كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

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

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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الثمن  1دينار
كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

بعد تجاهل النهضة لألزمة وإصرارها على التعويضات

غضب عارم ودعوات ملراجعة
أوراق العدالة االنتقالية

الدعوة إلى تشكيل
حكومة سياسية قوية

www.ugtt.org.tn

فشل جديد للبرلمان

أين املحكمة الدستورية؟
وثيقة خاصة بـ «الشعب»

تنقيحات مؤتمر سوسة
االستثنائي غري االنتخابي
حقوق المرأة

تناقضات تضعف الثقة
يف القوانني
البيئة الفلسطينية

املعارضة وبعض كتل
التحالف الحاكم تطغى عليها
مناورة النهضة
ليلى الحداد النائبة عن حركة الشعب

اشتراكات

دعوة النهضة إىل تشكيل
حكومة جديدة دليل على فتور
عالقتها برئيس الجمهورية

ضحية منسية يف مرمى
جرائم االحتالل
بأي حال عدت يا عيد األضحى

تأثري كورونا واضح وجلي
والعلوش بني  335دينار واملليون!
ريبورتاتج:

القريوان تستعيد الحياة
وتنتظر املاء...
إلغاء إضراب الديوان الوطني
للسياحة وبيان يف بنزرت
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ة إيجابية

في بادر

* أبو إبراهيم-صور العكرمي

االتحاد العام التونسي للشغل يف صدارة املنظمات التي تساعد الجهات املتضررة

ق ّدم االتحاد العام التونيس للشغل اليوم االثنني  12جويلية35 ،2021
آلة أوكسجني إىل مستشفيات باجة والقريوان والكاف .وقد أرشف عىل حفل
التّسليم األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل
بحضور اإلخوة األمناء العامني املساعدين سامي الطاهري وسمري الشفي
وعبد الكريم جراد ،والكتاب العامني لالتحادات الجهوية للشغل بالجهات
املذكورة والسادة املديرين الجهويني للصحة.
وقال األخ األمني العام نور الدين الطبويب إن تسليم آالت األوكسيجني
متثل دفعة أوىل من مركزات أوكسجني بسعة  10لرت ستمنح منها  13لفائدة
جهة القريوان و 12لجهة باجة و 10لجهة الكاف وقال إن هناك دفعة
أخرى تتكون من  60آلة أخرى ستوزّع عىل واليات زغوان وسليانة وسوسة
ومدنني .وأضاف األخ األمني العام أن املبادرة تأيت يف إطار مساهمة االتحاد
مهم من هذه املبادرة هي مساعدة
يف دعم الجهد الوطني مؤكدا أن جزءا اّ
لبنات وأبناء البنك الوطني الفالحي الذين وفروا  335ألف دينار للقيام
مبثل هذه املبادرات يف حني تكفل االتحاد من موارده الخاصة بالجزء األخري.
وأنهى حديثه بالتأكيد إن مثل هذه املبادرات ليست باألمر الغريب عىل
االتحاد الذي يقدم املثال الذي يجب أن يُحتذى به.

الجامعة العامة للنقل وجامعة السكك الحديدية

ضرورة منح قطاع النقل األولوية يف التلقيح
ضد فريوس كورونا
دعت الجامعة العامة للنقل والجامعة العامة للسكك الحديدية ،برضورة منح أبناء قطاع النقل
األولوية يف التلقيح ضد فريوس كورونا .ويف بالغ مشرتك لهام ،ه ّددت النقابتان بالتصعيد وطالبت كافة
الهياكل النقابية لقطاع النقل الحديدي والربي والبحري والجوي إىل االستعداد للدفاع عن أحقيتهم يف
التلقيح.
واستنكر الهيكالن النقابيان بشدة عدم جدية وزارة النقل يف التعامل مع جائحة كورونا ،وح ّمالها
املسؤولية يف تعطيل عملية تلقيح أعوان وإطارات أبناء قطاع النقل عا ّمة.

زهري املغزاوي النهضة تبتزّ رئيس الحكومة بمسألة الحكومة
السياسية للحصول على التعويضات

الحكومة وتبتزه مبسألة التعويضات».
وأكد املغزاوي أن حزب النهضة
ال تعنيه مصلحة البالد وما مت ّر به
اليوم بسبب الوضع الوبايئ بقدر
ما تعنيه مصلحة جامعته..
حسب قوله.
وأوضح املغزاوي أنهم
طلبوا من رئيس الحكومة أن
ال يخضع لهذه االبتزازات وأن
يتوجه هو وحكومته نحو إنقاذ
حياة التونسيني الذين ميوتون
باملئات يوميا.

قال النائب عن حركة الشعب زهري
املغزاوي إن النهضة تبت ّز رئيس
الحكومة مبسألة الحكومة السياسية
للحصول عىل التعويضات.
وأضاف املغزاوي قوله
«يف الوقت الذي تحتاج فيه
مستشفيات تونس إىل أجهزة
تنفس ويحتاج فيه التونسيون
إىل مكان يف املستشفى ..يف وقت
املفروض أن تتو ّجه كل موارد
الدولة ملحاربة الوباء حركة النهضة
كام عودتنا بانتهازيتها تضغط عىل رئيس

أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

أحمد التليلي

املدير املسؤول

نور الدين الطبوبي

الرتفيع يف أسعار اللحوم البيضاء
كشف رئيس الغرفة الوطنية لباعة لحوم الدواجن بالتفصيل إبراهيم نفزاوي
أنه فُوج َِئ بالرتفيع يف أسعار اللحوم البيضاء إذ ت ّم الرتفيع يف بيع لحوم الدجاج من
 6200إىل  8600مليام فيام بلغ سعر الكلغ الواحد من مادة االسكالوب  17دينارا
دون سابق إعالم.

عيد اضحى مبارك
يحتفل التونسيون والتونسيات وعائالتهم واألمة العربية قاطبة
ظل جائحة كورونا التي
يوم  20جويلية  2021بعيد االضحى املبارك يف ّ
أثرت بشكل من األشكال عىل حياتنا وهي مناسبة يسعد كل هياكل
االتحاد العام التونيس للشغل ان تتقدم فيها بالتهاين إىل كل التونسيني
وتتمنى لهم عيدا سعيدا.

فرنسا تدرج تونس ضمن القائمة الحمراء
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال إدراج تونس ضمن
القامئة الحمراء ،وذلك بالنظر إىل الوضعية الوبائية الحالية يف تونس والتي تشهد
مستويات مرتفعة من العدوى خاصة مع انتشار متحور دلتا (الهندي).
وبتصنيف تونس ضمن هذه القامئة ،فإ ّن ذلك يعني منع السفر منها وإليها إالّ
للرضورة القصوى (.)motif impérieux
وتقوم فرنسا عىل غرار كافة دول العامل مبراجعة قامئة ترتيب الدول بصفة دورية
وفقا لتط ّور الحالة الوبائية ويت ّم إثرها إعادة تصنيف الدول ضمن ثالث قامئات حمراء
وبرتقالية وخرضاء.
املدير

سامي الطاهري

رئيس تحرير

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس

املقر  41 :شارع عيل درغوث  -تونس  - 1001الهاتف  / 71 330 291 - 71 255 020 :الفاكس  - 71 355 139 :العنوان االلكرتوين  - echaabtechnique@gmail.com :الحساب الجاري بالربيد 300 - 51 :
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وسام جبارة أمام اإلدارة الفرعية للقضايا
صرف منحة اإلنتاج كاملة
وتطبيق اتفاق ديسمرب  2020اإلجرامية بحي الخضراء
في ديوان اإلرسال اإلذاعي والتلفزي:

علمت «الشعب» أنه ت ّم حلّ اإلشكال بالديوان الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي،
وذلك إثر تدخل األخ صالح الساملي األمني العام املساعد باالتحاد واألخ عيل ورق
الكاتب العام للجامعة العامة لتكنولوجيا املعلومات والخدمات واألخ التيجاين
املقدميني الكاتب العام للنقابة األساسية للديوان.
وذكر األخ عيل ورق لـ«الشعب» أن سلطة اإلرشاف تعهدت بعد اتفاقها مع رئاسة
الحكومة ،برصف منحة اإلنتاج كاملة بنسبة  100باملائة وتطبيق اتفاق ديسمرب .2020
يُذكر أن أعوان وإطارات الديوان قد توقفوا عن العمل يوم الثالثاء املايض يف مراكز
البثّ بالجمهورية احتجاجا عىل اإلجراء التعسفي واملتعلق بقضم  20باملائة من منحة
اإلنتاج عىل خالف بقية املؤسسات األخرى.
* صربي الزغيدي

مثل أمس األربعاء  14جويلية  2021وسام جبارة أمام االدارة الفرعية للقضايا اإلجرامية
بحي الخرضاء.
ّ
وكان يف مرافقته وفد من املحامني وهم عيل مزايل وأنيس بسباس وزياد الهدار.
ويذكر أن هشام املشييش قال يف بن عروس إنه مل يق ّدم شكاية ض ّد الناشط وسام جبارة.
نسخة من االستدعاء لإلدالء باألقوال

سوسة:

حمل الشارة الحمراء يف املساحات التجارية الكربى يف
غياب الوقاية
رفع أعوان وعامل املساحات التجارية الكربى بوالية سوسة الشارة الحمراء تعبريا عن احتجاجهم من غياب رشوط حفظ الصحة
والسالمة املهنية.
هذا االحتجاج انطلق بداية من يوم األربعاء الفارط وتواصل ملدة  3أيام بتأطري من النقابات األساسية ملختلف املؤسسات.
ويحت ّج العامل عىل عدم تطبيق محارض االتفاق وعىل الوضع الكاريث الصحي وعدم أخذ التدابري الرضورية للربوتوكول الصحي لألعوان
والحرفاء ،إىل جانب غياب الحامية الكافية مبا يف ذلك التالقيح ،كام يطالبون بتمكينهم من منحة التنقل االستثنائية وتعديل توقيت
املغازات أثناء الحجر الصحي وكذلك الوضع االستثنايئ الكاريث مبغازة مونوبري سيدي عبد الحميد باعتبار إصابة  24عامال بكوفيد19 -
من املغازة نفسها ورضورة اخذ التدابري الفورية يف الغرض.
* صربي الزغيدي

منفذ راس جدير
قالت القنصلية العامة الليبية يف مدينة صفاقس ،إن منفذ رأس جدير الحدودي
سيغلق أبوابه يف الثانية عرشة.
جاء ذلك يف تنويه مو ّجه إىل املواطنني العالقني يف الجنوب التونيس ،والراغبني يف
العودة إىل أرض الوطن ،حسب بيان القنصلية.
ودعا البيان املواطنني إىل الحضور إىل مقرها ،إلمتام إجراءات املغادرة قبل املوعد
املحدد.بينام بدأت القنصلية العامة يف العاصمة التونسية استقبال املواطنني ألخذ بياناتهم من أجل القيام بتحليل « »PCRعىل نفقة الدولة ،كام
طلبت من املواطنني عند أخذ نتيجة التحليل الرجوع إليها من أجل التصديق عىل النتيجة ،والتو ُّجه فو ًرا إىل منفذ رأس جدير.

في البريد التونسي

دفع مستحقات
عملة الحضائر
والعائالت املعوزة

علمت الشعب من مصادر قريبة إىل إدارة الربيد التونيس
أنه ت ّم ابتداء من يوم أمس االربعاء  14جويلية  2021دفع
خالص عملة الحضائر ويكون خالص العائالت املعوزة اليوم
الخميس  15جويلية  2021باملوزع اآليل  DABيف حني
سيرصف ألعوان ومتقاعدي  cnssو  cnrpsمنحهم بعد
العيد إن شاء الله أي يومي  22و  23جويلية .2021

تحاليل  PCRلليبيني
العالقني يف تونس على نفقة
دولتهم
دعت القنصلية الليبية بتونس مواطنيها العالقني يف تونس إثر قرا ر
حكومة بلدهم غلق الحدود الربية والجوية مع تونس ،إىل التوجه
إىل مقر القنصلية من أجل إمتام إجراءات القيام بتحليل  PCRعىل
نفقة دولتهم.
ودعت القنصلية مواطنيها إىل اصطحاب جوازات سفرهم ،وطالبتهم
بالرجوع إىل مصالحها عند تسلّم نتيجة التحليل ومن ث ّم التوجه فورا
إىل معرب راس الجدير للعودة إىل بلدهم.
من جهتها دعت السفارة اللّيبية بتونس ،العالقني يف مدن الجنوب
التوجه إىل نزلني يف جربة حيث سيت ّم إيواؤهم ورفع ع ّينة لتقيص
فريوس كورونا.
وأوضحت أنه عند استالمهم لنتيجة التحليل سلبية ،فإن بإمكانهم
العودة إىل ليبيا مبارشة ،ومن تكون نتيجة تحليله إيجابية يبقى يف
الفندق حتى تعافيه وذلك عىل حساب الدولة الليبية.

الوضع الوبائي
مُفزع يف املتاحف
واملواقع األثرية ويف
املؤسسات
الثقافية
كشف األخ مفتاح ونايس الكاتب
العام للجامعة العامة للثقافة أن
املتاحف واملواقع األثرية ومؤسسات
العمل الثقايف يف تونس تشكو غياب
وسائل الوقاية والحامية وأن األعوان
ور ّواد هذه املؤسسات يف عرضة
دامئة لخطر اإلصابة بفريوس كوفيد-
.19
وأكد يف حديث مع «الشعب» أن
أعوان وموظفي قطاع الثقافة يف
حاجة أكيدة ألولوية التّلقيح بوصفهم يف تواصل دائم مع املواطنني ومع
رواد املؤسسات الثقافية.
محدثنا قال كذلك إن سلطة اإلرشاف راسلت الحكومة لطلب متتيع
أعوان وإطارات القطاع باألولوية يف التلقيح باعتبارهم يف تعامل دائم
مع ر ّواد املؤسسات الثقافية والتظاهرات واملهرجانات واملواقع األثرية،
تتلق الوزارة أي ر ّد.
لكن إىل ح ّد اآلن مل ّ
* صربي الزغيدي
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غلق بأسبوع للحدود التونسية الليبية 

ما اهلدف ...وما هي النوايا؟

وقال املنفي ،إن «قرار إغالق الحدود مع تونس
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد
ظريف ومرن وسيت ّم التنسيق بشأنه مع السلطات
الحميد الدبيبة إن قرار غلق الحدود مع تونس
التونسية الستئناف التنقل الطبيعي لألشخاص
فرضته ظروف صحية وسيكون لفرتة قصرية .وتطرقت
والبضائع».
محادثات هاتفية ،أجراها الدبيبة مع الرئيس قيس
وأعلنت الخطوط الجوية التونسية تعليق
سع ّيد ،إىل عالقات التعاون بني البلدين والوضع
رحالتها املتجهة إىل ليبيا.
الصحي بتونس ومسألة غلق الحدود.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن الرشكة قالت
وأعلنت ليبيا إغالق املنافذ الربية والجوية مع
فيه إن القرار يأيت عىل خلفية غلق السلطات
تونس ملدة أسبوع ،بسبب تفيش الساللة الهندية
الليبية منافذها املؤدية إىل تونس مدة أسبوع.
املتحورة من فريوس كورونا يف األخرية .وأضاف الدبيبة،
ومل تذكر الخطوط الجوية التونسية يف بيانها
أن «قرار غلق الحدود مع تونس حتّمته الظروف
املقتضب ،الفرتة التي سيت ّم فيها تعليق الرحالت
الصحية وسيكون لفرتة قصرية» ،مضيفا أن «التنسيق
إىل الجارة ليبيا.
قائم يف الغرض بني وزيري الصحة بالبلدين».
وتشهد تونس منذ أيام تفشّ يا واسعة للوباء.
وأشار الدبيبة إىل أن« :ليبيا لن تدخر جهدا
وقالت الوزارة إن تونس «تشهد موجة وبائية غري
للوقوف إىل جانب تونس ملجابهة جائحة كوفيد19 -
*رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة التونسية هشام املشييش
مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسالالت املتحورة ألفا
وتوفري معدات صحية خاصة لفائدة منطقة الجنوب
والشعبني الشقيقني».
ويف السياق نفسه ،أكد رئيس املجلس الرئايس الليبي محمد ودلتا ،يف جل واليات الجمهورية ،وارتفاع نسق اإلصابات وعدد
التونيس».
من جهته ،أثنى سعيّد «عىل املوقف األخوي النبيل للحكومة املنفي ،خالل اتصال هاتفي منفصل مع سعيد« ،استعداد بالده ملد الحاالت املتكفل بها يف املستشفيات وأيضا ارتفاع مؤسف يف عدد
الليبية ،والذي يعكس عمق الروابط املتينة القامئة بني البلدين تونس بكل ما تحتاجه من معدات طبية ملواجهة جائحة كوفيد  .»19الوفيات».

الدعوة إلى تشكيل حكومة سياسية

املعارضة وبعض كتل التحالف احلاكم تعرتهيا مناورة من النهضة

* لطفي املاكني
ما زال النقاش متواصال بخصوص ما صدر يف بيان مجلس شورى حركة
النهضة من دعوة إىل تشكيل حكومة سياسية ذلك ان رفض هذه الدعوة
كان واسعا باعتبار مواقف املعارضة وحتى الكتل الداعمة للحكومة حاليا
التي اعتربت هذه الدعوة مناورة من الحركة لتجنب حرشها يف الزاوية.
واستندت تلك املواقف إىل مربرات عديدة اولها ان االتفاق الحاصل
عند تشكل حكومة املشييش كان عىل أساس أن تكون غري متحزبة وبالتايل
فإن دعم كل من «اإلصالح» وتحيا تونس والوطنية ارتكز عىل ذلك األساس
وإطالق هذه الدعوة يف مثل هذا التوقيت اعتربته تلك الكتل الربملانية
تراجعا وانحرافا عن املتفق عليه يف البداية.
ويتساءل اغلب املتابعني للشأن الوطني عن «املقاصد والغايات» من
هذه الدعوة التي اكدت عىل تكوين حكومة سياسية قوية يف املرحلة القادمة
تكون قادرة عىل مواجهة القضايا الراهنة وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب
والتي تحمل يف طياتها الكثري من االستفهامات عن العالقة بني هذا املقرتح
والظرفية الصعبة التي مت ّر بها البالد وملاذا يف مثل هذا التوقيت ظهر للنهضة
اإلقرار بالحاجة إىل حكومة «سياسية قوية» ويف الوقت نفسه االعرتاف «ولو
ضمنيا» بان الحكومة الحالية تعاين الوهن والضعف والعجز بعد ان ارصت
طوال االشهر املاضية عىل عكس ذلك وتشبثت بها واعتربتها قادرة عىل
مجابهة االوضاع الصعبة التي تعيشها البالد خاصة تدهور الحالة الوبائية
بصورة غري متوقعة.
كام تستغرب املعارضة مثل هذه الدعوة بعد ان اسقطت النهضة حكومة
الفخفاخ وهي حكومة سياسية قوية ضمت أغلب االحزاب الفاعلة يف املشهد
السيايس إال أن عدم مجاراته ملا تريده النهضة من تعيينات وتوزيع ملواقع
القرار وخاصة عالقته املتينة برئيس الجمهورية كانت اهم االسباب التي من
أجلها «أثارت» النهضة مسألة تضارب املصالح التي مل تحسم بالدليل والربملان
اىل ح ّد هذا اليوم وهو ما اعتربته االحزاب التي كانت ضمن تركيبة حكومة
الفخفاخ (التيار وحركة الشعب) استهدافا ممنهجا بغرض تشكيل حكومة
«طيعة» تقول عنها النهضة اليوم إنها غري قادرة عىل مجابهة الظرفية الصعبة.
* القفز من املركب!

وال يستبعد املالحظون ان تكون الدعوة إىل «حكومة سياسية قوية» هي
محاولة من النهضة للقفز من مركب حكومة املشييش الذي يكاد يغرق يف
أزمة الكورونا (وليس الغرق يف التالقيح كام قيل منذ أشهر) بعد ان سجلت
تونس ارقاما غري متوقعة يف االصابات والوفيات تنذر بسيناريو كاريث جراء
الفشل يف التعاطي مع األزمة الصحية وإهدار الوقت يف الرصاعات عىل زمام
السلطة وعدم الحرص عىل سالمة املواطنني كام فعلت أغلب دول العامل
التي مل ترتك اي فرصة لت ّجار االزمات واللوبيات وأثرياء االزمات الستغالل
هذه الجائحة البتزاز الشعب ومقايضته بطرق كشفت عن ضعف مؤسسات
الدولة أمام جشع اطراف استغلت الوباء لتكديس االموال متجاهلة معاناة
املواطنني حتى وان كان الخطاب الرسمي دامئا ما يحمل املواطن مسؤولية ما
وتفش للعدوى وكل هذا ولّد لدى عامة الشعب
يعانيه من غياب للتالقيح ٍّ
الشعور بالضيم وتركه وحيدا يواجه مصريه بعد ان عجزت الحكومة التي
تشبثت بها النهضة واعتربتها االفضل واالنسب عن ادارة االزمة لذلك تقوم
اليوم بخطوة استباقية تريد من خاللها تحميل الحكومة املسؤولية لوحدها
وهو ما يعني تحمل املشييش أوزار الفشل لوحده لتغدو النهضة ساعية بتلك
الدعوة اىل البحث عن حلول وتقديم املقرتحات العملية لتجاوز هذه االزمة.
كام ان مفردات بيان مجلس الشورى كانت مخاتلة للمختصني يف
تحليل الخطاب السيايس الن اللعب عىل أكرث من اتجاه يدخل ضمن املناورة
بالحديث عن «حكومة سياسية قوية» يقودها املشييش وبالتايل هناك
تناقض بني فشل الحكومة الحالية واستمرار رئيسها لقيادة حكومة أخرى
وهي مخاتلة تجيد قيادات النهضة استعاملها للتخلص من املشييش لكن
دون ان تظهر يف صورة املتخلية عنه امام الرأي العام بل هي تعلم ان مقرتح
استمراره لقيادة الحكومة السياسية مرفوض من داخل التحالف الحاكم قبل
املعارضة وهو اسلوب اعتمدته النهضة سابقا مع غريه حتى تتجنب تحمل
املسؤولية وهذا شعارها مع كل الحكومات التي شاركت فيها بأشكال واحجام
متباينة اال نها كانت دامئا هي املهيمنة عليها مع «حرصها» عىل عدم تحمل
مسؤولية فشلها.
* التحالف الحكومي
وامتدت تداعيات اهتزاز التحالف الحكومي اىل الربملان حيث اعتربت

اغلب الكتل مثل هذه الدعوة تشتيت لألنظار عن القضايا املصريية حتى
ال تخىش النهضة يف الزاوية وهذا ما عطل عقد اللجسات العامة التي كانت
مخصصة لرتكيز الهيئات الدستورية وأولها املحكمة الدستورية يف وقت
ّ
كانت فيه بعض املؤرشات تذهب باتجاه التوافق عىل املرتشحني كام كان
االمر بالنسبة إىل أعضاء الهيئة الوطنية للتوقي من التذيب اال ان ارصار
رئاسة املجلس عىل مترير االتفاقية القطرية للتنمية وعدم محاسبة املعتدين
عىل النائبة عبري مويس والتغطيةعليهم وانطالق عملية الدعاية لحكومة
سياسية جعلت كتل املعارضة وكذلك الكتل الداعمة للحكومة دون أن تكون
متحالفة برملانيا مع النهضة ونعني كتل االصالح وتحيا تونس والوطنية تقاطع
اجتامعات مكتب الربملان ورؤساء الكتل اىل حني الحسم يف تلك املسائل وهذا
ما ترتب عليه تعطل أ ّي مسعى للتوافق بخصوص املرتشحني لعضوية املحكمة
الدستورية وهيئة الحوكمة الرشيدة وهيئة النفاذ إىل املعلومة ليدخل الربملان
يف شبه شلل (الن هذه الكتل باالضافة إىل الكتلة الدميقراطية متثل نصف
تركيبته تقريبا) وهو ما اعاد مجددا طرح الدعم بعريضة سحب الثقة من
رئيس الربملان راشد الغنويش الذي تعتربه تلك الكتل املتسبب االول يف حالة
العطالة التي يعيشها مجلس نواب الشعب ويتوقع املتابعون ان تعرض هذه
الوضعية تطورات تفاعال مع مواقف مختلف االحزاب والكتل الربملانية.
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ليىل الحداد النائبة عن حركة الشعب والكتلة الدميقراطية لـ «الشعب»
دعوة النهضة إىل تشكيل حكومة سياسية دليل عىل فتور عالقتها برئيس اجلمهورية

* حاورها :لطفي املاكني
الجدل القائم داخل الساحة السياسية منذ أن دعت النهضة يف
اجتامع مجلس الشورى إىل تشكيل حكومة سياسية اضافة جملة من
االحداث االخرى املتصلة بتداعيات االعتداء بالعنف عىل النائبة عبري
مويس واملواقف املتخذة من قبل الكتل الربملانية ومترير االتفاقية
القطرية من قبل التحالف الحاكم والتنقيحات املقرتحة يف القانون
االنتخايب وما لها من انعكاسات عىل املشهد الربملاين والحالة الوبائية بعد
تفيش جائحة الكورونا بأغلب جهات البالد كانت أهم محاور الحديث
مع ليىل الحداد النائبة عن حركة الشعب والكتلة الدميقراطية.
* ما هي تداعيات ما يحدث داخل الربملان عىل سري أشغاله؟
ـ علينا االشارة إىل أن مؤرشات تركيبة نواب الربملان ومنذ انطالقته
كانت تفيد ان املدة النيابية  2019ـ  2024ستعكس رصا ًعا حقيق ًّيا
بني القوى اليمينية يف ما بينها اضافة اىل مامرسات العنف التي طالت
عديد النواب والتي تم التعامل معها من قبل رئيس مجلس نواب
الشعب بالتجاهل بل متت حامية املعتمدين وهي مؤرشات ّ
تدل عىل
أن مظاهر العنف سيتواصل تحت قبة الربملان بأشكاله املختلفة املادي
واللفظي خالل الجلسات العامة طاملا ان رئيس املجلس يرى يف ذلك
غطاء الستمراره يف موقعه حتى وان تعطلت أشغاله كام هو حاصل اآلن
واملؤسف ان مظاهر العنف داخل الربملان تم نقلها إىل العامل ورغم ذلك مل
تتخذ اجراءات حقيقية ملحاسبة املعتدين خاصة وأن حادثة االعتداء عىل
النائبة كانت بحضور وزيرة املرأة اثناء مناقشة مرشوع قانون يه ّم املرأة

تمرير االتفاقية القطرية
رغم اإلخالالت رسالة
من النهضة إىل حليفها
االسرتاتيجي
حل ذلك تواصل االمر وكأنه
وبرئاسة النائبة االوىل لرئيس الربملان ورغم ّ
حالة طبيعية وهو ما يقيم الدليل عىل أن هناك بونًا شاس ًعا بني الخطاب
الرسمي والواقع املعيش يف عالقة بحقوق املرأة ومكانتها داخل املجتمع.
* لذلك قاطعتم أشغال الربملان إىل حدّ اتخاذ إجراءات ضد النواب
املامرسني للعنف؟
ـ لقد حسمت الكتلة الدميقراطية امرها وهذا ما اعلنته خالل الندوة
الصحافية مبقاطعة اجتامعات مكتب املجلس واملصادقة عىل القوانني إىل
حني الحسم يف االجراءات القانونية ض ّد املامرسني للعنف ألنهم كانوا يف
حالة تلبس ونحن نستنكر ونستغرب عدم تحرك النيابة العمومية أمام
هذه الجرمية.
* وهل هناك تنسيق مع كتل أخرى يف هذه الخطوات املتخذة؟
ـ سيكون هناك تنسيق مع كتل أخرى ألن ما وقع ال يجب ان يتكرر
وهذه الفضيحة ال يجب ان متر دون محاسبة كام حصل سابقا وهذا ما
نراه من خالل الخطوات املتخذة من قبل الكتلة الدميقراطية واملعلنة
خالل الندوة الصحافية.
* كان ألحداث العنف تداعيات عىل الجلسات العامة التي كانت
مخصصة الستكامل الهيئات الدستورية؟
ّ
ـ هذا أمر حاصل ألن األغلب لديه موقف متفق عليه يف عدم حضور
كل
الجلسات العامة وكذلك جلسات رؤوساء الكتل أي هناك شلل يّ ّ

الرتفيع يف العتبة االنتخابية
سيعطل مسار االنتقال
الديمقراطي ويزيد من
االستقطاب الثنائي

ملجلس نواب الشعب وبالتايل فإن عودة الربملان إىل سريه العادي يتطلب
اتخاذ االجراءات القانونية والتأديبية ض ّد مامرسات العنف التي وقعت
مس كبري من هيبة املجلس
تحت قبة الربملان بإعتبار ان ما حصل فيه ّ
ومكانة املرأة يف تونس والتي تعترب صاحبة الريادة تاريخيا مقارنة بغريها
من الدول وكانت مثاالً يحتذى به لكن اليوم لالسف تحدث مثل هذه
املامرسات داخل املؤسسة الترشيعية التي سنت ترسانة من القوانني
الداعمة ملكاسب املرأة ناضلت من أجلها أجيال متعاقبة.
* استنتاجات عديدة تربط بني أحداث العنف وأحداث أخرى
تزامنت معها فام حقيقة ذلك؟
ـ ما حدث هو جزء ال يتجزء من سيتاريو مرتابط الن حيثيات االعتداء
ومالبساته مل تكن محل صدقة او استفزاز متبادل بل إ ّن املعتدي قام
بفعلته مبارشة ودون مقدمات اذ مل يصدر أي ترصف أو حركة تستفزه
كام انه غادر قبة الربملان بالصورة التي شاهدناها مبارشة وهذا دليل عىل
أنه مكلف مبهمة.
إضافة اىل مواصلة االعتداء من قبل بعض نواب كتلة «ائتالف
الكرامة» بترصفات مل نعهدها سابقا مع إتيان اشكال التنمر وكل ذلك
دليل قاطع عىل السعي إىل إلهاء الرأي العام التونيس أوال عىل الندوة
الصحافية التي قدمت معطيات مه ّمة من تقرير التفقدية العامة عنه
قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد االبراهمي وما ورد
فيه من معلومات خطرية تورطت فيها أطراف نافذة وبالتايل كان الب ّد من
تغيري اهتامم وسائل اإلعالم بالرتكيز عىل ما حصل من اعتداء بالعنف عىل

الوضع الوبائي الكارثي
تتحمله الحكومة والحزام
الداعم لها بعدم توفري
التالقيح
النائبة عبري مويس وتغييب بقية األحداث االخرى.
* وماذا عن مترير اتفاقية مقر الصندوق القطري للتنمية؟
ـ ما يجب التذكري به ان هذه االتفاقية تم تقدميها السنة املاضية
بالطريقة نفسها اي خالل االجراءات االستثنائية وتم رفضه يف حني ارصت
النهضة وائتالف الكرامة هذه املرة عىل متريره يف ساعات متأخرة من
الليل دون عرضه عىل خلية االزمة وهذا مفروض اثناء العمل باالجراءات
االستثنائية كام أن رئاسة الربملان واصلت اشغال الجلسة دون إيقافها رغم
أحداث العنف وهذه رسالة من حركة النهضة إىل حليفها االسرتاتيجي
قطر يف فرض هذه االتفاقية بأي طريقة كانت رغم االخالالت الجوهرية
والشكلية وهو ما ارتكزت عليه الكتلة الدميقراطية عند تقديم طعنها إىل
الهيئة الوقتية ملراقبة عدم دستورية مشاريع القوانني.
* هل هناك عالقة بني حالة االحتقان داخل الربملان واملواعيد
االنتخابية القادمة؟
ـ تعول حركة النهضة كثريا عىل االستقطاب الثنايئ وهي ال تنظر بعني
االرتياح إىل صعود بعض القوى أو االحزاب الشعبية مثل حركة الشعب
يف سرب اآلراء لذلك تتعمد دامئا خلق رصاع ثنايئ بينها وبني كتلة الحزب
الدستوري الحر حتى ال تجعل الرصاع الحقيقي ال يخرج عن دائرتهام
الثنائية لذلك تلعب النهضة دامئا دور الضحية يف املقابل يلعب خصمها
دور الجالد وهذا ما يجعلها دامئا موجودة يف مختلف استطالعات الرأي.
كام أن حركة النهضة مستعدة الستعامل كل الوسائل من أجل البقاء

هناك بون شاسع بني
الخطاب الرسمي والواقع
يف عالقة بحقوق املرأة
ومكانتها يف املجتمع

يف السلطة الن
التي
املغانم
حصلت عليها
طيلة السنوات
املاضية وتغلغلها
يف مفاصل الدولة
يجعلها تفكر
يف أن تجعل
االستقطاب
الثنايئ والعمل
دوما عىل بقائها
محور جدل لدى
الرأي العام.
* أال ترى أن
تنقيح القانون
االنتخايب غرضه
هيمنة بعض
األحزاب عىل املشهد السيايس؟
ـ هذا ما يؤكده متسك حركة النهضة يف تنقيح القانون االنتخايب
بالفصل املتعلق بالرتفيع يف نسبة العتبة دون بقية الفصول املتصلة
باملال السيايس الفاسد ووسائل االعالم وعمليات سرب اآلراء ذلك ان العتبة
تضمن لها مزيد التموقع داخل الربملان يف ظل سياسة االستقطاب الثنايئ
وبفضل ما لها من امكانيات مادية ولوجستية.
* لكن الرتفيع يف العتبة سيغيب عديد األحزاب من املشهد الربملاين؟
ـ هذا صحيح خاصة بالنسبة إىل االحزاب التقدمية التي ال تحتكم
عىل امكانيات مالية وبالتايل ستفتقد الساحة السياسية التن ّوع واالختالف
بني العائالت الفكرية.
* يف املقابل هناك من يرى أن هذا الرتفيع سيضمن االستقرار ويحمل
من يحكم املسؤولية فإىل أي مدى ترين وجاهة هذا الرأي؟
ـ ميكن االخذ بوجاهة هذا القول إىل ح ّد ما ألن مسار العدالة
االنتقالية يف تونس ما زال مل يتشكل بعد واقصاء االحزاب املتكونة بعد
الثورة سيعيدنا رويدا رويدا إىل مربع الحزب الواحد كام ان صعود اليمني
من جانب النهضة والدستوري الحر سيجعلهام يلتقيان مستقبال يف الحكم
والجميع يتذكر ترصيحات قيادات النهضة كونها ال متانع يف مشاركة
الدستوري الحر الحكم ميثل امر خطري عىل مسار العدالة االنتقالية الهش
ويف طور التكوين وبالتايل علينا دعم التجربة الدميقراطية حتى تكون
االحزاب قادرة عىل املنافسة الحقيقية خاصة أن مؤرشات الواقع ب ّينت ان
توافقات النهضة السابقة مع بقايا التجمع (نداء تونس) ادت اىل الفشل
الذريع عىل املستوى االجتامعي واالقتصادي الن املنوال الذي ت ّم اعتامده
ال يختلف عن املنوال الذي كان يستند عليه نظام بن عيل.
* هناك من يعترب أن لقاء سعيد بالغنويش مكّن النهضة من نفس
جديد للمناورة وفرض ما تسعى إليه فهل لديك االعتبار نفسه؟
ـ ال ميكن األخذ بذلك االستنتاج بالرضورة الن فحوى اللقاء حاولت
النهضة توظيفه اال ان اجتامع رئيس الجمهورية بأمني عام حركة الشعب
أكد له من خالله عىل محافظته عىل رشوطه نفسها املتمثلة يف وجوب
استقالة املشييش قبل الذهاب اىل حوار وطني وانه ال وجود لوساطة
ووسطاء والدليل عىل ما ذكرته ان بيان مجلس شورى التمسك بتشكيل
حكومة سياسية بقيادة املشييش وهو ما يقيم الربهان عىل أن هناك فتور
يف عالقة سعيد بحركة النهضة الن رئاسة املشييش هي عنوان الفشل
وتشبث النهضة به عطل كل حوار ولقاءات تجمع مختلف الفاعلني.
* هل بقاء الوضعية عىل حالها انعكاس عىل اداء الحكومة يف
معالجة أزمة الكورونا؟
ـ الوضع الوبايئ الكاريث تتحمله الحكومة والحزام الداعم لها لعدم
توفريها التالقيح واعتقد أن رئيس الجمهورية والكتلة الدميقراطية واتحاد
الشغل يشكلون جبهة حقيقية مضادة ملنظومة الحكم الجامثة عىل
السلطة منذ عرش سنوات وهي ال تحاسب وال تتحمل املسؤولية بل هي
تستفيد من مغانم السلطة وتوزيع املصالح والبقاء يف الحكم وهذا ما
أدى إىل افالس الدولة إذ بلغت املديونية  18٫5مليار دينار ونسبة منو
متدنية  ٪8٫3ونسبة البطالة تجاوزت  ٪20لذلك فإن الحوار الوطني
يكون شامال للمجاالت االقتصادية واإلجتامعية وكذلك النظام السيايس
والقانون االنتخايب حتى يت ّم تأسيس حالة استقرار دامئة.
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«الشعب» تنرش كل التنقيحات اجلديدة للقانون األسايس لالحتاد

سعيا منا إىل توضيح أهم ال ّتنقيحات التي حصلت يف مؤمتر سوسة االستثنايئ غري االنتخايب ها إننا
ننرشها يف شكل وثيقة:
الفصل2 :
تتمثل أهداف االتّحاد العام التونيس للّشغل ومبادؤه العامة يف:
الفصل6 :
االنخراط يف االتّحاد حق لجميع الشغّالني بالفكر والساعد
واملتقاعدين منهم نسا ًء ورجاال وكذلك املهاجرين العاملني يف البالد
التونسية وذلك مهام كانت جنسياتهم ومعتقداتهم.
الفصل :10
وتت ّم دراسة املقرتحات التي ستعرض عىل املؤمتر العام ودمجها
وإعادة صياغتها والتثبت من مدى ت ّالمئها مع قيم ومبادئ املنظمة
ثم تصاغ يف شكل كراس لالطّالع وإبداء الرأي حولها من ِقبضلِ
الجهات والقطاعات وذلك قبل ستة أشهر من موعد املؤمتر العام
وتوكل إىل النظام الداخيل كيفية املصادقة عليها.
الفصل :20
ب  -يت ّم انتخابهم من قبل نواب املؤمتر العام باالقرتاع الرسي
مل ّدة خمس سنوات.
يج ّدد وجوبا عىل األقل ثلث أعضاء املكتب التّنفيذي الوطني
اللتّحاد العام التّونيس للشغل من بني األعضاء الذين استكملوا مدتني
نيابيتني متتاليتني حسب الصيغ
والترّ اتيب التّي يضبطها ال ّنظام الداخيل .ال يجوز تح ّمل مسؤوليّة
األمانة العامة ألكرث من دورتني متتاليتني.
الفصل 21
يتوىل املكتب التنفيذي الوطني
أ  -ضامن تطبيق أحكام القانون األسايس والنظام الداخيل والسهر
عىل احرتام الدميقراطية والشفافية واملساواة بني مختلف الهياكل
النقابية وبني كافة املنتسبني إىل االتحاد العام التونيس للشغل.
ب  -تنفيذ قرارات سلطات القرار املركزية لالتحاد العام التونيس
للشغل.
ج  -متابعة نشاط مختلف هياكل االتحاد وتقديم الدعم لها
لتيسري نشاطها وتدعيم قدراتها.
د  -ضامن وحدة املامرسة النقابية للمنظمة والعمل عىل تجانس
األداء النقايب ملختلف الهياكل
هـ  -إعداد ميزانية سنوية لالتحاد حسب حاجيات مختلف
الهياكل النقابية ويف حدود املوارد املالية للمنظمة ومتابعة حسن
تنفيذها بعد مصادقة الهيئة اإلدارية الوطنية عليها.
و  -ربط عالقات رشاكة وتعاون مع املنظامت الوطنية والعربية
والدولية التي تجمعها باإلتحاد مبادئ وأهداف ومصالح مشرتكة.

أ -توحيد جميع الشغّالني نسا ًء ورجاال بالفكر والّساعد واملتقاعدين منهم وتنظيمهم عىل مستوى
املؤسسة وعىل ال ّنطاق املحيل والجهوي والقطاعي والوطني واالرتقاء بوعيهم ومامرستهم.
ع -ي ّتخذ االتّحاد العام ال ّتونيس للّشغل ال ّتدابري املناسبة ملتابعة وضع ّية املهاجرين بتونس.

الفصل  :25إضافة
ويحرضه دون حق التصويت الكتّاب العامون للنقابات
الخصوصية أو من ينوبونهم.
الفصل  :28إضافة
ب  -ال ّنقابة الخصوصيّة هي هيكل وطني يضّ م الشغّالني املنتمني
إىل فرع القطاع ويضبط ال ّنظام الداخيل تنظيمها ومجال نشاطها.
الفصل  :39إضافة يف تركيبة الجامعة.
عىل أن ال يتجاوز عدد املتقاعدين منهم عضوان.
الفصل 40
يتوىل املكتب التنفيذي للجامعة العامة
أ  -تنفيذ مقرارات سلطات القرار القطاعية
ب  -ضامن وحدة املامرسة النقابية والعمل عىل تجانس األداء
النقايب قطاعيا
ج  -متابعة نشاط الهياكل النقابية التابعة للقطاع وتقديم الدعم
لها لتيسري نشاطها وتدعيم قدراتها
ج  -اإلرشاف عىل املفاوضات القطاعية الوطنية
هـ  -تعزيز وتطوير العالقات العربية والدولية مع املنظامت
املشابهة عىل أساس املبادئ واألهداف واملصالح املشرتكة وذلك
بالتنسيق مع قسم العالقات العربية والدولية والهجرة باالتحاد العام
التونيس للشغل.
الفصل  : 49إضافة.
ب  -متابعة تنفيذ مقررات مؤمتر االتحاد الجهوي واملجلس
الجهوي واتخاذ القرار يف املسائل املطروحة عىل أن ال تتعارض مع
القرارات الوطنية.
الفصل  :50إضافة.
ب  -أن ال يقل عدد النساء عن إثنتني
الفصل  56إضافة ملؤمتر االتحاد املحيل.
 ...عىل أن تراعى فيها نسبة املنخرطني من بني النشيطني
باملعتمدية وبعدها عن مركز الوالية حسب إجراءات وتراتيب
يح ّددها النظام الداخيل.
الفصل 71
القسم الثالث :ندوة اإلطارات القطاعية الجهوية
أ -ندوة اإلطارات القطاعية الجهوية ترتكب من كافة اإلطارات
النقابية للقطاع بالجهة

أ  -تنعقد ندوة اإلطارات القطاعية الجهوية مرة كل ستة أشهر
وكلام دعت الحاجة إىل ذلك واستثنائيا حسب إجراءات وتراتيب
يحددها النظام الداخيل.
الفصل 76
أ  -ترتكب الهيئة الوطنية لل ّنظام الداخيل من خمسة أعضاء
ينتخبهم املؤمتر العام باالقرتاع الّرسي ملدة خمس سنوات عىل أال
يتجاوز عدد املتقاعدين من بينهم عضوان من قطاعني مختلفني وألاّ
يتجاوز ممثّل كّل قطاع العضو الواحد بال ّنسبة إىل البقيّة .وت َرفع
سنويّا تقريرا للغرض إىل الهيئة اإلداريّة الوطنية.
ب  -يرأس الهيئة الوطنية لل ّنظام ال ّداخيل مقّرر ينتخب من بني
أعضائها وتعمل بإرشاف قسم ال ّنظام الّداخيل.
ج  -ي ّجدد وجوبا ثلث أعضاء الهيئة الوطنية لل ّنظام الّداخيل من
بني األعضاء الذّين استكملوا مدتني نيابيتني متتاليتني حسب الّصيغ
والترّ اتيب التّي يضبطها ال ّنظام الّداخيل.
د  -ال يجوز ت ّحمل مسؤوليّة املقّرر ألكرث من دورتني.
الفصل 78
أ  -ترتّكب الهيئة الوطنية للمراقبة املالية من خمسة أعضاء
ينتخبهم املؤمتر العام باالقرتاع الرسي ملدة خمس سنوات عىل أّال
يتجاوز عدد املتقاعدين من بينهم عضوين من قطاعني مختلفني وألاّ
يتجاوز ممثّل كّل قطاع العضو الواحد بال ّنسبة للبقيّة.
ب  -يرأس الهيئة الوطنية للمراقبة املالية مق ّرر ينتخب من بني
أعضائها وتعمل بإرشاف قسم املالية.
ج  -يج ّدد وجوبا ثلث أعضاء الهيئة الوطنية للمراقبة املالية من
بني األعضاء الذّين استكملوا ّمدتني نيابيتني متتاليتني حسب الّصيغ
والترّ اتيب التّي يضبطها ال ّنظام الداخيل.
د  -ال يجوز ت ّحمل مسؤوليّة املق ّرر ألكرث من دورتني متتاليتني.
إضافة الفصل 101
ينظم مهرجان االتحاد لإلبداع مرة كل سنة يف إحدى الجهات
التي تقرتحها الهيئة اإلدارية الوطنية.
الفصل 108
يجوز الجمع بني املسؤوليّات ال ّنقابية عىل مستوى الهياكل
ال ّنقابية القطاعية والجهوية واملحلية عىل أّال تتجاوز حاالت
الجمع اثنتني .ويح ّدد ال ّنظام ال ّداخيل حاالت الجمع من عدمه بني
املسؤوليّات ال ّنقابية.
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وطنيـة

بعد تجاهل النهضة لألزمة الصحية وإرصارها عىل طلب تعويضات باملليارات..

غضـب عــارم ودعــوات للخــروج إلـى الشــــارع
تم تداوله لرئيس مجلس شورى الحركة
انتقادات الذعة ،طالت حركة النهضة ،بسبب مقطع الفيديو الذي ّ
عبد الكريم الهاروين ،وهو يطالب فيه بالتعويضات خالل وقفة احتجاجية ألنصار حزبه ،وقد طالب الهاروين
رئيس الحكومة هشام املشييش برضورة تفعيل «صندوق الكرامة» ورصف  3000مليار دينار لتعويض من
أسامهم بـ«ضحايا االستبداد واملناضلني السياسيني» املنتمني إىل الحركة قبل  25جويلية الجاري.
وقد ح ّذر الهاروين من أن حركة النهضة لن تسكت عن مطالب أنصارها ،مهدّ داً باستخدام القوة يف حالة
عدم الحصول عىل هذه التعويضات ،إذ قال «يف حال عدم االلتزام بالتاريخ املحدد ،فإن الشباب الجديد لحركة
النهضة سيأيت عىل األخرض واليابس».
غضب عدد كبري من التونسيني بالنظر إىل األزمات املالية واالقتصادية والصحية
وقد أ ّجج هذا الفيديو
َ
التي مت ّر بها تونس .إذ أن تجديد حركة النهضة مطالبها برصف التعويضات ،بينام تواجه البالد أزمة صحية
ومالية واقتصادية ،أثار حملة استنكار واستياء واسعة لدى التونسيني ،الذين أشاروا إىل التداعيات السلبية لهذا
املرشوع عىل اقتصاد وخزينة الدولة ،وعدم مباالة النهضة بأوضاع البالد خدمة لقواعدها.
تستغل دعمها لرئيس الحكومة هشام املشييش وخضوعه لها ،لتسوية
ّ
واعترب البعض أن حركة النهضة
وضعية أتباعها الذين انتسبوا إليها يف فرتة حكم بن عيل ألجل مصالحها ،وذلك عىل حساب حاجيات وأولويات
شح يف املوارد املالية وعجز عن تسديد ديونها الخارجية.
البالد التي تشكو من ّ

ظل أولويات عاجلة تنتظر الدولة
كام أن التوقيت الذي جددت فيه إثارة هذه املسألة ال يسمح بذلك ،يف ّ
عىل رأسها النهوض بقطاع الصحة وجلب ك ّميات من لقاح كورونا لحامية أرواح التونسيني.
ويف هذا االطار أدان حزب «حركة الشعب» ما أسامه بـ«السلوك االنتهازي النفعي» الذي تحاول من خالله
حركة النهضة استغالل الوضع الصعب الذي مت ّر به البالد وحاجة رئيس الحكومة هشام املشييش إىل الدعم
السيايس ،من أجل الضغط عليه لتفعيل «صندوق الكرامة» ورصف تعويضات وتحقيق مكاسب ألتباعها ،تحت
عنوان «حقهم يف التعويض عن التعذيب والقهر واالعتقال من ِق َبلِ النظام السابق» ،إضافة إىل استغالل الربملان
إلضفاء رشعية قانونية عىل هذا «االنحراف الخطري».
ودعا الحزب ،يف البيان نفسه ،رئيس الحكومة إىل «عدم الخضوع البتزاز حركة النهضة وتح ّمل مسؤولياته
ظل هذا الوضع الذي يتطلب
كرجل دولة لحاميتها من االستغالل الحزيب والنفعي والحفاظ عىل مقدراتها يف ّ
توفري كل اإلمكانيات لحامية أرواح الناس..
ّ
وحث كل القوى السياسية واملنظامت الوطنية للتصدي لهذا «السلوك األرعن» لحركة النهضة «التي ال
تعنيها الدولة ومصلحتها أمام مصلحة الجامعة» ،والعمل املشرتك من أجل منعها من استغالل الوضع الحايل
لالستفراد بالحكومة ومقدرات ومؤسسات الدولة.

الحكومة تتسوّل لجلب التالقيح ومطالب تزيد من تأجيج األوضاع
هيئة الحقيقة والكرامة ليست محكمة
يف السياق ذاته ،ه ّدد النائب مربوك كورشيد بالتوجه إىل القضاء
يف حال رصفت التعويضات .وقال إن أطرافاً سياسية تريد مترير
هذه التعويضات بعد التنسيق السابق مع رئيسة هيئة الحقيقة
والكرامة سهام بن سدرين ،معتربا ً أن املقررات التي أعدتها بن
سدرين باطلة .وأكد كورشيد أن ما تطالب به حركة النهضة غري
قانوين ،فجرب الرضر يستند إما إىل حكم قضايئ باتّ  ،أو إىل اتفاق
بني الطرفني ،ممثل الدولة والضحايا ،وهذا مل يتم ،وهيئة الحقيقة
والكرامة ليست محكمة ،ورئيستها ليست قاضية ،وبالتايل فام يصدر
عنها من قرارات غري ملزمة.
من جهته ،انتقد أمني عام حزب التيار الدميقراطي غازي
الشوايش مطالبة حركة النهضة رئيس الحكومة بتفعيل صندوق
الكرامة املعروف بصندوق التعويضات لضحايا االستبداد يف وضع
وبايئ تعيس تعيشه تونس.
وتساءل الشوايش ،كيف ميكن مطالبة الحكومة بتفعيل صندوق
الكرامة وتعويض ضحايا االستبداد يف هذا الزمن األغرب بالذات؟››،
وأشار إىل أ ّن الحكومة بصدد التس ّول لجلب التالقيح وكيف لها أن
تف ّعل صندوق التعويضات ،باإلضافة إىل أ ّن الحكومة وفقا للشوايش
مه ّددة بالتوقف عن دفع ديونها وخالص أجور موظّفيها وإعالن
إفالسها.
واعترب الشوايش أ ّن ما دعت إليه النهضة هو مج ّرد «وقاحة
وأنانية وابتزاز واستضعاف ومتاجرة بآالم الضحايا››.
الئحة شعبية
ويف السياق نفسه ،دعا النائب منجي الرحوي ،إىل التظاهر ،ض ّد
ما اعتربه طغمة (وتعني أرذل الناس) تقودها حركة النهضة للتمكّن
من أجهزة الدولة ،واستهداف الشعب.
كام دعا املواطنني إىل احتالل الشوارع والساحات العامة ،ومراكز
السلطة الجهوية واملحلية ،وذلك بهدف إسقاط املنظومة السياسية
التي تتزعمها حركة النهضة.
وقال الرحوي إنه مل يعد أحد يشك يف الطابع اإلجرامي لهذه
الطّغمة الحاكمة التي تستهدف الشعب يف حياته ويف حقه يف
الحياة وتستهدف الشعب يف قوته وقوت أبنائه ويف كرامته التي
تداس يوميا ويف سيادته الوطنية التي تستباح يوميا والتي مترغ يف
الوحل.
وأكد أنه ليس للتونسيات والتونسيني ما يخرسون وأنه مل يعد
لهم ما يخرسون سوى كرس قالع القهر والظلم والحيف .وطالب

«حراير وأحرار تونس» عىل ح ّد تعبريه بالتوحد وتنظيم
الصفوف يف األحياء واملزارع واملصانع واملعاهد والكليات
واملدن واألرياف يف كل نقاط هذه البالد .وأكد أن األمر
لن يستغرق وقتا كبريا وإنهم لن يصمدوا ألنهم جبناء
وألنهم أوهن من خيط العنكبوت.
وبالتزامن مع ذلك ،أطلق نشطاء ،الئحة شعبية
تطالب بالخروج إىل الشارع احتجاجا عىل صندوق
بحل الربملان التونيس.
التعويضات ،واملطالبة ّ
ورأى مراقبون ،أن تزامن دعوة حركة النهضة
للحصول عىل تعويضات ،والبالد مت ّر بأسوإ فرتاتها ،من
شأنه أن يكون وقودا لحراك شعبي غري مسبوق .إذ أن
التونسيني يشعرون بظلم اجتامعي ،نتيجة عدم تحقق
مطالبهم يف التنمية والعيش بكرامة ،ومقابل ذلك تأيت
دعوات للحصول عىل تعويضات ،مبا ميكن أن ميثل
حدثا قويا الندالع احتجاجات واسعة ضد املنظومة
الحاكمة.
وحذّر رئيس لجنة املالية يف الربملان النائب عن
الكتلة الدميقراطية املعارضة هيكل امليك ،من مخاطر
ثورة اجتامعية عارمة ،قال إنها لن تكون ثورة ياسمني،
بل ستكون ثورة خرساء صامء مغبرّ ة دامية بوجه
قبيح .وأضاف أن الثورة املقبلة لن يكون لها صوت
وال مشهدية إخراجية ،ولن يقف لها الكونغرس ولن
تنتج خرباء يف الدميقراطية املحلية وحقوق الحلزون
وجمعيات مجتمع مدين ودستورا ً.
صندوق الكرامة ورد االعتبار
يعود تأسيس صندوق الكرامة ورد االعتبار لضحايا
االستبداد إىل سنة  2013حني صادق عليه املجلس
التأسييس ،ومل يف ّعل منذ ذلك التاريخ ،وهو صندوق
مخصص لجرب الرضر املادي لضحايا االستبداد ،وفق
ّ
الربنامج الشامل لجرب الرضر ور ّد االعتبار الذي أع ّدته
هيئة الحقيقة والكرامة ،وهي هيئة دستورية كُلفت
تفعيل مسار العدالة االنتقالية عقب الثورة.
ويتوىل هذا الصندوق التعويض املادي للمساجني السياسيني يف
عهدي الرئيسني السابقني الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن عيل،
ْ
ً
خالل الفرتة املمتدة بني  1955و ،2011إضافة إىل تعويض ضحايا
األحداث اإلرهابية وجرحى الثورة وعائالت شهدائها.

غازي الشوايش

عبد الكريم الهاروين

مربوك كورشيد

منجي الرحوي

برنامج
ويشمل
التعويضات ناشطني من مختلف القوى السياسية وغري حزبيني ،لكن
مراقبني تساءلوا عن معنى هذه التعويضات املادية ،بعد أن تلقّى
املساجني تعويضات وفقاً لقانون العفو الترشيعي الذي صدر بعد
الثورة.
* حياة الغامني
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إلغاء إضراب الشركة التونسية للمالحة
أعلنت الرشكة التونسية للمالحة ،أنه تقرر إلغاء اإلرضاب الذي دعت إليه األطراف النقابية
أيام  14و 15و 16جويلية الجاري ،وذلك بعد التوصل إىل اتفاق بني وفد عن الرشكة وآخر عن
الطرف النقايب .وكان عدد من أعوان الرشكة التونسية للمالحة قد نظّموا ،وقفة احتجاجية
بسبب انتدابات لربابنة واعوان جدد.
ويأيت هذا االحتجاج ،وفق معطيات الجامعة العامة للنقل املنضوية تحت االتحاد العام
التونيس للشغل ،بسبب سياسة االنتدابات أحادية الجانب وفق االطراف النقابية ،يف حني أنه
ت ّم التأكيد يف عديد الجلسات مع سلطة اإلرشاف عىل وجوب فض إشكال االعوان املتعاقدين ألكرث من  48شهرا قبل
الرشوع يف االنتدابات الجديدة التي بلغت  20انتدابا .وش ّدد الطرف النقايب عىل رضورة القيام بطلب عروض لالنتداب
املبارش بالرشكة التونسية للمالحة يف إطار مناظرة يف كنف الشفافية.

غلق الطريق وإشعال مجلس القضاء العدلي يقرر
إيقاف القاضي البشري العكرمي
العجالت أمام مقر
عن العمل
والية سليانة
عمد عدد من عامل املقاهي بوالية سليانة ،إىل
غلق الطريق الرئيسية أمام مقر الوالية وإشعال
العجالت املطاطية ،وذلك بسبب تواصل الحجر
الصحي الشامل لألسبوع الرابع عىل التوايل.

قرر مجلس القضاء العديل املنتصب للتاديب بتاريخ 13
جويلية  2021إيقاف القايض البشري العكرمي عن العمل يف
البت يف ما نسب إليه ويحال امللف فورا اىل النيابة
انتظار ّ
العمومية التخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عمال بأحكام
الفصل  63فقرة ثانية من قانون املجلس األعىل للقضاء.

والية قفصة
بلدية السند

إعالن بتة عمومية لكراء محالت بلدية
للمرة الثانية (اصالح خطأ على مستوى التاريخ)

يترشف رئيس بلدية السند بإعالم العموم بإجراء بتة عمومية باالشهار واملزاد العلني للمرة الثانية
لتسويغ محالت بلدية يوم الثالثاء املوافق لـ 2021/07/27 :بداية من الساعة التاسعة صباحا مبقر البلدية
وذلك حسب الجدول التايل:

ع/ر بيان املحل املساحة السعر الضامن مكان وتوقيت مدة التسويغ
اجراء البتة
االفتتاحي السنوي الوقتي
258د بلدية السند عىل سنة واحدة قابلة
2٫580د
 01دكان عدد01
بساحة 02مارس

 01محل عدد08
و 09و 10بالسوق
املركزية

720د
للمحل الواحد

الساعة التاسعة
صباحا
72د للمحل بلدية السند عىل
الواحد الساعة التاسعة
والنصف صباحا

للتجديد

فعىل الراغبني يف املشاركة ومل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الجامعات املحلية او الدولة وليست لهم
سوابق عدلية:
ـ أن يسحبوا االستامرة املعدة للغرض لتعمريها وارجاعها لبلدية السند قبل الساعة التاسعة صباحا ليوم
 2021/07/27مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ شهادة ابراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية مسلمة من القباضة املحلية
ـ وصل الضامن الوقتي واملساوي لـ  ٪10من السعر االفتتاحي مسلم من السيد قابض املالية بالسند.
ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم امتام البتة عند االقتضاء.
ملزيد االرشادات ميكن االتصال مبقر البلدية او عن طريق الهاتف  76290164اثناء أوقات العمل.

بيان النقابة األساسية ألعوان وموظفي
املعهد الوطني للرتاث
«...أحبك يا شعب تونس الذي امتحنك الدهر وامتحنته فعرف فيك الشجاعة مع اإلخالص وعرف فيك الصرب مع
املثابرة( .»...الزعيم املناضل الشهيد فرحات حشاد).
نحن أعضاء النقابة األساسية ألعوان وموظفي املعهد الوطني للرتاث املجتمعني يوم الثالثاء  12جويلية 2021
باملعهد الوطني للرتاث ،وبعد تدارسنا لألوضاع املهنية املرتدية والوضعية الكارثية ملختلف األعوان باإلدارة املركزية
والتفقديات واملواقع األثرية واملعامل التاريخية واملتاحف نعرب عن:
 اعتزازنا بانتامئنا إىل االتحاد العام التونيس للشغل قلعة النضال الوطني واالجتامعي والتمسك بدوره الوطنيوالعمل ضمن هياكله وتحت رايته.
 مساندتنا للبيان الصادر عن النقابة األساسية لسلك محافظي الرتاث بتاريخ  02جويلية .2021ونطالب مبا ييل:
 - 1نطالب السيد املدير العام للمعهد الوطني للرتاث بتوجيه مراسلة لوزارة الصحة للتكفل مبصاريف تحاليل
التقيص حول فريوس كورونا ألبناء املعهد الوطني للرتاث وتفعيل األولوية يف التلقيح.
 - 2اتخاذ جميع التدابري الوقائية لحامية األعوان من فريوس كورونا ومنها الغلق الفوري لكل إدارة تسجل ثالثة
إصابات فام أكرث ضمن أعوانها.
 - 3نطالب اإلدارة بحامية جميع أعوانها من عمليات التشويه والثلب وهتك األعراض وذلك بالتتبع اإلداري والجزايئ
لألسامء املستعارة مبواقع التواصل املقرتفة لذلك.
 - 4نؤكد عىل رضورة الدعوة النتخابات مجلس املعهد وتفعيله دوره.
 - 5نطالب بحسن الترصف يف املوارد البرشية املتاحة وفتح تحقيق إداري حول عملية التعاقد مع رشكة املناولة
االتصالية.
 - 6الترسيع يف تكوين لجنة للنظر يف التجاوزات املقدمة يف عريضة أعوان التفقدية
الجهوية للساحل كام ت ّم االتفاق عىل ذلك مع جميع األطراف خالل جلسة العمل
واتخاذ اإلجراءات املناسبة.
 - 7نطالب اإلدارة بالدفاع عن منظوريها عند تعرضهم للعنف أثناء قيامهم بواجبهم املهني.
وندين ما ييل:
 - 1التسويف املمنهج واملقصود من ِقبَ ِل اإلدارة يف االستجابة للمطالب النقابية.
 - 2التغييب املمنهج للنقابة يف االمتحانات الداخلية ملنظوريها.
 - 3ندين اإلعتداءات بجميع أنواعها وأشكالها املامرسة عىل بعض األعوان.
 - 4مواصلة اتخاذ القرارات الهامة داخل املكاتب املغلقة ودون ترشيك الطرف النقايب.
 - 5االعتداء املتواصل عىل تراثا الثقايف والعجز التام عن حامية موروثنا الحضاري.
ونعرب عن استيائنا من ما ييل:
 - 1تدهور األوضاع الصحية داخل املؤسسة وعدم وجود خطة لحامية جميع العاملني بالفكر والساعد بقطاع الرتاث.
 - 2عدم وجود مخطط لحامية تراثنا األثري
 - 3األداء الضعيف جدا لإلدارة.
 - 4تلكّؤ اإلدارة يف تعيني جلسة عمل مع النقابة األساسية ألعوان وموظفي املعهد الوطني للرتاث لتدارس العديد
من النقاط امله ّمة.
 - 5اإلهامل املتع ّمد لبعض امللفات الحارقة ومنها إعادة الهيكلة.
 - 6بطء أو عدم اتخاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب.
 - 7السلبية املمنهجة واملتعمدة لإلدارة مام ولّد احتقانا داخل املؤسسة وتناحرا بني األعوان.
الرقي بهذه املؤسسة والذود عنها وتحقيق املطالب املرشوعة لجميع
وبنا ًء عىل ما تقدم ذكره وحرصا منا عىل ّ
األعوان العاملني بها ،فإن النقابة األساسية ألعوان وموظفي املعهد الوطني للرتاث لن تقف مكتوفة األيدي أمام
التدهور غري املسبوق لألوضاع داخل املؤسسة وستعلن التعبئة للبدء يف خوض تحركات احتجاجية إن مل تجد تجاوبا
وحلحلة للمشاكل العالقة من ِق َب ِل اإلدارة وسلطة اإلرشاف.
* الكاتب العام :عماّ ر هاليل

تعزية

تتق ّدم األرسة املوسعة لجريدة الشعب بأح ّر التعازي لألخ محمد
التيجاين االيالهي إثر وفاة والدته راجني من الله أن يتقبلها بواسع
الرحمة وأن يسكنها فراديس جنانه .وأن يرزق جميع أفراد العائلة
جميل الصرب والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تعزية

بكلّ أىس وحرسة ولوعة تلقّينا نبأ وفاة األخ محمد بن مسعود عضو النقابة األساسية
للتعليم الثانوي بالجديدة.
وإثر هذا املصاب الجلل نتقدم بأح ّر التعازي إىل عائلته وزمالئه
وكل النقابيني .وندعو الله أن يتغ ّمد الفقيد بواسع رحمته ويغفر
له ويطيّب ثراه ويتقبله القبول الحسن ويحسن مثواه وأن يسكنه
فراديس جنانه وأن يرزق أهله وذويه جميل الصرب والسلوان وإنّا
للّه وإنّا إليه راجعون.
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التعهد بإعادة تشغيل املعامل اآللية بالساحل واأللبان الصناعية بسيدي
بوعلي وصرف مساعدات للعمال
صاحبي رشكتي «املعامل اآللية
أفادنا األخ قاسم الزمني الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بسوسة أن وزير الصناعة تعهد باستدعاء
ْ
بالساحل» و«األلبان الصناعية» بسيدي بوعيل خالل هذا األسبوع أي قبل العيد واألسبوع األول بعد العيد من أجل االنطالق يف ترسيع
املؤسستني كام ت ّم االتفاق عىل متكني كافة العامل باملؤسستني من مساعدات اجتامعية.
اإلجراءات إلعادة تشغيل ّ
كان ذلك خالل الجلسة الصلحية التي التأمت يوم الثالثاء املايض لتدارس ملف ّْي الرشكتني املذكورتني مبقر رئاسة الحكومة بالقصبة.
وحرض الجلسة وفد من مستشاري رئيس الحكومة والوزارات املعنية ووالية سوسة واإلدارة العامة إلدارة نزاعات الشغل إىل جانب وفد
نقايب من املؤسستني املذكورتني واالتحاد الجهوي للشغل بسوسة بدعم من األخ سمري الشفي عضو املركزية النقابية.
ومعلوم أن ملف املؤسستني املذكورتني مضمنتني يف اإلرضاب العام املزمع تنفيذه بجهة سوسة.
* صربي الزغيدي

عمال شركة «فاليو» يحصلون
جريدة الشّعب اليومية وموقع «الشعب على زيادة بنسبة  09باملائة
نيوز» ورقيّ املشهد اإلعالمي
شيء من التاريخ

يوم  12جويلية ،هو ذكرى صدور أول عدد من جريدة الشّ عب الورقية اليومية
سنة  ،1985وتواصلت إىل أيام  13و 14و 15و17جويلية ،وت ّم رضب هذه التجربة
مع رضب املنظمة الشغيلة...
جريدة الشعب اليومية كانت موضوع رسالتي يف ختم الدروس مبعهد الصحافة
وعلوم االخبار بتأطري من األستاذة الفاضلة حميدة البور ،وساهم يف أشغال لجنة
الرسالة كل من األستاذ الفاضل محمد العرويس بن صالح رئيس تحرير جريدة
الشعب ورئيس تحرير الشعب اليومية يف  1985إىل جانب األستاذ الفاضل بسام
الربقاوي...
كان الرهان يف هذه الرسالة التي حاورت فيها مدير الجريدة آنذاك كامل سعد
ورئيس تحريرها محمد العرويس بن صالح وايضا الطيب البكوش ،هو أن املنظمة
الشغيلة اليوم يف حاجة إىل تطوير أدائها اإلعالمي لرتاوح بني املبادئ العامة
للمنظمة ومه ّمتها كصوت للعامل بالفكر والساعد ولكافة املهمشني يف البالد وبني مقتضيات اإلعالم الجديد من حريات والحق يف
اإلعالم وأساسيات أخالقيات املهنة.
الحلم مل يتحقق ،لكن تحقق حلم آخر ال يقلّ أهمية عنه ،هو بعث موقع «الشعب نيوز» كذراع إعالمي الكرتوين جديد لالتحاد
العام التونيس للشغل وللطبقة العاملة يف تونس.
القامئون عليها صحافيون وإدارة يُشهد لهم بالكفاءة واملهنية ،ويبذلون أقىص مجهوداتهم حتى تكرب هذه التجربة ويكون لها شأن
يف املشهد اإلعالمي يف تونس بالغوص يف الشأن العاميل والنقايب والسيايس والثقايف واالقتصادي وكل مجاالت الشأن العام.
ونحن نأمل يف أن نقدم منتوجا إعالميا ذا جودة ويكون بديال للرداءة التي ع ّمت البالد.
بالتأكيد أن هذه التجربة وهذا املكسب سيم ّر ببعض املصاعب يف بداياته ،وهذا أمر طبيعي ككل التجارب اإلنسانية ،لكل هدفنا أن
رقي املشهد اإلعالمي.
نكون يف مستوى انتظارات الطبقة العاملة يف تونس والحركة النقابية وأن نساهم يف ّ
دعوة اىل زمياليت وزماليئ طلبة معهد الصحافة وعلوم االخبار اىل دراسة هذه التجربة ونقدها والبحث يف مضامينها.
* صربي الزغيدي

رثاء املناضل النقابي الراحل ونيّس عثماني
ع ّزوين يف رجايل وجييش
ع ّزوين هام ڨالو مات
آمس نندب عالعيايش
برهان وهشام الفرحات
والسايس ومحمد اللمويش
نبيك عليهم بالدمعات
والحرباوي مافڨدتويش؟
والصالحي ،يا ندماين عىل ما فات
هوما أصحايب هوما أحبايب
هوما داري وهوما حويش

وهوما شموخ النخالت
ياحرڨي يف الكبدة وجايش
عالش ونيّس بالذات

نبيك عىل صيودة ملاباعويش
وانتم ابكو عالتعويضات
* وسام الزعراوي

املختصة يف قطع غيار السيارات والطرف النقايب اتفاقا للزيادة
أمضت إدارة مؤسسة فاليو
ّ
يف األجور بعنوان سنة  2021بنسبة  09باملائة ومبفعول رجعي بداية من شهر مارس
 .2021كام متتع جميع العامل برتقية مهنية بصنف وواحد ما عدا الصنف  .11وقد ت ّم
هذا االتفاق بإرشاف األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل
وبحضور األخوين نجيب املربويك والطاهر الربباري وعن الطرف اإلداري السادة يان
لوكوك وايدوارد الردينوا وحاتم باشا .ونوه االخ االمني العام باالتفاق الحاصل يف هذا
الظرف الصحي العصيب .وقال األخ األمني العام إن االتفاق سيمكّن من تعزيز املناخ
االجتامعي وهو أمر مه ّم لدفع اإلنتاج واإلنتاجية وفتح املجال أمام مزيد من االستثامرات
التي يحتاجها االقتصاد من تحقيق النمو .واعترب األخ حسام بالضياف كاتب عام النقابة
األساسية لفاليو أن االتفاق مه ّم وهو مراكمة لعالقة الحوار التي تجمع األطراف االجتامعية
داخل املؤسسة .وقال إن الرشكة تسعى أيضا إىل الحصول عىل ترخيص الستجالب التالقيح
ض ّد كورونا لفائدة العامل .وتجدر اإلشارة اىل ان التقاليد يف مؤسسة فاليو تقيض بعدم
الرتخيص للمسؤولني واإلداريني اإلدالء بترصيحات صحفية وهي سياسة اتصالية متبعة
نص االتفاق أن الزيادة يف االجور هي نتيجة إميان
من ِق َب ِل الرشكة منذ عقود .وجاء يف ّ
األطراف االجتامعية داخل املؤسسة بدعم الحوار االجتامعي وتسعى إىل الحفاظ عىل
املناخ االجتامعي السليم.
* طارق السعيدي

في مسألة التعويضات

ماذا يعني التشابه يف املبالغ
املسندة؟
رغم أن قرارات جرب الرضر
لهيئة ابن سدرين غري منشورة
إال أنني متكنت من العثور
عىل أربعة منها فحذفت كل
ما يشري إىل أصحابها ليتبني يل
أن املبلغ املسند لكل واحد
منها هو  132ألف دينار أي
ما يساوي مرتب أستاذ تعليم
ثانوي ملدة سبع سنوات
ونصف كاملة دون أن يرصف
منها أي مليم ،فأ ّي إفالس
وسفَه هذا؟
* أنس
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نقابة

إلغاء اإلضراب بالديوان الوطني للسياحة...
وهذا محتوى االتفاق

ألغت الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة
والصناعات الغذائية اإلرضاب املقرر بالديوان الوطني للسياحة
يومي  14و 15جويلية الجاري وذلك إثر اتفاق أُبرم مبقر اإلدارة
العامة إلدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعالقات املهنية.
القرار جاء بعد االطالع عىل محارض االتفاقات السابقة املربمة
مع وزير السياحة بخصوص ديوان السياحة ،وقد أكد الطرف النقايب
رضورة التقيد باآلجال املضمنة مبحارض الجلسات.
وكانت «الشعب» قد كشفت عن مضامني الجلسة واالتفاق
بني الجامعة العامة برئاسة األخ صابر التبيني كاتب عام الجامعة
ووزير السياحة.
نص عىل أنه ال يوجد مرشوع يف إعادة توزيع
االتفاق مع الوزير ّ
مختصة وكل تص ّور يتعلق
صالحيات الديوان الوطني إىل  3هياكل
ّ
بإعادة هيكلة الديوان يت ّم بصفة تشاركية مع الطرف النقايب.
أما عىل مستوى الحفاظ عىل استقاللية الديوان املادية
واإلدارية ،فقد ت ّم التأكيد أن الديوان مؤسسة عمومية ال تكتيس
صبغة إدارية تتمتع باالستقاللية اإلدارية واملالية ،وتتمثل مه ّمته
األساسية يف تطبيق سياسة الدولة يف القطاع السياحي وخاصة
تنمية القطاع السياحي ،تنظيم ومراقبة النشاط السياحي والرتويج
والنهوض باملنتوج.
وحول مشكل مقر الديوان ،ت ّم التأكيد عىل الحرص عىل القيام
بكل األعامل التحضريية والترسيع يف إجراءاتها علام أنه قد متّت
مراسلة وزارة التجهيز واإلسكان والبنية التحتية اىل جانب مراسلة
وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية وطلب االعتامدات للقيام
بالدراسات الالزمة مبرشوع ميزانية سنة .2022

من ناحية أخرى ،تعهد الطرف اإلداري بتسوية ملف التأمني
بصفة تدريجية عىل أن تت ّم الدفعة األوىل مببلغ مايل يغطي تصفية
سنوات  2017و 2018و 2019يف أجل أقصاه  31جويلية ،2021
أما فيام يتعلق مبنح التأمني تباعا الخاصة بالثالثية الثانية والثالثة
لسنة  2021فقد تم االتفاق عىل عقد جلسة عمل بني املدير العام
للديوان الوطني للسياحة واملدير العام
لرشكة التامني «اسرتي» قصد دراسة إمكانية االتحاد الجهوي
الجدولة للمبالغ املتعلقة باملنح املذكورة.
هذا وت ّم التطرق إىل إمضاء محرض
جلسة  23افريل  2021واحرتام محارض
جلسات التفاوض ثم إمضاء املحرض.
وبخصوص أرايض برج السدرية فقد ت ّم

االتفاق عىل تنظيم جلسة عمل مع رئيس بلدية سليامن بحضور
الوزارة والديوان الوطني للسياحة والطرف النقايب مع رضورة
التنسيق مع الوكالة العقارية السياحية.
كام سيت ّم إحداث لجنة تُعنى بإعداد الرتاتيب املتعلّقة
بالتمثيليات بالخارج ويكون الطرف النقايب ممثّال فيها.

ببنزرت يصدر بيانا للرأي العام

ما قام به رئيس البلدية شعبوية
ليس اليوم مجال إصدارها

بنزرت:

أزمة صحية خانقة والسلطات
لم تف بتعهداتها
تعيش والية بنزرت عىل وقع أزمة صحية
خانقة بسبب االنتشار الرسيع للوباء خاصة مع
تجاوز املستشفى الجامعي الحبيب بوڨطفة
لطاقته القصوى يف إيواء املرىض.
وتتعاىل األصوات مؤكدة أن تجاوز الوضع
الوبايئ الخطري يفرتض تعزيز الجهة بصفة
استعجالية باإلطارات الطبية وشبه الطبية وتنفيذ
السلطة لتعهداتها يف اقتناء املعدات الطبّية
باإلضافة إىل تسخري كل طاقات القطاع الخاص
ملجابهة الجائحة.
خص به «الشعب» أبرز األخ
ويف ترصيح ّ
بولبابة مخلوف الكاتب العام للنقابة األساسية
لألطباء والصيادلة وأطباء األسنان ببنزرت أن
املخصصة لألوكسيجني أغلبها فاقت طاقة
األرسة
ّ
استيعابها ما جعل اإلطار الطبي وشبه الطبي
يح ّول األقسام االستشفائية األخرى العادية إىل
أقسام أوكسيجني.
وأوضح محدثنا أن الجهة تحتاج حاال إىل
رسة إنعاش ومكثفات
مع ّدات الحامية الفردية وأ ّ

* صربي الزغيدي

األكسيجني والقفازات
الطبية وكل املستلزمات
واألدوات
املع ّدة *األخ بولبابة مخلوف
ملحاربة الوباء ،الفتا
إىل أن الوضع الوبايئ الخطري يجعل من إقرار
بعث مستشفى ميداين بالجهة وتوفري املعدات
واإلطارات الطبية وشبه الطبية الكافية الشتغاله
مطلبا ملحا وذو أولية قصوى.
يف السياق ذاته ،أفاد األخ بولبابة بأنه ت ّم
تشكيل لجنة تربعات يف خلية األزمة ستتكفل
بتحديد النقائص وتستع ّد لتنظيم حملة تربعات
بالتنسيق مع املستشفى سيشارك فيها االتحاد
الجهوي للشغل ببنزرت.
األخ بولبابة دعا أهايل والية بنزرت إىل االلتزام
بالحجر الصحي الشامل والتسجيل يف منظومة
ايفاكس للتلقيح ،كام دعاهم إىل املشاركة يف حملة
التربعات للمستشفى الجامعي الحبيب بوڨطفة
لتجاوز النقص الحاد يف املعدات ووسائل الحامية.
* صربي الزغيدي

يف لحظة فارقة من تاريخ بالدنا التي تواجه جائحة غري مسبوقة ومع االنتشار الرسيع للوباء
عىل مستوى وطني وجهوي ويف لحظة تستوجب فيها مركزة الطاقات واملوارد البرشية
واملادية يفاجئنا رئيس بلدية بنزرت بإحدى شطحاته الشعبوية املعهودة معلنا بصفة أحادية
الجانب عن فتح وتهيئة مستشفى ميداين ببنزرت يف تجاوز للجنة الجهوية ملجابهة وباء
الكورونا والتي أقرت منذ أشهر تهيئة مصيف الرمال ليحتضن املصابني بالكوفيد.
ويف هذا االطار فإن االتحاد الجهوي للشغل ببنزرت والنقابة األساسية لألطباء والصيادلة
وأطباء األسنان ببنزرت والنقابة االساسية العوان الصحة باملستشفى الجامعي الحبيب
بوڨطفة تتوجه للرأي العام الجهوي باٱليت:
أوال ٬إن ما اقدم عليه رئيس بلدية بنزرت مجرد دعاية شعبوية للتغطية عىل فشله يف
ادارة الشأن املحيل علر امتداد سنوات وهي حملة انتخابية سابقة ألوانها خاصة أن اختيار
مكان املستشفى امليداين يعود بالنظر إىل السلطات الصحية التي تحدده وفق معايري علمية
وصحية دقيقة.
ثانيا ،إن اقرار بعث مستشفى ميداين يعود بالنظر إىل وزارة الصحة واالدارة الجهوية للصحة
بالتنسيق مع اللجنة الجهوية ملجابهة وباء الكورونا وال دخل للمصالح البلدية يف ذلك إال
إذا ارادت معاضدة املجهود الوطني وااللتزام باملقرارات والتوصيات املتفق حولها من ِقبَلِ
جميع املتدخلني.
ثالثا ،إن املهمة اٱلنية العاجلة ليست تهيئة فضاء للمستشفى امليداين فالفضاء موجود ومه َّيأ
ومتت املصادقة عليه من ِق َبلِ السلطات الصحية بل يجب أن ينصب املجهود الحقيقي
يف التنسيق عىل مستوى جهوي بهدف إيجاد املوارد البرشية لفتح هذا املستشفى ويف
هذا االطار فإننا يف االتحاد الجهوي للشغل ببنزرت نج ّدد دعوتنا لتسخري القطاع الخاص
للمشاركة يف هذه املهمة.
رابعا ،انطلق االتحاد الجهوي للشغل ببنزرت يف تنظيم حملة تضامنية لدعم املستشفى
العمومي شملت املنظامت النقابية الصديقة ايضا ويؤكد أن أبوابه مفتوحة للتنسيق مع كل
الفعاليات الشعبية والوطنية بهدف مؤازرة ومساندة مهنيي الصحة يف حربهم ض ّد الوباء.
يف الختام يج ّدد االتحاد الجهوي للشغل ببنزرت وكافة نقابات الصحة املنضوية صلبه عىل
أهمية تحييد املرفق العمومي من التوظيف السيايس الحزيب ومن الحمالت االنتخابية
السابقة ألوانها خاصة يف هذا التوقيت مؤكدين أنهم سيكونون يف الصفوف األمامية دفاعا
عن املستشفى العمومي وخدمة أبناء شعبنا.
* الكاتب العام /بشري السحباين
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خولة
شبّح

متابعات

هذه تفاصيل االعتداءات عىل الصحافيني

أكدت وحدة الرصد مبركز السالمة املهنية
بالنقابة الوطنية للصحافيني التونسيني تواصل
ارتفاع نسق االعتداءات عىل الصحافيني واملصورين
الصحافيني خالل شهر جوان  2021مقارنة بالشهر
املنقيض ،إذ سجلت الوحدة  18اعتداء خالل شهر
جوان ،وقد ورد عىل الوحدة  25إشعار بحالة عرب
االتصاالت املبارشة أو الرصد عىل شبكات التواصل
االجتامعي ومحامل املؤسسات اإلعالمية أو عرب
املعاينات امليدانية.
وأبرز تقرير الوحدة أن االعتداءات قد طالت
 22ضحية ،وتوزعت إىل  16صحافيا و 6مصورين
صحافيني منهم  10نساء و 12رجل ،ويعملون يف
 15مؤسسة إعالمية من بينها  5إذاعات و 5مواقع
الكرتونية و 4قنوات تلفزية ووكالة أنباء وحيدة،
وتتوزع هذه املؤسسات إىل  9مؤسسات خاصة و4
مؤسسات عمومية ومؤسسة جمعياتية ومؤسسة
مصادرة.
وقد عمل الصحافيون الضحايا عىل مواضيع
اجتامعية يف  8مناسبات وعىل مواضيع صحية يف 5
مناسبات وعىل مواضيع سياسية يف مناسبتني وعىل
مواضيع أمنية وفالحية وتربوية يف مناسبة وحيدة،
كام كانوا ضحية املنع من العمل يف  10مناسبات
وضحية االعتداءات الجسدية واملضايقة يف مناسبتني
لكل منهام ،وتعرض الصحافيون إىل االعتداء اللفظي
واقتحام املقر والتتبع العديل وحجز املعدات يف
مناسبة وحيدة لكل منها.
عن هذه االعتداءات ب ّينت الزميلة خولة شيخ
منسقة وحدة الرصد يف النقابة الوطنية أن شهر جوان
اتسم بخاصيتني أساسيتني يف عالقة باالعتداء عىل
الصحافيني ،إذ تخلله ارتفاع مقلق ملنسوب انتشار
فايروس كورونا ،كام ترافق ذلك مع االحتجاجات

الشعبية إزاء قمع البوليس إثر إصابة طفل ووفاة
شاب آخر يف منطقة سيدي حسني السيجومي.
خصت به «الشعب» أن
وأكدت يف حديث ّ
الصحافيني عانوا شتى االعتداءات من قبل األمنيني
سواء خالل عملهم باملنطقة املذكورة عرب املنع من
العمل ووضع عوائق غري مرشوعة عىل تنقلهم داخل
الحي موضوع التغطية اإلعالمية ،مضيفة أن شارع
الحبيب بورقيبة بالعاصمة كان مرسحا العتداء
أمنيني بالعنف الجسدي ومحاولة افتكاك املعدات
عىل صحافيني يعمالن بالقطاع السمعي البرصي،
ظل
إذ مل يجتز األمنيون مخاوفهم إزاء الكامريا يف ّ
مواصلتهم لقمع التجمهرات يف النصف األول من
شهر جوان.
يف السياق ذاته ،ذكّرت محدثتنا باقتحام مق ّر
«شمس أف أم» يف ثاين حادثة خطرية تسجل منذ
بداية السنة عىل خلفية تعليق اإلذاعة عىل خرق
تراتيب إغالق املحالت التجارية مبنطقة الكرم وانتقاد
عاميل البلدية فيها ورئيس البلدية وهو ما يعترب
مؤرشا خطريا يه ّدد حري َة العمل الصحفي وفضاءه،
الفتة إىل أن الصحافيني تعرضوا لـ  8اعتداءات خالل
الفرتة التي عملوا فيها عىل تغطية الحراك االجتامعي.
من جهة أخرى ،أبرزت الزميلة خولة أن الخطة
االتصالية لوزارة الصحة ومندوبياتها الجهوية ولجان
مجابهة الكوارث فيها خاصة يف املناطق التي تشهد
انتشارا واسعا للفريوس كنابل والقريوان شهدت
تضييقا يف الحصول عىل املعلومة الصحية ،وتحيني
اإلجراءات املتخذة من لجان مجابهة الكوارث،
وأبرزت أن هذه املامرسات اتسمت يف والية نابل
والذي استهدف الصحايف منترص سايس املعروف يف
انتقاده الدائم للسياسات املتبعة باملنطقة والصحفية
باإلذاعة التونسية فاطمة بن عثامن ،وكان الصحافيون

خالل تغطيتهم للوضع الصحي عرضة لـ  5اعتداءات.
منسقة وحدة الرصد أكدت أيضا تواصل محاولة
إقحام الصحافيني يف الرصاعات السياسية ،وذكّرت
بإرصار رئيس لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات
الحاملة للسالح مبجلس نواب الشعب املمثل عن
ائتالف الكرامة عىل تتبع صحافية إذاعة موزاييك
هناء السلطاين قضائيا إثر احتجاجها عىل املع ّوقات
غري املرشوعة التي يضعها أمام الصحافيني لتغطية
أعامل اللجنة ،وذكّرت أيضا بتورط رئيسة كتلة
الدستوري الحر عبري مويس يف عملية احتجاز ملعدات
التلفزة الوطنية ومحاولة توجيه وتدخل يف عمل
املصورين الصحافيني العاملني باملؤسسة.
وأكدت الزميلة خولة أيضا تصدر األمنيني ترتيب
املعتدين عىل الصحافيني خالل شهر جوان ،2021
إذ كانوا مسؤولني عن  6اعتداءات ،تالهم املوظفون
العموميون بـ  5اعتداءات ،وكان نواب الشعب
ومسؤولون حكوميون مسؤولون عن اعتداءين لكل
منهام وتاجر مسؤول عىل اعتداء وحيد.
توصيات
دعت النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني،
وبعد ما سجلته من اعتداءات عىل الصحافيني
الصحافيني خالل شهر جوان 2021
واملص ّورين ّ
رئاسة الحكومة التونسية إىل اإللغاء الفوري ملبدإ
االستئناف التلقايئ يف مطالب النفاذ إىل املعلومات
الصحايف واملواطن
من قبل الصحافيني واحرتام حق ّ
يف الحصول عىل املعلومة تفعيال ملبدإ الشفافية
والح ْوكمة الرشيدة.
كام دعت وزارة الصحة إىل اعتامد خطة
اتصالية واضحة التصال األزمات وإخطار مديريها
الجهويني وموظفيها باملؤسسات الصحية إىل رضورة
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احرتام حرية العمل الصحفي وتوفري كل اإلمكانات
الرضورية لضامن عمل حر وآمن للصحافيني داخل
املنشآت الصحية ،وأيضا إىل تحديد نقطة تواصل
دامئة يف عالقة باملعطيات الصحية يف مختلف
الجهات.
من ناحية اخرى ،توجهت النقابة الوطنية
بالدعوة إىل وزارة الداخلية إىل التحقيق جديا يف
ما قام به أعوانها من أعامل عنف ومنع من العمل
يف حق الصحافيني امليدانيني وإلزام أعوانها بقواعد
احرتام حرية العمل الصحفي وعدم التدخل يف
العمل الصحفي ووضع مع ّوقات غري مرشوعة
عىل عمل الصحافيني واملصورين الصحافيني خالل
تغطيتهم لالحتجاجات امليدانية.
كام دعت النقابة الوطنية املنظامت الوطنية
للتضامن مع الصحافيني/ات واملصورين/ات
الصحافيني/ات ضحايا االعتداءات والدفع يف اتجاه
اسرتاتيجية وطنية لحاميتهن/م من كل أشكال
العنف وخاصة العنف القائم عىل النوع االجتامعي.
واكدت عىل الصحافيني/ات واملصورين/ات
الصحافيني/ات أهمية العمل املشرتك وتوثيق
االعتداءات املسلطة عىل زمالئهن/م يف امليدان وم ّد
نقابة الصحافيني بها.
* صربي الزغيدي

التدابير االستثنائية في البرلمان

تخوفات املعارضة من توظيفها من قبل رئاسة املجلس لتمرير القوانني الخالفية
* لطفي املاكني

عرف طرح مرشوع قانون التمديد يف اعتامد التدابري االستثنائية يف عمل
مجلس نواب الشعب تعرثا عند بداية النقاش العام اذ اعتربته كتل املعارضة وحتى
الكتل الداعمة للحكومة (اإلصالح وتحيا تونس) مسألة ال يستقيم طرحها قبل أيام
قليلة من العطلة الربملانية املتعارف عليها كل سنة مع نهاية الشهر الجاري عىل أن
تستأنف مع بداية شهر أكتوبر القادم مع إمكانية اقرار دورة برملانية استثنائية يف
تلك الفرتة إذا ما تتطلب الوضع ذلك.
وتكمن خشية هذه الكتل يف توظيف التمديد يف مواصلة العمل بالتدابري
محل خالفات بينها
االستثنائية مبجلس نواب الشعب لتمرير مشاريع قوانني هي ّ
كام كان الحال يف االتفاقية القطرية للتنمية والتي كانت محل رفض من أغلبية

ألف مبروك يا أنس

إثر نجاح أنس الزنايدي ابنة األخ كامل الزنايدي
يف مناظرة الباكالوريا يف شعبة اآلداب مبع ّدل متميز
 15٬12مبعهد الصادقية ٬يتق ّدم إليها والدها كامل
الزنايدي وكافة أفراد العائلة وأرسة جريدة الشعب
املوسعة بأح ّر التهاين وأجمل التباريك .راجني له
ّ
التوفيق والنجاح يف مسريته عىل درب العلم واملعرفة.

الكتل من خالل الطعن فيها لدى الهيئة الوقتية ملراقبة مشاريع
القوانني.
وتعترب الكتل املتوجسة من عملية التمديد يف التدابري
االستثنائية ان رئاسة الربملان ستوظفها كام حصل سابقا يف فرض
مشاريع القوانني التي تخدم مصلحة التحالف الحاكم دون التقييد
تنص عليه االجراءات االستثنائية من حرص لنوعية املشاريع التي
مبا ّ
يتم متريرها وخاصة تلك التي تستوجب عرضها عىل خلية األزمة
والنقاش فيها من قبل رؤساء الكتل النظر بعد ذلك يف املصادقة
عليها أو رفضها.
ويفرس املتابعون لشأن الربملان تو ّجس الكتل الرافضة ملواصلة
العمل باإلجراءات االستثنائية مام قد يحصل من تطورات خالل
االسابيع القادمة حيث ال يستبعد تغيري يف الحكومة يستغل من خالله التحالف
الحاكم املصادقة املسبقة عىل تلك االجراءات لتوظيفها لصالحه خاصة أن
التصويت الحضوري يف الجلسة العامة لن يكون إلزاميا مبا ان التدابري االستثنائية
حل من أي التزام أو
تتيح التصويت عن بعد اي سيكون التحالف الحاكم من ّ
ضابط مبا سبق االشارة إليه يف مثل هذه الوضعيات.
ويبدو ان املناكفات والتجاذبات املتصاعدة يف االيام االخرية منذ إعالن مجلس
شورى النهضة عن الدعوة إىل تشكيل حكومة سياسية وقبلها فرض االتفاقية
القطرية نبهت الكتل غري املتحالفة برملانيا مع النهضة إىل رضورة ضبط وتحديد

مجاالت وتواريخ تطبيق هذه التدابري حسب ما وضعت من أجله حتى ال يت ّم
الزيغ بها عن مقاصدها من ِقبل رئاسة الربملان يف وقت عربت فيه أغلب الكتل عن
رفضها لتشكيل حكومة سياسية الن غاية النهضة املناورة من خاللها دون البحث
عن حلول حقيقية الخراج البالد من ازمتها الن مثل هذه املبادرات تحتاج إىل
نقاش مسبق ومربرات للغاية والتوقيت بعيدا عن منطق الفرص واملغالبة التي
باتت أسلوب النهضة واملتحالفني معها للتغطية عىل الفشل يف معالجة قضايا
البالد وهذا ما ال تريد النهضة االعرتاف به طوال عرشية كاملة من وجودها يف
مختلف الحكومات.
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متابعات

بأي حال عدت يا عيد اإلضحى

* إعداد :رمزي الج ّباري  /عدسة :منترص العكرمي

أزمة كورونا أثرت على مصروف املواطن!
رغم توفر «العلوش» مبا ا ّن االرقام
الرسمية تؤكد وجود منتوج وطني يف حدود
املليون و 600وهو رقم تقول مصادر وزارة
الفالحة انه فوق معدالت حاجة التونسيني إىل
االضحية.
ويذكر انه تم تحديد سعر الكيلوغرام
الواحد بـ  13دينار ويف غياب املشرتي فإن
عديد االطراف تؤكد أ ّن انهيار االسعار قد
يحدث بني الساعة واالخرى للعديد من
االسباب لعل ابرزها األزمة ٬االماكن فارغة-
وهي التي تعود ارتيادها اهلها سنويا لكن
هذه السنة وجد بعضهم نفسه بني مطرقة
الحرض الصحي وبني سندان غياب السيولة
املالية القتناء «العلوش» الذي غاب عن املنزل
يف هذا االتجاه قالت «السيدة نورة الحمداين»
إ ّن الوباء أثر عىل مداخيل العائلة التونسية
التي تطورت بشكل يدعو إىل مزيد االقرتاض
لتوفري الحاجيات األساسية للعائلة خاصة امام
االرتفاع الكبري لالدوية اذ نكاد نعرث اسبوعيا
عىل زيادة مل تكن منتظرة أما عيل بن رابح
فإنه يرى ا ّن ال حاجة للعائلة «بعلوش» العيد
خالل سنة  2021بحكم سعره الخيايل زيادة
عىل مرصوف ذبحه وتفصيل لحمه لذلك أقنع
عائلته بحكم ا ّن عائلته محدودة العدد أ ّن ال
مناص من الوقاية من خطر فريوس كورونا،
ال ّن هناك من ردد ا ّن العدوى ميكن ان تحصل
من خالل صوف العلوش (طبعا نحن نقول
ا ّن ذلك غري صحيح باملرة) .ويواصل يس عيل
حديثه الينا بقوله إ ّن عيد االضحى فقد معانيه
ولذته يف السنوات االخرية اي سنوات ما سمي
بالثورة جراء الغالء املبالغ فيه فام بالك ونحن
نعيش أزمة كوفيد  19الذي حيرّ العامل بعد ان
* ضاع أمل الرشاء
يف الواجهة املقابلة ملسلخ الوردية ،أين وجدنا
أكرث من عارض للبضاعة يف غياب «البطاحي»
التي تعودت احتضان الباعة القادمني من زغوان
والفحص وتستور وسيدي بوزيد وباجة وجندوبة،
عرثنا عىل امرأة كانت تصطحب ابنها معها وقد
كان يبيك سألناها عن سبب بكاء طفلها فكانت
اجابتها حارضة« :هو يبيك النه يريدين ان أشرتي
له كبشا وانا ال أملك مثنه مبا ان والده غادر محل
الزوجية بعد ان عجز عن توفري حاجيات االبناء

توفر األضحية ،أسعار من نار والقشار يواجه الخطر...

الفالح مكبل بالديون،
انهيار منتظر لألسعار
وغياب البطاحي
اليومية» وترك يل  4أطفال هم يف كفالتي مام
لعل اوفر لهم قوتهم
اضطرين إىل الخروج للعمل يّ
اليومي ،تنهدت محدثتنا ثم أضافت« ،الحياة
صعبة جدا» وزادها فريوس كورونا وجعا عىل
وجع ،وال أخفي رسا لو قلت انني من متساكني
املروج وقد جئت إىل هنا خالية الوفاض أي بال
مال لكنني وصلت «إلسكات» ابني الصغري
وبالتايل بالتأكيد انني سأشرتي والحال انني لن
أقدر عىل ذلك امام األسعار التي ميكن اعتبارها
خيالية ،عدت ألسألها ـ ماذا لو فهم االبن انك
بصدد مغالطته؟ اجابتني بصوت خافت انها
تع ّول عىل أوالد الحالل ليقتنوا لها عيد ابنائها مبا
انها يف لحظة زمن وجدت نفسها مجربة عىل انقاذ
عائلتها من الضياع والتاليش وهي ستجد حتام من
سيسعد أبناءها.
* فوق كل االنتظارات
قلنا يف بداية التحقيق إ ّن توفر األضحية

في لقاء بين رئيس الحكومة واألمين العام
تحادث رئيس الحكومة هشام مشييش ظهر أمس األربعاء  14جويلية 2021
بقرص الحكومة بالقصبة مع األخ األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل نور
الدين الطبويب.
وأكد رئيس الحكومة عىل أهمية هذه اللقاءات الدورية مع األخ األمني العام
للمنظمة الشغيلة ،أو بني الحكومة والطرف النقايب من أجل التوصل إىل اتفاقات
وحلول لصالح التونسيني خاصة يف ظل هذا الظرف االقتصادي واالجتامعي
والصحي الصعب ،منوها يف هذا الخصوص بأن الحكومة حرصت عىل الوفاء
بكل التزاماتها وحتى التعهدات التي أخذتها الحكومات السابقة يف إطار تواصل
الدولة والحفاظ عىل هيبتها واميانها برضورة العمل املشرتك مع كل الرشكاء
االجتامعيني.
من جهته دعا األخ األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل إىل رضورة تركيز

قابله امتناع عن اقتنائها للعديد من االسباب
يبقى أهمها عدم توفر االموال وهو ما اكده
بشري الغامني من متساكني الوردية الذي أكد
«للشعب» ان املواطن التونيس مل يعد قادرا
عىل اإليفاء بتعهداته بعد جائحة كورونا التي
رضبت الجميع ،ويرى بشري ان االسعار كانت
فوق كل االنتظارات إذ من غري املقبول ان يصل
سعر العلوش  900دينار كام الم وزارة التجارة
عىل غيابها الواضح يف بعض «الرحب» املتناثرة

هنا وهناك يف واليات تونس الكربى هنا نقول
ا ّن العلوش الذي وزنه  25كلغ مثنه 332دينار
(13٫300كغ) اما الذي وزنه  78٫5كلغ مثال فإ ّن
مثنه مليون و 77دينار..
* املشهد نفسه!
من يعرف مسلخ الوردية فاالكيد ا ّن املشهد
هو نفسه ونحن الذين تعودنا زيارته سنويا
ـ ففي الداخل ملن فاته ان يذهب إىل هناك ـ
أبواب مغلقة يف البداية ث ّم رسعان ما تفتح

الوضع الوبائي يتطلب تضافر جهود الجميع

الجهود يف مجابهة جائحة كورونا خاصة يف املناطق التي تعرف
نسقا عاليا النتشار عدوى كوفيد ،19 -ومنها بالخصوص والية تطاوين وبقية
واليات الجنوب الرشقي.
كام طرح األخ نور الدين الطبويب مسألة منح تراخيص للمؤسسات واملعامل
الكربى يف القطاع الخاص والتي ميتلكها مستثمرون أجانب ولديهم إمكانيات
القتناء التلقيح حتى يتم تطعيم العامل وإعادة اإلنعاش االقتصادي فضال عن
املساهمة يف املجهود الوطني يف مجابهة وباء كورونا.
وتطرق اللقاء إىل رضورة الترسيع يف اصدار بقية األوامر الرتتيبية بخصوص
االتفاق األخري بني االتحاد والحكومة يف عديد القطاعات وسبل تنقية املناخات
العامة من خالل تضافر الجهود وتوحيدها من أجل ارجاع الديناميكية االقتصادية
بعد الجائحة.
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حضور «العلوش الجزائري» وتوفر مليون
و 600ألف علوش تونسي

*وفرة املنتوج قابله غياب الشاري

بيان االتحاد الجهوي للشغل بمنوبة
ال لالستهتار ال التفصي
من تحمل املسؤولية

إن املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل مبنوبة
املجتمع يوم  14جويلية  2021استثنائيا إثر وفاة االخ محمد
بن مسعود األسود عضو النقابة االساسية للتعليم الثانوي
بالجديدة بصفة مفاجئة وإذ نرت ّحم عىل روح الفقيد فإننا
تنصل السلط املحلية والجهوية من تح ّمل مسؤولياتها
نستنكر ّ
تجاه هذا الحدث الجلل حيث رغم تعدد االتصاالت النقابية
بوايل الجهة لالرساع بنقل الجثة إىل املستشفى شارل نيكول
بعد انقضاء اكرث من  6ساعات عىل اكتشافها والتأكد من
حالة الوفاة من قبل الطبيب املبارش وأمام جسامة هذه
الخروقات.
ـ فإننا نندد بهذا السلوك الالمسؤول من قبل السلط
املحلية والجهوية يف عدم التدخل العاجل لنقل جثة الفقيد
بعد انقضاء أكرث من  6ساعات.
ـ نعترب ان هذه الحادثة تكشف عجز واستهتار السلط
الجهوية عن مجابهة مثل هذه الحاالت.
ـ وأمام خطورة ما حدث فإن الهياكل النقابية بالجهة
تدين هذه السلوكات ومستعدة للر ّد عليها بكل االشكال
النضالية.
عدم احرتام حرمة املوتى
نحن الهياكل النقابية االساسية والجهوية للتعليم الثانوي
مبنوبة اذ نرتحم عىل جميع من فقدتهم االرسة الرتبوية من
شهداء الواجب طوال فرتة هذه الجائحة ونرجو الشفاء
العاجل لكل املصابني من زميالتنا وزمالئنا وكافة ابناء شعبنا.
فإننا نندد مبا ابداه ممثلو السلطة محليا وجهويا من
عدم احرتام لحرمة موتانا يف شخص زميلنا املرحوم محمد بن
مسعود لسود الذي وافته املنية ونعترب ذلك اهانة مقصودة
لقطاع قدم وال يزال مئات الضحايا يف سبيل انجاح سنة
دراسية استثنائية وعيا منه برضورة امتام مهامه الوطنية عىل
أكمل وجه.
كام ننبه إىل مغبة مواصلة هذا االستهتار واملامرسات
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ملجرد الشعور بكون عدد
الحارضين هناك يف تزايد٬
تفتح االبواب فإذا انت يف
مواجهة مئات الخرفان
وعىل قدر ما هو موجود
يف «جيبك» فإنك قادر
عىل الرشاء وذلك باالعتامد
عىل آليتي حسن االختيار
والتوقف أمام طريقة الوزن مبا ا ّن
هناك من يقول ان يف مسلخ الوردية
عليك الحذر مبا أ ّن العلوش عادة ما يتم
إعطاؤه الكثري من املاء يك يثقل امليزان!
هناك يف املسلخ شباب يف عمر الزهور
«ناشطون» مبا انهم يعرضون خدماتهم
عىل الحريف لتوفري «الحبل والخرطة»
التي ستوضع يف رقبة العلوش فيام
يعرض عليك البعض اآلخر خدمة ايصال
العلوش مبا ا ّن لهم وسائل نقل خاصة!
* يف معنى التحدي
يف غياب «الرحب» التي تعودناها يف
سنوات خلت بسبب االجراءات األمنية

* امليزان وما أدراك من امليزان يف عملية البيع والرشاء

* شباب يستغل فرتة العيد للحصول عىل أموال من عند املواطنني
وانهم غري قادرين عىل توفري ما تحتاجه االغنام امام
االرتفاع املهول ألسعار العلف والشعري كام انهم
ينتظرون انهيارا متوقَّعا لالسعار مبا انهم «سيبيعون

علوش  25كيلوغرام ثمنه  332دينار
والذي وزنه  83،5ثمنه مليون و 77دينارا
الشديدة التي تم اعتامدها ملنع االنتصاب
العشوايئ وغري املراقب وجد بعض الفالحني
الذين قالوا لنا إنهم مكبلون بالديون

بالخسارة» كام سجلنا من خالل هذه الرحلة التي
كانت لنا يف تونس الكربى وجودا واضحا للعلوش

النائب منجي الرحوي

أكد النائب منجي الرحوي أن جلسة كان فيها
تع ٍّد صارخ عىل النظام الداخيل وشهدت برمجة
لقوانني يف ظروف غري عادية.
وأوضح الرحوي أن القانون الذي متت املصادقة
عليه هو قانون «الكناطرية» ومتت إضافة  3فصول
إليه وتزيينه بفصل قرض السكن األول».
وأضاف الرحوي «مرشوع هذا القانون هو
قانون املصالحة يسء الذكر الذي بدأ يف عهد
الالمسؤولة يف حق شهداء الواجب الرتبوي والتي سيجد الباجي قايد السبيس وظلوا يلهثون وراءه منذ ذلك
االطار الرتبوي نفسه امام الرد عليها بكل االشكال النضالية الحني وهو يسمح بفوترة منخفضة عىل عمليات
املالمئة.

الجزائري الذي يباع بسعر العلوش التونيس نفسه.
أما عن «الڤشار» فقد غاب عن املشهد
هذه املرة ـ بحكم الرضورة وذلك يف غياب كيل
للمواطنني.
* لزوميات ولك ّن
أمام طفرة املنتوج أي توفّر العلوش
بشكل غري عادي فإ ّن املواطن يشتيك غياب
السيولة املالية فيام يشكو الفالح رهانه عىل
تربية العلوش وتح ّمل حاجياته الكثرية أمام
االرتفاع الصاروخي لالسعار وأمام كل هذا نقول
بأي حال عدت يا عيد زمن الكورونا.

تمت املصادقة على قانون «الكناطرية»
مم ّوليهم يف الخارج والفائدة يقومون من
خاللها برشاء أمالك وأصول أو إيداعها
يف بنوك خارج تونس.
واعترب منجي الرحوي أنه
قانون تشجيع «الكناطرية» وفق
تعبريه وليس قانون تشجيع
املستثمرين مؤكدا أن هناك
أغلبية برملانية وحكومة وصفها
بحكومة «الكناطرية» واملصالح
الضيقة واللوبيات» .وأكد الرحوي

أن هذا القانون سيدرج تونس ضمن قامئة
البلدان ذات مخاطر العالية يف ما يتعلق
بتبييض األموال.
وصادق مجلس نواب الشعب،
خالل جلسة عامة ،عىل مرشوع
القانون عدد  104لسنة ،2020
واملتعلق بإنعاش االقتصاد وتسوية
مخالفات الرصف ،مبوافقة  110نواب
مع احتفاظ  5بأصواتهم واعرتاض 7
نواب.
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جائحة الكورونات وجوائح الحكومات :مـرض الغبـاء

ستطب به  //إالّ الحامقة أعيت من يداويها»
«لكل داء دواء ُي
ّ
ّ
أبو الطيب املتن ّبي-
غي»
ّ
يتغي إالّ قانون ال ّت رّ
«كل يشء رّ
كارل ماركس-« ....الجهل أضحكني والعقل أبكاين»
ابن سناء امللك-واالجتامعي والثقا ّيف
يايس
لن يجد املؤ ّرخون وسائر الفاعلني يف الحقل ّ
الس ّ
ّ
فالسلط املتناسلة
كبري عناء يف كتابة حقب تاريخ تونس ما بعد الثورةّ .
واملتناسخة أحكمت إغالق باب اإلنجازات لتس ّهل عىل املؤ ّرخني والباحثني
رصد جوائح الحكومات ،طبيع ّيها وبرشيّها ،أصل ّيها وجنيسها .لقد تصالح
حكّام ما بعد إعصار جانفي  2011مع األزمات حتى برعوا يف إنتاجها
ورسكلة نفاياتها وإعادة إنتاجها ،وأفلحوا يف تأبيدها انتقاما م ّمن اعتقد،
يف غفلة من التّاريخ ،أ ّن االنسداد الذي وصلت إليه تونس يف عهد
والعسكري بن عيل هو ال ّنموذج يف التّصحري واإلفالس.
البونابارت بورقيبة
ّ
السوري ياسني الحافظ (1930
املفكر
له
ّر
ظ
ن
الذي
ولة
واقع ما دون ال ّد
ّ
 )1978/يف تحليله لواقع التّأخّر والفوات الذي مييّز املجتمع العر ّيب يف
ستّينات وسبعينات القرن املايض يجد تطبيقته املثىل يف ما تعيشه بلدان
«ال ّربيع العر ّيب» [ومنوذجها تونس] من ارتداد مرعب ينذر بسيادة قانون
محل سخط الجميع وأ ّدى إىل
الالّمعقول والعودة إىل املربّع الذي كان ّ
اشتعال احتجاجات كانت تبشرّ بوضع تونس عىل سكّة العرص بالقطع مع
املك ّبالت التي حكمت سياساتها طيلة عهود.
ألسباب تكاد تستعيص عىل الفهم والتّمثّل وته ّدد بانفجار العقل احتجاجا
عىل عجزه عن تح ّمل حمولة تفوق طاقته ،وقد نحتاج إىل قارئة الفنجان
وربا
لنستلهم منها «رسالة من تحت املاء» [مع االعتذار لنزار قبّاين] مّ
استنجدنا بكبار املن ّجمني املغاربة ّ
لفك طالسمها ،ابتُلِيت تونس بطبقة
سياس ّية [الحكومات ليست إالّ ترجمة أمينة لطبيعة الفسيفساء الذي
يايس ويتحكّم فيه] ،الهواي ُة سمتها واإلرضاب عن
يتالعب باملشهد ّ
الس ّ
خاصيّتها والغنامئيّة توأم روحها .خطابها مكرور مخشّ ب ،يدور
التّفكري ّ
حول نفسه« ،كال ّنار تأكل بعضها إن مل تجد ما تأكله» ،خطاب ال يخجل
من التذ ّمر مماّ صنعه بنفسه لنفسه .ال يف ّرق بني البالغة (ويف ترجمتها
السياسيّة التي
األكرث سوءا وتطبيقاتها األكرث رعونة) ومتطلّبات ال ّنجاعة ّ
تعتمد الرباغامتيّة وتحتكم إىل ال ّنتيجة املبارشة.
السلط الثالثة ،يف إطار علمنة الخطاب
يف مجابهة كارثة الكورونا يبدو أ ّن ّ
وعقلنته وتحديثه حتّى ال نكون يف طالق مع إكراهات العرص ،اهتدت إىل
لكل وباء نهاية ،الكورونا وباء ،إذن للكورونا
القاعدة االستدالليّة التّاليةّ :
نهاية .ففيم الفزع؟ وبع ُد ،أليست الفرصة مناسبة لالستئناس باكتشاف
عامل األحياء شارل داروين -يف كتابه «أصل األنواع» -لتأصيل نظريّة
ّبيعي
ال ّنشوء والتّط ّور واالرتقاء -وإن يف تربة غري تربتها -كآل ّية لالنتقاء الط ّ
تجسيام لفلسفة البقاء لألفضل؟ أليس اإلنسان حيوانا عاقال؟ فلِم ال ينسج
عىل منوال سلفه غري العاقل يف االحتامء مبناعة القطيع عىس أن يفلح يف
يل الذي ّ
يحرك
تحويلها إىل مبيد لألوبئة مل ّا يسيطر عىل «امليكانيزم» ال ّداخ ّ
توسعها يف املرحلة األوىل ويتخطّاها يف املرحلة
هذه األوبئة فيح ّد من ّ
الثّانية بإحالتها إىل غرفة اإلنعاش؟ وللكوارث أفضال ،ث ّم ،أليس لألوبئة
أفضال ،لو كان القوم يعقلون؟ أما األدلّة ال ّدامغة عىل ذلك فرحم الله
شيخ البيان أبا عثامن عمرو بن بحر الجاحظ ( )775/868وط ّيب ثراه،
والسباب والتّنابز باأللقاب إذ دلّل عىل أنّها كاملعاين
رش التّدافع ّ
فقد كفانا ّ
مرميّة عىل قارعة الطريق ،حتّى أنّك تحتار بأيّها تهتدي.
الفضل األ ّول ،ما اهتدى إليه «فقهاء» ثورتنا -أبقاهم الله منعة ونعمة
للوطن وحارسا أمينا له زمن املحن -من وصفة سحريّة ،يفنى ال ّزمان
التويكات العنقوديّة املتعاقبة للتّونسيّني
وهي ليست بفانية ،هي هديّة رّ
وصفة ما كان ميكن أن تجول بعقولهم
رغم أنّهم جحودون وال يعقلونْ .-ال ّد ّراكة قبل جائحة الكورونا البرشيّة الجنيسة :الجدل وال يشء غري الجدل،
تونيس خالص بعقول تونس ّية
مع الخلط الواعي بينه وبني ال ّدجل ،اخرتاع
ّ
غ ّنوشية قيسيّة ،هي مزيج من نظريّة التّدافع [ملكيّة حرصيّة لجامعة
ال ّنهضة مع أهليّة التّمتّع باحتكار براءة االخرتاع] واخرتاع «الشّ عب يريد»،
فـوي ملعجزة الطهوريّة وطقوس ّيتها وتخمرياتها كام هي
اكتشاف ُص ْد ّ
مس ّجلة يف دفرت خانة بيت الحكمة ال ّرئاس ّية برئيسها األوحد [ولو كره
ْيمت الحاسدون بغيظهم ،فلن ينالوا خريا] ومريديه الخلّص
الكارهون ،ول ْ
التاث «إذا قالت حذام فص ّدقوها //فإ ّن
ّ
بشعارهم
املستل من عمق رّ
القول ما قالت حذام» [ومتى أخطأت حذام؟] ،وهي ترجمة وف ّية وأمينة
[السلف] لآلخر [الخلف]
ترسخ يف الذّهن ّية رّ
التاث ّية «ما ترك األ ّول ّ
ملا ّ
القييس املحينّ واملنقّح حديثا بجرعات
شيئا ،والتي تعني يف القاموس
ّ
وعي ،هي نتاج للحظة الوعي التي اكتشفتها شيعته بكثري من ال ّزهو،
[السلف] مبصادرة أمر اإلفتاء يف األمر
تعني التّسليم لدولة الفقيه ال ّرئيس ّ
الذي نحن واأل ّمة [الخلف] فيه مختلفون إىل يوم ال ّدين (ال ّدستور) [رغم
أنه خري دستور أُخرِج لل ّناس قبل أن ينقلب عليه صانعوه] ولوي عنقه

ومتديده عىل رسير الحكمة اإلسالمويّة حينا ِ
والحكم الفقه ّية ال ّدستوريّة
[حتّى لو خالفت املذاهب األربع] أحيانا لتمزيق أوصاله ،صنيع ما كان
يفعل بروكيست -عىل ذ ّمة امليثولوجيا اليونانيّة -مبرضاه ،كلّام تو ّجب
حتّى يوافق ما يعتمل يف نفوس الذين اصطف ْوا أنفسهم أمناء عىل الثورة،
ّوري» امليامنيِ ،من هوى وأمانٍ وشهوات ت ّم إحياؤها
جامعة «الحرس الث ّ
بعد أن كاد اليأس يأيت عليها ومييتها[،كان ذلك قبل اللّحظة املشبعة
ّوري اإلسمنتي
بالوعي الفيّاض] ،شهوات هي نتاج لربكات االئتالف الث ّ
املبارك الذي تخ ّر له الجبابرة ساجدين .وقتها ،ووقتها فقط يع ّم الخري
الوفري ،ج ّنات عدن تجري من تحتها األنهار ،عسل وألبان ،واأل ّمة فيها
ترتع ،وبو ّيل نعمتها تلهج ،وإليه تسبّح ،تندحر األزمات ويرت ّد املفسدون
صاغرين إىل جحورهم أمام شعار سيد ّوي كقصف ال ّرعد :امل ّد ،امل ّد ،ض ّد
جعي واملرت ّد.
ال ّر ّ
الفضل الثاين يتمثّل يف ال ّنظريّة العامل ّية ال ّرابعة [ما دامت ال ّنظرية العامل ّية
الثالثة يحوز عىل براءة اخرتاعها العقيد مع ّمر القذايف وهي من اختصاصه
مفصل يف الكتاب األخرض] ،نظريّة ال تتطلب من معتنقها وأنصاره
كام هو ّ
ليحتل صاحبه
السيستام كاف وزيادة ّ
عىل
املروق
عاء
د
ا
ن
بأ
صديق
ّ
ّ
غري التّ
ّ
الخاص بنادي املحرتفني الثّوريّني .ولنا يف
العاملي
املرتبة األوىل يف التّصنيف
ّ
ّ
تونس ال ّدليل الذي ال يأتيه الباطل ال من بني يديه وال من خلفه ،عصبة
الثوري قبل أن ينفرط عقدها (حركة ال ّنهضة /ائتالف الكرامة/
االئتالف
ّ
الكتلة ال ّدميقراط ّية) .أ ّما منوذجها األرقى فاإليهام [الذي تح ّول إىل عقيدة]
السيستام وتباري جهات إعالميّة
السيستام من خارج ّ
السعيد ّ
باقتحام قيس ّ
والثوري
ّهوري
السيايس يف رّ
ّ
التويج لفورة املنحى الط ّ
وفاعلني يف املشهد ّ
واإلجامع عىل اعتبارها تأسيسا للحظة وعي من إبداع «الشّ يخ ال ّرئيس»
[مع خالص االعتذار من /وألنصار ابن سينا] .رئيس من صلب املنظومة،
كان يوما ما خبريا قانونيّا لربملان بن عيل ،ساهم يف طبخة التّخريجات
أسييس ،ترشّ ح للرئاسة مبوجب دستور
ال ّدستوريّة والقانون ّية للمجلس التّ
ّ
 .2014ض ّحى بـ»وسخ ال ّدنيا» يك ال يخرج منهزما أمام اللّه ومنكرسا أمام
جند اللّه ،ولذلك ليس ملريديه وأنصاره [بعضهم معتصم بحبل الكتلة
الربملانيّة التي هي عمليّا رجع صدى لرغبات ال ّرئيس ،إحياء لحلم الحاكم
العادل املستب ّد ،املط ّعمة بنظريّة «املنقذ من الضّ الل والهادي إىل ذي
الع ّزة والجالل»] أن يخجلوا من إعالئه إىل مرتبة دولة الفقيه يف مجال
املهدي املنتظر -عىل ما
ستوري -عىل كرثة تش ّعباته ،-وإىل مكانة
اإلفتاء ال ّد
ّ
ّ
يتطلّبه ذلك من و ْجد و ِمران ومجاهدة ومكابدة -يف التّعاطي مع الشّ أن
العا ّم ،الذي يتطلّب تبشري الجميع باالنتقام من الجميع ودعوة الجميع
إىل رفض الجميع وتحريضهم جميعا عىل الثّورة والثّأر .م ّمن؟ وعىل
الفساد والفساد والفاسدين واملتفاسدين واملفسدين
من؟ من /وعىل ّ
األجنبي ،من خ ّمن ومن تص ّور ،ومن خطّط
مع
واملتخابرين
واملتآمرين
ّ
تست .ال حاجة إىل ّ
فك شفرية األلغاز .فالرئيس يك ّرر أنّه
ومن
ومن نفّذ،
رّ
رص عىل أ ّن الشّ عب يعرفهم ،ويتع ّجب م ّمن قد يتجارس عىل
يعرفهم ،وي ّ
عي أنّه ال يعرفهم ،ويزيد من باب ترسيخ
د
لي
واملضمرة
املعلومة
األعراف
ّ
َ
الوفاء لشعار «الشّ عب دوما يريد وال ب ّد أن يريد» أنّهم يعرفون أنفسهم
ويعرفون أ ّن ال ّرئيس عىل بيّنة من فظائعهم .أ ّما ساعة «القصاص» فأمرها
خاصة املق ّربني من
شبيه بكلمة السرّ  ،ال يجب أن يُعلَم بها إالّ
الخاصة من ّ
ّ
الحوزات العلم ّية حتّى ال تتبخّر بركاتها.
أ ّما الثالث من أفضال األوبئة فهو ترجمة للقول املأثور «مصائب قوم
عند قوم فوائد» .ولن نعدم يف أيّام العرب (تاريخهم) ما يد ّعم مآثر
الجوائح .فهذا البالذري ( )892 /803شيخ املؤ ّرخني وال ّن ّسابني يث ّبت يف
«فتوح البلدان» انتشار طاعون عنيف بفضله تق ّدم املسلمون يف بالد
فارس وفتحوا معظم حوارضها ،وهذا أبو منصور الثّعالبي يف «مثار
القلوب يف املضاف واملنسوب» يكشف دور الطّواعني املتعاقبة يف إنهاك

ال ّدولة األمويّة وتسهيل الخروج عليها بل وسقوطها عىل يد بني الع ّباس.
ومفصلة عن دور الجوائح
وتزخر كتب التّاريخ بذكر معلومات مدقّقة
ّ
يف صنع «ربيع» جملة من الفئات االجتامعيّة التي طالتها رضوب من
املنافع ويف إرساء سلوكات اجتامع ّية ستبدو لل ّدارسني عىل غاية من
الغرابة ،فالجنائزيّون كانوا أيّام أحد الطّواعني ،لوفرة الطّلب عليهم،
«يلعبون ويتقاعدون عن ال ّزبون» [تت ّمة املخترص يف أخبار البرش /رساح
الوردي ( .])1457 /1391وقد انتعشت القراءة
ال ّدين أبو حفص عمر بن
ّ
عىل الجنائز حتّى تح ّولت إىل مهنة ،فباتت أجرة القارئ عرشة دراهم،
وازدهرت صناعة الحماّ لني حتى بلغت أجرة الحماّ ل ستّة دراهم ،أ ّما
ولعل
أجرة حفّاري القبور فقد قفزت إىل خمسني درهم للقرب الواحدّ .
أغرب رضوب االستفادة وانتهاز الفرص ما ذكره ابن شاهني امللطي (1440
السالطني للجوائح
 )1514/يف «نيل األمل يف ذيل ال ّدول» من استغالل ّ
باالستيالء عىل أموال املتوفّني الذين ال وارث لهم وإيداعها يف صندوق ما ّيل
الحرشي».
خاص تف ّننوا يف تسميته «ال ّديوان
ّ
ّ
ولعل ما يثري االنتباه ويدفع إىل التّع ّجب هو عدم تفطّن حكّامنا -و ُهم
ّ
من ُهم يف الفطنة والتّدبري -إىل دور األمراض والعاهات (كرضب من
الفكري واألد ّيب بقامات فكريّة هي
رضوب األوبئة) يف تزويد مخزوننا
ّ
زينة دائرة معارفنا بأن مثّلت لهم حافزا عىل اإلبداع والتّميّز .وكيف مل
يستغلّوا ذلك يف التّهوين من مخلّفات جائحة الكورونا وجوائح سياساتهم
االنتقام ّية؟ األمثلة عىل ذلك كثرية :فقد أصيب أبو العالء املع ّري (/973
 )1057مبرض الجدري وفقد برصه يف ال ّرابعة من عمره فألزم نفسه
بــ»لزوم ما ال يلزم» يف مأكله وملبسه ومنكحه وتفكريه ،فاعتزل ال ّناس
ورهن نفسه للتّأليف والتّمحيصوالتّعقّل فطبع عرصه بنزعة عقالن ّية ع ّز
بحق شاعر الفالسفة وفيلسوف الشّ عراء .فام من أحد
نظريها حتّى ُع ّد ّ
سليمي الخرا ّيف «أيّها
يضاهيه يف ر ّد االعتبار للعقل والحسم مع التّفكري التّ
ّ
نبي»« ،مشريا يف صبحه
الغ ّر إن خصصت بعقل //فاسألنهّ ،
فكل عقل ّ
واملساء» .وحكيم املع ّرة متمثّل متام التّمثّل لتف ّرده «إنيّ وإن كنت األخري
زمانه //آلت مبا مل يسطعه األوائل» .انترص املع ّري عىل إعاقته ،فكان
ولعل الجاحظ (،)868 /776
الضرّ ير املبرص وكان غريه املبرصين العميّ .
ايس وإمام
ب
الع
العرص
يف
شيخ املعتزلة ما كان ليكون أحد أعمدة األدب
ّ ّ
واملوسوعي التّفكري ،مدرسة مستقلّة بذاتها ،دائرة معارف متنقّلة،
البيان
ّ
«موسوعة متيش عىل قدمني» كام يقول عنه ال ّدارسون ،لو مل يكن دميام
قبيحا جاحظ العينني ،فانتقم بعقله من جملة عاهاته .وكذلك أ ْم ُر الشّ اعر
بشّ ار بن برد ( ،)784 /714شيخ املولّدين وأحد كبار املج ّددين ،قال عنه
قروي يع ّد شعره يف املحدث إالّ وبشّ ار
الجاحظ «ليس يف األرض مولد
ّ
أشعر منه» ،أعمى ،جاحظ العينني ،يُرضب به املثل لقباحة عينه فقالوا
«كعني بشّ ار بن برد» .ومل يع ّمر أبو القاسم الشّ ابيّ غري خمس وعرشين
سنة .ولك ّنها كانت كاف ّية لينحت لنفسه مكانة جعلت منه شاعر تونس
األ ّول .وقد يكون الفضل يف نبوغه ومسابقته ال ّزمن ما يعرفه عن مرضه.
املرصي طه حسني ،أصيب مبرض ال ّرمد ففقد برصه
وكذلك شأن األديب
ّ
وهو طفل صغري ،فأىب إالّ أن يكون عميدا لألدب العر ّيب .انتقم لنفسه
ولعاهته ومن عاهته ومن محيطه وملحيطه.
حق حكومتنا ،نيابة عن سالفاتها ،وأصالة عن نفسها ،وعن
أليس من ّ
حزامها ال ّداعم كدأبه دوما ،أن تجزم بأ ّن لألزمات أفضاال ليس أقلّها تفريخ
ترسانة من عباقرة الفكر كام يشهد عىل ذلك التّاريخ حديثه وقدميه؟
ولكن من يدري فقد نو ّدع «موسم» الكورونا وموسم العطالة وقد طلعت
الحساد
علينا حكومتنا بطابور من االكتشافات نباهي بها بني األمم ونب ّز ّ
ومن يف قلوبهم مرض؟
الطايع الهراغي
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مجتمع

حقوق املرأة

تناقضات تضعف الثقة يف القوانني الوضعية

* فاتن الوساليت

جرمية  9ماي  2021التي حدثت يف الكاف وراحت ضحيّتها رفقة
الشارين بعد أن تلقّت سب َع رصاصات قاتلة بعد أن ق ّدمت شكاية
لوكيل الجمهورية تحتوي عىل شهادة طبّية تلزمها بالراحة مل ّدة
عرشين يوما إال أنه يأذن بإيقاف الزوج املعتدي وكانت فرصته التّي
منحته الزمن الكايف لقتل زوجته.
ثم طبيب صفاقس الذي قتل زوجته وابنها ...وزوج آخر يفقأ عيني
زوجته ألنها طالبت بنفقة أبنائها ...ث ّم انهمر سيل جارف من الكتابات
واملواقف املن ّددة بهذه الجرائم لتطرح أسئلة حارقة :هل راحت هذه
النساء ضحايا القضاء املتهاون يف تطبيق القانون؟ هل هن ضحايا
كل اإلرهاب ّيني
دولة الالّعقاب التي أفلت من قبضتها كل الفاسدين بل ّ
والعمالء والخونة؟ أين السلطات املعنيّة بحامية املرأة ضد العنف؟
األرسي؟ بالتواطؤ مع من
وهل نحن يف طريقنا للتطبيع مع العنف
ّ
تتع ّرض نساء تونس لهذا الك ّم الهائل من العنف داخل األرسة ويف
كل مكان؟
البيولوجي وبني جرمية القتل ،وكلّنا
كلّنا نعلم أنّه شتّان بني املوت
ّ
نعلم مدى ارتفاع منسوب العنف يف املجتمع التونيس .تقول برشى
بلحاج حميدة محامية وحقوقية ان  80باملئة من النساء اللّوايت قُتلن
من طرف أزواجه ّن تق ّدمن بشكاوى قبل وقوع الجرمية».
جرائم تُرتكب ض ّد املرأة دون أن ينتفض املجتمع املد ّين ويرصخ يف
وجوه الجميع :سلطة ومجتمعا وثقافة وفكرا متح ّجرا من ّددا به ْول
ما يحدث وبفظاعته وخطورته مماّ يدفع إىل التساؤل مج ّددا :أين
يك القادر عىل محاسبة املصالح الحكوم ّية
املجتمع املد ّين الدينامي ّ
ومساءلتها؟ أين املجتمع املد ّين الذي يعترب رأس الحربة يف تعزيز
حقوق اإلنسان؟ ويلعب دورا يف ترسيخ منظومة حقوق اإلنسان
ثقافة ومامرسة وتثقيفا وتربية يف مجال حقوق اإلنسان؟ أين الرابطة
التونس ّية للدفاع عن حقوق اإلنسان؟ هذه املنظمة الحقوق ّية العريقة
األوىل من نوعها عىل مستوى افريقي وعر ّيب .أين دور اإلعالم الذي
كان عليه أن يتجاوز مج ّرد الرصد لتلك الجرائم إىل ترشيد صنع
أي دور لقانون
السياسة عرب الضغط والدعوة إىل تغيري القانون؟ ث ّم ّ
مختصة
فرقة
مناهضة العنف ض ّد املرأة الصادر سنة  2017وإحداث
ّ
يف مقاومة العنف ض ّدها؟ وهل هذه اآلليّات الحامئيّة لحقوق املرأة
فاشلة إىل هذا الح ّد؟ هل يساوي وجودها غيابها؟ وهل عىل نساء
تونس أن ينتظرن والدة بورقيبة جديد ونحن يف زمن مل ينجب الزعامء
الشجعان؟
يبدو أ ّن املعركة معركة حقيقيّة وهي معركة مجتمع بأكمله وليست
فقط معركة النساء ،أل ّن تحرير املرأة مرتبط إىل ح ّد بعيد بتحرير
أي تق ّدم منتظر هو رهني تق ّدم واقع اإلنسان عموما
عقل الرجل وأل ّن ّ
نساء ورجاال وال مجال هنا لإلقصاء وللتمييز .فاملعركة معركة الجميع
بال استثناء .وهي معركة هذا الجيل واألجيال القادمة عىل ما يبدو.
إذ هناك الكثري من التح ّديات وما زال الطريق طويال يف سبيل القضاء
عىل العنف املسلّط عىل النساء ،العنف الذي يجد تربيرا لدى البعض،
تربيرات مق ّززة بل مخيفة.
العنف الذي يغتال فينا إنسانيّتنا ،هو آليّة تدمري للقيم وللتفكري
املهني،
وللمبادئ .وهو لغم مزروع يف عائالتنا وشوارعنا ومحيطنا
ّ
وأينام ولّينا وجوهناُ .مم ْنهج أحيانا ،اعتباطيّا أحيانا أخرى ،يأيت ليعبرّ
التعصب والتط ّرف ،عنف ناتج عن إعالم رديء يتو ّجه
عن ثقافة
ّ
إىل الناشئة بأعامل دراميّة فيها الكثري من العنف الذي يمُ ّرر بشكل
اليومي .تناقضات تُضعف الثقة يف
أو بآخر فنجد نتائجه يف واقعنا
ّ
القوانني الوضعية حيث حقوق املرأة التونسية فعل منقوص ،صريورة
مل تكتمل ،بناء مل ينته ،تبدو كأنّها فكرة أو مثال نرمي إليه وأمال
يتطلّب مزيدا من السعي والعمل.
لذلك يبدو أ ّن إيقاف العنف هو من أه ّم أهداف املستقبل أل ّن العامل
قد أدمنه ومجتمعنا قد متادى يف إدمانه ...بالتايل يجب استعادة
والكف عن استعامل
الحب...
ّ
الالّعنف ،الهدوء ،السكينة ،التسامحّ ،
العنف وإلحاق األذى باآلخرين ماديّا ومعنويّا واالبتعاد عن كل سلوك
انتقامي يُن ّبه األخر بوجود كراهية تجاهه إذ ال تربير للعنف
عدوا ّين
ّ
مهام كانت أسبابه.
إ ّن مداهمة منزل واإلقدام عىل اغتصاب امرأة تحت أنظار زوجها
وأبنائها هو حدث ُمر ّوع ُمفزع ،إذ أ ّن املنحرفني فرضوا حقيقتهم

املادي واملعنوي
ولو كانت حقيقة كاذبة وجزئيّة -ومارسوا العنفّ
رضرة وزوجها
املت
عىل غريهم .وكان رفض هذه الحقيقة من قبل
ّ
يعني مت ّردا بالتايل الحكم عليهم باملوت وهو ما نجا منه أفراد العائلة
بصعوبة ...نجوا من املوت البيولوجي لكن اغتصاب الزوجة عىل تلك
الشاكلة يساوي طعنة ألف خنجر وأمل ألف رصاصة فتكت بقلوبهم
ود ّمرت لديهم الشعور باألمان وبوجود الدولة التي من دورها حامية
مواطنيها وتأمني استقرارهم وأمنهم عىل أنفسهم وممتلكاتهم.
نتساءل :هل هي طبيعة اإلنسان التي تتم ّيز باألنان ّية والستمرار
الذات يجب إقصاء اآلخر؟

هل نحن يف زمن الالدولة؟ والالعقاب والالمحاسبة؟
مهام يكن من أسباب دفعت شخصا ما إىل ارتكاب العنف يبقى العنف
ال معقوال ،مرشوعيّته ال تتأكّد مهام كان املقصود من استخدامه االّ
إذا تح ّدثنا عن العنف يف إطار استعادة الحقوق واسرتجاع كرامة
الشعوب ض ّد االستعامر فريتبط العنف هنا بتحرير األرض املغتصبة
وهي غاية رشيفة ت ّربر العنف تحت شعار :ما أُخذ بالعنف ال يُسرتجع
االّ بالعنف والقوة.
فالعنف هنا مقاومة للظلم حيث الطريق مسدودة أمام الخيارات
السلميّة فتكون م ّربراته م ّربرات دفاعيّة ليس إالّ.
نتساءل مرة أخرى :أين تبدأ حقوق املرأة؟
الحي يف املدرسة ،يف الحقل ،يف
تبدأ يف األماكن الصغرية ،النائية ،يف ّ
املهني ،يف غرفة النوم حيث التفاصيل
املصنع ،يف املكتب يف محيطها
ّ
الصغرية الخاصة الذاتيّة ...نعم هنا تبدأ حقوق املرأة ...وما مل يكن
لهذه الحقوق معنى وحضور يف تلك األماكن فال معنى وال أهمية لها
يف أي مكان آخر .من أهم هذه الحقوق :السالمة البدنية وتجنب
العنف ...لكن املرأة يف العامل تتعرض للعنف حيث تتعرض امرأة من
بني ثالث نساء للعنف مصدره عادة الزوج ...وواقع املرأة التونسية
غري بعيد عن واقع املرأة عىل مستوى دو ّيل رغم أكذوبة حقوق املرأة
يف تونس .إذ نجد تناقضا صارخا بني ما جاء يف القانون وبني واقع
املرأة التونس ّية التي مل تتمتّع بكامل حقوقها .لذلك يبدو أنه صار
لزاما تنقيح مجلة األحوال الشّ خصية يف اتجاه تق ّدمي يتالءم وما صدر
من نصوص قانونية جديدة كدستور  2014وقانون تجريم العنف ض ّد
املرأة .ذلك أن ما يحدث يوميا يف تونس يبينّ تراجع حقوق اإلنسان
وحقوق املرأة والطفل خاصة حيث تتعرض إىل أشنع االنتهاكات
كحق الحياة .ث ّم يكتفي اإلعالم باالستنكار وتقديم
للحقوق الطبيعيّة ّ
الخرب دون البحث يف األسباب والتداعيات والحلول ...ثم انّنا لو ص ّوتنا
اليوم عىل مكاسب املرأة التونسية فقد ال نجد أغلبيّة لتب ّنيها ما يُبينّ
الرتاجع الكبري ملفهوم حقوق اإلنسان واملرأة بالتحديد يف بالدنا وهو
تراجع مرتبط بالرتكيبة الثقافية والبنية الفكرية لذكور مجتمعنا
ومرتبط أيضا بالقوى السياسية الحاكمة ...وحدها قوة املجتمع املد ّين
بحراكه ستُبقي وهج الئحة حقوق املرأة واإلنسان ب ّراقا ...املجتمع
املد ّين يدافع عن القيم والحقوق بينام األحزاب تقاتل ألجل املناصب
واملصالح .مماّ ميكّننا جميعا من أن نكون أبطال حقوق اإلنسان
مدافعني رشسني عن أي فرد استُبيحت حقوقه وكرامته كإنسان...
فعندما تُحرم امرأة من حقوقها تُق ّوض حقوق الجميع لذلك يجب
أن منتلك ال ّرغبة واله ّمة والشجاعة والقدرة واإلرادة واألسلوب للدفاع
عنها.
كيف السبيل إىل الدفاع عن حقوق املرأة يف تونس؟
الحل أ ّوال يف التثقيف يف مجال حقوق اإلنسان وهذا التثقيف
يتمثل ّ
أسايس ملنع العنف والتص ّدي لكراهية اآلخر و ُمعاداته...
هو عنرص
ّ
التّثقيف أداة رضوريّة لتغيري املواقف والسلوك واآلراء واألفكار
والقناعات ...التثقيف يف مجال حقوق اإلنسان أداة أساس ّية ملنع
انتهاك حقوق اإلنسان وللتص ّدي لكل الذين يريدون أن يسلخوا جلود
قوي وال غنى عنه يف الحرب
غريهم .التثقيف يف هذا املجال تدبري ّ
التي يجب أن نش ّنها ض ّد التمييز وض ّد العنف امل ُامرس ض ّد املرأة.
يف تونس ،ال تزال املوارد يف مجال حقوق اإلنسان نادرة وضعيفة
التونيس ال يعرف الكثري عن حقوقه وعن آليّات
ومحتشمة ،فاملواطن
ّ
حامية تلك الحقوق ...لذلك يجب اعتامد مد ّربني محلّيا ووطن ّيا يف
هذا املجال ويف مجال حقوق املرأة والطفل بالذات باعتبارهام من
رضرا من العنف وهذا يندرج ضمن سياسة التثقيف
أكرث الفئات ت ّ
التي هي التزام مستم ّر مدى الحياة مل ْحو األ ّمية القانونيّة بخصوص

حقوق اإلنسان يف بالدنا.
هذا التثقيف ميكن أن
يؤ ّدي دورا مهماّ يف تضييق
الفجوة يف تنفيذ معايري
حقوق اإلنسان والحيلولة
دون حدوث انتهاكات لها
ما يجعل حقوق املرأة حقيقة واقعة وليست مج ّرد نصوص قانونيّة
يومي بالحقوق.
جامدة وتتح ّول إىل متتّع ّ
الصفوف الثقافية واإلعالمية
لرص ّ
هذا التثقيف يوفّر مدى واسعا ّ
جامعي لجعل تلك الحقوق مامرسة
واالجتامعية والفكرية يف مسعى
ّ
يومية وليست مجرد فصول قانونية متأل الكتب.
تكف حقوق املرأة عن كونها قيمة نظريّة لتصبح منط عيش
يجب أن ّ
مجتمعي ،أسلوب حياة ،طريقة حضور يف العامل ،والرشط الوحيد
لنجاح منظومة هذه الحقوق هو اعتبار اإلنسان قيمة يف ذاته ،تهون
بذلك اإلجابة عن :أين ومتى وكيف وملاذا ظهرت فكرة حقوق املرأة.
يجب أن نُعيد أخْلقة العالقات اإلنسانية باعتبار اإلنسان قيمة فهو
أخالقي يعلو عىل منازعه الطبيعيّة (ذئب لإلنسان) فالقيمة هي
كائن
ّ
ما تقاوم منزع الطبيعة فيه فيتجاوز طبيعته ويتعاىل عليها ليكون أخا
لإلنسان ال ذئبا يقتنص الفرص إللحاق األذى به.
يجب أن نبحث عن األسباب العميقة الخف ّية لتزايد ظاهرة جرمية
العنف ض ّد املرأة وندرك أزمة القيم واألخالق التي تعصف مبجتمعنا
وباألجيال الناشئة التي مل تعد تحرتم املربيّ والكفاءات ...علينا أن
التونيس بقضاياه الحارقة ويهرب من وجهها .ملاذا
نفهم ملاذا ال يهت ّم
ّ
ال يؤمن بقداسة اإلنسان عموما؟
مام ال ريب فيه أ ّن للرتاث مسؤوليّة يف هذا .فاملرأة ُمغيّبة حقوقيّا
يف تراثنا العريب اإلسالمي وليست سوى وعاء للجنس وال تصلح سوى
لتكون زوجة .ورغم صدور قوانني وضعية عديدة خاصة بحقوقها
يعتربها البعض منصفة للمرأة إالّ أن النضال ألجل اسرتجاع كرامتها
يؤسس يف وعي املواطن التونيس .بالتايل ال ب ّد من
ّ
سيظل سطحيّا ما مل ّ
الكشف عن املع ّوقات الحقيق ّية التي تحول دون تأصيل ثقافة حقوق
املرأة يف وطننا وهذا هو دور املثقف اليوم إذ ال ب ّد من نقد العقل
التونيس .وال توجد وصفة ط ّبية
التونيس نقدا داخل ّيا تونس ّيا للعقل
ّ
جاهزة للخروج من هذا املأزق والتخلّف أي ال توجد اسرتاتيجيا عامة
صالحة فدروب الخروج من التخلّف هي سعي متواصل ومحموم من
أجل بثّ الوعي الذي يجب أن يُت ّوج باملامرسة.
إ ّن جرمية قتل النساء الزوجات أو اغتصابهن هي جرمية كرس الفرد
وعدم اإلميان بإنسانيّته .إنّها جرمية بشعة موغلة يف الالّإنسانية.
تدفعنا إىل التأكيد عىل أن حقوق اإلنسان يجب أن ال تتج ّزأ يك ال
تكون عرضة لالنتهاك واإلقصاء حني يقع اعتبار حقوق املرأة مؤامرة
ض ّد الذكور أو تقليدا للغرب ،أو عاملة وخيانة لثقافة دينية ترى املرأة
عورة وكائنا ناقصا ما يخلق عنفا رمزيّا ض ّد النساء يتح ّول يف ما بعد
وتعصب ،فال تفاضُ ل ّية لرضب حقوق
مادي وخطاب كراهية ّ
إىل عنف ّ
يقل قيمة عن الذكر
برشي ال ّ
اإلنسان فاملرأة كائن ّ
إضافة إىل اسرتاتيجيا التثقيف ،يجب أن يلعب املثقفون أدوارهم
الحقيقية يف رفع درجة الوعي مبخاطر العنف يقول ادوارد سعيد:
«إحدى مها ّم املثقف هي تهشيم اآلراء املقبولة».
والحيوي داخل املجتمع فهو لسانه
الرئييس
فاملثقف هو املح ّرك
ّ
ّ
ووجدانه ال يقف وقفة املتأ ّمل الناظر بإعجاب أو اشمئزاز إىل الواقع
أي خطر يه ّدد
بل هو الباحث باستمرار عن سبُل أكرث ضامنا ملجابهة ّ
املجتمع.
منسقني باملفهوم الغراميش للمثقف،
نحتاج إىل مثقفني عضويّني ّ
ولدوره ،مثقفني يثريون الجرح ويبحثون عن دواء له يعيدون النظر
يف عالقتهم بالجمهور وال يكتفون بإصدار الكتب فأغلب الناس ال
يفتحون كتابا ...يجب خلق مساحات لقاء املثقف بجمهوره بصورة
مستمرة وأن ال يقترص بروزه يف بعض وسائل اإلعالم بل إن اإلعالم
التونيس املريئ.
قل وندر أن فتح املساحة للنقاش يف مسائل مه ّمة مع مثقفني
ّ
حقيقيني.
ال ب ّد من كرس التّباعد الذي يعرقل فعليّا وظيفة املثقف وال ب ّد من
جمع شمل املثقف التونيس بجمهوره يك ال تذهب جهود املثقف
سدى .
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تحقيقات

بعد األزمة الحادة التي فرضتها جائحة كورونا

والية القريوان تستعيد الحياة وحيويتها
* عىل عني املكان رمزي الج ّباري
بعد أزمة الخوف التي انتابت كل أهل القريوان بعد انتشار فريوس
كورونا بشكل غري عادي يف كل أركان الوالية واماكنها الحضارية امله ّمة
عادت الحياة إىل طبيعتها يف القريوان بعد ان ت ّم توفري مستلزمات
الوقاية وتكسري «العدوى» التي رضبت عددا كبريا من املواطنني إىل حد
العجز عن توفري خدمات صحية يف مستوى االنتظارات ولو أ ّن مسؤولية
املواطنني يف ما أصاب والية القريوان واهلها من اذى الجميع مسؤول عنه
لكن بدرجات متفاوتة.
«الشعب» زارت القريوان مع بداية هذا االسبوع وسجلت تحسنا
يف االحوال الصحية للمواطنني كام ان الجولة التي قام بها مندوبنا هناك
أكدت ا ّن الحياة عادت إىل طبيعتها وا ّن «غرصة» األسبوع االول لشهر
جويلية ذهبت بال رجعة ،هناك يف مستشفى ابن الحزار الضحكة بادية
* إقبال عىل كسكروت الكفتاجي

* عودة الحياة إىل املدينة العتيقة

* فرح ورسور وبهجة بعد تجاوز جائحة كورونا

عىل مالمح الزائر الطالب لخدمة صحية أو كذلك أعوان الصحة برجالهم
ونسائهم رغم ان املكان أصبح ضيقا عىل من تعودوا الحضور يوميا او
عىل املواطنني لذلك فإ ّن مرحلة ما بعد كورونا تحتاج إىل رسعة النجاز
املدينة الطبية التي كرث عنها الحديث سابقا إن مل نقل ان الرئيس قيس
سعيّد ذهب إىل القريوان لبداية تشييد املدينة الطبية الحلم .يف القريوان
يحدثونك عن بداية االزمة الصحية بأمل وبخوف من املستقبل ،يحدثونك
عن غياب الوعي وعن االسواق الشعبية التي كانت مفتوحة وعن سوق
«الفريب» التي رضبت االهايل يف مقتل ،وبالتايل تم تسجيل عديد
الوفيات.

يف القريوان يحدثونك عن حبهم للحياة رغم افتقار املنطقة إىل
املعامل الكربى القادرة عىل احتضان يد عاملة كبرية كبلها العمل الفالحي
رغم ما تجود به االرض من خريات لك ْن يف غياب املاء تصبح الحياة صعبة
جدا ،يف الشبيكة وهي طريق مروري إىل القريوان من والية سليانة مبا
انني كنت زرت معتمدية مكرث حياة اخرى للبيع والرشاء يف ظل ازدهار
عمليات بيع «الدالع» عىل الطريق وأنا يف طريقي إىل القريوان توقفت
يف منطقة حفوز ليصاحبني «شخصا وجدته هكذا يف طريقي» فإذا هو
بعد ان فتحت معه باب الحديث هو طالب اختصاص طب يدرس يف
كلية املنستري ـ حدثني عن كورونا وعن كيفية تفاديها وعن آثارها وعن
طبيعة وجودها يف الفضاء العام كانت رحلة جميلة إىل القريوان رغم
الطقس الحار الذي ميز ذلك اليوم الذي كان استثنائيا بكل املقاييس
بعد ان غامرت وذهبت إىل القريوان فإذا هي مغامرة حلوة مبا انني
وجدت مدينة القريوان تعيش نبضها اليومي بشكل عادي مع االحتياط
من جائحة كورونا ـ قبل ان اصل إىل القفلة ع ّيل شكر رجال األمن الذين
كانوا خري سند ومرشد يل يف هذه الرحلة.

في أرياف والية القيروان

يصل
لتونس
التجاري
العجز
البُنيّة ونوم االنتظار 
إىل  7536،5مليون دينار
تع ّمق العجز التجاري لتونس مع موىف السدايس األول من سنة  ،2021ليبلغ 7536،5
 مليون دينار مقابل  - 6602،8م د ،موىف جوان  ،2020حسب معطيات حول التجارةالخارجية لتونس باألسعار الجارية لشهر جوان  2021نرشها املعهد الوطني لإلحصاء،
أمس االربعاء  14جويلية .2021
وأفاد املعهد الوطني لالحصاء ،أ ّن تونس سجلت تحسنا يف الصادرات ،خالل السدايس
األول من سنة  ،2021بنسبة  25،5باملائة مقابل تراجع بنسبة  20،6باملائة ،خالل
السدايس األول من سنة .2020
وقد بلغت قيمة الصادرات  22825،6م د ،مقابل  18192،7م د ،خالل الفرتة نفسها
من سنة .2020
كام تحسنت الواردات بنسبة  22،4باملائة مقابل تقلص يف حدود  24،2باملائة ،خالل
السدايس األول من سنة .2020
وقد بلغت قيمة الواردات  30362م د مقابل  24795،6م د ،خالل نفس الفرتة من
سنة .2020
تحسنت ،لتصل اىل 75،2
وتبني ذات املعطيات ،ان نسبة تغطية الواردات بالصادرات ّ
باملائة ،خالل السدايس األول من سنة  ،2021مقابل  73،4باملائة يف الفرتة ذاتها من
سنة .2020

سيدي محمود ،أوالد نرص -الكرمة ،أرياف
الوسالتية ،بريكات العرڨوب ،الدغيمة-
حاجب العيون ،أوالد عاشور -بوحجلة،
أرياف الباطن ،الزرڨ ٬الرشيشرية،
الزواتنية ،طرزة الجنوبية ،فرنيز سيدي
مسعود ،الذهيبات ،الجهينات ،الرويسات،
الجواودة ٬الڨفي ،أوالد فرج الله-الرشاردة،
الجاميلية ،كاف الزاهي-نرص الله ،أوالد
زايد-حاجب العيون ،السوامل ،الفجيج،
الصحاورية ،دورة الفالڨة ،البالغثة،
الجمل ،العزاعزة ،الطويلة ...وغريها.
اَّ
هي درش وقرى ومناطق يف أرياف والية
القريوان تعاين غيابا تا ّما للامء الصالح للرشب منذ سنوات.
أما األسامء فهي :دنيا ،مريا ،تيجان ،صابرين ،جنات ،فرات وهي أسامء ملصانع لتعليب املياه منتصبة يف وسط أرياف القريوان منذ
عرشات السنني وتخرج يف املاء وتبيعه من الدرش والقرى املذكورة نفسها.
البُنيّة التي هي يف الصورة كانت تنتظر يف املاء إىل حني وصوله يك متأل األوعية البالستيكيّة ،ومن شدة التعب واإلرهاق والحرارة
واالنتظار رقدت تحت أشعة الشمس.
فأين الوايل والسلط الجهويّة من كلّ هذا؟
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اقتصاد

بعد تخفيض التصنيف االئتماني لتونس

التوجه نحو نادي باريس
يف انتظار نادي لندن

أعلنت وكالة «فيتش رايتينغ» عن تخفيض التصنيف االئتامين مج ّددا لتونس من درجة « »Bإىل درجة
« »-Bمع توقعات سلبية .وقال االستشاري يف اسرتاتيجية االستثامر ،محمد صادق جبنون إن هذا
التصنيف كان منتظرا منذ م ّدة ليكون بذلك متامهيا مع التصنيف األخري لوكالة «موديز» والذي ت ّم
تأخريه بطلب من البنك املركزي التونيس.
وأضاف أن هذا التصنيف سلّط الضوء عىل فشل تونس يف مواجهة جائحة كورونا ،مشريا إىل أن
التعاطي االقتصادي أصبح اليوم يف كل اقتصاديات العامل رهني التعاطي الص ّحي ،إضافة إىل املشاكل
الهيكلية التي يعاين منها االقتصاد التونيس والتي زادت من ح ّدة أزمة الدين العمومي وعجز امليزانية
والتي وصلت إىل نسبة غري مسبوقة مع املخاطر الجديدة إثر ارتفاع سعر برميل ال ّنفط وغياب سياسة
للشاء بأسعار مح ّددة.
رّ
وتح ّدث جبنون أيضا عن ضعف الحكومات املتتالية وغياب أرض ّية سياس ّية مالمئة وتأخر القيام
باإلصالحات الهيكلية واالتفاق مع صندوق النقد الدويل وهو ما من شأنه أن يضعف الثقة لدى
املؤسسات الدولية املانحة .وأوضح أن «فيتش رايتينغ» ال تستبعد جراء إمكانية وجود مخاطر حقيقة
والتعرث عن سداد ال َّدين توجه تونس إىل نادي باريس إلعادة جدولة الدين.
وتابع أن تونس قد تعيش أزمة أسوأ من األزمة التي يعيشها اليوم لبنان وأنه ال ب ّد من االنطالق
العاجل يف القيام باإلصالحات وخاصة جلب التالقيح بكميات كبرية إلعادة الثقة يف الوجهة التونسية.
من جهته ،اعترب الخبري االقتصادي ،معز الجودي أن تونس وصلت إىل أسفل الرتتيب يف تصنيف وكاالت
الرتقيم السيادي .وأرجع ذلك إىل غياب اإلصالحات والقرارات الهادفة يف املجال االقتصادي ،إضافة إىل
عدم االستقرار السيايس والتجاذبات املستمرة.
وأكد أن ذلك سيجعل تونس عاجزة متاما عن سداد ديونها ،متوقعا أيضا تسجيل تخفيض جديد يف
الرتقيم السيادي لتونس وهو ما سينعكس سلبا عىل االستثامر وعىل التمويل الخارجي .وتابع الجودي
أن عملية التمويل ستكون صعبة ج ّدا للغاية خاصة أن تونس يف حاجة ماسة إليها.

الخبير االقتصادي ،عز الدين سعيدان

ضرورة القيام بإصالحات عاجلة
وتقديم تنازالت
قال الخبري االقتصادي ،عز الدين سعيدان ،إن دعوة
تونس إىل ما يسمى بـ«نادي باريس» سيناريو وارد ج ّدا
وذلك بعد تخفيض وكالة «فيتش رايتينغ» للتصنيف
االئتامين لتونس من درجة « »Bاىل درجة « »-Bمع
توقعات سلبية.
وأضاف سعيدان «إن هذا التخفيض هو التاسع منذ سنة
 ،2011مشريا إىل أن الحكومات املتعاقبة مل تفهم الرسالة
جيّدا ومل تقم مبا يتعينّ فعله إلنقاذ ما ميكن إنقاذه.
وأوضح سعيدان أن هذا التصنيف هو تقييم ملدى قدرة
البالد عىل إعادة تسديد ديونها الخارجية ،مشريا إىل أن
دعوة تونس إىل نادي باريس أمر ممكن.
وتابع أن صندوق النقد الدويل أصبح يف وضع محرج يف
ما يتعلّق بتونس ألنها مل تلتزم باإلصالحات التي تع ّهدت
بها بعد حصولها عىل جزء من التمويالت ،مب ّينا أن تقرير «فيتش رايتينغ» قد تحدث عن فرضية حثّ
الصندوق لتونس للذهاب إىل «نادي باريس» كرشط لتق ّدم املفاوضات .وأفاد بأنه تت ّم دعوة البلدان العاجزة
عن تسديد ديونها إىل «نادي باريس» الذي تجتمع فيه املؤسسات امل ُقرضة عىل غرار صندوق النقد الدويل
والبنك االفريقي والبنك األورويب والبنك الياباين واألملاين.
وأكد أنه يف صورة ق ّدمت الدولة التونسية جوابا مقنعا للدائنني بخصوص قدرتها عىل خالص ديونها ،يت ّم
التفاوض معها والتوصل إىل إعادة جدول ديونها لكن يف صورة غياب جواب مقنع ،فإن الجهات امل ُقرضة
هي التي ستفرض رشوطها وإمالءاتها من ذلك التخفيض يف كتلة األجور والتفريط يف مؤسسات عمومية
ورفع الدعم.
وبينّ سعيدان أنه سيت ّم أيضا بعد ذلك دعوة تونس إىل «نادي لندن» والذي يضم الدائنني للقطاع الخاص.
وقال إن تونس يف مأزق كبري جدا ،خاصة أنها مطالبة نهاية الشهر الحايل والشهر القادم بخالص قرضني (500
مليون دوالر قيمة كل قرض) بضامن أمرييك ،وهو ما سيجعل الواليات املتحدة األمريكية ُمجربة عىل الدفع
بدال عن تونس يف صورة فشلها يف خالص هذه الديون ،وهو ما اعتربه سعيدان سابقة خطرية و«فضيحة».
وش ّدد الخبري االقتصادي عىل رضورة القيام بإصالحات عاجلة وتقديم تنازالت.

إىل قرائنا أينما كانوا
ال لإلطالة والتمطيط!
يسعدنا وصول بريدكم االسبوعي بتلك الكثافة ..ويسعدنا أكرث ان نتواصل خالل ما ننرشه من
مساهامت ..لكن كل هذا ال مينع من القول انه مث ّة مساهامت طويلة جدا تحرجنا نحن يف التحرير
ـ لذلك نطلب منكم مساهامت خاصة يف االدب والثقافة فيها لزوم ما يلزم بعيدا عن اإلطالة وكتابة
وصياغة نصوص فيها الكثري من اإلطالة وسعيا منا إىل الترسيع يف نرش ما يصلنا فإننا نطلب من أع ّزائنا
القراء مدنا بنصوص ال تتجاوز  500كلمة ما عدا ذلك فإننا ال ننرش ما يصلنا كام أننا ال نعيد ما وصلنا
إىل اصحابه وشكرا.

ألف مربوك

ألف مربوك

الف مربوك

الف مربوك

حقّقت التلميذة املتألقة حنان
الرشيف ابنة االخ محمد
الرشيف الكاتب العام للجامعة
لألشغال العمومية واإلسكان
والبيئة نجاحا باهرا يف امتحان
البكالوريا فألف مربوك يا حنان
ومزيدا من النجاح.

تألق مالك عطواين ابن االخ لطفي
العطواين الكاتب العام للجامعة
العامة لعملة الرتبية عىل البكالوريا
تقنية مبعدل ( 12.34مرشف) وبهذه
املناسبة السعيدة تهنئ أرسة جريدة
الشعب األخ لطفي راجني له مزيدا
من التألق والنجاح.

حصل سيف الحزامي ابن االخ
حبيب الحزامي الكاتب العام
للجامعة العامة للنسيج عىل
اإلجازة يف الرتبية البدنية اختصاص
فيتناس (لياقة بدنية) وبهذه
املناسبة السعيدة تهنئ أرسة جريدة الشعب األخ حبيب
الحزامي راجني له مزيدا من التألق والنجاح

حققت التلميذة املتألقة نور
الهدي البحري ابنة االخ الطيب
البحري الكاتب العام للجامعة
العامة للبناء نجاحا باهرا يف
امتحان البكالوريا مبعدل 16.45
فالف مربوك يا نور ومزيدا من
النجاح
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البيئة الفلسطينية «ضحية منسية» يف مرمى جرائم االحتالل

* بقلم :خالد أبو عيل

يف ِ
تعمل فيه قواتُ االحتالل عىل تقطيعِ أوصال املدن واألرياف الفلسطينية بإقامة التجمعات االستيطانية ووضعِ السواتر الرتابية
الوقت الذي ُ
ِ
ِ
البوابات الحديدية ،ترتكُ يد مستوطنيها ليواصلوا اقتالع وحرقَ األرايض الفلسطينية ،بهدف قطعِ تواصل الفلسطيني مع
املكعبات اإلسمنتية و
و
ِ
ِ
ِ
ِ
أرضه ،وإحالل املستوطنني محلَّهم من خالل قطعِ أشجا ِر الزيتون وحرقها واالستيالء عىل األرض واالعتداء عىل املزارعني الفلسطينيني وطردهم
من أراضيهم .بل إن املسجد األقىص ومحيطه وباحاته مل تسلم من العدوان اإلرسائييل يف العقود املاضية وحتى اللحظة ،إذ أن العديد من أشجار
املسج ِد األقىص املعمرة يف الجه ِة الغربية سقطت بشك ٍل مفاجئ ،ويُعزى السبب إىل حفريات االحتال ِل التي قطعت جذور هذه األشجار ،أو إىل
علم أن سلطات االحتالل متنع إعاد َة زراعة أشجار جديدة يف باحات املسجد.
ِ
استخدام «إرسائيل» مواد سامة تف ّتت الرتبة ،وتس ّهل عليها الحفر ،اً
احرتاق شجرة الرسو العمودي اإليطايل يف باحات املسجد األقىص املبارك  10ماي
 2021ويف ذروة العدوان عىل أهايل الشيخ جراح يف القدس.
سمي بعامِ النكبة ،يف اقتال ِع جز ٍء كبريٍ
نجحت قوات االحتالل بعد  15ماي  1948وما ّ
من أبنا ِء الشعبِ الفلسطيني وتهجريِهم من قرا ُهم وبلداتِهم بعد هدمها أو االستيال ِء
عليها ،ونجحت إىل ح ٍّد ما يف تغيريِ العدي ِد من املعا ِمل الجغرافية العربية وتهوي ِدها،
تطمس
واستطاعت قواتُ االحتال ِل أن تحرقَ وتقط َع األشجار لكنها مل تستط ْع أن
َ
ِ
ِ
النباتات الربية واألشجا ِر
وحكايات
البيئ َة الفلسطينية ،وعجزت أيضً ا عن تزوي ِر تاري ِخ
األرض املباركة والتي كانت مصدر رزقٍ ألبنا ِء هذا
الفلسطينية التي متتا ُز بها هذه ُ
الشعبِ من الزيتونِ الكنعاين العتيق ،والت ِني والرمان والصبار والرتم والسدر وغريِها.
ونظ ًرا إىل متيّ ِز فلسطني يف تنو ِع الغطا ِء النبايت الناجم عن التّباين الجغرايف واملناخي
ِ
ٍ
معدالت األمطار وتوزي ِعها
تفاوت يف
والطبيعة الخالّبة وما يتصل بذلك من
ِ
عىل ِ
واختالف تركيبِها الجيولوجي ،باإلضافة إىل
األرض الفلسطينية ،وتن ّو ِع الرتبة
ِ
ِ
مناطق صحراوية
بني
ما
تتباين
والتي
الطبيعية،
ها
تضاريس
يف
الواضحة
االختالفات
َ
ٍ
مناطق سهلية ساحلية وغورية تنخفض  394مرتًا عن مستوى سطح
وجبلية ،وإىل
َ
طبيعي يزخ ُر برثو ٍة هائل ٍة تضم
البحر؛ ما أدى إىل وصف فلسطني بأنها متحف
ّ
عديد األشجا ِر الغابية والنباتات الربية والتي يق ُع معظمها ضمن نباتات ِ
حوض البح ِر
ِ
ِ
األصناف التي
األبيض املتوسط ويزيد عددها اآلن عن  2700صنف؛ إضافة إىل عدي ِد
مل تُكتشف حتى اآلن.
رزق وبركة وصمود
ِ
تعمل فيه قواتُ االحتالل عىل تقطيعِ أوصال املدن واألرياف
الوقت الذي ُ
يف
ِ
واملكعبات
الفلسطينية بإقامة التجمعات االستيطانية ووضعِ السواتر الرتابية
ِ
والبوابات الحديديةُ ،
ترتك يد مستوطنيها ليواصلوا اقتالع وحرق األرايض
اإلسمنتية
بهدف قطعِ تواصل الفلسطيني مع ِ
الفلسطينيةِ ،
أرضه ،وإحال ِل املستوطنني محلَّهم
من خال ِل قطع أشجا ِر الزيتون وحر ِقها واالستيال ِء عىل األرض واالعتداء عىل املزارعني
الفلسطينيني وطر ِدهم من أراضيهم.
تع ّد شجر ُة الزيتون شجر ًة مع ِّمر ًة قدمية من عم ِر األرض ،وارتبطت باإلنسانِ األول
واكتشا ِفه للطبيعة واملفي ِد منها ،ومل ّا اكتشفها أعطته الغذاء والضّ وء والدّفء وف ّن
الطّعام ،وقد أصبح الزيت مقد ًّسا نظرا ً إىل قيم ِته واستعامالته وفائدته عند الشعوبِ
ِ
ِ
والصناعات الخفيفة وغريِ ذلك ،وما زال
طقوس العبادة واألدوية
القدمية فدخل يف
حتى يو ِمنا هذا ،بل أصبح أكرث اهتام ًما ورعاية وتوس ًعا.

*شجرة زينة دخيلة إضافة إىل اشجار النخيل املعمرة
قرب قبة الصخرة املرشفة
ورد ذك ُر شجر ِة الزيتون وزي ِتها يف القرآنِ الكريم ،وأوىص بها الرسول محمد صىل
الله عليه وسلم عالجا للبدن ،وورد ذك ُرها يف ستّة مواضع بشك ٍل رصيح يف القرآن
الكريم ،حيث أقسم الل ُه تعاىل بها يف اآلي ِة األوىل من سور ِة التني « َوالتِّ ِني َوال َّزيْتُونِ ».
ويف اآلي ِة العرشين من سور ِة املؤمنون « َوشَ َج َر ًة تَ ْخ ُر ُج ِمن طُو ِر َسيْ َناء تَنبُ ُت بِال ُّدهْنِ
السماَ َو ِ
ات َوالأْ َ ْر ِض َمث َُل نُور ِِه كَ ِمشْ كَا ٍة
َوصبْغٍ آْللكِلِ َني» كام وردت اآلية «اللَّ ُه نُو ُر َّ
ِفي َها ِم ْص َب ٌاح الْ ِم ْص َب ُاح فيِ ُز َجا َج ٍة ال ُّز َجا َج ُة كَأَنَّ َها كَ ْوك ٌَب ُد ِّر ٌّي يُوقَ ُد ِمن شَ َج َر ٍة ُّم َبا َركَ ٍة
ش ِق َّي ٍة َولاَ َغ ْر ِب َّي ٍة يَكَا ُد َزيْتُ َها يُ يِض ُء َولَ ْو لَ ْم تمَ َْس ْس ُه نَا ٌر نُو ٌر َعلىَ نُو ٍر يَ ْه ِدي
َزيْتُونِ ٍة الَ رَ ْ
اللَّ ُه لِ ُنور ِِه َمن يَشَ اء».
أما يف املسيحية ،فقد وردت يف عد ِة مواضع ،بعهدَي اإلنجي ِل القديم والجديد ،واعتُرب
زيت الزيتون يف اإلنجيل دوا ًء وشفا ًء وغذا ًء ونو ًرا وجاملاً وزينة ،وجاء ذك ُره يف
ُ
ِسف ِر الخروج عندما أعطى الل ُه األم َر ملوىس عليه السالم ،حسب اإلنجيل« ،أمر بني
إرسائيل بأَ ْن يُ َق ِّد ُموا إِلَيْ َك َزيْ َت َزيْتُونٍ إلشعا ِل السرّ اج عىل الدوام» .والزيت ِ
الطيب

يعقوب،
السبت ،اشرتتْ مري ُم املجدليةُ ،وأ ُم
قيامة يسوع  -مرقس « 1 :16وملا مىض
ُ
َ
ِ
وسالومةُ ،بعض الطيبِ ليده َّن ويسكب َنه عىل جسد يسوعَ».
ولقد امتاز األقىص مبساح ِته الكبرية ويفاخ ُر الرحالة املقديس البشاري (ت990 :م)
بأ َّن األقىص أكرب املساجد عىل وجه األرض حينه ،وأن أكرث األشجار زراع ًة حوله هو
ِ
الساحات الرشقية للمسج ِد األقىص
الزيتون ،وتكرث هذه األشجار بصف ٍة خاصة يف
والتي تكاد تخلو من معاملَ كبرية.
كام يحتوي املسج ُد األقىص وحده عىل أكرث من ستامئ ِة شجر ٍة مبوقعٍ ُمقدّس يف
املسج ِد األقىص يزيدُها قداسة وأغل ُبها قدي ٌم زرع منذ ِ
السنني ،وتُعد هذه
آالف ّ
األشجار وقفًا إسالم ًيا للمسجد لصالح ِاملسلمني عىل م ِّر العصور.
وقد قال املفرسون (مثل القرطبي وابن كثري) يف آية «والتني والزيتون وطور سنني»
بيت املق ِدس ،وذكر املؤرخ آوليا الجلبي وجو َد أربع ِة ِ
إن الزيتو َن يرم ُز إىل ِ
آالف
ِ
بالزيت منترش ًة يف أنحا ِء املسج ِد املبارك.
قندي ٍل توق ُد
*أشجار الزيتون يف الطريق اىل قبة الصخرة املرشفة
كتاب «معا ِمل املسج ِد األقىص تحت املجهر» للباحث إيهاب سليم الجالد،
وميث ُّل ُ
ِ
ِ
وثيق ًة معرفي ًة شامل ًة ودقيق ًة ملعا ِمل هذا املسجد من خال ِل تسليط الضّ وء عىل ِّكل الفرت ِة األخرية أصبح سقوط األشجا ِر ظاهر ًة مقلقة ،هذا باإلضافة إىل أن العديد من
ِ
معاملِه وكنوزِه ،وذلك عرب وض ِعها تحت مجه ِر
البحث التاريخي ،فضال عن ما متيّ َز أشجار املسج ِد األقىص تتساقط أوراقها بشك ٍل ٍ
كثيف ويبِست أغصانُها بشك ٍل مقلق،
ِ
ِ
ً
خاصة يف املنطقة الغربية من املسجد األقىص املبارك».
ِ
السنوات
لعل موضوع «أشجار املسج ِد األقىص املبارك» بدأ يأخ ُذ اهتام ًما ملحوظًا يف
ّ
األخرية بعد أن أصبح يتهدد هذه األشجار الخط َر املحدق يف ِ
باحات املسج ِد األقىص
جراء الحرقِ من قب ِل االحتالل ومن ِعه رعايتَها أو حتى تجديدَها بذرائ َع واهية ،وهذا
بقايا
ِ
بعمليات مس ٍح
األم ُر دفع الباحثَ البيئي داوود إبراهيم منذ عام  2008إىل القيامِ
أغصان شجرة
ِ
ووصف حاالتِها وتسجي ِل
علمي لألنوا ِع النباتية املوجودة وأعدا ِدها
ميدا ٍين وتوثيقٍ
ٍ
إحداثياتِها القدمية امل ُ َع َّمرة منها باستخدام جها ِز  GPSوتسجي ِل ِ
محيطها املعروف
رسو معمرة
ٍ
اختصارا  BDHوارتفاعاتِها عن سط ِح البحر؛ لتكو َن قاعد َة ٍ
تقل
ملكنونات ال ُ
بيانات
ميتة يف
أه ّمي ًة عن كثريٍ من املعامل يف املسج ِد األقىص املبارك الذي تُقدر مساحتُه بحوايل مائ ٍة
باحات املسجد
وأربع ٍة وأربعني دومنًا.
األقىص املبارك
بحث ميداين ألشجار املسجد األقىص املبارك
داوود الهايل ،الباحثُ من مدين ِة القدس يف التنو ِع الحيوي يف طبيع ِة فلسطني،
رضا يف العلومِ العامة والبيئة والجغرافيا ومرشدًا يف السياح ِة
ُ
ويعمل ًّ
مدرسا ومحا ً
ِ
توصلت
البحث الذي أجريتُه عىل أشجا ِر املسج ِد األقىص املبارك
البيئية ،يقول« :بعد
ُ
واملخططات والخر ِ
ِ
به من ض ِّم عد ٍد كبريٍ من الصو ِر التوضيحية
ِ
ساحات املسج ِد األقىص املبارك حتى
ائط التفصيلية لهذه إىل النتائ ِج التالية «بلغ عد ُد األشجا ِر يف داخ ِل
املعامل.
مطلعِ العام  2012بالضبط  1040شجر ًة شملت األنوا َع الربية والبستانية .كام تُع ُّد
ِ
ِ
الباحثُ
األقحوان،
األقىص:
ساحات
يف
املنترشة
النباتات
«ومن
ِه
ب
كتا
يف
الجالد
ويذك ُر
ِ
ِ
أشجا ُر املنطقة الغربية بد ًءا من مصطبة بدير وحتى مسجد النساء وبعرض حوايل
الطوىب».
ر
شج
ع
نو
من
مثمرة،
أخرى
ر
أشجا
وهناك
واآلس،
واللبالب،
الورد،
ر
ِ
ِ
والس ِ
ِ
ٌ
أشجا ُ
قوط ألسبابٍ قد ال تخفى عىل ّكل ذي
خمسني مرتًا هي األكرثُ عرض ًة
للموت ّ
ِ
وإىل جانبِ ذلك هناك أشجا ُر املحلب ،والحورّ ،
سقوط األشجار يف هذا املستطيل باتت مألوفة ،خاص ًة يف فص ِل
والصفصاف ،والرمان ،وكذلك أشجا ُر بصرية ،ومشاه ُد
األر ِز الالفتة للنظر ،متوازن ُة الشكل .كام توج ُد أرب ُع شجر ِ
ات رس ٍو يف منطق ِة «سبيل الشّ تاء ومع اشتدا ِد الريا ِح العاتية».
الكاس» زرعت يف الفرت ِة العثامنية .وقد ُس ّمي عد ٌد من معا ِمل املسجد باسم األشجا ِر ويتاب ُع الباحثُ الهايل حديثه «يف العام  2008ماتت أك ُرب شجر ٍة مع ّمرة يف ساح ِة
التي بجانبِها ،فقب ُة موىس دعيت قب َة الشجرة ،وهناك مسطب ُة الصنوبر ،ومسطب ُة املسج ِد األقىص بالقربِ من مسج ِد النساء «مكتب ِة املسجد األقىص» ،وقد أصابها
امليس».
«الشّ لل» وهي يف مرحل ِة اإلوراق يف شه ِر آذار  ،2008وهي من نو ِع ال ُبطم األطليس
ويبينّ الباحثُ الجلاّ د «أن العدي َد من أشجا ِر املسج ِد األقىص يف الجه ِة الغربية «الذكر»  Pistacia atlanticaوكان محي ُط جذ ِعها عىل ارتفاع  1.5مرت 361 :سنتيمرتا ً،
ِ
سقطت بشك ٍل مفاجئ ،ومتّت السبب
خمس أشجا ٍر هي األقد ُم من
لحفريات االحتال ِل التي قطعت جذو َر هذه وتع ُّد أشجا ُر امليس  Celtis australisوالبالغ عددُها َ
ً
أن
علام
الحفر،
عليها
ل
ُ
ه
وتس
الرتبة،
تفتت
ة
سام
ائيل موا َد
األشجار ،أو الستخدامِ إرس َ
ِ
ُ
ّ
البوائك الجنوبية وبالقرب من
ب ِني أشجا ِر املسج ِد األقىص املبارك واملوزعة ما بني
ِ
ِ
ِ
سلطات االحتالل متن ُع إعاد َة زراعة أشجا ٍر جديدة يف باحات املسجد».
الس َباط.
البائك ِة الرشقية وقربِ بابِ ِّ
ويؤكّ ُد القامئون عىل قسمِ الزراعة التابع ملديري ِة األقىص املبارك والذي ُ
يرشف عىل ويؤك ُد الباحثُ الهايل «أ ّن معظم األنواع هي من األنوا ِع الدخيلة خاص ًة الصنوبر
زيتونٍ
بسات ِني املسجد وأشجارِه أن االحتاللَ منع يف العام  2016إدخالَ مائتي فسيل ِة
الحلبي  Pinus halepensisوالرسو العمودي Cupressus sempervirens
داخل
َ
ُزرع
من بابِ األسباط ،وقام مبصادرتِها ،إذ تقتلع رشطة االحتال ِل أ ّي شجر ٍة ت
والكازورينا  Casuarina equistifoliaويواج ُه معظ ُمها خط ًرا محققًا بسببِ ِ
املوت
املسجد دو َن موافق ِته ويهددون املُزارع الذي يزر ُعها ،يف الوقت الذي مينعون فيه
ِ
وجفاف األطراف».
ِ
إدخالَ الفسائ ِل الجديدة واألسمد ِة
واملبيدات الالزمة لرعاي ِة الشجرة وزياد ِة إنتاجها ،ما هي حكاية ليلة اإلثنني  10ماي 2021؟
ِ
ِ
ٍ
ِ
فردي
ل
بشك
األقىص
د
املسج
باحات
يف
الزيتون
ر
مثا
بعض املصلني
ورغ َم ذلك يقطف ُ
ِ
ِ
ٍ
يف ليلة اإلثنني  10ماي  2021ويف ذروة العدوان عىل أهايل الشيخ جراح يف القدس،
ِ
ِ
ِ
ُ
األقىص
ن
زيتو
القدس
ة
زكا
ة
لجن
توزع
كام
ه،
ت
اد
ر
وف
ه
ت
لربك
واالستفادة منه طل ًبا
َ
احرتقت شجر ُة الرس ِو العمودي «اإليطايل» يف باحات املسج ِد األقىص املبارك ،ومل
ِ
ِ
العائالت الفقرية يف
وزي ِته عىل
محض صدفة ،خاص ًة أنّها تقع يف املستطيل األكرث استهدافًا منذ حربِ
القدس والضفة الغربية ،أو تبيعه وتح ّول مث َنه إىل يك ْن الحدث َ
هذه العائالت.
حزيران  1967وال تسمح سلطات االحتالل بإدخال أشجار أو أ ِّي نباتات أخرى
ٍ
َ
عىل
ّون
ل
املص
ظ
استيق
،2010
نوفمرب
8
ِاالثنني
يوم
صباح
من
مبكرة
ساعات
يف
ِ
ٍ
لباحات املسجد األقىص املبارك ،ومتنع زراعة ٍأي نو ٍع لغاية يف نفس يعقوب ،إذ
ِ
ِ
ِ
ِ
من
املبارك
األقىص
د
املسج
باحات
يف
املوجودة
ر
األشجا
إحدى
سقوط
بالقربِ
أقدمِ
استهداف ِ
ِ
قوات االحتالل املصلني بالقناب ِل
اشتعلت ال ّنريان يف هذه الشجرة جراء
مصطب ِة «أبو بكر الصديق» أو ما يعرف مبصطبة الصنوبر؛ أح ِد مصاطبِ املسج ِد الغازية والصوتية والضوئية ،ولكن رسعان ما ت َّم السيطر ُة عىل النريان وإخام ِدها من
ظل تصاعد حدّة التوتر يف
ُلحق أ َّي أرضا ٍر باملسجد ،وذلك يف ِّ
األقىص املبارك ،والواقعة عىل بعد أمتا ٍر من بابِ املغاربة ،داخل املسج ِد األقىص قبل املصلني دون أن ت َ
املبارك ،ور ّجحت مؤسس ُة األقىص يف ذاك الوقت ،أن يكون سبب وقوع هذه الشجرة القدس ج ّراء محاولة املستوطنني االستيالء عىل بيوت الفلسطينيني املقدسيني بالقوة
الكبرية واملع ّمرة هو الحفريات التي تُن ّف ُذ يف ِ
محيط املسج ِد األقىص وأسفلِه.
حي الشيخ جراح يف ِ
القدس املحتلة.
يف ِّ
ِ
يُذكر أنها ليست املر ُة األوىل التي تق ُع فيها شجر ٌة من أشجا ِر املسجد األقىص ،ففي
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* حاوره :أبو جرير

الكتابة الفنية ليس لها شرطي آداب
وال حرس حدود يمنحها التأشرية
عبد الوهاب امللوح ،شاعر وروايئ ومرتجم وقاص .اشتغل
خاصة بقصيدة النرث يف تونس ويف الوطن العريب
واهتم ّ
له عديد املجموعات الشعرية والدراسات واملقاالت
وترجمت له عديد املجاميع الشعرية إىل لغات مختلفة.
ساهم يف عديد الندوات واملهرجانات يف تونس الوطن
العريب .ملزيد التعرف عىل تجربته .كان لجريدة الشعب
هذا الحوار.
* عبد الوهاب الملوح الشاعر والقاص والروائي
والمترجم والباحث .لو تعود بك الذاكرة وترسم لنا
لوحة باأللوان البدايات؟*
ليس هناك بدايات مميزة أو مخصوصة .ولدت ونشأت يف قرية
القرص قفصة خالل أوائل الستينات من القرن املايض وهي فرتة
كانت تشهد فيها هذه القرية تح ّوالت كربى عىل مستوى البنية
االجتامعية واالقتصادية مبا حولها من قرية فالحية بحتة إىل ما
الصغرية ذلك أنها كانت محطّة للسكك الحديدية
يشبه املدينة ّ
مه ّمة بني الجنوب والشامل وقد أحدث إنشاء هذه املحطة تغيرّ ات
كربى يف املنطقة وازدهر فيها مجال الخدمات فكانت هناك
املقاهي والنزل وقاعات السينام من اإلرث الكولونيايل وهو ما فتح
لنا نحن األطفال الصغار عيوننا عىل عامل مختلف عن ذلك العامل
الذي عاش فيه أجدادنا وآباؤنا وألنني مل أكن أحذق اي يشء أخر
عدا عشق متابعة األفالم السينامئية فمن هناك انبثق حبي للفن
مخصصة خالل
خاصة أن قاعة السينام تلك املجاورة لبيتنا كانت ّ
الصباح لربوفات مرسح الجنوب عبد القادر مقداد وجامعته وشيئا
فشيئا تعلقت بالكتب والقراءة ومن هناك انطلقت مسرييت يف
الفن عموما والقراءة والكتابة خصوصا ومل ميض وقت طويل حتى
نرشت أول نصويص يف جريدة بالدي وبعد ذلك يف جريدة الصدى
وبدأت مسرية البحث يف الفن ومطاردة الجامل.
* أنت المبدع المتعدّد واإلبداع ينجز من الضلوع النازفة
ويمشي على جمر العمر ويروي النجاحات واالنكسارات
والحفر في األعماق حتى يستفيق الصباح؟
 ال أعتقد أنني أدركت مرحلة اإلبداع الحقيقي كام تفضلتبتوصيفه «ينجز من الضلوع النازفة ومييش عىل جمر العمر» ألنني
أرى اإلبداع مرقى جامليا متعاليا نظل ننحته باستمرار ناهيك أن
هذه العبارة ملن كان يخلق من الالّ يشء شيئا جديرا باالنتباه من
قبيل إنتاج معنى جديد متجدد كام سبق أن حدده ابن رشيق يف
كتابه العمدة «اإلبداع أن تأيت مبا مل يأت به االوائل» أما أنا فام
زلت أراين كام قال شاعرنا األكرب منور صامدح «أحبو الكلامت»
وألنه بحث مأزوم قائم عىل املطاردة من الجهتني فهو بالفعل
«يروي ال ّنجاحات واالنكسارات والحفر يف األعامق حتي يستفيق
الصباح» ذلك هو ما يصبو إليه الكاتب من خالل ما يجرتحه
ّ
ولعل أذهب نحو األبعد حني أقول إنه ال
من كتابات وحفريات يّ
يكتفي بال ّرواية فقط بل هو يحيا هذه االنكسارات والنجاحات
ويكرس قاعدتها القياسية يف النجاح واالنكسار ذلك أنه ال يبحث
عن ال ّنجاح أو الخالص بقدر ما يحفر يف عمق الوجود بحثا عن
تأصيل كيانه ومحاولة منه لنحت مصريه وحده واخرتاق حجب
الغيب واملجهول التي تحيط به وال تجعله يتنفّس بح ّريّة ودعنا
من هذه الكلامت الفخمة إبداع وفن وجامليات لنقل بكل بساطة
هي محاولة التنفس بح ّريّة يف أتون هذا الوجود العبثي وإنني
حني أكتب إمنا أتحرر م ّني ومن مصائري ومن عقد الوجود التي ت ّم
تكبيلنا بها من قبل أن نولد الكتابة فعل تح ّرر وكفى.
* عرفت بدفاعك عن قصيدة النثر في تونس وخارجها
رغم أننا نعلم أنك تتقن كتابة قصيدة التفعيلة
والعمودية هل من توضيح؟

 لست مع فكرة الدفاع عن املصطلحات والعناوين الكربى لقددافعت بالفعل وما زلت أدافع عن القصيدة النرث علام أنها ال تحتاج
إىل من يدافع عنها فهي مبنجزاتها حققت وأنجزت الكثري يف مجال
الكتابة عموما وحني انحزت إىل صفها فذلك ال يعني أنني ألغيت
شعر التّفعيلة وشعر العمود بل ألنني أومن أن الكتابة الفنية ليس
لها رشطي آداب وحرس حدود مينحها التأشرية يكفي أن تكتب
بشكل راق يف مسائل إنسانية حيوية وحارقة بأسلوب فني عال
فهذا أضعه يف خانة الشعر كذلك كتب املتصوفة نصوصا بعيدة كل
البعد عن الشكل الشعري املعتاد ولكنها نصوص شعرية مثل عبد
الجبار النفري وفريد الدين العطار وحتى ابن حزم بل ويف بعض
نصوص الجاحظ شعرية عالية وكذلك أيضا ارتقت كتابات جربان
خليل جربان وأمني نخله ومحمد املاغوط وأنيس الحاج وغريهم
بلغت كتاباتهم مراقي جاملية شعرية مل تبلغها القصيدة بالتفعيلة
وال القصيدة العمودية .الكتابة عندي ال تتجزأ ومسألة النوع األديب
مجرد إجراء التجأ إليه النقاد واألكادمييون لتدريس موا ّد األدب أو
لعلّهم مل يدركوا حقيقة الكتابة يف جوهرها وبالتايل أنا ال أتعامل
مع الشّ عر من جهة تجنيسه وتحديد هويّته ال هوية للشّ عر وال
أوراق ثبوت ّية له ألنه ليس يف حاجة إىل وطن فالكتابة هي املنفى
الذي ال يبحث عن لجوء وحني يصري وطنا يتوقف عن كونه شعرا.
*يقال «المثقف الذي ال يتحسس آالم شعبه ال
يستحق لقب المثقف»
هل أنت مع هذه المقولة القرامشية؟
 عن أي مثقف نتحدث؟ هذه الكلمة مخادعة بل وخائنة أحياناذلك أنها مصطلح إجرايئ يتغري بتغري الوضع االجتامعي والسيايس
فللسلطة السياسية مثقفوها ولألحزاب الدينية
واالنرثوبولوجي ّ
مثقفوها ولله مثقفوه والشيطان له مثقفوه ،لكل واحد ثقافته
وال سبيل للثقة يف هذه العبارة كام سبق أن حذر منها لينني حني
قال «ال أثق يف املثقفني فلديهم دامئا ما يربرون به ترصفاتهم»
تفضلت بذكر غراميش فهذا األخري له نظرة مختلفة متاما عن
النظرة السائدة للمثقف فليس املثقف من تعلم يف املدارس
العاصمي الذي تعلم وحده
والجامعات وليس املثقف أيضا ذلك
ّ
من قراءة الكتب ومالزمة العلامء وليس املثقف أيضا من أصدر
جمهرة من الكتب فاملثقف عند غراميش هو وعي مختلف عن
السائد باملرحلة التاريخية التي مي ّر بها املجتمع وهو هذا الوعي
ّ
املتعايل واملتجاوز تلك املاكينة التي تعيد النظر يف كل يشء مبا أنه
يؤمن بالتجاوز والحركة ويقوم تفكريه عىل التحليل الجديل مبا هو
نقد للظواهر ونقد للذات .ولقد أوضح ذلك الكثري من الروائيني
العرب ،يكفي فقط أن تقرأ رواية اللص والكالب لنحبب محفوظ
ورواية البحث عن وليد مسعود لجربا إبراهيم جربا ولنئ كان
املثقف الجدير بهذه التّسمية هو ذاك الذي ُولد من رحم الشّ عب
فهو قبل كل يشء الذي ولد من قضايا الوجود واإلنسانية عموما.
بأي حال من األحوال اعتبار شخص مثل برنار هرني ليفي
فال ميكن ّ
يستغل معارفه من أجل تحقيق
ّ
مثقّفا باملعنى الحقيقي هو شخص
أغراض شخصية بخدمة أجندات سياسية ويف املقابل ميكن اعتبار
إدوارد سعيد منوذج املثقف النوعي الغراميش إن شئت.
* الكتابة التزام بقضايا المجتمع والوطن والتزام
بجماليات اإلبداع.
كيف تقيم المشهد الثقافي عموما؟
 لقد قيل الكثري وصدرت الكثري من الكتب حول االلتزام هذهالعبارة التي أشار إليها أول مرة جان بول سارتر يف تقدميه ملجموعة
شعرية لليوبولد سيدار سنغور وجاء بها سارتر يف سياق التزام
الكتاب بالدفاع عن قضايا شعوبهم ولكن متى خال األدب والفن
عموما من فكرة خدمة قضايا الشعوب واإلنسانية عموما ،بل
إن أهم أدبيات القرن الثامن عرش كانت يف هذا السياق ويكفي

التذكري بستاندال وفيكتور هوغو وغوريك تولستوي .فالفن عموما
لصف العدالة والحق والحرية هي تحقق فكرة
والكتابة بانحيازها ّ
االلتزام دون التنظري لذلك وال أعتقد أن الكتابة التي ال تعالج مثل
هذه القضايا تستحق التوقف عندها بوصفها منجزا جامليا بل إين
أعتقد أن الكتابة عن الجامل يف أرقى مستوياته هو جامل رواية
العطر لسوسكيند فرغم أنها مل تتطرق إىل قضايا الناس يف القرن
السابع عرش كانت كتابة ملتزمة إىل أبعد ح ّد فااللتزام ال يتوقف
فقط عند أدب السجون وأدب النفي وأدب الخبز اليومي بل أرى
أن مثل هذه الكتابات إن خلت من املعالجة الجاملية هي كتابات
فاشلة وتنفِّر القارئ منها .وبالنسبة إىل تقييمي للمشهد الثقايف فال
أعتقد أن موقعي شاعرا ومرتجام يسمح يل بإعطاء صورة متكاملة
عنه غري أن القليل الذي أعرفه عنه يؤكد يل أن تونس تعيش أرذل
فرتاتها الثقافية وأن القليل الذي ت ّم تحقيقه يف  50سنة ماضيه ت ّم
هش ومزيّف
نسفه برسعة ولقائل أن يقول لقد ت ّم نسفه ألنه ّ
الهش واملزيف ولكن كانت هناك نوايا صادقة
بالفعل كان فيه ّ
من أجل إرساء مرشوع ثقايف حقيقي وما يؤسفني أن من كانوا
يعارضون النظام سابقا باسم الثقافة هم اآلن من يرضبون هذه
الثقافة أقصد ثقافة التّنوير والتّحرر.
* تجربة حركة قصيدة النثر توهجت وبرزت وأنتجت
عديد األعمال ،لكننا لم نلحظ استمرار
مشروعها المتحرك؟
 اسمح يل بتعديل ،هي ليست حركة فهي وعي داخيل مبفهوممتحرر للكتابة الشعرية التي ال تخضع لقواعد مسبقة ملزمة عىل
الشاعر أن ينضبط لها .ال ميكن بأي حال من األحوال النظر إىل
قصيدة النرث عىل أنها حركة ذلك انتقاص من شأنها ،إنها كتابة
حقيقية نابعة من حاجة الذات إىل التعبري دون قيود مسبقة
ودون ضوابط جاملية محددة سلفا ثم إن الكتابة الشعرية
املتكررة أعادت الشعر إىل جوهره األصيل وح ّررته من مربط
الخليل وفقهاء البالغة الجاملية ولقد حققت منجزا عامليا مهماّ
سواء عىل مستوى الرتاكم النوعي لإلصدارات أو من حيث االهتامم
النقدي عىل مستوى عاملي ومستوى عريب وجد فيها الشباب اليوم
متنفّسا للتعبري عن مشاغلهم هذا وقد أحدثت رشخا كبريا يف
الثقافة العربية بتغيري عقلية املثقف العريب ذلك أن القصيدة بالنرث
الحقيقة ليست مجرد قصيدة شعرية بل هي موقف من العامل
ومن الوجود وكذلك أرادها الرواد األوائل محمد املاغوط وأنيس
الحاج ثم الجيل التايل لهام جامعة كركوك صالح فائق ورسكون
بولص وكذلك وديع سعادة وبول شاؤول ورفعت سالم ما تبعهام
من أجيال أخرى ارتقت بهذا النوع األديب نحو األعىل من مثل
تجارب الراحل أمجد نارص وعباس بيضون وغريهام.
* تكتب في ك ّل األجناس األدبية شعرا ورواية
وترجمة ونقدا وقصة.
كيف تستطيع التوفيق في كل هذا؟
 الكاتب ال يتجزأ .الكاتب هو ذاك الذي ميسك القلم ليطارد بهالجامل ويبحث عن صفات هذا الجامل وبالتّايل هو ليس مجربا
عىل الكتابة يف نوع مح ّدد وهو ليس ملزما باتخاذ أشكال مسبقة
لكتاباته .إنني أكتب ألن الكتابة شكل من أشكال اإلقامة يف الوجود
ولست معنيا بشكل ما أكتبه يف مرحلة متق ّدمة من الكتابة سوف
يتح ّدد نوع ما أكتبه وفق نوعية املعالجة الجاملية .أنا أبحث عن
الرسد يف الشعر وأبحث عن الشعر يف الرسد وأبحث عن الكتابة يف
الرتجمة وأبحث عن الوجود يف الكتابة.
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أفكار متقاطعة

«صديقتي ...قاتلة» لفاطمة بن محمود:

يكتبها :ناجي الخشناوي

والسجن الكبري
السجن ّ
فقاقيع ّ
الصغري ّ
الصابون بني ّ

عادة ما يجذبنا الفضول لالطّالع عىل أدب اليوم ّيات ملعرفة ال ّتفاصيل
الس ّية
الشّ خص ّية للكُ ّتابْ ،
بوصف هذا النوع من األدبَ ،
أدب األوراق رّ
أدب إحراج الذات املتعالية
السري املخف ّية
وأدب االعرتاف والبوحَ ،
َ
َ
وأدب ّ
الشخصية داخل الجدار
أدب نتسلّل من شقوقه
ّ
دون قفازات ،لك ّنه أيضا ٌ
الرسمي املهيم ُن درءا
النص
الجامعي بحثا عن حقائق الوقائع التي يُزيّفها ّ
ّ
ّ
لطوي وإمعانا يف كآبتنا املزيّفة.
الس ّ
لفشله ّ
والكاتبة فاطمة بن محمود يف كتابها «صديقتي ...قاتلة /يوم ّيات زمن
الرسمي،
الصادر عن دار الكتاب ،ال ترتكنا نتسلّل إىل شقُوق الجدار
الكورونا» ّ
ّ
َرب ،تستضيفنا
بل هي متنحنا كل املعاول لنقف عىل هذا الجدار الوطني الخ ِ
السجن الكبري الذي
يف سجنها ّ
الصغري لتشري إلينا بجوارحها أن انتبهوا إىل ّ
للسقوط ،فهذه اليوم ّيات الشّ خص ّية تشبه متاما
«نعيش» تحت سقفه اآليل ّ
مجرى وا ٍد ٍ
ُ
تنتعش
يشق ِب ْركة مزدحمة باألدران واملياه ال ّراكدة التي
صاف ّ
السياس ّية واألخالق ّية والدّ ين ّية واالجتامع ّية
الفريوسات:
كل أنواع
فيها ّ
ّ
ً
رشا»
«
ها
ت
وصداق
بنا،
ة
رحيم
الكورونا
أمامها
فتصري
ة...
ي
فس
ن
وال
ة
والثّقاف ّي
ُ
ّ ّ
ّ
أقل وطأة من رشور «رجال» ال ّنظام والكَتبة والواهمني
البدّ منه ألنه ّ
السادسة والوزيرين البكّائني وكل من مل يتج ّرأ عىل قصف
بحلم الخالفة ّ
ُعقد ال ّذكورة ومركّبات االستكانة ،ومل يعرف بعدُ أن الحياة «هشّ ة وضئيلة
وخاوية مثل فقّاعة صابون».
«تُغوينا» الكاتبة فاطمة بن محمود عندما تسحبنا منذ البداية إىل املكان
األكرث حميمية« ،يف مغطس الحماّ م» ،حيث غمر املاء جسدها وأغوت
الصابون بشكلها
تحب أن تكربّ ،
وتظل فقاقيع ّ
رغوة الصابون إصبع طفلة ال ّ
تظل ِعقْدا متينا
الكروي الرقيق وألوانها القزح ّية املنعكسة عىل سطحهاّ ،
ّ
القارئ/املتلصص ،إىل نهاية اليوم ّيات «ليقتنع» فعال أن «الحياة
بينها وبني
ّ
فقّاعة صابون» وأن أنياب الكلب األسود ،االكتئاب أو شعور املوت بالحياة،
تكل من نهش ألوان قوس القزح .ومغطس الحماّ م -فضال عن كونه مكانا
ال ّ
حميام -هو الذي نتع ّرى فيه دون خجل ،والكتابة تع ٍّر وتعرية ،وهو املكان
كل تكلّف
ّف من ّ
الذي نتخفّف فيه من األوساخ واألدران ،والكتابة تخف ٌ
وتزلّف ورياء ،وهو أيضا املكان الذي نُصادق فيه أجسادنا ونتأ ّمل شحوبها
أو نضارتها ،متاما مثل الكتابة التي تُربّح شحوب الواقع بنضارة الخيال/
«تستحم» بشالّل شاهق
األمل ،وهذا ما فعلته فاطمة بن محمود وهي
ّ
من ال ّروايات واألفالم والقصائد واألطروحات الفلسف ّية ...تستعني بها ل ُتحكم
السياسيني الفاشلني والكتبة الق ّوادين
رص َ
السيستام الفاسد من ّ
ف سدنة ّ
ْ
الساحة الثقافية الذين يكتبون بلعابهم وت ّجار الدين ولصوص األزمات
براغي ّ
ومواعني املطبخ وفواتري الحياة وبخور الجارة والزوج املستقيل الذي ال يتعب
رصفهم وسط أحشاء بالوعة املغطس ،وصوتها
من الغياب وسلطة العادة ...تُ ّ
يردّد ما قاله أحد ك ّتاب جيل  ،68اإلسباين خوان خوسيه مياس« :إنّنا ال ننتهي
أبدا من صنع أنفسنا ،أشعر بأنني أواجه نفيس مثل ن ّحات يقف أمام صخرة
جوهري».
كل ما هو غري
يجب أن يحذف منها ّ
ّ
َ
وطوق
أسلوب حياة
مثل رهينة متح ّررة ،تجعل الكاتبة وباء «كورونا»
َ
السد وألق
ُ
متاريس تح ّررها ونجاتها هي
نجاة.
ُ
وميض القصيدة وخيال رّ
السينام ورعشة ال ّرقص يف وجه ت ّنني «هوبز» ،وإذا كان العلم يتقدّ م عىل
ّ
الفلسفة بخطوة وعىل الدّ ين بأميال ،فإن الف ّن بكل تعبرياته يتقدّ م عليهم
جميعا بآالف األميال ،فبعد «اندحار رجال الدين وعجز العلامء وحرية
الفالسفة يجد اإلنسان نفسه» ،ألنه وحده الذي يبذر الحريّة والشّ فاف ّية
سامت أدب اليوم ّيات الذي بدت فيه فاطمة بن محمود
ُ
والجرأة ،وهذه أيضا
غري زاهدة يف نرث بذوره عىل كامل نصوص كتابها الــــ 55وهي تتد ّرج يف
يرج
الصوت
الصوت
ُ
نسق ال
الجمعي ّ
الفردي إالّ ليعلو يف وجه ّ
يخفت فيه ّ
ّ
ّ
مزاليج نوافذه وأبوابه وأسيجته ،وبعض عتبات ال ّنصوص خري برهان عىل
الصوت العايل ومنها« :الدّكتاتور ّية العادلة ،ت ّنني هوبز ،الكلب األسود،
هذا ّ
السجن ،وجه بشع للمالئكة ،القاتلة الربيئة ،البستان
الكورونا تقودين إىل ّ
الصغار ،جثة
السجن ،حرب الكبار مقربة ّ
الحزين ،الكذبة ّ
الصادقة ،يوم يف ّ
تتنفّس ،سلطة العادة ،املخابر العلم ّية مطابخ الشّ عوب ،يف داخيل كلب،
ال ّتشاؤم حالة عقل ّية ،اللّغة تخاف أيضا ،املؤامرة ،حجر عىل العقول ،بالد يف
السجون الكبرية ،دمية ماتريوشكا.»...
مقربة ،األوطان املغشوشة ،يف ّ
تنطلق اليوم ّيات من يوم  2مارس  2020مع إعالن أول حالة مؤكدة
السنة نفسها،
بفريوس كورونا يف تونس ،لتستم ّر إىل غاية يوم  14جوان من ّ
الصحي املو ّجه،
اليوم الذي انتهت فيه املرحلة الثالثة واألخرية من ال َحجر
ّ
وإذ تبدو هذه الفرتة قصرية نسب ّيا لكتابة يوم ّيات أوتوبيوغرافية المرأة
الصغري ،إال أنّها سرية مرحلة ليست فقط
تغرق يف مغطس الحماّ م يف سجنها ّ
السجون التي تح ّوطنا ىّأن
قضبان
يف
ن
جديرة بال ّتوثيق ،بل بالتأ ّمل والتم ّع
ّ
السامء وتح ّول إىل تربير إلرهايب،
من
اإلله
ولّينا حياتنا ،مرحلة سقط فيها
ّ

وفاطمة بن محمود ال تكتب يوم ّيات يف زمن الكورونا ،بل هي تقيم يف هذه
اليوميات ومتنحها من ذاتها ،بخيباتها وآالمها وآمالها ،ما يجعلها أسلوب حياة
وشكال من أشكال اإلقامة يف الوجود ...يف مواجهة صديقتها القاتلة.
اليومي ،فإنّها
ولنئ كرست الكاتبة أهم قواعد كتابة اليوم ّيات ،االنضباط
ّ
يف املقابل تنجح يف خلق «حبكة» رسديّة/تخييل ّية ،يُفرتض أيضا أن كتابة
اليوم ّيات غري معن ّية بها ،فهذا ال ّتسلسل ال ّزمني يف كتابة ال ّنصوص والذي
يل من خالل
يشهد انقطاعات تضط ّر إليها الكاتبة ،يجد متاسكه الدّ اخ ّ
نص ،حيث
فعل االستحامم/التط ّهر/ال ّتطهري/الكتارسيس املتواصل مع كل ّ
الكاتبة ال تتخلىّ عن «ليفة» الكتابة وصابون ال ّنقد وال ّتعرية وهي تدعك
هذا الجسد ال ّتونيس املتو ّرم يف «ل ّذة مشوبة بانتقام غريب» ،وبالتث ّبت يف
خاصة يف شهر مارس ،وكأنّ
تواريخ ال ّنصوص سنكتشف بعض االنقطاعات ّ
الكاتبة ما زالت مرتدّدة يف خوض غامر املغامرة ،إذ نجد تباعدا كبريا بني
ال ّنصوص يصل حتى عرشة أيّام ،من  2مارس إىل  ،8ثم من  10مارس إىل ،19
لتتقلّص مسافات ال ّتباعد يف شهر أفريل فال تتجاوز أربعة أيام ،من 1أفريل
إىل  5أو من  20أفريل إىل  ،24وكأنّ الكاتبة استق ّر رأيها نهائيا وانضبطت
اليومي بال ّتدوين ،لك ّنها يف غمرة هذا االلتزام ال تنتبه إىل
لقاعدة االلتزام
ّ
ّف يوم ّيات  14ماي قبل يومي  11و12
ترتيب اليوم ّيات فنجدها مثال تصف ُ
أقل يف شهر جوان
من الشّ هر نفسه ،ثم تتواصل اليوم ّيات منتظمة بتباعد ّ
مل يتجاوز اليومني فقط ،وهذا ال ّتباعد ليس هنة يف الكتاب أو سهوا من
الكاتبة ،ففاطمة بن محمود ال تني تذكّرنا بأن هذه اليوم ّيات ليست لل ّنرش
رغم أنها نرشت بعضا منها يف مجلة الجديد اللبنان ّية وجريدة القدس العريب
اللندن ّية ،كام أنّها تخىش عىل هذه اليوم ّيات أن تصبح «عمال روتين ّيا يغلب
تقتل الشّ غف ،بل الكتابة عند فاطمة
عليها التكلّف» خاصة أن العادة ُ
بن محمود مثلام تقول « ...الكتابة بال ّنسبة إ ّيل أن أحدث فجوة يف العادة
اليومي» ،ورغم أن زمن اليوم ّيات كان ملطّخا
ونتوءا يف ال ّرتابة وخربشة يف
ّ
بدماء ضحايا «كورونا» ،إال أن الكاتبة اقتنصت كل الوقت الذي أصبح ملكها
واعتربته غنيمة حرب لقتل الوقت ذاته.
الصابون الهشّ ة
بعد أن تُخاتلنا الكاتبة بحبكة مشهديّة من خالل فقاعات ّ
األنثوي
والخاوية ،تأخذنا يف ُمخاتلة لغوية تُعيل فيها من شأن اسم كورونا
ّ
والس ّل حتى ال تخدش كربياء القارئ ،بل
مقارنة بالطّاعون والكولريا والجدري ّ
هي تبعث يف روحه الطّأمنينة عندما تُعلمنا أنها  ،ويا للمصادفة ،تقطن قبالة
بناية فخمة اسمها «إقامة الكورونا» ،وهذه حقيقة وليست مجازا ،وكأنّها
الصديقة
تر ّوض هلعنا وتخفّف من روعنا من هذه اليوم ّيات التي تقتل فيها ّ
الدكتاتوري يف تسلّطه
صديقتها ،ثم تتد ّرج الكاتبة يف تقريبنا من هذا الوباء
ّ
والدّ ميقراطي يف ضحاياه متاما مثلام هو حالنا :مواطنون صالحون يف دولة
فاسدة كثرية الفقاقيع املتو ّحشة تنترش تحت ق ّبة الربملان وخلف املكاتب

الوزارية الوثرية ويف محلاّ ت الثقافة املعلّبة وأمام الكامرياوات التلفزية
واملصادح اإلذاعية وخلف اآليات القرآنية وتحت اليافطات الوطن ّية وخلف
أزرار الحواسيب الباردة« ...دولة فيها البوليس مثل الفتة يف الشّ ارع ،حفرة
يف الطريق ،رصيف متآكل.»...
والسخط عىل ما كشفته أزمة وباء «كورونا»
وترمي الكاتبة بسهام ال ّنقد ّ
كل انتامءاتها :الطبق ّية والقطاع ّية
من األمراض املزمنة يف ال ّذات التونس ّية يف ّ
واملؤسسات ّية ...بعد هذا الربيع العريب
والجندريّة والثّقافية وااليديولوج ّية
ّ
والثورة التي هي فقاعة صابون خاوية وهشّ ة وبال معنى ،بل الكاتبة متنحنا
عبثي لدولة فاشلة».
«فرجة مجانية عىل مشهد ّ
الذكوري الخانق ،لك ّن فاطمة بن
الكتابة معجزة للمرأة يف هذا األفق
ّ
محمود التي تتنفّس الكتابة ومتيش كأنّها شجرة ،تستثمر «هذا الكائن
املجهري الضّ ئيل جدا والخاوي مثل فقاّعة صابون» الذي اسمه كورونا وال
مه ّمة له إالّ ابتالع املزيد من الضّ حايا كأنه خُلق ليفرتس ،تستثمر قدومه
الثّقيل وتح ّوله إىل صديقة لدودة سادّة عليها كل منافذ تنفيذ جرميتها
املنتظرة وجموحها للقتل بخطّة محكمة قاعدتها« :حيايت التي أحبها أعيشها...
وحيايت التي تزعجني أكتبها» ،ولذلك ح ّولت الكاتبة مغطسها إىل محتشد
من املضادات الشّ عريّة وال ُحقن الفلسف ّية والكماّ مات الرسديّة والفيتامينات
السينامئية واملعقّامت املوسيق ّية ...ودعت ُق ّراءها إىل حفلة حياة وسباحة
ّ
الصديقة القاتلة التي بدأت ترتاجع وتضمر وتخفت
ح ّرة ملواجهة هذه ّ
نزعتها اإلجرامية أمام باولو كويلهو وعالء األسواين وسمري درويش ودينزل
واشنطن وليوناردو دي كابريو وريتشارد جري وتوماس هوبز وهيمنغواي
وامبريتو طوزي وفرانشيسكا ميالندري وحافظ محفوظ وفريجينيا وولف
واديث بياف ووردة وملجد بن رمضان ومونتسكيو وروسو وسارتر وعبد الله
املتقي وأدونيس ونجيب محفوظ وح ّنا مينا ومحمد شكري والطاهر وطّار
وعبد الرحامن منيف وأمني معلوف وشكيب أرسالن وديكارت وأفالطون
وأرسطو وفرويد وجالل برنزجي ومحمود درويش وسعدي يوسف وشريكو
بيكه ِس وأمل دنقل وسعود السنعويس والغريب عمران وطه حسني وبول
اوسرت وخرية الشيباين واوغيست كونت وأولغا توكارتشوك ويونس الفنادي
ولطيفة الدليمي وايليف شافاق وايزابيل الالندي ونازك املالئكة وأغاثا
كريستي وكاتلني باركر ورينيه ماغريت وبيكاسو ونيتشه وكارل غوستاف
يونغ وشوبنهاور ودوستوفسيك والبار كامو وفيكتور هيغو ونورمان ميلر
وفيورباخ ونرمني صفر ورشدي بلقاسمي وباتريك زوسكيند ودونالد ري
بولوك وريم قمري وميشال فوكو وادغار موران وسهيل ادريس ويفجيني
زامباتني وجورج اورويل وجريوم ديفيد سالنجر ومحمد املطريف ويان مارتيل
ومواسري سكليار ومارك توين وتوماس بيكيتي والبارتو مانغويل وادم سميث
وسيمون دي بوفوار ...وإذ نذكر جميع هذه األسامء التي استحرضتها الكاتبة
عىل كامل نصوص يوم ّياتها إنمّ ا انتصارا لبستان الحياة ،ونكاية يف الجثث
السفينة
السفىل يف قاع ّ
املزدحمة يف مقربة ال ّنفايات البرشية ويف عامل الدرجة ّ
حيث األموات يزورون املوىت ،والتي تن ّبهنا أيضا الكاتبة إىل عطونة رائحتها
وتعفّن «آفاقها» مع هذا الحزب الغول الذي أبّدنا يف ليل عميق تحت
الساطعة بدكتاتوريّته غري الوطن ّية.
الشّ مس ّ
ته ّون علينا فاطمة بن محمود وطأة الخوف من «كورونا» القاتلة
واملساند ال ّرسمي للدكتاتور ّية ،بهذه اليوم ّيات التي تتخفّف فيها بدورها
الصغري وجزيرتها املعزولة عن
من وطأة
اليومي الذي يحارصها يف سجنها ّ
ّ
السجن الكبري/املجتمع
العامل ومتنحها فسحة من الجرأة عىل كشف عورات ّ
بأفراده ومؤسساته وعقلياته وسلوك ّياته دون أن تكون «مضط ّرة إىل ال ّتظاهر
بال ّتوفيق بني هاتني الوظيفتني ،وسلوك طريق ال ّرياء االجتامعي» وهي التي
واجهت ،وال تزال ،بشجاعة «ثالثة أسياد قُساة».
«الصديقة األعظم من الحياة» ،البسيطة والعميقة
وحدها أمها تلك ّ
تظل ترسي مثل املاء يف عروق تلك الشّ جرة التي متيش واسمها
والشّ فيفةّ ،
وتظل أغصانها وارفة تستجري بظاللها وتقتات منها
ّ
فاطمة بن محمود،
الحلم رفقة رجلها األول الذي ال يُنىس -الشِّ عر -وهي تلعق املثلّجات من
السرييز أمام البحر ،وتق ّرب املرآة إىل وجه الطّفلة فيها ،وقد تداعب كلب
فرجيينيا وولف اإلسبانيو ّيل اللّطيف أو تدخّن غليون رينيه ماغريت وتبتسم
تكف عن الحلم مبدن
يف وجه عم حسن وتقرأ القرآن كام تراه أ ّمها ،وال ّ
بيوتها بال مطابخ ومقا ٍه مثل االبتسامة ،وبتدريس الرياضيات يف املساجد،
وبعامل تحكمه ال ّنساء بعيدا عن ال ّرجال املتو ّحشني وعن سوس الكلب األسود
السجنني الخانقني ،وتعدو
السارق والكاتب املرسوق ،وعن عفونة ّ
والكاتب ّ
السد دون أن
يف ملعب الرواية دون أن تتعثرّ يف لغة الشّ عر وتسبح يف بحرية رّ
تعلق قدميها يف ُعشبة القصيدة ...فالحياة ليست فقط فقاعة صابون هشّ ة
وخاوية وبال معنى ...الحياة قصيدة نكتبها ونعيشها ...إنها ُعشبة الخلود.
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ثقافة

الراديو يحيا ويزدهر

«سعادة العشب» لعبد الفتاح بن حمودة

مساءلة عميقة لقصيدة النثر

* أبو جرير

يحل يف اآلخر .ال أحد يعلو عىل اآلخر .ال فرق بينهام .بعد تجربة ثرية وعميقة مبحرا يف تثبيت
الكاتب واملكتوب صنوان ال يختلفان .كالهام ّ
قصيدة النرث مع ثلة من أصدقائه نحتوا أسامءهم يف املشهد الشعري التونيس والعريب .شكلوا خطابا شعريا جديدا كالخ ّزاف املارق.
فجأة ،ينعطف الشاعر عبد الفتاح بن حمودة عن عشقه وحرمه سيدة القصائد التي هام بها وسحرته منذ ولج أسوارها حتى استحال املدافع
فأسس مع عشّ اقها مرشوع (حركة نص) وها هو فجأة ينعطف إىل تجربة جديدة
الشرّ س عن أنثاه .وأنتج عديد الكتب الشعرية .إنها قصيدة النرث ّ
كموسيقى الرتتيل ويركب سفينة قصيدة (الهايكو).
ال نعرف هل هي مغامرة جديدة يسلكها لتمويل مرشوعه االسرتاتيجي الذي خاض من أجله عديد املعارك .أم اختيار لتكثيف منت تجربته
الحافلة ألكرث من مذهب فكري.
يتحفنا بن حمودة بإصدار جديد عنوانه «سعادة العشب» الصادر عن دار ميارة للنرش والتوزيع ولوحة الغالف من تصميم الرسام والشاعر
العراقي مهدي النفّري .الكتاب الشعري الهايكوي أو كام سماّ ه قصائد نرثية مكثّفة يف ثالثة أسطر.
قسمه إىل مقدمة حبرّ ها الشاعر نفسه.
جاء الكتاب الشعري يف  107صفحة ّ
كأنه ينظّر لخوض مرشوع جديد ما زال جنينا.
يقول الشاعر وهو الفاتح لكل املعارك الفكرية عىل مستوى جيله الذي مل
يجلس عىل الكرايس الشعرية الباردة« .وجدت الهايكو معتمدا يف تشكيله البرصي
عىل ثالثة أسطر ولكنه يف األصل نصوص مؤلفة من سطرين حسب االستيفاء
الرتكيبي للنصوص وقد تكون نصويص هذه يف نظر البعض شبيهة بالهايكو ألنها
تحمل بعض عنارصه ولكنها ليست كذلك مطلقا .رغم أنه ليس من حقي توجيه
القراءة فأترك الحكم للقراء بعد االطالع عىل النصوص .عموما قد أكون نجحت
وقد أكون فشلت .امله ّم أنني حاولت كتابة قصيدة نرث من
ثالثة أسطر بأداء قائم عىل الجملة االسمية .إنها يف النهاية
محاولة إليجاد بدائل لقصيدة النرث القادمة عىل التّكثيف
واإليجاز».
هنا نجد الشّ اعر معتمدا عىل ثنائية تبدو يف ظاهرها
أنها ليست عفوية أو حالة زجر من قصيدة النرث التي
أسكنها ضلوعه.
االوىل :كأنه أكمل مرشوع قصيدة ال ّنرث بعد اكتامل
نضجها.
بحس نقدي تخيرّ ملجأ جديدا ضاربا عمق
الثانية:
ّ
العالقة بنية قصيدة النرث وتطورها وتشكيلها عرب التاريخ.
ومن هذه الزاوية .وجب البحث عن تشكيل برصي يف ثالثة
أسطر قائم الجملة االسمية ...أليس هذا هروبا من معتقل
قصيدة النرث العربية املتعارف عليها قد ضاق بها الشاعر .قد
نتفق معه حول طرحه الجديد لقصيدة النرث التي جاءت يف
هذا األثر الشعري «سعادة العشب»
قسم الشاعر هذا الكتاب الشعري إىل أربعة أبواب
ّ
كام وصف تجلياته الشعرية ذات الجمل االسمية الناطقة حبات جمل فعلية
مبطنة .حسب العناوين التالية :حارس الرمال /حارس االسفلت /حارس العشب/
عشبة لكل فم الذي ض ّم سبع قصائد هي كلمة ...هي كلمة .مباهج الصيف.
الربيع .سأبحث عن بيت جديد .العشبة والبذرة .إهانة .والقصائد السبع .حسب
اجتهادي يخلع عليها قصيدة النرث املكثفة.
الكتاب الشعري «سعادة العشب» للشّ اعر املج ّدد عبد الفتاح بن حمودة
رحلة جديدة يف البحث الحارق أكرث العنارص التي تسكن املبدع الالهث عن أفق
واسع بال حدود وال أسالك شائكة.
وسواء كان الكتاب الشعري هايكو ّي الهوى أو ينتمي إىل عائلة قصيدة النرث
يستحق القراءة والتأمل
التي تلقفها ايكاروس (عبد الفتاح بن حمودة) فإنه كتاب
ّ
ملا يحمله من عبري اللّغة صورة ومعنى وموسيقى .ويستحق كذلك إطاللة عيون

رأي

النقاد ألين أحسب أن هذا األثر الشعري مغامرة يف مفاصل الجسد الشعري
الحديث.
نجد يف هذا الكتاب الشعري مختارات من أقوال بعض أصدقاء الشاعر شعراء
ونقادا من تونس والوطن العريب .وهم  :الشاعر فتحي قمري (تونس) .سعيد الباز
(املغرب) حمدان طاهر املاليك (العراق) حاتم الصكر (الواليات املتحدة) ميالد
فائزة (تونس) حسن بولهيشات (املغرب).
اخرتت لكم مقتطفا من كلمة الشاعر واملرتجم املغريب سعيد الباز حول كتاب
«سعادة العشب»« :أمضيت هذا املساء يف قراءة «سعادة العشب» .دعني أقول
لك إنك تثري مسألة مه ّمة تتعلق باستنبات الهايكو يف تربة
شامل افريقيا تحديدا وهذه شجاعة تحسب لك بدال من
استرياده من اليابان أو الصني .اندهشت كثريا كلام اقرتبت
من طبيعة بلداننا املشرتكة .بدت يل عنارصها وهي تتبادل
املواقع داخل الصورة الشعرية تتالحم لتخلق وحدة األثر
كام يقول (ادغار آالن بو) .رمبا تدعونا محاولتك الشجاعة
إىل مساءلة أعمق .ال بأس من تركها ووضع مسافة من
موجة مقلّدي الهايكو دون معرفة بطبيعته وسياقه...
(انتهى)
كتاب شعري جديد متم ّرد ومتف ّرد يخرج إىل الساحة
الشعرية والكلمة هي نبع الحياة .ج ّردين كتاب «سعادة
العشب» من قداسة الصمت يف هذا الوباء القائظ .قراءته
تلقيح ض ّد ثقافة امليوعة والجمود والخمول وض ّد ثقافة
الصمت واستهالك الوقود املستهلك.
ّ
**
الشيبة األوىل يف الرأس
وداعة املرأة صباحا
شاعر بذيل قط.
**
سجائر أخرية لشاعر وحيد
أسنان باردة يف الفجر
دم يف حوض الغسيل

بعد قراءيت «سعادة العشب» تذكرت كلمة قالها يل صديقي املبدع طارق
الغول( :الكاتب إنسان يحاول أن يحمل بوصلة العامل املشوه ويسعى إىل تصحيح
اتجاهها) .كانت هذه الكلمة مالكا يراقبني وأنا أقرأ «سعادة العشب».
مل أشأ اإلطالة بل إن ما حبرّ ته هو إخبار لذوي االحتياجات اإلبداعية حتى
يتمكّنوا من فتح شبابيك نوافذ إبداعية ال رشقية وال غربية بل هي منتج تونيس
الجغرافيا والتاريخ.

وسائل التواصل قتلت «حُرمة» النص اإلبداعي

قبل ظهور إمكان ّية النرش االلكرتوين عن
طريق االنرتنات من فيسبوك ومنتديات وغريه،
كانت هناك مسافة زمن ّية طويلة نسب ّيا تفصل بني
لحظة االنتهاء من العمل األديب وبني لحظة القراءة
للنص هي َبة
وهي ميزة ُمه ّمة يف نظري ألنّها تكفل ّ
التلقّي وشوقه إىل ُمعانقة العيون وهو أمر قد
يبدو علم ّيا ال قيمة له وال تأثري عىل جودة العمل
إالّ أنّه عىل عكس ذلك كان ،يف ما مىض ،يُ ِ
كسب
الكاتب صفة الف ّنان الذي يعمل ُمكتويا بالوِحدة
والرت ّوي ،مأخوذا مبرارة خلاّ قة ونار إبداع ّية متّقدة
عىل ال ّدوام ،لذلك ظهرت أعاملٌ أصيلة وعظيمة
رغم أ ّن أصحابها كانوا ُمقلّني يف اإلنتاج .يف ذلك

الوقت كانت هناك ُعزلة و ُحلم ورهبة وتوقري ملا
ت ُخطّه اليد وكان الكاتب صادقا وحزينا ويكا ُد
ِ
يبدع مدفوعا بالحاجة إىل ال ُبكاء أل ّن أحدا لن
يُشاركه عذابَه الفكري أو أل ّن ذلك بعيد ج ّدا،
وكان هناك فرق بني ال ّن ّص اإلبداعي وبني املقال
الصحفي اليومي الذي يُستَهل َُك من الطّبق ُمبارشة.
قلت-
قد ال أجد تفسريا علم ّيا أو فلسف ّيا -كام ُ
لتأثري ال ُحلم البعيد بالقراءة من جانب الكاتب
التواصل
نصه ،لك ّنني متأكّد من أ ّن وسائل
ُ
عىل ّ
والسحر الذي يُف ّجره
النص
«حرمة»
قتلت
الفوريّة
ّ ّ
فيه ُحزن الروايئ الوحيد والخائف ،وأنّها هي التي
جعلت عددا كبريا منهم يتع ّجلون عرض فصول من

رواياتهم أو مقاطع منها عىل العيون وهي بصدد
الكتابة ،األمر الذي أسقط عددا كبريا من األعامل
والسخف وجعل اللّهفة والطّيش
يف الضّ حالة ُّ
السطور .يف املقابل قلّة من
سطح
يطفوان عىل
ّ
املبدعني اليوم استطاعوا اإلفادة من قاعدة القراءة
الرقم ّية الواسعة والسهلة بعد إيالء نصوصهم
القصرية وامل ُكتملة حقّها من االشتغال والعناية،
وقلّة أيضا ما زالوا قادرين عىل مقاومة اللغة التي
يتكلّمها فضا ُء ال ّنرش بفرض نقيضها ،وعىل إغراء
الصرب امل ُرتبطة
النرش الفوري اله ّدام وعىل آالم ّ
بالنرش الورقي غري املضمون.
(قاص ومرتجم)
فطومي
* مح ّمد
ّ

* حسني عبد الرحيم
ظهرت الصحافة أوال يف القرن التاسع عرش وكان تأثريها عىل الثقافة
والسياسة صاعقا حتى ُس ّميت بالسلطة الرابعة .وكانت الرصاعات
الدامئة عىل السلطة والنفوذ تتضمن بالطبع الرصاع عىل التحكم يف
الصحافة ويف بلدان عدة احتكرت الدولة ملكية الصحافة لتوجيه
الرأي العام مبا يناسب سياساتها ،لك ّن األمر مل يتوقف هنا فالراديو
(اإلذاعة)ه ّدد سلطة الصحافة فحتى الجامهري التي ال تقرأ وال تكتب
ميكن سياستها من خالل النداءات والنقاشات واألخبار املذاعة واألغاين
واملسلسالت وخطب الزعامء والبيان األول للثورة أو االنقالب حتى
أن مه ّمة القوات املتم ّردة األوىل كانت االستيالء عىل املبنى الذي به
محطة الراديو الحكومية الرسمية ثم يتلوها هيئة األركان العسكرية.
ويف معظم البلدان كانت اإلذاعة احتكارا حكوميا ثم ما لبث أن
تحولت إىل امللكية الخاصة ٬ولكن الحكومات ظلت متتلك إذاعة خاصة
بها أو ما يس ّمى اإلذاعة الوطنية.
وأىت التليفزيون يك يُهدد عرش الراديو والصحافة الورقية وكان تأثريه
السياسية واالقتصادية
صاعقا يف تغيري أدوات السلطة والسيطرة ّ
كل
والثقافية يك ندخل عرصا جديدا وهو ما يُس ّمى عرص الجامهريية يف ّ
يشء .ثقافة وف ّن وسياسة واستهالك ويف االقتصاد صار اإلعالن التلفزي
هو املحرك الرئييس لرتويج السلع ،وظ ّن البعض أن عرص الراديو قد
توسع اإلذاعات
انتهى لك ّن األمور مل تَ ْج ِر كذلك ٬فقد استم ّرت عملية ّ
والتي تحولت إىل رصاع مستميت لجذب املستمعني ألن أجهزة الراديو
توجد يف كل مكان يف القرى املعزولة يف أعايل الجبال ويف املطبخ
يصب
ومحطات القطار واألهم يف السيارات والبثّ عىل مدار اليوم ّ
ىف آذان املستمعني سيال ال ينقطع من الحقائق واألكاذيب والدعاية
واألغاين والبيانات السياسية وأحوال الطقس ومؤرشات البورصات .لقد
أصبحت السيطرة بالراديو ال ميكن االستغناء هنا ذلك ألن اإلذاعة تصل
كل مكان وتسمعها حتى وإن كنت منشغال بأشياء أخرى كإعداد
إىل ّ
الطعام أو الحالقة أو قيادة سيارتك عىل الطرق الرسيعة ..تتنفس
موادها كام تتنفس الهواء.
يف «الواليات املتحدة» التي يستطيع كل شخص فيها أن يشرتى جهاز
تلفزة بثمن بخس؛ هناك عدة آالف من محطات الراديو تبثّ خالل
متخصص يف
اليوم وبعضها مقترص عىل مناطق دون أخرى وبعضها
ّ
أنواع معيّنة من الغناء واملوسيقى وكثري منها للدعوات الدينية املختلفة
وكان عامال مهماّ ىف صعود اليمني الجديد هو محطات التحريض
والدعاية اإلذاعية والتي أصبح عدد من مذيعيها شخصيّات معروفة
وطنيا يؤثرون عىل املسارات االنتخابية بشكل كبري مثل «روش ليمبو»
أحد صناع اليمني واليمني املتطرف! واليمني الديني مبجمله يرتكز عىل
ع ّدة محطات راديو يعتيل منصتها املشهورون من الدعاة املتطرفني.
وتونس ليست بعيدة جدا عن ذلك ٬فهناك ما يزيد عن ثالثني محطة
للراديو تبث الطيب والخبيث خالل اليوم وهي يف ما عدا املحطات
الوطنية الثالث (الثقافية والشباب والدولية والوطنية) ال ب ّد أن تكون
ذات ارتباطات مالية مع مراكز قوى سواء كانت اقتصادية أو سياسية
ذلك أن املوارد املتاحة من اإلشهارات بتونس ال تسمح بإعالة محطة
إذاعية منتظمة ولذا فاألموال التي تض ّخ بها هي باألساس للتعبري عن
توجهات سياسية واجتامعية ومصالح كربى ووجود هيئة وطنية عليا
كل هذه
للسمعي والبرصي ال يضمن أي موضوعية وال حيادية يف ّ
ّ
اإلذاعات التي يبثّ بعضها حتى دون ترخيص ،إغالق اإلذعات غري
ممكن فهي جزء من حرية التعبري أه ّم مكتسبات الثورة التي ما زالت
تراوح يف مكانها وفرض الرقابة غري مقبول ألن كل رقابة هي سياسة
الحل الوحيد هو خلق تن ّوع يسمح للمواطن
مع ّينة ترفض ما يخالفهاّ .
السيل
بتكوين وجهة نظر موضوعية واختيارات عقالنية وسط هذا ّ
الذى ال ينقطع من املعلومات مع وجود الهيئة الوطنية للسمعي
والبرصي يجاورها مجموعات أهليّة ملتابعة وتدقيق ما تبثّه هذه
املحطّات ومقاضاتها عندما تحيد عن جادة الصواب.
األخبار تناقلت نية أمانة اإلعالم يف اتحاد الشّ غل يف الرشوع يف بثّ
إذاعي منتظم وبطبيعة الحال هذا من املمكن أن يحقق بعض التّوازن
ىف املحيط اإلذاعي الكبري ولكن هذا البث قد تأخر كثريا ونتمنى تحققه
يف القريب العاجل ،وكذلك ينبغي للتجمعات الثقافية والسياسية
املختلفة القيام مبحاولة تكوين تعاونيات وتحالفات تهدف إىل البثّ
اإلذاعي البديل واملتن ّوع مبا يضمن توفّر خيارات مختلفة أمام املواطنني
يف رشوط اجتياح املعلومات املغلوطة بكثافة للمجال العام وهو ما
يؤثر عىل خيارات الناس وقراراتهم وتوجهات املجتمع.
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رياضة

النادي الصفاقسي:
الليبي صولة يريد
املغادرة واملنصف خماخم
يطلب تجديد العقد
تلقى النادي الصفاقيس أكرث من عرض للتفريط يف متوسط امليدان الليبي محمد
صولة ويبدو أن املنصف خامخم غري مستعد حاليا للتفريط يف الالعب ويتأكد ذلك
من رفعه لسقف املطالب املالية التي أرادها خامخم يف حدود املليارين.
جلسة جمعت خامخم وصولة مع نهاية األسبوع املايض وت ّم إثرها االتفاق عىل
املواصلة يف انتظار توفر عرض يلبي طموحات الصفاقيس عىل أن مي ّدد صولة يف عقده
وهو ما أوجد أرضية عمل طيبة بني الطرفني ملا نعلم أن خامخم تعهد برصف بعض
من املستحقات املالية املتخلدة لفائدة صولة الذي تخىل مبوجب ذلك عن بعض
املاليني وهو ما أسعد املنصف خامخم.
* محمد حسني
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هيئة الرتجي تنهي أزمة املستحقات املالية لكل من بن غيث وتوغاي
رغم غياب حمدي املدب عن مشهد الرتجي منذ خيبة االنسحاب أمام األهيل من دوري ابطال افريقيا إال أنه متكن من إنهاء أزمة
أموال الالعبني املتخلدة بذمة الفريق بعد الشكاوى التي رفعوها إىل لجنة النزاعات هيئة الرتجي متكنت من تقسيط مبالغ مالية
لكل من رؤوف بن غيث ومحمد أمني توغاي هذا الذي طالب بالحصول عىل مبلغ مايل يف حدود الـ 500ألف دينار وبعد نقاش
قبل التنازل عىل مبلغ مايل يف حدود الـ 130الف دينار مقابل الحصول عىل املبلغ املتبقي بالتقسيط عىل  3أجزاء.
* محمد عزيز

في مركاتو 2021

الحارس علي الجمل يفتكّ الصّدارة من فاروق
بن مصطفى
ميكن اعتبار تنقل الحارس عيل الجمل من امللعب التونيس إىل النجم الساحيل يف صفقة حرة ملدة  3سنوات
األغىل يف مركاتو تنقالت صائفة  2021إذ أن تنقل عيل الجمل اىل النجم الساحيل سيكلف الخزينة املالية
للنجم الساحيل مبلغا ماليا يف حدود املليار ونصف فيام تكلف الحارس فاروق بن مصطفى عىل الرتجي
الريايض يف املوسم املايض مبا قيمته  900ألف دينار وبالتايل ميكن اعتبار الحارس عيل الجمل وهو غري دويل
األغىل إىل حدود مركاتو  2021وهو الذي سيتحصل عىل أجرة شهرية بـ 17الف دينار وسيتحصل كذلك  480الف دينار يف املوسم االول
و  500الف دينار يف املوسم الثاين و 520الف دينار يف موسمه الثالث اللهم ال حسد.
* محمد يوسف

في ّ
ظل العجز الهجومي لمنتخب تونس

ماذا ينتظر املنذر الكبري ليوجه الدعوة إىل هؤالء الالعبني الناشطني يف أوروبا؟
أثبت مشوار املنتخب التونيس سواء يف تصفيات كأس أمم إفريقيا أو خالل
املاسة إىل مهاجمني أقوياء ،فالالعبون
املباريات الودية ،حاجة «النسور» ّ
الحاليون مل يجدوا حالّ أمام املنتخب الجزائري الذي فاز عىل تونس بثنائية
دون رد يف امللعب األوملبي برادس.وهبي الخزري ،املحرتف يف صفوف
سانت اتيان الفرنيس ،وأخطر املهاجمني يف تشكيلة املدرب منذر الكبري،
الذي يستع ّد لخوض مشوار تصفيات كأس العامل  2022يف قطر ،خالل
سبتمرب ،ظلّ نجمه خافتا يف السنة ونصف السنة األخرية ،ويعود آخر
هدف سجله مع منتخب تونس إىل نوفمرب  ،2019أمام غينيا االستوائية.
تونس التي مثّلها مهاجمون كبار عىل غرار عادل السليمي ،وزياد الجزيري
وسيلفا دوس سانطوس وغريهم ،مل تجد بديال لعصام جمعة الذي اعتزل
وهو الهداف التاريخي ملنتخب نسور قرطاج برصيد  36هدفا .وبرزت
خالل الفرتة األخرية ،يف املالعب األوروبية عدة أسامء بارزة يف مركز قلب
الهجوم ،القادرة عىل تقديم اإلضافة للمنتخب املصنف  26عامليا.
يف التقرير التايل  8أسامء شابة قادرة عىل التألق مع «النسور» ومساعدة
املنتخب عىل تجاوز أزمة تسجيل األهداف.
 محمد زكي العمدونيالالعب البالغ من العمر  21عاما ،أمىض الشهر املايض عقد انتقاله من
فريق استاد لوزان صوب جاره نادي لوزان ،وذلك بعد تألقه الالفت خالل
املوسم املايض ،ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية يف سويرسا ،إذ متكن
من تسجيل  11هدفا وقدم لزمالئه  4متريرات حاسمة وهو ما سمح له
بالحصول عىل فرصة اللعب يف الدوري املمتاز املوسم املقبل.
سيكون الالعب محلّ رصاع ثاليث بني تركيا وسويرسا وتونس إذ يحمل
العمدوين  3جنسيات ،وهي الرتكية نسبة إىل والدته ،والتونسية نسبة إىل
والده وكذلك الجنسية السويرسية ،حيث ولد وترعرع.
وسبق للمهاجم الشاب املشاركة مع املنتخب السويرسي تحت  20عاما،
واملنتخب الرتيك تحت  21عاما.
 نصير بطبوطتألق املهاجم نصري بطبوط مع فريق نوشتال زاماكس ،يف الدوري
السويرسي للشباب وس ّجل بطبوط مع فريقه هذا املوسم  10أهداف
وصنع لزمالئه هدفا واحدا.
وأشارت تقارير صحفية ،إىل أن أندية هامبورغ وكولون وبوروسيا دورمتوند
وفولسبورغ األملانية ،وعدة أندية من فرنسا وإسبانيا ،تسعى إىل التعاقد

مع املوهبة التونسية بعد أن قدم مستويات رائعة مع فريقه السويرسي.
ويذكر أن الالعب سبق له املشاركة مع املنتخب التونيس للشباب وبإمكان
تونس االستفادة من خدماته يف املستقبل القريب.
 سيف الدين الشابيق ّدم املهاجم التونيس سيف الدين الشايب مستويات مم ّيزة يف الدوري
النمساوي املمتاز مع فريق «هارتبارغ» املوسم املنرصم ،إذ سجل الشايب
 5أهداف رغم بدايته املتأخرة مع
الفريق يف املوسم.
وانتقل الشايب إىل فريق يف الدوري
املمتاز النمساوي يف تجربة ثانية له
مع الفريق .وما زال ينتظر الالعب
البالغ من العمر  27عاما فرصته
يف متثيل تونس ،وذلك رغم مسريته
الكروية الرثية إذ سبق له االحرتاف
يف دوريات أوروبية كثرية عىل غرار
الدوري األملاين مع هوفنهايم ويف
الدوري الرتيك مع غازي عنتاب،
باإلضافة إىل متثيل عدة فرق
منساوية ،كام سبق له حمل قميص
منتخب النمسا للشباب حتى فئة
تحت  19عاما.
 عادل بالطيبهو بكل تأكيد أحد أهم الحلول
للمدرب منذر الكبري ،إذ قدم الالعب
مستويات قوية مع ناديه دودالنغ يف لوكسمبورغ وأسهم يف تأهل الفريق
إىل خوض منافسات الدوري األورويب .وأحرز بالطيب  17هدفا وقدم 8
متريرات حاسمة خالل  23مباراة ،شارك فيها مع ناديه املوسم املايض.
 يوسف الشرميطيأمىض املهاجم من اصل تونيس يوسف الرشميطي ،عقد احرتافه مع ناديه
سبورتينغ لشبونة الربتغايل صيف  ،2020مدته  5سنوات ،إال أنه ما زال مل
يلعب مباراته الرسمية األوىل.
ويصنف الرشميطي البالغ من العمر  17عاما من أبرز املواهب الكروية

يف الربتغال بفضل أرقامه التهديفية القوية مع فريق تحت  21عاما ومع
حضوره املتميز مع منتخب شباب الربتغال.
ويعد الالعب من بني أهم امللفات التي تشغل بال خلية متابعة «النسور
املهاجرة» يف أوروبا لدى االتحاد التونيس لكرة القدم ،إذ تحاول تونس
استقطابه من أجل متثيل املنتخب خالل االستحقاقات الدولية املقبلة.
 عثامن جربيلهو من أبرز املهاجمني الواعدين يف الدوري الفرنيس
تحت  17عاما مع فريقه سانت إتيان ،وميتلك سجال
تهديفيا مميزا خاصة خالل السنة ونصف السنة
األخرية إذ استدعي يف أكرث من مناسبة لتعزيز
صفوف املنتخب الفرنيس للناشئني .وميكن أن يكون
بدوره أحد أفضل الحلول يف املستقبل القريب
ملنتخب تونس.
 عزيز بينوسمهاجم آخر من أصول تونسية ،سبق له أن مثل
منتخب سويرسا للشباب وهو عزيز بينوس (20
عاما) .الالعب الذي عاد مؤخرا من اإلصابة التي
تعرض لها عىل مستوى الرباط الصليبي ،شارك يف
مباراة فريقه لوزيرن السويرسي ،أمام دينامو كييف
األوكراين.
ويعترب بينوس أحد أفضل الالعبني يف عمره يف
الدوري السويرسي ،ويتوقع الكثريون أن يكون له
مستقبل كبري خاصة مع متيزه الكبري أمام املرمى
وبدايته الرائعة مع الفريق الرديف.
 محمد فرجوقع املهاجم التونيس محمد بن فرج ،يف ماي املايض أول عقد احرتاف مع
ناديه أوكسري الفرنيس ملوسمني.
ويحمل الالعب الجنسيتني التونسية والفرنسية وهو من مواليد سنة
 2000متكون يف نادي الفالتا ثم أوملبيك مرسيليا ثم انتقل إىل الفريق
الثاين لنادي أوكسري.
وأحرز خالل فرتة التحضريات الحالية للموسم الكروي الجديد يف فرنسا 3
أهداف خالل  4مباريات.
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وطنية

ماذا سيفعل الحدادي
بالجنسية الرتكية؟

نور الدين بن بريك يقدم نفسه
لرئاسة امللعب التونسي

أعلن الالعب الدويل التونيس أسامة الحدادي خالل
الرتبص التحضريي الذي يجريه فريقه الجديد ماالتيا
سيحصل عىل الجنسية
سبور الرتيك يف والية بولو أنه
ُ
الرتكية يف غضون شهر إذ رصح« :زوجتي تركية وأنا
سأكون مواطنا تركيا خالل شهر .هذا الحق (الحصول
عىل الجنسية) نشأ بعد الزواج ومل أستطع رفضه»٬
وأضاف« :عندما أصبح تركيا أريد أن يكون اسمي
محمد .أنا سعيد جدا بوجودي يف تركيا التي أحبها وأحب
بدأ مسريته
ثقافته»… يذكر أن أسامة الحدادي البالغ من العمر  29عاما كان
الرياضية يف صفوف النادي االفريقي قبل أن ينتقل إىل نادي «ديجون» الفرنيس ومنه
اىل نادي «االتفاق» السعودي الذي أعاره إىل نادي قاسم باشا قبل أن يعلن نادي ماالتيا
سبور يوم  25جوان املايض إمتامه اجراءات انتدابه بعقد ميت ّد عىل موسمني مع إمكانية
متديد العقد بسنة إضافية.

أعلن الالعب السابق للملعب التونيس نور الدين بن بريك يف
السبعينات من القرن املايض عن قراره النهايئ للرتشح لرئاسة امللعب
التونيس بعد أن أت ّم إعداد قامئته التي ستض ّم رجال أعامل ومحامني
وموظفني سامني يف الدولة .وقد أصدر بيانا انتخابيا ذكّر فيه بأمجاد
امللعب التونيس «هذا الرصح الشامخ الذي عرف عديد الهزات
بفعل عدة عوامل داخلية وخارجية أدت به إىل التقهقر وفقدان
إشعاعه وحتى النزول.
ومن أهم ما جاء يف البيان االنتخايب لنب بريك:
إعادة هيكلة اإلدارة وتطويرها وتعصريها. مل شمل عائلة البقالوة وإعادة الروح إىل جامهريها الوفية. توفري املوارد املالية الرضورية لتسيري دواليب النادي وإرساء رشاكة حقيقية مع املدعمني واملمولني. العمل عىل تأهيل مركب الهادي النيفر حتى يستقبل أكرب عدد من الجامهري -عقد لقاءات دورية مع األحباء واإلعالميني.

املنجي لسود بعد تجميد نشاطه
وديع الجرئ يخسر قضية جديدة أمام هالل الشابة
يستعدّ لجمع التفاصيل لرفع امللف إىل الفيفا و محكمة االستئناف تأذن للخرباء باملراجعة املعمقة
للحسابات املالية لجامعة الكرة.
بعد أن قرر املكتب الجامعي تجميد نشاط رئيس اتحاد
ّ
بن قردان املنجي لسود مؤقتا إىل حني استكامل التحقيق
بخصوص سوء الترصف اإلداري واملايل لفريق بن قردان٬
انتظر الدكتور منجي لسود طويال نتيجة التحقيق لكن
دون جدوى .وبعد أن عيل صربه ٬قرر اللجوء إىل االتحاد
لجنتي األخالقيات
الدويل لكرة القدم (فيفا) وتحديدا إىل ْ
واالتحادات لتقديم شكوى يف الغرض ليسرتجع حقّه وما
ملف كامل
لحقه من رضر معنوي ٬وهو اآلن بصدد إعداد ّ
تبت الجامعة يف هذه املسألة وتفصل
يف هذا الشأن .فهل ّ
امللف إىل أروقة الفيفا
النزاع بالتي هي أحسن ٬أم سيصل ّ
بزوريخ؟

ت ّم يوم االثنني  12جويلية  2021القضاء من ِقبَ ِل محكمة االستئناف بتونس بقبول استئناف جمعية هالل
الشابة ،ض ّد الجامعة التونسية لكرة القدم ،شكال وأصال ونقض حكم البداية القايض بالرجوع يف اإلذن عىل
العريضة والقضاء من جديد برفض املطلب .وبالتايل ت ّم اإلذن استئنافيا للسادة الخرباء العدليني الثالثة
مببارشة مهاهم القضائية ،يف الحني ،داخل الجامعة التونسية لكرة القدم .وتتمثل هذه املهام يف مراجعة
كل الوثائق املحاسباتية للجامعة التونسية لكرة القدم ،املتعلقة بالسنوات املنقضية ،وتحديد الخروقات
واالستيالءات والتالعب باملال العام.
ما ضاع حق وراءه طالب.

الحكم وسيم بن صالح أعلن االعتزال فماذا ينتظر
الحكم مختار دبوس؟
نرش الحكم وسيم بن صالح تدوينة عىل حسابه الخاص يف
«فايسبوك» يعلن فيها عن اعتزاله التحكيم بعد مسرية دامت
 3عقود .وسيم بن صالح املولود يوم  6فيفري  1975مارس
لعبة كرة القدم ملوسمني بالرتجي الريايض التونيس رغم أنّه من
أحباء النادي اإلفريقي وانقطع بعد ذاك ليدخل سنة  1991عامل
الصفارة برابطة تونس والوطن القبيل وأدار أوىل مقابالته
يف صنف األكابر يف موسم  93-94يف العمران بني
شبيبتي العمران ومنوبة وبقي يتأرجح يف األقسام
السفىل حتى ت ّم منحه الفرصة ليدير أوىل مقابالته
بالرابطة  2يف موسم  4( 2000-2001نوفمرب )2000
بني أوملبيك مدنني وجندوبة الرياضية ويف املوسم
 2002-2003كانت االنطالقة يف الرابطة  1بلقاء
النجم الساحيل واألوملبي الباجي ( 25ماي .)2003
طيلة  18موسام ٬أدار بن صالح  71مقابلة بالرابطة 1
عرف خاللها مواس َم عجافًا وأيضا مواسم نجاح لعلّ أبرزها موسم
 2019-2020إذ أدار  9مباريات .لقد أدار بن صالح آخر مقابلة
له يف بطولة الرابطة  1يف ملعب الطيب املهريي بني النادي
الصفاقيس واتحاد بن قردان ( )1-1لحساب الجولة  20يوم 21
مارس  2021وكان بإمكانه أن يواصل موسام آخر عىل األقل (يف

انجلرتا يديرون املقابالت يف سن  )50ولكن املنظومة أفهمته أنه
مل يعد مرغوبا فيه إذ أدار بعد ذلك  3مقابالت يف رابطة الهواة
 1ولقاء كأس وديًّا جدا بني بني النفيضة الرياضية ونرس جلمة
والحال أنه كان يتمنى إدارة لقاء النادي اإلفريقي ونادي حامم
األنف ليكون حفل اعتزاله التحكيم وكان أصدقاؤه يستعدون
يومها لتكرميه .ولكن لجنة التحكيم خذلته وتأكّد أنه مل
يعد له مكان عىل الساحة ٬فاتخذ قراره بكل روية
ليضع حدّا ملسرية تحدث عنها بكل جوارحه يف
تدوينته .وسيم بن صالح يعتزل الصفارة ولكنه
لن يعتزل التحكيم الذي وهبه حياته وسينض ّم إىل
سلك املراقبني وإن كانوا يستحقونه يف أي موقع
آخر ٬فلن يتواىن يف تلبية نداء الواجب .فامذا ينتظر
الحكم مختار دبوس ليعلن هو اآلخر اعتزاله التحكيم
مبا أنه مل يصفر وال مقابلة يف الرابطة االوىل بعد ادارته
ملباراة مستقبل سليامن وامللعب التونيس يف سليامن .وقد قال
له يومها وليد الجالد إنك لن تصفر بعد اآلن وهو ما حصل
فلامذا يرص مختار دبوس عىل البقاء يف املنظومة نفسها رغم
التنكيل به؟
األكيد أن الخروج أفضل من البقاء يف كل األحوال.

هالل الشابة يصدر بالغا جديدا
حول قضيّة سيدريك ابوغو
تخص نزاع قانوين مع العب فإن ذلك
حتّى وإن ا ٔكرهتنا الوقائع للتدخّل لتوضيح مسألة من املسائل ّ
ال يعني أنّنا نعتّم عىل هذه الحوادث ا ٔو نتضايق من مثل هذه املستج ّدات ٬الٔ ّن صدور قرار عن
كل يشء بداية نزاع يحتمل كل املآالت وحتى مبالغ الخطايا إن ص ّحت فإنّها يف النهاية
الفيفا هو قبل ّ
كل الحاالت ..فلو ا ٔ ّن ما تسلّط عىل الهالل
لن تثقل كواهلنا مبا ا ٔنها ستحمل عىل كاهل الجامعة يف ّ
من م ٔوامرات ودسائس تسلّط عىل نا ٍد ا ٓخر لكانت النوازل من هذا ال ّنوع بالعرشات ...نحن ا ٔردنا
تعسف عىل الكلامت -تتم ّعش
بالتع ّرض إىل هذه القضايا فضح مامرسات سامرسة دم -وهذا ليس ّ
من مثل هذه املآيس واالٔزمات ...قضيّة سيدريك ا ٔبوغو الذي حكمت فيها لجنة النزاعات بالفيفا
بغرامة ثقيلة عىل هالل الشابة قدرها  300ا ٔلف دينار مثلها مثل قض ّية سارج سيكو تتن ّزل يف نفس
خانة هذه املامرسات التي تلت مبارشة عمل ّية إعدام هالل الشابة حيث عشّ ش نفس ذلك السمسار
رص عىل هذه الكلمة إرصارا -يف ا ٔذهان العبينا االٔجانب وج ّرهم بأساليبه القذرة إىل لجنة النزاعات
ون ّيف الفيفا الستصدار قرارات يدخل بها بعد ذلك مع هيئة الهالل يف مساومات وهذا لن يحصل ا ٔبدا
املعني باالٔمر تح ّول إىل
الٔننا ق ّررنا م ّرة ا ٔخرى تحويل هذه القض ّية إىل «التّاس» ناهيك ا ٔن الالعب
ّ
نجم املتل ّوي بطريقة عاديّة ج ّدا بعد ا ٔن فسخ عقده بالترّ ايض مع هالل الشابّة وا ٔصبح العبا ح ّرا من
كل التزام.
ّ
لذلك نطمنئ ا ٔحبّاء الهالل أنّه لن ينقص ملّيم من خزائن فريقهم يف مثل هذه الترّ ّهات ون ٔوكّد لهم
أنّنا ماضون يف الدفاع عن حقوق نادينا كلفنا ذلك ما كلّفنا من تضحيات.
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األخيرة

رسالة خالدة جرار من سجون
االحتالل إلى ابنتها سهى

مقدمة أخبار الوطنية
تتعرض إىل نوبة قلبية
تعكرت الحالة الصحية ملقدمة األخبار دالل القاسمي إثر تقدميها لنرشة األخبار عىل التلفزة الوطنية حيث انتابتها نوبة
من السعال ومن ث ّم وقع إنهاء النرشة .متنياتنا لها بالشفاء العاجل.

في الترجي

معلول مرشح للعودة وحسان القابسي مساعد أول
بدأت منذ فرتة رحلة البحث عن مدرب جديد للرتجي التونيس ،وذلك بعد أن اقرتب من إقالة مدربه معني
الشعباين ،إثر تراجع النتائج يف األشهر األخرية.
وكان الرتجي ُهزِم أمام األهيل املرصي بثالثة أهداف نظيفة ،يف إطار إياب نصف نهايئ دوري أبطال إفريقيا،
وهو ما تسبب يف غضب جامهري الفريق التي باتت تطالب بالتغيري عىل املستويني الفني واإلداري.
وحسب مصادر موثوقة ،فإن نبيل معلول يتصدر قامئة املرشحني لخالفة الشعباين يف تدريب نادي «باب
سويقة» .معلول ،البالغ من العمر  58عا ًما ،يُع ّد واح ًدا من أكرث املدربني شهرة يف تونس ،وقد حقق لقب
الدوري التونيس يف مناسبتني مع الرتجي ،وقاده إىل التتويج بدوري أبطال إفريقيا عام  2011عىل حساب
الوداد املغريب.
وأرشف معلول عىل تدريب الجيش والدحيل يف دوري نجوم قطر ،واملنتخب الكويتي ،وقاد بالده للعودة
إىل كأس العامل يف روسيا بعد  12عاما من الغياب عن عرس املونديال .فيام كانت آخر تجاربه بقيادة
منتخب سوريا ،وقاده إىل الدور الحاسم من تصفيات املونديال ،لكنه استقال بعد أن طالب باألجور املتأخرة ،إضافة إىل مشاكله مع بعض نجوم الفريق .ويذكر أن حسان
القابيس مرشح بارز ليكون مساعدا ملعلول اىل جانب وجدي بوعزي مع عودة الجبابيل كمع ّد بدين.
* محمد يوسف

مشاعر األسرية
الحرّة رغم
السجن،
ألن مشتاقة
موجوعة يا ماما بس يّ
ألن مشتاقة
موجوعة يا ماما بس يّ
عانقت سامء هذا الوطن
من قوة هذا الوجع،
ُ
من خالل نافذة زنزانتي يف قلعة الدامون /حيفا.
أنا شامخة وصابرة ،رغم القيد والس ّجان .أنا األم
املوجوعة من االشتياق .ال يحصل هذا كلّه إلاّ يف
فلسطني .فقط أردتُ أن أو ّدع ابنتي بقبل ٍة عىل
جبينها ،وأقول لها أُح ّبك بحجم ح ّبي لفلسطني.
ألن مل أكُن يف عرسك ،مل أكُن
اعذريني يا ابنتي يّ
بقربك يف هذا املوقف اإلنساين الصعب واملؤمل.
ولك ّن قلبي وصل عنان السامء اشتياقاً ،ال َمس
جسدك وط َبع قبل ًة عىل جبينك من خالل نافذيت
يف قلعة الدامون.
سهى غاليتي..
حرموين من وداعك بقبلة ،أو ّدعك بوردة .فراقك
موجع ،موجع ..ولك ّني قوية كقوة جبال وطني
الحبيب.

مدرسة البنات حمّام سوسة في 1958

نساء بالدي نساء عسل ...نساء بالدي بألف رجل
الصورة إىل سنة  ...1958مدرسة البنات سابقا...
تعود ّ
بحمم سوسة حال ّيا ...انتبهوا ج ّيدا
مدرسة  25جويلية اّ
إىل صغريات ذاك ال ّزمان ...لحم أكتافنا من خريه ّنّ ...كل
ال ّرجال الذين خدموا املدينة وأهلها كربوا وتربّوا وتخ ّرجوا
عىل أياديه ّن ...ك ّنا صغريات واجتمعن ملحاربة الجهل ورفع
األم ّية وفتح نوافذ أمل من أجل حياة أفضل ...والطّوق
آلفاق أوسع وأرحب ...صغريات األمس حفظن ال ّنشيد
الوطني حفظ مح ّبة وعشق وانتامء ال حفظ ترهدين
ودقّان الحنك وانتامء بارد تكون فيه األلسن تلوك ال ّنشيد
الصغريات
يف تونس والقلوب معلّقة بالخارج ...هؤالء ّ
حفظن الفاتحة وأدركن أنّه ال وصاية بني العبد وربّه...
الصالة
وأ ّن روح اإلسالم ال إاله إالّ اللّه ربّنا ومح ّمد عليه ّ
والسالم رسولنا وال وصاية ملخلوق علينا وال وساطة بني العبد
ّ

وربّه واإلسالم تسامح ومبادئ وقيم وأخالق وصدق ونظافة
روح ومحبّة بني ال ّناس حتّى وإن اختلفنا وتقاطعت سبلنا...
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صغريات األمس كربن برعاية الشيخ مح ّمد البحري ومح ّمد
الطرابليس وحسن بن عمر وعيل املهريي والس ّيدة أقىص ميني
حمم
ّ
الصورة زهرة مليكة أ ّول رئيسة لالتّحاد ال ّنسايئ يف اّ
سوسة وزوجة ع ّياد مليكة رجل الربيد يف ذلك الوقت...
والس ّيدة املحرتمة هيالن اكسيرباس املعلّمة الفرنس ّية التي
ساهمت يف تنشئة أجيال يف مدرسة البنات ...أوقفتني
الصورة وأحالتني عىل زمن جميل ...وجامله يف عفويّته
ّ
وبساطته ونظافته وصدقه وسهولته وعفويّته ...اليوم أجيال
تضيع ...مع هؤالء الصغريات عشقنا الوطن وتعلّمنا ح ّبه
رشفنا باإلنتامء إليه ...اللّه يرحم من توفّيت...
ّ
ومتسكنا به وت ّ
ورب يط ّول يف عمر من بقيت ويعطيه ّن الص ّحة والعافية...
يّ
نساء بالدي نساء عسل ...نساء بالدي بألف رجل...
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