويستقبل معظم شعوب العامل قدوم العام الجديد
يف جو من األمن واالستقرار والطأمنينة ويف فلسطني تغيب مظاهر الفرح
واالمن واالستقرار ويلف الشعب الفلسطيني الحزن واملعاناة والدمار
واالرهاب والحصار ويع ّم الحزن كل بيت عىل الشهداء والجرحى واالرسى
واملعتقلني واملطاردين .ان اتباع الذين صلبوا السيد يسوع املسيح الذي
نادى باألمن والسالم يحاولون اليوم صلب الشعب الفلسطيني الذي مىش
عىل الطريق الجلجلة وحمل صليب قضيته املصلوبة عىل أعمدة قرارات
االمم املتحدة ومجلس االمن منذ زمن طويل مؤمنا بالنرص وتحقيق أهدافه
مهام كانت التضحيات ومهام بلغت الطعنات املؤامرات عىل قضيته ان
كنيسة املهد مسقط مولد السيد يسوع املسيح تشهد سيل دماء ابناء
الشعب الفلسطيني يف مواجهة قوات االحتالل وقطعان املشطونتني الذين
يحاولون تدنيس وتهويد االماكن املقدسة وتزوير التاريخ ان الصلوات
التي ترتفع يف كنائس فلسطني مبا فيها كنيسة البشارة التي شهدت طهارة
وقدسية النارصي وكنيسة القيامة تدعو أتباع السيد املسيح يف اصقاع
العامل االقتداء بتعامله والعمل من أجل تصحيح تزوير التاريخ وتدعم
النضال الشعب الفلسطيني وانهاء معاناته ونرصة حقوقه املرشوعة التي
تنكرت لها الحركة الصهيون ّية وامريكا وذلك منذ عهد ترومان وايزنهاور
اللذين عرضا عودة الالجئني اىل ديارهم وجونسون الذي دعا إىل توطينهم
يف البلدان العربية اىل كلينتون ذوي امليول الصهيوينة وبوش االبن الذي
كان وراء حصار الرئيس الراحل يارس عرفات واخريا ليس آخرا إىل ترامب
صاحب مرشوع صفقة القرن واعرتافه بالقدس عاصمة للكيان الصهيوين
وبسط سيادته عىل مستوطنات الضفّة الغربية وض ّم األرايض واالعرتاف
بقانونية ض ّمها لهذا الكيان كام ان الذين يتأملون خريا والرئيس الحايل
بايدن فلن يكون افضل من غريه النه سبق له عندما كان نائبا للرئيس
االمرييك أوباما كثريا ما نصح رئيسه بعدم االندفاع لتأييد حقوق الشعب
الفلسطيني وعدم تنفيذ قرارات االمم املتحدة وذلك حينام عرب أوباما
يف ترصيحاته وخطبه يف جامعة القاهرة ومن فوق منرب األمم املتحدة
بأنه لن يدير ظهره لحقوق الشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية

بشأنها وهذا يؤكد ان بايدن ذات امليول الصهونية انه سيحافظ عىل امن
(ارسائيل) وتفوقها يف كل املجاالت ولن يوافق عىل تنفيذ ق َرارات الرشعية
الدولية ولن يغري من دعم امريكا لهذا الكيان لذا قد احاط نفسه فريق
معاد للقضية الفلسطينية ومن الحريصني ان تبقى (ارسائيل) قوية متفوقة
ومنهم كاماال هاريس نائب الرئيس بايدن واملتزوجة من صهيوين وفريق
الخارجية ومنهم سوزان وكريس موريف اللذان عارضا قرار مجلس االمن
رقم  2324الذين اعترب االستيطان غري رشعي لذا ستبقى مواقف بايدن من
القضية الفلسطينية كام هي ولكن رمبا يغري اسلوبه يف ادارة الرصاع ما
بني الطرفني ،ويكتفي بإعادة دعم السلطة الفلسطينية ماليا واعادة فتح
املمثلية الفلسطينية يف واشنطن وعودة الفريقني اىل طالة املفاوضات من
جديد لذا ان سياسة امريكا والكيان الصهيوين يسودهام رشعية الغاب
وايديهام ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني واحرار العامل وميأل قلبيهام
حقد عىل كل من ميت بصلة لالمتني العربية واالسالمية ويهزآن بدعاة
السالم وبرسالة يسوع املسيح النارصي الذي دعا وسعى للمحبة والسالم
منذ اكرث من ألفي عام ،كام ان الكيان الصهيوين وامريكا يرشعان من جديد
بصلب ابن مريم العذراء يف كل بيت فلسطيني بل عريب ينشد السالم
العادل وحق عودة الشعب الفلسطيني الی وطنه.
يف يوم عيد امليالد ومع اطاللة السنة الجديدة التي يتعانق فجرها مع
فجر ذكرى انطالقته ميالد الثورة الفلسطينية يسوغ الفلسطينيون شجاعة
نادرة يف مواجهة آلة الحب الصهيونية وسالحهم (حجر ومقالع) ويفتدون

وطنهم مثلام افتدى الفدايئ االول السيد املسيح البرشية بدمائه فهل
فهم اتباع ديانته اليوم معنى اإلخاء واملح ّبة والسالم وهل ادرك نتنياهو
ان اطفال فلسطني قبل الكبار قد حملوا راية االستشهاد من اجل تحرير
وطنهم وتطهري دور العبادة ومكان يسوع املسيح من رجس االحتالل؟
لقد ادخل الشعب الفلسطيني مصطلح جديد يف قاموس النضال (انه
رامي الحجارة) وان الرس ال يكمن يف الحجر وامنا يتجسد يف ارادة من
يرمي الحجر يف وجه العد ّو بصرب وصمود وثبات ألنه اإلنارة والبوصلة
للتائهني والعمياء قلوبهم وعيونهم عن الحق والعدالة يف زمن تاهت فيه
املنارات وغابت املواقف الجريئة وسيطرت جهالة عمياء عىل منطقة
مقيدة بسالسل من حديد ونار وانكسارات وتعرثت يف مسارات الدروب
يسوس شعوبها حكام يفتقدون الرؤية الصائبة من اجل مستقبل الوطن
ومالمسة حلم الجامهري ،وقد تغريت لغتهم الوطنية والقومية اىل التعقل
والحكمة والهرولة نحو التطبيع واالعرتاف بهذا العد ّو بدال من الدفاع عن
حقوق الشعب وقضاياه وكرامته ،وكرثت السكاكني لتقطيع جسد الضحية.
إن ارادة الشعب الفلسطيني يف وجه املوت الذي ينسلّ من فوهات
مدافع العدو وآلياته يف محاولة يائسة لقتل ارادة الصمود وتدمري البالد
والعباد ونحر التاريخ يف املكان الذي ولد وصلب فيه السيد املسيح منذ
فجر التاريخ ستبقى قامئة صامدة ،ان الشعب الفلسطيني الذي سار يف
حقول األشواك وبني األلغام وعىل طريق املعاناة واآلالم سيبقى ماردا
صامدا مناضال لتحرير وطنه مها طال الزمان ويلبس حلة الفجر الجديد
ويشدو لهذه االرض الطيبة املقدسة ارض ال ّنبوءات وال ّرساالت التي
نادت بعدالة السامء يف حني تنكرت ملبادئها السمحة الحركة الصهيونية
وامريكا حيث مازالت صور القتل والدمار عىل يد هؤالء شاهدا عىل
تاريخهم االسود يف هريوشيام ،وفيتنام ،وبغداد فلسطني وسيناء ،وقانا،
وصربا وشاتيال ،ومدرسة بحر البقر رغم املحاوالت لطمس حكايات
بطوالت وشهامة وإباء املناضلني ،ومسح حقيقة جرائم الطغاة .ان الشعب
الفلسطيني الذي حمل صلبيه ومىش يف طريق اآلالم اكرث من 100عام لن
يتعب وسيميض يف كفاحه اىل ان تضيئ شموع الفرح يف كنيسة املهد يف
بيت لحم ايذانا بالتحرير ،ويشع ضوء مصابيح النرص يف كنيسة القيامة
والبشارة ويرتفع علم فلسطني فوق اسوار القدس قبة الصخرة املرشفة
واملسجد االقىص ،ويعم بهاء وضياء يف فلسطني ال يضاهيه سوى بهاء
سيدتنا مريم العذراء الطاهرة التي من رحمها خرج سيد البرشية ليعلم
(أحب ألخيك كام تحب لنفسك ،املجد لله يف العىل ،وعىل األرض
الناس َّ
السالم ويف الناس املرسة).

تطبيع الحكام وغضب الشعوب
* محمد بدران  /أبو أسامة
تشهد املنطقة تسابقا غري مسبوق من ملوك وسالطني وامراء ورؤساء
للتطبيع واالعرتاف املتبادل مع الكيان الصهيوين مربرين سلوكهم املشني
انه سيحقق للشعب الفلسطيني حقوقه املرشوعة مع انهم يعرفون ان
هذا الكيان قد تنكر لكل االتفاقيات وقرارات الرشعية الدولية وان ال عهد
له وال امان وال اطمئنان كام ان هؤالء املطبعني قد وجهوا طعنه وخيانة
إىل قضية فلسطني ،ونفضوا ايديهم من قضية كانوا يعتربونها قضيتهم
املركزية وتنكروا لشعاراتهم التي رفعوها يف مؤمتر قمتهم العربية يف
الخرطوم (ال صلح وال سالم وال اعرتاف مع الكيان) ان اخبار التطبيع
التي تطالعنا يف كل يوم تثري القلق واالستنكار وغضب جامهري هذه
االنظمة والشعوب العربية حيث يعتربونها خيانة وتصب يف اسرتاتيجية
املرشوع االمرييك ـ الصهيوين لرتكيع املنطقة العربية واستعامرها اقتصاديا
وسياسيا وعبودية كام ن هذه االنباء تثري كثريا من التساؤالت :ملاذا أقدم
هؤالء عىل توجيه طعنة مؤملة للقضية الفلسطينية يف حني يعرفون ان
هذا الشعب الفلسطيني يواجه يف كل يوم صنوف اعامل القتل واالعتقال
والدمار والحصار ومصادرة االرض وتهويد املقدسات؟ ثم هل اصبح هؤالء
املطبعون يعيشون يف مناخ خانق وقاتل ويف ج ّو من الرتهيب والرتغيب
من البيت االبيض وخوفهم عىل عروشهم وكراسيهم مع ان امتنا تزخر

بكل االمكانيات ومقومات الصمود فأين مواقفهم القومية ومبادؤهم التي
كانوا يتغنون بها والشعارات الوطنية التي كانوا يرددونها؟ لقد انقلبت
موازين املواقف يف هذا الزمن واختفت االخالق والرتبية الوطنية لدى
هؤالء ،وحلّ محلها عدم االميان بقضايا االمة واهدافها وانعدمت الثقة
بني جامهري هذه االنظمة وحكامها لقد امتهنت هذه االنظمة حب
الرياء والكذب والخديعة والتنكر الهداف وتطلعات شعوبها وتغريت
كل املقاييس واصبح وصف الخطاب السيايس الرسمي لهذه االنظمة بان
الكيان الصهيوين صديق وليس عدوا وقد شكلت مع الكيان الصهيوين
وامريكا حلفا غري مقدس ملواجهة عد ّو وهمي اسمه (ايران) كام اختفت
من سياسة هؤالء الدعوة اىل مقاطعة (ارسائيل) وحل محلها الدعوة إىل
الهرولة نحو التطبيع ،وأصبح العد ّو رشيكا والحامية لهم امريكا واصبح
الشعب العريب نتيجة هذا السلوك يعيش يف ج ّو قابل يف كل لحظة
للكوارث والفرقة واملصائب ومستقبله مجهول املصري ملا اقدمت عليه
هذه األنظمة من اصطفاف يف خندق امريكا والحركة الصهيونية مع ان
امريكا مل تحلم لالمة العربية بخري ومل تكن يف يوم من االيام مع قضاياهم
املحقة ،وان سياستها ستبقى قامئة وثابتة ومتحيزة ودعم الكيان الصهيوين
وذلك منذ عقد ترومان اىل يومنا هذا.
وبدال من ان تع ّد هذه األنظمة جيوشا وأسلحتها التي اشرتتها مبئات
املليارات من الدوالرات لتحرير فلسطني والقدس نراهم لألسف يفرشونه

السجاد األحمر الستقبال من اغتصب االرض ويهود املسجد االقىص مرسى
سيدنا محمد عليه الصالة والسالم وميارس ارهابه اليومي بحق ابناء
فلسطني ويبني املستوطنات يف الضفة الغربية فاذا مل تُع ْد هذه األنظمة
حساباتها وتعري اهتامماتها لشعوبها الغاضبة وترتاجع عن اخطائها فسوف
يلعنها التاريخ وتحفر قرب فنائها عىل يد شعوبها الغاضبة وستبقى فلسطني
ِقبلة األحرار والثوار من امتنا ،وسيبقى شعب فلسطني متجذرا يف وطنه
وأرضه مهام وجهت اليه واىل قضيته الطعنات واملؤامرات وسترشق
الشمس عىل بوابات عرص جديد معلنة نهاية هذا الرتدي والرتاجع والياس
الن اليأس من شيمة امتنا.
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الفقراء يف تونس ازدادوا فقرا واألغنياء ازدادوا غنى ،والسلطة
بسياساتها عمّقت قيم الفردانية واألنانية
يحتفل العامل يوم  20ديسمرب من كل عام باليوم العاملي
للتضامن االنساين ،وهو مناسبة لتذكري الحكومات برضورة احرتام
التزاماتها يف االتفاقات الدولية ،والرفع من مستوى الوعي العام
بأهمية التضامن ،وهو يوم لتشجيع النقاش بشأن سبل تعزيز
التضامن لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ،مبا يف ذلك القضاء
عىل الفقر.
ويُع ّرف التضامن يف إعالن األلفية بأنه إحدى القيم األساسية
للعالقات الدولية يف القرن  ،21حيث يستحق الذين يعانون
املساعدة والعون م ّمن استفادوا كثريا منها ،وبناء عىل ذلك ،يغدو
تعزيز التضامن الدويل ،يف سياق العوملة وتحدي تزايد التفاوت،
أمرا ال غنى عنه.
ولذا أعلنت الجمعية العامة لالمم املتحدة يوم  20ديسمرب،
بوصفه اليوم الدويل للتضامن اإلنساين ،إميانا منها بأن تعزيز ثقافة
التضامن وروح املشاركة هو أمر ذو أهمية ملكافحة الفقر.
وع ّزز مفهوم التضامن ،من خالل مبادرات من قبيل إنشاء
صندوق تضامن عاملي للقضاء عىل الفقر وإعالن اليوم الدويل
للتضامن اإلنساين ،بوصفه عنرصا حاسام يف القضاء مكافحة الفقر
وإرشاك جميع أصحاب املصلحة ذوي الصلة.

التضامن يف إطار عمل األمم املتحدة
حدد مفهوم التضامن عمل األمم املتحدة منذ إنشائها ،فقد
جمع إنشاء املنظمة شعوب العامل وأممه عىل تعزيز السالم،
وحقوق اإلنسان ،والتنمية االقتصادية واالجتامعية .وقد تأسست
املنظمة عىل فرضية أساسية للوحدة واالنسجام بني أعضائها ،كام
ُع رّب عن ذلك يف مفهوم األمن الجامعي الذي يستند إىل التضامن بني
أعضائها لالتحاد «لصون السلم واألمن الدوليني».
وتستند املنظمة عىل روح التضامن هذه يف «تحقيق التعاون
الدويل لحل املشاكل الدولية ذات الطابع االقتصادي أو االجتامعي
أو الثقايف أو اإلنساين».
وحددت الجمعية العامة ،يف قرارها  209/60املؤرخ يف 17
مارس  ،2006التضامن باعتباره إحدى القيم األساسية والعاملية
التي ينبغي أن تقوم عليها العالقات بني الشعوب يف القرن الحادي
والعرشين ،وتقرر ،يف هذا الصدد ،أن تعلن  20ديسمرب من كل عام
يوما دوليا للتضامن اإلنساين.
يف هذا السياق ،أنشأت الجمعية العامة يف فيفري ،2003
مبوجب قرارها  ،265/57صندوق التضامن العاملي بوصفه صندوقا
استئامنيا تابعا لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،ويتمثل الهدف منه يف
القضاء عىل الفقر وتعزيز التنمية البرشية واالجتامعية يف البلدان
النامية ،وال سيام بني القطاعات األكرث فقرا من سكانها.
 15.2باملائة نسبة الفقر يف تونس
تشري األرقام الرسمية اىل أن نسبة الفقر يف تونس تقدر حاليا
بـ  15،2باملائة ،من بينها  24باملائة يف صفوف األطفال ،كام حلت
تونس يف املرتبة 11عربياً ضمن مؤرش الجوع العاملي لسنة ،2019
من أصل  117دولة شملها التقرير.
وحسب املعهد الوطني لإلحصاء ،فإ ّن عدد التونسيني تحت
عتبة الفقر يق ّدر بنحو  1.7مليون تونيس من جملة  11مليون
نسمة .كذلك ،كشف املعهد أ ّن نسبة الفقر يف تونس متغرية حسب
املنطقة أو الجهة ،وترتاوح بني  0.2يف املائة و 53.5يف املائة .وهو ما
يوضّ ح تباين السلّم االجتامعية بني الجهات يف البالد.
ويف عالقة بالكوفيد  ،19أشارت دراسة عرضتها الحكومة

التونسية بالرشاكة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ووزارة
االستثامر والتعاون الدويل يف جوان املايض تأثريات كورونا عىل
االقتصاد التونيس ،إىل أ ّن معدل البطالة يف تونس سريتفع إىل أكرث
من  21يف املائة مقارنة بـ 15يف املائة (يف ذلك الحني) .وتوقعت
الدراسة تسجيل أكرث من  274ألف عاطل من العمل جديد خالل
العام الجاري.
من جهة أخرى ،يؤكد أستاذ القانون والحقوقي شكري بن
عيىس يف إحدى مقاالته أن املشكل يتع ّمق اكرث بالنظر إىل حقيقة
االوضاع ،أي الواقع املعيش الذي يعيشه التونيس ،بعد االنهيار
العميق يف املقدرة الرشائية ،والصعود الصاروخي يف عديد األسعار
بعد الثورة ،مربزا أن عديد القطاعات استغلت الظروف وأشعلت
األسعار ،خاصة يف السكن بشقّيه الكراء واملباين واألرايض ،إضافة إىل
املواد الغذائية وملحقاتها والنقل والصحة مبكوناتها ،التي تشكل
قرابة ثالثة أرباع انفاق التونيس ،مع تآكل قيمة الدينار التونيس
الحادة بالنظر إىل بقية العمالت األجنبية ،ويف ظل تصاعد نسبة
البطالة بعد الثورة اىل أكرث من .% 50
وأبرز أن الزيادات يف األجور ويف املنح املخصصة لـ«العائالت
املعوزة» مل ت ُضا ِه ارتفاع االسعار والتضخم املستورد ،إال أنه يف
املحصلة التهميش استم ّر والفوارق تع ّمقت يف الجهات وللفئات
املسحوقة ،يف الوقت الذي مل يت ّم فيه تسجيل سياسة وبرامج
نص
تنموية حقيقية وانطالقة لالمركزية والتمييز اإليجايب الذين ّ
عليهم الدستور.
ومعلوم ،أن الفقر مرتبط مبنوال التنمية ومبكوناتها املتعلقة
بال ِب ْنية األساسية والتشغيل والتعليم والكرامة والصحة واملساواة
بني الجهات واألفراد والعدالة االجتامعية وغريها ،والواقع يثبت أن
املطالب والحقوق التي قامت من أجلها الثورة وخاصة االجتامعية
ظلت دون استجابة إن مل يقع تصفية جزء منها ،واسترشاء الفساد
يصب يف خانة تكريس الكرامة والعدالة والتنمية التي نادى بها
ال ّ
الشعب يف ثورته.
كام يؤكد الخرباء أن الدولة مل تذهب يف اتجاه القضاء عىل
أسباب الفقر بل ذهبت يف اتجاه حلول لطمس الواقع وتأجيل
التف ّجر ،عرب آليات الحضائر واملنح وغريها من املسكنات التي
اتسمت باألجور املنخفضة ملئات اآلالف من أصحاب األجر األدىن
او عامل الحضائر ،الذين يعلم القايص والداين أن أجورهم ال تكفي

ملواجهة الحد األدىن «الغذايئ» الصحي ،إضافة إىل مسكّنات القروض
الصغرى وعقود «الكرامة» التي لن تستجيب الحقيقة للح ّد األدىن
املطلوب ،وما نراه اليوم من ازدياد البؤس أكرب دليل.
وصفات وإمالءات
وما زاد من تفيش الظاهرة وتعميق رضاوتها هو استفحال األمية
وانتشار البطالة وغياب املرافق االساسية ،وهي اعتبارات تصخم
وقع الفقر وهوله وآثاره الصحية والفكرية والنفسية وغريها ،وهو
ما ينعكس عىل مؤرش التنمية الجهوية الذي يقيس بأكرث وفاء واقع
التنمية.
أعتقد ان غياب برنامج تنموي عادل وتوجه اقتصادي
واجتامعي يقطع مع السائد املرتبط باملؤسسات املالية الدولية
التي رضبت اقتصادنا الوطني وسيادتنا الوطنية سيزيد من غنى
األغنياء وفقر الفقراء ،وهو التوجه الذي اعتمده بن عيل بتعليامت
واضحة من صندوق النقد الدويل واتبعته الحكومات املتعاقبة بعد
الثورة وأرصت عليه حركة النهضة التي ت ُعترب محور كل الحكومات
بعد الثورة اىل اآلن.
واملضحك يف االمر أن حركة النهضة التي فازت يف االنتخابات
الربملانية هذه املرة حازت عىل نسبة كبرية من أصوات الفقراء يف
تونس ،مثلام حاز عليها ثاين فائز وهو حزب نبيل القروي الذي
تحوم حول شبهات الفساد وتبييض األموال ،يف املقابل حازت
أحزاب اليسار عىل فشل ذريع ،أي أن من ال يهت ّم بربنامج للقضاء
عىل أسباب الفقر يفوز يف االنتخابات ومن يضع نفسه أو له برامج
رش هزمية.
متعاطفة مع الفقراء تخرس وتحصل عىل ّ
أمام هذا املشهد الرسيايل ،والوضع االقتصادي اآلخذ يف التأزم،
فالبالد اليوم تشهد حراكا اجتامعيا احتجاجيا متناميا ،وسيكون
محوره الشباب الذي أضحى ضحية الفكر املتطرف وقوارب املوت
واملخدرات والجرمية وقيم االنانية والفردانية ،وهو االمر الذي
يجعل من القوى الدميقراطية والتقدمية واالجتامعية وعىل رأسها
االتحاد العام التونيس للشغل الذي يقدم اليوم مبادرة وطنية
للخروج من األزمة السياسية واالجتامعية واالقتصادية واملجتمعية،
عىل أهبة االستعداد للتأطري والتوجيه حتى ال يصري معها كام صار
يف ثورة .2011
* إعداد :صربي الزغيدي
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متابعات

املنتدى الثقايف «آرث شُكري»
* حسني عبد الرحيم
«جمعية شكري بلعيد للثقافة والفنون» استهلت نشاطها
مبقرها الجديد يف نهج ابن رشد عدد  5خلف وزارة السياحة
بعقد الندوة األوىل لها حول كتاب «املرسحي والعمل النقايب يف
تونس قبل االستقالل» للباحث األكادميي محمد الكشو وهو من
إصدارات االتحاد العام التونيس للشّ غل .قدم املناقشة الدكتور
نذير بن حاج رحومة مع العديد من شباب معهد الفنون
بالعمران وكذلك عدد من املرسحيني والكتاب وعىل األخص
املرسحي نور الدين الورغي الذي كان يستضيف نشاطات
الجمعية لعدة سنوات يف دار بن عبدالله باملدينة العتيقة
وأدارتها الشاعرة املغربية املقيمة بتونس ليىل نسيمي ،وقام
بأعامل اللوجيستك الشاعر محمد الهادي الوساليت.
يف البداية جاء التأكيد من قبل مقدم الندوة عىل أهمية
الكتاب كدراسة أكادميية موث ّقة لتفاعل الحركة املرسحية مع
الحركة الوطنية وكذلك تطور وعي املرسحيني بالحاجة إىل تنظيم
صفوفهم يف جمعيات حتى الوصول للتنظم النقايب .وتضمنت
املناقشات إشكاليات منهجية حول عدم تطابق التاريخ
االجتامعي للمرسحيني مع تطور املضامني الفنية ألعاملهم والتي

كلمة
حق

ساهم يف تأسيسها مرسحيون وكتاب مثل سليامن
القرداحي وزيك طليامت ومحمود بريم التونيس.
كان حضور طالب معهد العمران للفنون الفتا
وكانت تدخالتهم وأسئلتهم تتمحور حول االلتزام
يف العمل املرسحي كفعل للمقاومة ٬وحول ترؤس
العديد من قادة الحركة الوطنية لجمعيات قامت
بنشاط مرسحي يف مرحلة التأسيس كعبد العزيز
الثعالبي من الحزب الدستوري القديم.
جانب آخر من اإلشكالية طُرح وهو املتعلق
بتأريخ أديب/فني لتطور موضوعات املرسحيات
واألشكال املرسحية ملتطلبات النمو والتفاعل داخل
الوسط ومع العامل وتثمني االستجابات املرسحية املختلفة
للحاجات االجتامعية والوطنية وهو االتجاه الغالب للمرجعيات
النقدية التي أعتمد عليها الباحث وذكرها يف املقدمة وهي
الدراسات الثقافية لوسيان قولدمان الفرنيس وتريي إيغلتون
األنجليزي ضمن آخرين ،وهذا مرتوك للقاءات قادمة.
يضاف هذا الفضاء الثقايف يف مقره الجديد لعديد من
املنابر الثقافية التي تعمل عىل تأطري وتشجيع أجيال جديدة

دولة الفوضى أم فوضى الدولة

مل تكن لحظة االنتفاضة الشعبية  17ديسمرب ،2010
التي انطلقت رشارتها من ذلك البائع املتج ّول البسيط محمد
البوعزيزي يف مدينة سيدي بوزيد ،إالّ لتق ّرب لحظة الخالص
الوطني نحو التحرر الوطني واالنعتاق االجتامعي ،والقطيعة
النهائية مع االستعامر ووكالء االستعامر وعىل رأسهم الدساترة
واإلخوانجية.
ولن يكون خالصنا الوطني إالّ عىل أرض ّية تطبيق االشرتاكية
كاختيار اقتصادي ال بديل عنه يقطع نهائيا مع التبعية
لالقتصاد الرأساميل العاملي الذي يسيطر عىل البالد منذ عقود.
إالّ أ ّن الغرف املغلقة واملنظّامت والجمعيات املشبوهة التي
خاصة ،وفرنسا وقطر وتركيا واإلمارات
ستزرعها أمريكا وأملانيا ّ
واململكة العربية السعودية ٬مثل فريدوم هاوس ومركز اإلسالم
والدميقراطية ،ومركز الدوحة للدميقراطية وجمعية قطر
للصداقة ،وجمعية الصداقة الرتكية التونسية ،والجمعية الخريية
التونسية اإلماراتية .ومعطوفا عليها جامعات اإلسالم السيايس
اإلسالموية األصولية الناعمة منها كالتنظيم الدويل لإلخوان
املسلمني ،والخشنة ممثّلة يف اإلسالم الغاضب ،ابتداء من تنظيم
القاعدة اىل الدواعش وصوال إىل ائتالف الكرامة وأخواتها ،هؤالء
كانوا س ّباقني إىل االنقالب واإلجهاز عىل املسار الثوري النتفاضة
 17ديسمرب  .2010وسيكون ذلك ضمن محيط إقليمي ودويل
يف سياق تسونامي الربيع العربي .وهكذا تربّع الحكّام الجدد
السلطة متحالفني تارة مع
متعطّشني بنهمهم غري املحدود عىل ّ
الحداثويني من أمثال الدكتور محمد منصف املرزوقي وسهام
بن سدرين وغريهم ،وتارة أخرى متحالفني يف إطار ما يُس ّمى
بسياسة التوافق أو التنافق مع الدساترة والتجمعيني ،وبالتّايل
مع زبانية بن عيل ومافيات املال واألعامل ولوبيات الفساد
والكناترية والحيتان الكبرية .وبدا منذ ذلك التاريخ العمل عىل
األخونة الناعمة للدولة والتسلّل إىل كل مفاصلها ،وتدوير وتحرير
أجهزتها لتصبح يف خدمة املرشد والتنظيم ،بدالً عن خدمة
الدولة الوطنية وشعبها ،الذي سيزداد تفقريه وتجويعه يف مقابل
إثراء الحكام الجدد الذين اغتصبوا الدولة واعتربوها غنيمة.

وها هي تونس بعد مرور العرشية
السوداوية الظاملة واملظلمة تعيش
يف مرحلة غري مسبوقة يف تاريخها
الحديث ،حيث تتغول فيها العقلية
القطاعية والتنسيقيات الجهوية،
لتحل محلّها ،وتزرع فيها بذور
ّ
العشائرية والقبلية التي لن تنتج
غري االنقسامات العمودية واألفقية
الجهوية واملناطقية والحروب النفطي حولة (ناشط نقايب)
الفتنوية .وبفعل اتباع االختيارات
االقتصادية واالجتامعية نفسها للنظام السابق التابعة للنظام
الرأساميل العاملي ،وال سيام يف زيادة االعتامد عىل االستدانة
الخارجية واالستقراض املفرط ،ها هو القرار الوطني مرتهن
بالكامل لصندوق النقد الدويل ،والسيادة الوطنية منتهكة،
وتونس تعيش أحلك مراحلها ،وهي يف أسوإ حاالتها.
بل وها هي تونس التي مل تعلن إفالسها االقتصادي بع ُد،
تعيش مرحلة الكوميسيون الناعمة ،أي مرحلة ما قبل الوصاية
الفرنسية .وهي مرحلة وصاية كل من أمريكا واالتحاد األورويب
من جديد عىل الدولة الوطنية التونسية التي بدأت تربز فيها
مرحلة التفكّك واإلنهاك باملوازاة مع إدارة التو ّحش اإلسالموي
متحالفا مع إدارة التّوحش الرأساميل لليربالية الجديدة .تصل فيها
الدولة التونسية ح ّد اإلرشاف عىل الهالك املحقّق .فتبدأ الفوىض
الناعمة تسود عىل الدولة يف الجهات والقطاعات والجامعات.
وها إننا نشهد هنا مخرجات كامور 1يف تطاوين لتع ّم يف قفصة
والقرصين وجندوبة وغريها يف سياق من التنافس الشديد بني
كامور 1وكامور  2وكامور .3وتتع ّدد «الكامورات» واملشكل
واحد والهدف واحد .وهو تعميم الفوىض يف البالد لتشمل كل
العباد .وبهذا األسلوب التفكييك باسم تلبية مطالب قطاعية أو
جهوية مرشوعة تتوزّع سلطات الدولة بني القبائل والعشائر
والقطاعات .فتصبح الفوىض سمة بارزة يف الدولة.
أو ليست دولة الفوىض؟

عىل التعرف عىل مجاالت الفنون واإلبداع وكذلك تطوير نقاش
إيجايب بني املثقفني حول قضايا الفكر والفنون وإنجاز ورشات
ومشاريع فنية ،وهي متثل بداية ملساهمة مه ّمة يف مقاومة
التجهيل والظالمية هو ما اضطلع به املثقف واملناضل الدكتور
عبد السالم البغوري منذ سنوات بإرشافه ورئاسته لجمعية
شكري بلعيد للثقافة والفنون.

جرح بما يكفي..
ضجر ما....
يح ّولني اىل امرأة
بكل العقائد واألنبياء.
تكفر ّ
قرف مبا يكفي..
لترصخ حنجريت
من أعىل أسوار الخيبة
وتلفظ دفعة واحدة أشالء األمنيات...
بؤس مبا يكفي
يك أحاول استبدال هذا ال ّرأس
الذي يشتعل كعود ثقاب
يتآكل تنخره التجارب والخيبات.
ُسخف مبا يكفي
ألكتب اىل رجل ال أعرفه
رجل مه ّرج يعرف أنّني ال أحبّه
لك ّنه يُلصق يب تهمة أنّني أنثى.
جرح مبا يكفي
ألكتب بالدم عن وطني املذبوح
عن روحي تختمر تحت عبء األىس
حتّى صارت رغيفا للجائعني
عن دموعي التي غسلت شوارع قريتي
رشدين
عن أطفال م ّ
تدلىّ لهم عنق السامء فحاولوا قطف أحالمهم.
حزن مبا يكفي
ألثقب كيس غرور الحاكمني
وأشتمهم دون أن أستحي
يك أشعر بصالبة األرض تحت قدمي
يك أركض كاملجنون تحت جلد الزمن
رّ
أتعث يف تجاعيد حظّي
أترك خلفي ماليني األسئلة الجائعة العالقة
عىل حافة فم يقطر دما وأصابع مقطوعة.

* فاتن الوساليت
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الحوار الثقافي

يوسف خديم اهلل (شاعر سابق) لِـ«الشعب»:

(الجزء الثاين واألخري)
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* حاوره :أبو جرير

بفائض من العناقيد
صرنا نقتل الكاتب بحرمانه من العنبة ونقتلهُ أيضا ٍ

* يعني أ ّن المسألة عندك هي مسألة نظريّة إن لم أسئ
الوصف؟
 األمر بال ّنسبة إ ّيل ليس أمرا نظريّا أو صادرا عن متكّن معريف أو تف ّق ٍه أوٍ
تفلسف متعا ٍمل سابقٍ عىل تجربتي الشّ عريّة .أنا هكذا ،خالصة هذا وذاك معا،
يومي متوتّ ٍر مع واقعي املبارش الذي ال أهادنُ،
واأله ّم من ذلك أنني خالص ُة تصادمٍ ٍّ
كتجربة معيش ّية ميدان ّية ،وم َع واقعِ الحياة الكون ّية مبختلف درجاتها وسجال ِّت
ِ
الخطابات حولها ،بل أكرث من ذلك ،مصري اإلنسان ،مع ّمر ِ
األرض ومخ ّربها يف آنٍ  ،يف
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
لحظ ٍة التباس الحياة نفسها بعد اختزالها يف معادلة انتحاريّة هي معادل ُة اإلنتاج/
السوق التجاريّة ،املريكانتيليّة،
االستهالك ..معادل ٌة سوقيّة باملعنيني الهابطني ،مبعنى ّ
االيتيقي املع ّمم (Déficit
بالعجز
السقوط القيمي ،بل ما أفضّ ل أن أس ّميه
ومبعنى ّ
ّ
 )éthiqueلدى ال ّنخب الثّقافية ،عندنا تحديدا.
وعليه ،ففي رشوط حيا ٍة عدوانيّة كهذه -وإن كانت ب ّراقة جذّابة باعتبارها
بضاع ًة يف أقىص حاالت ت ّربجها ال غري -ال ميكن إال أن تكون كاتبا أو شاعرا من اثننيِ:
السائدة ،منخرطا يف جوق ِة املقاولني يف كل مجا ٍل ثقا ّيف ،مفيدا
مع «عا ّمة ال ّنخبة»ّ ،
ِ
ِ
السوقِ أينام
ة
لفكر
معاديا
األخرى،
ة
ف
عىل
ّها،
د
ض
ا
م
وإ
الضّ
السوقِ ّ ،
ّ
ومستفيدا من ّ
كانت ،وكيفام س ّوقَ لها املقاولون وأعوانهم يف سوقِ الكالم تحديدا ،أي عدوانيّا
راديكاليّا ض ّد سالحك الشّ خيص املزعوم ،اللغة نفسها .صحي ٌح أ ّن ذا أم ٌر يتطلّب من
وتحصنا فكريا ذاتيا واستعدادا للخسارات ،وهذا أم ٌر ناد ٌر
الشاعر تقشّ فا وشجاع ًة ّ
شخيص
ر
قد
هو
كأمنا
ٍ،
ل
افتعا
دون
ا،
ي
شخص
يقودين
ما
فعال ،غري أنني أدّعي أن ذا
ٌ
ّ
ّ
َ
نص الغالف الرابع من كتايب األول
غري محسوب.
وأدعوك وقرا َءك ،م ّرة أخرى ،إىل ّ
تنسف الصورة التي
تنسف أ ّول ما ُ
ذلك الذي يقول كل ذلك بسخرية ذاتية انتحاري ٍة ُ
اصط َنعها السوقُ للشاعر والتي غالبا ما ير ّوجها هو بنفسه ،بحامق ٍة استعراض ّي ٍة.
نص الغالف الرابع ذاك -التي تقول عىل لسان «ريلكه» ما
بل انظر خامتتَه -خامتة ّ
ٍ
ٍ
ميكن أن يقوم مقام «سعر الكتاب»« :تقدّم َ
تيس
أعاملك يف طبعة رخيصة .وهكذا ،رّ ُ
مكلف بالنسبة إىل
حق الفقراء ،فكلّ يشء ٌ
تعس ّ
لألثريا ِء اقتنا َءها ،ويف اآلن نفسه ،رّ ُ
الفقراء».
يذهب
،
ي
رمز
هو
ما
ومنها
ح
رصي
هو
ما
منها
كثرية،
ر
إشا
نت
ِ
م
ويف
الكتابِ
اتٌ
ّ
ٌ
ُ
في يف كلّ يشء ،ويف الخطاب الذايت نفسه ،حتى أن األمر يبدو يف كتايب
يف اتّجا ٍه تقشّ ّ
الثاين «ع َرقٌ
ذهني» نزوعا انتحاريّا نحو البياض ،مع ِدما لل ّنص ولصاحبه كشك ٍل
ٌّ
من أشكال االحتجاج القصوو ّي ض ّد نظام العامل املرتّب عىل شك ٍل ومبضمونٍ غري
يسء الذّكر ،إالّ نادرا
إنسان ّيني .لكن ،لألسف ،ما من قارئٍ ناب ٍه تح ّرر من تقصريه ذاكّ ،
السيعة واملتقشّ فة
جدّا .وال ب ّد هنا أن أستحرض قراءت ِني عالمتني ،قراءة آدم فتحي رّ
السمعة» وقراءة الباحث األكادميي لطيّف
يسء ّ
البليغة يف آنٍ  ،لكتايب األول «هوا ٌء ّ
ش ْنهي ،املتأنّية لحواشي ِه ،واللّذين ،إىل جانب الشاعر عبد الفتاح بن ح ّمودة يف عرضه
الشّ امل لتجربتي ،باملناسبة أح ّييهام عىل مغامرتهام تلك.
ونصا .وأو ّد أن
* أظنني
ُ
فهمت اآلن ملَ أنت موضوع سوء فهم دائم ،شخصا ّ
أفهم ملَ ال يرى القراء سوى أنك متذ ّم ٌر دائ ٌم« ،ال يعجبك العجب» كام يقول العا ّمة
م ّنا...
القلوب
نئ
ْتطم
ل
ف
،
ر
م
متذ
أنني
يرون
اء
ر
الق
و
الزمالء
من
الكريم
الجمع
كان
إن
ّ
ُ
ٌّ
ّ
جميعها ..أنا أكرث من ذلك.
نرشتُ عىل صفحتي م ّرة الشّ ذر َة التالية:
الشّ اع ُر ال يستا ُء:
الشّ اع ُر،
مستا ٌء أصالً.
نقيصة ،بل من فضائيل القليلة
وعليه ،لن آخذ هذا األمر عىل أنه ُسبّ ٌة أو َ
نصا
التي بها أفاخ ُر .وقد حصل ذلك باكرا جدّا ،إن مل تخ ّني ذاكريت .لقد نرشتُ ّ
الصحافة الثقايف الذي كان يعدّه حسن بن عثامن ،أواسط
«سعيدا» نادرا يف ملحق ّ
العاشق املشمئ ّز».
أمضيت أسفل ُه باسمي املدين مرفوقا بــ»
التسعينات ،وكنت قد
ُ
ُ
ولعلّ حسن بن عثامن كان عىل حصاف ٍة وبع ٍد نظ ٍر -أرجو أالّ يكون قد فقده هذه
رش
األيام -فلم يفعل ما يفعلُ آخرون اليوم الذين يسعون أحيانا إىل «تكرميي» بأن أن َ
يف صحائفهم ،فيذبحون أ ّول ما يذبحون اسمي الحريك ذاك الذي ال أدري أ ّي شعر ٍة
السمحة.
منه تح ّر ُك كراسيهم القامئة أو املائلة يف أعر ِاس الثّقافة التونسية ّ
لت باكرا جدّا أنني يف غاي ِة االشمئزاز ،والحال أنني كنت -عىل
كنت قد س ّج ُ
إن ُ
ٍ
السعادة ،فكيف ال
من
نادرة
ة
غاي
يف
تحديدا-
الظرف
ذلك
يف
العاطفي،
املستوى
ّ
أكون متذ ّمرا دامئا والحال عىل ما أرى من ٍ
تهافت ٍ
وبؤس ثقا ّيف مع ّممٍ ؟!
املؤسسات الثقافية ومعانيها ..إهاملٌ
محسوب للثقاف ِة
اب مزدوج ملباين ّ
ٌ
خر ٌ
واملثقّفني واختزالهام يف عنارص ديكو ِر ٍ
باهت لسلط ٍة باهت ٍة تأخذ الثقافة عىل أنها
السياسة -مدير ٍة للشّ أن الثقايف العام،
ِحلْي ٌة خارج ّية ال أكرث ..اصطفا ُء قلّ ٍة -كام يف ّ
الخاص ..استدراج الكرث ِة املمكنة إىل منطقِ املقاولة الثّقافية االنتهازية
مبنطقِ الشأن ّ
الخالية من رهانات اإلبداع األصيلة ..تزوي ُر ومتيي ُع القيم الثقافيّة ذاتها لدى الفاعلني
أنفسهم فيختلط حابلُ ال ّنخبة بنابل العا ّم ِة ،ومعهام تختلط قي ُم الجدارة واالستحقاق
الرتص ِد والتسلّل إىل املواقعِ
الجس والد ّّس و ّ
بنقيضها من مواهبِ العرص الفردان ّية يف ِّ
لتحصي ِل الوجاه ِة واملنافع ..الخ!..

* نقرأ لك أحيانا ،على صفحتك ،تدويناتٍ قصيرة تغمز بها إلى
ما تعتبرهُ عِلّ ًة من علل «البطحاء الثقافية» ،كما سمّيتها ،علّة
الجحود .وقد أخذتَ مثا ًال لذلك عالق َة البعض بإحدى أهمّ ظواهر
الثقافة التونسية ،حركة ّ
الطليعة األدبيّة .أرجو أن أستوضح منك
هذا األمر ،وبالتالي إن كانت لك عالق ٌة ما بحركة ّ
الطليعة؟
ِ
اختالجات األسئلة
 فعالً ،صفحتي ،مهام بدت هازل ًة أو هازئةً ،تدلّ ع ّيل وعىلالطارئة أو املزمنة التي تشغلني .وهذا االنشغال هو يف الحقيقة انهام ٌم فكري والتزا ٌم
أخالقي رافقني منذ بدايايت يف القراءة والكتابة ،لعلّ ُه قَفا ما يس ّميه فوكو باالنهامم
ّ
خاص ًة من ذوي
بالذات  ،Le souci de soiمبعنى أ ّن يل تقديرا للكبار أو املس ّننيّ ،
التّجارب الحقيق ّية العميقة أو التي لها أث ٌر ما يف مجالها أو حتى حضو ٌر رمز ّي
مؤقّت يف لحظ ٍة وطن ّية فارقة .وكم ساءين ،يف أكرث من مناسبة معاينة الجحود الذي
يصيب املثقف التّونيس عموما .وهو جحو ٌد له تاري ٌخ أصبح مج ّرد نكت ٍة ال أكرث من
ُ
قبيل مأثور ِة الدّوعاجي« :مات جابولو عنقود» .بل إنّنا منذ أواخر التّسعينات ،التي
رسخت فيها ثقافة اإلذعان ومشتقاته الفاسدة ،رصنا نرى قتال مزدوجا :نقتل الشّ اعر/
الكاتب بحرمانه من العنبة ،ونقتل ُه أيضا ٍ
السائد
بفائض من العناقيد .إنّها التقليد ّ
يف الترّ غيب والترّ هيب ،الجزرة والعصا التي ّرسخت ثقافة أنتجت نصوصا مائعة يف
أغلبها ،بال نكه ٍة إالّ يف ما ندر ،وسلوكات ثقافية ال تأم ُر بالرأي وباملعروف ال ّنقدي،
وال تن َهى عن الهذ ِر املتعا ِمل واألنان ّية واالنتهازيّة الصرّ يحة أو الضّ من ّية .وكم من كبريٍ
وصغريٍ اشتىك من كذا جحود تداولته أخبا ٌر طائشة يف حينه ،يف العاصمة أو يف املدن
الداخلية .ومتثيال ال حرصا ،شكوى مصطفى الفاريس الذي ،رغم كل التّحفّظات عىل
ارتباطاته الرسمية ،يبقى عالمة ثقافية مه ّمة (كتابه «حركات» ،وحده ،قد يغفر له
بعض ذلك ،إن مل يكن كلّه) ساءه إهاملُ مدينته له يف أواخر حياته ،بل إن السيناميئ
النوري بوزيد ،من جي ٍل الحق ،عبرّ هو أيضا وبيشء من الترّ فّعِ اليائس ،عن ذات
االستياء من مدينته تلك ..إىل جانب أسامء كثرية ،من قبلهام ومن بعدهام ،يف كل
خاصة املوسيقى واملرسح ،عانت من الحاجة واإلهام ِل املخجل من األهل،
مجالّ ،
السلطات معا.
و
أهل املهنةّ ،
قرب ،لتقريب
عن
عايشتها
قد
كنت
ذلك
على
عيّنةٍ
من
* هل
ٍ
الصّورة للقارئ..
 من الحاالت القريبة ،يف صفاقس  -والتي تزامنت مع تأزّم عالقتي باملدينةكلّها يف سياق سيناريوهات اله ْرسلة واملالحقة التي رافقت والدة «شاعر سابق»،
آنفة الذّكر -الحالة التي آل إليها الشاعر عبد الرزاق نزار ،الفاعل املبكّر يف «نادي
الشعر والقصة» بدار الثقافة بصفاقس منذ أوائل السبعينات .وباملناسبة ،هو من
كانت له فضيل ُة ترشييك يف أ ّول أمسي ٍة شعريّة ،يف إطا ِر املهرجان الصيفي للمدينة،
والحال أنني كنت يف بدايايت املتعثرّ ة .كان ذلك تقريبا عام  ،1980ويف ساحة معهد 9
أفريل ،فال مرسح ص ّيف ّيا وال شتويّا يف ذلك الوقت .وقد كان عبدالرزاق نزار ،الحقا،
أواس َط التسعينات ،عىل محدوديّات إمكانياته ،ذا حامس ٍة وسخا ٍء كافيني الستمرار
ٍ
ٍ
كنت عاينته َ
كرشيك يف تنشيط النادي -يف فرت ٍة ابتعد عنه املد ّرسونآنذاك
نشاطُ ،
أولئك« ،مناضلو» الجمع ّية األدبية تلك ،يف ال ّنز ِل دامئا ،ويف مد ّر ِ
جات جامعتهم أحيانا.
والحقيقة أ ّن يف تلك الفرتة حاولنا ،مع آخرين -أذكر منهم محمد الزواوي ،الشاعر
قصة الطفل والصحفي السيناميئ ،واألستاذ والناقد
املتنكّر ،ومحمد الغريبي ،كاتب ّ
الحس األديب والحوار الثقايف
حامدي القسمطيني ،واألستاذ الطاهر الصامت -تجذير ّ
ارتياب اإلدارة وبدأت
جلب َ
يف قلّ ٍة قليل ٍة من الشّ بيبة التّلمذية املتح ّمسة ،األمر الذي َ
محارصت ُه ال ّناعمة .ويف تلك اللحظة ،تحديدا ،عاد «املناضلون» أولئك إىل النادي
ليومٍ واحد ،فقط ،يف غزو ٍة تأسيسيّة لالستثامر يف املوت املبكّر لصديقهم ،محمد
البقلوطي ،بتعميده «شاعرا كبريا» قبل األوان ،وتسمية النادي باسمه .كنت الوحيد
تقريبا الذي ُ
حاولت قبل أن أنسحب نهائيا
الصامتة ،وقد
ُ
يدرك مرارة نزار الشّ خص ّيةّ ،
تحديث خطاب النادي وابتكار آليات ٍ
ِ
نشاط مغايرة ،غري أنه اكتفى مبا
أن أدفعه إىل
ٍ
هو قائ ٌم ،عىل سبي ِل مقاومة سلبيّة مل يصمد بها طويال :أن يكون «سيّدا» بالوكالة،
مواهب ،وال طموح
لناديه العريقِ  .يحرض كل مساء جمع ٍة أو سبت ،ومعه أنفا ٌر بال
َ
تكتب لهم إدار ُة النادي عىل معلّق ٍة ،يف مناسبة ما :الشاعر فالن..
لديهم أكرث من أن َ
إىل أن ورثو ُه قبلَ أن يغادر إىل حيث هو ،عليه الرحمة .وال ب ّد أن أذكر واحد ًة من
مآثرهم الكرمية ،األخرية ،يف حقّي وحقّه :أحدهم ،من عدميي املوهبةُ ،وهبت له
فسمى
عمومي ،أراد أن يكر َم الفقيد
فرصة أن أصب َح شاعرا موظّفا يف مركز ثقا ّيف
ّ
ّ
غرفةً /مقهى باسمه وأصدر نرشيّ ًة غاية يف ال ّركاكة شكال ومحتوى ،بل ال حضو َر
ٍ
وتحريض عىل
فيها للر ّجل حسب ما يقتضيه املقا ُم .وملج ّرد تعليقٍ مني عىل الخرب
أن يكون التكريم يف موضعه عىل قدر شخص ِه وقدر فضله عليهم ،ش ّن حمل ًة ضدّي
وش ّنع يب كام يقال وحظرين من صفحته .وهذه مج ّرد عيّنة عىل جي ٍل الحقٍ فقريِ
الخيا ِل وعديم اإلرادة عدا الدفاع عماّ هو قائم.
* وبشأن حركة ّ
الطليعة؟ هل من معاينةٍ لك في ذات االتّجاه؟
 من املفارقات ال ّراهنة أن يتذ ّم َر محمد صالح بن عمر من الجحود ذاته ،يفيوم تكرميه يف الصيف املايض ،تحت شعار «ال ّناقد الطالئعي» ،بعد أن س ّجلَ أن
رشفه بحضور
واحدا فقط من أكرث من ستني شاعرا كتب عنهم منذ التّسعينات ّ
ذلك الحفل ،والحالُ أننا مل ن َر لطالئع ّيته هذه األيام إالّ ترديد ُه -كلّام َ
صادف حديثا

عن حركة الطّليعة -ألم ٍر
واح ٍد :زعامة الكاتب عز
الدّين املدين! كان هذا
أكتب مقاال يف
قادحا ألن َ
لت فيه حامسته لل ّزعيم ذاك عىل أنها
أوانه
طرحت فيه حدود طالئعيّته تلك ،وأ ّو ُ
ُ
ِ
تحريك برك ِة األدب والثقافة،
قنا ٌع لتجريد الحركة بر ّمتها من جدارتها التّاريخيّة يف
حق يف لفت ِة تقدي ٍر واعرت ٍ
اف ،والحال أنه
ويف األثناء ،تجريد رفيقٍ له يف الحركة من ٍّ
هو من كان عنوانا معلوما -ومسكوتا عنه -لجحو ٍد ٍ
قاس ،بل لغ ٍنب وحرص ومضايقة،
نعجب من ذلك فهو نفسه -السيد
وأعني الشّ اعر الطّليعي الطاهر الهاممي .وقد ال ُ
بن عمر« ،الناقد الطالئعي» ،وأحد منظري الحركة -قد كان من املبكّرين املبشرّ ين
مبوتها كمن يدفع إىل التخلّص من «رج ٍل مريض» .وقد كتب الطاهر الهاممي ،ع َرضا،
يف أطروحته ...« :حتى أ ّن أحد قادتها مىض وكأنّه يؤبّنها قائالً« :لقد طوى التّاريخ
هذه الحركة كام طوى غريها من حركات سابقة** »..ومن بشرّ سابقا بإعالن ِ
موت
حي ،أي تثبيت ال ّزعيم الواحد،
الحركة بتلك الطّريقة ،سيقايضُ ها بإحياء من هو ٌّ
الوحيد الذي يبقى أهالً «للتّزعيم» الدائم..
الصامتة بحركة
الداخلية
عالقتي
من
اهن
طبعا ،هذه القصة هي الفصل الر
ّ
الطّليعة .أما فصلها األول ،التّأسييس يف تجربتي املتواضعة ،هو تع ّريف عليها من
ذيلها ،عا َم  ،1978بعد قتلها بسنوات ،وأعني بالفرصة السعيدة التي جمعتني
بكتاب مختار اللغامين «أقسمت عىل انتصار الشّ مس» ..وأعتقد اليوم ،أن الكتاب
فعلَ ّيف أكرث مام فعلته يب صدمة موته املبكّر .فقد بدأ اهتاممي بذلك الجيل،
جيل الحركة ،والذي ال يتوقّف عند زعيمها األوحد الذي زكّاه بن عمر ،وال الطّاهر
املوسعة ،أيّا كان جنس
الهاممي الذي أقدّره تقديرا ّ
خاصا ،بل بالعائلة الطالئعيّة ّ
الكتابة ،وأيّا كان البل ُد أو اللغة أو القارة التي تتناسلُ فيها .بل إنني كنت أبحثُ عن
أ ّي طفر ٍة أو نزو ٍة طالئع ّية حتى عند من ُص ّنفوا عىل أنهم كالسيك ّيون .ومنها بدأ
انشغايل غري الواعي ،الذي مل تتوفّر له أسلحته ال ّنظريّة إال من خالل ركوين إىل تعلّمٍ
ذايت هو تاري ُخ تعلمي لف ّن القراءة الح ّرة لسنني طويلة ،بالتفكري يف معنى الكتابة
واسرتاتيج ّياتها ومط ّباتها ومآزقها ورهاناتها الجاملية التي ال تنفصل عن محتواها
السعيدة ،من قبيل ممن سم ّيتهم
الخاص ،بل يف ما يرا ُه ّ
املتعصبون للكتابة الربيئة و ّ
بـ»شعراء البهجة» :يف جدواها ،ممكنها ومستحيلها ،حقيقتها ووهمها ،من خالل
تبينّ ِ األرض التي يقف عليها الكاتب من قبيل الدَّو ِر واملركز ،إن كان له مرك ٌز ودو ٌر
ماStatut/ Rôle. ،
املؤسسة/
ان
ر
نك
يف
د
الجحو
ليس
أمر:
عىل
ّد
ك
أؤ
أن
يبقى
األحوال،
ويف كل
ُ
ّ
ِ
النظام للمثقف وتجريده من حقوقه الدّنيا التي هي أصالً حقوقُ املواطن كام
تدّعيها الدّساتري والقوانني واألعراف املنظمة لعمله كفاع ٍل خطريٍ يف املجال الرمزي،
بل يف ما أراه أسوأ :نكران الفاعلني أنفسهم تجاه بعضهم بعضا ،األمر الذي يتمثّل،
يف رأيي ،يف إهامل قراء ِة اآلخر قراء ًة جادة رصينةً ،بال متجي ٍد تجار ّي فاض ٍح ،وال
ترذي ٍل عدوا ٍّين ٍ
رخيص وبال انحيا ٍز أعمى ملا يفرضه التسويق ال ّرسمي الذي تهندس ُه
املؤسسات أو قرينها ،أي ما تطبخه املجموعات والشّ لل الثقافية واإلعالمية الضيّقة،
ّ
السواء.
ال ّنافذة واملتذيّلة عىل ّ
فهمت ما بني
* كأنّك تطع ُن يف ثقافة شعراء قصيدة ال ّنرث ،زمالئك الذين ،إن ُ
السطور ،ينظرون إليها عىل أنها مسألة تقنية تقريبا ،يقف سقف حريّتها يف التّحرر
ّ
الصيغ البالغية
من قيود التقليد يف الشّ عر العمودي والشّ عر الح ّر ،الوزن والقافية و ّ
السائدة ال أكرث...
ّ
 صحيح ،إىل ح ّد ما ..فالفكرة الغالبة عند كتّاب قصيدة ال ّنرث أنّها ر ٌّد شكالينٍ
محافظ ،وهذا ليس سيّئا أل ّن األسوأ ،عند هؤالء وأولئك،
متح ّرر عىل تقلي ٍد شكال ّين
حقيقي هو إطا ُر مرشو ِع تح ّر ٍر عمود ّي يكون تحقّقه
هو االفتقار إىل سن ٍد فكر ٍّي
ٍّ
مرشوطا بتحقّقٍ جام ٍّيل أساسا .والغريب أ ّن الجميع ،يف الضّ فّتني يؤمنون بذلك ،أي
ما يس ّمونه باملرشوع أو برؤية للعامل إلخ ...صحي ٌح أننا اليوم ،يف تونس كام يف األقطار
ٍ
كنصوص
نلمس سياد ًة ما لقصيدة النرث ،وتن ّوعا نسبيّا يف تحقّقاتها
العربية األخرى ُ
حساب البيدر .ذلك
حساب الحق ِل
يوافق
منفردة ،غري أنّه من ال ّنادر ،لألسف ،أن َ
َ
ُ
مغشوش -ما
ٌ
صعب ،بل مش َّو ٌه -إن مل أقل إنه
أن الحكم عىل أصالة هذه التّجارب ٌ
مل يكن الشّ عرا ُء أنفسهم قادرين عىل أخ ِذ مساف ٍة نقديّ ٍة ما من رشوط إنتاج وتداول
السمعيّة البرصيّة االلكرتونية،
ال ّنصوصّ ،
خاصة يف لحظ ٍة تشهد سيادة املحامل ّ
التفاعليّة الحينيّة ،التي تخلط املعرف َة بالتّعامل ،والف َّن بالربيكوالج ،والقراء َة بالرتوي ِح..
ترتسخ قيم السوق الهابطة عىل حساب االنهاممِ بإعادة إبدا ِع رشوط
ويف األثناءّ ،
الحيا ِة األصيلة بدلَ إنتاج صورها املعلّبة والهابطة.
وعليه ،ليس من الحكمة االنسياقُ يف قراءة خارطة البطحاء الثقافيّة ،وامتداداتها
االفرتاضيّة الراهنة ،باملنظار الحيني ذاته ،تحت أي عنوانٍ  ،مهام بدا سندُه املزعوم،
عصام ّيا كان أو حتى يف أرقى علمه أو تعامله ،األكادميي املزعوم هو أيضا.
* أنت تعود بنا مرّة أخرى إلى فكرة الفساد ،أو على األقل ،الزيف
الثقافي المعمّم؟
 ذلك صحيح ،ال ريب يل فيه ،لكن ال ب ّد من توضي ِح أم ٍر مه ّم جدّا ،حتى الأُفه َم خطأ ،كالعادة :أرى أ ّن اإلنتاج الثقايف عموما يف تونس ،وخاصة يف الشّ عر،
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وقصيدة النرث تحديدا ،متقدّم مبساف ٍة كبرية عىل قراءته وعىل مواكبته النقدية
وأشكال الرتويج له ،الثقافية الخالصة طبعا .وتقدُّمه هذا ليس إحصائ ّيا فقط،
حمل ٍة
كام يزدهي البعض بذلك ،إمنا عىل مستوى األداء األديب ،كنصوص اّ
لحقيقتها الجامليّة واملعنويّة .بقي أ ّن األمر يحتا ُج إىل فر ٍز حسب املعايري التي
ذكرتُ يف مواضع مختلفة من هذا الحديث ،ويف كلّ ما كتبت ونرشت إىل
اآلن ،أي يف ما يتّصل باملسألة الثّقافية عموما .نحتاج إىل فرزٍ ،عنوانه القراءة
«الشرّ يفة» تلك.
نص» متثّال لهذا الفرزِ ،وإن يف
* أال ترى أن يف مسرية ما ُس ّم َي بــ«حركة ّ
حدو ِد ِ
إثبات حضو ِر مجموعة واسعة من شباب قصيدة ال ّنرث وتجميعِ عنارصها
حول مرشو ٍع ما؟
كنت ،طيل َة عقدين تقريبا ،بعيدا ُمبعدا عن الفعال ّي ِ
ات الثّقافية
 وإن ُأترص ُد ظواهره من خالل وضعي
ال ّرسميّة وغري ال ّرسمية ،فقد كنت «رقيبا» لهّ ،
الشّ خيص ذاك ومن خالل ح ّمى األنشطة التي كنت عىل قناعة أن غايتها هي
إدما ُج الجميع ،األطفال والشّ باب والكهول ،وال ّنساء طبعا ،يف الدورة الثقاف ّية
ال ّرسمية .وبعد «التغيري الثوري املبارك» ،وقعت دعويت إىل بعض اللقاءات
الشعريّة أ ّولها هو ملتقى األدب التجريبي بال ّنفيضة والذي أرشف عليه الوحيد
الذي كنت قد قرأت له من هذا الجيل ،وبدوره ،كان هو من أبك ِر وأنب ِه من
قرأ يل ،وأعني الشّ اعر سفيان رجب .فله فضيلة أنه كان أ ّول من يقدّمني إىل
مجموع ٍة مل أكن أعرفها ،وكانت مفاجأة حقيق ّية يل .أصواتٌ جديدة ،شابّة ،أ ّول
ما أبهجني هو متاسكهم الظاهري وعالقات املودّة والرفقة «ال ّنضالية» بحكم
بقيت عىل عاديت :املن ّك َد الذي
أنهم قد تخ ّرجوا للت ّو من جامعاتهم .ويبدو أننيُ ،
الصحيحة يف غري أوانها كام
عجب  ،Un trouble fêteأطر ُح األسئلة ّ
ال يعجبه ٌ
يزعمون ،أسئل ًة دامئة هي ردّي عىل التهافت الدائم للمجال الثقايف كلّه .وهو
دأبت عليه يف املناسبات القليلة الالّحقة التي دُعيت إليها (يف نابل
األمر الذي ُ
وزغوان وسوسة) ،وردّدتُ فيها ما يجب ،محاوال تقديم منوذ ٍج للشّ اعر الذي
املؤسسايت للشّ عر والحثّ عىل ربطه باملعارف اإلنسانية األحدث،
يف ّك ُر يف الح ّيز ّ
أذهب ،وال يدعوين أحد،
ال
ّبيعي»:
ط
ال
«وضعي
إىل
أعادوين-
إىل أن عدتُ -بل
ُ
خاصة بعد أن بدأت يف نرش كتبي (؟!)
ّ
ّ
المؤاخذات/المنكدات ،كما
* هل من تحديدٍ أو ضبطٍ لهذه
سميّتها؟
 هي معايناتٌ  ،بل احرتازايت املعلومة عىل األداء الثقايف للشّ عراء ومنجاورهم ،وميكن أن أوجزها يف ال ّنقاط التّالية:
 حصلت ثور ٌة يف البالد أم مل تحصل ،فالشّ أن الثقايف يبقى شأن املثقّفنيأ ّوال وأخريا ،بل املبدعني أنفسهم ،منتجي ال ّنصوص .وعليه ،ال ب ّد أن يكونوا
وباألخص ،بالنقد الدائم لفضاء عملهم ،الخاص أو
طرفا ،بال ّرأي وبالتسيري،
ّ
العام .ففي رأيي ،من خصائص قصيدة النرث أنها قصيد ٌة «عاملة» ،واعي ٌة بذاتها،
قصيد ٌة تفكّر .وأ ّول ما تف ّك ُر فيه هو ذاتها ،أيّا كانت طريقة التفكري وحدوده أو
النص أو خارجه ،يف املؤسسة أو يف بدائله أو نقائضها.
موضعه ،يف ّ
 حصلت ثور ٌة أم مل تحصل ،فال ب ّد أل ّي جي ٍل يرى أنه صاع ٌد بجدي ٍد له،متم ّر ٌد أو ثائ ٌر أو حتى عائ ٌد بقديمٍ غابرٍ ،أن يحس َم عالقت ُه مبا ثار عليه أو مت ّرد أو
جدّد من غاب ِر ال ّنصوص والتجارب .أفه ُم الحسم هنا ال مبعنى القطعِ ،بالرضورة،
بل إعادة النظر وقراء ِة املد ّونة الشّ عريّة السالفة ،ومن ورائها ،املجال الثقايف
علق بها من فسا ٍد باعتبار أ ّن
عا ّمة ،تقييام أو تقوميا أو تقويضا ،وبالتّحديد ،ما َ
اإليديولوجي ..وذا يعني أن
السيايس ورافدُه
الفسا َد الثقا ّيف هو سن ُد االستبداد ّ
ّ
نتبينّ حدود جدار ِة األسامء والنصوص التي راجت يف تلك الفرتة ،أيّا كان جنسها
وأصحابها ،ومهام علت أو تضاءلت قاماتهم.
 ويقتيض ذلك ،بشأن قصيدة النرث تحديدا ،أن يُعيد أهلُها النظر يفاملندسني أو املدسوسني
تاريخها الذّايت ورصد عالماتها وأعالمها الحقيقيني ،ال ّ
(من العيب مثال أالّ نذك َر مساهمة الشاعر الفقيد عزوز الجميل إالّ ع َرضا ،وإن
بكتابٍ واحد يتيم ،إىل جانب الصحفي شمس الدين العوين مثال ،أو غريهام
رسعٌ) ويف آل ّيات تقديم ذاتها للق ّراء بالقطع مع
سبق
ممن ّرسخهم ٌ
صحفي مت ّ
ّ
قلت «للق ّراء» ،ومل أقل للجمهور -فالجمهور ليس
السالفة ..الحظ أنني ُ
الصيّغ ّ
لها ،-ومل أقل املتف ّرجني -فاملتف ّرجون للتلفزيون -بل قلت الق ّراء ال غري .وعليه،
من الطّبيعي أن تتمحور األنشط ُة والربامج حول موضوع القراءة :الكتاب،
ومادّته .ال ّنصوص تحديدا .وطبعا ،مشاريع التّفكريِ يف كل ذلك ،وبإرشاف
«أهل البيت» ،الشّ عراء ..ولو أن قلّة قليلة منهم ،لحسن الحظ ،قد أفسدتها
وهاجس «ال ّنجاح التجاري» املبكّر ،من خالل
الصيغ االستعراضية البالية
تلك ّ
ُ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
مهرجانات قد
السف ِر إىل
فرص
ومالحقات
ٍ،
ب
ت
وال
ز
فر
بال
امللتقيات
مطاردة
ّ
ينّ
ٍ
مقاالت
السقوط يف د ّوامة «الكتابة الغذائ ّية» من
أو
منها،
أكرب
هم
يكونون
ّ
ٍ
رسع ٍة يستدرجهم إليها مقاولون يف الشّ أن..
صحفيّ ٍة عشوائيّ ًة أو
ترجامت مت ّ
فام الذي حصلَ فعال من كلّ هذا؟ ٍ
بأسف كبريٍ ،ال يشء تقريبا .وإن ك ّنا
ضم ّنا نصوصا الفتةً ،نُرش أغلبها يف ملف ٍ
ّات صحف ّية وكتبٍ اتّضح اليوم أن كث َريها
مواهب حقيق ّية
عن
تكشف
ّنا-
ظ
ح
حسن
ولي ُد لحظ ِة حامس ٍة ما ،وقليلها -من
ُ
َ
ٍ
شخيص يف مراكمة تجربة تف ّك ُر يف ذاتها ،ميكن املراهنة عليها.
مدعوم ٍة بجه ٍد
ّ
نص ،بل ربمّ ا ملح ّركها وراعيها
وهذا األم ُر ،يف رأيي ،هو الفضيل ُة الكربى لحركة ّ
الدّؤوب ،الشاعر عبد الفتاح بن حمودة ،القاطرة املتط ّوعة الذي اجتهد -عىل
الشاب ونرش ِه خارج أندية الجامعة
حسابِ تجربته الشّ خص ّية  -يف تقديم الجيل ّ
وتج ّمعات املقاهي .بل إن ال ّرجل قد بذلَ من وقته ومن ص ّحته الكثري يف أشغال
ما قبل النرش وما بعده ألن يصل هؤالء إىل ضو ٍء ما ،رسيعا ،وقبل األوان أحيانا،
مستفيدين أيضا من «الفوىض الخالّقة» ملج ّرة زوكربارغ ،الفايسبوك.
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* هكذا؟ سريعا ،وقبل األوان !؟
 نعم ،وليس ذلك س ّبةً .هي مج ّرد معاينة ال حر َج فيها ألح ٍد .امله ّم اآلن،بعد حوايل عرشيّة تقريبا من عمر هذا الجيل ،أن فرزا «طبيعيّا» بدأ يف الترّ ّسبِ ،
بعد أن وقفَت بعض األصوات عند الحدود التي أملتها ظروف ظهورهم،
ُ
وظروف «استقرار ظروفهم» وهي ،عىل التّوايل:
أ -إن أغلب شعراء العرشية ،عرشية «الثورة» كانوا ،يف لحظ ِة مدّهم،
من خ ّريجي الجامعات ومن جرحى أنظمتها وأنظمة التّشغيل املعطّلة ،فكان
استثام ُر الثقايف/األديب يف االجتامعي/املهني هو مطلبهم النقايب .وذا حقّهم.
وألن أغلبهم قد ضمن عمال يف القطاع الثقايف ،فقد وقعت تجربتهم األدبية
ال ّناشئة ،كشعراء -مب ّكرا -تحت ّ
محك الوظيفة املهن ّية ،األمر الذي جعلهم أمام
ٍ
تحد ٍ
ّيات هي حاصل التضارب بني هويّته شاعرا أو كاتبا من جهة وموظّفا
مسؤوال من جهة أخرى .والحاصلُ  ،لألسف ،أن بقي األداء الثقايف عىل ما كان
ٍ
تنعكس عىل محتوى ما يقدّمون،
الفتات وشعار ٍات ال
عليه ،بل أسوأ ،يرفع
ُ
كأن يُبعثَ مهرجا ٌن أو ملتقى لقصيدة ال ّنرث يُدعى إليها الشّ اع ُر إىل جانبِ
صحفي أو نارش كتبٍ أو مد ّر ٍس/ناق ٍد/شاعرٍٍ /
باحث/مؤطّ ٍر
ال ّناظم بوساط ٍة من
ٍّ
ٍ
علَمٍ من جامع ٍة ..إلخ ..يجتم ُعون حولَ عنوانٍ
فضفاض ال تخصيص وال تحدي َد
إلشكاالته .وإن خ ُّصصت ،فهي تبقى مرفوع ًة يف الالّفتات وال تُطر ُح إالّ ع َرضا
يف املداوالت .وطبعا ،تُختم بجوائ َز وشهادات تكريمٍ وصورٍ ،تكريسا للطابع
االحتفايل الفضفاض ،كام كانت يف سابق أيام الفساد ،يف بلد الفرح الدّائم كام
ّقوس هي ذاتها يف كل «األعراس» األدبية أكان
كان يُشاع ..بل إ ّن هذه الط ُ
ُساس أنشط ٌة
ت
أن
من
وعليه،
اية..
و
القصة أو ال ّر
الحمقِ
محورها الشعر أو ّ
َ
باسم قصيدة النرث ،بتلك الطّريقة التّابعة التي ال ابتكار فيها والحال أن بعض
املنتسبني إليها يصفونها بأنها «ثائرة»« ،مارقة»« ،مخرتِقة» للثواليث املح ّرمة
األعجب أن املغالني منهم يف هذه الحامسة هم أ ّول من يهرولُ إىل ٍ
بيوت
! ..و
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
ٌّ
ارتياب ،يسوسها أعدا ٌء
و
د
وش
وشك
ط
لغ
حولها
،
ة
مستحدث
،
ة
ّا
ف
مق
ة
موزون
ٌّ
ٌ
رصيحون لقصيدة النرثِ ذاتها ،بل للثقافة األحدث ،النقدية بطبعها ،كام هو
الشّ أن ملؤسسة ِ
بيت الشّ عر القريواين!
ب -التّحدّي التايل هو الوقو ُع يف رش ِاك نزع ِة إخضا ِع الشّ عرِ ،عا ّمة ،لشعا ٍر
سائ ٍد الذي ير ّو ُج لـ«زمن الرواية» ..واملشكل الذي يعنيني هنا هو أ ّن الشاعر
والروايئ ال يتنازعانِ حول أصال ِة منتوجهام ،شعرا أو روايةً ،بل يتنازعان جدار َة
قاس ال مبقاييس اإلبداع بل مبقاييس
االستيالء عىل صدارة املشهد الذي باتَ يُ ُ
اإلنتاج (الكتاب «األكرث مبيعا» ،حاص ِد الجوائز املالية ،حاصل التقديرات
الصور ُة
الرمزيّة كاألوسمة والبحوث الجامع ّية ..إلخ ،)..ويف األثناء ،تتق ّد ُم ّ
(املادية للكاتب ،حياته ،عاداته ،أفراحه ،نزواتهُ )..عىل حقيقة وضعه ودوره
خصويص له حيّزه وانحيازاته اإليديولوجية الخاصة،
األصليني كمنتج لخطابٍ
ّ
السلوك «غري
ما ميكن أن يكون موضوع حوا ٍر أو جدل .وذا ما يفسرّ بعض ّ
يرتصد الروا ُّيئ الشّ عراء -بدلَ قراءتهم -يف مواقفهم
املفهوم» من قبيل أن ّ
وعرثاتهم الحقيقية أو املختلَقة ،واالزدراء من موقعهم «الثانوي» يف ال ّنظام
بعض الشّ عراء
الثقايف الرسمي ويف الدّورة االقتصادية للكتاب ..بل األسوأ أن َ
من ذوي ال ّن ِ
فس القصري( ،وأستثني هنا الشاعر سفيان رجب ،مبغامرته الروائية
والقصص ّية ،وتحديدا رواية القرد الليربايل التي عىل قرصها بإمكانها «تأديب»
كتّابٍ «ناجحني» ،من قبله ومن بعده) الذين مل يجدوا جدارت َهم يف الشّ عر
وجعلوا من الرواية فرسهم الرابح ،بادروا يف نصوصهم األوىل إىل الثّأر من الشّ عر
والشّ عراء ،فقدّموهم يف صور ٍة تقليدي ٍة مجرتّ ًة ومزرية وجعلوهم موضع هز ٍء
مقلوب من ذواتهم الشّ عرية التي توقفت عند
جار ٍح .وهو يف الحقيقة ثأ ٌر
ٌ
«ويل للشّ عر» ال أكرث .ولو دقّقنا األمر ،لوجدنا أن هذا الثأر ،يتجاوز الشاعر
أكتب ،أبدو أحيانا ساخرا مغاليا من عرثات
إىل املثقف عامة .أنا نفيس ،يف ما ُ
وصاحب رأي نقد ّي يدفع إىل األمام،
الشّ عراء واملثقفني ،لكن من موقعي شاعرا
َ
ال منتقام متشفّيا مجان ّيا من املثقفني ،ومن اليساريني تحديدا .وإن كان نقد
الكتاب واملثقفني ذا أصال ٍة وسبقٍ مدهشني يف رواية بن عثامن ،بروموسبور،
فإنه يف أعام ٍل أخرى -تزامنت مع برومسبور« ،روايات» املصباحي مثال -هي
أقرب إىل تصفية حسابٍ ذايت وإىل الثأ ِر لجرا ٍح نرجسيّ ٍة ال أكرث .لكن أن يستم ّر
هذا املنزعُ ،اليوم ،بعد «ثور ٍة» هي من ذخرية وعي وطني يسار ّي ال ريب فيه،
ٍ
بشبهات .غري أن األسوأ من كل هذا
وإن يف لحظة ارتداده ،فأم ٌر يبدو محاطا
ٍ
ٍ
هو إخصا ُء كل مامرس ٍة قرائيّة ناقد ٍة مغايرة ،بل حتى مج ّرد شذرة مل ّاحة ظريفة
عىل صفحتك االفرتاضية الخاصة :ال يجوز نق ُد «كاتب ناجح» ،كتابه هو «األكرث
مبيعا» وهو يف النهاية معصو ٌم من كل ذلك ،فهو «فائ ٌز بجوائ َز» ،وكاتب ُه علَ ٌم
الصحافة والتلفزيون ،والنقابة والحزب والجامعة إلخ ..إلخ..
من أعالم الثقافة و ّ
عل ٌم مقد ٌّس ال يُدن ُّس بأن تقولَ حول قوله شيئا عدا التمجيد والتحميد.
املحصلة ،يبقى هؤالء ،كمن سبقهم ،مج ّرد ص ّنا ِع من صانعي ثقاف ِة
ويف ّ
الواجه ِة يف سياقِ ثقاف ٍة استهالك ّي ٍة عىل إيقا ٍع متسار ٍع من اإلنتاج واالستهالك،
يُخر ُج املادّة الثقاف ّية من دائرة القراءة ،القراءة التي لها زمنها الخاص ،غري
الخطّي ،ويُدخلها يف دائرة االستثامر الفور ّي ،متاما كالبضاعة يف واجهات املحالت
التجارية الكربى)....( .
__________________________
* من شاء تفصيال لألمر ،بإمكانه ال ّرجوع إىل:
السقة من طرف واحد» ،من كتايب الثالث« ،ال األ ّول الذي..
 «الشّ اعر ..و رّال آخ ُر من ،»..ص21
الصغار» ،من الكتاب نفسه ،ص65.
 «حينام يكرب الشّ عراء عىل موائد ّ**م.ص .بن عمر ،نهاية حركة ،جريدة الناس  ،15/7/1972ص2.
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* بقلم د .رضا األبيض

ال وجود لِلُغة أفضل من أخرى .هذه حقيقة صار يعرفها طالب سنة
أوىل لغة ولسانيات..
مثة عقل جمعي مبدع ومغامر ،وآخر كسول تقليدي وثالث يحترض
ورابع م ّيت...
ومثلام يكون العقل يكون حال لغته.
ال عقل دون لغة .وكل لغة مرآة لعقل أهلها.
اللغة وجود بالقوة ..يجعلها العقل املفكر وجودا بالفعل .من حيث
كونها وجودا بالقوة تستوي كل اللغات ..وال تفضل إحداها عىل أخرى.
عدد الكلامت سطح قد يخفي فقرا معرفيا ..املغامرة املعرفية تط ّوع
اللغة ..وترثيها اشتقاقا ونحتا وتركيبا ..وبالتايل فإن محدودية معجم
لغة من اللغات ليس دليال يف املطلق عىل كسل عقل أهله أو احتضاره.
العقل املبدع يبدع لغته أيضا والعقل الكسول يهمل حتى اللغة التي
ورثها عن أجداده.
االفتخار مبا يف َبطْن املعجم من آالف الكلامت كثريا ما يحجب عنا
الحقيقة ،ألن اللغة استعامل .العقل املبدع املتو ّقد عقل استعاميل
يفكر يف ما سيكون أما العقل الكسول فهو رومانيس يفتخر مبا كان
العقل املبدع منتجا ولغته لغة غازية أما الكسول أو املحترض ،فإنه يف
أفضل األحوال دفاعي واحتاميئ.
نفتخر بأن يف معجمنا العريب أكرث من ثالمثائة اسم للسيف وننىس أننا
يف عرص الصواريخ الذكية املسيرّ ة آل ّيا ،وبأننا ال منلك لها غري اسم أو
اثنني غري دقيقني.
املبدع واملنتج هو الذي يس ّمي .وهو الذي يسيطر عىل سوق األسامء..
اللغة استعامل .واالستعامل إرادة ..العامل يتكلم لغة املنتجني املبدعني
يف كل املجاالت والحقول األدبية والفنية والعلمية ..اإلنتاج يحتاج إىل
إرادة ..إرادة جامعية ،وليس إرادة أفراد فحسب.
إن مشكل اللغة العربية ،ونحن نحتفل بيومها العاملي ،مشكل إرادة
مجتمعية وسياسية وتعليمية .اإلرادة التي ستفتح صفح ًة جديدة يف
معجم اللغة ،فتضيف إىل أسامء القمر بالعربية (ساهور ،زبرقان ،بدر،
باحور ،غاسق ،الطّوس ،البادر )..أسامء العرب الذين صعدوا إليها يف
رحالت استكشافية ،وأسامء ما اكتشفوا يف رحالتهم تلك ..بالعربية.
كم واحدا منا يستعمل عبارة «باحور» أو «طوس» أو «بادر» وهو
يعني القمر؟!
صحيح أن بني هذه األلفاظ فوارق داللية وصحيح أنها أمارة واضحة
أي عقل؟ إنه
عىل ثراء العربية ،وعىل إبداعية العقل العريب .ولكن ّ
عقل ما قبل غزو القمر.
العقل املعارص أهمل هذا الرثاء ،واكتفى من املعجم مبا يفي بالغرض
أو املعنى العام.
ومل يضف إىل املعجم شيئا كثريا ..ألنه عقل مل يَ ْغ ُز القمر..
اللغة الرثية هي لغة الغازي املكتشف ال َج ُسور املبدع..
عقلنا العر ّيب املعارص كسول ،يف عالقته بنفسه وبالحارض ،ولئيم يف
عالقته بسلفه وباملايض.
وإذا كان غري مدع ّو إىل املحافظة عىل القديم ،فإنه ال حياة له إالّ إذا
أبدع جديده.
العقل الذي ال يبدع يعيش حالة احتضار ،إذا طالت مات..
العقل املبدع يبدع لغته أيضا ..إذا احترض ال تنفعه لغة سلفه مهام
كانت واسعة غنية
وأول عالمات االحتضار فقر معجمه املعارص مقارنة مبعجم سلفه.
سبب فقر املعجم ،يف أي زمن من األزمنة ،ندرة اإلنتاج الفكري
واملادي.
اإلنتاج تحركه وتقويه اإلرادة .سؤال اللغة ،أية لغة ،هو سؤال إرادة
حضارية وسياسية.
وعليه فإن مناقشة قضية اللغة خارج سياقاتها التاريخية واملجتمعية
والسياسية يظل من باب الرتف .إن كسب معارك التاريخ ال يكون
بالنظر إىل وزن معاجم اللغة ..وإن كسب معارك التاريخ ،الحارض
واملستقبل ،يكون بالنظر إىل وزن الفعل يف الواقع ومدى تأثري ذلك
الفعل يف املحيط العاملي...
يف لغة السياسة يقال :ال حرية ملن يأكل من وراء البحر.
يف سياسة اللغة أقول :ال لغة ملن يستهلك ما ال ينتج ..وملن يأكل ما
ال يطبخ.
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تعادل املقاولون العرب مع
النجم الساحلي

يواجه النادي الصفاقيس يوم االثنني 28
ديسمرب  2020مضيفه نادي مولدية العاصمة الجزائري بداية من الساعة  20:45مبلعب  5جويلية  1962يف إطار ذهاب الدور
التمهيدي الثاين لدوري أبطال افريقيا.

طاقم تحكيم مغربي يدير
مواجهة النجم الساحلي
واملقاولون العرب

جماهري النادي اإلفريقي توقف
تمارين األكابر وتطالب برحيل
اليونسي

أسند االتحاد اإلفريقي لكرة القدم «كاف» للحكم املغريب نور
الدين الجعفري مهمة إدارة لقاء النجم الساحيل واملقاولون
العرب يوم  06جانفي  ،2021انطالقا من الساعة السادسة
مبلعب مصطفى بن جنات باملنستريي يف إطار إياب الدور
التمهيدي الثاين من كأس الكونفديرالية.
ويساعد الجعفري كل من هشام آيت عبو وفتيحة جرموين،
بينام سيكون جالل جياد حكام رابعا.

أوقفت جامهري النادي اإلفريقي حصة متارين أكابر كرة القدم
يوم أمس األربعاء  23ديسمرب  ،2020بعد اقتحام أرضية امليدان
للمطالبة برحيل هيئة عبد السالم اليونيس.
وجاءت هذه الخطوة التصعيدية من بعض مجموعات النادي
اإلفريقي بسبب الوضع الذي مي ّر به النادي والغموض بشأن
مستقبله خاصة بعد فشل هيئة اليونيس يف تأهيل املنتدبني
الجدد.

النادي الصفاقسي

ملاذا ادعى املحامي ربح قضية الحبيب
الوسالتي؟
تداولت مختلف وسائل اإلعالم طوال اليومني املاضيني
خرب كسب النادي الريايض الصفاقيس لقضيته ضد
متوسط امليدان الهجومي الحبيب الوساليت بل إن
البعض ذهب إىل أن النادي سيطالبه بتعويضات
قدرها  300ألف دينار بعد أن قضت اللجنة
الفيدرالية للنزاعات التابعة للجامعة لكرة القدم
ملصلحة الفريق.
ويف سياق متصل علمت أن محامي اليس اس اس
مهدي الغريبي قد غالط األنصار فاملعطيات التي قام
بتقدميها لبعض وسائل اإلعالم يف هذه القضية كانت
مغلوطة جملة وتفصيال.
وتفيد مصادرنا أن الحبيب الوساليت هو الذي كسب
قض ّيته ضد نادي عاصمة الجنوب إذ قضت لجنة
النزاعات بفسخ عقده مع متكينه من مستحقاته
القدمية وقيمتها  74ألف دينار تقريبا.
ومل يقتنع الالعب ومحاموه بحكم لجنة النزاعات متاما كام هو الشأن للجنة القانونية للنادي الصفاقيس إذ قام الطرفان باستئناف القرار
رص
لدى اللجنة الوطنية لالستئناف التابعة للجامعة إذ تطالب هيئة املنصف خامخم بتعوضات قدرها  300ألف دينار يف حني أن الالعب ي ّ
عىل الحصول عىل مبلغ قدره  170ألف دينار.

تعادل املقاولون العرب املرصي ،أمام ضيفه النجم الريايض الساحيل ،بنتيجة صفر
مقابل صفر ،يف إطار ذهاب الدور الـ 32من مسابقة كأس الكونفيدرالية األفريقية
لكرة القدم.
وستدور مباراة اإلياب بني الفريقني يوم  5جانفي املقبل مبلعب مصطفى بن جنات
باملنستري.

استياء يف الساحل لفيديو
ملعب سليمان
نرش املستقبل الريايض بسليامن عرب صفحته الرسمية مبوقع التواصل االجتامعي
«فايسبوك» رسالة اعتذار من العبي الفريق إىل النجم الريايض الساحيل.

العربي الزواوي مدربا
جديدا للنادي البنزرتي

قررت إدارة النادي البنزريت بالتنسيق مع يوسف الزواوي إحداث تغيري عىل مستوى
تركيبة اإلطار الفني لفريق األكابر وذلك بإعفاء املدرب األول مختار الطرابليس وتعيني
العريب الزواوي مدربا جديدا ومديرا رياضيا يف نفس الوقت مع الحفاظ عىل بقية
الطاقم املساعد ودعمه مبحمد بن مسعود يف خطة معد بدين.
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السياق العام للمنتخب الوطني  1978بين نخوة التونسيين والتوظيف السياسي

ذاكرة األجساد ذاكرة القلوب

مثّل ترشح تونس لنهائيات كاس العامل باألرجنتني  1978لحظة فارقة يف
مسرية تونس عىل املستوى الريايض من خالل املشاركة التاريخية للفريق
الوطني التونيس لكرة القدم يف بطولة كأس العامل التي احتضنتها األرجنتني
يف هذه البطولة برز الفريق الوطني التونيس بشكل ملفت ومثري لإلعجاب
والتقدير من خالل تحقيق فوز تاريخي عىل املكسيك بـ  3أهداف مقابل
هدف يف أوىل مقابالته يف البطولة العاملية باألرجنتني ليكون بذلك أول
فريق من إفريقيا يفوز مبباراة يف كأس العامل ،فوز دفع بالجامعة الدولية
لكرة القدم إىل إقرار ترشيح منتخبني من إفريقيا بدال عن منتخب واحد.
وانهزمت تونس يف املباراة الثانية أمام بولونيا وتعادلت يف املباراة الثالثة
دون أهداف أمام أملانيا.
كانت لحظات خالدة يف مسرية الرياضة التونسية وهي تشارك ألول مرة
يف كأس العامل لكرة القدم تحت قيادة املدرب عبد املجيد الشتايل .وتألق
املنتخب الذي مثل تونس يف هذه البطولة من  22العبا هم :الصادق سايس
(عتوقة) ـ املختار الناييل ـ ملني بن عزيزة ـ املختار ذويب ـ عيل الكعبي
ـ خالد القاسمي ـ محسن الجندويب ـ نجيب غميض ـ متيم الحزامي ـ
محمد عيل عقيد ـ طارق ذياب ـ رؤوف بن عزيزة ـ خميس العبيدي ـ
حامدي العقريب ـ نجيب االمام ـ صالح القروي ـ عثامن الشهايبي ـ رضا
اللوز ـ كامل الشبيل ـ عمر الجبايل ـ املختار حسني ـ محمد بن موىس.
ونال املدافع عيل الكعبي رشف تسجيل أول هدف لتونس يف أول مشاركة
لها يف بطولة كأس العامل ليضيف بعد ذلك نجيب غميض الهدف الثاين ثم
كان ثالث األهداف بتوقيع املدافع املختار ذويب.
علام أن الدور النهايئ شهد تتويج األرجنتني بكأس العامل بعد الفوز عىل
هولندا بـ 3أهداف مقابل هدف وحيد.
بني الريايض والسيايس
تحيلنا القراءة السوسيولوجية لرتشح تونس لكاس العامل  1978أوال اىل
التذكري ان قراءة الحدث تتأثر بعدة عوامل أهمها املكان الذي أتت فيه،
نحن عشنا  78يف سياق تاريخي ينحرص يف عرشية بدأت مع نهاية وفشل
تجربة التعاضد وعملية قفصة يف هذه العرشية هنالك ذاكرات مختلفة
وهذا بالغ األهمية -فقد كان بورقيبة يقوم مبحارضات يف معهد الصحافةوعلوم االخبار يروي فيها تاريخ تونس من موقعه هو .يف هذه الفرتة
نفسها اشتد عود االتحاد العام التونيس للشغل ...إذا يف قراءتنا ألحداث
 78هنالك ذاكرات متعددة نذكر منها ذاكرة السلطة املهيمنة وذاكرة
مهيمنة عليها ،لقد أراد بورقيبة تأميم الذاكرة اال ان هنالك ذاكرات
مل يتمكن من الهيمنة عليها حتى يف املجال الريايض لقد ُس ّمي خالد
القاسمي العب الفريق القومي آنذاك «باملجاهد» ليزاحم بورقيبة بلقب
احتكره لوحده فربوز «مجاهد» اىل جانب املجاهد األكرب يف مجال الرياضة
-مجال أحبه التونسيون -جعل تأميم الذاكرة فيه العديد من التشققات.

الحارس صادق سايس «عتوقة» رفعوه عىل األعناق وهتفوا بالروح بالدم
نفديك يا «عتوقة» لقد كانت هذه األلقاب واألوصاف صياغات حرصية
لبورقيبة .فقد كان يويص الالعبني قبل السفر للمشاركات الدولية قائال
«عندما يسالونكم من أي بلد أنتم قولوا نحن من بلد بورقيبة فبورقيبة
مشهور يف كل أنحاء العامل» يف حني أن املدرب الوطني آنذاك عبد املجيد
الشتايل قال «عندما نحلّ يف عدة دول افريقية كانت هتافات االفارقة
«توق توق» إشارة إىل الحارس «عتوقة» وهكذا نالحظ ان قدرة الجسد
عىل االبداع ووقعها يف القلوب تتجاوز احتكار السلطة لتأميم الذاكرة.

منع الحمل منذ  1963كانت التجربة مع مؤسسة فورد ،وعندما نجحت
الفكرة قرر بورقيبة وضع سياسة تحديد النسل عرب حبوب منع الحمل
واللوالب يف حني ان فرنسا انتظرت اىل  28ديسمرب  1967حتى مييض
الجرنال «ديقول» تراخيص منع الحمل .ثم جاءت تجربة التعاضد التي
انتهت  1969وهي اول هزمية سياسية عاشها بورقيبة بكل مرارة وقد
اثرت مبارشة عىل صحته وامام هذا العجز الصحي سمح بورقيبة برفع
األذان وترميم املساجد والزوايا ...ويف سنة  1974دخل بورقيبة يف هسترييا
الخلود والرئاسة مدى الحياة.

القراءة النفسية لرتشح تونس لكاس العامل 78
كان تاريخ تونس بعد االستقالل مبارشة تاريخ خوف ورعب فقد شهد
يوم  25جويلية  1957مترد الرئيس بورقيبة الذي ألغى الحكم املليك
وأعلن النظام الجمهوري ،وخلع امللك الباي ..عزله ...نفاه ...أو قتله بصفة
رمزية واخذ مكانه ،ثم تعيني بورقيبة لنفسه اول رئيس للجمهورية،
ثم واصل مترده عىل رفاقه «من الحزب القديم» كام مت ّرد عىل القيم
والعادات والتقاليد والدين ،كان كل ذلك يصري ويسري برسعة جنونية،
دخل بورقيبة يف معركة الجالء  1961دون أي موجب او مربر ،ثم شهدت
تونس تصفية حسابات بني بورقيبة واتباع صالح بن يوسف ،شهدت
تونس محاولة انقالب  1962وأُعدم اغلبهم .كام عاشت تونس تجربة

من مكاسب ترشح تونس 78
لقد أصبحت صورة تونس أكرث شهرة بعد ترشح  78أكرث من الصورة
التي ر ّوجتها السلطة فقد اختزلت ترشح تونس  78كل صورة تونس .كام
أعطت الرياضة درسا علميا للسياسيني فقد كان فريق الكفاءات والتميز
يف حني أن تعيني السياسيني آنذاك مل يكن وفق الكفاءة بقدر ما كان
يخضع للوالءات .لقد منح هذا املنتخب الفرحة كل العرب وجذّر توظيف
االنتامء خاصة بعد حرب .1973
فمن أجل شد الهمم والعزائم ووفاء للروح الوطنية كان من املفروض
احداث جناح يف متحف باردو يخلد هذا الحدث الكروي.
* محمد يوسف

الدور النهائي لسوبر الربيد يف الحمامات
تنظم الودادية الوطنية للربيد التونيس الدور النهايئ لكاس السوبر لسنة  2020يف نسختها الرابعة حيث يجمع جمعية بريد بنزرت بجمعية الربيد الريايض بالقريوان وذلك يوم األحد  27ديسمرب  2020عىل الساعة الحادية عرشة
صباحا  11مبلعب الياسمني الحاممات الجنوبية.
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روا َي ُة ّ
«�شط الأرواح»:

يكتبها :ناجي الخشناوي

ُ
بالغة الفظائع أش ُّد فتكًا من بالغة األدب...

ال يُعترب موضوع الهجرة غري النظام ّية وقوارب املوت
موضو ًعا طارئًا أو جدي ًدا عىل املد ّونة الروائ ّية العرب ّية،
وخاصة منها املد ّونة الجنوبيّة ،فهذه الحركة التاريخيّة،
حركة «ال َح ْرقة» ،مثّلت تيمة رئيس ّية يف ال ّرواية العرب ّية
منذ بداياتها وتن ّوع حضور هذا املوضوع واختلفت زوايا
وخاصة منها املعارصة ،ومن
كتابته يف املتون ال ّروائيّة
ّ
السياق ميكن أن نستحرض
ال ّروايات «املرجعيّة» يف هذا ّ
عىل سبيل الذكر ال الحرص ،رواية سهيل إدريس «الحي
الالتيني» و»موسم الهجرة إىل الشامل» للطيب صالح
و»قنديل أم هاشم» ليحي حقي و»مراتيج» لعروسية
الشق» لتوفيق الحكيم و»كيف
النالويت و»عصفور من رّ
ترضع من الذّئبة دون أن تعضّ ك» لعامرة لخوص و»سان
دين» لعيل مصباح ...وغريها من ال ّروايات التي اشتغلت
عىل صورة املهاجر الذي ينجح يف اجتياز الحدود حيث
نتابع يف مثل هذه الروايات نجاح البعض وفشل البعض
اآلخر يف حياة ما بعد «الح ْرقة» ،وغالبا ما تتح ّرك هذه
أرض موبُوءة ٍ
أرضيٍ ،
وأرض مو ُعودة ،غري أن
الروايات بني نْ
الكاتبة التونس ّية آمنة ال ّرمييل يف روايتها الجديدة «ش ّط
الصادرة عن دار محمد عيل لل ّنرش  2020تدقّ
األرواح» ّ
األرضي وترف ُع خيمة من حكايات
أوتادها الروائيّة ما بني
نْ
ال ُجثث ،أو قطع الحبال التي علقت بني ال ّنجاح يف
التخلّص من واقعها والفشل يف تحقيق مستقبلها ،ولذلك
تق ّر الكاتبة يف روايتها بعرس هذا املخاض عندما تقول
رسب ضخامة الحقيقة يف
عىل لسان بطلتها «كيف يل أن أ ّ
صفحة مكتُوبة؟».
هذه الوضعيّة التي اختارتها الروائيّة آمنة ال ّرمييل ،هي
الوضع ّية «األصعب» يف ترسيد التّفاصيل املمكنة ،ورواية
ولعل عناوين فصول الر ّواية خري
األحداث املستو َجبةّ ،
دليل عىل عرس هذه الوضعيّة ومحنة الكاتبة يف تشكيل
عوامل شخص ّياتها املتخ ّيلة واألحداث الحافّة مبغامرتهم،
فمن أصل  14فصال نجد تسعة فصول كاملة تعبرّ عن
األرضي،
«محنة» حيك هذه الوضعيّة ،وضعيّة ما بني
نْ
حيث نطالع )قد تكون الحكايات يف بدايتها فارغة/
تكون البداية غالبا جوهر الحكاية/حني تنطلق الحكاية،
فلن تش ّدها حبال /قد تأكلنا الحكاية/للحكاية أسئلتها
املحرجة/الحكاية تهريب أرسار/أحيانا ترفض الحكايات
الخاصة/عودة
أن تنتهي/الحكاية تقلّب القلوب والوجوه ّ
العودات ...هل نسقط يف الحكاية؟( فمن خالل تواتر
نتبي أن الكاتبة يف مأزق
مفرديتْ الحكاية والحكايات نّ
حقيقي أمام هول ما ستكتبه أو أمام عجائب ّية األوضاع
ّ
التي ستم ّر بها شخصياتها واملصائر التي ستؤول إليها،
بل هي ترى أن الكتابة أعجز من التّعبري ومن التّرسيد،
فبالغة الفظائع أش ّد فتكًا من بالغة األدب ...إنّنا أمام
رواية تقسم قلب ال ّراوية وقد اختارت أسلوبها يف ذلك
«ال أراعي أحدا ،أقول ما أريد قوله ،ال أنقّيه وال أغربله،
هكذا أطرحه بنخالته وحصاه» ،تقول ذلك أل ّن «املقربة
أقبح منها.».
ليست قبيحة ،الدنيا ُ
أمام هذا املأزق «األسلو ّيب» تستجري الكاتبة آمنة ال ّرمييل
يف روايتها «ش ّط األرواح» بكائن حرب ّي قد يُقاسمها محنتها
وكيف ّية مواجهة هول الفظائع التي سيلفظها بحر املوت
مبا قد يجود به حرب الحياة ،فبكثري من الفطنة تستنجد
الكاتبة بصحافيّة استقصائيّة  ،بيّة/باهية العمراين ،وهي

ال ّراوية التي تأكل خبزها بأخبار الجثث التي يتق ّيؤها
البحر ...بحر الجنوب ،وتخلق لها منجام ال ينضب من
الحكايات والقصص عىل لسان ب ّحار امتهن دفن جثث
الحارقني يف مقربة الغرباء بجرجيس ،خري الدين املنيس/
الباشا ،وهو منجم يف جعبته «قصص كثرية وقبور كثرية
ينام فيها أطفال البحر أو ما تبقّى منهم» ،وق ّراء الباهية
«ال يعنيهم غري قصة املوت وامل ّيت» ،وما بني االثنني
تتد ّرج الحكايات بحثا عن «العدالة بني األموات» ،مثلام
يقول الباشا ،هذا الذي استأثر لوحده بإهداء ال ّرواية إذ
جاء يف اإلهداء «إىل كل خري الدين املنيس ...إىل اإلنسان»،
تبشنا منذ البداية بأن هذه الشخص ّية
وكأ ّن الكاتبة رّ
تحمل يف جيناتها ما يجب أن يكون يف اإلنسان ،أو أن
الكاتبة تبحث عن اإلنسا ّين فينا
من خالل هذه الشّ خص ّية ،وهذا
األقرب ،فهذا الذي يُك ّرم جثث
املوىت ال يُشبه حتام أولئك الذين
احرتفوا التنكيل بال ّناس وبحياتهم.
وتوظف الكاتبة أيضا مدخال
للشوع يف روايتها ،فالعالقة
«ذكيا» رّ
واملنيس «الباشا»
«الباهية»
بني ب ّية
ّ
ستنطلق عرب أحد تطبيقات وسائل
االجتامعي ،الفايسبوك،
التّواصل
ّ
فعرب «صفحات الفايسبوك
وصناديق املاسنجر الرسيّة»
الصحافية مع الب ّحار،
ستتو ّرط ّ
من خالل املحادثات املشحونة
باللّهفة املرشئ ّبة من الباهية
واالستدراج املغري وامللغز يف آن،
بل واملتح ّرش أحيانا من «الصيّاد
العجيب» الباشا« ،فكل حكاية
من حكاياته تتح ّول إىل لحظة إثارة قصوى عندي ،إثارة
أنقلها إىل ق ّرايئ ».هكذا تقول عنه الباهية التي ستتشبّث
مبصدر مقاالتها ونبع أخبارها «التي يزداد عدد ق ّرائها
لتمتص منه ما أمكنها من «قصص الجثث
كل يوم»،
ّ
البحريّة وحكايات العائدين عودة رشعيّة إىل الشّ واطئ
التي غادروها منذ أيام مغادرة غري رشعيّة» ،.هكذا تُبحر
الصحاف ّية يف بحر افرتايض بحثا عن قصص اإلبحار الفع ّيل
املتوسط ،تقول الباهية «اعرتضتني
يف أمواج البحر األبيض ّ
قصة من قصصه ،وجدتها عامئة يف بحر االنرتنت» وتقول
ّ
أيضا «صاحب املقربة هذا صار ُملهمي ومصدري ووجهي
اآلخر الذي طاملا حلمت به» ،وستم ّهد الكاتبة لقتامة
القصص املنتظرة باختيار مقطع من أغنية الشّ يخ إمام
كش ،أْ ْصل الحكاية ما
عيىس «الب ْحر غَضْ َبا ْن َما بْيضْ َح ْ
كش» عرثت عليه بصفحة الباشا االفرتاض ّية ،لتصبح
تْض َّح ْ
«عالقة يف قصبة خري ال ّدين عىل امتداد ثالث سنوات
أو أكرث أو أقل بقليل ،»...وهذه اإلشارة الزمن ّية ليست
رصحت يف أحد حواراتها
اعتباط ّية ،فالكاتبة آمنة ال ّرمييل ّ
أن رواية ش ّط األرواح انطلقت يف كتابتها منذ سنة ،2016
وهاهي تنرشها يف سنة .2020
وينترش عىل كامل ال ّرواية معجم املوت وال ّدفن واملقابر
والجثث ،حيث ستطالع الصحافيّة يف ملفّات خري ال ّدين
املنيس «أرسار املقربة ،جثث بال هوية ،جثث تحفظ
ّ

تقص قصصها ،جثث
هويّاتها ،أغرب الجثث ،جثث ّ
التّهريب ،جثث منزوعة األعضاء ،جثث م ّيتة قبل أن
الصحافية وتوغّلت يف حكايات
تُبحر »...وكلّام تو ّرطت ّ
املنيس تُصاب بلعنة ّ
الشك وال ّريبة يف
ملهمها خري الدين
ّ
ما تحياه معه فتلُوذ مبا تحسبه مأمنها ومالذها من هذه
الكوابيس التي تحارصها ،تقول الباهية «ابن الكلب يؤلّف
حكايات ال وجود لها ،ال وجود لكل هذه الجثث ،وال
لقبوره املرقّمة ،وال ملقربته امللتحفة بال ّنخيل وامللح عىل
شاطئ جرجيس ،كذّاب يا باشا ....إنه يروي ،أقول ،يروي
ال غري ،يؤلّف حكاية ويقحمني فيها ،يكتب يب وأكتب به
فيام يبدو» ،وهذه الحرية واالرتباك ال ينجو منها قارئ
واقعي منه
ال ّرواية ،فهذا املكان الغريب هو فعال مكان
ّ
استلهمت الكاتبة تفاصيل
روايتها ،ففي جرجيس توجد
«مقربة الغرباء» ،بل إن
هناك شخصا حقيقيّا يحمل
اسام مركّبا مثل خري الدين
املنيس ،اسمه شمس ال ّدين
ّ
مرزوق ،وهو متط ّوع يف
الهالل األحمر الجرجييس
يدير «مقربة الغرباء» منذ
اثني عرش عاما ،حيث يدفن
جثث املهاجرين الذين
السبل عىل
تقطّعت بهم ّ
شواطئ رشق البالد ،وتضيف
الكاتبة شخصيّة «املانع»
مسؤوال عن «املحم ّية»
لتتنافذ الحكايات ويتضاعف
القصيص« ...واحد
التّشويق
ّ
يدير املقربة واآلخر يدير
املحم ّية ،واحد للموىت والثّاين لألحياء.».
غري أن استحواذ املكان عىل ال ّرواية ،وهي الذي حمل
عنوانها ،ش ّط األرواح ،فإ ّن الكاتبة تفتح مسارات أخرى
لبطلتها الباهية لتخفّف من وطأة املكان/املقربة ،وإن
ظلّت تحوم يف أمكنة مشابهة كعالقتها بزوجها مراد يف
بيتها أو عالقتها بأ ّمها عندما تستحرض بعض لحظات
وبالصحافيني الذين
الصحيفة ّ
الطّفولة أو عالقته مبدير ّ
تضعهم األقدار أمام الباهية يف مق ّر العمل أو يف شقّتها
ندوقي بالفايات» ،بل ستأخذنا
الصغرية «ذات املطبخ ّ
ّ
الص ّ
الكاتبة إىل أمكنة بعيدة جدا ،أمكنة موبوءة بالطّغيان
الطائفي ،التشاد والكوت
والفساد واإلرهاب والتّطاحن
ّ
ديفوار ونيجرييا والسينغال وليبيا وسوريا ومرص وغريهم
من البلدان ...لكن يظل «الك ّن» و»املحم ّية» واملقربة
الرئييس الذي تناسلت منه جميع الشّ خص ّيات
املكان
ّ
ومختلف الحكايات والقصص ،فال ّرواية رواية مكان أبعاده
الهندس ّية نابضة بالحياة املميتة وربمّ ا لذلك كان الزمن
يف هذا املكان زمنا ليل ّيا سينطلق مع غروب الشّ مس،
لتنترش فيه ظلمة اللّيل أكرث من ضوء ال ّنهار ...فش ّط
األرواح رواية «تصعد يف ظالم اللّغة» ،لكن الحكاية فيها
«تنترص» عىل املكان وال ّزمان وعىل ظلمة القبور ،فالباهية
تُغريها الحكايات ال القبور ،حتى وإن كانت كابوسيّة،
«أحب الحكايات ال القبور» ،لذلك تنترش يف ال ّرواية
ّ

حكايات «أجساد من قا ّرات مختلفة ،قادها املوج إىل هذا
الشّ اطئ الذي يهبها جالل ال ّنومة األخرية» ،ومن أجل ذلك
«تنضبط» الباهية ألوامر خري ال ّدين املنيس «ألبيس جلد
والصمت ،اسمعي
حارقة ،انغميس يف ال ّرهبة والغموض ّ
وال تتكلّمي »...لرتوي لنا بعد التقاط التّفاصيل وحفظها
جيّدا حتى ال تضيع «قصصا عجيبة من أفواه الح ّراقة»
وحكايات مجبولة بالوجع والحقد والقهر« ...ستتساقط
قصة بعد
بال توقّف ،ستنثال تسيل،حكاية بعد حكايةّ ،
قصة ،غُصص ال ُحلوق وهي تحيك» ،تحيك عن أحمدو
ّ
كايْتا/نجود/ر ْهف/زهرة شوشان/حياة التونسية/فاطوماتا
وتوأمها ديبو وسالوما/سناء التونس ّية/شانجو/بْيانْكا/كاتو/
فوالمي ...إنّهم أبطال تراجيديّون «أبطال أكرب تراجيديا يف
هذا العرص» ...أبطال تنبش الكاتبة قبورهم وهي ترصخ
«مقربة هذه أم رصخة قهر كون ّية؟ أم بصقة يف وجه هذا
العامل مخلوطة بامللح وال ّدود والخاليا املتحلّلة؟ أم ضحكة
تشق وجه األرض؟» ،وما بينهم تتسلّل حكايات
رشيرة ّ
ّ
عشق مجهولة املآل.
يف «ش ّط األرواح» ،ومثلام تقول الكاتبة عىل لسان بطلتها
الباهية «أرفع الغطاء عن يشء ما كان مخفيّا ،إنّني أُسقط
الستائر عن الكواليس أمام الجمهور فجأة ،أكشف له
ّ
حقيقة اللّعبة وتفاصيلها الخف ّية» ،وتضيف يف موضع
آخر «أق ّرر يف تلك اللّحظة أن أكتب هذا الذي أكتبه،
بشيحه وريحه ،بقدميه وجديده ،بدقّته وفوضاه ،بعقله
وجنونه» ،وهذا ما سيكتشفه القارئ ،فالكاتبة آمنة
ال ّرمييل تضع أمامنا «رواية استقصائ ّية   �roman d’in
 ،vestigationوعىل عكس التّحري والتّقصيّ يف ال ّرواية
البوليسية فإن التّحري يف الرواية االستقصائ ّية ،مثلام
يقول ال ّروايئ الجزائر ّي واسيني األعرج «له معنى آخر أكرث
اتّساعاً وأكرث أدبيّة ،يبحث عن الحقيقة ،ال ملعاقبة املجرم
ولكن إلعادة صياغتها روائياً .هدف التّحري واالستقصاء
هو الكتابة الروائ ّية» ،وهذا ما توفّرت عليه رواية ش ّط
األرواح ،بل هذا ما تعلنه ال ّرواية «الحقائق ...عليها...
أن تخرج ...من القبور ...عليها ...أن تبقى ...خارج...
القبووور ،»...فالكاتبة تضع أمامنا مختلف الوضع ّيات
املمكنة للمهاجرين غري ال ّنظام ّيني تقريبا وتصنع منهم
مادة حكائيّة مش ّوقة تسري عىل خطني متوازيني ،الظلم
واإلدانة ،وهي أيضا رغم أنها حكايات موت وقبور إال
أنها ليست كتابة سوداوية ،مثلام تقول ذلك آمنة ال ّرمييل
الصحافية« :الحديث عن املقابر واملوت
يف أحد حواراتها ّ
الصفحة األخرى
إىل
االلتفات
هو
ا
وإنمّ
ليس «سوداويّة»
ّ
من الورقة .الحياة واملوت صفحتا الوجود ،والكتابة عن
الحضور تضاهي الكتابة عن الغياب ،ونحن نخرج إىل
الحياة من رحم املوت تاليا فتاليا .لذا فالكتابة عن املوت
هي صنو الكتابة عن الحياة ،وال فرق بني كتابة وأخرى
إالّ مبقدرة ال ّن ّص املكتوب عىل التّفاوض مع هذا الوجه
أو ذاك».
إذا كان إكرام امل ّيت دفنه ،فإ ّن إكرام الرواية قراءتها
وإعادة قراءتها ألن ال ّرواية التي ال تضعنا أمام أفواه
املدافع ال يُع ّول عليها ،ال ّرواية التي ال تنتهي كوابيسها
الحقيقية عند االنتهاء من قراءتها ،تلك التي تعرف أن
«املشكلة يف ما تحت جلدي» مثلام تقول باهية آمنة
ال ّرمييل ...إنّها مرثيّة اإلنسان أمام أكلة لحوم اإلنسان.

