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دور االتحاد أســاسي ومحــوري يف وضـع
وتجسيم خارطة طريق املرحلة القادمة
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يف الهيئة اإلدارية الوطنية االستثنائية:

تثمني ملواقف املنظمة النقابية ودعوة إىل تفعيل التشاركية احلقيقية

* تغطية نرص الدين سايس

برئاسة األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد انعقدت يوم  3أوت 2021
الهيئة اإلدارية الوطنية االستثنائية املخصصة الستعراض التطورات السياسية التي
شهدتها بالدنا منذ  25جويلية األخري والتي أصدر حولها االتحاد بيانا يساند فيه
اإلجراءات االستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية مؤكدا فيه رضورة احرتام
بنود الدستور يف عالقة بتقديم اإلجراءات املرافقة لتأمني هذه املرحلة الحساسة
من تاريخ البالد وقد أكد األخ األمني العام يف كلمته االفتتاحية أهمية انعقاد
الهيئة اإلدارية الوطنية بصفة استثنائية لدراسة آخر املستجدات ومناقشة االفاق
املستقبلية للوضع السيايس بالبالد متوجها بالشكر إىل كافة الجهات والقطاعات
عىل الجهود التي بذلتها إلنجاح محطة املؤمتر االستثنايئ غري االنتخايب وأضاف أن
قيادة االتحاد وهو شخصيا مل يفا َجؤوا باإلجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية
النه كان عىل قناعة بأن النظام السيايس الهجني واملامرسات الشعبوية والسياسات
مل الشعب
واملناكفات والتجاذبات السياسية لن تؤدي إال إىل مثل هذه النتائج إذ ّ
التونيس الوعود الكاذبة وانتفض ضد من تالعبوا باستحقاقته وارتهنوه إىل الفقر
والبطالة واملرض.
وأضاف األخ األمني العام أن مواقف االتحاد
كانت واضحة واستباقية يف اإلشارة إىل ثورة
البطون الخاوية وإىل أن الشعب لن يغفر التالعب
بقوته وأرضه مؤكدا انحياز االتحاد الدائم للشعب
وانخراطه معه يف معركة البناء وشدد األخ الطبويب
عىل ان تونس تعيش اليوم وضعا صعبا وأن االتحاد
سيواصل مسؤولياته التاريخية كقوة خري وقوة
اقرتاح وبناء مربزا أهمية إقرار اإلجراءات الالزمة
للمرحلة القادمة وهو املوقف الذي عربت عنه
املنظمة الشغيلة يف بيانها األخري وذلك يف انتظار
تشكيل الحكومة وفتح امللفات الحارقة يف إطار
تصور متكامل يكفل اإلصالح من جهة ويحافظ
عىل الحريات الفردية والعامة وعن املكاسب التي
تحققت لتونس من جهة أخرى.
سيناريوات ومقرتحات
يف تأطريه للنقاشات أكد األخ األمني العام
أن االتحاد أصدر بيانه األخري بعد التشاور مع
خربائه من املختصني الذين أكدوا جميعا سالمة
اإلجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية مؤكدا
حرص املنظمة عىل التشاور مع هياكلها النقابية
وهو ما يؤكده عقد الهيئة اإلدارية الوطنية
االستثنائية .ومن جهته تدخل األخ أنور بن قدور
األمني العام املساعد لالتحاد مؤكدا وجود عديد
األفكار واملقرتحات لدى املنظمة النقابية خصوصا
يف املجالني االقتصادي واالجتامعي لكن يجب أن
تتضح الرؤى بشأن الحكومة القادمة ومدة الفرتة
االستثنائية والتعرض إىل مختلف االحتامالت التي
تتوزع عىل ثالثة سيناريوات أولها حل الربملان
وثانيا رفع التجميد بعد نهاية الفرتة االستثنائية
البت يف القضايا املرفوعة ض ّد
وثالثا مدى رسعة ّ
عدد من أعضاء مجلس النواب واإلرساع يف بقية
اإلجراءات من إحالة تقارير دائرة املحاسبات
وتفقدية وزارة العدل وتنقيح القانون االنتخايب
وقانون األحزاب.
تثمني بيان املنظمة النقابية
جل التدخالت عىل أه ّمية البيان
أثنت ّ
الصادر عن االتحاد العام التونيس للشغل

ال مجال للعودة إىل الوراء ومن الضروري
توضيح الخطوات القادمة
مبناسبة اإلجراءات االستثنائية التي اتخذها رئيس
نص البيان
الجمهورية مؤكدين تثمينهم ملا ورد يف ّ
محل تنويه وتقدير واسع وطنيا ودوليا
والذي كان ّ
خصوصا يف تأكيده عىل وجوب توفر الضامنات
الالزمة لتأمني مكاسب التونسيات والتونسيني
يف عالقة بالحريات العامة والفردية ويف عالقة
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية مشددين عىل
رضورة اليقظة واالنتباه يف هذه املرحلة الحساسة
التي مت ّر بها البالد والتي تقتيض حلحلة مختلف
امللفات العالقة وإعادة األمل إىل التونسيات
والتونسيني.
ال مجال للعودة إىل الوراء
أكدت مجمل التدخالت بأنه ال مجال للعودة
للوراء يف عالقة باإلجراءات املتخذة ويف مقدمتها
تجميد الربملان مشريين إىل أن سبب الخراب الذي
عاشته البالد يف السنوات األخرية كان نتيجة مبارشة
ألداء برملاين مهزوز ومشبوه ونتيجة لوضع سيايس
متعفن تنامت فيه درجات العنف وخطابات
الكراهية وتغولت يف األحزاب وممثلوها يف
الربملان مقابل استفحال مظاهر الفقر والتهميش
وارتفاع العجز االقتصادي واملديوينة واسترشاء
املرض والجرمية وش ّدد املتدخلون عىل أنه ال
مجال للعودة إىل الوراء وبتسليم رقاب التونسيني
إىل من نكلوا بهم باألمس القريب مطالبني يف
هذا الصدد باإلرساع بحلحلة ملفات الفساد
وإحالتها إىل القضاء والنظر يف امللفات العالقة من
االغتياالت السياسية اىل التسفري إىل اإلرهاب إىل

التمويالت املشبوهة داعني إىل وجوب التحرك يف
اتجاه إقرار اإلصالحات الرضورية واملستوجبة عىل
مستوى القانون االنتخايب وقانون األحزاب والنظام
السيايس وهي مجاالت بإمكانها تطوير الحياة
السياسية وتجنيبها العطالة التي عانت منها طوال
السنوات املاضية والتي أهدرت الكثري من الوقت
وع ّمقت األزمة السياسية واالجتامعية وأصبحت
عائقا أمام عمليات اإلصالح وفرص إنقاذ البالد من
حافة اإلفالس وبؤر العنف.
وضوح الرؤى ورضورة التشاركية
أكد األخوات واإلخوة يف الهيئة اإلدارية رضورة
توضيح الرؤى وتداول مختلف السيناريوات
املمكنة واملحتملة خصوصا بعد الحسم يف مسألة
الرجوع إىل ما قبل  25جويلية ومنها تقديم خارطة
للخيارات واإلجراءات واإلصالحات لتكون منطلقا
للعمل املشرتك يف املرحلة الراهنة ويف السنوات
القادمة وقد أكدت التدخالت عىل أهمية توضيح
الخطوات القادمة للشعب التونيس أوال وللرشكاء
االجتامعيني ويف مقدمتهم االتحاد ويف هذا الصدد
أكد أعضاء الهيئة اإلدارية رضورة اإلرساع بتشكيل
حكومة إنقاذ مصغرة تقودها شخصية تتميز
بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد لتنطلق بأرسع
ما ميكن يف مسار اإلنقاذ واإلصالح الذي عبرّ عنه
الشباب والشعب يوم  25جويلية ويعول النقابيون
عىل تفعيل املقاربة التشاركية يف هذا الصدد سواء
يف عالقة بالفرتة االستثنائية او الحقا مع الحكومة
القادمة لحلحلة مختلف امللفات والعمل املشرتك

اإلسراع بتشكيل حكومة إنقاذ وحلحلة امللفات
العالقة ومحاسبة الضالعني يف الفساد
أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

مشهد من الهيئة اإلدارية

أحمد التليلي

املدير املسؤول

نور الدين الطبوبي

املدير

سامي الطاهري

إلنقاذ البالد وإعادة إنعاشها اقتصاديا واجتامعيا.
وأضاف عدد من أعضاء الهيئة اإلدارية أن
مساندة االتحاد لرئيس الجمهورية تتنزل يف إطار
قناعاته برضورة اإلصالح وبوجاهة التصدي للداء
الذي ينخر أسس البلد لكن يف املقابل شددوا
عىل وجوب توضيح مختلف الرؤى والخيارات
املطروحة للمرحلة القادمة ضامنا النخراط الجميع
فيها عىل قاعدة التشاركية واملصلحة الوطنية
وضمن خيار الدميقراطية وتأصيل الحريات العامة
والفردية والعدالة االجتامعية.
االتحاد الدويل للنقابات يدعم اتحادنا
أصدر االتحاد الدويل للنقابات بيانا ح ّيى فيه
مواقف االتحاد العام التونيس الشغل الواردة
ببيانه االخري مبناسبة اإلجراءات االستثنائية التي
اتخذها رئيس الجمهورية يوم  25جويلية الفارط.
وقد عرب االتحاد الدويل للنقابات عن دعمه
لالتحاد يف مقرتحاته بشأن تجاوز األزمة السياسة
التي تعيشها البالد وكذلك يف تأكيده عىل وجوب
التمسك بالرشعية الدستورية واإلرساع بإصدار
اإلجراءات املرافقة وضبط التدابيري االستثنائية
مبا ميكن من استعادة االستقرار السيايس وتحقيق
املطالب العالقة وأكد بيان االتحاد الدويل دعمه
الكامل لالتحاد العام التونيس للشغل يف ما اعتربه
بالتحدي الخطري إذ قالت شاران بورو أمني عام
االتحاد الدويل للنقابات« :بأن االتحاد يدعم بشكل
كامل االتحاد العام التونيس للشغل يف جهوده
من أجل تأمني املرحلة الحالية خارج بؤر العنف
والتوتر ويف إطار احرتام سيادة القانون وعلوية
الدستور واستقالل القضاء .كام مث ّن االتحاد الدويل
للنقابات دفاع االتحاد عن الحق يف االحتجاج
السلمي ،ونقده للسياسات والخيارات الرجعية
للحكومات السابقة مجددا دعمه املطلق املنظمة
الشغيلة التونسية عرب تشديده عىل أهمية الحوار
االجتامعي فضال عن دعوته للمجتمع الدويل اىل
دعم الحلول السياسية يف تونس ودفع االستثامر
وخلق مواطن الشغل ومقاومة الفقر.

رئيس تحرير

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس
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بيان الهيئة اإلدارية الوطنية

رفض لتدخل بعض الدول يف الشأن الداخلي
نحن أعضاء الهيئة اإلدارية الوطنية لالتحاد العام التونيس للشّ غل
املجتمعني يوم  3أوت  2021بصفة استثنائية برئاسة األمني العام األخ
نور الدين الط ّبويب ،وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا للمستج ّدات
وأه ّمها قرار رئيس الجمهورية تفعيل الفصل  80واتّخاذ تدابري استثنائية
إلعادة السري العادي لدواليب الدولة بعد أن عطّلتها التجاذبات السياسية
واملصالح الحزبية ونفوذ اللوبيات ،فإنّنا:
 نث ّمن عاليا بيان املكتب التنفيذي الوطني بتاريخ  26جويلية 2021ونعتربه منطلقا لدعم مسار تصحيحي حقيقي ومراكمة نضالية مسرتسلة
مم تر ّدت
واستجابة للمطالب الشعبية ورغبة من األغلبية يف إنقاذ البالد اّ
فيه من أزمات بفعل خيارات االئتالفات الحاكمة املتعاقبة ومنظومة
الحكم التي تتح ّمل املسؤولية األوىل واألساسية يف تفقري الشعب وتخريب
اقتصاد البالد واستنزاف ماليّتها ومواردها ورهنها للدول والدوائر املالية
العاملية ،متجاهلة مشاغل الناس وهمومهم ومطالبهم بل معادية لها
كلّ العداء .وإذ نؤكّد عىل دقّة الظّرف وتعقّده فإنّنا ندعو إىل وجوب
تفعيل ال ّدور الوطني لالتّحاد العام التونيس للشغل للمساهمة ،مع
القوى الوطنية ،يف إنقاذ البالد وتقديم خارطة طريق يف الغرض تجيب
عىل استحقاقات ال ّراهن وتسترشف اسرتاتيجيات املرحلة القادمة ما بعد
االستثنائية.
 نؤكّد عىل أ ّن التدابري االستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية كانتاستجابة ملطالب شعبية وحالّ أخريا لتعقّد األزمة التي مت ّر بها البالد يف
بتمسكنا
غياب أ ّي رّ
مؤش لحلول أخرى عمل كثريون عىل إحباطها .ونذكّر ّ
برضورة توفري كلّ الضامنات ومنها الحفاظ عىل املكتسبات املجتمعية
واالجتامعية وضامن الحقوق والحريات ويف مق ّدمتها الحقوق االقتصاديّة
واالجتامعية وال ّنقابية املض ّمنة يف الدستور وتدعيم املسار الدميقراطي
وتطويره باالحتكام إىل اآلليّات الدميقراطية والتشاركية.
السابقة ال
ة
ي
العرش
 نعترب أ ّن مرجعية أ ّي تغيري وتجاوز ملرحلة فشلّ ّ
ميكن أن تخرج عن شعارات  17ديسمرب  14جانفي وعن التو ّجهات
الوطنية االجتامعية وأن تهدف إىل اإلنصاف وتحقيق العدالة االجتامعية
ومقاومة الحيف والفساد.
 نرفض تدخّل بعض الدول يف الشأن الداخيل التونيس مبنطق الوصايةوندين لجوء قيادات من حزب حركة النهضة إىل االستقواء بجهات أجنبية
وتحريضها ض ّد بالدنا وصلت إىل ح ّد الدعوة إىل قطع إمدادها بالتالقيح،
كام ندين تهديدات رئيس حركة النهضة بالعنف الداخيل ولدول الجوار
مم يشكّل خطرا عىل مصالح تونس .ونش ّدد عىل استقاللية القرار
اّ
الوطني واإلميان بقدرة التونسيات والتونسيني عىل حلّ مشاكلهم بعيدا
عن التبعية واالصطفاف.

 ندعو إىل بلورة اسرتاتيجية وطنية لعالقات تونس الخارجية تقطعمع االصطفاف وتتعامل بن ّدية وتغلّب مصلحة البالد وتعيد الحرارة إىل
وخاصة بإعادة العالقات مع الشقيقة سوريا،
عمقها العريب الحقيقي ّ
كام ندعو إىل رسم سياسة اتّصالية وإعالمية عىل املستوى الوطني
الوطني واضحا ميكّن التونسيات والتونسيني من
والدويل ليكون الخطاب
ّ
حقّهم يف املعلومة ويد ّعم ح ّرية التعبري واإلعالم وينهي حرب اإلشاعات
والتشكيك والتحريض والتجييش.
 نش ّدد عىل وجوب تفعيل تقرير ْي محكمة املحاسبات والتفقّديةالعا ّمة لوزارة العدل بخصوص الجرائم االنتخابية وجرائم الفساد
واإلرهاب والتسفري والرش واالغتياالت السياسية واالعتداء عىل املنظّامت
(اعتداءات  4ديسمرب  2012يف ذكرى اغتيال الشهيد الزعيم فرحات
حشاد عىل املق ّر املركزي لالتحاد العام التونيس للشغل) واالعتداء عىل
األحزاب والشّ خصيات واملبدعني وندعو إىل تطبيق القانون عىل الجميع
ويف مق ّدمتهم الكتل والن ّواب املج ّمدون يف مجلس نواب الشعب املتعلّقة
الحق يف املحاكمة العادلة ،ونعترب
بهم قضايا ،وفق القانون مع ضامن ّ
تفعيل هذين التّقريرين خطوة رضورية لوقف نهب البالد ومحاسبة
الفاسدين ومنع تك ّرر االغتياالت وعدم العودة إىل الوراء من أجل تثبيت
الدميقراطية والقطع مع اإلفالت من العقاب.

 نج ّدد مطالبتنا بالحرص عىل اإلرساع بإنهاء الفرتة االستثنائية مبا ميكّنالبالد من الخروج من األزمة ومجابهة القضايا الحارقة وامللفّات الكربى
التي تنتظرها.
 ندعو إىل الترسيع بتعيني رئيس حكوم ِة إنقا ٍذ مصغّرة ومنسجمة تكونمهمت مح ّددة عاجلة واستثنائية وتل ّبي االستحقاقات االجتامعية من
لها اّ
توفري الشغل ومحاربة الفقر والتهميش والتعويض عن فقدان مواطن
الشغل والنهوض بالص ّحة والتّعليم وغريها وتك ّرس استمرارية الدولة
املؤسسات العمومية وثروة
ّ
وخاصة يف مستوى التزاماتها وحفاظها عىل ّ
الشعب وتجابه باقتدار جائحة كوفيد .-19وإ ّن أ ّي تأخري يف ذلك سيع ّمق
الفراغ ويعسرّ الخروج من األزمة االجتامعية واالقتصادية.
 نحيّي جهود كلّ النقابيني يف جهة قفصة يف استئناف نشاط رشكةفسفاط قفصة وكذلك جهود الذين ساهموا يف استعادة نشاط النقل
الحديدي للفسفاط ونهيب بكلّ الشغّالني وبكافّة النقابيات والنقابيني
التج ّند للمساهمة يف إنقاذ تونس مبزيد العمل واليقظة والتص ّدي لدعاة
الفتنة والعنف وحامية بالدهم من كلّ املخاطر.
األمني العام
نورالدين الطبويب

الطبوبي يحذر من انزالق تونس إىل لعبة املحاور
أكد األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل،
األخ نور الدين الطبويب ،عىل رضورة عدم
تواصل اعتامد االجراءات االستثنائية التي
أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم  25جويلية
 2021لفرتة طويلة ،داعيا رئيس الجمهورية إىل
تعيني شخصية ذات خلفية اقتصادية عىل رأس
حكومة مصغرة محدودة املهام خالل الفرتة
القادمة.
وشدد األخ الطبويب عقب انعقاد الهيئة االدارية
االستثنائية لالتحاد يف الحاممات ،عىل رضورة
أن يوضح رئيس الجمهورية الرؤية بخصوص
تفاصيل خارطة الطريق التي سيتم اعتامدها يف
الفرتة القادمة ،معتربا أن املنظومة القدمية قد انتهت وأن البالد
هي اليوم يف حاجة إىل مراجعات وإصالحات.

وحذر األخ الطبويب من انزالق تونس إىل لعبة املحاور األجنبية
ومن التدخل يف شأنها الداخيل ،قائال إن تونس يجب أن تحتفظ
يف هذه املرحلة بسيادة قرارها.

وتابع« :إن توضيح الرؤية من شأنه أن ميكن االتحاد
من بناء موقفه ،خاصة يف هذه الفرتة الصعبة»،
مبينا أن الهيئة اإلدارية ستبقى يف حالة انعقاد
دائم ،مشريا ،يف هذا الصدد ،إىل أن توضيح الرؤية
املستقبلية لتونس سيساعد االتحاد عىل تحديد
مواقفه ،ليعرب عنها يف خارطة الطريق التي أعدها
والتي سيعرضها عىل الحكومة القادمة.
وش ّدد عىل أن االتحاد سيبقى إىل جانب الشعب
التونيس ومطالبته بجملة من االستحقاقات التي
ينتظرها ،قائال «املطروح اليوم هو كيف نلتقط
اللحظة ،وكلنا مسؤولون ،وجميعنا يف حاجة إىل
إصالحات ومراجعات ،خاصة عىل مستوى العقلية
لالنرصاف للعمل والبذل ،بدءا من املواطن العادي ،وصوال إىل
املسؤول األول».
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إحياء الذكرى الرابعة والسبعون لشهداء معركة  05أوت 1947

جتديد العهد ووفاء للشهداء األبرار

يحيي اليوم الخميس  5أوت  2021أحرار وحرائر تونس الذكرى
 74ملعركة  5أوت  1947والتي سقط فيها عدد من الشهداء يف
صفاقس وقد أصدر االتحاد الجهوي للشغل بيانا باملناسبة هذا نصه:
* أيها الشغالون
إن تاريخ الشعوب العظيمة تكتبها دماء الشهداء وان شهداء
اي شعب هم شموع مضيئة عىل درب انتصاراته وتحقيق اماله
الكربى ،لذلك دأب االتحاد العام التونيس لالشغل وهو يتوجه نحو
املستقبل عىل احياء ذكريات شهدائه وزعامئه ومحطاته التاريخية
التي سطرتها سواعد مناضليه سواء كانت هياكل أو قواعد نقابية.
ان احياء ذكرى  05أوت  1947املجيدة والخالدة يف الذاكرة
النقابية والوطنية يندرج يف إطار الوعي واالعتبار باملسرية النقابية
للسابقني من القيادات النقابية والشغالني عىل ح ّد السواء الذين كانوا
خري تجسيد ملقولة حشاد العظيم التضحية أساس النجاح كام انها
تأيت يف اطار الوفاء الدائم لهؤالء ومنهم خاصة الشهداء الذين روت
دماؤهم تراب الوطن ويف طليعتهم شهيد الكفاح النقايب والوطني
فرحات حشاد مؤسس منظمتنا العتيدة االتحاد العام التونيس للشغل
ومحمد عيل الحامي زارع البذرة االوىل للعمل النقايب الوطني بتونس
واحمد التلييل أحد املؤسسني والحبيب عاشور بطل معركة  05أوت
 1947باعتبارهم رموز النضال والتضحية يف سبيل بناء عمل نقايب
اجتامعي املقاصد وطني االبعاد قوامه الدفاع عن الطبقة الشغيلة
وكرامتها باعتبارها عنوان تحرر وانعتاق لكل ابناء الشعب.
* أيها الشغالون
ان احياء ذكرى  05أوت 1947بعد مرور  74سنة من حدوثها هو
تجديد للعهد ووفاء لشهدائنا االبرار وقائدها وبطلها الزعيم النقايب
الوطني املرحوم الحبيب عاشور «رمز التضحية والنضال» وهو التزام
وعهد ال نحيد عنه حتى تبقى ذكراهم خالدة ومبادؤهم نرباسا ينري
الدرب لتتج ّدد هذه الذكرى بتج ّدد طموحات الشغالني وتطلعاتهم
اىل غد افضل عقدت منظمتنا العتيدة االتحاد العام التونيس للشغل
بتاريخ  08و 09جويلية  2021مؤمترها االسثنايئ غري االنتخايب

ألف مربوك
حمدي املداني
مبناسبة حصوله عىل
اإلجازة يف األنقليزية يتقدم
له والده نور الدين ووالدته
حليمة وأخته إميان وخاالته
صلوحة وفاطمة وعمه لطفي
بأح ّر التهاين متمنني لحمدي
مزيد التألق والنجاح.

تحت شعار ..ارادة ثبات تقدم
حرصا منها عىل تعديل البوصلة
وتعزيز الدميقراطية وحدة
املنظمة حتى تتمكن من القيام
بدورها الوطني املناط بعهدتها
وهو ما دأبت عليه منذ التأسيس
بالنظر إىل دورها املحدد يف
صياغة املشهد الوطني لتسود
العدالة االجتامعية واملساواة
امام القانون وبناء الجمهورية
الدميقراطية املدنية االجتامعية
وتحقيق الرفاء للشعب
والقضاء عىل كل اشكال الحيف
والتهميش واالقصاء.
* أيها الشغالون
يف غامر استعدادنا الحياء الذكرى املجيدة انتفض شعبنا العظيم
كام عهدناه متحديا كل العراقيل واملخاطر واملرتبصني غري عابئ بوباء
كورونا دفاعا عن بالده ووطنه وعن استقاللية سيادته والذود عنها
من تالعب ومؤامرات هواة السياسة وبراثن الخونة املتآمرين عىل
سيادة وطنه الذي مير بأزمة سياسية خانقة وآداء حكومي متخبط
طغت عليه املصلحة الشخصية والفئوية والحزبية عىل املصلحة
العامة يف ظل وضع صحي خطري واقتصادي كاريث خيم بظالله عىل
الواقع االجتامعي املرتدي يف غياب التصورات والربامج والحلول
والخطط ،والذي انعكس سلبا عىل البالد من خالل تدهور صارخ يف
كل املجاالت وعىل جميع االصعدة وتحميله اعباء قرسية للنيل من
مكتسباته االجتامعية واملادية واملعنوية مع تواصل االعباء الجبائية
املجحفة واالرتفاع الجنوين لالسعار وعدم جدية الحكومة يف مجابهة
بارونات الفساد والتهريب والتجارة املوازية والتهرب الجبايئ واالنزالق
املتواصل لقيمة الدينار وارتفاع نسبة البطالة وارتهان البالد وعدم
الجدية يف مجابهة وباء الكورونا
مام زاد يف تعكر وتعفت الوضع
بالبالد وتصاعد التشنج وفشل
املنظومة السياسية مام ولّد لدى
الجامهري حالة من االحتقان
والشعور باليأس وكانت يف
املوعد مرة اخرى مع التاريخ
وانترصت ارادتها وتحمل رئيس
الجمهورية مسؤوليته التاريخية
من خالل اعالنه جملة من
التدابري التي تعيد إىل الشعب
مكانته وكرامته وتج ّدد العهد
مع شعارات الثورة يف الشغل
والحرية والكرامة.

* أيها الشغالون
لقد برهن الشغالون بجهة صفاقس وبدعم من املكتب التنفيذي
الجهوي عىل وعيهم بقضاياهم من خالل التحركات االجتامعية
املنظمة والتي مثلت ر ّدا قويا عىل أعداء الثورة وانتصار املبادئ
منظمتنا العتيدة االتحاد العام التونيس للشغل يف الشغل والحرية
واالنعتاق االجتامعي ،ولذلك يدعو املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي
رص الصفوف وتوحيد املوقف ومتابعة
للشغل بصفاقس اىل مزيد ّ
كل املتغريات الحاصلة دفاعا عن وطننا العزيز.
* أيها الشغالون
ان االتحاد كان وسيبقى قوة خري وحصنا منيعا لتونس العزيزة
وحجر عرثة امام كل من يحاول تدمريها وتدمري املنشآت العمومية
عىل ايدي املتآمرين ويشيد بالدور الجبار الذي يقوم به جيشنا
الوطني الباسل وامننا الجمهوري درءا لخطر االرهاب وحامية وطننا
العزيز من ان تطاله يد الغدر والخيانة.
* أيها الشغالون
إميانا منا بقضايانا العربية فان االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
يعرب عن انشغاله باالوضاع التي مير بها وطننا العريب ويعرب عن ادانته
الشديدة لكل اشكال التطبيع والترسب الصهيوين كام تستمر معاناة
شعبنا يف فلسطني مبا ميارس ضده من تقتيل وتهجري واغتصاب ألرضه
وحقوقه وتدنيس للقدس الرشيف.
* أيها الشغالون
تجسيام لهذه القيم واملبادئ والتزاما بالوفاء لدماء الشهداء
ودفاعا عن منظمتنا العتيدة االتحاد العام التونيس للشغل يدعو
املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس جميع النقابيني
للمشاركة يف احياء الذكرى  74مللحمة  05أوت  1947املجيدة وذلك
يومي االربعاء  04أوت والخميس  05اوت  2021بدار االتحاد
الجهوي للشغل بصفاقس .وسيرشف عىل الذكرى  74األخ نور الدين
الطبويب األمني العام لالتحاد.

جلسة يف وزارة الصحة حول الوضع الوبائي يف والية املنستري
انعقدت مبق ّر وزارة الصحة يوم اإلثنني  02أوت
 2021جلسة عمل بني وفد من االتحاد العام التونيس
للشغل يرأسه األخ منعم عمرية األمني العام املساعد
املسؤول عن الوظيفة العمومية مرفوقا باألخ سعيد
يوسف الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري
واإلخوة أعضاء املكتب التنفيذي الجهوي من جهة
والسيد محمد الطرابليس وزير الصحة بالنيابة مرفوقا
ببعض مساعديه من جهة أخرى.
وقد خ ُّصصت الجلسة للنظر يف الوضع الصحي
بالجهة.
وبعد عرض املطالب والتداول بشأنها ت ّم االتفاق

عىل تدعيم الجهة باملوارد البرشية الرضورية والتي
تخص اإلطار الصحي والعمل عىل إدراجها ضمن
ّ
االسرتاتيجية الوطنية لرتكيز مولدات األوكسجني وذلك
بترشيك الطرف االجتامعي يف هذه االسرتاتيجية
ومتكينها من مكثفات أوكسجني حسب الحاجيات.
حصتها يف
كام ت ّم التع ّهد بتمكني الجهة من بقية ّ
سيارات اإلسعاف واملتمثلة يف  10سيارات تباعا خالل
الثالث أشهر القادمة وإعداد مرشوع أمر يتض ّمن فصل
وطب الولدان إداريّا عن املستشفى
مركز التوليد
ّ
الجامعي فطومة بورقيبة.

الخميس  5أوت  - 2021العدد 1654

الحدث
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الدكتور مصطفى التلييل لـ«الشعب»
دور احتاد الشغل أسايس وحموري يف وضع وجتسيم خارطة طريق املرحلة القادمة
* حاوره :لطفي املاكني
ما زالت ردود االفعال داخليا وخارجيا مستمرة بعد االجراءات الرئاسية
املتخذة يوم  25جويلية والتي قوبلت بارتياح وابتهاج اغلب مكونات
املجتمع التونيس بتلك االجراءات التي وضعت حدا ملرحلة فاشلة زادت
من تدهور اوضاع التونسيني املعيشية وهي انعكاس يّ
لتدن كل مؤرشات
التنمية وتعطل دواليب االقتصاد وسري مؤسسات الدولة وهو ما يتطلب
الترسيع بوضع آليات لتجاوز حالة العطالة وهذا ما كان منطلق الحوار مع
الدكتور مصطفى التلييل أستاذ التاريخ الحديث الجامعة التونسية لتقديم
رؤيته ملا حدث يف األيام املاضية واملطلوب تنفيذه يف املرحلة القادمة.
* ما تفسريك ملا حدث يوم  25جويلية وما بعده؟
ـ ما حصل كان منتظرا وهنا نعود إىل تأكيد الرئيس قيس سعيد يف مرات
عديدة أنه لن يقف مكتوف االيدي بعد ما الحظه من تطاول عىل الدولة
والسعي إىل تفكيكها من الداخل والتنكر النتظارات الشعب التونيس الذي
انتفض من اجل تحقيق سياسة تنموية تضمن الشغل واحرتام الحريات
وتفتح اآلفاق.
كذلك كانت مغذيات االحتقان تتزايد مبرور الوقت الن القوى التي
استغلت الفرصة تجاهلت تطلعات الشباب الذي قام بالثورة من أجل تغيري
اوضاعه املرتدية كام ان هذه القوى عملت عىل تغيري منط املجتمع املتداول
منذ عقود وأصبح يحمل خصوصيات متيزه عن غريه وذلك املسعى من
تلك القوى هو تقويض للمكاسب التقدمية التي ناضلت من اجلها اجيال
متعاقبة حرصت عىل خدمة البالد وحقّقت مكاسب متع ّددة وبالتايل فإن
ما اقرتفته تلك القوى يف حق البالد والشعب كان سيؤدي رضورة إىل تلك
الخطوة التي قام بها رئيس الدولة الذي ردد عىل مسامعنا مرات عديدة انه
سيتحرك وهذا ما حصل حني تفاعل مع التحركات العفوية وهي احتجاجات
عىل ما ذكرنا من اوضاع مرتدية تسببت فيها منظومة الحكم الفاشلة وبالتايل
يخطئ من يدعي أنه حرك الشارع ودفع بتلك الحشود للخروج إىل الشارع
واستهداف طرف سيايس معني مع أننا ال نربر العنف وحرق املقرات لكن
عىل الجميع ان يقرأ جيدا منطلق تلك االحداث والبحث يف أسبابها والرسالة
املض ّمنة يف مسارها واالطراف املعنية مبضمون تلك الرسائل والتي حملها
الشباب املحتج مسؤولية نتائج الحكم مبختلف مراحلها منذ  2011وأول
تلك االطراف حركة النهضة املوجودة يف الحكم بشكل مستمر.
* وما هي تداعيات املتغريات الحاصلة عىل املرحلة القادمة؟
ـ االجراءات الرئاسية املتخذة يوم  25جويلية ستكون لها تداعيات
إيجابية بعد أن أصبحت اآلفاق مفتوحة المكانية اعادة النظر واالصالح يف
مختلف املسارات املتصلة بالشأن العام وخاصة باتجاه االستجابة ملطالب
التونسيني الذين انتفضوا يف ديسمرب  2010وجانفي  2011من اجل تحقيق
التغيري وفرض نقلة نوعية عىل االسباب التي انتفضوا من أجلها اال ان غياب
املبادئ والثوابت يف االخالق السياسية هي التي تسببت يف تلك االوضاع
املرتدية لذا اعتقد ان ما حدث ميكن ان يكون صدمة ايجابية العادة النظر
يف تلك املامرسات يف املعامالت السياسية التي تبقى اساس خدمة البالد
واعادة االمل إىل الشباب الذي اصيب باالحباط والخيبة واجربوا عىل حلول

بالتلميح والترصيح

زادت من تأزيم اوضاعهم التي مل تكن اولوية لدى منظومة الحكم التي
انتفضوا عليها.
* وكيف ترى موقف النهضة الذي توقع البعض ان يكون اكرث
احتجاجية وصدامية؟
ـ ال يجب االرتياح لذلك املوقف من النهضة اىل حد اآلن ألنّها رمت كل
أوراقها وأنا اعرفها منذ السبعينات بإتقانها ألسلوب االستكانة عند فرتات
الضغط املسلطة عليها النها توهم بذلك من اجل إعداد العدة للمرحلة
التي تليها للسيناريوهات االخرى لن تكون يف صالح البالد بل هي تأزيم
لألوضاع وهي قد تستعمل البيادق التي وضعتها يف اجهزة حساسة مبختلف
مؤسسات الدولة وقد تفكر يف مغامرات والغنويش عرف عنه عدم الرتدد يف
القيام باملغامرات يف مثل هذه االوضاع وعىل العقالء داخل الحركة تجنب
الذهاب بهذا االتجاه.
* لكن هناك من يقول أنها أبدت سيناريو للتصدّ ي لتلك اإلجراءات
فشل يف األخري فام مدى صحة ما قيل؟
ـ السيناريو كان واضحا من خالل دفعها للمشييش إىل إعالن التمرد عىل
االجراءات التي اتخذها رئيس الدولة ويف الوقت نفسه هي تحشد انصارها
لتحرك يشبه واقعة رابعة مبرص اال ان ذلك السيناريو فشل الن النهضة مل
تعد لديها القدرة عىل تعبئة انصارها الذين تبني أنهم مع الغضب الشعبي
ضد الحركة وقياداتها ومامرساتهم لذلك خريوا عدم االنجرار اىل متاهات
الفوىض.
كام انهم عاينوا مظاهر البهجة والفرحة التي عمت شوارع البالد بعد
اتخاذ رئيس الدولة تلك االجراءات ضد منظومة حكم هيمنت عليها النهضة
واستأثرت مبقدرات البالد ووزعت الغنائم عىل من ق ََبل الدخول يف دائرتها.
* وهل يعني ما ذكرته ان ذلك السيناريو أسقط من حسابات قيادات
النهضة؟
ـ ما رشحته ال يعني ان الجناح املسيطر داخل حركة النهضة سيذعن
للواقع لذلك يجب التحيل باليقظة واالنتباه اىل مغامرات قد يقدم عليها
من يهيمنون عىل النهضة وهذه اليقظة محمولة عىل أجهزة الدولة وعىل
املجتمع بكل مكوناته الن النهضة مل تقل بعد كلمتها االخرية لذلك ستعمل
كام قلت عىل تحريك بيادقها وما سينج ّر عن املغامرات التي قد يقوم بها
الغنويش.
* كيف تقبلت تفاعل مختلف مكونات املشهد العام مع التطورات
الحاصلة منذ  25جويلية؟
ـ األغلبية الساحقة شعرت باالرتياح لتطبيق القانون ومحاسبة من
أجرم يف عالقة باملال العام واستغالل النفوذ والهيمنة عىل مؤسسات الدولة
وتكوين أجهزة خاصة للسيطرة عىل املجتمع والتورط يف االغتياالت والعنف.
وأريد أن أعرج هنا عىل ما كان حاصال منذ أشهر قليلة اذ اصبح هناك
العب سيايس وحيد يترصف ويعاقب ويكافئ حسب مصالحه وقد نجح
يف ذلك حيث اصبحت بعض وسائل االعالم تقدم لنا أصواتًا واحدة مع
نوعية الحوارات ذلك ان عملية فرض متت مامرستها عىل عدد من وسائل
اإلعالم لتجد بعض االصوات التي ال عالقة لها باالعالم املجال مفتوحا امامها

للدعاية الفجة والرتويج لالكاذيب
عىل الخصوم السياسيني وهو اسلوب
تتقنه النهضة جيدا وقد جرت اليه
عد ًدا من وسائل االعالم واالعالميني
الذين اعتقدنا انهم قطعوا مع مثل
تلك املامرسات.
* وماذا عن باقي املكونات؟
ـ أريد ان ابرز هنا الدور الكبري
لالتحاد العام التونيس للشغل الذي
كان منذ  2012ـ  2013عىل رأس
مكونات املجتمع املدين واملنظامت
الوازنة وهذا ما يحصل اليوم ملا له
من مصداقية وحرص عىل املطالبة
بانتظارات التونسيني وهذا ما دأب عليه منذ تأسيسه وبالتايل فان الظرفية
الحالية وبحكم اهميتها وحساسيتها تستدعي من مؤسسة الرئاسة
واملؤسستني العسكرية واألمنية ومكونات املجتمع املدين وعىل رأسها اتحاد
الشغل التعاون والتنسيق ليجعلوا من تاريخ  25جويلية منعرجا النقاذ
الدولة من التفكك وتكوين حكومة واعية باملصلحة الوطنية للعمل عىل
جملة من االولويات اهمها القضاء عىل الوباء الذي استرشى يف البالد
وضامن التوازنات املالية إلبعاد شبح االفالس وذلك بالتفكري يف برنامج انقاذ
مايل وفتح اآلفاق لحل املشاكل العالقة مثل املؤسسات العمومية وصندوق
الدعم دون ان تكون تلك الحلول عىل حساب الفئات الهشة ومكافحة
االرتفاع الجنوين لالسعار بعد ان طال جميع الفئات االجتامعية..
* هل تعتقد وبعد ما حصل انه مازال للنهضة موقع داخل املشهد
العام؟
ـ ستعرف املرحلة القادمة خصوصية متسمة بحرص مكونات العائلة
الوطنية عىل املحافظة عىل املكاسب التي تحققت ويف الوقت نفسه عىل
االحزاب االصغاء الجيد إ ىل مطالب الشعب التونيس ويف مقدمته الشباب
ومن هنا فإن حركة النهضة هي اول املطالبني مبراجعات عميقة تقطع
مع عقلية الغنيمة واملهادنة والغطرسة وابتعاد الجناح املسيطر حاليا
عىل قيادتها عن املغامرات غري املحسوبة ألنه ال يريد االعرتاف بالفشل
وتحمل املسؤولية وقد استمعنا منذ مدة قبل احتجاجات  25جويلية أحد
قياداتها املهيمن عىل قرارها يتوعد ويهدد اذا مل ترصف الدولة تعويضات
ملن تعتربهم النهضة ضحايا االستبداد كام ان حديث رئيس الحركة الحد
القنوات التلفزية وهو يرص عىل النزول إىل الشارع والتصادم مع القوات
املسلحة لغرض خلع أبواب الربملان وهذا يبني ان الطرف املهيمن عىل
النهضة يريد فرض أجندا مبنطق الغلبة عىل حساب الجناح الذي مييل إىل
االبتعاد عن تلك املغامرات وبالتايل فان النهضة تحتاج إىل مراجعات عميقة
واستعدادا للمحاسبة وتحمل املسؤولية ملرحلة حكمها وهذا ما قد يضمن
لها الحقا التعايش مع مكونات املنظومة الوطنية.

الهجرة مقاربة تنموية وليست فزاعة وتضليل

عكست ترصيحات رئيس حركة النهضة راشد الغنويش لصحيفة كورياري ديالسريا االيطالية ارصاره عىل
التشبث بتصعيد املواقف واعتامد خطاب التفزيع والتهويل يف تفسريه للوقائع والتضليل يف رسد الحقائق غايته
كسب تعاطف أهم العواصم األوروبية.
ظل حبيسه منذ ان انطلق يف خطواته
وغاب عن شيخ النهضة وهو يستكني اىل خطاب املظلومية الذي ّ
ملف الهجرة غري النظامية يحتكم اىل مفاتيح اوسع من ان تكون رهينة الرؤية الضيقة التي
الدعوية االوىل ان ّ
ر ّوج لها يف حديثه االخري وهي مرتبطة ببعضها سياسة كانت او اقتصادية وامنية واجتامعية وثقافية وهي عنارص
باتت يف صدارة انشغال الشعوب االوروبية والقيادات السياسية لتخوفهم من خفوت توهج مقومات الحضارة
االوروبية خاصة بعد ان هيمنت حركات االسالم السيايس عىل املشهد العام بأكرث من بلد منذ  2011واولها دول
الضفة الجنوبية للمتوسط.
ويبدو أن شيخ النهضة اراد محاكاة املوقف الرتيك الذي ابتز االتحاد االورويب من خالل تهديده بفتح الحدود
مع اليونان لوصول ماليني الالجئني اىل الدول املجاورة يف حال مل ترضخ لطلباته املادية وأجندات اردوغان السياسية
يف سوريا وليبيا بعد ان تيقن ان هناك فيتو أملاين ـ فرنيس مينعه من االلتحاق باالتحاد االورويب.
كام أ ّن راشد الغنويش أراد التلويح مبا كان أعلنه الراحل معمر القذايف حني ربط بني اسقاط نظامه وزحف
املاليني من املهاجرين سيترسب بينهم اآلالف من االرهابيني وبالتايل يريد اشعار االوروبيني بعدم تكرار «أخطاء
املايض» لذلك عليهم حامية الدميقراطية التي تزعمتها النهضة عىل مدى عرشية كاملة واوصلت البالد إىل ما
هي عليه اآلن من افالس وتفكك ملؤسساتها بعد ان اصبحت رهينة لدى مختلف التحالفات التي عقدتها مع كل
املتناقضات الفكرية وااليديولوجية بغرض البقاء يف الحكم.
واملتمعن يف التّسلسل الزمني لتدفقات الهجرة غري النظامية وحسب أرقام الهيئات واملنظامت املتخصصة
يالحظ انها مل تتوقف بل تصاعدت منذ ان سقط النظام السابق وبداية االنتقال الدميقراطي لذا فإن ربطه
التدفقات املتزايدة لجحافل املهاجرين باالنقالب عىل دميقراطية حكومات النهضة امر مجانب للحقيقة النه كان

عىل تلك الحكومات التفكري يف حلول وبرامج واقعية لبطالة الشباب وأصحاب الشهائد العليا بدل البحث عن
التعويضات واغراق مؤسسات الدولة بالتمتّع بالعفو الترشيعي رغم ان مستوياتهم التعليمية مل تتجاوز يف أحسن
الحاالت املرحلة االوىل من التعليم الثانوي وتهميش نخبة البالد من الدكاترة الذين مل يكلف شيخ النهضة نفسه
حتى مج ّرد طرح مشكلتهم بل طالبهم بتعلم «صنعة» لتأمني دخل يومي لهم.
وكان عىل رئيس حركة النهضة وباعتبار تصدرها االحزاب داخل الربملان سن القوانني التي توفر االعتامدات
ملخرب البحث حتى تستفيد البالد من العقول التي استثمرت فيها ب َدالً عن مترير القوانني الداعمة للوبيات
والكناترية أو خدمة أجندات خارجية اصبحت مكشوفة.
ان طرح مسألة الهجرة غري النظامية بعني واحدة بدل فتح العيون باتجاه جوانبها املختلفة واملرتابطة لن يضع
حدا لها كام ظن شيخ النهضة وهو يرسد عىل االيطاليني معلومات يعلمونها ويعلمون اسبابها ومسبباتها التي اراد
زعيم النهضة حرصها يف اسقاط دميقراطية مل تحقق للتونسيني إال نقصا يف املتاع وضياع الطأمنينة واالستقرار الن
الدميقراطية الحقيقية التي يراها الغرب هي التي تحقق االزدهار والرفاه للشعوب حينها لن تفكر يف الهروب من
«نعيم دميقراطية» الجامعة والغلبة.
كام ان هواجس األوروبيني يف عالقة بالهجرة باتت مزمنة منذ ان تغريت انظمة الحكم يف شامل إفريقيا
وصعود «أحزاب» تكفّر كل ما له صلة بالغرب وما حصل من عمليات ارهابية يف أغلب العواصم األوروبية يعكس
حقيقة هواجس الساسة والشعوب التي انحازت يف السنوات االخرية اىل أحزاب اليمني الرافضة لألجانب وتوجسها
من نوايا احزاب االسالم السيايس وخطابها املزدوج لدى فئة الشباب واليافعني التي تعترب الغرب عدوا بعد ان
حارصته القنوات املكررة ملقوالت ال تقبل باآلخر املختلف يف املرجعيات الفكرية واالثنية وهذا ما كشفته عديد
استطالعات الرأي يف اكرث من بلد أورويب.
لطفي املاكني
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الحدث

ّ
المفكر والقيادي السابق في حركة آفاق لـ«الشعب»:
محمد صالح فليس

متطلبتان عليهما التزاوج ،متطلبة الدولة القوية العادلة ومتطلبة املواطنة الكاملة

محمد صالح فليس املفكر والقيادي السابق يف حركة آفاق اليسارية أبرز أن الحكم
كان يف يد هواة من املتلهفني عىل التموقع السلطوي بامتيازاته الجمة وذلك باسم
«دميقراطية» شكالن ّية حكمتها آليات املال املشبوه ورشاء الذمم وثقافة االرتشاء
بإطالق الوعود الكاذبة واملناورة بالخطاب الخشبي الذي يقتحم فضاء املفاهيم
السامية ليبتذلها ويذلّها ويحط منها.
فليّس بينّ يف حوارنا معه أن بعد انكشاف الخط زيف ونفاق الخطاب الديني،
ولتسهيل املتوقع السلطوي وضعت املنظومة الحاكمة الهجينة يف يد بارونات النظام
القديم ،وهي أعمدة الفساد واإلفساد ،حتى تسهل عليها عملية التحكم يف مقدرات
البالد وامتيازات املواقع وبسط دائرة التعيينات للمجازاة مع ضامن اإلفالت من
املحاسبة والعقاب.
وأكد فليس يف الحوار أن الرشط االسايس لتعانق البالد نصيبها املستحق من االستقرار
السيايس والنهوض االقتصادي واالجتامعي أن تتزاوج متطلبتان :األوىل متطلبة الدولة
القوية العادلة والناجزة واملبنية عىل املؤسسات وحكم القانون الفاعل ،ومتطلبة
املواطنة الكاملة التي تقوم عىل االحرتام الفعيل والفاعل للحقوق والواجبات ،وتذود
عن الوطن وضد كل التجاوزات واالخالالت أيا كان املسؤول عنها.
كام شدّد عىل أن تويل السلطة الثورة املعرفية والعلمية املكانة التي تستحقها
حتى ينمو عطاؤها وتتنوع إسهاماتها ويزيد نفعها يف رفع درجات الوعي املواطني
والنخبوي عىل ح ّد سواء.
* ما هي أهم األسباب في رأيك التي أوصلت البالد إلى الوضع
السياسي الحالي؟
 يف ظرف عرش سنوات ،دان الحكم يف بالدنا لهواة من املتلهفني عىل التموقعالسلطوي بامتيازاته الجمة وذلك باسم «دميقراطية» شكالنيّة حكمتها آليات املال
املشبوه ورشاء الذمم وثقافة االرتشاء بإطالق الوعود الكاذبة واملناورة بالخطاب
الخشبي الذي يقتحم فضاء املفاهيم السامية ليبتذلها ويذلّها ويحط منها ،بعد أن
انكشف زيف ونفاق الخطاب الديني املبتذل ولتسهيل املتوقع السلطوي مل تُ ْع ِف

املنظومة الحاكمة ،وهي خليط هجني ،وضعت يدها يف يد
بارونات النظام القديم ،وهي أعمدة الفساد واإلفساد ،حتى
تسهل عليها عملية التحكم يف مقدرات البالد وامتيازات
املواقع وبسط دائرة التعيينات للمجازاة مع ضامن اإلفالت
من املحاسبة والعقاب.
ونتج عن كل هذا أن تشكلت منظومة حكم ال برنامج
سيايس واضح لها وال صدقية نضالية تحكمها وال جدّية
تقودها يف إنجاز ما تصبو إليه أوسع الرشائح االجتامعية
املسحوقة واملتوسطة التي تب ّنت مستويات عيشها وضاقت
بها اآلفاق.
كل هذه إضافة إىل فشل هذه املنظومة يف مواجهة جائحة
الفريوس فشال ذريعا نتجت عنه زيادة تعطل الحياة
االقتصادية واالجتامعية ألغلب رشائح املجتمع وهدم
االتساق العامة من تعليم وتكوين وإنتاج وشغل وثقافة وتدين جاهزية املؤسسات
االستقصائية العامة خاصة وخلخلة املنظومة العالجية الكاملة .وتجاوز مستوى
العرشين ألف وفاة جراء اإلصابة بالفريوس ،وتأخر غري م ّربر يف مجال تلقيح املواطنات
واملواطنني.
بكل هذه النتائج بلغت املنظومة الحاكمة حدها األقىص فتح ّولت إىل عالة عىل البلد
كله وأضحت عائقا جديا لحالة مكامن التعطل التي اكتسحت كلّ مناحي الحياة
العامة ونغّصت عىل املواطن حياته وأقفلت يف وجهه أبواب األمل واإلميان باملستقبل
ووضعته فريسة االحباط والغنب .ولذلك كلفة وطنية جامعية عالية..
* ما هو موقفك من التدابير االستثنائية التي اتخذها رئيس الدولة
وهل تتفق مع الرأي الشائع كونها انقالب على الدستور؟
 أمام تعطل االنساق يف البالد وتح ّول مؤسسات الدولة إىل فضاءات ملامرسة العبثالسخيف كان ال ب ّد من حلّ حتمي ،ما دامت املنظومة الحاكمة قد عجزت عن ذلك.

والية قفصة
بلدية السند

إعالن بتة عمومية لكراء محالت بلدية
للمرة الثانية
يترشف رئيس بلدية السند بإعالم العموم بإجراء بتة عمومية باالشهار واملزاد العلني للم ّرة الثانية لتسويغ محالت بلدية يوم
الثالثاء املوافق لـ 2021/08/17 :بداية من الساعة التاسعة صباحا مبقر البلدية وذلك حسب الجدول التايل:

الضامن الوقتي مكان وتوقيت
املساحة
ع/ر بيان املحل
اجراء البتة
السعر االفتتاحي
السنوي
بلدية السند عىل سنة
258د
2٫580د
 01دكان عدد01
بساحة
02مارس
 01محل عدد08
و10
و09
بالسوق
املركزية

720د
للمحل الواحد

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

مدة التسويغ
واحدة
للتجديد

قابلة

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 2021/08/17
مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ شهادة إبراء 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.

وكان امام البالد ثالثة سيناريوهات ممكنة ،إما البالغ رقم واحد الذي
دعت إليه رشائح وساحة من الشعب وبعض النخب ،وإما انتفاضة
شعبية جديدة تأخذ بعني االعتبار خيارات انتفاضة جانفي ،2011
وإما حل من داخل املنظومة ذاتها ،وبالتحديد من الطرف الذي مل
يبلغ تورطه حدا تجاوز املعقول واملقبول .وهذا ما حصل فعال ،فعىل
خلفية هبّة شباب البالد يوم  25/7هرع رئيس الدولة إىل الفصل
الثامنني من الدستور لتحقيق مرور بالق ّوة مكّنه من تجميع بني يديه
كل السلطات التنفيذية بعد إقالة رئيس الوزراء والترشيعية بعد
تجميد صالحيات املجلس النيايب وصالحية اثارة الدعوى ومتابعتها..
وإضافة إىل استحسان رشائح واسعة من الشعب ملا حصل ،فقد استند
رئيس الدولة إىل التزام القوات األمنية والعسكرية إىل جانبه ،لتحقق
له حزام مساندة ثاليث األطراف مل يرتك لباقي أطراف املنظومة سوى
االنهيار والتبايك واللهث خلف الدعم الخارجي.
يبقى أن رئيس الدولة مطالب بأن يتجاوز ذاته الشخصية وان يتامهى مع خطورة
اللحظة وان يسمو بأدائه يف حدود السقف املرتفع الذي تفرضه اللحظة ومتطلباتها
فيكثّف االستشارات والتواصل ويتعاىل عىل ردود الفعل االستعجالية ويدقّق مع قوى
املجتمع املدين الفاعلة خاصة والشخصيات الوطنية الكفْأة والصادقة يف كل مكونات
املشهد حتى ال يرتك الثغرات تنخر البناء وتفتح االرتداد بابا اوأكرث.
إن الظرف يتطلب فهام مستوعبا لدقائق خلفيات املرحلة ،ومتلكا ال جدال فيه
للخطوات الواجب قطعها وثباتا يف التميش حتى ال يتعرث مرشوع بناء منظومة سياسية
جديدة تشاركية بالرضورة حتى تكون قابلة للحياة وللمساهمة يف طرح اإلشكاليات
الحقيقية التي تعوق مواجهة الصعاب وتدفع إىل وضع البالد قاطبة عىل سكة اإلقالع
البذل واإلنتاج واالبتكار.
* بماذا تفسر المواقف المختلفة لألطراف السياسية الديمقراطية
ومنها العائلة اليسارية مما حدث؟
 من سوء ح ّظ الحركة الدميقراطية واليسارية أنها ما زالت تعيش يف مربع ردة الفعلواالحتجاج وتسجيل حركة الواقع بعد أن تقع وتستويف كل رشوط صريورتها .وهي
لذلك ما زالت متمسكة بطهورية وعذرية طفوليتني مل ينفرط عقدهام منذ نصف
قرن ،يف حني أن عليها أن تكف عن دور املراقب الذي يسجل ويرصخ لدى كل حدث،
ثم يعود إىل دور حارس املعبد الذي ال يسهم يف اي فعل أيا كانت أبعاده.
* هل تعتقد أن األوضاع ستعود إلى ما قبل  25جويلية بعد حوالي
 20يوما؟
 إن السري الحايل األحداث ال يفيد بأن االوضاع ستعود إىل وضع ما قبل 25جويلية يفموعد قريب .ويف تقديري فإن التمديد يف الثالثني يوما األوىل هو مبثابة عملية انتحار.
أل ّن البالد ال تحتمل ذلك من جهة ،وأل ّن الفراغ هو عد ّو الفعل والبناء وألنه ليس من
واجب وال حق رئيس الدولة أن يفرض عىل أنساق تعطلت مبا يكفي وزيادة ،وفيها
حياة ومستقبل الجموع أن تسري عىل وتريته وخطوته.
* في تقديرك ،كيف يمكن أن تكون مساهمة االتحاد العام التونسي
للشغل في الوضع الراهن وإنقاذ التجربة الديمقراطية في تونس؟
يبقى االتحاد العام التونيس للشغل رصحا وإزنا يف املعادلة التونسية ،بزخم تجربته
التاريخية ووطنية متشيه واحتكامه الويف للنظرة الثاقبة للشهيد املرحوم فرحات
مجسدة يف التالزم املوضوعي للمسارين االجتامعي والوطني .ولعله من باب
حشاد ّ
اإلنصاف والنزاهة الفكرية أن نقر ّبأن االتحاد العام التونيس للشغل هو تقريبا الفضاء
الوطني الوحيد يف البالد الذي صان مناضلوه املتعاقبون واجب حمل ومترير الذاكرة
النضالية يف األساس عرب مختلف أجيالهم .وتلك واحدة من نقاط قوية جعلت منه
العبا أساسيا يف املشهد الوطني التونيس .واعتقادي أنه هو القاطرة التي ينبغي أن
ترفع أنساق الوعي باألخطار ومبا تنطوي عليه اللحظة من إمكانات املستقبل واألمل.
* ما هي الشروط في اعتقادك التي باإلمكان أن تحقق االستقرار
السياسي والنهوض االقتصادي المنشودين؟
 لقد قال الواقع كلمته منذ أمد يف بالدنا ،فكل حبة هجينة ألفاظها األرض الوطنيةهي غريبة عن البلد ومرفوضة .وكل ما يقوم عىل الترسع والخفة ال ميكن أن يسهم
يف بناء الوطن .الرشط االسايس لتعانق بالدنا نصيبها املستحق من االستقرار السيايس
والنهوض االقتصادي واالجتامعي أن تتزاوج متطلبتان :األوىل متطلبة الدولة القوية
العادلة والناجزة واملبنية عىل املؤسسات وحكم القانون الفاعل ،ومتطلبة املواطنة
الكاملة التي تقوم عىل االحرتام الفعيل والفاعل للحقوق والواجبات ،وتذود عن
الوطن وضد كل التجاوزات واالخالالت أيا كان املسؤول عنها.
* في رأيك ما هو دور المثقف في هذه المرحلة الدقيقة التي
تعيشها بالدنا؟
 للمثقف دور بارز وطالئعي ،فهو مبثابة النرباس ييضء السبيل ويرفع الغشاوةويحضن املسرية بوعيه باملخاطر واملنزلقات ،وهو امليسرّ للفهم والتملك كلام غمض
منسوب اإلشكاليات وتشابكت انساقها ،وهو املالك له صلة إجالء الغموض وخرق
الحجب بفضل امتالكه للمعرفة من حيث هي رضورة ألخذ القرارات بروية ووضوح.
وعىل السلطة ،أي سلطة ،ان تويل ثورتنا املعرفية والعلمية املكانة التي تستحقها
حتى ينمو عطاؤها وتتنوع اسهاماتها ويزيد نفعها يف رفع درجات الوعي املواطني
والنخبوي عىل ح ّد سواء.
* حاوره صربي الزغيدي
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المؤرخ عادل اللطيفي لـ«الشعب»:

الجدّية مع تقرير محكمة املحاسبات وملفات الجهاز السري واالغتياالت السياسية،
ستساعد على تنظيف الحياة السياسية وستخلق خططا اقتصادية ناجعة
أكد املؤرخ عادل اللطيفي أن تونس تشهد أزمة دولة وتعود
باألساس إىل منظومة الحكم التي استقرت يف  ،2011مربزا أنه
ال ميكن لتونس ان متر إىل انتقال دميقراطي صحيح واىل النهوض
االقتصادي واالجتامعي دون أن يت ّم تفكيك املنظومة القدمية.
وأوضح اللطيفي أن من بني الوسائل لتفكيك هذه املنظومة
بشكل مطابق للدستور هو التعامل الجدي مع تقرير محكمة
املحاسبات وتفقدية وزارة العدل وملفات الجهاز الرسي
واالغتياالت السياسية ،وذلك ما سيساعد تونس عىل تنظيف
الحياة السياسية ورمبا بفاعلني جدد وعندها ميكن الحديث
عن خطط اقتصادية ناجعة ،فمنظومة الحكم تكبل كل القوى
املتقدمة.
*ما هي أهم األسباب في رأيك التي أوصلت البالد
إلى الوضع السياسي الحالي؟
 هناك أسباب عميقة وأسباب مبارشة تعود اىل االنتخاباتاألخرية ،بالنسبة إىل االسباب العميقة فتونس بعد انتخابات
 2011مل ندخل ال يف انتقال دميقراطي وال يف مرحلة دميقراطية
ألن العملية السياسية أصبحت تدور حول الحكم باالساس،
لذلك فإن حركة النهضة باسم الرشعية االنتخابية كانت هي
التي تعترب نفسها متثل الحكم وبدأت تقوم مبا تراه هي وحدها
صالحا يف اتجاه خدمة الحزب أكرث من خدمة الدولة ،وأُعيدت
صياغة هذه الوضعية بعد التوافق مع نداء تونس ،لتُهيمن
اشكالية الحكم عىل السياسة وتلغي االنتقال الدميقراطي
وتلغي االهتامم بالشأن العام وهذا ما يفرس استفحال االزمة
االقتصادية واالجتامعية التي اضيفت اليها االزمة الصحية.
وتتصل االسباب الظرفية بانتخابات  2019بعد صعود أحزاب
ضغيفة إىل الربملان مبا فيها حركة النهضة التي تحالفت مع
حزب متطرف يف االسالم السيايس اال وهو ائتالف الكرامة
وحزب آخر ميثل منظومة الفساد االقتصادي واملايل واالعالمي،
وهذا االئتالف همه االسايس هو الحكم للتغطية عىل ملفات او
لكسب مناصب ومواقع يف اطار اقتصاد الريع.
هذه املنظومة وجهت الحياة الربمانية والسياسية نحو مصالحها
الحزبية ،والغنويش حول مكتب مجلس النواب اىل سلطة حكم
تنافس رئيس الجمهورية وتحويل الربملان اىل وسيلة لخدمة
مصالح التحالف وأول قانون متت املصادقة عليه هو لتهميش
الهايكا.
هذا اىل جانب أخطاء فظيعة من طرف الحكم يف ظل وضع
صعب للتونسيني خاصة يف جائحة كوفيد 19 -ومطلب
النهضة للتعويضات يف ظلّ وضع اقتصادي واجتامعي رديء
مع حالة التسيب العامة بالنسبة إىل النواب الذين يف حقهم
قرارات ايقاف ومل يتم تفعيل هذه القرارات ،وباختصار فقبل

 25جويلية كنا يف وضعية استثنائية ال عالقة لها
بالدميقراطية.
* ما هو موقفك من التدابير االستثنائية
التي اتخذها رئيس الدولة وهل تتفق مع
الرأي الشائع كونها انقالبا على الدستور؟
 أعتقد ان االجابة السهلة هو بطرح سؤال انقالبعىل ماذا؟ هل كنا يف حالة دميقراطية حتى نتحدث
عن انقالب عنها؟ فقد كان هناك تالعب بالحكم
وتالعب بالدستور وبالقوانني من طرف النهضة
وحلفائها.
هل كان ايضا انقالب عىل الرشعية؟ نتذكر تقرير محكمة
املحاسبات الذي اكد ان الرشعية االنتخابية مشكوك فيها،
كام نتساءل هل كنا يف وضعية دستورية حتى نتحدث عن
انقالب عىل الدستور؟ فاإلخالالت الدستورية موجودة منذ
وقت طويل ومنها عدم انتخاب املحكمة الدستورية وتحول
القانون الداخيل للربملان اىل قانون اعىل من الدستور .وباملنطق
السوسيولوجي السيايس ،الدولة اعلنت عن وجودها يف مواجهة
منظومة الحكم الفاسدة ،وهذا العمل كان منتظرا ،لذلك أغلب
النخب ومكونات املجتمع املدين مل تعارض اجراءات رئيس
الدولة.
* بماذا تفسر المواقف المختلفة لألطراف السياسية
الديمقراطية ومنها العائلة اليسارية مما حدث؟
 هناك مواقف متنوعة تنقسم اىل قسمني ،هناك املوقفالواقعي الرباغاميت الذي يرى ان الوضعية كانت شاذة وما
تفعيل االجراءات االستثنائية اال ر ّد عىل الشذوذ الذي اصبح
ميثل خطرا عىل الدولة ،وهي احزاب اكرث التزاما بالواقعية
السياسية.
القسم الثاين من االحزاب هي التي ما زال يف ذهنها الدميقراطية
يف بعدها الشكالين من انتخابات واحرتام الدستور ،وكأن
الدستور كان محرتما ،وهذا املوقف املبديئ يفتقر اىل الواقعية
كحزب العامل او الحزب الجمهوري اللذين بقيا سجيني
الدميقراطية يف بعدها النظري ال أكرث.
لكن أغلب مكونات املجتمع املدين أعلنت تف ّه َمها إجر ِ
اءات
الرئيس وهي تعمل حاليا عىل توجيهها يك يكون للمرحلة
االستثنائية نوع من الفاعلية ثم املرور اىل مرحلة اخرى متكننا
من البناء الدميقراطي الصحيح.
* هل تعتقد أن األوضاع ستعود إلى ما قبل 25
جويلية بعد حوالي  20يوما؟
 إذا وصلنا اىل هذه الوضعية سنكون يف مواجهة الشارع الذيتحرك يوم  25جويلية والذي لن يقبل بذلك ،كام ستخلق خيبة

أمل ،واعتقد انه من الصعب والصعب جدا
العودة اىل الوضعية السابقة.
ثم من ناحية ثانية ،فإجراءات  25جويلية
ص ّعدت كثريا من سقف انتظارات الشعب
واغلب املواطنني الذين تلقوا اإلجراءات
بالرتحيب خاصة بإقصاء حركة النهضة من
الحكم الذي كان يتمرتس وراء الربملان،
واعتقد ان عدم طرح الفساد السيايس من
قبل اجراءات قيس سعيد سيكون ذلك خطر
عليه.
* في تقديرك ،كيف يمكن أن تكون مساهمة
االتحاد العام التونسي للشغل في الوضع الراهن
وإنقاذ التجربة الديمقراطية في تونس؟
 للمنظامت الوطنية دور سيايس كبري تلعبه يف ظل فشلاملنظومة القامئة ألنها متثل وسيطة بني الدولة واملجتمع يف مثل
االزمات املحدقة واملهددة للدولة.
االتحاد العام التونيس للشغل وبالنظر اىل وزنه السيايس
واالعتباري بإمكانه ان يلعب دورا مهام جدا مثلام لعبه يف
الحوار الوطني سابقا ،وبالتايل اصبح لالتحاد نوع من الخربة يف
التعاطي مع االزمات ويف لعب دور تعدييل يف االزمة ،لذلك من
املهم ان يقدم االتحاد خارطة الطريق للرئيس هذا االخري الذي
مل يقدم خارطة واضحة.
هناك دور االقرتاح وايضا دور غري مريئ آخر ،فاالتحاد يعطي
رشعية للسياق الحايل واالجراءات االستثنائية ما يجعل الرأي
العام الوطني والدويل ايضا يتقبلها ،فاالتحاد اصبح مصدرا من
مصادر الرشعية الشعبية ان صح القول وهذا ال ميكن انكاره.
* ما هي الشروط في اعتقادك التي باإلمكان أن
تحقق االستقرار السياسي والنهوض االقتصادي
المنشودين؟
 أعتقد اننا نشهد ازمة دولة وتعود باالساس اىل منظومةالحكم التي استقرت يف  2011وال ميكن لتونس أن مت ّر النتقال
دميقراطي صحيح واىل النهوض االقتصادي واالجتامعي دون ان
يت ّم تفكيك املنظومة القدمية.
ومن بني الوسائل لتفكيك هذه املنظومة بشكل مطابق
للدستور هو التعامل الجدي مع تقرير محكمة املحاسبات
وتفقدية وزارة العدل وملفات الجهاز الرسي واالغتياالت
السيايس ،وذلك ما سيساعد تونس عىل تنظيف الحياة
السياسية ورمبا بفاعلني جدد وعندها ميكن الحديث عن خطط
اقتصادية ناجعة ،فمنظومة الحكم تكبل كل القوى املتقدمة.
* حاوره  :صربي الزغيدي

لماذا حصل ذلك؟

حافالت وأعوان يتهجمون على
النقابيني يف بنعروس
عرفت مؤسسة  TUSللنقل بنب عروس منذ أكرث من سنة توترا
شديدا يف املناخ االجتامعي الذي يسودها (إيقاف عن العمل
ملدة  4أشهر دون أجور  -تأخر يف رصف األجور واملنح)...
وانعقدت عديد الجلسات بطلب من االتحاد الجهوي للشغل بنب
عروس لحل مثل هذه املشاكل وقد تعنت صاحب العمل وتجرب
إىل أن قرر طرد  30عامال وعاملة من ضمنهم  5أعضاء النقابة
األساسية وأمام انسداد أفق التفاوض أصدر االتحاد الجهوي
للشغل بنب عروس برقية إرضاب بثالثة أيام  26/27/28جويلية
 2021وانعقدت جلسة صلحية يوم  23جويلية مبركز الوالية
بإرشاف وايل الجهة وبحضور تفقدية الشغل والطرف النقايب
(اتحاد جهوي ونقابة أساسية) والطرف اإلداري الذي مثلته
كوثر الجويني املمضية يف محرض الجلسة التي انتهت بتمسك
الطرف النقايب بتنفيذ اإلرضاب أمام تعنت اإلدارة ورفضها إعادة
املطرودين وإيجاد الحلول.
يوم  26جويلية وهو اليوم األول لإلرضاب توقفت حافلة تابعة
لرشكة  TUSأمام مق ّر االتحاد الجهوي ونزل منها حوايل  20عامال
رفعوا شعار رفض اإلرضاب فت ّمت دعوة ثالثة منهم للجلوس
مع األخ الكاتب العام لالتحاد الجهوي وعضوين من املكتب
التنفيذي الجهوي تم أثناء ذلك توضيح املوقف النقايب وحثهم
عىل مساندة زمالئهم مع دعوة إدارة املؤسسة اىل التفاوض
مجددا وعوض حل اإلشكال عمدت مجموعة من املؤسسة يف
اليوم الثاين من اإلرضاب أي يوم  27جويلية اىل إرسال  7حافالت
توقفت أمام االتحاد الجهوي ونزل منها حوايل  25عامل وعاملة
مل يشاركوا يف اإلرضاب تقودهم املسؤولة اإلدارية كوثر الجويني
التي كانت تحثّ عىل إطالق منبهات الحافالت وتعدعوهم
برش
إىل شتم النقابيني والتهجم عليهم وقامت كوثر الجويني ّ
الواقفني أمام باب االتحاد الجهوي للشغل بنب عروس باملاء وكان
من بينهم األخ الكاتب العام وأعضاء املكتب التنفيذي الجهوي
وبطريقة عدوانية شتمت واستفزت الحارضين ثم افتعلت
السقوط واإلغامء لتدّعي بعد ذلك تعرضها للعنف من ِقبَ ِل
الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل.
ليكن يف علم الجميع أن إدعاءها باطل وعار من الصحة وقد ت ّم
رفع قضية عدلية ضدها وض ّد تهجم جامعة املؤسسة عىل مقر
االتحاد وما حصل موثّق صوتا وصورة ،هذه املرأة التي ليس لها
أي صلة باالتحاد كان عليها أن تكون يف إدارة مؤسستها.
ما حصل يف ما يخص رشكة  TUSللنقل تع ّود عىل تشويه االتحاد
الجهوي للشغل بنب عروس ونرش أكاذيب ال صلة لها بالحقيقة.
نحن أردنا تقديم هذا التوضيح للرأي العام مع التأكيد عىل
مواصلة النضال وخدمة منظورينا للدفاع عن حقوقهم وكرامتهم
أمام تعنت بعض أرباب العمل الذين داسوا عىل القوانني
الشغلية.

الجمهـوريـة التونسيـة
وزارة الفالحـة و الموارد المائية و الصيد البحري
المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمدنين

إعــالن طلـب عـروض بإجراءات مبسطة عــدد  08/2021عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط بتونس ()TUNEPS

مراقبة إنجاز أشغال مشاريع املاء الصالح للشراب (مارس وكريد الصفيفري والزوي منزلة مقر)

يف نطاق الربنامج الوطني تعتزم املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني إجراء
طلب عروض بإجراءات مبسطة عدد  08/2021عرب منظومة الرشاءات العمومية
عىل الخط بتونس ( )TUNEPSالختيار مكتب دراسات قصد مراقبة إنجاز أشغال
مشاريع املاء الصالح للرشاب يف قسط وحيد يشمل كل من مارس وكريد الصفيفري
والزوي منزلة مقر.
ميكن للمرخص لهم يف الدراسات ومراقبة األشغال سحب امللفات من
منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط بتونس ( )TUNEPSمقابل دفع مائة
دينار لفائدة قابض الترصف يف املؤسسات العمومية مبدنني أو بالحساب الجاري
للربيد (. 1686760يرفق وصل الخالص للعرض عرب منظومة الرشاءات العمومية
السجل الوطني للمؤسسات)
عىل الخط بتونس ( )TUNEPSأو خارج الخط مع ّ
يت ّم تقديم العروض الفنية و املالية عرب منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط
السجل الوطني للمؤسسات فيت ّم تقدميه يف ظروف
بتونس ( )TUNEPSما عدا ّ
مختومة عن طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طرق الربيد الرسيع أو تسلم
مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي للمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني
مقابل وصل استالم باسم السيد املندوب الجهوي للتنميـة الفالحية مبدنني (طريق
تطاوين  4119مدنني) وتحمل عبــارة «ال يفتح طلب عروض بإجراءات مبسطة
عدد  08/2021مراقبة إنجاز أشغال مشاريع املاء الصالح للرشاب بكل من مارس

وكريد الصفيفري والزوي منزلة مقر » يف أجل ال يتعدى 08/09/2021عىل الساعة
العارشة صباحا (ختم الوصول ملكتب الضبط املركزي وحده كاف لالعتامد) .هذا
وتكون جلسة فتح الظروف الفنية واملالية واالدارية علنا بنفس اليوم08/09/2021
عىل الساعة العارشة وال ّنصف صباحا
 - 1الوثائق اإلدارية
 – 1شهادة انخراط يف نظام للضامن االجتامعي (يتم االطالع عليها عرب منظومة
الرشاءات العمومية عىل الخط بتونس (.) )TUNEPS
 – 2شهادة يف الوضعية الجبائية (يتم االطالع عليها عرب منظومة الرشاءات العمومية
عىل الخط بتونس (.) )TUNEPS
 - 3السجل الوطني للمؤسسات.
 – 4ترصيح عىل الرشف يتض ّمن تأكيدا عىل عدم القيام وااللتزام بعدم القيام مبارشة
أو بواسطة الغري بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثري يف مختلف إجراءات
الصفقة ومراحل إنجازها (يتم االطالع عليها عرب منظومة الرشاءات العمومية
إبرام ّ
عىل الخط بتونس (.) )TUNEPS
الخاصة.
 - 6ك ّراس الرشوط اإلدارية ّ
 - 7بطاقة وإرشادات حول مكتب الدراسات حسب النموذج املصاحب ( ملحق
عدد )1

 - 8التعهد بالتأمني حسب النموذج املصاحب (ملحق عدد)2
 - 9نسخة مطابقة لألصل من كراس الرشوط تعاطي املهنة صالحة ونافذة املفعول
صنف أ 1أو أ 2أو أ 3أو ب.3
 - 2امللف الفني :حيث يحتوي عىل:
← قامئة ممضاة ومختومة يف املوارد البرشية املكونة لفريق مراقبة إنجاز األشغال.
← قامئة ممضاة ومختومة يف املعدات املزمع استخدامها إلنجاز مراقبة
األشغال.
 - 3العرض املايل :يحتوي عىل:
← وثيقة التعهد معمرة ،ممضاة ،مؤرخة ومختومة.
← جدول األسعار الفردية معمر باألحرف واألرقام ممىض بكل الصفحات مؤرخ
ومختوم بالصفحة األخرية.
← القامئة التقديرية لألسعار معمرة ممضاة بكل الصفحات مؤرخة ومختومة
بالصفحة األخرية.
• يبقى العرض صالحا ملدة  120يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول
العروض.
• يتم اإلقصاء اآليل للعروض الواردة بعد آخر أجل لقبول العروض واملشاركة خارج
منظومة .TUNEPS
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األستاذ الجامعي منير السعيداني:

تونس يف حاجة إىل مشروع فكري هادئ يتجاوز
ظرفيات السياسة وانحيازات اإليديولوجيا

ورسم أفق القادم القائم عىل أسس علمية ومعرفية عقالنية .وقد انطلقنا يف هذا
* حاوره طارق السعيدي
اعتبارا ألهمية صوت األكادمييني واملثقفني وأصحاب الفكر التونسيني يف مختلف األمر مع األستاذ التعليم العايل يف علم االجتامع منري السعيداين الذي تفضل
اللحظات التاريخية الفارقة ،رأت أرسة جريدة الشعب ان تفتح الباب أمام نخب مشكورا مبدنا بهذا الحوار الذي راوحنا فيه بني السيايس واالجتامعي واالقتصادي
تونس الفكرية يف سلسلة من الحوارات من أجل اإلدالء بدلوها وتقييم ما حصل محاولني أن ننهل من الزخم الفكري لضيفنا.
* هناك من يعتقد أنّ ما تشهده تونس من تخبط سيايس وتعرث االنتقال
* هل ما حصل يوم  25جويلية يجعلنا بصدد مج ّرد إعادة رسم السياسية املنظمة حزبيا ومدنيا وحقوقيا عن رضورة تغيري هذا النظام.
للخارطة السياسية أم إزاء انتقال سيايس؟
ولقد أظهرت قوى املجتمع قدرة كبرية عىل التحرك يف هذا االتجاه وهو الدميقراطي والفشل التنموي نتيجة عدم استكامل مسار التحديث ،فإىل
 االثنان معا .أنتج تتابع-تفاعل ُم َك ِّونات  07-25تحوال سياسيا رسيعا باملناسبة اتجاه تاريخي عىل امتداد العرشيات األخرية يف تونس ،ترسخ أي مدى توافق هذا الرأي؟يل لنظامٍ سيايس يشتغل عمليا خالل عقد الثورة وزاد رسوخه خالل األيام القليلة املاضية.
(يف ظرف  30ساعة) وحا ًّدا
ٌ
(انتصاب فع ٌّ
 ما كنا بصدده من مقارنات يف إجابتي عن سؤالك األخري ،يحيلنا عىلأن
املديد
املسار
هذا
من
استخالصه
يفرتض
الذي
األكرب
الدرس
مثة
السياسية).
املعادالت
قلب
ّه
ن
(أل
وعميقا
عىل صيغة النظام الرئايس)
صح أننا إزاء ظر ٍّيف محليّ ٍ
دالئل كثرية عىل ذلك :الرتكيبة السياسية لألغلبية الربملانية التي ظلت قامئة الدميقراطية تحتاج إىل من يحصنها ال من خالل آليات دستورية وإجرائية رضورة مراجعة أشمل للتفسري الذي َع َرضْ تَه .إذا ّ
ّ
عميق التعالق مع اسرتاتيجي عاملي ،فإن ذلك يعني أننا إزاء أكرث من
حتى مساء  .07-25أغلبي ٌة يف الربملان ولكنها أقلية معزولة ومغضوب عليها فحسب بل من خالل تحقيق توافق-كامل ما بني رضورة العدالة واإلنصاف
ضمن املزاج الشعبي العام ،الجبهة السياسية التي كانت ركيزة الحزام االجتامعيني (الذين تعرب عنهام لفظة «الكرامة» الواردة يف شعار الثورة) مجرد «تعطّل طارئ» يف مسا ٍر ما .وإذا انطلقنا من اعتبار التحديث صيغ َة
السيايس الذي كان «سائدا» يف الحكم تالشت بالتوازي مع ظهور جبهة ورضورة الدميقراطية (التي تعرب عنها لفظة «الدميقراطية» الواردة يف ذات توطني للحداثة يف البلدان الشبيهة ببلدنا ،قد يكون علينا أن نجرتح مفهوما
اسمها الحريك كام الفعيل «جبهة الرئيس» ...إلخ .ولكن مثة دالئل أبعد الشعار) .ويربز هذا الدرس رضورة وضع عقد اجتامعي جديد يعيد صياغة ميكّن من قراءة تاريخية شاملة ملجموع ما م ّرت به َح َداثَاتُ كثرية ُمتَبَا ِي َن ٌة
أثرا منها اخرتاق حركة الرئيس لألحزاب بحيث تك ّونت جبهة التشكيالت ميثاق العالقة مجتمع-دولة عىل أساس خدمة الثانية لألول بعد عقود من ُمتَق ِ
َاط َع ٌة من مسارات «تقدُّمٍ » و« ُمراجعة» و«ت َ َناق ٍُض» ...إلخ .من منظور
الحداثات املتياينة املتقاطعة هذا أنا أفهم «ال َح َداثة ال َعابرة» ،يف معنى
املساندة ممتدة من الوسط حتى اليسار ،ثم تكاثرت فيها التشكيالت هيمنتها عليه واستلحاقها له ولقواه الح ّية والفاعلة.
السياسيني
الفاعلني
* شهدت السنوات األخرية تراجعا يف قدرة
ال َو َس ِط َّية ،وصوال إىل خلخلة التوازن الداخيل لألحزاب املعارضة .قد متتد
البرشي الحديث
خُروجها عن ال ّزمنية املركزية-األوروبية لتحتضن التّاريخ
ِّ
شقًا فَ َغ ْربًا و َج ُنوبَا فَشماَ الً .أنا أتع ّمد وضع هذا الرتتيب ألنني أعترب
آثار هذه الخلخلة زمنا طويال ،وقد تبلغ ح ّد تغيري الشعارات السياسية التقليديني والحزبيني منهم خاصة عىل مامرسة السياسة بطريقة ُم ْق ِنعة؟ ِب ُر َّم ِت ِه رَ ْ
املركزية ،واستبدال القيادات ،وإزاحة أغلبيات وحتى انشقاقات .مثة هل تعتقد أن أدوارهم وأدوار أطرهم قد انتهت تاريخيا؟
أن الظاهرة األكرث َو ْسماً لهذه الحداثة العابرة هي «الكولونيالية العابرة»،
ظريف-محيل
أحدهام
 يف هذا املستوى ،نحن إزاء مظهرين متكاملنيمستها آثار له من
أحزاب معارضة مل تشهد ،إىل ح ّد اآلن ،مثل هذا ،ولكن َّ
أي تلك الكولونيالية التي متتد إىل ما قبل االستعامر األورويب لبلداننا زمن
ِ
نوع آخر مثل اهتزاز ُصورها وفقدان أنصارها ومتلمل قَ َواعدها ووقوفها يف وثانيهام أكرث اسرتاتيجية وعاملية .من سامت النظام السيايس الذي كان بداية تشكل امل ُ َم ِّه َدات التّاريخية قبل أن تنيخ علينا ب َكلْ َكلِها ،لتم ّر إىل زمن
قامئا يف تونس منذ ما بعد الثورة إىل حدود مساء  07-25أنه انتخايب
مرمى اتّهامات األصدقاء فضال عن الخصوم.
* هل ميكن أن متثل قرارات  25جويلية إنهاء للمنظومة السياسية متثييل ،أساسه التشكيالت الحزبية وما تولّده من تكتالت برملانية تَب ِني االستعامر املبارش ،فتصل إىل الزمن ما بعد االستعامري .يف هذا املنظور
ْ
متس بالتحديث :هل أن مساره كان من ضمن السريورة
التوازن السيايس الجبهوي الداعم/املعارض للحكومات ...مل يفشل هذا تكون األسئلة التي ّ
القامئة عىل الفساد؟
 هذا أحد الدالالت القوية التي يسعى الرئيس إىل وضعها عنوانا ملا النظام بسبب دخوله يف أزمة متثيل جعلت التوازن السيايس عىل األرض التح ّررية لبلداننا ،أم العكس؟ ما التّحديث من منظور املجتمعاتقام به .خالل السنوات العرش املاضية ،وعىل وقع االلتفاف عىل مسار غري متناسب مع التوازن السيايس الربملاين-الحكومي ،بل بسبب عجزه يف وهويّاتها الجامعية التّاريخية؟ هل مكّنها من مق ّومات اإلمساك املتحرر
ثورة الح ّرية والكرامة الوطنية ،أغرقت منظومة «االنتقال الدميقراطي» مستويات ثالثة :عن أن يكون جرسا نحو تحويل شعارات الثورة-مطامح مبقاليد صنع تاريخ ّيتها؟ ما العالقة التي بنتها اسرتاتيجيات التحديث ما بني
يف فساد سيايس فخّخ االنتخابات ،وجيرّ اآلليات التمثيلية لفائدته ،وط ّوع أوسع الناس إىل سياسات عمومية اجتامعية ،فاعلة وعادلة ،عن أن ال ِكيانات التّاريخية الثالث :املجتمع-ال ّدولة-األ ّمة؟
التشكيالت السياسية واشرتى أفرادها واخرتق الحكومة وسكن أجهزة يكون ُم َؤ ِّم ًنا للمامرسة السياسية ضد اندساس الفاسدين واسترشاء أثر
هذه مقدمات تجعلني أجازف بإجابة قد تبدو صادمة عن سؤالك :ما
الدولة واستخدم شبكة إعالمية مرتامية األطراف .ولكن من املهم أن نذكر الفساد فيها ،عن جعل السياسات ال ُحكُو ِم َّية استجابة للعاجل من حاجات تفضّ لت بتسميته «عدم استكامل مسار التحديث» هو يف الحقيقة فشله
أ ّن الفساد السيايس مبا هو منظومة حوكمة لشؤون بلد ما ،يكون عىل الناس .نتيجة هذا الفشل أزمة مركبة أخالقية (من منظور إيتيقا املامرسة الذريع ألنّه أجاب عن األسئلة األربع السابقة من ضمن دائرة التَّ ْف ِكري
ِ
األغلب نظا َم حماَ يَ ٍة وترسي ٍخ لثالثة أنواع من الفساد متعاضدة :الفساد السياسية) وسياسية (من منظور التمثيل السيايس) وصحية-اجتامعية الكُولُونِ َياليِ ال من ضمن دائرة التفكري ال ّديكُولُونِ َياليِ .
كل هذه العنارص (من منظور النجاعة-اإلنصاف) .وعمق هذا الفشل ليس ظرفيا ،أو إذا
االقتصادي ،الفساد اإلداري والفساد القضايئ .كانت ّ
* كيف تنظر إذا إىل هذه الرهانات التاريخية الكربى؟ هل هي
موجودة يف تونس منذ عرشيات ،أي منذ ما قبل الثورة ،ضمن منظومة ما استعملنا عبارات سياسية ،ليس تكتيكيا بل هو بعيد املدى ألنه أ ّجج
اتيجي ،سياسية؟ أم هي اقتصادية-اجتامعية ،أم ماذا؟
اقتصاد ال ّريْع .بعد الثورة صارت تعمل بأقىص طاقتها واكتسبت نجاعة «الكُفر بالحزبية والتمثيلية» .ويف سياقه املحيل ،ومن منظور اسرت
 منذ سنوات الثورة األوىل ،بدأتُ بالتّساؤل يف معنى هذا السؤال الذيكان هذا مناسبا متاما لتغذية لالتجاه الضديد للحزبية.هو اتجاه تيارات
فائقة.
حركة الشطرنج التي قام بها الرئيس اسرتاتيجية امل َدى ،ألنّها استهداف سياسية متكاثرة ذات تركيبة عمرية-دميغرافية شبابية عىل األغلب ،وتلوين تفضلت به .وعىل مر السنني تولدت منه أسئلة أخرى أثارتها البحوث التي
يل للفساد السيايس ،الذي ميثل منظومة الحامية األوىل لكل أنواع سيايس راديكايل ،وميل إيديولوجي السلطوي (وليس فوضويا كام يَ ُر ّو ُج) .أنجزتها يف قضايا مختلفة .ولإلجابة أشري إىل أن ما بَ َدا يل غائبا غيابا فادحا
فع ٌّ
هو فك ٌر ذو قيمة استنا ٍد مرجعية .ليس موقع هذا الفكر ال يف املجال
الفساد األخرى وإفرازها األخطر يف آن معا .ولكن ال ب ّد من القول إ ّن وهذا هو موقع التعالق بني ما هو محيل-ظريف وما اسرتاتيجي عاملي.
هذه البداية تحتاج إىل استخدام آليات محددة هي القضائية تحديدا،
الفكري .إذا ما نظرنا
يايس ،بل يف املجال
ِّ
وبالفعل ،ليست املظاهر التي كنا بصددها حكرا عىل تونس وال عىل اإليديولوجي وال يف املجال ّ
الس ّ
يايس وال َجيَشَ انِ
ويف هذا املعنى رف ُع الحصانة عن النواب فتح لطريق بالغة الفعالية .بلدان االهتزاز ّ
االجتامعي بل هي ع َّمت كل املناطق إىل تفاصيل البيئة الفكرية التي لفّت تجربة تونس ما بعد الثورة ،إذا ما
الس ّ
ِّ
من
الحزيب
الفعل-التشكيل
يف
أساسا
لها
تجد
متثيلية
اطية
ولكن ال ب ّد من القول إن هذه اآللية عليها ضغوط ليست أقلّها ضوابط التي فيها دميقر
اكتفينا بهذا املقطع التاريخي ،تبينَّ لنا أن من أسباب ما أسميتَه تخبّطا
األخرية
سعيد
قيس
حركة
أن
نفهم
املنظور،
هذا
من
اجتامعي.
تفعيلها الدستورية والقانونية والحقوقية ،ومنها التضامن الوظيفي -دون عمق
هو افتقادها مرشوعا فكريا هاديا .ظ ّن الكثريون أن «الدولة الوطنية»
اج
ر
إح
منطق
يف
املدى
بعيد
وذهاب
للرسوج»
«تبديل
مجرد
املهني الذي ميكن أن يح ّد من فعاليتها أو رسعة اشتغالها أو شمولها كل أكرث من
و«برنامجها التحديثي» و«خططها التنموية» مرشوع تاريخي جامع-مانع
ُم ْف ِل ٍت من العقاب وعىل قدم التساوي بإنصاف ومن دون إجحاف ،ومنها األحزاب واخترِ اقها .هل يف هذا خطر؟ نعم .بل َخطَ َرانِ  ،واح ٌد يُ ْح ِد ُق بنا
القديم ،مبا يف يكفي أن تفسرّ ه ُخطَب زعامئها ال ُملْ َهمني ،وإن مل يُقنع فسوف تتكفل
ديكتاتوري ،وآخر يَترَ َبَّ ُص بنا من أفق إعادة إنتاج
البريوقراطية وثقل الدواليب وضيق اإلمكانيات وفقر املوارد ...إلخ.
من أُفُقٍ
ٍّ
 .2011-2010هل من أفق بدائيل؟ نعم ،إذا متكنت بأمر فرضه أجهزة التعليم واإلعالم والتح ّزب واملراقبة واملعاقبة .ومع
* ما مدى قدرة املجتمع التونيس عىل بناء منظومة سياسية جديدة ذلك قديم ما قبل
القوى االجتامعية صاحبة املصلحة والشأن من فرض مامرسة سياسية الثورة دقّت ساعة زوال الوهم ،حني انكشف عن رضورة إعادة صياغة
تقطع مع الفساد وتقدر عىل التغلب عىل مقاومة املستفيدين منه؟
محصنة أخالقيا وإيتيقيا ،وممثلة فعال ملصالح الناس ،ومنصفة يف نجاعتها .العقد االجتامعي .ما الذي نحتاجه اآلن إلنجاح هذه الصياغة؟ نحتاج
 مبدئيا ،كانت ثورة الحرية والكرامة قد أظهرت املطلب-الحاجة إىلّ
نظام سيايس دميقراطي .مبدئيا أيضا ،اعتُربت االنتخابات ضمن النظام وبالفعل ،أظهر عدد من التجارب التنظيمية بع ُد مالمح مخصوصة ملثل مرجعا نحتكم إليه ال يكمن هو ذاته إالَّ نَق ِْديًّا لكل تجليات الفكر القديم
السيايس التمثييل الذي تم إقراره طريقا للوصول إىل السلطة وتنظيم هذه املامرسة :حركاتٌ أفقيَّةٌ ،دميقراطية التشكيل واملداولة ،متوازنة أي تح ّرريا ،وناجحا يف إذكاء االختالف التحاوري أي تع ُّدديا ،وقادرا عىل
التداول عليها ...إلخ .مل يكن كل هذا محل مناقشة مستفيضة ،منظمة جندريا ،شبابية روحا وتكوينا ُع ُمريا ،شبكية اتّصاليا ،تنهل من َم َعايِني ا ْجترِ َا ِح َم ْع ًنى للحياة عىل صيغة العيش املشرتك ،أي بدائليا.
ومفتوحة لكل ذوي الشأن واملصلحة من حيث الفئات العمرية والنوع الهامش وال ُحومة واأللرتاس وفنون الشارع والتعبريات الثقافية املتم ّردة...
هذا مرشوع يتجاوز ظرفيات السياسة و َم ْصل َِحيَّاتِ َها وانحيازات
االجتامعي واملستوى الدرايس واالنتامء الجغرايف واالنحدار االجتامعي بل ومرة أخرى ليس هذا خاصا بتونس ،إذ ميكن تقديم مالحظات شبيهة اإليديولوجيا و ُمناكفاتها .ولذلك يكون للبحثي والعلمي أهمية بالغة يف
تم احتكار النظر فيه وتقريره ضمن من اعتُربوا «تأسيسيني» .إثر الثورة عن األوضاع اللبنانية والسودانية واملغربية حيث ضعفت أيادي املراقبة مثل هذا املرشوع ،ألننا نحتاج َس َن ًدا إبستيمولوج ًّيا قَ ِويَّا يف معالجة قضايا
السلطوية ،وحتى األوضاع املرصية والجزائرية إذ ال تزال تلك
كان من املفروض إذن إعادة بناء النظام السيايس مبا يضمن التمكني والعقاب ّ
قوية .ولألسف ،يف تونس ضعف اطّالع يكاد يكون مخجال عىل الحداثة العابرة والكولونيالية العابرة ضمن أُفُقٍ ت َ َح ُّرر ٍِّي ِديكُولُونِيَاليِ ٍّ.
السيايس لكل ذوي الشأن واملصلحة ولكن ما ج َّد كان عىل العكس من األيادي
وللعلوم اإلنسانية واالجتامعية يف هذه السند اإلبستيمولوجي مو ِق ٌع
ذلك حيث ت ّم تجريدهم من أية إمكانيّة للتأثري الفعيل يف تشكيل النظام األوضاع األمريكية الالتينية واآلسيوية واألفريقية يف ذات املعنى.
هل ميثل هذا بديال متكامال؟ يف كل الحاالت نحن بصدد الخروج نهائياَ ،م ِركَز ٌِّي .إ ّن إسهام كل العلوم اإلنسانية واالجتامعية مطلوب يف مثل هذا
والرقابة عىل اشتغال دواليبه ومحاسبة من يستحق من أعوانه ...إلخ .ما
كان يجب أن يكون من َخلْقِ العموم الناس صار ُمس ْي ِط ًرا عليهم .هم مل عىل ما أرى ،من القديم يف اتجاه جديد مل تتشكل إال بعض مالمحه ،ولكنه املرشوع ولذلك أنا أدعو إىل تركيز باحثيها عىل املجال الفكري وتنشيط
كاف ليقنعنا أ ّن ال ّدميقراط ّية التمثيل ّية اإلجرائية ذات األساس الحزيب ليس جداالته وتجميع روافدها.
ٍ
يتح ّرروا بل صاروا واقعني تحت سيطرته .وعىل امتداد عقد الثورة كان
التعبري الدائم من خالل الحركات االجتامعية وكذا من خالل املطالبات قَ َد ًرا َم ْحتُو َما.
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ماذا يف اجتماع الهياكل املهنية املمثلة لقطاع اإلعالم؟
التأم مبقر الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي ،اجتامعا
تنسيقيا بني أعضاء مجلس الهيئة وممثلني عن الهياكل املهنية لقطاع
اإلعالم املتمثلة يف النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني والجامعة
العامة لإلعالم التابعة لالتحاد العام التونيس للشغل.
وتدارس الحارضون املستج ّدات األخرية املتعلّقة بقطاع اإلعالم إثر
اإلعالن عن التدابري االستثنائية يوم  25جويلية  ،2021ومتثّلت أهم
مخرجات هذا االجتامع يف:
 الدعوة إىل رضورة إحداث آلية تواصل بني الهياكل املهنية املمثلةلقطاع اإلعالم مع رئاسة الجمهورية يف انتظار تعيني رئيس للحكومة.
 رضورة تكليف مسؤول مؤقت لتسيري مؤسسة اإلذاعة التونسيةوااللتزام بسد الشغور عىل مستوى منصب رئيس مدير عام ملؤسسة
اإلذاعة التونسية ومنصب رئيس مدير عام ملؤسسة التلفزة التونسية

الكريم» مبؤسسة اإلذاعة التونسية العمومية.
 حث كافة وسائل اإلعالم إىل التحيل باملسؤولية االجتامعية والتقيدبقواعد املهنة وأخالقياتها والتثبت من صدقية األخبار قبل نرشها
والتصدي لإلشاعات وخطابات الكراهية والتحريض عىل العنف،
والدعوة إىل عدم املساس من استقاللية القطاع وضامن حامية
الصحافيني وحرية التعبري والصحافة والنأي بوسائل اإلعالم عن
التوظيف ومحاوالت االستغالل واالستقطاب.
طبق آلية الرأي
املطابق للهيئة حال تعيني رئيس للحكومة.
 -الدعوة إىل رضورة تفعيل القرار القايض بإلحاق إذاعة «الزيتونة للقرآن

إذاعة صفاقس

أجواء مشحونة والهرسلة متواصلة...
نحن أعضاء النقابة األساسية إلذاعة صفاقس املجتمعون يوم  26جويلية  2021مبقر اإلذاعة وإثر تناولنا بالدرس األوضاع املشحونة
املس من كرامتهم وتبخيس العمل الذي ينجزونه من ِق َب ِل املكلفة بتسيري اإلذاعة مام أدى اىل
داخل املؤسسة وهرسلة بعض الزمالء و ّ
حالة من االحتقان وتفاقم الشعور بالغنب واالحباط العام .لذلك:
نؤكد عىل:
 اعتزازنا باالنتامء إىل منظمتنا العتيدة االتحاد العام التونيس للشغل تحميل مسؤولية تردي االوضاع وتسميم االجواء وانتهاج سياسة الكيل مبكيالني للمكلفة بتسيري اذاعة صفاقس. إدانة سياسة رضب الزمالء بعضهم ببعض التي تنتهجها املكلفة بتسيري االذاعة. استنكارنا رفض املكلفة بتسيري اذاعة صفاقس التعامل مع املكتب النقايب يف رضب واضح ورصيح لحق العمل النقايب املنصوص عليهبالفصلني الخامس والسادس من القانون االسايس للمؤسسة.
 رفضنا القاطع سياسة الرتهيب املتبعة واملسلطة عىل الزمالء من تهديدات باالحالة عىل مجلس التأديب وهرسلة للبعض اآلخروإقصاء آخرين من املصدح يف اطار تصفية الحسابات الضيقة والشخصية وعليه نعلن مساندتنا املطلقة لجميع الزمالء املعنيني وندعو
يف هذا االطار جميع املسؤولني واالطارات مبؤسستنا اىل النأي بأنفسهم عن مثل هذه املامرسات وعدم االنخراط يف هذه املهازل.
وأمام ما تعيشه اإلذاعة من تر ٍّد لألوضاع عىل جميع املستويات نطالب اإلدارة العامة الترسيع بإنهاء مهام املكلفة بتسيري اذاعة
صفاقس وتكليف شخصية أخرى كُفْأة الدارة املؤسسة حيث أصبحت سببا لتعكر االجواء وعنرصا معطال للسري العادي للعمل وغري
متعاون مع الطرف النقايب ونذكر اننا كنا نبهنا سابقا يف عديد املناسبات املدير العام بالنيابة املقال من خطورة الوضع وتسمم االجواء
ولكن لقد اسمعت لو ناديت حيا لكن ال حياة ملن تنادي.
أخريا ندعو كافة الزميالت والزمالء لالستعداد الجيد لخوض كل االشكال النضالية للدفاع عن كرامتنا ومؤسستنا.
* الكاتب العام حاتم البقلوطي

هذا وتدعو الهيئة والهياكل املهنية الصحفيني والصحفيات إىل
التمسك باستقاللية الخط التحريري ملؤسساتهم اإلعالمية والدفاع
عن حرياتهم يف صناعة املضامني اإلعالمية وفق ما تقتضيه القواعد املهنية
واألخالقية.

في بيان اإلذاعة التونسية

إىل متى شغور منصب الرئيس
املدير العام؟
تدخل مؤسسة اإلذاعة التونسية ،مرحل ًة جديد ًة من «أزمة التسيري» ،بشغور منصب
الرئيس املدير العام الذي كان يشغله بالنيابة ،السيد لسعد الداهش ،املدير امل ُقال
من التلفزة التونسية.
مرحلة «التسيري املؤقت» ،التي تواصلت ألكرث من سنتني ،كانت لها تداعيات سلبية
عىل االذاعة التونسية ،مبا رافقها من غياب تام لربنامج اصالحي للمؤسسة ،وتفاقم
العجز املايل ،وتدهور ظروف العمل وحرمان الصحافيني واألعوان من حقوقهم
املهنية.
أمام هذه األزمة املتواصلة ،يه ّم فرع نقابة الصحافيني باإلذاعة التونسية املركز
التعبري عن املوقف التايل :
 التحذير من تواصل حالة االحتقان داخل مؤسسة اإلذاعة التونسية ،ودعوة جميعالسلطات لتحمل مسؤولياتها النقاذ املرفق العمومي.
 املطالبة بالترسيع يف اقرتاح رئيس مدير عام ملؤسسة االذاعة التونسية يف أقرباآلجال ،وفق آلية الرأي املطابق للهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البرصي
وحسب عقد برامج واهداف مح ّددة.
 التمسك بالحق النقايب يف اتخاذ جميع أشكال التصعيد ،يف صورة تجاهل الوضعيةالحالية لإلذاعة التونسية.
* فرع النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني باإلذاعة التونسية

هذا البيان لم يمض عليه االتحاد وتمّ تنزيله قبل تقديم التعديالت الكافية لذلك يجب التوضيح
بعد إعالن رئيس الجمهورية لجملة من التدابري االستثنائية يوم االحد 25
جويلية  ،2021والتزاما مببادئ الجمهورية ومدنية الدولة وسيادة مؤسساتها
ودفاعا عن مكتسبات الثورة التونسية وعن الحريات العامة والفردية ،وحامية
للمسار الدميقراطي وملنظومة الحقوق والحريات ضد كل محاوالت االنحراف
بها أو الرتاجع عنها ،يهم املنظامت والنقابات واملمضية أسفله ،والتي متت
دعوتها للقاء تشاوري عاجل مبقر النقابة الوطنية للصحافيني يوم االثنني 26
جويلية  ،2021أن تعبرّ عن:
 تبنيها للمطالب املرشوعة للشعب التونيس والتي عرب عنها خالل تحركاتهالسلمية ،كام تحيّي تحركاته االحتجاجية بعد فشل منظومة الحكم يف إيجاد
حلول لالزمة الصحية واالقتصادية واالجتامعية والسياسية التي استنزفت
املواطن وصادرت القرار الوطني ،كام تؤكد عىل رضورة تغيري السياسات
ومراجعة الخيارات االقتصادية واالجتامعية لعدم خلق األزمة نفسها التي
تواصلت لسنوات نتيجة لسياسات الشعبية.
 دعوتها جميع املواطنني إىل التحيل بالهدوء وضبط النفس وعدم االنجرار إىلالعنف والحفاظ عىل مؤسسات بالدنا ومصالح الشعب العامة والخاصة .تدعو
كل القوى السياسية إىل تغليب املصلحة العامة ومعالجة القضايا الخالفية

يف أطرها املخصصة وذلك عىل قاعدة الحوار والنقاش وترصيفها بشكل
مدين وسلمى بعيدا عن منطق التحريض والتهييج تش ّدد عىل رضورة احرتام
الحريات العامة والفردية والطابع املدين للدولة التونسية واحرتام دستور البالد
واستقالل القضاء واحرتام حرية التعبري واالعالم والصحافة وعدم االنزالق نحو
التفرد بالسلطة.
 متسكها بكل مكتسبات الثورة التونسية التي عربت عنها ثورة الحريةوالكرامة .تؤكد عىل رضورة االلتزام باملساواة والتناصف والتشاركية كمبادئ
رضورية لضامن رؤية شاملة مرتبطة بتطلعات الشعب التونيس ووفية
ملكتسباتنا.
 تحذيرها من أي متديد غري مرشوع ومربر يف تعطيل مؤسسات الدولة وتشددعىل رضورة االلتزام مبدة الشهر املعلنة واملنصوص عليها بالدستور إلنهاء
العمل بالتدابري االستثنائية وتجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية.
 دعوتها إىل احرتام السلطة القضائية كسلطة مستقلة متاما عن السلطتنيالتنفيذية والترشيعية لتتمكن من اسرتجاع دورها والعمل بكل استقاللية
عىل الترسيع يف فتح كل امللفات خاصة الجتامع عاجل املتعلقة باالغتياالت
واإلرهاب والفساد.
 -دعوتها رئيس الجمهورية إىل ضبط خارطة طريق وفق روزنامة واضحة ال

تتجاوز الثالثني يوما وبصفة تشاركية مع كل القوى املدنية تتعلق بالقضايا
املستعجلة كمحاربة فريوس كورونا والرشوع يف مراجعة القانون االنتخايب
والنظام السيايس ومكافحة الفساد.
 تأكيدها رضورة ضامن استمرارية عمل مؤسسات الدولة وهيئاتها الوطنيةوحاميتها من االنهيار وعدم االرتداد عن مسار الالمركزية.
هذا وتعلن املنظامت والنقابات املمضية أسفله االتفاق عىل تكوين لجنة
عمل مشرتكة ملتابعة تطورات الوضع السيايس يف البالد وإلعداد تصور لخارطة
طريق تض ّم املحاور املستعجلة يتم مشاركتها مع منظامت املجتمع املدين
وتقدميها للرأي العام ولرئيس الجمهورية.
اإلمضاءات:
 النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني الهيئة الوطنية للمحامني بتونس الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات جمعية القضاة التونسيني الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان -املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية
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الناشط السيايس وأستاذ الفلسفة رضا الجندويب لـ «الشعب»:

ال مهرب من تكليف حكومة إنقاذ وطني والؤها لتونس وشعبها ،قوامها
الكفاءة والشجاعة وغايتها اخلروج من الوضع املأزوم
* حاوره  :صربي الزغيدي

يف حوارنا مع أستاذ الفلسفة والناشط السيايس رضا الجندويب،
أكد أنه ال مهرب من تكليف حكومة إنقاذ وطني والؤها لتونس
وشعبها ،قوامها الكفاءة والشجاعة وغايتها إخراج البالد من
وضعها املأزوم ،واملرحلة ،حسب األستاذ رضا تتطلب رضب
منظومة الفساد والكشف عن املتورطني يف نهب املال العام
والتالعب باقتصاد البلد وتقدميهم اىل العدالة ،إضافة إىل تسخري
مقدرات الدولة والقطاع الخاص يف التصدي لجائحة كورونا.
وشدّ د محدثنا عىل رضورة إعادة االعتبار للدولة كقاطرة
لالقتصاد وحامية للعدالة االجتامعية ،مربزا أن عملية اإلنقاذ هي
معركة وطنية تتطلب من الجميع املشاركة فيها وخاصة رجال
األعامل ملعاضدة جهود الدولة.
تحدثنا إىل األستاذ رضا عن الوضع العام يف البالد وعن آرائه
تونس خاصة
حول االختالفات يف التشخيص والتقييم ما يحدث يف ّ
يف أوساط األطراف السياسية اليسارية ،كام تحدثنا معه عن
مساهمة االتحاد العام التونيس للشغل يف هذا الظرف الدقيق
الذي تعيشه تونس.

* ما أهم األسباب يف رأيك التي أوصلت البالد اىل الوضع
السيايس الحايل؟
 يعلّمنا رجال القانون أن العقد رشيعة الطرفني هو املرجعاخل احدهام مبقتضيات العقد يفسخ العقد مع
والحكم ،ويف حال ّ
تحمل النتائج واألعباء ،وإذا كان هذا األمر متفق عليه يف املجال
املدين فهو يف رأيي أكرث وجاهة يف املجال السيايس ،ألن العقد
الجامع بني املرشحني وناخبيهم قائم عىل ايتيقا املسؤولية والثقة.
وبناء عىل ذلك ،ما حصل يوم  25جويلية هو خالصة لتصدع
العالقة بني الحكام واملحكومني ،إذ متيز الطرف األول بالفشل
املركب والطرف الثاين باإلحباط املعمم٬
فشل مركب لحكومة املشييش ومن واالها وحامها من الكتل
النيابية يف ادارة االزمة االقتصادية واالجتامعية التي طالت األغلبية
الغالبة من التونسي ّني ،ارتفاع االسعار وتراجع مخيف للقدرة
الرشائية مع تزايد أعداد املعطلني واملهمشني ،تهاوي املنظومة
الصحية وفشل الحكومة يف مواجهة جائحة كورونا لرتتفع أعداد
املصابني وخاصة املوىت ،غياب سياسة واضحة ض ّد منظومة الفساد
مصب
ولوبيات التهريب واالقتصاد الريعي مع تحويل تونس إىل
ّ
للزبالة والنفايات.
يف خض ّم ذلك كلّه متيز مجلس الشعب وعىل املبارش مبعارك
ماقبل سياسية ،عنف وشتائم يف مشاهد كريهة الأخالقية وال
مسؤولة.
عىل الضفة االخرى ،وكنتيجة لفشل الحكام بلغت قدرة الناس

الكاتب العام املساعد للنسيج
بنب عروس يتعرض اىل حادث مرور
تعرض األخ « هشام الرشيف» الكاتب العام للنقابة األساسية
ملؤسسة (فيالن للنسيج) والكاتب العام املساعد للفرع الجامعي
للنسيج بنب عروس .اىل حادث مرور ارسة الشعب تتمنى لهشام
الشفاء العاجل و العود اىل سالف نشاطه.

عىل التحمل والصرب الدرجة الصفر وبلغوا حدا من اإلحباط جعل
بعضهم يلعن الثورة ويغذي حنينها إىل أيام بن عيل.
إنهم ضحايا الحاجة واملرض وانسداد اآلفاق ،هذا االنسداد تجىل
يف تآكل االمل وانعدام الحلم وهو مؤرش عىل أن الشعب وجد
نفسه يف متاهة دفعته إىل النزول للشارع.
* ما موقفك من التدابري االستثنائية التي اتخذها رئيس الدولة
وهل تتفق مع الرأي الشائع كونها انقالب عىل الدستور؟
 هي تدابري استثنائية مثلت يف تصور الرئيس استجابة لوضعاستثنايئ ح ّدده الفصل  80من الدستور بالخطر الداهم امله ّدد
لكيان الوطن ،اعتقد انه الب ّد أن نتجنب االغراق يف الجدل الشكالين
والذي مثل موضوعا خالفيا بني فقهاء القانون بني من يعرته انقالبا
ومن يعده تصحيحا للمسار.
ولذلك ميكن مقاربة املسألة من زاوية سياسية واعتبار أن ما
حصل هو ايقاف للنزيف الذي يهدد الجسد السيايس .وإذا كان ال
مهرب من اعتباره انقالبا فهو يف رأيي انقالب عىل منظومة فاسدة
وفاشلة وعدمية الكفاءة ،ألن ما حصل مل يكن نزوة شخصية وإمنا
رضورة استدعتها الحالة البائسة التي تعيشها تونس ،علام أن ما كنا
فيه ليس دميقراطية باملعنى املنجز ازهرت وقطف الشعب خرياتها،
ما يوجد يف تونس هي حياة انتخابية يشارك فيها الفاسدون برشاء
الذمم واالصوات.
ويف هذا السياق يقول املفكر املغريب عبد االله بلقزيز ما حصل
يف تونس ليس خروجا عن الرشعية او اغتصابا لها حتى يدمغ
بتهمة االنقالب ...ما حصل اىت عكس ذلك النقاذ الرشعية من
اغتصاب تجار السياسة ومافيات الفساد.
* مباذا تفرس املواقف املختلفة لألطراف السياسية الدميقراطية
ومنها العائلة اليسارية مام حدث؟
 إن اختالف املواقف السياسية أمر وارد جدا بناء عىل اختالفالقراءات والتقديرات واملصالح وقد تتدخل معطيات ذاتية مثل
الكره والتشفي أو الرغبة يف االختالف او تقديم صورة تحظى
مبقبولية لدى الخارج ...إلخ.
ويف رأيي املرجع يف ضبط املوقف السيايس هو بوصلة اتجاه
الشعب الذي انتفض يوم  25جويلية وطالب بحل الربملان وإسقاط
الحكومة ،ولذلك ال ميكنني أن أفهم كيف ميكن ملن يزعم وصال
بالشعب ويسري يف اتجاه معاكس إلرادته ويكون ملكيا أكرث من
امللك.
وميكننا التذكري هنا ببعض قيادات النهضة البارزين الذين اعتربوا
ما حصل كان منتظرا.
* هل تعتقد أن األوضاع ستعود إىل ما قبل  25جويلية بعد
حوايل  20يوما؟
 أملنا جميعا يف أن تحقق العملية أهدافها يف أقرص وقتوبأقل ما ميكن من الخسائر ألن الجميع يتوجس من
ّ
ممكن
دميومة املؤقت.
لكن للرضورة أحكامها ،فالرتكة كبرية وإصالح أعطابها يحتاج اىل
وقت وجهد ،وإذا كانت أغلبية الشعب تزيك التدابري التي أقرها
الرئيس فإن الضغوط الخارجية مزعجة.
* يف تقديرك ،كيف ميكن أن تكون مساهمة االتحاد العام
التونيس للشغل يف الوضع الراهن وإنقاذ التجربة الدميقراطية
يف تونس؟

 مثل االتحاد العام التونيس للشغل طرفا رئيسيا يف املعادالتالسياسية واالجتامعية يف تونس ،وينتظر منه يف هذا السياق
االضطالع باملهام التالية:
 تأطري جزء كبري من التونسيني حتى تتجنب البالد كل احرتابأهيل
 رفض كل تدخل اجنبي والدفاع عن السيادة الوطنية للخياراتوالسياسات
 إعادة التوازن إىل املنظومة االقتصادية واالجتامعية التيأصابها االختالل
* ما هي الرشوط يف اعتقادك التي باالمكان أن تحقق االستقرار
السيايس والنهوض االقتصادي املنشودين؟
 ينبغي لفت االنتباه اىل مسالة عىل غاية من االهمية وهي أنحراك  25جويلية مل يكن حافزه االنتصار للرئيس ضد خصومه وإمنا
هو حراك احتجاجي بلغ حدوده القصوى ضد الحكومة وسياساتها
وضد عبث الربملان والمباالته ،لذلك فاملعادلة هنا ليست متاهي
الشعب مع الرئيس وإمنا رضورة استجابة الرئيس ملطالب الشعب
حري به أن يلتزم مبا ييل:
لذلك ّ
 التوازن بني االهداف والوسائل بحيث ال مجال لاللتفاف عىلاملكتسبات التي ضحى من اجلها كثري من أبناء تونس ونعني
الحريات وتكريس دولة القانون واملؤسسات
 ال مهرب من تكليف حكومة إنقاذ وطني والؤها لتونسوشعبها وقوامها الكفاءة والشجاعة وغايتها إخراج البالد من
وضعها املأزوم.
 رضب منظومة الفساد والكشف عن املتورطني يف نهب املالالعام والتالعب باقتصاد البلد وتقدميهم إىل العدالة.
 تسخري مقدرات الدولة والقطاع الخاص يف التصدي لجائحةكورونا
 إعادة االعتبار للدولة كقاطرة لالقتصاد وحامية للعدالةاالجتامعية
وألن عملية اإلنقاذ هي معركة وطنية فعىل الجميع املشاركة
فيها وخاصة رجال األعامل ملعاضدة جهود الدولة.
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نقطة ضوء:

شروط انتصار
حراك  25جويلية
د .السيد التوي

الخطاب السيايس الذيك مقنع ولكنه ليس بالرضورة حقيقي ألن رجل السياسة يحاول أن
يقنع الجمهور بأن الزاوية التي يرى منها مسألة ما هي األصح .اليوم بعد حراك  25جويلية
طالعتنا خطابات قانونية مغلّفة مبا هو سيايس وخطابات سياسية مغلّفة مبا هو قانوين كلها
ت ّدعي امتالك ناصية القول الفصل الذي ال يأتيه الباطل من األمام أو من الخلف .هناك
أيضا طائفة من الخطابات تحاول أن تؤسس لوجاهة رأيها فيام حدث انطالقا من رصيدهم
ال ّنضايل .لكن كيف ميكن أن من ّيز الحقيقة من الوهم يف ظلّ هذه الفوىض من الوثوق ّية؟
وأي موقف سليم ميكن أن نتخذه والجميع يحاول أن يصادر رأي الجامهري أو من يسعى
إىل أن يقدم وجهة نظر ما يف املوضوع سواء بإشهار سيف النضال أو مسدس القانون او
قوس الوطنية؟
كيف ميكن أن نتّخذ موقفا معقوال ومقبوال يف ظلّ جحافل الغاضبني الذين يركضون وهم
يرصخون يف االتجاهات كلّها حاملني أسلحة بذخرية صوتية ال تحرك ساكنا للضّ العني يف تفقري
الشعب التونيس والسخرية منه؟
يفرتض املنطق أ ّن األوضاع عندما تصل إىل الحضيض بالنسبة إىل الفرد أو املجموعة أو
الدولة ،ال ميكن أن تتغري إال بحدث صادم .ومن ث َّم فإن ما أتاه الرئيس قيس سعيد بعد
اله ّبة الشعبية وإن مل ميثل صدمة حقيقية باملعنى األت ّم للكلمة فإنه قد حرك الساكن
وأعاد إلينا الرغبة يف التفكري يف الحارض واملستقبل وز ّودنا بشحنة من األمل من شأنها أن
السائد .املنطق يفرتض أن تغتنم القوى الح ّية يف السياسة
تق ّوض ولو جزئيا بعض أركان ّ
والفكر والفن اللحظة لالرتقاء بوعي الجامهري حتى ال تكون فريسة ألهوائها وحتى ال تُقاد
من جديد إىل املجهول .ومثل هذا القول يحملنا عىل األقل من منطلق النجاعة أن نرتك
التحذلق القانوين واملبديئ جانبا ونجعل ما حدث وتبعاته اإليجابية عىل الشعب حقيقة
حتى وإن مل يكن املقصود منه ذلك .وهذا الفعل ليس من قبيل التذايك أو الفهولة بل هو
السيايس الب ّناء القائم عىل تحويل أ ّي توتر اجتامعي ما إىل طاقة إيجابية
من صميم الفعل ّ
خالقة .طبعا هذا لن يكون يف غياب رؤية واضحة وخارطة مبعاملَ دقيقة ال تخطئها العني
املجردة .لكن هل باإلمكان تشكيل هذه الرؤية بقوى مشتّتة ومنهكة ويائسة .يف هذا
الصدد أقول إن االلتحام بالجامهري ونيل ثقتها بعيدا عن اللغط االيديولوجي والتعايل املق ّزز
ّ
سيرسع بصياغة أفكار واضحة قابلة للتطبيق .وإن مل يحدث ذلك فإن الخارسين من هذا
الحراك سيعودون إىل موقعهم بعد أن استوعبوا درسا جديدا واكتسبوا مناعة ض ّد أي هبة
اجتامعية .إن ردة فعل املناسبة يف الوقت املناسب هي الحلّ لسحب البساط من أعداء
الشعب وهي الضّ امن لتجذير هذا الحراك االجتامعي وفرض مضامينه عىل القوى السياسية
التي أمسكت بتالبيبه.
ال ّدساتري والقوانني ليست مق ّدسة إذا كان املراد بتجاوزها مصلحة الشّ عب وهناك آداب
دميقراطية يف التعامل معها رفضا أو تعديال أو تجاوزا حتى ال تكون هذه التدابري سطوا
عىل إرادة الشّ عب باسم الشّ عب ض ّد الشّ عب .وهذه اآلداب تتمثل يف أن تُرفق التدابري
االستثنائية بإجراءات حاسمة تصطبغ بصبغة سيادية سياسيا واقتصاديا أو ترسم أفقا لذلك.
وعامل الوقت مه ّم ج ّدا يف السري حثيثا نحو تجريد املسار الدميقراطي من الشّ وائب التي
علقت به .لذلك عىل القوى الحية أال تكتفي بالنضال االلكرتوين وأن تلتحم بحراك 25
جويلية بأخالق ثوريّة لتجعل من الوهم حقيقة ومن الحقيقة إن وجدت واقعا.
ال للرجوع إىل الوراء فثمة ه ّوة سحيقة يف انتظار املتفائلني.
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بوصلة معطلة والتصدي
للفساد واملافيات التي تدمر
االقتصاد الوطني
* بقلم :خالد الهداجي

إن الذين يرفعون الشعارات الكربى اليوم دون قراءة موضوعية وعلمية للواقع امللموس هم إما
مجرد حاملني أو أنهم يعملون عىل تكريس الواقع املوجود وتعطيل فعل التغيري ...يجدون أنفسهم
داخل تناقض يفرض عليهم مامرسة مزدوجة ال انخراطا فعليا يف املعركة ض ّد املنظومة الفاسدة فمن
يدافع اليوم عن تجربة دميقراطية نيوليربالية متو ّحشة ناشئة أنتجت مزيدا من التّفقري واملامرسات
املافيوزية واالغتياالت وإصدار قوانني خدمة للمه ّربني واملستكرشني نجد أنه ينادي بإسقاط املنظومة
كاملة برئاساتها الثالث رغم انخراط إحدى الرئاسات يف تلبية املطالب الشّ عبية من تجميد الربملان
اىل إقالة رئيس الحكومة ومحاسبة الفاسدين ...الذين يرفعون الشعارات الكربى اليوم والفضفاضة
يجدون أنفسهم ض ّد هذه اإلجراءات وبوعي أو دون وعي منهم يجدون أنفسهم يف مواقع الدفاع
عن هذه املافيات واللّوبيات غاب عن أذهانهم أن السري نحو تحقيق أهداف الثورة يجب أن مي ّر عرب
القضاء عىل هذه الطغمة الفاسدة والطفيليات السياسية التي تتم ّعش من الوضع وتسهم يف تجويع
الشعب فبني املطالبة بالرتاجع عن اإلجراءات املتخذة للحفاظ عىل التجربة الدميقراطية وبني املطالبة
بإسقاط املنظومة عا ّم ًة نجد تناقضا غري مفهوم يف بالغات وبيانات الرفاق يف حزب العامل والنصوص
التي ينرشونها لتربير موقف األمني العام والناطق الرسمي دون توضيح هل هم يطالبون بإسقاط
املنظومة أم الحفاظ عىل التجربة الدميقراطية والدستور الذي أنتجته هذه املنظومة ...من ناحية
أخرى أن املنظومة عموما ال تعني املؤسسات الثالث فقط بل الهيئات واملنظامت واألحزاب التي
تشارك يف اللعبة االنتخابية والسياسية وتؤثث املشهد السيايس فهي التي تعطي الرشعية ملنظومة
الحكم الفاسدة تحت اسم تجربة دميقراطية ومنجز الحريات .وحتى ال تتكرر تجربة اعتصام الرحيل
بشكل معكوس هذه املرة كان األجدى بالقوى اليسارية التفكري يف بعث جبهة مدنية من أجل
مقاومة الفساد واملافيات ومن أجل املطالبة بإجراءات اقتصادية واجتامعية تنقذ شعبنا من براثن
التفقري والتجويع .ال حلّ اليوم لتحقيق أهداف الثورة وشعاراتها الرئيسية الثالث الشغل والحرية
وطني.
والكرامة إال بالتصدي للفساد واملافيات التي تد ّمر أي محاولة لبناء اقتصاد ّ
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رئيس لجنة الحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان «المجمد» بدر الدين القمودي لـ «الشعب»:

حركة النهضة عزلت نفسها ألنها كانت تسعى
إىل التمكني والتمعش من مقدرات الدولة

حاورته :حياة الغامني

أثارت اإلجراءات االستثنائية األخرية التي اقرها رئيس الدولة التونسية
قيس سعيد والقاضية بتجميد نشاط الربملان التونيس ملدة شهر ورفع الحصانة
عن كل نوابه واعفاء رئيس الحكومة ووزير داخليتها بالنيابة هشام املشييش
وغريها من القرارات األخرى ،اثارت كلها جدال واسعا يف األوساط املحلية

والدولية بني مؤيد لقيس سعيد فيام ذهب اليه من إجراءات واعتبارها
تصحيح مسار وبني من اعتربها انقالبا عىل الدميقراطية وعىل الدستور.
«الشعب» تحدثت اىل النائب عن حركة الشعب بدر الدين القمودي
وهو أيضا رئيس لجنة الحوكمة ومكافحة الفساد بالربملان ،تحدثت اليه عام
حصل يف  25جويلية وعن العديد من املسائل املرتبطة بتخبط حركة النهضة
ومبحاولتها الخروج من عنق الزجاجة الذي وضعت نفسها فيه..

راشد الغنوشي فقد مكانته حتى داخل حركته ولم يعد له تأثري و قبول ال إقليميا
وال دوليا» ودعواته للفتنة والتحريض داخليا وخارجيا عادت عليه بالوبال
* ما هي قراءتك ملا حدث يوم  25جويلية ولالجراءات االستثنائية
التي أقرها قيس سعيد؟
 ما حدث يوم  25جويلية هو خروج جامهري شعبنا لوضع حدللمنظومة الفاسدة بكل اذرعها املافيوزية ولوبياتها املحمية سياسيا
من حركة النهضة وتوابعها والتي قادت البالد إىل الخراب واإلفالس
والفقر والتهميش وفقدان األوكسجني الطبي والرعاية الصحية
األساسية يف زمن الوباء ووضعت البالد يف موقع املتسول عىل عتبات
املؤسسات املانحة.أما بالنسبة اىل اإلجراءات اإلستثنائية والتدابري التي
اتخذها قيس سعيد فإنها مل تكن إال استجابة لنداء الشعب وبصفته
طبقا للفصل  72من الدستور الساهر عىل علوية القانون والضامن
لوحدة مؤسسات الدولة والحافظ للسلم األهيل قام بتفعيل الفصل
 80من الدستور لحامية البالد من اإلنهيار والدخول يف نفق مظلم.
* مباذا تجيب من يرص عىل اعتبار ما حصل انقالبا؟
 من يتحدثون عن االنقالب عليهم أن يكفوا عن املخاتلة والخداعوالتضليل ألنهم هم من انقلب عىل إرادة الشعب وحاد عن مطالب
جامهري شعبنا يف الشغل والكرامة والعدالة االجتامعية وأخذوا البالد
رهينة ملصالحهم الحزبية الضيقة ومصالح اللوبيات املتحالفني معها
بعيدا عن من ما ينفع الناس وبعيدا عن اإلستحقاقات اإلقتصادية
واإلجتامعية للتونسيني.

الشعب التونسي وضع
حدا للمنظومة الفاسدة
املحمية سياسيا من حركة
النهضة وتوابعها
* هل تعتقد أن إجراءات رئيس الجمهورية أدت او ستؤدي إىل
عزلة حركة النهضة؟
 اإلجراءات ليس الهدف منها ال تصفية الحسابات السياسية والالتنكيل بالخصوم ونصب املحاكم الشعبية لهم بل وضع حد للنزيف
واالنهيار وتطهري البالد من الفساد واملفسدين بالقانون وعرب القضاء
مع ضامن كل رشوط املحاكمة العادلة وضامن الحقوق والحريات
األساسية اما بالنسبة إىل حركة النهضة هي من عزلت نفسها
ألنها مل تكن حركة صاحبة مرشوع وطني بل كانت حركة تسعى

دامئا للتمكني والتمعش من مقدرات الدولة همها الوحيد تحقيق
املكاسب واملغانم ملريديها .
* ما الذي انقذ تونس من حرب كانت ستحصل خاصة بعد ان
وجه الغنويش دعوته إىل أنصار النهضة لاللتحاق مبقر الربملان؟
 راشد الغنويش حاول فجر 26جويلية اقتحام مجلس النوابوتجييش الشارع وحشد انصاره يف ترصف ارعن وخطري كان سيؤدي
إىل الفوىض لكنه وجد نفسه معزوال لسببني أوال عدد قليل جدا من
انصاره استجاب لنداءه رغم االتصاالت املتكررة ثانيا راشد الغنويش
فقد مكانته حتى داخل حركته ومل يعد له تأثري و قبول ال إقليميا وال
دوليا ..ثالثا يقظة األجهزة األمنية والعسكرية أسقطت جزءا آخر من
مخططه الذي كان يهدف إىل تحريض قيادات أمنية وعسكرية عىل
التمرد عىل قرارات الرئيس قيس سعيد.
* هل تعتقد أن شهرا واحدا وهي املدة التي حددها قيس استنادا
إىل الدستور للقيام باإلصالحات الالزمة ،كافية وستعطي أكلها ام ال؟
 بالتأكيد شهر ال يكفي إلتخاذ كل اإلجراءات الرضورية والعاجلةلحامية البالد وسيقع التمديد طبقا ملا ينص عليه الدستور حتى زوال
األخطار املحدقة باألمن العام ووحدة مؤسسات الدولة.

* راشد الغنويش يتخبط وهذا واضح من خالل الترصيحات التي
أطلقها لوسائل إعالم اجنبية وتحذير ايطاليا من تدفق املهاجرين
غري الرشعيني إىل اجتامع ببعض رؤساء البلديات النهضويني ..ما
الذي يريد فعله؟
 راشد الغنويش انتحر سياسيا ودعواته للفتنة والتحريض داخلياوخارجيا عادت عليه بالوبال داخل حركته نفسها التي طالب عدد كبري
من قياداتها وقواعدها برحيله عن رئاسة الحزب وتحمل مسؤولية
ما وصل إليه الوضع نتيحة سياساته الفاشلة وأخطاءه القاتلة ويف
الجانب القانوين هي دعوات اجرامية تهدد السلم اإلجتامعي وتدفع
لإلقتتال الداخيل وتستوجب طبقا ملجلة اإلجراءات الجزائية إحالته
عىل النيابة العمومية.
* قرار رفع الحصانة عن النواب ،استحسنه عدد كبري من التونسيني،
ما هو عدد النواب الذين الحقتهم قضايا ومتسكوا بالحصانة؟
 نحرتم قرار تفعيل اإلجراء الحدودي  s17بالنسبة إىل كل نوابالشعب بل ونطالب بتفعيل كل اإلجراءات ض ّد كل من اجرم يف حق
هذا الشعب وعدد كبري من النواب مالحقون بسب أحكام قضائية
باتة أو بسبب ملفات فساد أو جرائم الزالت تحت أنظار القضاء.

* ما هي امللفات التي يجب أن يتوىل سعيد فتحها بل ومينحها
األولوية يف املعالجة؟
 عىل الرئيس قيس سعيد العمل عىل تشكيل حكومة لتصحيحاملسار يف أرسع وقت ممكن بخارطة طريق واضحة ودقيقة وإجراءات
عاجلة لوقف نزيف املالية العمومية واإلنكامش اإلقتصادي وعليه
أيضا التحرك يف كل اإلتجاهات وتفعيل الديبلوماسية التونسية
للبحث عن رشاكات جديدة وجلب االستثامرات واملشاريع الكربى
لخلق الرثوة والتنمية وعىل الرئيس أيضا تلبية مطالب الشعب يف
الشغل والكرامة والعمل عىل توفري اللقاحات لكل التونسيني للحد
من تداعيات األزمة الوبائية عىل الوضع االقتصادي.
* هل تعتقد أن ما حصل سيعكس نتائج ايجابية خالل الفرتة
القادمة؟
 خروج جامهري شعبنا يف كل املدن لإلحتفال بقرارات الرئيسدليل عىل أن الجميع يطالب بنقلة نوعية ونعتقد أنه بفضل القوى
الوطنية الصادقة واملنظامت الوطنية وحكمة رئيس الجمهورية
ستكون تونس أفضل يف املستقبل.
* وأية أوراق ميكن أن تلعبها النهضة للتغطية عىل فشلها يف
التحشيد؟
 النهضة تلعب آخر أوراقها بعد إفالسها سياسيا وأخالقيا وتدعوإىل حوار ال إلنقاذ البالد إمنا إلنقاذ نفسها بعد أن حسم فيها الشعب.

* هل ميكنك استرشاف ما سيحصل يف تونس خالل الفرتة املقبلة ؟
 بالنسبة إىل الفرتة املقبلة نتوقع أن يقع اإلعالن عن خارطة طريقوعن رئيس الحكومة الذي سيقود املرحلة وسيقع العمل عىل انفاذ
القانون يف حق كل من عبث ونهب املال العام كام نتوقع صدور
قرار من الرئيس قيس سعيد بإنهاء التدابري االستثنائية والدعوة إىل
مراجعات عميقة للنظام السيايس املفكك للدولة والدستور املنتج
لألزمات واستكامل بناء املؤسسات الدستورية.
* ما هي انتظاراتكم االخرى من الرئيس قيس سعيد؟
 ننتظر فتح ملفات الشهداء والجهاز الرسي فتح ملفات االموال املنهوبة واالمالك املصادرة فتح ملفات الفساد يف املؤسسات العمومية فتح ملفات الفساد يف البنوك العمومية فتح ملفات الفساد يف الصفقات العمومية تعجيل النظر يف كل امللفات املحالة عىل القطب املايل مراجعة التعيينات يف املناصب والوظائف العليا القامئة عىلالوالءات واملحسوبية والرشوة
 فتح تحقيق يف جميع الرتاخيص املسندة ومراجعتها حوكمة املطارات واملوانئ التونسية مراجعة عقود النفط واالمتيازات املتصلة بالرثوات الباطنية -تطبيق قانون من أين لك هذا.
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توفيق بوعشبة أستاذ القانون

الفصل  80ال يشكل انقالبا عىل الدستور
إن ما قام به رئيس الجمهورية
هو استخدام ،وفق قراءته للنص
الدستوري ووفق تقديره للحالة
التي صارت عليها الدولة والبالد،
للصالحية املتمثلة يف إعالن ما
يس ّمى بـ«حالة االستثناء» L› état
 «‹L›exceptionالواردة بالفصل
 80من الدستور ،وال يشكل
ذلك االستخدام بأي حال من
األحوال «انقالبا» .Coup ETAT

فاملفهومان مختلفان كليا وجوهريا
عن بعضهام بعضا وال يقبل علميا
وسياسيا الخلط بينهام .ويكفي
الرجوع ،لإلقرار بذلك ،إىل تعريف
وإىل خصائص كل منهام ،كام هو
واضح وثابت يف القانون الدستوري
ويف النظرية العامة لهذا القانون،
بصـورة كونية( )�de façon univer
.)selle

ديمقراطية امل َ ّحار أم ديمقراطية السلطعون؟

الدميقراطية االجتامعية
دون أدىن ّ
شك أ ّن ما م ّرت به البالد التونسية منذ عرش سنوات فيه
الكثري من املامرسة الدميقراطية من قبيل حريّة الرأي واإلعالم ،إجراء
االنتخابات الرئاسية والترشيعية بصفة دورية ،والتداول الدميقراطي عىل
السلطة ...لكن يف املقابل هل كانت هذه األمور كافية أم ما زال الكثري
عىل الطريق؟ فعال الدميقراط ّية التي يطلبها الشعب تتجاوز ما ذكرته آنفا
لتتض ّمن مسائل حياتية أخرى من بينها التوزيع العادل للرثوة ،العدالة
الحق يف التغطية الصح ّية،
الحق يف املاء الصالح للرشابّ ،
االجتامعيةّ ،
الحق يف الرفاهية ،وغريها من الحقوق .ومبعنى آخر
الحق يف العملّ ،
ّ
الدميقراطية االجتامعية هي التي غابت عمدا وليس سهوا وهذا هو
كعب آخيل موطن الضعف والقصور والذي يف األغلب سيكون سبب
هالكها وتحلّلها كام هو الحال بالنسبة إىل هذا املسار الدميقراطي املتعثرّ
واآليل للسقوط.
وحسب تاريخ الشعوب فإ ّن الدميقراطية العارية والجائعة وامل ُتس ّولة
لن تثمر ولن تدوم طويال أل ّن الصندوق والتصويت ال يُسمنان وال يُغنيان
من جوع ،ال س ّيام عندما تكون الطبقة السياسية الحاكمة انتهازية
كل خمس
ووصولية وهذا ما حصل يف اآلونة األخرية :استحقاق انتخايب ّ
سنوات بيد أنّه مرفوق بوعود انتخابية كاذبة وزائفة وتسلّق ّية ،كان
لل ُمه ّربني واملافيوزيني والهاربني من أروقة العدالة النصيب األكرب ،وت ّم
ذلك كلّه باسم الدميقراطية .فقد تح ّولت ،إذن ،ال ّدميقراطية من حكم
الشعب إىل حكم الحزب الحاكم بأمره والناهي باألصوات التي حصل
عليها بطرق ُملتوية وارتشائية وهذا ال يختلف فيه اثنان يف الحقيقة.
فالدميقراطية بقدر ما هي ليّنة وناعمة و ُمجزية بقدر ما هي غليظة
وكارسة ومهادنة و ُمفرتسة وهذا لسوء الحظ ي ُج ّرنا إىل ازدواجية استخدام
الدميقراطية ،بني دميقراطية امل َ ّحار ودميقراطية السلطعون.
دميقراطية امل َ ّحار أم دميقراطية السلطعون؟
يقول الفيلسوف اليوناين افالطون «الدميقراطيّة هي شكل ساحر من
أشكال الحكم ،مليئة بالتن ّوع والفوىض ،وتوزّع نو ًعا من املساواة ،وعدم
املساواة عىل ح ّد سواء» .هذه القولة تشري إىل أ ّن الدميقراطية سالح ذو
ح ّدين أو ُعملة ذات وجهني ميكن قراءتها وتوظيفها ومامرستها بحسب
نوايانا وأهدافنا وبرامجنا .يف هذا السياق عقدت استعارتان للدميقراطية
وأين نحن منهام يف تونس ،هل هي دميقراطية امل َحار أم دميقراطية
السلطعون؟ علام أ ّن هذين الكائنني البحريني يتقابالن يف عديد الخصائص
أنفس ما عنده
والنقاط .من خصائص امل ّحار أنّه يحمل بني صدفتيه َ
أال وهو اللؤلؤ والذي يتشكّل بفضل تراكامت وتغيرّ ات وتح ّوالت من
ح ّبة رمل بسيطة إىل ح ّبة لؤلؤ مكنونة .وهو اليشء نفسه بالنسبة إىل
املسار الدميقراطي يف تونس ،فهو مسار طويل وعسري متوقّف عىل تراكم
التّجارب والسياسات ،إالّ أ ّن هذا امل ّحار رغم صالبة قرشته يبقى رخوا
و ُمه ّددا كام يسهل كرسه وتشويهه والتالعب به والعودة به إىل املربّع

األ ّول ونواته األوىل الرخيصة أال وهي حبّة
الرمل أو غريها من األجسام الغريبة املك ّونة
له .فهناك من ال يرىض بنعومة امللمس
وبهاء املنظر فيح ّن مبارشة إىل مايض اللّؤلؤة
يستحق األحجار
الرميل الرخيص وكأنّه ال
ّ
الكرمية وال ترتقي إىل مقامه .تلك اللؤلؤة
هي يف الحقيقة تتويج ملسار وحصيلة
بكل بساطة ُعصارة الدميقراطية
أعامل ،هي ّ
من حريّات فردية وجامعية وحقوق إنسان
وغريها :هي الدميقراطية الق ّحة التي تبقى
رهينة مسؤوليتنا إ ّما أن نحافظ عليها أو
أن نُتلفها يف أ ّول حاوية تعرتضنا .وهنا ال
يفوتنا أ ّن نشري إىل أ ّن دميقراطية تونس
تأخذ الكثري من دميقراطية امل ّحار يف جانبها
الرخوي الضعيف وجانبها الرتاكمي القيمي
النفيس .أ ّما إذا ما كانت دميقراطية تونس من قبيل دميقراطية السلطعون
أم ال؟ أو هي تستلهم منها ،فتجدر اإلشارة أ ّوالً إىل أ ّن من سامت حيوان
السلطعون أنّه يرتاد الشقوق والثقوب ويُقيم يف الكهوف ،وهذه األماكن
املظلمة غالبا ما يلتجئ إليها السياسيون والطبقة الحاكمة قصد إخفاء
ما ميكن إخفاؤه من عيوب وهنات وفصول من الدستور ال تخدمهم.
بلغة أخرى ،فإ ّن الشقوق هي رشوخ يف رصح الدميقراطية ،يستغلونها
إلغراقها يف األعامق أين يقع تعتيم الضوء ،فبحر الظلامت يفضّ له أولئك
الذين يهربون بالحقيقة إىل متاهات يصعب الوصول إليها ،أل ّن املامرسة
الدميقراطية لديهم تقوم عىل املتاهات والظّلامت.
ومن خصائص دميقراطية السلطعون أيضا أنّها ال تسري بصفة مستقيمة
ومبارشة ،وإنمّ ا بصفة جانبية غري مبارشة أو مراوغة إىل ح ّد ما وهذا ما
السلطعون يف حياته وتنقّالته .والدميقراطية املراوغة ال تقدر
دأب عليه ّ
عىل الصمود أل ّن أقرص طريق هو الحوايش ،الس ّيام أ ّن هناك من يرتشح
لالنتخابات الترشيعية ويكون ديدنه الحوايش واألطراف وال يجرؤ عىل
مواجهة املركز باعتبار أ ّن املركز يكتنفه الضوء والحقيقة .إذا اعتربنا أ ّن
مامريس السلطة ون ّواب الشعب من الجنس الرجايل ،فإن أغلبهم يتقاتل
ويتصارع من أجل امتيازات أكرث وضامنات أكرب ومناصب أرفع وهو ما
يحصل عند ذكر السلطعون.
هذه هي دميقراطية السلطعون حني يُن ّمي مخلبا حا ّدا وكبريا من أجل
جلب ما يرغب فيه واستقطاب األطراف التي يراها توافقه وت ُجاريه فإذا
كان مخلب السلطعون يُوظّفه الستقطاب األنثى فإ ّن يف حالتنا هذه
يوظّفه السيايس الستقطاب مصالحه الذاتية والضيّقة .فضال عن أ ّن
السلطعون لديه القدرة عىل التضحية بإحدى أطرافه أو أرجله يف حالة
إحساسه بالخطر والتي ميكنه أن يع ّوضها بنم ّوها من جديد .وهذا ليس

* بقلم ميالد خالدي

بالغريب عن أحزاب تعيد تشكّلها من جديد بربوزها عىل الساحة بثوب
فكل حزب يشعر أنّه يف خطر هذا
رديء رغم فشلها وفظائعها وأهوالهاّ .
دليل ض ّده عىل أنّه فاشل وألحق الويالت بهذا الشعب ،حينها ال داعي
له أن يض ّحي بطرف من األطراف .تلك هي الدميقراطية الحالية يف تونس
يشء من امل ّحار ويشء من السلطعون ،وما أكرث مخالب السلطعون.
دميقراطية الوعي والقانون
يقول السيايس األمرييك توماس جفرسون «ال تزيد الدميقراطية عن
كونها حكم الغوغاء ،حيث ميكن لواحد وخمسني يف املائة من الشعب
استالب حقوق التسعة وأربعني يف املائة اآلخرين» .هذه امل ُعادلة الغب ّية
للدميقراطية ميكن أن تجلب الوبال للشعوب ال سيّام الشعوب التي
يغلب عليها الجهل وغياب الوعي والقانون كام الحال يف بالدنا منذ ستني
سنة حتى يتعاظم األمر يف العرشية األخرية .فالدميقراطية دون وعي
ِ
خاصة عندما يقع رشاء ذمم الناخبني ببعض
ني تؤول إىل ارتزاقّ ،
مواط ّ
الدنانري وهو ما حدث يف انتخابات  2014و 2019إذ ال يعي املواطن
والسيايس خطورة ما أقدما عليه والباب االنتهازي الذي ولجا إليه.
فالدميقراطية امل ُل ّوثة بالرشوة واالرتشاء والتمويل الخارجي مآلها الفشل
واالنحدار ،وإذا مل يقع تطبيق القانون بصفة شفّافة ونزيهة وعادلة فإ ّن
الخراب سيستم ّر .ليست الدميقراطية تلك التي نوظّفها ملعاقبة خصومنا
وتربئة حلفائنا ومجازاتهم ،إنّها دميقراطية الوعي املد ّين والقانون الجزري:
وعي املواطن وهذا فصل مه ّم يُقال فيه الكثري ،أل ّن الوعي واملصلحة
العا ّمة والوطنية قيم وأسس تبنيها العائلة واملدرسة واإلعالم والفضاء
العاّم :يعني الوطن ال يُشرتى وال يباع وال يُبت ّز باسمه .فال ُحريّة التي
ت ُوف ّرها الدميقراطية ،حسب ما يذهب إليه ،املفكّر الفرنيس مونتسكيو
الحق يف أن تعمل ما يُبيحه القانون ال غري .إذن ،فدميقراطية امل ّحار
هي ّ
تحصنها برافد الوعي وسدنة القانون.
تبقى منشودة ومطلوبة برشط ّ
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القطط املسمنة إعالميا
* بقلم رافع الطبيب

مل يفهم الكثريون ممن يس ّمون بـ«القطط املسمنة إعالميا» أن ال تأثري ملا تقوله وتر ّدده صبا ًحا مسا ًء يف الفضاء اإلعالمي .الجامهري
التي خرجت وأطلقت معركة تفكيك املنظومة الفاسدة التي تستظل باإلخوان والسفارات والربملان املقرف واملحاكم الفاسدة تبني
وعيها السيايس خارج الشعارات املستهلكة واملشبوهة املتغلفة بحقوق االنسان والحريات لترشع لسطوة املافيات.
املعركة القادمة هي بناء القوة املقاتلة سياسيا الستعادة الدولة واستكامل املرشوع الثوري وتثبيت السيادة.
علينا أن نق ّر بأن من حق الجيل الشاب قيادة املرحلة بشعاراته وطرقه النضالية ومنظومته القيمية وما علينا إال اإلسهام بكل
تواضع يف النصح واإلسناد.
ثالثة مهام أتصورها قادرة عىل تجميع أوسع طيف وطني ميكن تلخيصها يف ما ييل:
 /1ال عودة إىل دميقراطية الصندوق املزيف واقرتاع املأجورين وقامئات املافيا والعروشية .ال حقوق انسان للقتلة ومن يساندهم
وينظّر لجرامئهم .ال مجال للامل الفاسد يف العملية السياسية .نعم النتخابات تحت سقف االنتامء الوطني ال غري.
 /2خرج الشباب املنتفض السقاط منظومة حكم بأحزابها وشبكات متويلها وارتباطاتها املخابراتية .لذا ،ال مجال إلخراج النهضة من
اللعبة واإلبقاء عىل بقية األذرع الرجعية العميلة.
 /3محاربة الفساد هي املدخل األسايس لبناء اقتصاد منتج ومجتمع الكفاءات ولن يكون ذلك ممكنا إال بإعالء قيمة العمل
والكسب النظيف والذكاء االسرتاتيجي واإلبداع.
شيء من الوجدان:

حتى ال نسقط يف الفخ
* بقلم فاطمة بن محمود

نحن مع قرارات السيد الرئيس قيس سعيدولسنا مع ش ْخصنة السيد
الرئيس ،معه يف حربه ضد النهضة وحربه ضد الفساد وحربه ضد
الفوىض ..وال يجب أن يجعلنا هذا نسقط يف فخ متجيد شخص الرئيس
ألننا يف تلك الحالة نسقط يف تناقض :نحارب االستبداد ومنهد لعودته
ثانية!
لذلك يجب -بصفتنا مواطنني -أن نتكلم بصوت مرتفع حتى تسمعنا
بقية رشائح املجتمع والشعار الوحيد الذي ميكن أن نرفعه يف وجه
الرئيس «نحن معاك يا قيس» طاملا هو مع تونس ومنحاز ملطالبها.
الشعار الذي نرفعه دامئا وأبدا ويف وجه أي رئيس قادم هو «بالروح،
بالدم ،نفديك يا تونس».
«تونس اليوم خري.»...
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كلمة حق:

الحقيقة املرة

* النفطي حولة

ما يلفت االنتباه بعد ثورة الجمهورية
يف عيد الجمهورية التي قادها
الشباب بكل شجاعة ونضالية عالية
واقتدار يوم  25جويلية  ،2021هي
مواقف ما يس ّمى ببعض الحقوقيني
وبعض األحزاب التي كانت باألمس
القريب ت ّدعي أنها تدافع عن
الجامهري وتنترص إليها ،إميانا منها بدور الجامهري الشعبية يف تقرير
مصريها بنفسها .ولن ننشغل كثريا مبوقف حركة النهضة أو فرع
اإلخوان املسلمني بتونس لسبب بسيط ،هو أن اإلجراءات التي
أعلن عنها السيد الرئيس قيس سعيد ليلة  25جويلية والتي كانت
استجابة النتفاضة الشّ باب الذي طالب بحلّ برملان املهزلة الذي
أصبح حلبة رصاع أكباش تتناطح ُمورست فيه كل أنواع البلطجة
والتجاوزات القانونية واألخالقية والدستورية .بل تجاوز األمر كل
الخطوط الحمراء ،وفتح الباب عىل مرصاعيه «للخنيفري والبونية»
وعرك  »le banditismeاالباندية».
كام طالب شباب الجمهورية بإقالة املشييش أحد جالوزة
اإلخوانجية الذين يف عهدهم ازداد الوضع االجتامعي واالقتصادي
تعفنا وتأزما ،زادت عليه جائحة كورونا التي أصبحت تفتك بأرواح
التونسيني والتونسيات ،وفتحت رائحة املوت يف كل بيت .هذه
املطالب واإلجراءات املصاحبة لها بطبيعة الحال كانت حركة
النهضة ستعتربها انقالبا عىل الرشعية وعىل الدستور .يف حني أنها
كانت استندت إىل الفصل الثامنني من دستور برمير  2الذي خيطوه
بأنفسهم.
إذا من نافلة القول أن النهضة تعترب ذلك انقالبا وتبدأ بالتحريض
عىل تونس ،باسم االنقالب عىل الدميقراطية .وكأن املرحلة االنتقالية
التي قادتها خالل هذه العرشية السوداوية الظاملة واملظلمة فعال
تطبق فيها الدميقراطية ،مبا أنها تطبيق للقانون ومحاسبة الفاسدين
يستش فيها
وفتح ملفات الفساد الذي استرشى يف عهدها ،كام مل رْ ِ
من قبلُ  .بل يف عهدها كرثت املظامل والتع ّدي عىل حقوق الشعب
يف العيش الكريم ،الذي حلُم به بعد خلع النظام السابق .باختصار
قادت انقالبا ناعام عىل مطالب الشّ عب املرشوعة التي نادى
بها إثر انتفاضة 17ديسمرب  2010للمقصيني وامله ّمشني .من هنا
فهم االنقالبيون الحقيقيون الذين أداروا ظهورهم للشّ عب ،بغاية
التّموقع يف مفاصل الدولة والتسلّل إىل أجهزتها وتدمريها املمنهج
وصوال إىل مرحلة اإلنهاك التا ّم وال ّنكاية لتصبح دولة الجامعة
اإلسالمية الغنامئ ّية يف إطار فلسفة الدولة الدينية ،ودولة الخالفة
والخليفة وأمري املؤمنني ،وليست دولة الشّ عب املواطنية املدنية
التي تعطي الحقوق والحريات لكلّ الناس بالقسطاس فيسود فيها
القانون ويأخذ مجراه ،وتحرتم فيها الحريات الشخصية والعامة،
تصطف مع النهضة أحزاب كنا نحسبها تق ّدمية
لكن الغريب أن
ّ
وبالتايل ك ّنا نعتقد أنها ستستميت يف الدفاع عن الشعب وعن
مطالبه املرشوعة يف حلّ الربملان وإعفاء املشييش من رئاسة الحكومة
تلقائيا ،وبالتايل كنا نظن أنها ستكون نصرية حتمية للجامهري التي
طاملا تش ّدقت وزعمت أنها تدافع عنها ،بل إن سبب وجودها هو
اإلميان بتلك الجامهري وبدورها يف تقرير مصريها بنفسها ،وبالتايل،
ك ّنا نعتقد أنها ستساند الرئيس ولو مساندة نقديّة معتربة من حيث
املبدأ ،أ ّن ما قام به يدخل يف صلب الشرّ عية الدستورية ويف صلب
تطليق القانون .لكن يا خيبة املسعى وبكلّ أسف انخرط حزب
العامل والحزب الجمهوري بشكل موضوعي وغري مبارش يف لعبة
اإلخوانجية .أليست هذه حقيقة ُم ّرة بطعم الحنظل ألحزاب تطعن
الجامهري الشّ عبية يف الظهر ،بل تنقلب عىل إرادتها يف تحرير نفسها
من كابوس عرشيّة س ّيئة بكلّ املقاييس ،بل قل عرشيّة املصائب
والكوارث وال ّنوازل .فعال إنها وبكلّ أسف الحقيقة امل ُ ّرة.

الخميس  5أوت  - 2021العدد 1654
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ضيوف فوق العادة

الشاعر كمال بوعجيلة لـ «الشعب»:

على املثقف اليوم أن يسطر مع شعبه آفاق املستقبل
وأن يكون املزعج الضروري ألصحاب السلطة

حاوره :صربي الزغيدي

يف حوارنا مع الشاعر كامل بوعجيلة ،دعا املثقفني يف تونس إىل حمل مشعل
التنوير وااللتزام بقضايا الشعب وفتح الطريق أمام الجامهري باستنباط
وسائل تفكري جديدة وعميقة تسمح للناس بأن تنعتق من سالسل الجمود
والتبعية للاميض والركون للتقليد.
كام دعاهم اىل استباق الجميع نحو املستقبل والتأثيث لصحوة حقيقية
تزيل رواسب الجهل والتخلف وتنري العقول وتطرد كل األشباح وصانعي
لكل إرادة يف التح ّرر ،فاملثقف وفق تعبري كامل يوعجيلة
األوهام املك ّبلة ّ
«هو حارس القلعة وحاميها وهو املزعج الرضوري ألصحاب السلطة والرادع
مليوالتهم التسلطية ،وهذا دوره اآلن وهنا عليه أن يقف يف وجه السلطان

* ما هي أهم األسباب يف رأيك التي أوصلت البالد إىل
الوضع السيايس الحايل؟
 إذا اتفقنا أن البالد وصلت حدود الهاوية التي مل تعرفمثلها منذ االستقالل ويف كل املجاالت سياسيا واقتصاديا
واجتامعيا وحتى أخالقيا فإن أغلب املالحظني يتفقون إجامال
يف توصيف الحالة غري املسبوقة من التدهور واالنحطاط ،وقد
والتف
بدأ االنحراف والسقوط الفكري واألخالقي منذ البدايةّ ،
أغلب الرهط السيايس عىل مطالب الشّ عب بكل انتهازية،
وجعلوا من األحداث فرصة لالنقضاض عىل السلطة وتحويل
تونس إىل غنيمة ...وأي غنيمة..
إنها فريسة سقطت يف براثن ذئاب وضباع متعطشة للدم..
ومنذ املجلس التخريبي بدأت االنقالبات والتجاوزات واملكائد
واالغتياالت والرتويع وانترشت الجرمية وساءت املعامالت
وتدهورت أوضاع الناس وترهلت اإلدارة و ُد ّمرت املؤسسات
وهيمنت العصابات والجمعيات املشبوهة واملرتزقة عىل كل
ميادين الحياة...
كل هذا ال ميكن أن يت ّم مبحض الصدفة بل هو بإرادة وإضامر
من أمسكوا بالسلطة وتآمروا عىل البالد والعباد ...وعاثوا فسادا
عىل مدى عرش سنوات أوصلوا تونس إىل ما هي عليه اآلن من
وهن وضعف وفوىض قاتلة لألسف.
* ما هو موقفك من التدابري االستثنائية التي اتخذها
رئيس الدولة وهل تتفق مع الرأي الشائع كونها انقالب عىل
الدستور؟
 حسب رأيي الشخيص ..وأنا لست خبريا يف القانون والالدستور ..علينا النظر إىل ما وقع بعني السياسة ،ألن املأزق
سيايس بامتياز وليس مشكال دستوريا ..إالّ ملن يريد ذ ّر الرماد
عىل العيون ...البلد يف منعرج خطري ،وقد بلغت الحضيض
عىل كل األصعدة وال مناص من القيام بعمل تصحيحي يعيد
األمور إىل نصابها بداية باملطالب األساسية للشعب وهي حرية
مسؤولة ودميوقراطية غري مشوهة وال مغشوشة كام هو الحال
اآلن والحق يف الحياة الكرمية.
هذا هو األصل وهذا ما يجب أن تعمل عىل تحقيقه القوى
الوطنية الصادقة وأن تتحالف ألجل تحقيقه ...أما مبادرة
رئيس الجمهورية فام زالت غامضة ومل تفصح بعد عن أهدافها
وتوجهاتها ...ما زلنا ننتظر خارطة طريق واضحة وخطة إنقاذ
ذات معامل جلية ،وهذا ما تحتاجه البالد اآلن بعيدا عن
التجاذبات السياسية والبحث عن أهداف انتخابية والرصاع
العبثي ألجل املغانم الذي دمروا به تونس طيلة السنوات

مهام كان وأيا كان وأن يسطر مع شعبه آفاق املستقبل القريب والبعيد بعيدا
عن التذ ّيل والحسابات الضيقة ،وذلك ما أنهك بالدنا يف السنوات األخرية
وسمح لكل بائعي األوهام ومر ّوجي األكاذيب أن تفعل ما فعلت وأن تأيت
عىل األخرض واليابس».
ناقشنا مع الشاعر كامل بوعجيلة األسباب التي أوصلت البالد إىل الوضع
السيايس الحايل وموقفه من التدابري االستثنائية التي اتخذها رئيس الدولة
واملواقف املختلفة لالطراف السياسية الدميقراطية ومنها مك ّونات العائلة
اليسارية ،كام تحدث بوعجيلة عن الدور الذي من الواجب أن يلعبه االتحاد
العام التونيس للشغل يف هذا الظرف الدقيق وعن رشوط االستقرار السيايس
واالقتصادي املنشوديِن.

العرش املاضية.
* مباذا تفرس املواقف املختلفة لألطراف السياسية
الدميقراطية ومنها العائلة اليسارية مام حدث؟
 بالطبع الب ّد أن تختلف اآلراء وتتباين املواقف حسباملواقع والبنى الفكرية والتصورات والطموحات أيضا ..وليس
يف هذا عيب ....كل املشكل هو يف بعض التيارات واألحزاب
االنتهازية التي تنساق مع كل ريح تشتم عليها الفوز والغلبة
ألجل مصالح ذاتيه ضيقة بغض الطرف عن صالحها للبالد
والعباد...
الحظ هذا الهياج والهيجان والصخب املحيط بالرئيس..
كلهم أصبحوا مقاومني لحركة النهضة وأعداء لها ،أال يذكرك
هذا مبا فعلوه مع التجمع وسيفعلونه دامئا أيا كان الخارس وأيا
كان الرابح ..املهم ستجدهم دوما مع املنترص ،هذا الصنف
هو األخطر عىل تونس عىل م ّر األزمنة والعصور .أما االختالف
يف الرؤى والتحاليل واالستقراء واالسترشاف فهو حالة صحية
يف املجتمعات السليمو واملعافاة حيث تتناظر اآلراء واملواقف
ألجل الصالح العام ،وهذا هو املطلوب اآلن قوى سياسية وإن
اختلفت تلتقي يف سعيها إىل خدمة الصالح العام.
* هل تعتقد ان االوضاع ستعود إىل ما قبل  25جويلية بعد
حوايل  20يوما؟
 العوده كام كانت متاما ال أتصور ذلك ممكنا...ستحدثتغيريات وتتبدل الكثري من األشياء ..املهم أرجو أن يكون التغيري
لصالح الشعب والطبقات املستضعفة التي خرست كثريا وتأملت
كثريا ولكنها صمدت أيضا...أرجو أن ال تخدع مرة أخرى وأن ال
تلدغ من نفس الجحر مرتني ...وأن تتذكر دامئا من وقف معها
وناضل وثابر واجتهد لتنوير العقول وفضح املؤامرة.
* يف تقديرك ،كيف ميكن أن تكون مساهمة االتحاد العام
التونيس للشغل يف الوضع الراهن وإنقاذ التجربة الدميقراطية
يف تونس؟

االتحاد وتونس
عالقة استثنائية
ال يفهمها الكثريون

 االتحاد وتونس عالقة استثنائية اليفهمها الكثريون ،نحتت عرب السنني تاريخ مالحم ومواقف
وصمود ،محطات خالدة ال ميكن أن ميحوها الزمن ،عىل
االتحاد اليوم أن يربط املايض بالحارض ويساعد عىل االنطالق
نحو املستقبل الواعد ،كيف؟ عليه أن يتخىل اآلن عىل األقل
عن بعض الرصاعات الهامشية واملعارك الشخصية املشخصنة
وعىل القيادة الترصف مبنطق رجال الدولة حني يجب إنقاذ
البالد وإرجاعها إىل سكة العمل والجد واالجتهاد ،عليه أن ال
يتخىل يف ظرف كهذا عن دوره يف توحيد صفوف منخرطيه عىل
األقل وحثهم عىل لعب دور ريادي يف إنقاذ البالد من عمالء
االستعامر ووكالئه األوفياء وتنسيق جهوده مع كل القوى
واألحزاب الوطنية.
* ما هي الرشوط يف اعتقادك التي باإلمكان أن تحقق
االستقرار السيايس والنهوض االقتصادي املنشود ْين؟
 الرشط األسايس هو أن يصل الوطنيون الصادقون إىلالسلطة ،إذا كانت السلطة يف يد هؤالء ،لن تعجز الخربات
التونسية عن إيجاد الحلول للنهوض باالقتصاد وتحقيق التنمية
ورفع مستوى العيش للمواطن وبالتايل سيتحقق االستقرار
السيايس.
* يف رأيك ٬ما هو دور املثقف يف هذه املرحلة الدقيقة التي
تعيشها بالدنا؟
 من املثقف يا ترى؟ الجامعي ،املبدع ،املفكر؟ إذا أخذنابنظرية قراميش حول ما أسامه املثقف العضوي أي املنصهر
يف مجتمعه الحامل لهمومه واملبرش بطموحاته وآماله فإن
عىل هذا املثقف اليوم أن يحمل مشعل التنوير ويلتزم بقضايا
الشعب ويفتح الطريق أمام الجامهري باستنباط وسائل تفكري
جديدة وعميقه تسمح للناس أن تنعتق من سالسل الجمود
والتبعية للاميض والركون للتقليد.
عليه أن يستبق الجميع نحو املستقبل ويؤثث لصحوة
حقيقية تزيل رواسب الجهل والتخلف وتنري العقول وتطرد
كل األشباح وصانعي األوهام املكبّلة لكل إرادة يف التح ّرر.
املثقف هو حارس القلعة وحاميها وهو املزعج الرضوري
ألصحاب السلطة والرادع مليوالتهم التسلطية ،وهذا دوره اآلن
وهنا عليه أن يقف يف وجه السلطان مهام كان وأيا كان وأن
يسطر مع شعبه آفاق املستقبل القريب والبعيد بعيدا عن
التذيل والحسابات الضيقه ،وذلك ما أنهك بالدنا يف السنوات
األخرية وسمح لكل بائعي األوهام ومر ّوجي األكاذيب أن تفعل
ما فعلت وأن تأيت عىل األخرض واليابس.
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اقتصاد

البنك الدولي يساعد تونس 
أكد البنك الدويل ،مساندته القوية لتونس ومساعدتها عىل االستجابة للتطلعات الرشعية لشعبها والتعبري عن توقعاته وطموحاته
لتحقيق انتعاش اقتصادي يفيض إىل من ّو وازدهار شاملني.
كام أكد البنك الدويل أنه «يراقب عن كثب مجريات األحداث يف تونس ،البلد الذي مر بعرشية من التحديات االقتصادية الخطرية
قوبلت بتجاهل كبري يف سياق من الصعوبات االجتامعية والسياسية».
والحظ البنك الدويل أن هذه الوضعية قد تفاقمت نتيجة مع التأثري املدمر لجائحة كوفيد 19 -وتبعاتها عىل الحياة اليومية للتونسيني.

التخفيضات الصيفية تبدأ يوم  05أوت

تعلم وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنه بطلب من املهنة
تقرر ضبط تاريخ انطالق الدورة الصيفية ملوسم التخفيضات
بداية من  05أوت  2021ليمتد ستة أسابيع بداية من تاريخ
انطالقه أي اىل غاية  16سبتمرب .2021
ونظرا إىل أهمية هذه التظاهرة وانعكاسها اإليجايب عىل الدورة
االقتصادية وعىل القدرة الرشائية للمواطن ،تدعو الوزارة كافة
التجار للمساهمة يف إنجاح هذا املوسم والحرص عىل تطبيق
مقتضيات القانون عدد  40لسنة  1998املتعلق بطرق البيع
واإلشهار التجاري خاصة يف ما يتعلق:
 برضورة إيداع ترصيح يف الغرض لدى اإلدارات الجهويةللتجارة،
 االلتزام بالتخفيضات املرصح بها والتي يجب أال تقل عننسبة ،% 20
 القيام باإلشهار عىل واجهات املحالت وبيانها حسب نظامالتأشري الثنايئ وتحديد املنتوجات املعنية بالتخفيض بصفة
واضحة.
كام أنه وباعتبار حساسية الظرف الصحي ،تدعو الوزارة كافة

التجار املساهمني يف هذه التظاهرة إىل االلتزام بالربوتوكول
الصحي عرب:
 إجبارية ارتداء الكاممة بالنسبة إىل القامئني بالبيع والحرفاءوقياس الحرارة مبداخل املحالت والفضاءات واألروقة التجارية،
 توفري موزع معقّم لأليادي باملحالت. -احرتام التباعد الجسدي داخل هذه الفضاءات.

إعــــــــالن
تسويغ محل تجاري عن طريق الظروف المغلقة
يعتزم االتحاد العام التونيس للشغل تسويغ محل تجاري مبقر االتحاد الجهوي للشغل باملنستري الكائن بالحي السادس فرحات
حشاد املنستري وامللخصة بالجدول التايل:

النشاط معلوم الكراء الشهري تاريخ فتح الظروف
املساحة
الفصل
االفتتاحي بالدينار
محل تجاري املساحة 67٫00م 2تجاري  600دينار بزيادة  ٪5عن  31أوت 2021
كل سنة تجديد
فعىل الراغبني يف املشاركة والذين مل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الجامعات املحلية او القباضات املالية
وليست لهم سوابق عدلية او يف حالة افالس ان يقدموا الوثائق املطلوبة واملبينة اسفله:
ـ نسخة من وصل خالص الضامن الوقتي واملساوي لـ ٪10من السعر االفتتاحي للمحل املزمع كراؤه.
ـ ظرف مايل يحتوي عىل العرض املايل عىل ان ال يقل عن سعر االفتتاحي الشهري.
ـ مطلب كتايب يف تسويغ املحل باسم االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل مع ذكر النشاط
ـ تودع الظروف يف ظرف مغلق يكتب عليه «ال يفتح» عرض كراء محل
ـ ترسل العروض عن طريق الربيد او تودع مبارشة بقسم الشؤون القانونية لالتحاد العام التونيس للشغل
مبقره  13شارع الواليات املتحدة االمريكية تونس .1002
* مالحظة :لزيارة املحل واالطالع عليه مبارشة يرجى االتصال باالدارة الجهوية لالتحاد الجهوي للشغل
باملنستري من الساعة  8٫30إىل الساعة .13٫00
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صابة الحبوب تتجاوز
 16مليون قنطار

بلغت الحصيلة النهائية والرسمية لصابة الحبوب يف تونس لهذا املوسم
4ر 16مليون قنطار مع تجميع 9ر 7ماليني قنطار.
وتقدر الحاجيات الوطنية من الحبوب ما بني  28و 30مليون قنطار سنويا
ما يعني أنه سيقع تغطية الفارق يف صابة الحبوب لهذا املوسم مبواصلة
توريد خاصة القمح اللني.
وأظهرت معطيات من اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي بوزارة الفالحة أن
موسم الحصاد قد انتهى تقريبا إذ بلغت املساحات املحصودة اىل غاية يوم
 28جويلية املايض ،حوايل  802ألف هكتار (هك) من جملة  810آالف هك
قابلة للحصاد أي بنسبة تقدم تقدر بحوايل  99باملائة منها  699ألف هك
بواليات الشامل (من جملة  707ألف هك قابلة للحصاد) وحوايل  101ألف
هك بواليات الوسط والجنوب (من جملة  102ألف هك قابلة للحصاد).
وتوزعت املساحات املحصودة حسب األنواع عىل  457ألف هك قمح
صلب و 60ألف هك قمح لني و 276ألف هك شعري و 9200هك ترتيكال.
وبخصوص تقدم التجميع إىل غاية  28جويلية املايض أظهرت املعطيات
املتوفرة أن كميات الحبوب املجمعة بلغت حوايل  7ماليني و 936ألف
قنطار منها  7ماليني و 410ألف قنطار حبوب استهالك.
وانقسمت الكميات املجمعة حسب األنواع اىل  6ماليني و 904ألف قنطار
قمح صلب و 319ألف قنطار قمح لني و 187ألف قنطار شعري.
كام ت ّم تجميع حوايل  526ألف قنطار من بذور الحبوب من ِق َب ِل مختلف
رشكات إنتاج البذور املمتازة موزعة عىل  51ألف قنطار من قبل ديوان
الحبوب ومليونني و 911ألف قنطار من ِق َب ِل الرشكات التعاونية و 4ماليني
و 447ألف قنطار جمعتها الرشكات الخاصة.
وبالنسبة اىل جودة الحبوب فقد اعتربت املصالح املختصة بوزارة الفالحة
أنها عموما مقبولة لهذا املوسم مع تسجيل عدد قليل من طلبات اعادة
تعيري الحبوب من قبل املنتجني نظرا إىل املراقبة التي وقعت عىل مراكز
التجميع يف املصادقة عند قبول الحبوب.
وعىل صعيد آخر قدرت املساحات املتوقع حصادها  810آالف هك من
جملة  1مليون و 130ألف هك مبذورة منها قرابة  707آالف هك بواليات
الشامل وحوايل  103آالف هكتار بواليات الوسط والجنوب .وبالنسبة إىل
املساحات السقوية من املتوقع حصاد حوايل  68ألف هك من جملة 72
ألف هك مبذورة.
وإلنجاح موسم الحصاد من الناحية اللوجستية ،متت املصادقة عىل 176
مركزا قارا إذ توجد الصابة من جملة حوايل  186مركزا موزعة عىل كامل
تراب الجمهورية ،ورفض بقية املراكز لعدم استجابتها للمقاييس الدنيا
املطلوبة .كام ت ّم إعداد معلقة تتضمن التذكري بإجراءات قبول الحبوب
الغش.
باملراكز وتشديد املراقبة عليها للحد من الضياع ومقاومة ّ
وبخصوص مخابر التعيري صادقت اللجان الجهوية واللجنة املركزية املكلفة
عىل  25مخربا لتعيري الحبوب املحلية جاهزة الستقبال العينات.
ويشار اىل أن عدد آالت الحصاد املتوفرة لتأمني موسم الحصاد قدرت بحوايل
 3553آلة منها  3100آلة موجودة يف واليات الشامل و 453آلة يف واليات
الوسط والجنوب ،مع العلم أن أسعار اآلالت الحاصدة الجديدة ارتفعت
بصفة ملحوظة خالل السنوات األخرية ليرتاوح معدل أسعارها لدى نيابات
بيع اآلالت الفالحية حاليا بني  300و 350ألف دينار.
كام ت ّم القيام بحمالت تحسيسية وأيام إعالمية لفائدة الفالحني ملساعدتهم
عىل القيام بعمليات الصيانة الالزمة وت ّم تعديل أكرث من  250آلة حصاد
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اقتصاد

 ترتاجععائدات السياحة
. باملائة لتبلغ زهاء مليار دينار وفق بيانات البنك املركزي التونيس19  بنسبة،تراجعت العائدات السياحية لتونس
. مليار دينار3ر771  باملائة لتبلغ زهاء30  بنسبة،وارتفعت يف املقابل مداخيل الشغل امل ُجمعة
 مليار دينار4ر2  لتصل اىل،2021  جويلية20  وفق بيانات يوم، باملائة25 وتراجع اجاميل خدمة الدين العمومي بنسبة
.2020  مليار دينار خالل نفس الفرتة من5ر6 ان كانت يف حدود
11  مليار دينار مشكال ارتفاعا بنسبة11ر1  إىل،2021  جويلية28  بحلول يوم،وارتفع الحجم اإلجاميل إلعادة التمويل
1ر5  لتبلغ زهاء15  ارتفاعا بنسبة، بدورها، سجلت املبادالت بني البنوك2020 باملائة باملقارنة مع الفرتة نفسها من سنة
.مليار دينار وفق بيانات البنك املركزي التونيس

الحبيب دلهوم املستشار ببلدية تونس يف ذمة اهلل
إنتقل إىل جوار ربه املغفور له بإذن الله الحبيب دلهوم املستشار ببلدية تونس ورئيس دائرة بلدية حي التحرير
.تغمده الله بواسع رحمته ورزق أهله وذويه جميل الصرب والسلوان
انا لله وإنا اليه راجعون
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عز الدين سعيدان

مقرتح إيجابي له تأثري على
نسبة التضخم
أكد الخبري االقتصادي عز الدين سعيدان أ ّن دعوة
 ممثيل الجمعية،رئيس الجمهورية قيس سعيّد
املهنية التونسية للبُنوك واملؤسسات املالية إىل
الح ّط قَدر اإلمكان من نِسب الفائدة املعمول
 قابلة،بها لي ُعود جزء منها للمجموعة الوطنية
.للتطبيق
وأضاف سعيدان أ ّن نسبة الفائدة تنقسم إىل
 القسم األول يتحكم فيه البنك املركزي وهو ما يس ّمى «بنسبة الفائدة املديرية والبنوك ال،قسمني
 مشريا إىل، ويتعلق بهذا الهامش،+TMM أما القسم الثاين ف ُيعرف بـ،تلعب أ ّي دور يف هذه املسألة
، مشريا إىل هذا املقرتح يف صورة التفاعل معه إيجابيا،أ ّن بعض القروض تُسند بنسبة فائدة مشطة
 وهو طلب ينسجم مع بقية،سيكون له تأثري عىل نسبة التضخم املايل والقدرة الرشائية للمواطن
.املطالب الداعية إىل التخفيض يف أسعار املواد الغذائية واألدوية

MINISTERE DE L›AGRICULTURE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE
COMMISSARIAT REGIONAL AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE MEDENINE
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
N° 092021/
Fourniture, transport et pose des canalisations et pièces spéciales et travaux de génie civil des projets d’AEP à
réhabiliter: MARS ET KRID, SFIFIR ET ZOUEY MENZLET MOGGUER
La République tunisienne a obtenu un financement de la
Banque Africaine de Développement (BAD) pour financer
le Programme National d’Alimentation en Eau Potable des
Zones Rurales phase II, de l’année 2021, Il est prévu qu’une
partie des sommes accordées au titre de ce financement sera
utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du marché
relatif aux projets d’AEP à réhabiliter
Le CRDA de Médenine relevant du Ministère de l’Agriculture
des Ressources Hydrauliques et de la Pêche invite, par le
présent Appel d’Offres, les entreprises agréées par le Ministère
de l’Équipement, l’habitat et l’aménagement du territoire
pour l’activité : VRD1 catégorie 2 ou plus ou VRD0.
Ayant les capacités techniques et financières minimum
exigés par le cahier des charges à présenter leurs offres pour
la réalisation des travaux de réhabilitation de SAEP MARS
ET KRID, SFIFIR ET ZOUEY MENZLET MOGGUER.
Les entreprises intéressées par cet appel d’offres peuvent
obtenir des informations supplémentaires et examiner les
Dossiers d’Appel d’Offres disponible au niveau du CRDA
de Médenine Adresse : Avenue 2 Mai 1966 Route Tataouine
4119 Médenine et retirer le cahier des charges contre le
paiement de la somme de Cent Dinars (100 DT) à receveur
de gestion des établissements Publics de Médenine ou à son
CCP N° 1686760
1. Les offres doivent être envoyées sous pli fermé par voie
postale et recommandée ou par rapide-poste au nom du Maître
de l’ouvrage ou remises en main propre contre décharge au

bureau d’ordre central du Maître de l’ouvrage. Les offres
doivent être envoyées au nom de Monsieur le Commissaire
Régional au Développement Agricole de Médenine sise à
Avenue 2 Mai 1966 route Tataouine et doivent parvenir au
plus tard le 072021/09/ à 10:00 heure et portant la mention :
« Appel d›offres N° 092021/ pour la fourniture, le transport
et la pose des canalisations et pièces spéciales et travaux
de génie civil de réhabilitation de SAEP MARS ET KRID,
SFIFIR ET ZOUEY MENZLET MOGGUER ».
La date et le numéro d’enregistrement du bureau d’ordre du
CRDA faisant foi.
2. La durée de validité des offres est fixée à 120 jours à
compter de la date d’ouverture des offres.
3. Les plis seront ouverts en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le
072021/09/ à 10 :30 heures, à la salle des réunions du CRDA
de Médenine.
4. Chaque offre doit contenir les documents spécifiés à l’article
33 de dispositions générales et règlement de l›appel d›offres
5. Toutes les soumissions doivent être accompagnées d’une
caution provisoire pour un montant de :
- Sept mille Dinars (7 000 DT)
Chaque cautionnement devra être valable 150 jours à compter
du lendemain de la date d’ouverture des offres.
Chaque offre ne contient pas la caution provisoire ou parvient
après la date limite de réception des offres sera écartés.
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متفرقات

في وزارة الثقافة

إىل متى تتواصل عقود املراكنة؟
إهدار املال العام يف وزارة الثقافة
متواصل وال أحد عازم عىل إيقاف هذا
الطوفان من خالل إسناد عقود باملراكنة
يف خرق ملبدإ املساواة وقانون املنافسة
والصفقات العمومية.
محام بصورة اعتباطية من بني
يت ّم اختيار ٍ
محام دون تناظر وال
ما يزيد عن ٍ 8000
منافسة ....دون وجود ضوابط يف تحديد
التسعرية ....تحت مسمى استشارات
قانونية.
لتدفع فواتري مببالغ خيالية (مئات
املاليني).
حسب الوثائق املتوفرة والتي تنرشها
«الشعب» فإن املحامي املذكور تحصل
عىل أكرث من ثالمثائة ألف دينار.
يؤيدنا يف ذلك تقرير التفقدية العامة
بوزارة الثقافة التي دعت اىل إلغاء العقد
رغم ذلك قامت الوزارة بتجديد العقد.
كم لدينا من عقد مراكنة مع محامني
مميزين دونا عن زمالئهم.
يف املقابل نجد الفضاءات الثقافية يف حالة
يرىث لها بناية وتجهيزا (يغرد فيها البوم)
هذه املاساة تتكرر يف جميع الوزارات دون استثناء وباشكال
وصيغ مختلفة.
إنها دولة الفساد واملفسدين.
هذا ما قاله بدر الدين القمودي عضو مجلس النواب املكلف
بالحوكمة.
طبعا نحن لن نعلق لكننا ننرش الوثائق لعلهم يراجعون
حساباتهم.
* رمزي

ينطلق اليوم:

برنامج مهرجان
باردو فاست
تحت شعار نقاوم لنشتغل ونكون دامئا
هنا اختار فضاء دار املرسحي الذي
يديره الفنان املرسحي سليم الصنهاجي
ورفيقة دربه املمثلة املرسحية صباح
بوزويتة تنظيم مهرجان «باردو
فاست Bardofest /يف الفرتة املمتدة
من  5إىل غاية يوم  18أوت الجاري
وسيتابع جمهوره هذا املهرجان جميع
العروض بتقنية Live Streaming
والتي ستنطلق كل ليلة عرض بداية
من الساعة التاسعة والنصف مبرسح
الهواء الطلق دار املرسحي ،باردو وفق
هذا التوزيع:
:
• الخميس  5أوت عرض
«أصايل» لعامد عامرة
الفرقة الوطنية للفنون الشعبية
• الجمعة  6أوت عرض موسيقي «نشوة» لرشيف أحمد
• السبت  7أوت مرسحية «عقاب جواب» ملحمد عيل سعيد لرشكة رؤى لإلنتاج
املرسحي
• األحد  8أوت عرض راقص «الشارع يرقص» لجمعية  ARTOMYMOSبسكرة
• اإلثنني  9أوت مرسحية «للرجال بركة» لتوفيق العايب ومتثيل نجوى ميالد
• الخميس  12أوت مرسحية «الشانطي بار» ملحمد عيل دمق
• الجمعة  13أوت عرض موسيقي «شَ ــا ِويٌة» لنضال اليحياوي
السبت  14أوت عرض موسيقي «الغنجة» للعرويس الزبيدي
• األحد  15أوت مرسحية «ليلة مع ّومة» لجامل املداين ٬لبنى نعامن .محمد عيل
املداين .إكرام عزوز.
• األربعاء  18أوت مرسحية «ذاكــرة» لسليم الصنهاجي وصباح بوزويتة.
* الخشناوي

رسالة إىل وزيرة التعليم العالي ...بعد  25جويلية 2021
هذا حالنا يف وزارة أنت حاكمتها...
* حاتم النقاطي (جامعي وكاتب
تونيس)
السيدة الوزيرة بعد أحداث 25
جويلية  2021وما فضحته من فساد
عشش يف مؤسسات الدولة كنا
كغرينا نبهنا له يف كتاباتنا الصحفية
ويف اإلعالم السمعي البرصي ويف
لقاءاتنا مع كبار املسؤولني بوزارتكم
لنشري إىل فساد وتجاوزات لحقت
الجامعيني وحرمتهم من حقهم يف النقل ويف الرتقيات ويف التأهيل ويف
االنتدابات ...لقد عيل صربنا وبحت حناجرنا من وزارة أهملت حقوقنا
وغطت عىل الفاسدين مستغلة عدم استقرار الدولة وتنفذ بعض األحزاب
السياسية داخل هياكلها مام غيب حقوقنا وترك للفاسدين أبواب العبث
مبستقبل الباحثني يف غياب تام لإلرشاف الجاد من املسؤولني يف وزارتنا.

لقد أقدمت وزارة التعليم العايل سابقا عىل االذن مبناقشة مذكرات
ماجستري لبعض الطلبة محملة عميد كلية الحقوق بسوسة مسؤولية
منعهم من حقوقهم يف تقديم أعاملهم .يف حني أنها عمدت يف وضعيتنا
التي يغيب فيها السند السيايس تجاهل حقنا يف مناقشة أطروحتنا
للدكتوراه املودعة ألكرث من  11سنة للمناقشة والصادر
فيها من املحكمة اإلدارية حكم باتّ لصالحنا وقد سعت اإلدارة إىل
التحيّل عىل نص الحكم وحيثياته غري مهتمة بعلويته وإلزامه لها
بالتطبيق واحرتام االختصاص يف تعيني اللجنة وبلغ بها التنكيل بنا
ح ّد رفضها التنفيذ حتى بعد أن توجهت املحكمة اإلدارية لها مؤخرا
للمساعدة عىل تنفيذ الحكم .كام صمتت الوزارة عىل تزييف محرض
لجنة الدكتوراه باملعهد العايل للفنون الجميلة بتونس من غري أن تح ّمل
الفاعلني اي مسؤولية إدارية أو جزائية ج ّراء ما اقرتفته ضد حقوقنا
املعرفية واملهنية.
السيدة الوزيرة ...هذا أنا كغريي من الرشفاء بالجامعة التونسية
نعيش منطق التسويف والضحك عىل القوانني وعىل طموحنا لجامعة
دميقراطية متحررة من مافيا السياسة واالرس والجهات .وإننا كنقابيني

«ومسؤولني عن ما نقوله نرجو منكم تطبيق حكم املحكمة ومتكيننا من
مناقشة اطروحتنا واإلذن للمتفقد العام مببارشة التحقيق يف ما أفدناكم
به ونل ّح عىل ما نطلبه وأننا نتحمل مسؤوليتنا يف ما ذكرنا وما سنذكر بعد
أن أمعن بعض املسؤولني يف هذه الوزارة يف التغطية عىل الفساد واحتقار
حقوقنا ومتكني املوالني لهم من االحزاب ما ال حق لهم فيه ...سيديت
الوزيرة هذا أنا كغريي من الرشفاء نناضل لتطبيق حكم محكمةبات
ملناقشة اطروحتنا ونرسل عدول التنفيذ ونطالب مبحاسبة من تحيّل عىل
األحكام وعطل مناقشة أعاملنا ولكن ال مجيب ...هذا أنا دعتني الوزارة
لتحقيق فتحه الوزير السابق بعد مطالبتنا له بإنصافنا واىل اآلن ال نتيجة
لطلبنا ...فهل قدرنا جميعا ان ننتظر بعد  25جويلية  2021تحركات
جادة لتحرير وزارتنا من سلطة االحزاب لتحقيق الحقوق؟ لقد خربوا
مجهوداتنا وتحيلوا علينا لسنوات ومل يبق لنا غري الدولة سندا وإميانا
مطلقا مبؤسساتها ...فهل من مجيب لنخبة أتعبتها مجموعات الضّ الل
الجهوي وااليديولوجي يف غياب القرار الحاسم لتطهري املؤسسات من
مافيا متكنت بنا من غري حساب؟
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الحوار األدبي

حاورها :أبو جرير

الروائيّة واإلعالميّة وحيدة المي لـ «الشعب»:

النظام الفكري يصرّ على جعل املرأة
مجرّد ّ
ظل للرجل مهما أثبتت جدارتها وتم ّكنها

وحيدة املي صحافية يف جريدة األنوار (التحقيقات) ،خريجة معهد الصحافة إبداع نسايئ لسنة  ،2016رواية «رغبة بيضاء»  6قصص لألطفال .مراسلة مجلة
وعلوم اإلخبار ٬حائزة عىل ماجستري يف نظريات وتقنيات الفن باملعهد العايل للفنون الرشوق الخليجية طوال  4سنوات .ساهمت يف عديد املواقع والصحف العربية.
كان لنا معها هذا الحوار.
الجميلة بتونس ومرشفة عىل امللحق األديب بجريدة األنوار.
يف رصيدها :رواية «ن ّوة» فازت بجائزة الكريديف (جائزة زبيدة بشري) ألفضل

سياسات التفقري الثقايف قائمة على إفراغ اإلبداع
من محتواه وتحويله إىل مجرد واجهة تلميعية فولكلورية
الصحافية والقاصة والروائية وحيدة املي كيف ترسمني نشيد املسرية
* ّ
لقراء جريدة الشعب؟
 سكنني شغف املطالعة منذ كنت صغرية يف مرحلة االبتدايئ .كنت أض ّحيبثمن اللمجة لرشاء قصة ب  150مليام ،ثم أعيدها إىل املكتبة للحصول عىل
أخرى .يشء ما كان يشدّين إىل الكتاب رغم أنني من عائلة ال تعرف من الكتاب
غري الكتاب املدريس .نشأت بهذا الحب ،ومصادقة املذياع يف العطل الصيفية
خاصة ،واستفدت من الربامج الثقافية واإلبداعية ،وتدربت عىل كتابة بعض
الخواطر والنصوص والتفاعالت اللغوية التي كنت أعلم أنها مختلفة عماّ نكتبه
يف اإلنشاء وقريبة مام أقرؤه يف كتب مي زيادة ،غادة السامن ،إحسان عبد
القدوس ،جورجي زيدان ،جربان خليل جربان ،نوال السعداوي ،نجيب محفوظ،
طه حسني ،وطاهر بن جلون وآخرين .كنت أكتب وأقدّم نصويص إىل أستاذ
العربية لالطالع عليها ،وكان يشجعني عىل مواصلة كتابة هذه النصوص الهاوية.
يف الباكالوريا فاجأين أستاذ العربية باملشاركة بقصة «حنني إىل زمن الطني» يف
مهرجان «أبو القاسم الشايب لإلبداع املدريس» بعني دراهم سنة  ،1994والفوز
بالجائزة األوىل ،يومها التقتني مبكتبها مديرة معهد الفتيات بالعمران التي مل
نكن نراها إالّ يف األروقة واحتفت يب ورأيتها تبتسم ألول مرة ...وأخربتني بأنني
سأنتقل إىل عني دراهم لحضور فعاليات املهرجان والحصول عىل الجائزة .وملا
عدت يوم االثنني وجدت تهنئة باسمي يف سبورة الساحة الكبرية ...وتهافت
التالميذ وتهامسوا يسألون من هي التلميذة وحيدة املي الفائزة بجائزة وطنية
يف اإلبداع املدريس ...حينئذ أدركت أن ما أكتبه إبداعا وأن التتويج أحدث فتحة
يف أوىل بدايايت ....صقلتها لتكون بوابة تحملني إىل عامل الرواية بالغرق أكرث
يف الكتب وااللتحاق باملعهد العايل للصحافة وعلوم اإلخبار والدخول أكرث يف
معمعان الصحافة الثقافية والكتابة الروائية التي أنتجت «ن ّوة» و»رغبة بيضاء»
وسلسلة من قصص األطفال :ذات البطنني/طائر الحناء/عصفور الج ّنة/الدمعة
الحائرة/صديق القمر/صيّاد الفراشات العنيد.
اختصت يف الشأن الثقايف والكتابة لها فم وأسنان
*وحيدة املي إعالمية ّ
وأرواح .أين نجدك يف هذا املنتدى الحامل؟
تخصصت يف اإلعالم الثقايف،
الصحافة وعلوم اإلخبار ّ
 منذ د َرست يف معهد ّوع ّمقت االختصاص مباجستري يف نظريات وتقنيات الفن باملعهد العايل
للفنون الجميلة بتونس .وبحكم ولوجي عامل الرواية برواية «ن ّوة» الفائزة
بجائزة الكريديف ألفضل عمل إبداعي لسنة  ،2016و ّجهت كتابايت إىل جانب
السياسية واالجتامعية إىل املقاالت الثقافية من خالل اإلرشاف عىل
التّحقيقات ّ
امللحق األديب بجريدة «األنوار» .وأعلنت من خالل بطاقتي األسبوعية املعنونة
«بهدوء» مواقف عديدة جريئة ورصيحة تجاه ما يحدث من حراك واهتزازات
وم ّد وزجر داخل الساحة الثقافية .ال أخفيك أنني أرغب دامئا يف تحريك مياه
الربك الراكدة ،والنبش والحفر ،ووضع اإلصبع عىل الداء ،وت َحويل الكلمة إىل
طلقات نارية يف رأس الرداءة والتّتفيه والتسطيح وثقافة النزول بالرأي العام
إىل القاع ،سواء بالقرارات االرتجالية الرتقيعية ،أو بربامج التمييع ،أو بسياسات
التفقري الثقايف القامئة عىل إفراغ اإلبداع من محتواه وتحويله إىل مجرد واجهة
تلميعية فولكلورية تضيئ يف املناسبات والتظاهرات العابرة.
طبعا أمام كل هذا من واجبي تحويل الكلمة إىل عيار ثقيل وطلقة نارية
أنبت لقلمي أنيابا تجعله يدافع برشاسة عماّ تبقّى
أوجهها إىل رأس الرداءة .كام ّ
ظل فوىض
لنا من مبادئ وقيم ثابتة من شأنها أن تحمي الثقافة يف تونس يف ّ
السمرسة الثقافية،
سنوات ما بعد الثورة من االنزالق يف أنفاق الظّالمية أو ّ
وثقافة املصالح والصداقات.
* يقال ال يشء من غفوته وعفويته والكتابة وجع يُصلب عىل األزهار؟
 نعم الكتابة وجع ،وهي أيضا فرح وحلم .لكن عندما متت ّد مساحات األمل يفرسية املغلقة ،غرفة الداخل
داخل املبدع يجد نفسه يكتب من داخل غرفته ال ّ
نصه ملراوغة القارئ .وعىل
امل ُلهمة ،الصادقة وإن لجأ الكاتب إىل التمويه وأقْ َن َعة ّ
هذا األساس ال يشء يف الكتابة يتّسم بالعفوية ...إ ّن النصوص التي نكتبها هي
تلك البذرة التي تخرج منها الشّ جرة.
الصمت والحريق.
* كتبت عديد القصص املوجهة إىل األطفال داخل سور ّ
هل الكتابة لألطفال خالصة الخالص؟
 -مل أخطّط للكتابة للطفل .وجهت كل اهتاممي إىل الكتابات الصحفية

حسب رضورة العمل ،والرواية ألنني أرى نفيس مزارعة ناجحة يف هذا الحقل
اإلبداعي الذي أنتج «ن ّوة» و»رغبة بيضاء» ورواية جديدة يف الطريق .غري أن
األمومة وضعتني أمام اختبارات صعبة كثرية عىل رأسها إجبار أطفايل عىل النوم
ألرسق لنفيس بعض الراحة ،وكنت ألوذ بالحيك من نسج الخيال ألج ّرهم إىل
ال ّنوم جرا ،وتطول الحكاية بالتّمطيط والتّشويق حتى يرسقني النوم .وأجدين يف
ألمتص شغبهم وكنت أنجح إىل ح ّد منا وهذا ما
ّ
كل مرة ألوذ بقصص من الخيال ّ
شجعني عىل تدوين قصيص ونرش سلسلة منها مع «دار يس» للنرش وقد حدث
ذلك يف صمت وبال مقدمات.
كالسري عىل البيض،
فهي
سهلة،
ليست
للطفل
الكتابة
والجدير باملالحظة أن
ّ
فعندما نكتب للقارئ الصغري علينا أن نتطهر من الداخل جيدا ونتخلّص من
وترسباتنا السلبية ونتصالح مع هذا املخزون السلبي
عقدنا وأعطابنا النفسية ّ
ونح ّوله إىل طاقة إيجابية تنقل صورة مضيئة عن العامل ،وتشيع الفرح والقيم
اإلنسانية .لكنه الخالص املؤقت واملعادلة الصعبة التي تحتاج إىل قدرة كبرية
من الكاتب للتحكّم يف النص والكتابة من خارج منطقته الرمادية ،وقدرته عىل
استحضار الطفل الكامن فيه.
* أرشعتك مبحرة دامئا يف مملكة أمواج اإلبداع التونيس املكتوب خاصة .هل
هي متعة أم شقاء اإللزام؟
 أفهم اإلبداع املكتوب هنا عىل مستويني .األول ،الصحافة املكتوبة عشقياألول واألخري رغم أنها مهنة املتاعب .وهي اختياري الواعي منذ اخرتت إجراء
تربيص الجامعي يف السنة ثالثة صحافة بجريدة الصباح وقضيت معها أربع
سنوات كاملة .والثاين ،يشمل كل الكتابات التونسية عىل اختالف أجناسها.
وبحكم إرشايف عىل امللحق األديب من الواجب االهتامم مبا يكتب للتعريف
باإلصدارات الجديدة وإضاءتها .ومنح الكاتب والشعر والباحث والناقد التونيس
فرصة التعبري عن مواقفه وآرائه أمام تقلّص مساحات التعبري املتوفّرة ،واختزال
الربامج التلفزية يف أغلبها وكذلك اإلذاعية (باستثناء اإلذاعة الثقافية) الثقافة يف
املهرجانات واملرسح واملوسيقى واستثناء اإلبداع واملبدعني .طبعا أمام تقلّص
فرص التعريف بالجديد يف هذا املجال من األكيد توفري مساحة ضوء تليق
مببدعينا.
* يعاين املشهد الثقايف من التهميش واإلقصاء واملحاباة والجوائز الكاذبة:
أين نجد وحيدة املي اإلعالمية واملبدعة؟
 ال أخفيك أ ّن الجوائز تفتح باب الحظ أمام العمل اإلبداعي شعرا كان أمبحثا أم نرثا وروايتي األوىل عندما حازت عىل جائزة زبيدة بشري لإلبداع النسايئ
شهدت املنعرج الحقيقي وانتبه إليها النقاد أكرث من ذي قبل .لكنها أيضا ليست
املقياس املحدّد لقيمة اإلصدار ،إذ هناك جوائز تغلب عليها املحاباة واملجامالت
والصداقات وتمُ نح إىل األقربني واملقربني للرتضية ولغيات ذاتية غري خالصة النية.
بذلك ت ُظلم عديد اإلصدارات وتُقىص وتُداس ويُدفع أصحابها إىل االنسحاب
الساحة للمتسلّقني وسامرسة الجوائز .لألسف هذا تقريبا ما
واإلحباط لرتك ّ
يحدث اليوم باستثناء بعض الجوائز املنترصة للنصوص الجيّدة.
* هل ميكن الحديث عن الكتابة يف صيغة املؤنث ،وأي عالقة بني الكتابة
والجندر؟
 ال وجود يف اإلعالم لخرب مؤنث وخرب مذكر ،فالقاعدة تؤكد عىل التعاطيمع الخرب حسب الرشوط املنصوص عليها ،وهي مقاييس ال عالقة لها بالنوع
االجتامعي .لكن يختلف األمر يف الكتابة اإلبداعية التي تأخذ من قناعاتنا
وأفكارنا وميولنا الكثري .من هنا تكون للكاتب بصمتُه الخاصة .لكن من
الرضوري التوضيح أنه ليس بالرضورة أن تؤنّث املرأة النص ألنها أنثى ويذكّر
الرجل النص ألنه ذكر .فكم من كاتب رجل كتب بقلم أنثى وكم من كاتبة
كتبت بقلم رجل .وأعتقد أن هذا التداخل يأيت من الرتبية واألفكار التي نتش ّبع
بها ،ومدى تق ّبلنا لآلخر املختلف جنسانيا وأي مرتبة نضعها فيه من منطلق
العد ّو أو الحبيب.
* إن سلّمنا بأن هناك رواية رجالية ورواية نسائية .ما هو دور الرواية
النسائية يف مقاومة الهيمنة الذكورية يف املجتمع األبوي ودولة الحق اإللهي؟
 هذا موضوع شاسع كالبحر يصعب حرصه .لكن خالصة القول فإن محاربةالهيمنة الذكورية كمحاربة طواحني الهواء .أو محاربة العنقاء والغول واألشباح.
املرأة يف مواجهة هيمنة غري ملموسة تتشكّل يف مامرسات وسلوكات وأفكار

تتغذّى من بيئة حاضنة لربوبية الذكر يف البيت والشارع ،فال متلك غري الكتابة،
الصنم .وهي يف النهاية
إن كانت كاتبة أو شاعرة أو ناقدة ،كسالح لتفتيت هذا ّ
تبقى محاوالت متعدّدة األصوات للتّخفيف من منسوب هيمنة الذكر عىل
األنثى وال عالقة للذكر هنا بالرجل ،إذ أ ّن نساء كثريات متشبّعات بالفكر
الذكوري هن األخطر عىل املرأة من الرجل.
هذا الصرّ اع املزمن يح ّول الكتابة إىل منرب للفضفضة واستفراغ أفكار مل
تتحقّق عىل أرض الواقع .وكلّام انك ّبت املرأة تنبش يف منطقة التّصادم بينها
وبني الذكر تضاعف من الهوت الذكورة يف الوعيها كأنثى وتعيد إنتاج املشكلة
الحل الجذري.
نفسها وتعيش عىل اجرتارها يف غياب ّ
ما يؤكد أن املرأة الكاتبة مل تنجح يف اجتثاث هذه الذكورة رغم ما حبرّ ته
منذ عقود ،هو أن املوضوع ما زال مطروحا للنقاش حتى اليوم ،وأكتفي هنا
باستحضار ترصيح للمفكرة الراحلة نوال السعداوي ،من بني أه ّم األقالم األنثوية
املحاربة للفكر الذكوري ،عندما التقيتها يف حوار سابق قالت «منذ حملت القلم
بالسجن» .هذا ما يجعل ثنائية الذكر واألنثى تتح ّرك
وكتبت حكمت عىل نفيس ّ
يف اتجاه ال ّرحى الدائري بجعجعة مل نر من طحينها غري القليل.
* بحكم تجربتك الرثية يف مجال الصحافة .نالحظ عزوفا واضحا من النساء
عن الفعل السيايس والنقايب وعن االنخراط يف األحزاب السياسية .هل من
توضيح؟
 ال يتعلّق اإلشكال باملرأة أساسا ،وهو إبعاد وإقصاء ال ميكن وصفه بالعزوف،فهي كائن طموح بدليل أنها نجحت يف التّموقع يف اختصاصات كانت محسوبة
عىل الرجل حتى يف مهن بسيطة مبا يف ذلك حضائر البناء ،محطات البنزين،
رفع الفضالت املقاهي والحانات وغريها .إذن ال تنقصها الشّ جاعة وال الطموح
وال اإلرادة وال الكفاءة ،لك ّنها تتح ّرك يف فضاء عا ّم يحدّد لها سقف الطّموح.
فهي موجودة يف الوزارات لكنها لن تصبح رئيسة حكومة ،وال رئيسة جمهورية،
وموجودة يف األحزاب دون أن تكون القيادية الفاعلة ،وموجودة يف النقابات
لكنها ال تحمل مشعل الريادة .وهنا نعود إىل السؤال السابق يف مواجهة املرأة
ظل للرجل
رص عىل جعلها مج ّرد ّ
للذكورة ،هذا النظام الفكري والسلويك الذي ي ّ
مهام أثبتت جدارتها ومتكّنها.
* أستاذة وحيدة إذا اعتربناك لوحة باأللوان التونسية يتم ّوج فيها املناخ
اإلبداعي الراهن .ما هي اللّوحة املنجزة بريشة اإلعالمية؟
 عىل قتامة املشهد ،إالّ أنني متفائلة وأرى بعني الحكيم أ ّن الجواد سينهضالسحب الداكنة ستنقشع ،وأ ّن الشّ مس سترشق ،والبحر سيفتح
من كبوته ،وأن ّ
الساحرة .فام يحدث من حراك وما نشهده من فوىض
لنا أبوابه لرنمتي يف زرقته ّ
الساحة اإلبداعية والثقافية ستكون له إنتاجاته ونتائجه املفرحة .وأحب بريشة
ّ
اإلعالمية ،والدارسة أيضا فنون جميلة أن أرسم املشهد باألزرق الفريوزي الذي
يليق بأناقة البحر يف ساعات الصباح األوىل.
* يقول محمود درويش ،القهوة هي املرأة واملرأة هي الحب والحب هو
املرأة .وأنت امرأة ومبدعة؟
 من منطلق املبدعة أجيب عىل قول محمود درويش بقول جان جاكروسو« :الرجل من صنع املرأة فإذا أردتم رجاال عظاما فعليكم باملرأة ،علموها
ما هي عظمة النفس» .إذن املرأة هي التي تصنع الغول أو املالك ،هي من
تخلق س ّجانها وس ّيدها .وعندما نرغب يف غلق باب الجدل يف موضوع الذكورة
علينا كام قال روسو باملرأة ألنها هي منبع املأساة .ومن منطلق امرأة أعترب
الرجل قهوة املرأة واملرأة قهوة ال ّرجل تعدّل املزاج ومتنح الجسد الطاقة مبا
يكفيه من كافايني.
* ختاما ،اإلبداع إحساس ما بني الضوء والظالل؟
 املبدع كائن يتأثر طبعا بكل التناقضات والثنائيات .يعيش األبيض واألسود.يعيش الفوق والتحت .لكن إحساسه املضاعف يجعله يتلقّى األشياء مضاعفة
سواء كانت مفرحة أو محزنة .فاإلبداع ضوء وظل :ضوء الحقيقة ،الفعل،
الشهرة ،البحث والخلق .وهو الظل ،يحارب ظل الفكرة واملوقف ،ويعيش
الظل بسبب قلة ذات اليد يف
أيضا يف ظل فكرة غريه ومواقفه ،كام يعيش يف ّ
ولعل الخصاصة أفضل بكثري من فقر القناعات
زمن يجوع فيه املبدع ويحفى ّ
والثوابت واملبادئ والتي ته ّيئ املبدع لبيع الذ ّمة والتح ّول إىل بوق للدّعاية.
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«طوفان من الحلوى ...يف معبد الجامجم» ألم الزين بن شيخة (الجزء الثاين واألخري)

العالج بخلق املعنى مقابل العالج باجلدل

* د .نعيمة الرياحي
(أستاذة الفلسفة املعارصة /جامعة تونس)

غري بعيد عن تاريخ صدور ال ّرواية كانت أم الزين قد كتبت *الف ّن يف زمن
اإلرهاب* وهو عنوان آخر لألمل يقرتح معالجة ظاهرة اإلرهاب بإبداعات
الفنان لك ّنه عنوان ما زال يع ّول عىل الفلسفة يف معالجة الكوارث ويف إيجاد
حلول حكيمة لواقع ال ميكن تربيره إال بحكمة الفالسفة.
رواية *طوفان من الحلوى ...يف معبد الجامجم* تأيت كتمرين تطبيقي لعنوان
*الفن يف زمن اإلرهاب* هي تعبرّ عن وعي أعمق بفظاعة املوت كآخر صناعة
لسياسات رأس املال .وهي لوحة فنية تعالج واقع املوت العنيف الذي صنعته
أيا ٍد قذرة .هي رواية تحاول أن تجيب عن سؤال ماذا يقدّم الفنان لجمهور من
الناس يصابون يوميا بخيبات متن ّوعة.
املوت قد استفحل يف تنويعات كثرية ومل يعد من املمكن السكوت عنه أو
معالجته بهدوء الفلسفة ورصانة العقل .إنّه قد اخرتقنا من كلّ صوب ومل يعد من
املمكن أن نعيشه أو نتح ّمله يف انتظار حلول العقل الجدايل األخالقي.
هذا زمن رديء ج ّدا ،زمن املوت الذي يلتهمنا ويهاجمنا إراديا وعشوائيا...
املوت الذي أراده حكام السواد -الدواعش -واملوت الذي أرادته آخر مستج ّدات
*املخابر التكنولوجية* -الكورونا -فريوسات تستويل عىل حياتنا وعىل حريتنا من
كل صوب وحدب .كنا ال نشك يف عرص ذهبي حيث الحياة الطبيعية كانت عادية
أما اليوم فحتى البداهة والطبيعة أصبحت مه ّددة.
كلّ هذا العامل امل ّر انتزع أم الزين بن شيخة من الفلسفة إىل الرواية حتى
تخلق عاملا آخر ممكنا عىل األقل من جهة التعبري إن مل يكن من جهة الحياة.
سخريّة وضحك يبايل باألشياء ح ّد الالنهاية يذكّرنا أيضا بعنوان آخر أل ّم الزين
بن شيخة يف ديوان شعري* :اضحك أيها ال ّدهر الرشقي* ،وعن أ ّي يشء سيضحك
هذا الدهر الرشقي؟ فعال هوال يضحك لالّيشء وللعدم بل سيضحك أل ّن هنالك
فراغ وأل ّن هنالك عدم .وهو سيضحك لخلق عامل ولخلق كثافة جديدة إنها بهجة
الحقيقة العارية /العلم املرح.
تلك أيضا من أهداف الرواية ال فقط نقد للعدم والالمعنى *معبد الجامجم*-
بل أيضا لخلق املعنى*طوفان من الحلوى* .أم الزين بن شيخة عندما تنحت
عباراتها هي ال تبايل بقوانني الكتابة العادية وال تق ّدس األفكار إذ تعترب أ ّن هذه
األخرية قد قُ ّدت من عبقرية العقالء ليتواصلوا يف ما بينهم بشكل تواضعي ،لذلك
هي تنهال عليك بالجمل وراء األخرى دون احرتام للتّسلسل الزمني أو حتى
التتابع العادي ألحداث الرواية إذ ال يشء عادي عندها وليس علينا أن نعتاد
عىل أي يشء وويحك إن كنت تنتظر نهاية سعيدة أو ح ّدا متناغام .الكاتب كام
القارئ وكام قالت هي نفسها -ذات حوار الكرتوين -ليسا هويتني ثابتيني .يجب
أن ينخرط القارئ يف الرواية ويفهم ما عليه أن يفهم وأن ال يكون كسوال كام تع ّود
عند قراءته لروايات نجيب محفوظ أو إحسان عبد القدوس ،كام أنّه يجب أن ال
يبحث عن عقدة أو عن أبطال ثابتني أو مسار سينتهي ،فال وجود لقصة وال وجود
لعقدة وال وجود ألبطال ثابتني .الرواية قصص متع ّددة بل حكايات ال تنتهي كلّها
درام ّية ال واحدة ميكن تعويضها بأخرى وشخوص الرواية يتغيرّ ون يف أسامئهم
وداللتهم :فكوشامر مثال هو عبد الباقي االسم امله ّم يف الرواية -وليس البطل ألنّه
ليس بطال يصنع األحداث أو يط ّورها كام ألفنا ذلك يف الرواية التقليدية ،-يتغيرّ
اسمه يف كلّ مرة وهو نفسه * مل يكن يفكّر يف أ ّي مرة عن أسباب أسامئه املتغرية*
(ص .)184وقد يكون اسمه عامد كام أخربه الغريب وهو ابن دادا حبيبة وليس
ابن دادا شهبية أي هو ابن عمه وليس ابن أبيه .لكن ما هو واضح أ ّن الروائية
قد أعطته اسم كوشامر وهو ما يعني الكابوس الذي يجمع الجامجم وهو عبد
الباقي الطالب اشتغل أطروحة دكتوراه عىل *تاريخ االغتياالت يف اإلسالم *...وكان
قد اختار هذا املوضوع يف شكل إنصاف إلخوته املذبوحني كام تقول أم الزين
بن شيخة.
يقول كوشامر مه ّيئا نفسه لرسم عالقة جديدة مع الغريب * :فليكن ...لنحافظ
عىل االسمني معا ...األسامء ليست قدرا نهائيا أل ّي يشء** (ص  )191وتقول أيضا
أم الزين بن شيخة (ص  ...)*101وهو عبد الباقي كوشامر الذي ق ّررت أ ّمه عمدا
أن تس ّميه بهذا االسم من أجل حاميته من األذيّة ...ومنذ ذاك القرار وهو يجهد
نفسه يك يشبه اسمه متاما * ...ثم نجد دادة شهبة ودادة زعرة وغريهام ،كله ّن
أمهات تعانني لوعة فراق أبنائهن وأقربائهن وإن تع ّددت أسامؤهن ،ثم ميارى
وخديجة اللّتان اجتمعتا يف ذهن عبد الباقي كقطعتي حلوى يف آخر الرواية...
الكاتبة هي أيضا غري مستق ّرة ال تكتب يف لغة الكاتب الهادئ املطمنئ ،هي
كام قال عنها مقدم الرواية محمد الخبو*متوتّرة* ،واعية *بأ ّن الحضيض يحارصنا
من كلّ صوب* وهي تنادينا أن *نخرتع مم ّرا آخرا*....
لقد قالت الكاتبة أم الزين بن شيخة عن روايتها *طوفان من الحلوى ...يف

معبد الجامجم * ذات حصة احتفالية بروايتها يف معهد اللّغات بنابل إنها مل تقرأ
روايتها بعد إمتام كتابتها وإنمّ ا أهدتها خاما كام هي إىل القارئ ليتملّكها كام يريد
النص منذ أن يكتب يرتك الحرية لقرائه يك يقرؤوه بالشكل الذي يرونه
وقالت إ ّن ّ
وباملعاين التي يسمح لهم بها .وهذا يف ح ّد ذاته إهداء عجيب غريب طريف
لكل من يقرأ الرواية ...كأ ّن الكاتبة تحمل عبئا ثقيال تح ّررت منه بكتابته وترشيك
القارئ أيضا بتح ّمل هذا العبء ال سيّام أنها ال تروي قصة من الزمن اآلخر من
املايض أو من الكهف إنمّ ا هي تروي الغريب يف حارضنا ونحن نعيشه كلنا وكأنه
من العصور الغابرة نفض عنه القتلة غباره وأحيوه من جديد ...حارضٍ /
ماض/
مستقبل هذه املفردات ليس بينها أي اختالف ...هي لحظات الطّيف والطّيف
ليس له من الكثافة ما يجعله كيانا ...بل أكرث من ذلك تجول بنا الروائية يف عامل
األشباح ما دمنا قد طبّعنا مع قطع الرؤوس...
ال تدخل أم الزين بن شيخة يف جدل بصدد الكلامت وعالقتها باألشياء بل
هي تعي جيّدا أ ّن الكلامت ليست قدرا نهائيا وميكننا تغيريها كام نشاء .األه ّم
هو ال ّداللة التي نتقاسمها لذلك فكلّ شخصياتها متصادية داخل الرواية وما
بني الروايات .فهي تستدعي اسم اقحوانة وياسمني ص  145من رواية *جرحى
السامء* بحيث تكون هذه الشّ خوص أحيانا حارضة وأحيانا أطيافا ...بحيث
تعيش وأنت تقرأ الرواية نوعا من الدوار وال تريد أن تخرج منه حتى تكتمل
الحكاية املخرضمة ...هي فعال وضعية التونسيني اليوم حياة األشباح واألطياف
قصة كاملة ،بل كل يوم قصة جديدة وفاجعة أخرى ...نكاد
إذ ال واقع واضح وال ّ
معها نفقد كل أمل وكلّ مستقبل يحمل الخالص *ال يشء سيح ّررهم غري فقدان
الذاكرة * مثل الدكتور عبد الباقي /كوشامر الذي انتهى به األمر يف مستشفى
منوبة لفقدانه الذاكرة ومتاما مثلام قال باتاي *إنّه لدوران عجيب وضجر ينفتح
عىل فراغ ال مح ّدد ال خالص منه إالّ بالكتابة*!
 ...عبد الباقي اسم ال يعني الخلود بل هو األمل الوحيد الذي سيبقى ،فهو
الذي سيحمل املشعل ويسري نحو مستقبل كامل وكأ ّن الحلّ حسب أم الزين
بن شيخة هو الثقافة والكتابة وحيث الرسم واأللوان الجميلة واخرتاق املعهود
القاتل.
تعبرّ الرواية بشكل غاضب جدا عن الفوىض التي نعيشها جميعا منذ 2011
وهي ال تعرب فقط عن وضع البالد بل عن نفسها وعن كلّ تونيس وطني رشيف
ومثقف يريد أن يجد حالّ ...يريد أن يفهم ما يحصل يف بالده ،يريد أن يقارب،
أن يعالج ما تبقى من األمل ...ملاذا صنعوا بنا كلّ هذا؟ ملاذا ألصقوا بنا صفة
اإلرهاب ال بل مامرسته ض ّد بعضنا البعض؟ ملاذا سلبوا منا كل أمل يف املستقبل
بعد أن فقدنا كل قدرة عىل الفعل؟ هي أسئلة مرشوعة ولكن تنهيها الراوية
وربا البدء
بعبارات األطياف بغياب املستقبل ...أملنا الوحيد هو فقدان الذاكرة مّ
من جديد...
رسبه الراوية أم الزين بن شيخة يف تلك القدرة عىل الفعل
ت
النور
بعض
ّ
لدى الطبيبة املتحصلة عىل الدكتوراه يف علم الفريوسات التي آل بها املطاف

إىل مستشفى الرازي وإىل طيف الدكتور الذي تحصل عىل الدكتوراه يف الحضارة
حول تاريخ االغتياالت لدى املسلمني حبيبها القديم الفاقد للذاكرة ...قدرة
الدكتورة هي قدرة عىل الشفاء والعالج ويف الوقت نفسه هي قدرة عىل الحب
من جديد ...قطعة الحلوى نعرث عليها يف هذا البصيص من الحب ومن العالج...
تختلط شخصيّة الراوية أيضا ويف غالب األحيان بشخصياتها فهي تتملّكهم
بشكل عجيب فتقول بشأنهم ما تريد قوله وال ترتك لهم حرية أن يكونوا هم
أنفسهم فال نكاد منيّز بني أم الزين بن شيخة الكاتبة الراوية وشخصياتها مثل
ميارى ودادة زعرة ودادة شهبية وخديجة فهي تتقاسم معها آالمها وتتكلم بدال
عنها وأحيانا أخرى تعود بالذاكرة مثل ميارى إىل أيام الجامعة وكأنها تتحدث عن
نفسها وعن رفاقها وعن كتبها فتشري يف كل مرة إىل عنوان من عناوين كتبها مثل
رواية *جرحى السامء* وكتاب *الفن يف زمن اإلرهاب* وتذكر بأغنية مارسيل
*خبز أمي* ...كام تشري إىل رواية الطلياين...
بإيجاز أم الزين بن شيخة تروي لنا شذرات من بعضها ...ومن تاريخها الذي
ينفلت منها عىل لسان ميارى أو خديجة أو حتى كوشامر .فأطروحة دكتوراه
حول *تاريخ االغتياالت يف اإلسالم* التي ب ّررها عبد الباقي هي يف الحقيقة إجابة
من قبل ال ّروائية عىل الحرج الذي يشعر به كلّ مسلم مهاجر خاصة يف الفرتة
الراهنة بعد أن اقرتن اسم اإلسالم مبامرسة اإلرهاب .فأم الزين بن شيخة تجيب
الخاصة وتتّخذ موقعا داخل الجدل الذي يريد
أحيانا يف هذه الرواية عن أسئلتها ّ
تجريم أو تربير اإلسالم مام يحدث من مامرسات إرهابية هنا أوهناك .فهي
تقول :عىل لسان عبد الباقي *وليست هذه االغتياالت شهادة ض ّد اإلسالم بل هو
التاريخ كام كتب بال ّدماء يف العرص اإلسالمي *...ص .222
هي أيضا تذكر ببعض انشغاالتها الجندرية وبال ّنضال ض ّد العنف املسلّط عىل
النساء وعبارة *الهيمنة الذكورية* العبارة التي انفلتت منها بشكل متك ّرر يف
مناسباتها ويف غري مناسباتها .ص  +117+139 92+98عىل سبيل املثال .ثم تعود
بنا الراوية إىل جزيرتها قرقنة فرتحل بنا من القرصين والقريوان إىل قرقنة*...
تقول متحدثة عن ميارى /أم الزين يف ص * :80ركبت الباخرة املتوجهة من
صفاقس إىل جزيرة قرقنة ...وأخريا ق ّررت العودة يك تلتقط آخر ما تبقّى من
طفولة ضائعة هناك *...وكأ ّن املكان ليس له من داللة إالّ ما يحمله من أحداث
نحس
بقيت يف ذاكرتها وكان لها أثر عميق يف نفسها ...فالتّعيينات هي فقط ما ّ
به عىل ح ّد عبارة دولوز.
وتذكر الروائية بانتامءاتها ومناهلها الفكرية والسياسية يف قولها * ...وملست
رسوالها الدجني املحش ّو بامليتافيزيقا وشعارات ماركس وتق ّعرات هايدغر والهوت
غادامار ...ومت ّرد سيزيف ...ولكنة دريدا ...ووكوكة كافكا تحت قلم دولوز...
والنزعات املادية يف االسالم التي وقع اغتيالها مع حسني مروة( *...ص )91
هي رواية غري تقليدية متلؤها األفكار الفلسفية ممزوجة مبشاعر األىس
والخيبات املتتالية التي عاشتها تونس منذ سنة  .2011هي رواية فلسفيّة أكرث
منها أدب ّية إذ هي ال تحمل هوس املطابقة مع تقاليد الكتابة ال ّروائية ،فال ّن ّص ال
يحمل عقدة وال شخوصا عاديني وال تط ّورا يف األحداث وال حكاية وحيدة بل هي
الرسدية املعيشة من قبل الروائية دون رسد لحكاية واحدة ...رسدية تنتهي بنا
كام بدأت مبعبد الجامجم يف املشهد قبل األخري ...وكأنيّ بالروائية تريد أن تقول
لنا إننا ال نزال هنا يف معبد الجامجم ال غري وال خالص لنا إالّ بعمل ميتافيزيقي
ما بعد ثوري وما بعد برشي وما بعد زمني ...إنه زمن السرّ دية التي لن تنتهي
كام الحياة.

تلقّي الرواية
بعد نرشها الروايةَ ،مل ترتك أ ّم الزين بن شيخة ق ّراءها لوحدهم بل ظلّت
ترافقهم عرب حوارات الفيديو وعرب اللقاءات املبارشة معهم فهي التي قالت إ ّن
نصها *قد تناسل* ،ولكن أيضا قراءته قد تناسلت وتن ّوعت حسب من قرأ الرسالة
ّ
وتأثر بها وحسب طريقة تأثره .الحقيقة أنني تابعت هذه القراءات وأغلب هذه
اللقاءات وقد وجدت بعض الوضوح والعمق ولكن أحيانا وجدت طرقا أخرى
للتفكري مع أ ّم الزين بن شيخة .شعرت أحيانا وكأنها ال تتحاور مع ق ّرائها إالّعرضا
أي بإشارة إىل الرواية دون أن تغوص من جديد يف مضمونها وهو يفتح آفاقا
أخرى للقراءة وللكتابة ولتناسل نصوص جديدة.
كنت عندما أقرأ خربا أو أسمع فاجعة يف وسائل التواصل أنتظر بقية الحكاية

خاصة إذا مل تكن قد اكتملت الصورة وها إ ّن أ ّم الزين تتابعنا بعد كتابة
رصح أحيانا أخرى ببعض معاين
نصها وانتشاره بيننا لتلمح لنا أحيانا أو ت ّ
روايتها وهي معانٍ لن تستنفد إذ ماذا لو سكتت كام كان الكتّاب يسكتون
النص يُقرأ يف اتّجاهات
ويرتكون الحرية املطلقة لقرائهم إميانا منهم بأ ّن ّ
ع ّدة.
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ثقافة

تأجيل مهرجاني قرطاج والحمّامات
الدّوليّني لصائفة 2021

الروائي عبد الجبار العش
يعود إىل الواجهة بأفريقستان

يف إطار متابعة تطبيق مقتضيات األمر ال ّرئايس عدد  83لسنة 2021واملؤ ّرخ يف  30جويلية  2021واملتعلّق بإقرار تدابري
وخاصة منها املتعلّقة مبنع كافة التظاهرات والتج ّمعات العائلية والخاصة والعامة
احرتازية ملجابهة جائحة كوفيد ّ ،19
بالفضاءات املفتوحة أو املغلقة ،ومتاشيا مع تط ّورات الظرف الص ّحي والتدابري املتبعة للغرض ،التأمت صباح االثنني 02
عمر جلسة عمل بحضور رئيس ال ّديوان السيد يوسف
أوت  2021بإرشاف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة السيد الحبيب اّ
بن ابراهيم واملديرة العامة للمصالح املشرتكة السيدة شرياز سعيّد واملدير العام للمؤسسة الوطنية لتنمية املهرجانات
والتظاهرات الثقافية والف ّنية السيد يوسف األشخم واملدير الفني ملهرجان قرطاج الدويل السيد عامد العليبي ومدير عام
املركز الثقايف ال ّدويل بالحاممات السيد لسعد سع ّيد واملدير الفني ملهرجان الحاممات ال ّدويل السيد كامل الفرجاين.
وقد ت ّم إثر هذه الجلسة اتخاذ القرارات التّالية:
 تأجيل الدورتني  56من مهرجاين قرطاج والحاممات ال ّدوليّني. إعداد برمجة ثقافية وف ّنية متنوعة خارج إطار املهرجانني تجمع عددا هاما من األسامء الفنية والعروض التونسية التيسيقع تقدميها يف مستهلّ املوسم الثقايف الجديد وذلك مع مراعاة تط ّورات الوضع الص ّحي.
 مواصلة التنسيق مع مصالح وزارة املالية قصد التعجيل بتنفيذ جملة من اإلجراءات االجتامعية املرافقة للفنانني واملبدعنيواملشتغلني يف املجال الثقايف عموما يف ظلّ جائحة كورونا.
 تنظيم لقاء افرتايض خالل األيام القادمة مبشاركة الفنانني واملبدعني والفاعلني يف املجال الثقايف لل ّنظر يف اإلجراءات اإلضاف ّيةالتي سيقع اعتامدها ملساعدة الفاعلني الثقافيني وتخفيف وطأة االنعكاسات االقتصادية واالجتامعية عىل امليدان الثقايف
ج ّراء تواصل تداعيات الجائحة.

بعد روايات وقائع املدينة الغريبة”،
 2000و“افريقستان”2002 ،
و“محاكمة كلب” 2008 ،واملجموعة
الشعرية جلنار” التي صدرت سنة
 ،1998يعود الكاتب التونيس عبد
الجبار العش من خالل إعادة إصدار
رواية افريقستان ،إذ أعلن النارش
الحبيب الزغبي صاحب دار الكتاب
للنرش والتوزيع عن هذا املرشوع
الذي سريى النور يف األيام القليلة
القادمة.
يذكر أن الكاتب والشاعر التونيس
عبد الجبار العش سبق أن فاز بجائزة
الكومار الذهبي عام  2001عن رواية
“وقائع املدينة الغريبة”.
العش يف أحد
يقول عبد الجبار ّ
الحوارات التي أجريت معه« ،الكتابة الروائية أعادتني إىل تق ّمص دور الحكوايت الراوية ،الذي
وسم طفولتي .فلذة الحيك ال تضاهيها لذة ،املرسحي والشاعر والخطيب عىل املنابر هم
كذلك خربوا ذاك اإلحساس ،مثة قاسم مشرتك بيننا ،هو الرغبة الجامحة يف التواصل ،فشعور
املبدع بعزلته كفرد مسجون يف خياله وإحساسه املفرط بعطبه يدفعانه اىل البحث عن خالص،
وخالص املبدع يكمن يف أن يخلق ويُس َمع ويُق َرأ ويُرى ،تلك هي مكافاة اإلبداع ،ولقد حقّقت
يل الرواية هذا الخالص فرصت أقلّ عزلة وتالشت ميويل االنتحارية كام كسبت أصدقاء وقراء
جددا واكتشفت أعداء ال أعرفهم ال يزعجهم وجودي لكنهم أعداء للنجاح واكتشفت بعض
املتخفني خلف قناع الصداقة غري أن خناجرهم مشهرة وأكرثهم ال يعلمون أنني أعلم.
إن الكتابة الروائية أتاحت يل فرصة اكتشاف الغامض ّيف وفسحت يل دربا للبوح أرحب من
فضاء الشعر كام مكنتني من رؤية قضايا عرصي بعيني نرس ،ووهبتني متعة أن أرى نتاجي
مرتجام اىل لغة اآلخر ،كام أن الرواية مكّنتني من الكشف عن مكنونات مل أمتكن بكل األساليب
األخرى من البوح بها .فهي التي احتضنت صويت املوؤود وأتاحت يل مجاال رحبا ألمناط من
القول ال ح ّد لها.».
• ناجي الخشناوي

قصة قصيرة:

القطيع
* محمد فطومي

كانت املدينة موبوءة بالكامل تقريبا .ك ّنا نغرق بهدوء ال يخلو
من رغبة يف استمرار املأساة ،وخ ّيمت كآبة .األسواق واملقاهي
الصعب التّصديق بأ ّن
وقاعات األفراح واأللعاب حيثُ من ّ
الغبطة غادرة ،ظلّت تُز ّود املشايف واملص ّحات باملزيد من
الصديق ،لكن
امل ُرشّ حني للموت .كان ذلك يحدث فعال أيّها ّ
بعيدا عن كلِّ شبهة ُمخ ّيبة للظ ّن ،فقد كان األمر يجري بلطف،
كام تتغيرّ مالمح املرء مع التق ّدم يف الس ّن.
شاع الحديثُ عن فريوس لديه قامئة بأسامء وعناوين الذين
مل يُصابوا به بع ُد .هؤالء كان يط ُرق بابهم ويُها ِج ُمهم بغتة
كقاتل ُمتسلسل .قال آخرون إنّه يُضا ِع ُف العذاب للمهووسني
وقفت يف طابور
والحريصني عىل إغالق املنافذ دونَه .ذات مساء ُ
وكنت بعد ساعة من االنتظار
طويل ج ّدا أمام صيدل ّية اللّيل ُ
املو ِحش مرعوبا من فكرة أالّ أجد «الدوليپران» لزوجتي
امل ُتو ّهمة .أنت تعرف أ ّن األفكار تصل متأ ّخرة دامئا .لذلك،

حاولت قدر استطاعتي أن أكون صبورا وال
يف انتظار دوري،
ُ
كسكّان العواصم حني يكونون يف ق ّمة انزعاجهم ،نتيجة
مباليا ُ
رحت أج ُّرت أخبارا صفراء كاألغاين التي ما ُّ
تنفك تصلني
لذلك ُ
رشيرة من صالون التّجميل قبالة غرفتي .من بني تلك
حا ّدة و ّ
ٌ
الصباح
الحكايات م ّرت بذهني
مم روته يل يف ذلك ّ
قطوف اّ
نفسها التي ح ّدثتُك عنها مرارا .أتذكُر؟ تلك التي
الساحرة ُ
ّ
قلت لك إنيّ كلّام رأيتُها ازددتُ يقينا أ ّن حيايت أصبحت تُشبه
ُ
مشاهدة ذليلة لحيايت وهي تُغتَصب ،وأ ّن أيّامي مهزلة قاسية.
قالت يل برقّة إنّنا س ُنشفى جميعا من هذا ال ّداء أل ّن حكمة الله
شاءت أالّ نراه.
يف الطّابور كان كلُّ وافد جديد هو األخري بطبيعة الحال ومل ّا
وصلت كان عدد ال ّرجال  23وعدد ال ّنساء أربعة ،وكُ َّن قد ك َّون
ُ
ِ
جناحا صغريا ُمستقلاّ ع ّنا كأنّه قر ٌن ي ُرب ُز من رأس األفعى التي
ك ّنا نُش ّكلُها ،عىل نحو يجعلُ من الخدمة مناوبة بني رجل وامرأة
يف كلّ م ّرة .كان ذلك شبيها بالتدا ُول عىل ملعقة أو سيجارة .ومل ّا
رصتُ الرابع عرش يف ال ّرتبة كانت وجوه ال ّنساء قد تغيرّ ت م َّرت نَْي.
مل تخطُر يل بع ُد أفكار من أ ّي نوع ،وأنا أدنو من الشبّاك ،عدا أنيّ
أكتفي باالستامع إىل كناري
ُ
عدلت عن رشاء كناري وق ّررتُ أن َ
كنت
جاري امليكانييك .تأكّدتُ مبرارة أنّه ال فرق .وال أذكُر إن ُ
رسي أم أنيّ جهرتُ به .لك ّنني لن أنىس ال ّنظر ِات
قد ُ
قلت ذلك يف ّ

البلها َء التي كان ال ّرجال أمامي يرمقون بها كلَّ وافدة جديدة.
كنت حارضا لرتى ذلك ِ
بنفسك .ثِ ْق أنّه ليس مث ّة أسوأ ،عىل
ليتَك َ
اإلطالق ،من التقاء نظرة ظَ َف ٍر بأخرى مهزومة.
وعندما مل يعد يفصلني عن امل ُق ّدمة سوى مثانية رجال ،اقرتبت
امرأة جميلة ترتدي فستانا زهريّا ضيّقا قليال .كان شع ُرها
الكستنايئ ُمج ّمعا فوق رأسها ،تاركة خصلة ُمق َّو َسة تغطّي جانبا
امرأتي هام اآلن طابور ال ّنساء .رسعان
من خ ّدها .وقف َْت َ
خلف نْ
ما جاء دو ُرها .أخ َذتْ كيسها وغادرت .بعد برهة عادت من
التفت إىل ال ّرجل الغامض
جديد .لتُشكّل طابور النساء مبفردهاُّ .
الذي كان يقف ورايئ مبارش ًة وأرشتُ إليها برأيس دون أن أنتبه
إىل أنّه كان يُجري مكاملة هاتف ّية .نظر يف اتّجاهها بصورة خاطفة
ث َّم راح يسأل زوجته يف الطّرف اآلخر من الخ ّط عن حرارة ابنه
تسلَّ َم ْت كيسا آخر
بج ّدية كأنّه يُخربين بأنيّ
ُ
فتحت الباب الخطأَ .
كنت ُمغ ّمسا يف اإلحساس بال ّرعونة لذا مل أتأ ّمل من
و
انرصفتُ .
ُ
الخلف جسدها امل ُكتنز كام اشتهيت .ث ّم جاءت امرأة أخرى
وشكّلت طابور النساء وح َدها .شاء حظّها أن تشرتي ال ّدواء
قبيل بع َد لحظات من وصولها.
كانت املدينة مريضة ج ّدا يا صديقي .مريضة إىل درجة أ ّن
خروج ح ّواء من ضلع آد َم كان يُرى.
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رياضة

في الترجي الرياضي

املدب يرضي القصراوي
وزرقة والجعايدي
أنهى رايض الجعايدي يف بلجيكا ملفه وحسب مصادرنا فإنه سيبدأ العمل رسميا
مع الرتجي أما عن مسألة اختيار مدرب
الحراس فإن حمدي املدب رأى أن من
مصلحة الرتجي رشورة االختيار عىل
القرصاوي وزرقة للعمل جنبا إىل جنب
ليكتمل العمل بينهام .الشعب تقدم
اإلطار الفني الكامل للرتجي للموسم
الريايض 2021-2022
املدرب :رايض الجعايدي
مساعد املدرب :مجدي الرتاوي
مدرب حراس :حمدي القرصاوي
مدرب حراس مساعد :محسن الراجحي
معد بدين :صربي البوعزيزي
معد بدين مساعد :أمين املثلوين
طبيب الفريق :ياسني بن أحمد

االطار الفني الجديد
لنجم املتلوي
تأكد رسميا أ ّن هيئة نجم
املتلوي ستع ّول عىل اطار ف ّني
من أبنائها وهو الذي يتك ّون
عىل الشاكلة التالية:
االطار الفني الجديد لنجم
املتلوي
 معز بوعكاز :مدرب احمد الطويهري :مساعداول
 رياض الجاليص :مساعد ثان وائل الذوادي :معد بدين مجدي منارصية :مدربحراس

اتحاد تطاوين يرتبص يف
جرجيس
استأنف اتحاد تطاوين التامرين مبلعب محمد بوغنيم بغمراسن .وشهدت
أوىل الحصص مشاركة مهاجم النادي اإلفريقي ادريس الطبويب الذي تعاقد
مع الفريق ملدة موسم عىل سبيل اإلعارة وأيضا ثالثة أفارقة يخضعون
لالختبار منذ يوم الجمعة املايض .االتحاد يتح ّول يوم األحد  8أوت إىل
جرجيس إلجراء تربّص مغلق حتى  15أوت مع برمجة لقاء ودي ضد اتحاد
بن قردان يوم  15أوت .2021

تأجيل الجلسة
العامة االنتخابية
للملعب التونسي
إثر استحالة عقد الجلسة العامة االنتخابية يف تاريخها
املحدد اي يوم  16أوت  2021وبعد ورود امللف
عىل الهيئة املستقلة لالنتخابات ،عقدت هذه األخرية
اجتامعا طارئا برئاسة السيد أحمد صواب وعضوية
السيدين طارق بنور وبلحسن بورقيبة أفىض إىل اتخاذ
القرارات التالية:
 تأجل الجلسة العامة االنتخابية إىل يوم  28أوت.2021
 يفتح باب الرتشحات من يوم  12أوت  2021إىلغاية يوم  26أوت .2021
 تباع االنخراطات مبقر النادي من يوم  12أوت 2021إىل غاية يوم  26أوت 2021

الخميس  5أوت  - 2021العدد 1654

يوسف العوايف يمضي
للنجم الساحلي

أمىض مدافع وفاق سطيف الجزائري يوسف العوايف عقدا م ّدته 3
الساحيل.
مواسم لفائدة ال ّنجم ّ
اللاّ عب يشغل خطّة ظهري أيرس وكان محلّ اهتامم عدد من الفرق
التجي الريايض التّونيس.
األخرى عىل غرار رّ

توفيق المكشر

سنرفع قضية استعجالية لتسمية مؤتمن
عدلي على جامعة الكرة
أكد رئيس هالل الشابة السيد توفيق
املكرش أن هيئة الفريق سرتفع قضية
استعجالية االسبوع املقبل لتعيني
مؤمتن عديل عىل حسابات الجامعة
التونسية لكرة القدم.
والجدير بالذكر أن املحكمة الرياضية
الدولية «التاس» نظرت يوم الثالثاء 03
أوت الجاري يف مطلب إيقاف التنفيذ
بخصوص ملف النزاع القائم بني هالل
الشابة والجامعة التونسية لكرة القدم.
كام توجه املكرش برسالة شكر اىل احباء الفريق يف اوروبا بعد تنظيمهم لوقفة احتجاجية امام مقر «التاس» يف سويرسا ومطالبتهم
املتواصلة برفع املظلمة عن فريقهم.

وفاة زوجة الرئيس
السابق للنادي
اإلفريقي منري
البلطي
بلغنا يف الشعب نبأ وفاة زوجة النائب و الرئيس األسبق
للنادي اإلفريقي منري البلطي وعىل اثر ذلك تتقدم ارسة
الشعب بأحر التعازي اىل منري البلطي و عائلته املوسعة
إنا لله وإنا إليه راجعون

وفاة والد ياسني
بن طاهر املدير العام
للنادي الصفاقسي
انتقل اىل جوار ربه والد ياسني بن طاهر املدير العام للنادي
الصفاقيس و عىل اثر ذلك تتقدم ارسة الشعب بأح ّر التعازي لعائلة
الفقيد راجني من الله العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن
يسكنه فسيح جناته وأن يرزق أهله وذويه جميل الصرب والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون

الخميس  5أوت  - 2021العدد 1654
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رياضة

انتدابات األولمبي الباجي

االتحاد المنستيري:

بعد الحارس زياد الجبايل القادم من
مستقبل الرجيش واملدافع املحوري
ضياء الجويني من أمل حامم سوسة
والظهري األيرس الجزائري رضوان الرشيفي من اإلسامعييل املرصي
(الذي يقد يغادر) ومتوسط ميدان مستقبل الرجيش مالك
البولعايب ومهاجم الشبيبة أسامة بوقرة ٬انتدب األوملبي الباجي
العب نجم املتلوي السابق هيثم املحمدي القادم من الساحل
السعودي ملوسمني.

يواصل االتحاد املنستريي تحضرياته للموسم الريايض الجديد  2022 - 2021يف امللعب
الفرعي مللعب مصطفى بن جنات.
وقد شهدت متارين الفريق التحاق كل الالعبني وآخرهم الحارس بشري بن سعيد والالعب
ادريس املحرييص يف حني حرض فهمي بن رمضان بزيّه املدين بعد تعرضه الصابة خفيفة.
من جهة أخرى عرفت متارين فريق عاصمة الرباط مشاركة الالعب اسامة الدراجي يف
انتظار إمضائه عق ًدا رسم ًّيا يف االيام القليلة القادمة.
وقد برمج االتحاد 7مقابالت ودية قبل انطالق املوسم أولها يوم  15أوت الجاري يف انتظار
تحديد الفرق املنافسة.

 7مباريات ودية يف الربنامج
والدراجي مع املجموعة

الشريف يغادر
واملحمدي قادم

هيئة النادي اإلفريقي:

مساع لرفع عقوبة منع االنتداب 
ٍ

انطلقت هيئة النادي اإلفريقي يف القيام مبختلف الرتتيبات من أجل رفع عقوبة
منع االنتداب وذلك بتحويل املبالغ املالية املستوجبة إىل مستحقيها من العبني
وفرق ومدربني بناء عىل االتفاقات السابقة مع هذه األطراف.
وتسعى إدارة اإلفريقي برئاسة يونس العلمي إىل حسم امللف يف أرسع األوقات
وذلك قبل حلول يوم  15سبتمرب القادم موعد غلق سوق االنتدابات يف تونس
(مبدئيا) ،باعتبار أن تجاوز هذا التاريخ سيعرض اإلفريقي إىل عقوبات جديدة
من قبل االتحاد الدويل لكرة القدم «الفيفا» وهذا األمر يهم عددا من امللفات
وليس كل األحكام الصادرة يف حق النادي باعتبار أن تسوية بعض امللفات غري
مرتبطة بتاريخ  15سبتمرب 2021
بل ما زال أمام اإلفريقي متسع من الوقت من أجل غلق هذه امللفات بشكل
رسمي الحقا.

ترتيبات إدارية معقدة

اإلشكال بخصوص بعض امللفات يه ّم
التحويل املايل عرب البنك املركزي،
ذلك أن كل عملية نقل أموال إىل
خارج تونس ،تحتاج إىل إجراءات
إدارية معقّدة نسبيا وهو أمر ال يه ّم
النادي اإلفريقي فقط بل أية عملية
تحويل بالعملة الصعبة تحتاج إىل
موافقة من البنك املركزي وعدد آخر
من اإلجراءات التي قد تضيع عىل
اإلفريقي وقتا مثينا.

ملف عىل
وبناء عليه فقد سارعت الهيئة إىل القيام باإلجراءات التي ته ّم كل ّ
حدة بشكل يسمح لإلفريقي بربح املزيد من الوقت وتفادي التأخري الذي قد
يحصل يف األيام األخرية وقد يعطل مساعي الهيئة يف إنهاء الكابوس ذلك أن غلق
بعض امللفات بات أمرا مل ّحا للغاية لتفادي تبعات التأخري الذي قد ينج ّر عليه
تسليط عقوبات إضافية عىل الفريق من قبل االتحاد الدويل لكرة القدم والفريق
يف غنى عن هذه املشاكل.
* زهري

منذر القاسمي يتعاقد
مع الخليج السعودي
أمىض الالعب منذر القاسمي عقدا مع نادي
الخليج السعودي الذي ينشط يف الدرجة األوىل
السعودية مبوسم واحد.
ويشغل منذر القاسمي خطة متوسط ميدان
ولعب لعديد النوادي التونسية قبل االنتقال
إىل السعودية ومنها الرتجي التونيس والنادي
اإلفريقي وامللعب القابيس وأوملبيك سيدي بوزيد واتحاد تطاوين وآخرهم
اتحاد بن قردان.

بيان سوسيوس
النادي الصفاقسي
أصدر املكتب التنفيذي لهيكل سوسيوس بيانا أعلم من
خالله كافة املنخرطني ا ٔنه قد تم عقد جلسة عمل يوم
االٕثنني  12جويلية  2021بحضور رئيس الهيكل السيد
ا ٔحمد املصمودي وبعض ا ٔعضاء املكتب التنفيذي مع
السيد املنصف خامخم رئيس النادي الصفاقيس.
وتطرقت الجلسة ا ٔساسا إىل موضوع مبلغ  250ا ٔلف
دينار الذي وقع سحبه من حساب الهيكل دون مصادقة
املكتب التنفيذي خالل شهر ماي  2021والذي وقع
إثره تعليق االقتطاع الشهري للمنخرطني الذين عربوا
عن استيائهم الشديد من هذه العملية التي ال تتطابق
ينص عىل ا ٔن املداخيل
مع النظام الداخيل للهيكل الذي ّ
يتم توظيفها ا ٔساسا يف مشاريع لتحسني البنية التحتية
للنادي.
وإثر هذا االجتامع تم االتفاق عىل ما ييل:
 توظيف مبلغ  155ا ٔلف دينار القتناء انخراطات املوسمالريايض .2021-2022
 توظيف مبلغ  60ا ٔلف دينار يف شكل تسبقة عىلمداخيل سوسيوس « »Entreprisesللموسم الريايض
.2021-2022
 توظيف مبلغ  35ا ٔلف دينار يف شكل تسبقة عىل اقتناءاشرتاكات الدخول إىل امللعب عند استئناف عودة دخول
الجمهور إىل املالعب.
 إعادة تفعيل االقتطاع الشهري الذي وقع تعليقهلشهر ْي جوان وجويلية.
ويؤكد املكتب التنفيذي لهيكل سوسيوس عىل رضورة
التنسيق والعمل بني كل هياكل النادي يف كنف االحرتام
املتبادل والثقة من ا ٔجل الدفاع عن املصلحة العليا
للنادي مع دعوة كافة رجاله اىل االلتفاف حوله يف هذه
الفرتة الحرجة ودعمه ماديا ومعنويا من ا ٔجل إعالء
رايته.
وqدد املكتب عىل رضورة العمل عىل مزيد استقطاب
املنخرطني ودعوة كافة املنخرطني إىل إعادة تفعيل
وتسوية انخراطاتهم والتواصل مع إدارة الهيكل لتسوية
وضعيتهم من ا ٔجل دعم املصلحة العليا.

جامعة الكرة
تنهي العالقة مع
والد املدرّب نوفل مدافع جزائري وصل إىل تونس
يوسف الزواوي
شبيل يف ذمة اهلل لإلمضاء مع النجم الساحلي
انتقل إىل جوار ربه املغفور له قادر شبيل  ،والد مدرب
األمل الريايض بحامم سوسة و املدرب السابق للنجم
الريايض الساحيل نوفل شبيل.
و عىل اثر ذلك تتقدم ارسة الشعب بأحر التعازي اىل ارسة
الفقيد راجني من الله العيل القدير أن يتغمده بواسع
رحمته و يرزق أهله وذويه جميل الصرب والسلوان.
انا لله وانا اليه راجعون

وصل مدافع مولدية وهران الجزائري بوعالم املصمودي إىل تونس ،لإلمضاء عىل عقد بثالث
سنوات مع فريق جوهرة الساحل ،وهو مدافع محوري يبلغ من العمر  27سنة ويف ِحلٍّ من كل
ارتباط.
ويبدو أن النجاح الذي حققه النجم الساحيل يف انتداباته من الجزائر ،شجع هيئة رضا رشف
الدين عىل مواصلة التجربة ،إذ إضافة إىل بوعالم املصمودي ،فقد أمىض إلياس بن يوسف متوسط
ميدان شبيبة القبائل السابق والذي كان معاقبا بسبب املنشطات  3سنوات منذ  2018عقدا
بثالث سنوات يوم  25مارس الفارط لتتأكد اليوم اعارته إىل الفريق الجار أمل حامم سوسة ملدة
موسم واحد حتى يتمكن من استعادة مؤهالته كاملة.

قامت الجامعة التونسية لكرة
القدم بإنهاء العالقة مع املدرب
الوطني ملنتخب األواسط أقلّ
من  18سنة يوسف الزواوي
بالرتايض بني الطرفني بعد تقييم
نتائج البطولة العربية األخرية
يف مرص والتي خرج فيها
املنتخب من الدور نصف النهايئ.
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االخيرة

التجربة الفنية للتشكيلية أسامء عبد الالوي

هباء اخلزفيات وأعامل يف أناقة فنية

* شمس الدين العوين
كالطفولة األوىل مييض الفن بكثري من براءة
األشياء واألفعال حيث االقامة يف الحلم ضمن
حاالت من النظر بعني القلب ال بعني الوجه..
إنها فكرة السفر الدفني اىل عوامل من الدهشة
هي مبثابة الرتجامن للدواخل وشواسع األحوال..
وهل مثة أحوال خارج أرض الفنان هذا الناظر
تجاه ذاته واآلخرين معلنا نشيده العايل
تجاه الخراب ...الفن املاعة باذخة قبالة لعبة
السقوط املد ّوي للقيمة ..لإلنسان ..وللجميل
الكامن يف هذه الذات األمارة باالبداع والعلو
والتحليق عاليا مثل طيور من ذهب األزمنة..
الفن عناوين وتلوينات شتى تذهب باملهج تقول ببالغة
األشياء ..نعم العنارص تشكل هيئاتها عىل إيقاع الرغبات..
رغبات شتى منها رغبات الفنان وهو يدعك طني شؤونه
وشجونه نحتا للممكن وللقيمة وملا به تستقيم الكائنات
منشدة حلمها املوعود يف فخار هائل .إنها لعبة التشكيل
تبتكر تواصلها وإيقاعها وخطابها وتشري إىل اآلفاق تعيل
من شأن الكائن وهو يع ّدد رؤاه وهنا نعني هذا الدأب يف
كون الفن الشفاف الذي مييض اليه الفنان ويف قلبه يشء
من خزف الحال ..هكذا نسافر ببهاء وبذخ يف عوامل فنانة
تشكيلية رأت يف الفن لون قول بالذات ورضبا من البوح
وحيزا من شجن الكينونة ..هي املعانقة لفكرة حالها يف حلها
الفني وترحالها الجاميل ..تجوب شوارع الروح تبتكر أشكالها
يف نهج من التشكيل الخزيف لتضعنا أمام النور ..نسيج آخر
يف تجريدية أنيقة فكأننا أمام بانوراما من بقايا فعل األنامل
يف طني مدعوك يقول شهقاته ..ترسل النظر وتعيد فعل ذلك
تجاه مختلف األعامل لتلمح ما يشبه الوميض ..إنها أصوات
الطني وموسيقى األشكال ...ووميض الخزف ..نعم الخزف
يقول إيقاعه هنا وهو إيقاع الفنانة أسامء عبد الالوي الفنانة
التشكيلية والدكتورة يف مجالها العلمي والبحثي الذي انتهى
بها اىل كون مفتوح من البحث والدأب ..الفن دأب وطريق
غري آمنة إذا تخري الفنان املغامرة والذهاب خارج املألوف
واملعهود ..أسامء عبد الالوي تخريت هذا التميش يف تجربتها
ومن خالل بحوثها وانشغاالتها الجاملية يف ح ّيز من أعاملها
ومنجزها الفني وفق عنوان هو «وميض الخزف» ..وذلك
بعد مشاركات وطنية ودولية يف معارض وعدد التظاهرات
التشكيلية بني البينال والسمبوزيوم واملهرجان عىل غرار
مهرجانات دولية باملحرس وسطيف وخنشلة بالجزائر ..هذا
املعرض زاره عدد من الفنانني والنقاد والجامعيني وأحباء
الفنون الجميلة نذكر منهم الحبيب بيدة وسامي بن عامر
وعيل الزنايدي ومحمد املاليك وأصدقاء الفنانة الدكتورة
أسامء عبد الالوي .تجربة بها أعامل فنية منها «جذع من
معدن ورأس من نار» و«امرأة النار» و«فتوحات» و«حضن

اللون» و«تالحم» و«توهج» و«تشابك» و«عنقود الضوء»
و«مالحم» ...كل ذلك بتقنيات متعددة منها تقنية الفقاعات
ومع بريق متنوع مع األكاسيد والرصاص وتنوع تلويني..
أعامل غاية يف األناقة الفنية تأخذك إىل بهاء الخزفيات
ورفعة الخطاب يف األشكال التي كأنها تقول شيئا من
ذات الفنانة أسامء يف إيقاعات مختلفة يجمع بينها ما هو
رشيق يف قول جاميل عملت لسنوات عىل تضمينه يف عملها
الورشوي وتصورها الفني وحلمها بالنزوع نحو املختلف..
إنه الفن يسائل ذات الفنانة وهي تخ ّط طريقها بني حاالت
فنية متع ّددة ديدنها العالمة والخصوصية .تجربة تعي
فكرة حالها لتميض بها يف كون تلفه منطية األشكال واأللوان
لتكون لحظة الوميض مبثابة الرجة املضيئة تستنهض الذات
والكائن عموما للميض باتجاه النور ...والنور هنا عند أسامء
ييش بالحرية ..حرية الشكل وبالغة التشكيل دأب جاميل
يف تلوينات الخزف وأشكاله وجهد مه ّم يستدعي التوقف
عنده تأمال وتأويال وقراءة عميقة فنحن إزاء فعل تشكييل
ّ
دال من حيث األسلوب والفكرة والخيط الناظم ..عنوان دال
أيضا« ..وميض الخزف» ..نور الدواخل وما يعتمل يف كيان
الفنانة التي تواصل هذا النهج بوعي حامل ورغبة فيها الكثري
من أرسار الفكرة الخزفية الناعمة .هذا تخري فني جاميل
يف فنون الخزف وتقنياته ألستاذة الفنون التشكيلية أسامء
عبد الالوي املتحصلة عىل شهادة الدكتوراه باملعهد العايل
للفنون الجميلة بتونس يقرتح عىل جمهور الفنون منحوتات
خزفية بقياسات وأحجام مختلفة ومتفاوتة مصحوبة بجميع
محاملها ...تجربة واستعادة شؤون وشجون الالعب بالطني
ونعني الخزاف ..وهنا نحن تجاه خزافة استلهمت مام مىض
كل ما هو فني وجاميل وإنساين وجداين يف عالقة اإلنسان
بالخزفيات واقرتاحاتها املبتكرة واملحيلة إىل الدهشة..
تجربة وأعامل فنية تضعنا بها أسامء عبد الالوي يف حقول
من الدهشة و ...النشيد ..نشيد الطني القديم املل ّون باآلين
املحفوف بالسؤال الجديد ..الفن يف جوهره سؤال ..بل أسئلة
مفتوحة تربز كالربق يف وميضه.

سعيد إىل فتح حتقيق
معز اجلودي يدعو ّ

دعا الخبري االقتصادي معز الجودي رئيس الجمهورية إىل فتح تحقيق يف عرشات املليارات
من الدوالرات واليوروات التي دخلت خزينة الدولة بالعملة الصعبة وتبخرت ورصفت يف
األجور وأشياء ال نعلم عنها شيئا.
وكشف الجودي «كان موجودا  5،6مليار دينار يف حسابات البنك املركزي التونيس وخزائن
الدولة ومنها أموال خوصصة  % 35من رأس مال رشكة اتصاالت تونس يف جويلية 2006
والباقي مرابيح رشكة فسفاط قفصة وفوائض البنك املركزي .ويف  ،2012حكومة الرتويكا
بدأت يف بيع املؤسسات املصادرة منها رشكة النقل ،رشكة ستافيم بيجو ،رشكة تونينزيانا،
منابات بلحسن الطرابليس يف البنك التونيس وعدة أسهم ورشكات أخرى».
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العيون الوقحة
عبدو بلحاج
يوم تحصلت عىل أول أجر من وزارة الرتبية كان يوما
شتويا ممطرا .كنت عىل حداثة عهدي بهذه الوظيفة
الربجوازية الصغرية أك ّن كرها للوزير واملندوب واملدير
ألنهم ميثلون السلطة ،بل إن هذا الكره كان يطال شخيص عندما ينزاح وجودي داخل الفصول
من مضمونه العرفاين املحب واملتسامح إىل شكله الزجري القهري واملتعايل .رمبا كان هذا الكره
ينمن عن جذرين متضافرين ،الخلفية الجغرافية اآلفاقية والخلفية الفكرية التي
والرفض اّ
كانت بصدد التشكل.
كنت أكره محفظة الجلد الكبرية وأكره الوقوف يف الحذاء األسود ذي الكعبني بقميص أزرق
اللون ،خريفي الطعم والرائحة .مل أكن أحب كتابة الجمل الطويلة عىل السبورة وترك قرابة
الخمسني عني وقحة ورايئ تفعل ما تشاء كام كان جلب الخبز والخرض والبيض والسمك من
السوق ألربع من رفاقي أتقاسم معهم السكن أمرا مزعجا لصاحب أحوال متقلبة مثيل.
دلفت من باب بلوري إىل قسم االستقبال ببنك عمومي يف مدينة املحرس ،بحثت عن شباك
صف قصري أنتظر دوري .كانت امرأة مح ّجبة الرأس تقف أمامي
سحب النقود ثم وقفت يف ّ
وورايئ رجل يتنفس بصعوبة ويتكئ عىل عكاز جميل من العكاكيز االصطناعية الجديدة.
حني جاء دوري ،سألت املوظف بلكنة قروية فاحشة:
 بن عمي صبوا تعليم ثانوي؟رفع ناظره نحوي وطلب مني بيانايت الشّ خصية ثم دلف إىل حاسوبه بتب ّجح ظاهر وبعد
هنيهة قال يل:
 إي صبوا هيا مربوك شباب.ثم دفع نحوي دفرت شيكات السحب.
ّ
الجاف املربوط إىل خيط ركيك وبشكل يثري الضحك واالستغراب كأنني
قبضت عىل القلم
أقبض عىل جمرة ثم رسمت إمضاءايت املعقدة بعد أن د ّونت مبلغ  1500دينار.
كان يخيل إ ّيل آنذاك أنني سأفتح طريقا رسيعة يف البحر املتوسط ألتحق عربها بركب الرفاه
واملتع الرأساملية اللذيذة.
م ّد يل املرصيف املعقود الحواجب أكرب لفافة من النقود أمسكتها يف حيايت .ارتعشت يداي
وامتقع وجهي وجرى املاء يف جويف ثم قفزت يف رأيس ماليني األفكار املتناقضة.
خرجت من البنك وأنا عاجز متاما عن تحديد ماهية املشاعر املتداخلة التي انتابتني واألسئلة
التي باتت تقرص دماغي.
أسئلة تتعلق بالرثوة والعائلة واألصدقاء الذين ما زالوا يتخبطون يف مستنقع البطالة اآلسن
واألعداء والشهامة واملتسولني وخاصة الذات املحرومة واملقموعة طيلة ربع قرن.
امتطيت سيارة األجرة ومل أخرج من تلك الحالة الصوفية إال وأنا أقول يف نفيس :
 دعك من كل هذا اآلن فهذه ليلتك يا رجل.نزلت يف املدينة الكربى ،تسكعت قليال يف شوارعها ثم حسمت أمري.
أرسلت حوالة إىل أخي الطالب الجامعي يف معهد الفنون ويا للمفارقة الكأداء ثم انطلقت إىل
أكرب نزل أو هكذا كنت أتخيّله.
يف املطعم الفخم ،غطست يف كنبة وثرية وسحبت علبة السجائر والوالعة كام يفعل املرتفون.
لوحت للنادل وعندما جاءين قائال مرحبا سيدي سأكون يف خدمتك.
كرهت تلك الطاعة وكرهت نفيس يف الوقت نفسه إذ كان من املمكن أن يكون النادل صديقي
مثال أو رفيق دراسة أو جارا يف النجع ولكنني قلت له بلطف:
 يعيشك صديقي ،نحب قارورة فودكا وما تابعها.ابتسم بوضوح وأظ ّن أنه أمسك نفسه عن إرسال ضحكة فاجرة كانت ستعيده إىل سوق
املعطلني لو أطلقها يف ذلك املكان ثم قال بصوت أصبح حميام:
 أنا يف الخدمة صديقي .ماذا تريد أن تأكل؟ومن «كارين» فوق الطاولة اخرتت سمكة الدوراد مشوية وسلطات غريبة وصحن غالل املوسم
وقارورة ماء باردة.
لذيذة جدا تلك الفودكا بنكهة البطيخ لذلك كنت أعبّها عبّا مع أن لرشبها طقوسا معينة.
الحقيقة أنني مل أكن أعرفها إىل ذلك العمر .عندما لعب عصري البطيخ املدفوق بنسبة عالية
من الكحول برأيس ،تخلصت من خجيل وانطلق لساين يف نسج املبالغات واالختالسات واملصائد
الجميلة لبعض الجميالت من ذوات خدود الورد وشعر الليل وأجساد املرمر.
استضفت إحداهن عىل كأس من الفودكا فلم متتنع مطلقا بل لبّت ضاحكة.
يف الحقيقة ،كنت خارجا لت ّوي من قصة حب فاشلة لذلك انغمست معها يف أجواء رمبا مل تكن
تعني لها شيئا بل إن لكنتي القروية التي طاملا تشبثت بها هوية كانت متنعها أحيانا من الفهم.
أتذكر مثال أنني حدثتها عن جاملها وعن قوامها وعن تكثف الورد الربي فوق وجنتيها وأتذكر
أنني قلت لها إن مائة ساعة لن تكفيني منها مختلسا من رواية مائة عام من العزلة لغابريال
غارسيا ماركيز وأتذكر اآلن جيدا أنني وعدتها بأرجوحة تليق بها وبنزهة ممتعة عىل عربة
حصان جدي الفالح الذي يزرع الورد لجديت يف الفراش.
كانت تنغمس يف ضحكاتها الشقية لتكشف عن أسنان بيضاء كقطع السكر وكنت أزداد
اكتظاظا بشهويت العارمة .حدثتها أيضا عن رذائل اإلصالح الزراعي امللفق وعن زرعنا الذي
دهسته بلدوزرات التنقيب عن النفط والغاز يف بدايات الثامنينات وعن مدن امللح الكريهة
مختلسا عن عبد الرحامن منيف وعن إذاعة صوت العرب من القاهرة وعن الثورة والجنة
الشيوعية وعن البحر والصيادين والرعاة وعن والديت يف موسم حصاد وفري وكانت تضحك
ومتد أصابعها نحوي فأزداد جنونا وحرصا (عىل عرص اللغة يف كأسها يك تزداد سكرا وجنوحا).
رشبنا املزيد وعند الساعة العارشة ليال ل ّوحت للنادل الحميم فجاء بفاتورة الحساب وبينام
كنت منهمكا يف ع ّد النقود رحلت الجميلة يف غفلة مني ومل تخلف وراءها سوى رائحة العطر.
سلّمت النادل ماله وبقشيشا يليق بصداقتنا العابرة ثم غادرت العنا مدن الريع واإلسفلت
البارد .كنت واقفا يف أكرب شوارع املدينة منتظرا سيارة تاكيس عندما عادت ماليني األسئلة
لتقرصني من دماغي ،أسئلة عن حبيبتي يف القرية وعن الجميلة التي تركتني وحيدا وعن
العائلة والرفاق واألصدقاء وعن املرشدين الذين يحتلون األرصفة وعن الشعر والحلم والثورة
السبورة
أحب والتي سرتمقني غدا داخل الفصل بينام أنا أنظر إىل ّ
وعن العيون الوقحة التي ّ
بالصواريخ.
متحاشيا كتابة الجمل الطويلة يك ال يجد أصحابها فرصة لرشقي ّ

