العالقات التونسية الليبية المشحونة

غلق املعابر بني البلدين يعمق جراح جتار اخلط
كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

وهذه المرأة بينكم أقامت
الدليل أكثر من السابق على أنّها
دخلت ميدان الكفاح ،وهؤالء
الع ّمال والمتوظفون وقدماء
المحاربين قد كافحوا االضطهاد،
وهؤالء المثقفون التونسيون قد انضموا لالتحاد.

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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التهريب والتجارة املوازية

ملاذا عجزت احلكومات املتعاقبة
عن توفري معاجلات حقيقية
االشتراكات 1658

ملف العدد
النخبة التونسية وورطة التاريخ
والسجال السطحي

؟

الدكتور عبد اللطيف الحناشي:

لطفي العيادي مقرر لجنة النظام الداخلي للبرلمان المجمد

التسريع يف اإلعالن عن الحكومة
رسالة إيجابية للداخل والخارج

الذهاب إىل انتخابات مسبقة بالقانون
الحالي يعني بقاء أسباب تطبيق الفصل 80
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األخ نور الدين الطبوبي يستقبل
وفدا من البنك الدولي
التقى األمني العام األخ نور الدين الطبويب بوفد من البنك العاملي يرأسه السيد فريد بلحاج
نائب رئيس الرشق األوسط وشامل افريقيا مجموعة  .World Bankوقد دار النقاش بينهم حول
الوضعية االجتامعية واالقتصادية واالستحقاقات املالية العاجلة لتونس.

املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي بصفاقس عند األخ األمني العام
إجتمع يوم الخميس املايض املوافق ل 26اوت2021
االخ األمني العام نور الدين الطبويب باملكتب
التنفيذي لالتحاد الجهوي بصفاقس لتدارس الوضع

االجتامعي بالجهة حيث تم تعميق النقاش حول مختلف الهياكل النقابية جهويا وقطاعيا ووطنيا
اهم امللفات الحارقة وباملناسبة أكد االخ األمني وعدم االنجرار وراء التشويهات وشيطنة قيادات
العام عىل رضورة تعزيز الوحدة واالنسجام بني االتحاد العام التونيس للشغل املنتخبة

في االتحاد الجهوي بقبلي :

إعادة توزيع املسؤوليات
متت إعادة توزيع مسؤوليات النقابة
األساسية للتعليم األسايس بقبيل
الشاملية يوم  30أوت  2021بدار
االتحاد الجهوي للشغل تحت
ارشاف األخ عيل بوبكر الكاتب
العام لالتحاد الجهوي للشغل الذي
أفرز التشكيلة التالية:
الصغي بالنارص (كاتبا
ـ محمد
رّ
عاما) ـ محمد الشائبي (كاتبا عاما
مساعدا) ـ طاهر خليفة (مسؤوال عن االنخراطات) ـ ماهر بالحاج
(مسؤوال عن االعالم واملرأة والشباب العامل) ـ نوفل الهاين
(مسؤوال عن املشاريع االجتامعية والشؤون القانونية) ـ لسمر
معايل (مسؤوال عن التكوين النقايب واألنشطة الثقافية) ـ محمد
الشائبي (مسؤوال عن الحامية االجتامعية).
أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

أحمد التليلي

في الكاف

غازي

ورشات لنشر حقوق اإلنسان

يف إطار الحلقة التكوينية املتعلقة باالتصال و الصحة و السالمة املهنية أرشفت األخت نعيمة الهاممي األمينة
العامة املساعدة املكلفة بالعالقات العربية و الدولية و الهجرة يومي  27و  28أوت عىل ورشتي أعامل تهم
نرش حقوق اإلنسان بني سكان «حي هالل» من والية تونس ومتساكني منطقة الرسس من والية الكاف وقد كان
الحضور الفتا خاصة من جانب النسوة اللوايت أكدن حاجتهن ملثل هذه الورشات

املدير املسؤول

نور الدين الطبوبي

املدير

سامي الطاهري

رئيس تحرير

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس

املقر  41 :شارع عيل درغوث  -تونس  - 1001الهاتف  / 71 330 291 - 71 255 020 :الفاكس  - 71 355 139 :العنوان االلكرتوين  - echaabtechnique@gmail.com :الحساب الجاري بالربيد 300 - 51 :

اخلميس  2سبتمرب - 2021العدد 1658

خاص

وطنية

األخوان القروي لم يغيبا عن األنظار

أصدرت السلطات بطاقة جلب
يل األعامل ،رئيس
بحق رج ْ
حزب «قلب تونس» نبيل
القروي وشقيقه غازي القروي
بعد دخولهام الرتاب الجزائري
بطريقة «غري رشعية».
وأذنت النيابة العمومية،
باملحكمة االبتدائية بالقرصين،
للسلطات األمنية بإصدار مذكرة
جلب ،ما يتيح لتونس املطالبة
بتسليم نبيل القروي وشقيقه
ومحاكمتهام بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غري
رشعية ،وذلك وفق االتفاقيات الثنائية بني تونس
والجزائر.
ويذكر أن األخوين القروي كانا تحت األضواء الكاشفة

الجامعة العامة للبناء واألخشاب :
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ياسني العقرباوي ضحية الالمباالة

كانت الجامعة العامة للبناء قد نبهت إىل الوضع املرتدي الذي يعيشه
عامل املقاطع يف كامل تراب الوطن واملتمثل خاصة يف انعدام مقومات
العمل الالئق والصحة والسالمة املهنية زيادة اىل تعنت ورفض بعض
ارباب العمل متكني العامل من مستحقاتهم ورغم الدعوات التي اطلقتها
الجامعة العامة ملختلف االطراف عىل خلفية املعاينة امليدانية لظروف
العمل واالستنزاف املفرط للرثوات الطبيعية والذي خلف عديد الضحايا
من العامل وامتد ليطال حتى املواطنني واالجوار.
وإذ يرتحم املكتب التنفيذي للجامعة العام للبناء واالخشاب عىل روح
الفقيد ووحيد عائلته ياسني العقرباوي الذي تعرض لصعقة كهربائية
منذ مغادرتهام العاصمة حتى لحظة التقائهام
نتيجة االهامل يوم االثنني  30أوت  2021وهو بصدد رعي األغنام بالقرب
باألطراف التي مكنتهام من مغادرة الرتاب التونيس
من أحد املقاطع الكائنة بالهوارب فانه يجدد دعوته إىل رضورة إيقاف
عرب طريق فرعي يسلكه املهربون عادة يف تهريب
مثل هذه التجاوزات ويؤكد وقوفه إىل جانب العامل وعائالتهم.
سلعهم.
* الكاتب العام /الطيب البحري

حادث مرور قاتل يودي
بحياة عضو بلدية
ج ّد حادث مرور قاتل يف الطريق الرابطة بني تالة والقرصين
أسفر عن وفاة السائق ومرافقه عبد الباسط الفازعي وهو
يف عضو يف بلدية العيون من والية القرصين.
إنا لله وإنا اليه راجعون.

* رمزي

غازي الشواشي القيادي في التيار الديمقراطي:

« سعيّد كان عاطِينا ْ
حُظوَة» لكن لألسف قطع
العالقات مع كل األطراف وخيّر العمل بطريقة منفردة
قال أمني عام التيار الدميقراطي
غازي الشوايش إن عالقتهم كانت
طيبة برئيس الجمهورية قيس سعيد
وكان هناك تفاعل إيجايب والتيار كان
يتقاطع معه يف عديد امللفات عىل
غرار محاربة الفساد.
وأضاف غازي الشوايش ،أن رئيس
الدولة «كان عاطينا ُحظْ َوة» لكن
لألسف الشديد قطع العالقات مع كل
األطراف مبا فيها التيار الدميقراطي
وخي العمل بطريقة منفردة.
رّ

وزارة الصحة
المستشفى الجهوي بالكاف

استشارة عدد 2021/89

يعتزم املستشفى الجهوي بالكاف إجراء استشارة تتعلق
بإكساء األعوان الطبيني وشبه الطبيني والعملة لسنة :2021
للمشاركة يرجى االتصال مبصلحة الرشاءات بإدارة املستشفى خالل
التوقيت اإلداري قصد سحب طلب األمثان
آخر أجل لقبول العروض  16سبتمرب 2021
تودع امللفات مبارشة مبكتب الضبط أو عن طريق الربيد

ولفت إىل أن تغري العالقة رمبا تعود
إىل بعض مواقف الحزب مل تعجبه
عىل غرار موقف التيار من املحكمة
الدستورية التي اختلف فيها عن
موقف الرئيس.
وش ّدد الشوايش عىل أنهم ما زالوا
يثقون يف رئيس الجمهورية وهم
ليسوا يف قطيعة معه لكنه مطالب
بسامعهم واستشارتهم وترشيكهم
ألنهم تونسيون انتخبهم الشعب
التونيس.

اهلل أكبر
بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره تنعى
املوسعة لجريدة الشعب وفاة والدة
األرسة ّ
االخ الطيب البحري الكاتب العام للجامعة
العامة للبناء واألخشاب
«عائشة البحري
حرم البشير البحري»
راجني من العزيز القدير أن يتقبل الفقيدة
بواسع رحمته ويرزق أهلها وذويها
جميل الصرب والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون
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العودة الجامعية
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الزيادة غري املتوقعة بـ  22ألف طالب جديد ستضغط على خدمات السكن واألكلة واملنح

لطفي املاكني

تحديات عديدة ستواجه العودة الجامعية التي انطلقت
مع مفتتح شهر سبتمرب الجاري كام جرت العادة من
خالل انطالق الدراسة باالختصاصات الطبية وشبه الطبية
والهندسة والتكنولوجية لتكتمل منتصف الشهر بعودة
بقية طلبة الكليات.
ورغم ان سلطة االرشاف تحاول من خالل ترصيحات
مسؤوليها التخفيف من حدة الضغط املسلط عىل هذه
العودة الجامعية إال ان حقيقة االوضاع تقول عكس
ذلك خاصة ان عدد الناجحني الجدد يف الباكالوريا هذه
السنة كان قياسيا إذ تجاوز التوقعات التي وضعتها سلطة
االرشف بحوايل  22ألف طالب اضايف وبالتايل سيكون لذلك
االرتفاع غري املتوقع تداعيات عىل أكرث من عامل اساس
ونعني التأطري والخدمات املقدمة للطلبة من سكن وأكل
ومنح ونقل وأنشطة اخرى عرفت بها الجامعة التونسية.

*

الحاجة إىل االنتدابات
سيفرض العدد االضايف للطلبة الجدد وغري املتوقع عىل وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي مراجعة سياستها املتبعة منذ سنوات
واملتمثلة يف التقليص من عدد املنتدبني من اساتذة التعليم العايل ان
مل نقل توقفها متاما ألسباب وتربيرات مل يستسغها حملة الدكتوراه
والهياكل النقابية وما ترتب عنها من اعتصامات ثم بعدها االتفاق
عىل انتداب  3آالف منهم وفق دورات ترشف عليها لجان انتداب
إال أن تفعيل ذلك ما زال مل يت ّم إىل ح ّد اآلن وبالتايل كيف ستترصف
الوزارة مع هذه االعداد الجديدة من الطلبة املوجهني إىل مختلف
املؤسسات العليا بكامل الجهات واذا اخذنا يف االعتبار النقص
املسجل يف التأطري بالجامعات الداخلية فإن الرضورة تستدعي تاليف
ذلك النقص لتوفري اإلطار التدرييس يف أكرث من اختصاص حتى ال
تسجل حاالت عطالة للدروس بالعديد من االختصاصات.
* توفري السكن الجامعي
ومن اإلشكاالت التي ستكون حارضة يف بداية السنة الجامعية
توفري السكن باملبيتات الجامعية العمومية وهي ليس بالجديدة إذ
تعمل مختلف الدواوين عىل ايجاد الحلول لها كل سنة إال أن الرقم
املرتفع الذي أرشنا اليه للوافدين الجدد عىل الجامعة يفرض حلوال
طويلة املدى وهذا ما رصح به اكرث من مسؤول بوزارة التعليم العايل
والبحث العلمي باالشارة اىل فتح مبيتات جامعية جديدة بجهات
مختلفة من البالد وال ندري هل كانت هذه االحداث وفق الخارطة
الجامعية وبالتايل تكون قادرة عىل استيعاب الطلبات املتزايدة عىل
السكن الجامعي خاصة إىل الطلبة الجدد ذلك ان تلك االحداثات
كانت وفق ارقام سابقة وليس عىل أساس العدد املرتفع املسجل
هذه السنة.
وقد تكون لسلطة االرشاف حلول أخرى ستلتجئ اليها مثل كراء
بعض املحالت لتجاوز هذا الضغط ويف كل الحاالت فان الظرفية
الصعبة التي متر بها العائالت التونسية جراء ارتفاع تكاليف العيش
تحتم عىل سلطة االرشاف مساعدة الطلبة لتوفري هذه الخدمة
الجامعية وعدم تركهم الستغالل القطاع الخاص الذين يرفّعون يف
معاليم الكراء دون مراعاة لوضعية اغلبية الطلبة والبد من تحسيس
اصحاب املبيتات الخاصة برضورة التعامل مع الطلبة وفق رؤية
اجتامعية بعيدا عن عقلية االبتزاز للوضعية التي وجدوا فيها وتعطل
دواليب الدولة يف العرشية املاضية وتعدم ايجاد حلول لهذه املشكلة.
* تحسني االكلة والنقل
يف ترابط موضوعي فإن تحسني االكلة باملطاعم الجامعية يفرتض
ان تكون محل اهتامم املرشفني عىل دواوين الخدمات الجامعية
مواكبة لرغبات الطلبة يف التنويع وهذا من خالل ما قدمته الهياكل

كيف ستتجاوز سلطة اإلشراف مشكلة التأطري يف ظل توقف االنتدابات
النقابية املمثلة لهم من مقرتحات للتطوير والتحسني حتى ال يكون
م ّربر املعلوم الذي يدفعه الطالب مقابل االكلة زهيد مقارنة باالسعار
املتداولة تعلّة لغياب الجودة عن هذه الخدمة األساسية خاصة
ألغلبية الطلبة نظرا إىل عدم قدرتهم عىل تحمل االسعار امللتهبة
لألكالت الرسيعة وعىس هذه الخدمة متصلة كذلك بتوفر العنرص
البرشي العامل باملطاعم الجامعية متاشيا مع ارتفاع عدد الطلبة حتى
تكون العالقة جيدة وتجنب التوترات التي تحصل جراء النقص يف
مختلف اصناف العاملني بهذه املطاعم وما يتسبب ذلك من ضغط
مسلط عليهم ساعات طويلة من العمل.
كام أن التنسيق مطلوب بني املؤسسات الجامعية ومختلف
رشكات النقل وطنيا وجهويا لتوفري النقل املسرتسل وهذا لن يكون
فقط يف االيام االوىل للعودة الجامعية ثم يغيب الحرص وانتظام
عمل الحافالت حتى ال يتسبب يف الغيابات املتكررة عن الدروس
واالمتحانات والتذمرات الصادرة عن الطلبة معلومة منذ سنوات وال
ب ّد من تالفيها والتقليص من تداعياتها اذ يسيطر هاجس التنقل بني
املبيتات الجامعية وكذلك مناطق اقامة الطلبة واملؤسسات الجامعية
التي يدرسون بها وعدم قدرتهم عىل تحمل مصاريف التنقل يوميا
وهذا ما يجب مراعاته من قبل سلطة االرشاف.
* توسيع دائرة املمنوحني
يتساءل عدد مه ّم من الطلبة وعائالتهم عن تفعيل القرار
الحكومي املتخذ منذ أشهر لتوسيع دائرة الطلبة املنتفعني باملنحة
الجامعية نظرا إىل أنه إىل حد اآلن مل يصدر أي قرار منظم لكيفية
اعتامد االجراءات الجديدة اي ان املقاييس القدمية هي التي ستطبق
عند دراسة املطالب من قبل مصالح دواوين الخدمات الجامعية

متى يفعل قرار توسيع
دائرة املنتفعني
باملنحة الجامعية؟

وبالتايل هناك استفهام حول مدى الجدية يف اتخاذ هذا القرار أم انه
مجرد وعد ت ّم التغافل عنه رغم ان اغلبية الطلبية هم يف حاجة إىل
هذه املنحة الن مقياس الدخل املعتمد حاليا يحرم اآلالف من الطلبة
من الحصول عىل منحة تساعدهم ومهام كان مبلغها عىل مجابهة
املصاريف اليومية املتزايدة وهو ما يحتم عىل سلطة االرشاف
الخروج من دائرة الصمت والرتدد واتخاذ الخطوة املستوجبة التي
سيكون لها أثر إيجايب عىل نفوس الطلبة وطأمنة عائالتهم العاجزة
عن تحمل تكاليف العودة الجامعية لتعدد طلباتها خاصة ملن له
أبناء يف مستويات تعليمية أخرى.
كام ان سلطة االرشاف مدعوة كذلك لتمكني أكرب عدد ممكن من
الطلبة من املنتمني إىل عائالتهم محدودة الدخل من الحصول عىل
منحة االندماج الجامعي (املعروفة مبنحة الـ 500دينار).
وعدم التضييق املبالغ فيه بوضع الرشوط واملقاييس التي ستحرم
الكثريين من التمتع بها رغم وضعيتهم االجتامعية املتأكدة وهذا
ينطبق تقريبا عىل رشائح واسعة من العائالت التونسية الن الغاية
من هذه املنحة هو مساعدة الطلبة وعائالتهم عىل مجابهة مصاريف
العودة الجامعية.
* اإلحاطة والتأطري والنشاط الثقايف
رهانات أخرى مطروحة عىل سلطة االرشاف ولو أنها اصبحت
توضع يف آخر سلم االهتاممات ان مل نقل إنها مغيبة رغم انها من
أسس تكوين الطالب املتوازن املتشبع بقيم الحداثة والتقدم والقبول
باآلخر املختلف وترجيح اسلوب الحوار واملجادلة املبنية عىل املنطق
والعقالنية وذلك يكون من خالل التنوادي اعلمية والثقافية والرياضية
ودعمها ماديا وبرشيا مبا يعيد إىل الجامعة دورها الريادي يف تحفيز
وعي املجتمع مبختلف القضايا والرهانات املطروحة كام كان االمر
منذ عقود وهذا لن يتحقق إال بوجود رؤية واضحة من قبل سلطة
االرشاف يف عالقة بهذه املسألة ألن االهتامم ببقية الجوانب األساسية
التي أرشنا إليها يف البداية أمر مستحسن لكن ذلك ال يجب ان ينفي
او يغيّب االهتامم بكل ما له صلة باإلحاطة والتأطري وتنويع االنشطة
التي تنمي الوعي بعديد املسائل وامللفات املطروحة داخليا وخارجيا
لرشيحة هي التي ستتحمل مستقبال املسؤولية من مواقع مختلفة
مبؤسسات وهياكل الدولة.
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لطفي العيادي املقرر املساعد بلجنة النظام الداخيل والحصانة بالربملان املجمد لـ «الشعب»
الذهاب إىل انتخابات مسبقة بالقانون احلايل يعني بقاء أسباب تطبيق الفصل 80
* حوار :لطفي املاكني

إىل أين ستتجه األولويات بعد ان وقع التمديد يف االجراءات
االستثنائية املعلنة يوم  25جويلية .هذا السؤال له روافد عدة
خاصة ان توضيح الرؤية السياسية وكيفية ادارة الشأن العام
اصبحت اولوية مطروحة من أغلب الفاعلني يف املشهد العام للبالد
التامس للمرحلة القادمة ويخرج البالد
الن ذلك سيبني خطوط
ّ
من دائرة الشك والضبابية لالنطالق يف تفعيل املطالب الشعبية
التي استجاب لها رئيس الجمهورية لتكون أساس برنامج الحكومة
القادمة .هذه االسئلة وغريها كانت محور الحديث الذي خص
به لطفي العيادي املقرر املساعد بلجنة النظام الداخيل والحصانة
والقوانني الربملانية والقوانني االنتخابية يف مجلس نواب الشعب
املج ّمد.
* ماهو تفسريك للتمديد يف اإلجراءات االستثنائية بعد مرور 30
يوما عىل اتخاذها من قبل الرئيس قيس سعيد؟
ـ بداية يجب االشارة اىل أن قرار التمديد يف االجراءات االستثنائية كان
أمرا متوقعا خاصة بعد ترصيحات الرئيس سعيد انه ال ميكن الرجوع اىل
الوراء ومدة شهر غري كافية للحسم يف جل امللفات اضافة اىل ان املتطلبات
التي استدعت تطبيق الفصل  80من الدستور مازالت قامئة مع ان ذلك
يطرح يف الوقت نفسه املطلوب يف املرحلة القادمة وهل سيت ّم تعليق
العمل بالدستور وما يعني ذلك العمل بالتنظيم املؤقت للسلط ورضورة
تغيري القانون االنتخايب النه ال ميكن الذهاب اىل انتخابات سابقة الوانها
ذلك القانون نفسه الن النتيجة ستكون نفسها اي البقاء يف ذات الدائرة
التي من أسبابها تطبيق الفصل  80من الدستور.
ويف حال تم تعليق الدستور وهو سيناريو وارد سندخل مرحلة
جديدة متكن رئيس الجمهورية من الحكم باملراسيم وبالتايل يعدل
القانون االنتخايب الحايل وتعديل دستور  2014أو العودة لدستور .1959
* قيل الكثري بخصوص عبارة «إىل إشعار آخر» فام هي مقاصدها
الحقيقية؟
ـ الغموض الذي رافق قرار التمديد من خالل عبارة إىل اشعار آخر
يطرح فرضية هل سنواصل العمل بدستور  2014من عدمه وما يتبع ذلك
من خطوات مطلوبة خاصة يف عالقة بعودة الربملان لنشاطه اال ان ذلك
امر مستبعد الن مدة شهر غري كافية لفتح عديد امللفات التي التصقت
مبنظومة الحكم قبل  25جويلية وتحتاج إىل االصالح يف عديد القطاعات
بعد أن مسها الفساد وتحتاج إىل وقت مط ّول وليس كام يتصور البعض
حلها ،ويف وقت قصري الن الظرفية تستدعي االعالن عن اصالحات سياسية
والذهاب بصفة متوازنة الصالح السلطة القضائية ونظريها من الفساد
وبالتايل فان توضيح مالمح املرحلة القادمة بات أمرا مؤك ًدا يف كيفية اجراء
تلك االصالحات من خالل ترشيك القوى السياسية الفاعلة يف املشهد العام
او االكتفاء بلجنة تقوم بالتنقيحات الحقا عىل االستفتاء.
* وهل االستفتاء هو اآللية املناسبة يف املرحلة االستثنائية؟
ـ ما يجب توضيحه أن املشاركة يف االستفتاء تكون عىل موضوع معني
باختيار نعم أو ال دون الغوص يف املوضوع املعروض عىل االستفتاء من
ناحية أخرى هناك تواتر الستعامل مصطلح «جمهورية ثالثة» التي ال
احبذها وهي عىل قياس ما وقع يف فرنسا اال ان الثابت ان البالد دخلت
مرحلة جديدة تحتاج إىل وضوح كيفية ادارتها خاصة ان هناك غيابا
لألحزاب واالدوار املنتظرة منها يف التصورات واملقرتحات.
* وإىل ما ترجع صمت األحزاب؟
ـ هذا الوضع متصل بالنقص يف أداء اغلب االحزاب التي ظلت يف
دائرة املتابع للشأن العام دون تقديم اي تطور أو برنامج واضح بل اقترص
االمر عىل مجرد ترصيحات من هنا وهناك عن النظام السيايس املطلوب

مدة شهر غري كافية لفتح
ملفات الفساد التي مست
عديد القطاعات

تطبيقه مستقبال.
* كرث الحديث مؤخرا عن إمكانية اتجاه رئيس الدولة العتامد
التنظيم املؤقت للسلط فهل هذا ممكن؟
ـ التنظيم املؤقت للسلط او ما يعرف بالدستور الصغري هو ضبط
العالقة بني مختلف السلطات العمومية يف حال ت ّم تعليق العمل
بالدستور الحايل وهو املرجع (ونعني الدستور الصغري) بني كل السلط عىل

فرضية اعتماد النظام
املؤقت للسلط يحتم تعليق
العمل بالدستور
غرار ما حصل مبارشة إثر  14جانفي  2011حني تم تعليق العمل بدستور
 1959ويف حال يكون االتجاه العتامد التنظيم املؤقت للسلط فإنه يفرتض
متخصصة لوضع مختلف فصوله وبذلك تبقى مؤسسة رئاسة
تكوين لجنة
ّ
الجمهورية املامرسة الوحيدة للسلطة بجمعها لكل السلطات وإصدار
املراسيم لتنظيم حياة الشعب يف شتى املجاالت.
تم اعتباره مبثل خطرا داهام
* إذن ال عودة للربملان بالشكل الذي ّ
عىل الدولة؟
ـ تلك هي الصورة الواضحة اآلن بعد ان فشل رئيس الربملان ورئيس
حركة النهضة يف إدارته وكرس اغلبية ه ُّم َها خدمة أغراض اللوبيات
ومصالحها وارتباطاتها الداخلية والخارجية وفرض اجندات سياسية ال
عالقة لها مبصالح البالد والشعب التونيس وهذا ما كنا نبهنا اليه وعربنا
عنه رصاحة بخصوص تلك االجندات ودر التحالف الذي تتزعمه النهضة
يف تنفيذها.
* ما صحة ما ورد يف بيان حركة النهضة كون رئيس الربملان و 30من
نوابه بإمكانهم تعطيل العمل باإلجراءات االستثنائية؟
ـ ما جاء يف بيان حركة النهضة خارج السياق وبلغة الرياضة كان
يف وضعية التسلل النه كان مرتبطًا مبرحلة ما قبل  25جويلية أما اآلن
فال معنى له الن تلك الفرضية تتطلب وجود محكمة دستورية وهذا
ما مل يكن متوفرا سابقا والحقا كام ال يغيب عن الجميع ان الفصل 80
من الدستور مل يطبق بصيغته االصلية بل هناك التأويل املرتبط بظرفية
متطلبات االلتجاء إليه.
* هل باملعنى الذي ذكرته يعترب الربملان يف حالة املنتهية مهامه؟
ـ ال بد من التوضيح هنا أنه قانونيا ودستوريا تجميد نشاط مجلس
نواب الشعب ال يعني حلّه وبالتايل هو ما زال قامئا إال أن السؤال املطروح
هو هل سيستمر هذا الوضع أم ال؟ وبالتايل البد من ان يستقر عىل حال
من خالل التعديالت التي تدخل عىل تركيبته وأولها مغادرة رئيس الربملان
وحل الربملان وهذا ما أرشنا إليه يف
كذلك ميكن تعليق العمل بالدستور ّ
بداية الحديث كفرضية مطروحة يف املرحلة القادمة.
* وإىل متى ستتواصل املرحلة االستثنائية بعد القرار الرئايس
بتمديدها معالجة اهم امللفات املطروحة يف هذه املرحلة؟
ـ إعالن حالة الطوارئ وتطبيق االجراءات االستثنائية كان نتيجة
األسباب التي عطلت سري دواليب الدولة مبا استوجب تطبيق الفصل 80
من الدستور واستمرار هذه املرحلة مرتبط بزوال املوجب لزوال الخطر
الداهم كام سامه رئيس الدولة وتقدير ذلك الخطر يعود إليه وحده
يف ظل غياب املحكمة الدستورية ومن ذلك يكون االتجاه اىل االهتامم
بامللفات املستعجلة يف ظل الظرفية االقتصادية الصعبة والوضع املتحرك
واملتصل بامللفات االجتامعية واستحقاقتها التي تحتاج إىل ضبط مرحلية
يف التوقيت لتطبيقها من ذلك االتفاقات املربمة مع االتحاد العام التونيس
للشغل اضافة اىل أولويات املناطق الداخلية التي تختلف أوضاعها عن
املركزية ومتطلباتها وخصوصياتها وما يستدعي من التقييم والتغيري
واقتصار اآلجال يف تنفيذ تلك االولويات بعيدا عن التعقيدات التي طاملا
كانت من أهم أسباب املعطلة للنهوض باملناطق الداخلية إضافة إىل
غياب الربنامج وانعدام الرؤية يف عالقة بالتنمية التي هي اولوية كذلك
للح ّد من عديد الظواهر واالخالالت إذ أن االقتصار حاليا عىل اعطاء

ملف الفساد االولوية املطلقة ورغم اهميته وخطورته فإنه ملف لن يحل
يف أشهر قليلة لتشعب مسالكه والضالعني فيه وهو يحتاج كذلك إىل سلطة
قوية مركزيا وجهويا النه مهام كانت جدية مواجهة اللوبيات واملافيا فإن
املسألة تستدعي كذلك إقرار اصالحات سياسية وترشيك مختلف الفاعلني
يف املشهد العام.
خضم هذه الوضعية ينتظر الجميع تعيني رئيس الحكومة
* يف
ّ
لالنطالق فعليا يف معالجة تلك امللفات فإىل متى انتظار هذا التعيني؟
ـ خصوصية املرحلة الحالية هي ان رئيس الجمهورية هو صاحب

قانونيا ودستوريا تجميد
نشاط مجلس نواب
الشعب ال يعني ح ّله
القرار السيايس وبالتايل يعود إليه تاريخ اتخاذ قرار التعيني وبخصوص
رئيسا للوزراء ألنه سيعمل بإرشاف
رئيس الحكومة فهو سيكون تحديدا ً
رئيس الجمهورية وأعتقد أن ظرفية البالد تفرض ان يكون شخصية ذات
تكوين اقتصادي العطاء األولوية املطلقة للملف االقتصادي واملايل وان
تكون الحكومة مضيّقة تعمل عىل أساس نقاط واضحة ويتم االعالن عنها
يف البيان الحكومي ومتابعتها الحقا من قبل الرأي العام اي أنها حكومة
ترصيف اعامل الن الرؤية والقرار السيايس سيكون لدى رئيس الجمهورية.
* تثار يف هذه املرحلة االستثنائية وبعد رفع الحصانة مسألة اإلقامة
الجربية للنواب ولغريهم فكيف تق ّيم هذه الوضعية التي أثارت هواجس
عن فرضية تغييب الحقوق والحريات؟
حرصا عىل ضامن
ـ بحكم تكويني االكادميي ومهنتي فإنني أكرث ً
الحقوق والحريات يف أي وقت كان من ناحية اخرى البد من التوقف
عند تأكيد رئيس الجمهورية عىل انه ال مساس بالحقوق والحريات كام
انه وان كنا نتفهم خصوصية هذه املرحلة التي متر بها البالد وما تتطلبه
مصلحتها العليا من اتخاذ اجراءات والتدابري فان االمر يتطلب يف الوقت
نفسه وضع حدود معينة وعدم ترك تلك االجراءات دون سقف زمني قد
يزيد من تلك الهواجس.
* ما زالت بعض األطراف وأولها حركة النهضة تراهن عىل الضغوط
الخارجية للرتاجع عن إجراءات  25جويلية فهل تعتقد يف جدوى تلك
املراهنة وعىل تلك الضغوط؟
ـ موقفنا مبديئ وهو رفض كل تدخل أجنبي يف شؤون البالد حتى لو
كان الحاكم من هو قبل  14جانفي الن السيادة الوطنية خط أحمر فال
جدوى وال مكان لإلمالءات الخارجية النها مرفوضة رفضا مطلقًا.
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االستثامر واالحتكار!...

* رمزي الج ّباري
عىل تعدد الحكومات بعد الثورة فإنّه ال حكومة سعتاىل جلب االستثامر ويكفي إلقاء نظرة عىل عديد املؤسسات
االجنبية التي غادرت البالد وهي التي غادرت برسعة غريبة
وألسباب كثرية وليس بسبب االرضابات كام حاولت بعض
االطراف السياسية تأكيده لغاية يف نفس يعقوب ولعل ابرز
الغايات تربير فشل الحكومات واطرافها املتنفذة .نعم غياب
االستثامر مرده األسايس عدم توفر ارضيات عمل ايجابية وهنا
يل التوقف امام اللقاء الذي جمع االمني العام لالتحاد األخ
ع ّ
نورالدين الطبويب بسفري فرنسا بتونس وهو الذي طرح عىل
بساط الدرس عديد االشكاليات التي اعرتضت سبيل هذه
املؤسسات الفرنسية املصدرة وأل ّن اليشء باليشء يذكر فإن
الوقت حان ليتح ّمل كل طرف مسؤولياته خاصة ممن تراخوا
ومل يلعبوا دورهم!
وبالتايل ميكن محاسبتهم مبا ان هذه االطراف هي التي
استفادت معنويا وماديا من تويل هذه املسؤوليات االمامية
وحتى ال يكون هذا الكالم مبثابة الحارث يف البحر اي بال نتيجة
رضر منه املواطن التونيس
فإن غياب االستثامر قابله احتكار ت ّ
بعد الصعود الصاروخي لألسعار مع تغييب واضح وجيل لكل
بضاعة مطلوبة وهو ما فتح ابواب التناحر واملزايدة بني ابناء

الوطن الواحد لذلك وعودا عىل بدء نقول ان الدولة مطالبة
بالوقوف الحازم واالكيد أنّه بيشء من الوقت سيعود كل يشء
إىل مداراته الصحيحة.
كام أ ّن التفاصيل واالرقام تؤكد تراجع نسبة االستثامر بأكرث
من  ،٪53أما عن نوايا االستثامر مثال أي يف القطاع السياحي
فقد تراجعت بشكل محري وهي مل تتجاوز  ٪4أما عن حجم
االستثامرات خالل  10سنوات االخرية فهي يف حدود ٪13
ويبقى اقصاها ٪14٫6مقابل  ٪24٫6يف سنة .2010
أال يثري هذا الرقم استغراب االطراف الحاكمة خالل
العرشية االخرية والحال ان فيهم من يقول ان تونس بعد الثورة
«أحسن» فعن اي أحسن يتحدث وكيف سيكون يوم غد افضل
وكل االرقام «حمراء»؟ أريد أن أفهم فقط كيف ميكن ان تكون
املقارنات واملقارنات والكل يعرتف ا ّن مناخ االستثامر مازال
مرتديا وال يشجع املستثمرين االجانب عىل االنتصاب يف تونس.
لن اذهب بعيدا يف تقديم ارقام الحكومات املتعاقبة النها
جاءتنا «مسقطة» بال برامج وال اهداف وأل ّن االستثامر غائب
فقد بان بشكل فاضح االحتكار يف االسواق ويف كل مكان كام
ثبت أن الدولة تركت الحابل عىل النابل ومل تعد تلعب دورها
األسايس لغياب برامج االحزاب االجتامعية واالقتصادية.

سؤال األسبوع
ملاذا غاب املاء املعدني الصغري يف املساحات الكربى؟

كشفت أمس األربعاء غرة سبتمرب  ،2021مفيدة بن نارص
املكلفة باالتصال بالديوان الوطني للمياه املعدنية واالستشفاء
باملياه عن أسباب االضطراب يف توزيع املياه املعلبة.
وأضافت مفيدة بن نارص ،أن سبب االضطراب يعود إىل
توقف اإلنتاج بأربع وحدات التي ميثل إنتاجها ربع الطاقة
اإلنتاجية الجملية لـ 29وحدة لتعليب املياه.
وب ّينت أن وحدتني توقف اإلنتاج بهام بسبب عطب فني
جاري إصالحه يف حني تعطل اإلنتاج بوحدتني يف سيدي بوزيد
بسبب اعتصام عدد من املواطنني للمطالبة مبطالب اجتامعية.
وأوضحت بن نارص أن مخزون الوحدتني بسيدي بوزيد يُق َّدر
بحوايل  8ماليني قارورة بينها مليون ونصف قارورة صغرية الحجم
وفور رفع االعتصام سيت ّم ض ّخ هذه الكميات يف األسواق.

كام لفتت املكلفة باالتصال بالديوان الوطني للمياه املعدنية
واالستشفاء باملياه إىل أنه من بني األسباب أيضا االرتفاع غري
املسبوق لدرجات الحرارة إذ شهد االستهالك زيادة بـ 25باملائة.
وش ّددت مفيدة بن نارص عىل أنه يف صورة ت ّم رفع االعتصام
فإنه يف أقىص تقدير سيعود النسق العادي للتزود باملياه يوم
اإلثنني املقبل.
هذا طبعا توضيح املكلف باإلعالم كام ننرش موقف إدارة
الديوان لك ّن السؤال األهم ملاذا غابت القوارير الصغرية فجأة من
املساحات الكربى.
نحن بحثنا يف التفاصيل فقيل لنا إن املسألة «فيها إن» منذ
أن ت ّم إقرار مبدإ التخفيض يف األسعار مبا قيمته .٪ 5

توضيح من إدارة الديوان الوطني للمياه املعدن ّية
االضطراب ظريف وتزويد السوق سيعود إىل نسقه الطبيعيّ
يه ّم إدارة الديوان الوطني للمياه املعدنية واالستشفاء باملياه
ان توضح للرأي العام ان االضطراب الظريف الحاصل عىل مستوى
تزويد السوق من مادة املياه املعلبة يف اآلونة األخرية يعود إىل
األسباب التالية:
 وجود اعتصامات واحتجاجات اجتامعية منذ حوايل اسبوعنيعىل مستوى وحديت تعليب مام أدى اىل غلق الطرقات املؤدية
لها وهو ما عطل يف البداية عملية توزيع املياه ويف مرحلة ثانية
تعذر عىل العاملني دخول مقرات العمل وبالتايل توقف اإلنتاج
كليا بهذين الوحدتني اللتني يوجد بهام حاليا حوايل  8ماليني قارورة
منها مليون ونصف قارورة حجم صغري تعذر نقلها وتزويد السوق
بها.
 توقف اإلنتاج بوحدتني أخريني نتيجة وجود عطب فنيعىل مستوى سلسلة اإلنتاج بها بسبب تعذر إنجاز اعامل الصيانة
الوقائية املوسمية يف اجالها بسبب جائحة كورونا ويسعى أصحابها
اىل تجاوز هذا الخلل يف اقرب االجال .علام أن طاقة إنتاج الوحدات
املتوقفة حاليا عن العمل متثل ربع طاقة اإلنتاج الجملية وهو ما
يعكس حجم تأثري توقف اإلنتاج والتوزيع بهذه الوحدات.
 ارتفاع درجات الحرارة يف الفرتة األخرية جعل االقبال عىلاستهالك املياه املعدنية املعلبة يشهد معدالت قياسية.

وقد كان هذا االضطراب الظريف بنسب متفاوتة حسب
الجهات وحسب نقاط البيع (مساحات تجارية كربى ،تجار
تفصيل) مع توجه املستهلك الستهالك ماء دون آخر مام تسبب يف
ضغط عىل مستوى عالمات معينة يف حني تتوفر عالمات تجارية
أخرى بالجودة نفسها .ومن املتوقع استئناف تزويد السوق باملياه
املعلبة بصفة طبيعية يف األيام القليلة القادمة.
وتجدر اإلشارة إىل أن منتجي املياه املعلبة بادروا تطوعيا
باملشاركة يف إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح بتوفري كميات من
املياه عىل مستوى جل مراكز التلقيح املوزعة عىل كامل تراب
الجمهورية كام بادرت الغرفة الوطنية ملنتجي املياه املعلبة
باالنخراط يف دعوة رئيس الجمهورية الداعية اىل دعم القدرة
الرشائية للمواطن بالتخفيض يف أسعار املياه املعلبة.
وللعلم فقد بلغ االستهالك الجميل من املياه املعدنية املعلبة
خالل السدايس األول من سنة  2021حوايل مليار و 500مليون لرت
أي بزيادة تقدر بـ 9باملائة مقارنة بالفرتة نفسها من السنة املاضية
أمنته  29وحدة موزعة عىل كامل تراب الجمهورية ومن املنتظر
أن تبلغ نسبة تطور االستهالك  25باملائة مع موىف سنة  2021بعد
أن قُ ّدر االستهالك سنة  2020بحوايل مليارين و 700مليون لرت.

وزارة التجارة وتنمية الصادرات

السعر املرجعي ملادة البطاطا ومنتوجات
الدواجن بداية من  01سبتمرب 2021

تعلم وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنه تقرر تحديد أسعار البيع القصوى ملاديت
البطاطا ومنتوجات الدواجن بداية من يوم األربعاء  01سبتمرب  ،2021كام ييل:
* البطاطا:
 سعر البيع من املخازن 1000 :مليم/كغ سعر البيع بالجملة 1200 :مليم/كغ سعر البيع للعموم 1380 :مليم/كغهذا ويتعني عىل مختلف املتدخلني يف التزويد مبادة البطاطا مهام كانت صفتهم
تأمني انتظام تزويد السوق بالكميات الكافية من هذه املادة واحرتام االسرتسال القانوين
ملسالك التوزيع والتعامل حرصيا بيعا ورشاء عرب املسالك املنظمة.
كام يتعني عىل ماسيك وناقيل مادة البطاطا االستظهار عند كل عملية مراقبة مبقرات
الخزن والبيع والنقل عىل الطرقات مبا يثبت صفتهم ورشعية حيازتهم للكميات املمسوكة
والوثائق التي تثبت التعامل باملسالك املنظمة.
* منتوجات الدواجن:
 سعر بيع الدجاج الجاهز للطبخ ( )PACعىل مستوى املذابح 6.000 :د للكغالواحد و  6.900د للكغ عىل مستوى أسعار البيع للعموم.
 سعر بيع رشائح الديك الرومي ( )Escalope de dindeعىل مستوى املذابح 11.700د للكغ و 13.500د عىل مستوى البيع للعموم.
هذا وحددت هوامش ربح التفصيل عىل مشتقات لحوم الدواجن بـ .% 15ويتعني
عىل مختلف املتدخلني يف التزويد مبنتوجات الدواجن مهام كانت صفتهم تأمني انتظام
تزويد السوق بالكميات الكافية من هذه املنتوجات واحرتام االسرتسال القانوين ملسالك
التوزيع والتعامل حرصيا بيعا ورشاء عرب املسالك املنظمة.
وتؤكد وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن كل مخالفة للتسعريات وهوامش الربح
املذكورة ،تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا ألحكام القوانني الجاري بها العمل.
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الهيئة اإلدارية القطاعية
للكهرباء والغاز:
انعقدت يوم أمس األربعاء غرة سبتمرب 2021
بالحاممات الهيئة اإلدارية لقطاع الكهرباء والغاز
برئاسة األخ صالح الدين الساملي األمني العام املساعد
املسؤول عن القطاع العام وقد استهل الجلسة األخ
عبد القادر الجاليص الكاتب العام للجامعة العامة
للكهرباء والغاز بكلمة ترحيب مقدما بسطة عن
الوضع القطاعي والوضع املايل للمؤسسة من خالل
انخرام توازناتها وزيادة مديونيتها وتراجع مداخليها.
داعيا االخوات واالخوة بالهيئة اإلدارية إىل النقاش
الحر والب ّناء الستنباط الحلول الكفيلة بتجاوز
العقبات التي تواجه املؤسسة وتهدد حارضها
ومستقبلها.
ومن جهته أكد األخ صالح الساملي رئيس الهيئة اإلدارية عىل أن
اتفاق ديسمرب  2020الذي جاء نتيجة نضاالت القطاع والجامعة
لكنه كان أيضا التفاق الزيادة يف أجور القطاع العام لسنة 2018
خصوصا يف عالقة بالجوانب الرتتيبية التي لها انعكاس مايل وهو
مكسب يجب التنويه به من خالل الزيادات املحرتمة التي تحققت
لكافة االعوان العاملني بالرشكة أما بالنسبة إىل الوضع املايل
للمؤسسة فهو شبيه ببعض املؤسسات األخرى عىل غرار الخطوط
الجوية التونسية وكيف عجزت الحكومة عن توفري  30مليار
إلصالح الطائرات وتنشيط املؤسسة وهذا الواقع الصعب يفرض
علينا أن تفكر النقابات والعامل يف الحلول إلنقاذ مؤسساتهم
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نقاش حول مستقبل املؤسسة وسبل إنقاذها

والحفاظ عليها خصوصا مع عجز الحكومات املتعاقبة وافتقارها
إىل الحلول وللمسؤولية املؤسسات العمومية لها ديون لدى
الدولة لكن ال وجود إلرادة لإلصالح والتدارك رشيطة توفر اإلرادة
السياسية وتج ّنب عرب تعبئة املوارد الجبائية من القطاع الخاص
وخالص الدولة لديونها لدى مؤسسات القطاع العام واملقدرة بـ6
آالف مليون دينار .وأوضح أن مسار إصالح مؤسسات القطاع العام
ال يفرض االصالح املايل لكافة املؤسسات وامنا هناك مؤسسات
تتطلب اصالحا عىل مستوى الح ْوكمة الداخلية والتعينات بربطها
بعقود اهداف واعتامد مقاييس الكفاءة قبل كل يشء مشريا اىل
أن مفهوم اإلصالح لدى الحكومة الحالية وسابقاتها يقترص عىل
التطهري املايل واالجتامعي وتخيل الدولة عن مساهامتها املبارشة
وغري املبارشة وفتح رأس املال وادماج الرشكاء االسرتاتيجيني مبا

يعترب تفويتا مقنعا وتراجعا واضحا عن اتفاق  2018وزاد االخ
رئيس الهيئة االدارية من تأكيد مسؤولية الحكومات املتعاقبلة
ملا وصلت إليه املؤسسات واملرافق العمومية .وذكّر األخ صالح
بالهبة التي حصلت عليها تونس واملقدرة بـ 500مليار لتهيئة ميناء
رادس لكن هذه الهبة مرشوطة بالتفريط يف القطاع للخواص
وأشار كذلك إىل االمرين  105و  422الصادرين يف ظروف غامضة
واللذين يحمالن شهبات فساد وأشار إىل ان الواقع اليوم يقتيض
التفكري يف السبل الكفيلة بحلحلة االستثامر بالرشكة بالتوازي مع
الحفاظ عىل عمومية املؤسسة وتونسيتها.
مستقبل املؤسسة عىل املحك
تض ّمن برنامج املداوالت نقطتني أولهام تقييم املفاوضات
االجتامعية وتدارس النقاط الخالفية مع الطرف اإلداري والنظر يف
سبل تجاوز والنقطة الثانية تتعلق مبوازنات املؤسسة التي تشهد
انحدارا وتدهورا عىل مختلف املستويات من تنامي املديونية
وتدين استثامرات الرشكة يف اإلنتاج وخاصة يف مجال الطاقات
البديلة وقد أفادنا األخ عبد القادر الجاليص الكاتب العام للجامعة
العامة للكهرباء والغاز بأن الهيئة اإلدارية ستناقش بعمق كل
الحلول والخيارات الصالح املوازنات املالية للمؤسسة ودعم
مسألة الطاقات البديلة وإمكانات تجاوز الوضع الراهن يف عالقة
باملستثمرين األجانب مبا يحسن من موارد املؤسسة ويحافظ عىل
دميومتها وال يفرط يف سيادتها أو يدخلها يف دوامة الخصخصة
والتفويت ويُنتظر أن تصدر الئحة عامة عن الهيئة اإلدارية
القطاعية عند نهاية أشغالها ستقدم جملة من الحلول لتجاوز
اإلشكاليات الراهنة عىل مستوى املوازنات والحوار االجتامعي
داخل املؤسسة.
* نرص الدين سايس

في بلدية مقرين

محجوب الحواشي كاتبا عامّا

انعقد مؤمتر النقابة االساسية ملوظفي وعامل بلدية مقرين بإرشاف األخ محمد املارغني عضو
االتحاد الجهوي للشغل بنب عروس وبحضور األخ محمد نجيب املربويك الكاتب العام لالتحاد
الجهوي للشغل بنب عروس وبحضور األخوين شوقي العياري نجيب الرزقي عضوي املكتب
التنفيذي كام حرض أشغال املؤمتر األخ أمين حبيب كاتب عام النقابة الجهوية لعامل وعامالت
املحالت التجارية بنب عروس وغيث النفطي كاتب عام النقابة االساسية لرشكة بسكويت سيدة
وعضو الجامعة العامة للصناعات الغذائية وأفرز املؤمتر التشكيلة التالية :محجوب الحوايش
كاتبا عاما واإلخوة بدر الزمان الصالحي وحسن الساملي وريم مدله وعبد القادر العيدودي ونزار
راقويب وعثامن الحكيمي (أعضا ًء).
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إصدار جديد عن تاريخ االتحاد

* محمد/ع

«االتحاد العام التونسي للشغل وقضية فلسطني:
خمس وسبعون سنة يف خدمة فلسطني»1946-2020 ،
صدر عن منشورات االتحاد العام كتاب بعنوان «االتحاد العام التونيس للشغل
وقضية فلسطني :خمس وسبعون سنة يف خدمة فلسطني »1946-2020 ،من
تأليف السيد بدر الساموي الحاصل عىل شهادة الدكتوراه يف التاريخ املعارص
من كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بتونس واملتقاعد من الصندوق الوطني
للضامن االجتامعي واملهتم مبواضيع التاريخ االقتصادي واالجتامعي للبالد
وقد جاء الكتاب يف ما يناهز مائتي صفحة متسح
خمسا وسبعني سنة سلط فيها الضوء عىل عالقة تونس
بالقضية الفلسطينية من خالل قراءة النضاالت التي
خاضها التونسيون وخاصة النقابيني داخل االتحاد
العام التونيس للشغل عىل مدى خمس وسبعني
سنة خالل الفرتة الزمنية بني سنتي  1946و .2020
ونبع اختيار هذا املوضوع حسب ما ورد يف غالف
الكتاب من أهمية قضية فلسطني ومركزيتها يف واقعنا
العريب واملحيل وانعكاساتها عىل مختلف التط ّورات
السياسية واالقتصادية والثقافية ومن خض ّم النضاالت
حجام ونوعا التي مل يقع تأريخها مبا فيه الكفاية ومن
الحاجة امللحة إىل تعزيز جهود مناهضة التطبيع
الذي دأب االتحاد عىل القيام به وكان دوره طالئعيا.
ست فرتات بدأها بالفرتة
قسم املؤلف البحث إىل ّ
وقد ّ
املمتدة من سنة  1946حتى سنة  1956والتي تناول
فيها األرضية الوطنية لتأسيس االتحاد تلتها الفرتة
الثانية املمتدة من سنتي  1957حتى سنة 1969

وضع لها عنوانا «االتحاد ضمن «الجبهة القومية».
ثم عالج الكاتب ضمن الفرتة الثالثة من سنة 1970
حتى سنة  1984إشكالية االستقاللية يف االتحاد يف

اهلل أكبر
تنعى الجامعة العامة
للكهرباء و الغاز فقيد
القطاع الزميل الهادي
الطرابليس الذي وافته
املنية وهو بصدد القيام
بواجبه املهني اثر حادث
شغل أليم وإثر ذلك تتقدم
الجامعة العامة والعائلة
املوسعة للكهرباء والغاز
إىل عائلته الكرمية بأحر
التعازي واملواساة راجية من الله أن يتغمده برحمته
الواسعة وأن يرزق أهله وذويه جميل الصرب
و السلوان «إنا لله وإنا إليه راجعون

اهلل أكبر

التونسية والحركة النقابية والقضية الفلسطينية والحامية االجتامعية .وقد قدم
الكاتب يوم األربعاء غرة سبتمرب  2021بسطة عن البحث أمام عدد من أعضاء
املكتب التنفيذي الوطني بحضور األخ األمني العام نور الدين الطبويب الذي
شكر الباحث عىل اإلضافة األكادميية التي ساهم بها موصيا بتعميم توزيع
الكتاب عىل هياكل االتحاد الستعادة نسق االهتامم بهذه القضية.

إنتقل إىل جوار ربه املغفور له والد األخ لزهر الحيدوري
عضو النقابة األساسية للاملية باملنستري وإثر ذلك يتقدم
املكتب التنفيذي لإلتحاد الجهوي للشغل باملنستري بأحر
التعازي إىل عائلة الفقيد راجني من املوىل عز وجل أن
يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فراديس جنانه.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

عالقة مع القضية الفلسطينية منتقال إثر ذلك إىل
ما سامه الرياح املضادة وتأثريها عىل دعم القضية
وذلك من سنة  1985حتى سنة  1999يف إطار الفرتة

الرابعة .واعترب الدكتور الساموي الفرتة الخامسة
واملمتدة من سنة  2000حتى سنة  2010فرتة
ذهبية يف دعم االتحاد لفلسطني مختتام البحث
يف فرتته السادسة بالتأكيد عىل بقاء فلسطني
دوما يف بال النقابيني رغم رياح «الربيع العريب».
واعتمد الكاتب عىل وثائق مه ّمة لرسد مختلف
أشكال الدعم من تنظيم التظاهرات إىل إرسال
وفود إىل استقبال مناضلني من فلسطني إىل
املواقف الوطنية يف املحافل النقابية الدولية.
وت ّم تأثيث األحداث بالتعريف بنضاالت القوى
السياسية الوطنية التي كانت تجد يف االتحاد
سندا لها .ويف هذا الصدد أشاد الكاتب بأبناء
تونس الذين استشهدوا عىل أرض فلسطني
الطاهرة منذ سنة  1948حتى بداية القرن
العرشين.
وختم املؤلف هذه الوثيقة التاريخية األوىل
من نوعها ببعض االستنتاجات منها محافظة
االتحاد العام التونيس للشغل عىل مدى خمس
وسبعني سنة عىل موقف ثابت من القضية
الفلسطينية رغم تعدد املؤامرات عليها وتنوعها
مشيدا بالدور الذي ما انفك يقوم به يف مواجهة
التطبيع عىل كل املستويات خاصة يف السنوات
األخرية مقرتحا بعض األشكال النضالية ليتواصل
الدعم الجامهريي والنقايب للحق الفلسطيني.

في سليمان

اتفاق بني العمّال
وإدارة شركة
كوروبالست
يف إطار متابعة اتفاق اإلثنني  23أوت
 2021والوضعية االجتامعية للعاملني
مبؤسسة كوروبالست بسليامن وبتكليف
من السيد وايل نابل أرشف السيد وسام الهرايب مبقر معتمدية سليامن عىل جلسة عمل ضمت كل من رئيس قسم تفقدية الشغل
سليامن ،رئيس االتحاد املحيل للصناعة والتجارة بسليامن ،ممثل االتحاد املحيل للشغل بسليامن وممثلني عن العملة ووكيل املصنع
ومساعديه .وطبقا ملحرض االتفاق املربم مبقر
الوالية بتاريخ  23اوت  2021فإن الرشكة أكدت
التزامها برصف تصفية حساب املستحقات
القانونية للعملة املتخلدة بذمتها مبقر مؤسسة
حيث قررت إدارة الرشكة منح كافة العملة
املتعاقدين املنتهية عقودهم مساعدة مالية
اضافية ذات صبغة اجتامعية يف شكل تنفيل
بقيمة أُجرة شهر عمل كامل يتضمن إىل جانب
األجر األسايس جميع املنح واالمتيازات الشهرية
لكل واحد من العملة املذكورين.
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اعتداء عىل عامالت رشكة شامل إفريقيا

إثر االعتداء عىل عامالت رشكة شامل أفريقيا من
صاحب املؤسسة وإخوته وبعض املأجورين ،فإن املكتب
التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس إذ يح ّمل
صاحب الرشكة املسؤولية يف هذا االعتداء وتداعياته فإنه
يجدّ د دعمه الالمرشوط للعامالت ومساندتهن حتى ينلن
حقوقهن.
يف هذا االتجاه قال كاتب عام الجامعة العامة للنسيج
واملالبس واألحذية والجلود األخ الحبيب الحزامي ،إن
الوضع يف عدد من مصانع النسيج مثري للقلق والخوف
معا .وأضاف أن املؤ ّجرين يف تلك الرشكات ميارسون
سلوكات عدائية تجاه العامالت والعامل.
وأضاف أن عامل وعامالت «شامل افريقيا للخياطة»

* حياة الغامني

جلسة إيجابية مع النقابة األساسية

في وزارة الثقافة
انعقدت مبق ّر الوزارة جلسة عمل مع النقابة األساسية ملهن
الفنون الدرامية وذلك بإرشاف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
السيد الحبيب عماّ ر ورئيس الدّ يوان السيد يوسف بن ابراهيم
وعضو االتحاد الجهوي للشغل بتونس األخ أحمد ق ّرون
ومدير الشؤون اإلدارية واملالية السيد رياض العياري ومديرة
الشؤون القانونية والنزاعات السيدة ملياء البنوين ومدير إدارة
الفنون ال ّركحية السيد منري العرقي واملكلّف مبكتب العمل
وكل من سليم دبرية وزياد
الحكومي السيد محمد سليامن ّ
األزغب ممثّلني عن اإلدارة العامة للمصالح املشرتكة ،كام
كل من الكاتبة العامة للنقابة األساسية ملهن الفنون
حرضها ّ
الدرامية األخت نورهان بوزيان والكاتب العام املساعد األخ
السيد صامد ميعادي واملسؤول عن اإلعالم واملرأة والشباب
العامل األخ أسامة غالم واملسؤول عن الشؤون القانونية
واملشاريع االجتامعية األخ محمد الياس العبيدي .وت ّم خالل
هذه الجلسة طرح جملة من اإلشكاليات واملواضيع ال ّراهنة
الخاصة بقطاع املرسح ومنها عىل وجه الخصوص ال ّنظر يف
تداعيات جائحة كوفيد  19عىل قطاع املرسح واإلجراءات التي
ميكن اعتامدها للتخفيف من وطأة الجائحة مبا ميكّن من ضامن

في المنستير

بصفاقس يعيشون وضعا صعبا ،مام جعلهم يدخلون يف
اعتصام مفتوح منذ فرتة مبقر الرشكة املذكورة دفاعا عن
حقهم يف العمل الالئق ودفاعا عن الحق النقايب.
الكف عن استغالل
وطالب األخ الحزامي برضورة ّ
عامالت الخياطة وهضم حقوقهن واالعتداء عليهن .كام
حل للمسائل العالقة
طالب بتد ّخل السلط املعنية إليجاد ّ
السيام أن العامل يعيشون حالة من الخصاصة والحرمان.
وأضاف األخ الحزامي أن الجامعة تستعد للتحرك من
أجل إيقاف هذا الوضع الذي يتّصف بالتطاحن االجتامعي
والخطر.

استمرارية اإلبداع املرسحي ومساعدة املبدعني واملشتغلني يف
هذا امليدان عىل مجابهة اآلثار االقتصادية واالجتامع ّية عليهم،
إىل جانب البحث يف سبل تطوير صيغ دعم امليدان املرسحي
املخصصة للغرض وسبل الرتفيع
إنتاجا وترويجا وامليزانيات
ّ
فيها بالتنسيق مع األطراف املعنيّة واإلجراءات املعتمدة يف
هذا الخصوص وطرق االرتقاء بها مبا ميكّن من الترسيع يف

اآلجال املعتمدة يف خالص املستحقات الراجعة إليهم بالتّعاون
مع الهياكل املعن ّية.
كام ت ّم التأكيد عىل تكثيف اللقاءات التشاورية بني اإلدارة
والهياكل املهنية لتقديم التص ّورات ال ّرامية إىل النهوض بواقع
قطاع املرسح عىل املدى البعيد املتوسط والقريب وإىل إرساء
آليات املتابعة ال ّدورية للغرض.

القطع مع األساليب القديمة يف التعليم األساسي

مل يعد يفصلنا عن العودة املدرسية اال اسبوع واحد تسعى كل
االطراف اىل بذل ما يف الوسع النجاحها بالقطع مع كل النقائص
والهنات التي من شأنها ان تعكّر مزاج الجميع من اطار تدريس
وتالميذ وكذلك االولياء.
ومن بني االطراف الساعية اىل ذلك نجد الطرف االجتامعي اي
النقايب الذي سارع بعقد ندوة اطارات جهوية بحضور كل النقابات
وكذلك الفرع الجامعي فضال عن االتحاد الجهوي...
ولالحاطة أكرث باملوضوع التقينا االخ الفهري الكعبي عضو
الفرع الجامعي للتعليم االسايس باملنستري والذي حدثنا عن مجمل
القضايا املطروحة عىل الندوة ويصب جميعها يف مشاكل العودة
والتي كان من املزمع مقاطعتها واستبدال ذلك بصيغ نضالية اخرى

ستح ّدد يف االبان.
اما عن الندوة يف ح ّد ذاتها فقد تطرق الحارضون فيها اىل عديد
للبت
املسائل الحارقة عىل غرار حركة النقل الداخلية التي ال مجال ّ
فيها مبعزل عن النقابة التي من دورها بل من واجبها املطالبة
بتفعيل دورها يف ابداء الرأي ورفع املظامل ومالزمة الشفافية وذلك
من خالل مطالبة املندوبية مب ّد الطرف النقايب بقامئة الشغورات
للقطع مع املحسوبية والوصولية وغريهام من االشكال املتعارف
وصمت كل مفتتح السنوات الدراسية وذلك
عليها والتي كثريا ما
ْ
يف سبيل العدالة والشفافية التي تضمن لكل مدرس التمتع بحقه...
* العودة والكوفيد
األخ الفهري والبعض من الحضور اكدوا عىل رضورة الترسيع

بتلقيح جميع املربني حفاظا عىل سالمة الجميع من تالميذ ومربني
وعملة وأولياء مع توفري كل عوامل التوقي وتطبيق الربوتوكول
الصحي مبا يتطلبه من مستلزمات.
كام نادى الحارضون بانهاء االشغال الجارية يف بعض املؤسسات
الرتبوية لضامن نجاعة العملية الرتبوية ككل وس ّد الشغورات
الحاصلة يف سلك العملة.
بالبت يف كل
كام عاد األخ الفهري للتأكيد عىل رضورة الترسيع ّ
ملفات النقل الداخلية واالنسانية وما بني الجهات مبا يضمن عودة
مدرسية سليمة ال تشوبها املشاكل الجانبية التي من شأنها التأثري
عىل الجو العام والعملية الرتبوية برمتها...
* حمدة الزبادي
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في منوبة

تالعب يف مراكز الشغورات!
يتواصل اعتصام مديري ومديرات املدارس االعدادية واملعاهد الثانوية مبنوبة بتأطري
من الفرع الجامعي للتعليم الثانوي وبدعم من االتحاد الجهوي للشغل مبنوبة.
ويأيت هذا التحرك بسبب التالعب مبراكز الشغورات املعروضة يف حركة نقل املديرين
بالجهة .حيث ت ّم إمضاء اتفاق من جانفي  2021من طرف الوالية واملندوبية بعد
التنسيق مع وزارة الرتبية بتسمية مدير املدرسة االعدادية النموذجية عىل رأس املعهد
النموذجي باعتباره قام بنيابته ملدة  3سنوات وت ّم وعده منذ البداية بتسوية الوضعية.
أي وثيقة
إصدار شغور إعدادية الشايب دوار هيرش رغم عدم تسلم املديرة الحالية ّ
يف الغرض وهي مبارشة إىل حد اليوم ملهامها ورغم شهادة املندوبية بكفاءتها والشغور
الثالث مبعهد حمودة باشا حيث أحيل مديرها عىل ذمة املندوبية إىل حني إحالته عىل
اللجنة االستشارية منذ افريل وواصلت املؤسسة مبدير بالنيابة لكن مل يت ّم إصدارها
كشغور خاصة أن املؤسسة بها ناظر مستقيل وقيم عام طلب نقلة.
* حسان العرفاوي
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املؤمتر العادي للنقابة األساسية
للمياه ببنزرت

أفرزت أشغال املؤمتر العادي للنقابة األساسية للمياه ببنزرت بحضور أعضاء الجامعة العامة للمياه
األخ خالد بوعجيلة واألخ عبد الوهاب قرارة وبحضور األخ أحمد بوزيد النتائج التالية :األخ بشري
جبالية كاتبا عاما واإلخوة محمد الهادي الدريدي ورشاد الدقي وفاتن شوشان وخالد بن بركة وسمري
الكشك ومحمد زيان (كتابا عامني مساعدين).

إلى السيد وزير الشؤون االجتماعيّة

رفع مظلمة تعرضت لها من الصندوق الوطني للتقاعد
والحيطة االجتماعية
حرارة االستقبال تغنيك عن السؤال

قصدت فرع التجاري بنك بسوق األحد ڤبيل لكشف حسايب البنيك وطلب قرض
فوجدت الرتحاب ورسعة اإلنجاز من املسؤولة عن العالقات مع الحرفاء فقلت يف نفيس
«ولو ك ّن النساء كمن فقدنا ...لفضلت النساء عىل الرجال» (عذرا أبا الطيب املتن ّبي).
مالحظة لإلدارة املركزية للتجاري بنك:
كل رأس شهر وأمامه أرض بيضاء غري مغطّاة
املكان ضيق ي ّنئ مبا يحمله من املواطنني ّ
ملاذا ال يت ّم إضافتها للبنك وبناؤها ووضع كر ٍاس للحرفاء تفاديا ووقاية من الشّ مس
الحارقة صيفا والربد القارس شتا ًء.
نحن يف انتظار اإلنجاز يا طويل العمر...
* أحمد حمودة يّ
(ڤبل)

اهلل أكبر
أحر التعازي واملواساة لألخت هناء بن شعبان إثر
وفاة املغفور لها والدتها ،تغمد الله الفقيدة بواسع
رحمته وأسكنها فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه
راجعون.
اهلل أكبر
تعازينا للصديق واألخ عادل املحسني الكاتب العام للنقابة األساسية باملستشفى
الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت وعضو الفرع الجامعي للصحة إثر وفاة شقيقه.
تغمد الله الفقيد برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

سيدي وزير الشؤون االجتامعية سند االجتامعيني منذ عقود تحية وسالم وبعد ،للمرة الرابعة وللمرة
العرشين وأنا عىل اتصال بالوزارة واالدارة العامة للصندوق وإدارة الجرايات وكنت قد راسلتكم عدة مرات
بالكتابة وعن طريق مكتب العالقات مع املواطن كام بعثت بعريضة إىل جريدة الشعب بتاريخ  25فيفري
 2021ومل أر جوابًا مقن ًعا.
اين عملت  21سنة بني الضامن االجتامعي وصندوق التقاعد والحيطة االجتامعية وأحلت عل التقاعد يف
غرة مارس سنة  2000من وزارة الداخلية كعمدة ووقع تنسيق وض ّم الخدمات اىل صندوق الحيطة االجتامعية
( )cnrpsمع العلم أنني بقيت مدة سنة يقتطع من جرايتي بعنوان محجوزات مبالغ ضئيلة ومن ذلك التاريخ
 2001بدأت الجراية يف تدرج الزيادات من الصندوقني إىل سنة  2019وصلت الجراية من الصندوقني  356دينارا
وفوجئت يف شهر ديسمرب  2020وجانفي وفيفري  2021بأنّه تم خصم من الجراية الثلث أي  105٫140دنانري
لكل شهر ملدة ثالثة اشهر ويف شهر مارس  2021أرجعت الجراية إىل حالتها األوىل أي  356دينارا ويف هذه
املدة حاولت كثريا كام ذكرت مع وزارة الشؤون االجتامعية التي راسلت الصندوق يف شأين لكن دون جواب ثم
رجعت املصلحة املذكورة للجرايات اىل الخصم للمرة الرابعة وذلك يف شهر أوت  2021وقع خصم 111٫580
أي مسؤول يقنعني
دينا ًرا أي ثلث الجراية كالعادة واتصلت بالصندوق الجهوي بنب عروس الذي مل أجد لديهم ّ
او يسمعني النهم مل يسمحوا يل باستخراج شهادة يف الدخل السنوي او شهادة يف عدم العمل ويوجد يف القاعة
أتلق أي اجابة ملوضوعي فتوجهت مرة اخرى اىل مصلحة الجرايات بنهج جان
األرضية حاجب وعونان فقط مل ّ
جوراس بتونس العاصمة هناك قابلت السيد شكري صالح رئيس املصلحة احالني بدوره اىل السيد الدريدي ثم
أحالني اىل السيدة وهيبة دون السؤال عن موضوعي فالسيدة املذكورة قبلتني بكل لياقة واحرتام وملا رشحت
وطالبت االدارة باسرتجاع ما ت ّم اقتطاعه ظلام وقه ًرا أي ما يبلغ قرابة  500دينار لفائدة الصندوق
لها موضوعي
ُ
هذا من جراية شبه شيخوخة وخرجت مكسور الخاطر وغري مقتنع مبا يجري من بريوقراطية وال مراعاة حالة
الع ّجز والضعفاء لهذه االسباب أتو ّجه إليكم ألنّكم الوزير املسؤول األول عىل هذه املؤسسات االجتامعية
حسب تسميتها فمثيل ال يتمتع بالدواء وال بالرعاية الصحية وانا اعاين من مرض مزمن وزوجتي كذلك ويظهر
أنه غري مرغوب يف وجودنا والدليل قسم الجرايات موجود يف الطابق الثالث دون مصعد هذا لكبار الس ّن
والع ّجز واملعوقني دليل ذلك عىل التفكري يف هذه الحاالت او اصحاب الحاالت الخصوصية.
الرجاء إرجاع ما ت ّم اقتطاعه من الجرايات السابقة ذكرها وذلك احتياطا لوجود ما يلزم الشخص عند الوفاة.
* صادق العرفاوي
* عدد االنخراط يف الضامن االجتامعي00385426 :
* عدد االنخراط يف الحيطة االجتامعية54911700 :
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الملف السياسي

النخبة التونسية واالشكالية الشعبوية:
السجال السطحي واجلدال والرصاع املعريف والسيايس
ّ

* بقلم األستاذ :مصطفى العلوي

(ثالثون سؤاال وسؤال) ...عندي ما يشبه القناعة الفكرية
السياسية أن النخبة التونسية تتعامل مع أزمة الدميقراطية
التونسية تعامال سطحيا يظهر اآلن بشكل كبري يف العالقة مع مسألة
الشعبوية .ويك أبني ذلك سأكتفي بأسئلة يبقى للقارئ أن يرى إن
كان يجد حولها إجابات تونسية.

 - 1لنبدأ باللغة :أترانا نعرف أن نعت ‹الشعبوية› بوصفه مخالفا
لنعت ‹الشعبية ‹ (بإضافة واو التبخيس هذه) يفرتض اعتقادا راسخا يف
كوننا وحدنا نعرف معنى الشعب ووحدنا منثله ونعده بنظام شعبي
ولذلك نعترب نعت الشعبوية وصام سلبيا لغرينا؟
- 2وهل نعي عندها أن وصف اآلخرين بالشعبوية قد يعكس نزعة
علموية معرفيا (نحن وحدنا من ميلك املعرفة بالشعبوية) وتسلطية
سياسيا (نحن وحدنا منثل الشعب) حتى لو كان منطلقنا يف ذلك إعالن
الدفاع عن الدميقراطية التي لدينا يف الحقيقة تصورنا الخاص عنها وكل
ما عداه ‹دميقراطويّة› (مع ‹واو› تبخيس عىل وزن شعبوية) هو اآلخر؟
 - 3هل نعي عندها أن وصف اآلخرين بالشعبوية ما هو اال
اسرتاتيجية لغوية -رمزية-سياسية هدفها تحقيق هيمنة رمزية يف صفوف
الشعب عىل حساب اآلخرين بأساليب قد ال تكون لها عالقة ال بالعلم وال
بالدميقراطية املزعومني؟
- 4وهل من ّيز يا ترى بني الشعبوية اليمينية والوسطية واليسارية
وبالتايل ننتبه إىل أن التعميم بالشعبوية دون متييز أشكالها هو تعمية
فكرية وسياسية وهو مفارقة لو اتفق عليه من ينتمون إىل اليمني والوسط
واليسار؟
- 5وهل من ّيز يا ترى بني الشعبوية الكلّية (التي مت ّيز تيارا يصح فيه
الوصف بالشعبوية وفق ‹منوذج مثايل› أو تعريف واضح للشعبوية) وبني
الشعبوية الجزئية بحيث ميكن وقتها أن نعرتف بأن التنظريات واملامرسات
الشعبوية الجزئية ميكن أن توجد عند جميع التيارات السياسية الكربى
تقريبا يف مراحل األزمات الحا ّدة التي تتطلب تحريكا كبريا للشعب مماّ
يتطلب شعبوية ما ننكرها جميعا بادعاء الشعبية؟
 - 6وهل نعي كون هذا ‹التّعميم› (احتامل وجود أفكار ومامرسات
شعبوية عند الجميع) هو ‹نسبوية معرفية سياسية› هدفها تعويم األمر
أيضا بإطالق وصم الشعبوية عىل الجميع لتخفيف وطأة إطالقه عىل
طرف دون اآلخرين يكون هو وحده متبني الشعبوية الكلية الفعلية؟
حل مطلقا لهذه املعضلة إذ ميكن أن يكون
 - 7وهل نعي أنه ال ّ
مشرتكا بني كل مخالفي الشعبوية ألنهم ليسوا متجانسني معرفيا وسياسيا
محل جدل دائم تقريبا بسبب اختالف وتناقض
بحيث سيبقى األمر ّ
املرجعيات املعرفية واإلحداثيات السياسية؟
 - 8وهل نعي عندها أنه ال ب ّد من التفريق بني التحليل /النقد
اليساري والتحليل /النقد اليميني للشعبوية وأن ذلك يتمحور حول أمر
أسايس :عن أية مصالح تدافع وأنت تنقد الشعبوية مام يتطلب نقاشا
كبريا حول ‹القاعدة االجتامعية› ملا نعتربه شعبوية؟
- 9وهل نعي عندها أنه حتى لو-فرضا -وجد اتفاق ما حول بعض
الخصائص السياسية للشعبوية فإنه سيبقى اختالف كبري حول غريها من
الخصائص السياسية وحول خصائصها االقتصادية واالجتامعية والثقافية
وخصائصها الوطنية /القومية مثال؟
 - 10بل هل نعي أنه حتى سياسيا ال ميكن االتفاق حول مفهوم
الشعبوية إال إذا كانت لنا املرجعية الفكرية السياسية نفسها وأنه ال ميكن
أن يتفق عىل خصائص الشعبوية اليساريون والليبرياليون مثال إال بصفة
وقتية وتكتيكية؟
 - 11بعبارة أخرى ،مثال ،هل نعي أن االتفاق الوقتي املمكن حول
خطر الشعبوية بني ليبريايل ويساري يجب أالّ يحدث إال حول الشعبوية
اليمينية -دون غريها من الشعبويات -وإال أصبح اليساري غبيا ومخرتقا
بعلم السياسة الليبريايل ألنه سيتفق مع اليميني ضد شعبوية يسارية مثال
(أو حتى وسطية لها طاقات إصالحية ايجابية)؟
 - 12وهل نعي أنه من املفارقة السياسية -التي عادة ما تكون ناتجة
عن مخاتلة سياسية -أن يتفق إسالموي وقومي وليبريايل ويساري عىل
محل إدانة
إدانة الشعبوية يف حني أن الشعبوية ال ميكنها أبدا أن تكون ّ
جامعية من هؤالء إال إذا اتفقوا عىل مرجعية سياسية مشرتكة لن تكون
هي نفسها وقتها سوى ‹دميقراطوية›؟
 - 13وهل نعي كون اإلسالم السيايس ميارس شعبويته الخاصة التي

تعطي للشيخ (األمري ،اإلمام) مكانة تعلو عىل التنظيامت واملؤسسات
وال ّرع ّية وتصبغه بهالة ‹كاريسمية مق ّدسة› تتجاوز أصال هالة الزعيم
الشعبوي التي قد ال تكون سوى كاريسمية سياسية دنياوية ال غري؟
 - 14وهل نعي كون بعض التجارب اليسارية نفسها وقعت يف الفخ
نفسه إىل درجة ‹عبادة الشخصية› القيادية يف حياتها وتحنيطها بعد
موتها يف ما يشبه العودة إىل التقاليد الدينية الفرعونية؟
 - 15وهل نعي كون التيار القومي مل يسلم من ذلك مع فكرة/
مامرسة «الزعيم الخالد» و«القائد ال ّرمز» سواء يف أوروبا البونابارتية
والبسامركية والغاريبالدية أو يف وطننا العريب يف تجاربه النارصية
والبعثية والقذافية؟
 - 16وهل نعي كون البورقيبية تحتوي يف هذا الصدد عىل جرعة
كبرية من الشعبوية من خالل تعظيم ‹املجاهد األكرب› الذي خلق شعبه
من ‹غبار أفراد› أصال وأنه ال عالقة بني البورقيبية ومعاداة الشعبوية
باسم الدميقراطية؟
 - 17وأال ننتبه إىل كون كل هذه التيارات التي ت ّدعي نقد الشعبوية
كل املؤسسات الرسمية والهيئات البينمية ونكلت
رضبت بعرض الحائط ّ
مبن خالفها من املثقفني واعتمدت كلها نظرية الحزب الواحد (إن وجد
أصال  -ليبيا وايران) وحولت النقابات (إن وجدت أصال  -ليبيا وايران) إىل
عجلة خامسة للحزب ودمرت الجمعيات أو حولتها إىل خاليا مراقبة أو
هيئات معاقبة وسخرت الحزب الحاكم نفسه لخدمة الزعيم الواحد الذي
يعلو عىل املكتب السيايس واللجنة املركزية ومجلس الشورى ومجلس
قيادة الثورة ...وعىل الحكومة وعىل الربملان (إن وجد)؟
 - 18وهل نفهم وقتها معنى أن يجتمع بعض هؤالء عىل نقد
الشعبوية اليوم بعد أن ساهموا بدرجات مختلفة -متفاوتة ومتناقضة -يف
تحويل الدميقراطية السياسية (التي مل يؤمنوا بها يوما إال كمرحلة عبور)
الخاص من ‹االستبداد› الدميقراطي أو الوطني /القومي أو
إىل منوذجهم
ّ
اإلسالمي أو الشيوعي إال عىل أنه اجتامع مخادع هدفه مواصلة حلب
بقرة الدميقراطية الشكلية للوصول إىل غاياتهم النهائية التي تش ّوش عليها
اآلن الشّ عبوية؟
 - 19ولكن هل نفهم أيضا أن كل هذا ال ي ّربر التنكر للدميقراطية
الشكلية بل يحتّم تطويرها من حيث الشكل واملحتوى مبا يف ذلك عرب
الدميقراطيات املبارشة وإال ب ّررنا إمكان لعب الشعبوية فعال دور معبّد
الطريق نحو السلطة االستبدادية؟
 - 20وهل ح ّددنا فعال الخصائص التونسية ملا يعترب شعبوية قيسية
وميزناها عن املزايدات عليها عرب الوصم باملجالسية والقذافية والفاشية
من باب ‹االقتصاد يف التفكري› املوصل إىل الكسل الفكري السيايس
باستعامل أبشع النعوت من باب املساجلة السياسية؟
 21وهل ح ّددنا ان كانت هذه الشعبوية ميينية أم يسارية أمهي أقرب -حتى اآلن -إىل الوسطية بسبب جمعها بني يسارية سياسية
(الدميقراطية القاعدية) وليبريالية اقتصادية اجتامعية (الرأساملية مع
القطاع العمومي )...مع محافظة ثقافية (املواقف من اإلرث والعدل
واملساواة )...مع نزعة وطنية /قومية ولكن إصالحية مثال؟
 - 22وهل انتبهنا إىل كون «التأسيس الجديد» هذا يقرص االنتخابات
الترشيعية املبارشة يف مستوى العامدة فحسب ويكتفي بالقرعة والتعيني
يف باقي املستويات مام يجعله أبعد ما يكون عن الدميقراطية املبارشة...
إذا أخذناها يف صيغتها الوطنية؟
- 23وهل نعي املفارقة القيسية ‹القاعدية› بني التأكيد عىل حق
سحب الثقة من النائب الترشيعي وغياب التأكيد عىل حق سحب الثقة
من رئيس الجمهورية مبا يعرب فعال عن نزعة رئاسوية؟
 - 24وهل نعي كون تكليف الرئيس بتشكيل الحكومة يف الدميقراطية
القيسية املوعودة بقطع النظر عن وضع األغلبية الربملانية فيها هو أيضا
نزعة رئاسويّة؟
 - 25وهل يعي قيس سعيد أن اعتامد املعتمدية (كتقسيم ترايب)
كدائرة قاعدية هو رضب ألبسط مبادئ التمثيلية الدميقراطية القامئة عىل
الدائرة االنتخابية (وليس الرتابية) التي بها عدد ناخبني معادل لغريها
من الدوائر ،خاصة أنه ميكن أن تجد يف تونس (يف الجنوب) معتمدية ال
يسكنها أكرث من  3آالف مواطن وأخرى (يف املدن الكربى :تونس ،نابل،
سوسة ،صفاقس) يسكنها أكرث من  120ألف مواطن مام ميثل نسبة 1/40؟
 - 26وهل يعي جامعة قيس سعيد أنهم يق ّدمون ‹التأسيس الجديد›
بطريقة تجعل املجلس املحيل (يف املعتمدية) مسؤوال يف الوقت نفسه
عن املحيل وعن الجهوي (ترشيح نواب املعتمدية يف الوالية بالقرعة)
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وعن الوطني (ترشيح نائب للمجلس الترشيعي الوطني) مام يجعله
مثقال مبها ّم كربى قد تتجاوزه يف حني أنه من املمكن الفصل بني املسارين
الوطني من ناحية واملحيل والجهوي من ناحية ثانية مع مواصلة اعتامد
الدوائر الصغرية (ولكن االنتخابية وليس الرتابية) عىل املستوى الوطني
حق العزل مام ينظّم أكرث العالقة بني املحليّ والجهوي والوطني؟
وإقرار ّ
 - 27وهل يعي قيس سعيد خطورة االكتفاء بتقديم بديل نظام
سيايس وانتخايب سيض ّمن يف ‹دستور جديد› دون تقديم برامج اقتصادية
واجتامعية وثقافية وطنية ملزمة للدولة ولكل والياتها وأن ذلك (تصوروا
األمر يف لبنان لتسهيل الفهم) قد يفتح املجال ألن تسلك كل معتمدية
وكل والية سياسات خاصة بها تفرضها ‹الدميقراطية القاعدية› وقد تؤدي
إىل نزاعات محلية وجهوية يف صورة عدم االتفاق عىل ‹التأليف› الذي
يطالبون به؟
28وهل يعي قيس سعيد أن االكتفاء بشعار «الشعب يريد» ميكنأن يتحول فعال إىل رضب من الشعبوية القادرة عىل االنزالق بسهولة ميينا
أو يسارا حسب موازين القوى املحلية والجهوية وغري القادرة يف أحسن
الحاالت سوى عىل البقاء وسطا بحثا عن التأليف مام ميكن أن يصبح
مولّدا لحالة من العطالة والدوران يف حلقة مفرغة من الناحية التاريخية؟
 - 29وهل يعي منارصو قيس سعيد يا ترى أن إعالنهم دخولنا يف
‹عرص جديد ‹ يتجاوز األحزاب سوف يجعلهم أعجر الناس عن التأليف
بينهم هم أنفسهم مام قد يدفع بعضهم -أمام تنظم وقوة األحزاب -إىل
رصح
االنزالق نحو معاداة هذه األخرية والرغبة يف منعها عىل عكس ما ي ّ
بع قيس سع ّيد -مبدئيا -ولكن -للحقيقة -يف تناسق مع بعض ما ميارسه
من تهميش فعيل لألحزاب السياسية التي يعرف ج ّيدا أنها لو بقيت ميكنها
أن تقدم ُم َرشحيها (كأفراد مسنودين من أحزابهم) يف انتخاباته املحلية
والرئاسية مام قد يفقده هيمنته حتى باعتامد دميقراطيته القاعدية وهل
يعون خطورة ذلك عىل العالقة بني منخرطي تنسيقيات ‹الشعب يريد›
ومنخرطي األحزاب السياسية ،تلك الخطورة التي ميكن أن توصلنا وقتها
إىل الفوىض أو التسلطية؟
 - 30ولكن ،هل تعي بقية النخبة السياسية التونسية أن ذلك ال يعني
عدم طرح األسئلة املحرجة عن الدميقراطية وأن نقاش الشعبوية يجب أالّ
يعني تقديس الدميقراطية التمثيلية برشط أن يت ّم األمر داخل إطار الوطن
وضمن املربعات الدميقراطية؟
هل تعي النخبة التونسية ما وصلنا إليه وهل نناقش يا ترى اآلن
مساوئ الجميع -ولكن املتفاوتة واملتناقضة يك ال نع ّمم ونع ّمي -مبا فيها
مساوئ الشعبوية ،نقاشا يرتقي إىل رتبة الجدال املعريف السيايس الحقيقي
الذي يحمي الوطن (أرضا وشعبا ودولة) ويرثي الحياة السياسية وال مينع
من الرصاع السيايس الرضوري يف املجتمع ،أم نواصل السجال الذي يخفي
أزمة فكرية سياسية حقيقية ولذلك يج ّند من كل الجهات اصطفافات
ميكن وصفها مبا هو أسوأ من الشعبوية وقد تكون عامال من عوامل
تخريب ما بدأناه من تجربة دميقراطية؟
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الدكتور عبد اللطيف الحناشي لـ «الشعب»

توسيع دائرة املساندين لرئيس اجلمهورية
سيمكن من مترير اإلصالحات السياسية

* حوار لطفي املاكني

بدأت تُطرح مع إقرار ال ّتمديد يف اإلجراءات االستثنائية اىل إشعار آخر كام ورد يف قرار التمديد املعلن من قبل
رئاسة الجمهورية الحاجة املتأكدة اىل االنطالقة الفعلية يف معالجة امللفات املستعجلة والتي هي باألساس مطالب
شعبية معلنة منذ  25جويلية.
ومعالجة هذه امللفات يتطلب أوال تعيني رئيس حكومة او رئيس وزراء كام عرب عن ذلك الدكتور عبد اللطيف
الحنايش يف حديثه لـ «الشعب» ويف الوقت نفسه االعالن عن تركيبة الحكومة الجديدة توازيا مع تقديم برنامج أو
مرشوع عملها يف املرحلة القادمة خاصة أن هناك مسائل مستعجلة اقتصادية ومالية ال تحتمل التأجيل.
ويف إطار معالجة تلك املشاغل من قبل الحكومة املنتظر االعالن عنها يرى الدكتور عبد اللطف الحنايش رضورة
ان تكون لهذه الحكومة رؤية واضحة وفق برنامج مرحيل اي قصري متوسط وطويل املدى إن أمكن ذلك حسب
املدة التي ستتشكل عىل أساسها هذه الحكومة باعتبار أن املسائل املطروحة مرتبطة ببعضها سياسيا واقتصاديا
وماليا واجتامعيا وصحيا.
* تشاركية وتفاعلية
ويواصل محدثنا رسم مالمح املرحلة القادمة بالتأكيد
عىل نقطة مه ّمة يعتربها من أساسيات الفعل واالنجاز وهي
التشاركية إذ ذكر الدكتور الحنايش أن السؤال اليوم هو مع من
سيتعامل رئيس الجمهورية أي إىل متى سيظل يعمل لوحده
وهي وضعية ال ميكن أن تستمر طويل ولعل مدة الشهر املايض
بينت الحاجة اىل وجود رئيس للوزراء وفريق حكومي والنزول
اىل امليدان بعيدا عن الشعارات الكربى املفرتض تكريسها عىل
أرض الواقع.
من جهة اخرى هناك حاجة كذلك إىل التشاور مع القوى
السياسية الفاعلة يف املشهد العام والظرفية التي متر بها البالد
تحتّم أخذ رأي تلك القوى واالطراف الوازنة ومثلها الشّ خصيات
الوطنية باالستامع ملا تقرتحه من بدائل وتصورات وحلول ممكنة
ويف تفسريه الهمية هذه التشاركية يرى محدثنا ان الحكومة
املنتظرة لن تقدر عىل فعل اي منجز إذا مل يكن هناك تواصل مع
الفاعلني الذين أرشنا اليهم فالبقاء يف حالة جمود كام هو الحال
اآلن سيص ّعب مهمة الحكومة القادمة الن مع ّوقات عديدة
ستعرتضها وتعوق تقديم أي منجز مبا قد يتسبب يف فشلها
وبالتايل فإن الترسيع بإعالن الحكومة سيكون رسالة إيجابية
للداخل والخارج وطأمنة عن وضوح رؤية املستقبل.
* توسيع دائرة املساندين
ويذهب الدكتور عبد اللطيف الحنايش يف القول انه ال ميكن
باملنطق والعقالنية ان يحكم طرفا واحدا مبفرده لذلك البد من
اجراء حوار كام ذكرت ذلك مع املختصني بخصوص األولويات
باعتبار خربتهم ومصداقيتهم حتى اذا ما انطلقت الحكومة
وانجاز برنامجها بعد اإلعالن عنها تجد حزاما داعام لها وهذا
ما اسميه توسيع دائرة املساندين ألنه يف حال وقت تحركت
رافضة للقرارات الحكومية دون وجود مساندين فإن مآل تلك
القرارات سيكون الفشل وتعطيل املسار االنتقايل لذلك أرى ان
رئيس الجمهورية مطالب بالتقليص يف دائرة الرافضني لالجراءات
االستثنائية وهذه اولوية ال ميكن التغايض عنها.
* النظام السيايس واالستفتاء
كذلك فإن التشاركية مطلوبة يف عالقة عند التوجه الجراء
االستفتاء او لتغيري النظام السيايس ومثله النظام االنتخايب

للدفاع عن ذلك االتجاه ألنه مشغل أغلب الفاعلني
يف املشهد العام وال ميكن لفرد واحد ان يرسم
حدوده مستقبال خاصة أن التساؤالت بدأت تُطرح
بشدة هذه االيام عن الطريق الذي سيسلكه رئيس
الجمهورية للخروج من املرحلة االستثنائية يف ظل
امكانية امتدادها فرتة طويلة.
وربط الدكتور عبد اللطيف الحنايش بني مختلف
األولويات املستعجلة ورضورة االنطالق الفعيل يف
معالجتها ألنه اىل ح ّد اآلن اقترص األمر عىل اجراءات
محدودة يف عالقة مبلف الفساد وتساءل هنا عن
البطء يف ملف املويل االجنبي لالحزاب الذي كان
منطلقه تقرير محكمة املحاسبات ألن الترسيع يف
حسم هذا امللف من قبل القضاء سيغري الكثري من
املشهد السيايس واألمر نفسه يف عالقة بالضالعني
يف ملفات الفساد فان القضاء عليه التعجيل بالنظر
فيها حتى تتوضح الصورة مستقبال بعيدا عن دائرة االتهامات
والشكوك باتجاهات مختلفة وهذا يخلق حالة من التوتر
وانعدام الثقة وتعطل أي خطوة يف مسار االصالحات الطويل
واملتشعب لتعدد املجاالت الخاضعة لها.
* الدعم الخارجي
وش ّدد الدكتور عبد اللطيف الحنايش عىل أهمية عدم اطالة
املرحلة االستثنائية إذ يرى أنها يجب أن ال تتجاوز ثلثة أشهر
كحد أقىص مع رضورة وجود الرؤية واآلليات املعتمدة للفعل
واإلنجاز وأضاف إن تواصل فرض اإلقامة الجربية عىل عديد
االشخاص ومنع آخرين من السفر دون أن تكون مستندة إىل

الظرفية تتطلب اإلعالن عن

تركيبة احلكومة وبرناجمها
ملعاجلة امللفات الكربى

الترسيع يف اإلعالن
عن احلكومة رسالة
إجيابية للداخل واخلارج

قرارات قضائية لن يصبح أمرا مستساغا بل سيزيد من توسع
دائرة الرافضني واألمر نفسه بالنسبة إىل الربملان املجمد حتى
وإن كان مطلبا شعبيا الن استمرار الوضع عىل ما هو عليه
سيخلق نوعا من الرتاخي داخليا ويزيد من الضغوط الخارجية
ظل وضعية اقتصادية ومالية صعبة بحكم الديون املرتاكمة
يف ّ
وااللتزامات املفروضة عىل البالد ال متكنها من وقت أطول لبقاء
حالة الضبابية ألنها يف حاجة إىل العامل الخارجي كام كان األمر
سابقا ملساعدتها عىل تجاوز الصعوبات التي متر بها ولعل ما
حصل يف األزمة الصحية والتالقيح التي قدمت هبات دليل عىل
تلك الحاجة وبالتايل ال ميكن التغافل عن هذه الحقيقة ألن أكرث
ملف يتطلب التنسيق مع الرشكاء يف الخارج مثل طلب
من ّ
التمويل من مؤسسات النقد الدويل ودعم املستثمرين األجانب
واسرتجاع األموال املنهوبة وبالتايل فإن رئيس الجمهورية
وباعتباره صاحب السلطة الوحيد اليوم بالبالد عليه بالترسيع
باتخاذ جملة القرارات واإلجراءات املستعجلة للخروج من هذه
الحالة االستثنائية حتى ال تطول أكرث من الالزم دون تحقيق
مطالب  25جويلية التي أسقط من خاللها الشعب منظومة
حكم سابقة فشلت يف تغيري واقعه.
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ّونسية وورطة التّاريخ
ال ّنخبة الت ّ
الطايع الهراغي

«إنّ سري التاريخ ال يتوقّف عىل املثقّف ،لك ّن املثقّف مطالب بالخضوع
إىل قوانني ال ّتاريخ إن أراد أن يكون له وجود وتأثري».
اريخي)
(عبد الله العروي /العرب والفكر ال ّت
ّ
«ال ّتاريخ ال يك ّرر نفسه ولك ّن املؤ ّرخني يك ّررون بعضعم البعض».
(كارل ماركس)
« املثقّفون هم أقدر ال ّناس عىل الخيانة ألنّهم أقدر ال ّناس عىل تربيرها».
(لينني)
يل طبع املنطقة وليس تونس فقط ،هي
الثورة التّونس ّية ،كحدث مفص ّ
هبة التّاريخ للتّونسيّني« .أيّام» منفلتة من دبر التّاريخ ،متنطّعة عىل
األعراف املرسومة يف األلواح املحفوظة .حدث مدهش ألنّه غري منتظر،
مخالف ملا ارتسم يف األذهان عن تاريخ الثّورات كام رامت ال ّنخب أن
تتمثّلها وتس ِّوقها ،ال كام وقعت فعال .حدث إشكا ّيل ومربك ألنّه وضع
«ص ّناع الفكر» أمام أعرس امتحان لِام ثبت يف قراءاتهم من أنساق تربّوا
عليها ردحا من ال ّزمن .فكيف لثورة أن تخاتل وتراوغ حاكام سلّمت
األ ّمة بأن ال يشء يخلعه عن عرشه غري هذا ال ّزائر املارد ،ثورة القرب أو
ثورة القرص؟ وكيف لها أن تتم ّرد عىل ما ثبت يف أدب ّيات ال ّنخب من
رضورة تز ّعم أحزاب [ولِ َم ال حزب واحد؟] للحدث الثّوري تص ّورا وإعدادا
وص ِّعدت إىل مستوى صحيح البخاري من حيث
وإنجازا؟ أدب ّيات ُر ِّوضت ُ
الوثوقيّة والقداسة .بني ما هو ماثل للعيان من ال مباالة املحت ّجني عىل
غطرسة نظام بن عيل برصامة نظريّات غريبة عنهم وغرباء عنها ،وقد
السياسيّني
ال يكونون عىل دراية بها أو غري معنيّني بها أصال ،وبني بهتة ّ
ع
ثوري
الذين مل تتخ ّمر يف أذهانهم حتّى كاحتامل إمكان ّية مروق فعل ّ ماّ
حوته متائم أمئّة ال ّنظريّات الثوريّة كأناجيل خالص مستنسخة وبشكل
س ّيئ -من رشوح لـ«مراجع» وغالبا ما تكون رشوحا وتعقيبات عىل
الشوح .بني هذا وذاك تاهت ال ّنخبة ،تش ّعبت أمامها الثّنايا ،أضاعت
رّ
ّوري لحظة اندالعه
البوصلة واهتبلت .موقع ال ّنخب يف /ومن الحراك الث ّ
وأثناء املخاض الذي أطاح بنب عىل ،وخالل رحلة الصرّ اع مع الطّاقم
الجنيس من نظام آل بن عيل والطّرابلسيّ ًة بعد  14جانفي ،2011
يايس ،إشكال ّي ٌة
موضوع يطرح أكرث من إشكال ّية باملعنيني
ّ
الفكري ّ
والس ّ
الصادمة لل ّنخبة ،دفاعا
يتطلّب
ُ
الخوض فيها التّسلّح بكثري من الجرأة ّ
عنها ال تحامال عليها ،تفكيكا آلل ّيات اشتغالها وتفكريها ال تجرميا لها.
آية ذلك أ ّن ال ّنخبة محكومة ،يك تكون يف حجم ما هو مطروح من
مها ّم وترقى إىل مستوى التّح ّديّات التي تنتظرنا يف املستقبل املنظور
والبعيد ،بأن تتتلمذ يف مدرسة أخطائها لتتحفّز للقادم من املعارك
وحتّى ال تُفا َجأ باألحداث .فه ّبة يف حجم وشمول ّية وتسارع أحداث
 17ديسمرب 14 /جانفي  2011أمر يجب أن يكون مطروحا دوما عىل
جدول أعامل الثّوريّني ،وإن كان يعرس ضبط القادح وميقات االندالع.
بكل مقاربة
دعنا من أولئك الذين اعتنقوا قراءات جازمة يقينيّة تت ّربم ّ
أيّا كانت محدوديّة مغايرتها وحتّى إذا كانت ملتزمة بأنساق من دائرة
النجسيّة املصابة مبرض ميقت
التّفكري نفسها .ودعنا من عقدة نزوع األنا رّ
وكل رأي مغاير وير ُجمه عىل أنّه تطاول عىل مملكة عروش
كل نقد ّ
ّ
مسكونة بأحاديّة متلّك الحقيقة ومرتعبة من رهاب الخوف من تزعزع
اليقين ّيات .فحديثنا ليس مو ّجها إليهم أصال .املرض يف اعتقادنا يكمن يف
ضبابيّة املفاهيم وتداخلها ،يف غياب إرادة التّو ّحد مع اللّحظة ،يف مجانبة
ال ّرهان-ال ّرهانات -التي يحتّمها اآلن ومتليها ال ّنفع ّية .نخبنا [لنسلّم جدال
للضيبة
بوجود نخبة] غري منسجمة مع هويّتها ودورها ،غري مدركة رّ
التي يفرضها التّاريخ عىل أيّة نخبة تغلبها املرحلة وتعجز عن حراسة
رصف كذوات متذ ّررة ال ككتلة وذات معنويّة .التّاريخ
ب ّوابات املدينة ،وتت ّ
الذي قال عنه ماركس أنّه» العلم الوحيد الذي نعرفه ونعرتف به» ميزته
الجوهريّة نبذ االحرتام واالنتقام من الذّوات التي ال تلتقط الفرص التي
يهبها إيّاها .ال ّنخب التي تعجز [وقد ترفض] مسايرة اتّجاهات التّاريخ
يعاقبها التّاريخ فيه ّمشها ويلفظها ويحيلها عىل املعاش .نخبنا مرضبة
عن التّفكري وبقرار ،معادية مله ّمتها الطّبيعيّة يف إنتاج األفكار ومراكمتها،
نخب انفعال ّية ال تنتج خطابا وتنفعل بالخطابات الف ّجة املفرغة من
كل مدلول ،املثال ال ّدامغ عىل ذلك درجة الهيام والتّامهي مع هرطقات
ّ
اإلسالموي ،واالستعادة
للخطاب
مفرتض
وهمي
كبديل
ولة
د
ال
رئيس
ّ
ّ
ّ
املرضيّة لشخصيّة بورقيبة والخطاب البورقيبي .استعادة بورقيبة كمنظّر
سيايس ملرحلة مخصوصة ،والخطاب البورقيبي ال كإجابات
وليس كزعيم
ّ
السلطة عن حاجات حينيّة وإنمّ ا كأطروحات فكريّة
براغامتيّة من موقع ّ
السيادة الوطن ّية والتّحرر والحداثة وال ّنم ّو والتّخلّص من التّبع ّية .إنّها
عن ّ
عقليّة ر ّد الفعل واستبطان العجز باالتكاء عىل إجابات مريحة ومساوية

لنفسها دوما واالطمئنان إليها أبدا ،املثال األ ّول قيس سعيّد،
يايس وال بالحقل
نكرة ،مل تربطه يوما رابطة ال بالحقل ّ
الس ّ
الحقوقي
الفكري وال باملجال
االجتامعي وال بالحقل
ّ
ّ
ّ
دستوري ،ومل يت ّربم يوما من
قانون
أستاذ
ّه
ن
أ
رغم
خصوصا،
ّ
تر ّهل املنظومة وفسادها ،بات بقدرة قادر كاشف الكروب
ومجليها و«سيف الله املسلول» و«أسد الله وأسد رسوله»
واملبش بانبالج فجر
السيستام
رّ
السيستام وأزالم ّ
يف مواجهة ّ
نرص مبني وقريب ض ّد الفساد والفاسدين .املثال الثّاين،
ال ّرئيس «الحدا ّيث» و«املستنري» الحبيب بورقيبة ،الذي
السياس ّية
أرىس دعائم ال ّرئاسة مدى الحياة ،وذبح الحياة ّ
قض ثالثة
إىل أن ف ّرخت «صانع التّغيري» [بن عيل] الذي ىّ
وعرشين سنة يف محاربة شبح «البورقيبيّة» ،وبتزكية
وتح ّمس من شيعة «املجاهد األكرب» الحبيب بورقيبة،
تح ّول إىل مثال ومدخل لكشف شناعات الترّ ويكات ومنوذج
ملقارعة عذاباتها التي جثمت عىل الرشايني الحيويّة لتونس
السالطني
ما بعد الثّورة .وهي أيضا إحياء ملد ّونة و ّعاظ ّ
التي ت ُح ّول نزوات الحكّام إىل مخابر إفتاء وحقول فتاوى.
وليس اليسار مبختلف تالوينه ببعيد عن هذه التّعاويذ
التي وقفت حجرة عرثة أمام توطني ال ّنظريّات الثّوريّة
والتّعلّم من التّجارب الثّوريّة املختلفة بنجاحاتها القليلة وإخفاقاتها
وانكساراتها الكثرية .فعبد ال ّنارص مل ي ّدع يوما أنّه منظّر ومعروف عنه
املريض
والصواب وهو موسوم بعدائه
باعرتافه -اعتناقه لتجربة الخطإ ّّ
للتّح ّزب واألحزاب .ومع ذلك ت ُفتح دكاكني حزبيّة بعضها يجاهر باعتامد
ال ّنارصيّة دليل عمل ،يف خلط عجيب وميسء بني رجل ال ّدولة ورجل
الص ّف العارش ،مل
السياسة وصاحب نظريّة .ستالني رجل ّ
الفكر ،رجل ّ
السجاالت التي م ّيزت االنتلّجنسيا ال ّروس ّية -
يف
وجود
وال
يكن له ذكر
ّ
ونظريتها األوروبيّة يف أواخر القرن التّاسع عرش ويف ال ّربع األ ّول من القرن
العرشين وصنعت ربيع ال ّنخبة ال ّروس ّية وأغنت األدب ّيات املاركس ّية.
كان أقىص حلمه أن يكون تلميذا وفيّا -وليس نجيبا -ملعلّمه لينني .ما
السوفيايت حتّى ع ّمد نفسه وع ّمدته
السلطة يف االتّحاد ّ
إن اعتىل دفّة ّ
العبقري للشّ عوب» وصار معلّام وشارحا
جل األحزاب الشّ يوعيّة «األب
ّ
ّ
الستالين ّية أعىل مراحل املاركس ّية وبات من
وصارت
ة».
ي
ّينين
ل
ال
لــ»أسس
ّ
ّ
حقها تأميم املاركس ّية واحتكار القراءة والتّأويل وتصنيف من هم أهل
«الوالء» ليكونوا أعضاء يف نادي الثّوريّني لصاحبه ستالني ،ومن هم أهل
الستالين ّية ليكون
«الرباء» من املتطاولني واملارقني عىل تعاليم الكنيسة ّ
مصريهم التّهجني /املالحقة /الطّرد /التّخوين /ال ّرجم بتهمة العاملة
وخدمة البورجوازيّة والثورة املضا ّدة .كان أحد هواجس لينني هو أن
يلتزم رفاقه ،يف صورة حدوث مكروه ،بنرش كتابه «ال ّدولة والثورة» [كتبه
بني أوت وسبتمرب 1917مل ّا كان مختبئا صحبة رفيق دربه زينوفييف
لت ّجنب االعتقال واالغتيال] .أتباع لينني انترصوا للينني ال ّدولة وتخلّوا عن
كل مكابر عنيد ،رغم
لينني الثورة .رفعوا كتابه «ما العمل؟» ح ّجة يف وجه ّ
األسايس
حرصي للحلقات املاركسيّة ال ّروسيّة وه ّمه
أنّه مع ّد بشكل شبه
ّ
ّ
الحلقي املشتّت يف روسيا .وهو
العمل
لتجاوز
ة
ي
العمل
املسألة التّنظيم ّية
ّ
ّ
لنص «من أين نبدأ؟» .وأهملوا كتابه «ال ّدولة والثّورة»،
يف األصل تطوير ّ
السياسيّة
رغم اإلجامع الحاصل عىل كونه من أكرب املساهامت يف ال ّنظريّة ّ
املاركس ّية ،وكذلك فعلوا بـ»أطروحات نيسان» ( )1917التي ق ّوم فيها
لينني اعوجاج قيادات حزبه البلشفيّة التي تربّت عىل تقديس الطابع
البورجوازي للثورة املقبلة يف روسيا ،وبذلك جابهت زعيمها لينني ومت ّردت
ّ
عليه واعتربت أ ّن ثورة فيفري  1917حققت املطلوب.
كل
ال ّنخبة التّونس ّية ،حداث ّيها وتقليديّها ،سلف ّية التّفكري ،ترتعب من ّ
املادي وال ّنظري
جديد ،تشتغل بال ذاكرة ،مغيِّب ًة إرث َها املحليّ ّ واإلنسا ّين،
ّ
ومستهرتة به ،غريبة عنه ومتجاهلة له ،إن مل تكن جاهلة به .عندما
ككل الثورات ،غري عابئة مبدى جاهزيّة ال ّنخب
اندلعت الثّورة التّونسيّةّ ،
السياس ّية والفكريّة ،مفتوحة عىل
ات
ز
الحو
واألحزاب ،متنطّعة عىل هيبة
ّ
أكرث من احتامل ومولّدة ألكرث من انتظار ،ارتبكت ال ّنخبة وارتكنت إىل
االنتظاريّة حينا وإىل التّل ّهي بجداالت مجانيّة ومجانبة ملا يفرضه الحدث
من استجابة ملا يتطلبه اآلن من إجابات عمل ّية .الحدث الذي ه ّز البالد
السياسيّة
ّ
واحتل صدارة املتابعات اإلقليميّة والعامليّة مل يولّد لدى الطبقة ّ
والفكريّة غري جدال ال بوصلة وال هدف له :ثورة /انقالب ناعم انتفاضة/
الشق األوسط .آية ذلك
مؤامرة خارجيّة /إعادة ترتيب أمريكيّة لخارطة رّ
أ ّن نخبنا مل تستسغ إمكان ّية اندالع ثورة دون تأشرية من إحدى الحوزات،
ألنّها سجينة مقوالت جاهزة وجاهلة بتاريخ الثورات التي يجزم التّاريخ
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بأنّها جميعا اندلعت عفويّة ،اقتحمت حلبة التّاريخ يف غفلة من الطّبقة
السياس ّية حكْام ومعارضة .هذه اللّعنة ،لعنة مكر التّاريخ حكمت
ّ
عىل نخبنا باستبخاس ذاتها والهروب من املجابهة امليدانيّة واالكتفاء
السهولة التي
مبشاركة باهتة من موقع املنفعل ال الفاعل .ذلك ما يفسرّ ّ
ّوري منذ لحظة هروب بن عيل بج ّر الجميع
بها ت ّم تحريف املسار الث ّ
ثوري استثنا ّيئ ،آل ّية
وضع
«معالجة»
يف
ة
إىل االحتكام إىل آل ّية دستوريّ
ّ
مبوجبها ُحرشت املعارضة وسائر القوى التّق ّدميّة يف املربّع الذي كانت
فيه وعليه أيّام حكم البونابارت بورقيبة و»الجرنال» بن عيل :املعارضة،
توسع هامش الفاعليّة والتّح ّرك
مع فارق وحيد [ولك ّنه ها ّم] يتمثّل يف ّ
كل الثّورات،
واالحتجاج ،بحكم واقع االنفالت املع ّمم الذي يصاحب ّ
السبيس
ويحول دون القمع املعلن واملفضوح .انتخاب الباجي قايد ّ
سمي (ويف شكل احتفا ّيل)
رئيسا [ 31ديسمرب  ]2014هو فعل ّيا اإلعالن ال ّر ّ
والتّقنني ال ّنها ّيئ للفصل الثّاين من إعادة هندسة وترتيب بيت املنظومة
القدمية [تنصيب الباجي رئيسا للحكومة ( 27فيفري )2011هو الفصل
كل مق ّومات البقاء ،ومل يعد
األ ّول] بتزويد الطاقم املتهالك الذي فقد ّ
قابال للتّسويق ،بجرعة أوكسيجني هي طاقمه الجنيس .أليس غريبا أن
تظل ال ّنخب واملعارضة لفرتة طويلة تخادع ال ّنفس بالتّحذير من إمكانيّة
ّ
عودة منظومة العهد البائد؟ والحال أ ّن اإلمكان ّية باتت واقعا .وهج
الثّورة ،شكلها املباغت ،وما فرضته من بهتة جثمت عىل اليمني وعىل
اليسار ،حتّم محاولة وأدها عىل مراحل ،وهي سياسة برعت فيها األنظمة
ّوري ،تشويه مقاصد
القمع ّية وقوى الثّورة املضا ّدة .إلجام الجموح الث ّ
الصفقات مع بارونات نظام بن عيل متّت عىل مراحل وتغلّفت
الثّورةّ ،
ثوري ُس ِّوق عىل أنّه خطاب مسؤول لتجنيب الثورة املنزلقات
بخطاب ّ
غري املحسوبة .أ ّما الباقي فتفاصيل.
ما استوعبه اليمني بوعي حا ّد جانبه اليسار بغباء حا ّد وبطفول ّية مناقضة
لحجم نضاالته ومعاناته .الوهم /اإليهام /رفض التّعلّم من التّاريخ/
املريض والالّتاريخي يف أ ّن لليسار تعبرية
النجس ّية الطفيل ّية /االعتقاد
رّ
ّ
وحيدة ،أمراض عسرّ ت استيعاب مقتضيات املرحلة وراهنيّة العمل
قي
املشرتك ،الذي ال يعني بأيّة حال طمس الخصوص ّيات .الوعي الشّ ّ
يرتجمه ت ّربم ال ّنخبة بالتّرشذم مقابل العجز عن بناء لبنات تجاوز التّوزّع
[السياس ّية
املجا ّين .عىل خالف اليمني بتعبرياته املختلفة امتنعت ال ّنخب ّ
ألي عمل مشرتك وراهنت عىل
والفكريّة وال ّنقابيّة] عن متثّل أيّة صيغة ّ
إمكان ّية تص ّدع جبهة اليمني .ميني ،رغم تبايناته ،متحكّم يف اختالفاته،
ويسار مه ّول الختالفاته غري مدرك ملا هو عاجل وما هو آجل.
ال ّنخبة التي تكتفي بجلد اليمني ونرش فظاعاته وشناعاته ،وترتكن إىل
نظريّة املؤامرة يف تربير انكامشها وانحباس دورها ،وال تطرح نفسها بديال،
ال تجلب غري الشّ فقة من موقع الضّ ح ّية.
رصف كذات لها ه ّويّتها ومرجعيّتها ونسق تفكريها (مبا
ال ّنخبة التي ال تت ّ
السياحة الحزب ّية
مستنقع
إىل
وجوبا
تنساق
ة)
ي
قليد
ت
مي ّيزها عن ال ّنخب ال
ّ
ّ
ّ
والسياسيّة والفكريّة ،كام هو حال طابور اإلعالم (كنموذج) ،مت ّرغ يف
ّ
أروقة نظام بن عيل ،وها هو اليوم متمرتس يف صنع «ربيع» الترّ ويكات
السياسيّة
يز ّودها نيابة عنها وأصالة عن نفسه مبا يلزم من تهجني الحياة ّ
السياس ّيني.
وتقزيم الفاعلني ّ
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بالتلميح والترصيح
الشهائد املضروبة
واملصعد االجتماعي
* بقلم :لطفي املاكني

يف الوقت الذي ما زالت يف عطالة نخبة النخبة متواصلة ونعني
الدكاترة من اختصاصات عدة يتواتر الحديث من مصادر مختلفة عن
ترسب ممن مل يكابد والسنوات املستوجبة لنيل الشهائد العلمية اىل
عديد املؤسسات ونحن هنا ال فقط الحاصلني عليها من مؤسساتنا
العليا املشهود لها بالحرص يف منح النجاح ملستحقيه حسب املقاييس
العلمية واملناهج البيداغوجية املعتمدة.
هؤالء استغلوا العرشية املاضية وما عرفته الدولة من وهن بسبب
فشل منظومة الحكم وانغامسها يف ترضية كل من دانوا لها بالوالء أو
ممن صنفوا مناضلني أو من الدوائر املقربة وبالتايل وجدوا التسهيالت
ليتموقعوا يف أكرث من قطاع مبا ان اصحاب السلطة هيمنوا عىل اغلب
مؤسسات الدولة.
وتكمن الخشية عىل قطاعات تحتاج دامئا إىل الكفاءات املتخصصة
حتى تكون لها القدرة عىل التأطري ونقل املعلومة العلمية وفق املناخ
البيداغوجي املعرتف بها دوليا خاصة أن عددا من جامعاتنا بدأت تحتل
مواقع متقدمة حسب التصنيفات الدولية وأولهم جامعة املنار وبالتايل
فإن التدقيق يف مصادر الشهائد وكيفية الحصول عليها واملسالك التي
متكن من خاللها هؤالء من نيل ما ال يستحقون يف الوقت الذي يعاين
فيه آالف الدكاترة من الرشوط التعجيزية والبطالة والتهميش رغم
متيزهم يف اختصاصتهم املتنوعة بالجامعات التونسية وحرصهم عىل
استكامل مسارات تكوينهم دون االلتحاق اىل املنافذ الجانبية وأقرص
الطرق التي متكنهم من الفوز مبا ال يستحقون عىل حساب القيمة
العلمية املفرتضة الي شهادة متنحها الجامعات.
واملراجعة املفرتضة والتدقيق املطلوب هو مهمة الهياكل املختصة
علميا ومثلها القضائية يف مرحلة موالية الن ما حصل هو تعطل آللية
املصعد االجتامعي التي ظهرت معطبة مبا أ ّن خرية حاميل الشهادات
العليا تم اقصاؤهم ليترسب هؤالء ويتموقعوا يف اكرث من قطاع تزايد
حولها الحديث بعد  25جويلية ومتتعوا باالمتيازات املالية والرتقيات
والتصنيف املتتايل يف حني جوبهت مطالب الدكاترة العاطلني بالتجاهل
واستعامل القوة يف وقت إلسكاتهم وذلك الرضاء هؤالء املترسبني
بشهائد علمية تحوم حولها الكثري من التساؤالت ورغم ذلك اصبحوا
باحثني يف أه ّم مراكز البحوث الجامعية يف حني يلهث غريهم لسنوات
من اجل الحصول عىل عقد بتلك املراكز حتى وان كان بصيغته
القدمية (مسدي خدمات) قبل ان ينقح مؤخرا مع املطالبة املتواصلة
للهياكل النقابية بوضع قانون يوضح وضعية سلك الباحثني لقدرة هذا
املجال عىل استيعاب العدد الكبري من الدكاترة كام عربوا عن ذلك يف
مطالبهم املرفوعة عرب مختلف مراحل احتجاجتهم وما حصل بعدها
من اتفاقات تنتظر تجسيمها فعليا عىل أرض الواقع بعيدا عن الوعود
والتطمينات الواهية ألن اظهار النوايا الحسنة يكون من خالل منح
الفرص الحقيقية للدكاترة يف التدريس والبحث وهي متوفرة بعلم
سلطة االرشاف ومرصودة لها االعتامدات املالية لكن ال يشء أنجز عىل
أرض الواقع بل هناك صمت او ترا ٍخ يف الذهاب حقيقة ملعالجة هذا
امللف الذي له انعكاسات سلبية ليس عىل الدكاترة املعطلني وعائالتهم
فقط بل كذلك عىل االجيال الجديدة التي تعتمرها الحرية والشك يف
صدقية الكثري من الشعارات املحفزة عىل العلم واعالء مكانة أصحابه
داخل املجتمع الن ما يحصل العكس متاما وبعدها نتساءل عن أسباب
موجات متصاعدة لالدمغة وغريهم ولعل االرقام املعلنة بخصوص
اعداد القرصالحارقني اىل ايطاليا تغني عن البحث عن كل السلبيات
التي أرشنا اليها بعد ان تعطبت آلية املصعد االجتامعي التي كانت
ترفع املجتهدين من ابناء املؤسسات التعليمية العمومية اىل مراتب
اجتامعية مرموقة ليصبح الرهان عىل ذلك املصعد مثل الذهاب يف
طريق خاطئ بعد ان تعددت الطرق (ليست مؤدية إىل روما) بل إىل
الوجاهة والكسب الرسيع والحظوة وفق الغاية تربر الوسيلة.
وعىل الجميع اليوم مراجعة مثل هذه الوضعية املعطوبة واملقلوبة
الن تطور الشعوب وازدهارها يرتكز أساسا عىل نخبها والتجارب من
حولنا تؤكد ذلك واستطاعت من خالل تلك النخب أن تثبت تقدمها
عىل أسس االقتدار والجدارة بعيدا عن الصور املخادعة واملصالح التي
هيمنت يف عمليات التقييم العلمي واالرتقاء الوظيفي وقبلها الفرص
املمنوحة والتي هي حق الدكاترة الذين افنوا سنوات شبابهم من اجل
تحقيق حلمهم داخل املؤسسات الجامعية التونسية.

الملف السياسي
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تحت املجهر

أي مستقبل حلركة النهضة
ّ
بعد إعصار  25جويلية؟
تشق حركة النهضة اختالفات عميقة وصلت إىل حدّ
االنقسامات داخلها وتبادل التهم اثر قرار رئيس الجمهورية يوم
 25جويلية الفارط بتفعيل الفصل  80من الدستور واتخاذ تدابري
استثنائية تعلقت أساسا بتعليق عمل الربملان إىل حني اشعار آخر
ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة.
هذا القرار فاجأ حركة النهضة ورئيسها راشد الغنويش
فعملت بشتى الوسائل عىل مترير خطاب االنقالب يف الداخل ويف
الخارج ولكنها فشلت يف إقناع الرأي العام الدويل بهذه النظرية
فكانت أن خفّفت من حدة لهجتها وعادت إىل أسلوب املهادنة
واملخاتلة حتى مت ّر العاصفة ٬فجاء اعالن راشد الغنويش عن إقالة
أعضاء املكتب التنفيذي بر ّمته وتكوين لجنة إلدارة األزمة برئاسة
النائب محمد القوماين الذي تربطه عالقات مع نوفل سعيد
شقيق رئيس الجمهورية وف ّوض له جميع الصالحيات للوصول
حل مع رئاسة الجمهورية باألساس.
إىل ّ
أزمة حركة النهضة ليست وليدة اليوم ولك ّنها استفحلت يف
املدة األخرية بسبب تجميد عمل الربملان الذي ميثل نقطة االرتكاز
بالنسبة اليها ،بالنظر إىل ترؤس راشد الغنويش لهذه املؤسسة
الترشيعية وهيمنة كتلته عىل قرارات مكتب الربملان والجلسات
كتلتي قلب تونس وائتالف الكرامة.
العامة مبعاضدة من
ْ
أما السبب الثاين فهو االنشقاقات التي عصفت بصفوفها
منذ بدأ اإلعداد النتخابات  ،2019بعد االنقالب عىل نتائج
االستشارة الجهوية املتعلقة بالقامئات املرتشحة لالنتخابات
الربملانية األخرية ،واالستقاالت التي طالت عددا من قيادات
الصف األول...
من املتسبب يف كل ذلك؟
يف واقع الحال إ ّن راشد الغنويش هو السبب الرئييس يف
تدهور ثقة التونسيني وأنصار النهضة يف الحركة نتيجة الخيارات
التي اتبعها والتحالفات التي أبرمها من ذلك التوافق مع نداء
تونس ومن بعده قلب تونس.
وكان عىل الغنويش الذي أصبح أقدم زعيم حزب يف العامل
برت ّؤسه للحركة عىل مدار أكرث من أربعة عقود أن ينسحب من
رئاسة الحركة منذ مدة وأن ال يرتشح لرئاسة الربملان بوصفه
شخصية غري وفاقية تحظى بأقل نسبة من ثقة التونسيني.
من جهة أخرى شباب حركة النهضة مل يعش إرهاصات
فرتات الرصاع مع نظامي بورقيبة وبن عيل وبالتايل

اصطدموا بتص ّدر املشهد بعد  2011من ِقبَلِ الوجوه نفسها منذ
عرشات السنني ،وبتقلدها املناصب العليا يف الدولة ويف الحركة
وحصولها عىل الكثري من املغانم دون أن ترتك لهم مكانا للتموقع
يف مؤسسات الحركة أو يف مواقع السلطة.
كام يعترب أ ّن ما حدث يف  25جويلية ،بقدر ما كان انتفاضة
شعبية ض ّد الوضع املتعفن بقدر ما كان انتفاضة ض ّد الحركة وض ّد
زعيمها بالخصوص.
لن تعود النهضة كام كانت
ظل الوضع الحايل
وإذ يصعب التك ّهن مبستقبل الحركة يف ّ
فإنه من املفيد التذكري مبوقف اإلدارة األمريكية الجديدة بقيادة
«جو بايدن» ودورها يف ما يس ّمى بالربيع العريب حيث وإن خفت
دعمها لإلسالم السيايس بعد فشل هذا الربيع فإنها تبقى حريصة
عىل نجاح التجربة التونسية وعدم إقصاء الحركة اإلسالمية من
املشهد السيايس يف تونس املطالبة باالنصهار يف املسار الدميقراطي
وقطع العالقات مع التنظيم الدويل لإلخوان ،مع إتاحة الفرصة
للشباب بأخذ زمام األمور صلب الحركة.
ولكن رغبة واشنطن قد تصطدم بجزء كبري من الرأي العام
الداخيل الرافض لحركة النهضة ،ويعتربها آخر معاقل اإلسالم
السيايس يف تونس ،ويح ّملها املسؤولية الكربى عىل التدمري الشامل
الذي حصل يف البالد طيلة  10سنوات املاضية.
ويبدو أ ّن حركة النهضة إن كُتب لها البقاء بعد إعصار 25
جويلية لن تكون هي ذاتها بعد هذا التاريخ إذ سيتقلّص حجمها
بشكل كبري خاصة أ ّن عددا كبريا من أنصارها يتامهون مع
قرارات رئيس الجمهورية وكانوا من بني الذين ص ّوتوا لصالحه يف
االنتخابات الرئاسية الفارطة.
* ابراهيم
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شؤون مغاربية

العالقات التونسية الليبية المشحونة

* حياة الغامني

غلق املعابر بني البلدين يعمق جراح جتار اخلط

عممت السلطات التونسية اخر األسبوع املنقيض ،عىل املنافذ
والحدود قامئة تضم أسامء قادة تابعة لجامعة اإلخوان الليبية
ملنعهم من دخول تونس.
وتفيد املعلومات املتوفرة انه من بني أبرز القيادات املمنوعة من
دخول تونس ،رئيس املجلس األعىل للدولة خالد املرشي ،واملفتي
املعزول الصادق الغرياين .وقد تم تعميم القامئة املذكورة عىل
املنافذ البحرية والربية والجوية.
وقد اتخذت السلطات األمنية القرار مبنع
بعض القيادات املتشددة املوجودة يف غرب
ليبيا من دخول تونس ،بسبب تخوفات من
أي عمليات تخريبية يف داخل البالد خالل
الفرتة الراهنة.
وقد تم تداول معلومات مفادها ان اإلرهايب
الذي كان يخطط الغتيال الرئيس التونيس
قيس سعيد يف إحدى املدن الساحلية
(املنستري) ،هو تونيس الجنسية ،وتلقى تدريبا
يف ليبيا ،وتسلل يف أوائل شهر اوت املنقيض،
عرب الحدود الربية .وحسب التحقيقات االولية،
فان اإلرهايب املعتقل ،ينتمي لتنظيم داعش،
وضُ بطت بحوزته شهادة علمية مزورة ،من
إحدى الجامعات الوهمية يف تركيا.
وباإلضافة اىل اتخاذ قرار منع بعض القيادات الليبية من دخول
تونس ،يتواصل أيضا غلق املعابر بني تونس وليبيا منذ شهر
جويلية الفارط ،مام خلق قلقا حول مستقبل العالقات االقتصادية
والتجارية بني البلدين ،يف وقت تتصاعد فيه األزمات اإلقليمية يف
املحيط املغاريب..
ويتواصل غلق املعابر بني البلدين يف وقت تشهد فيه العالقات
توترا مرتفع النسق اثر حديث أطراف سياسية تونسية عن إمكانية

ترسب عنارص إرهابية إىل تونس من أجل تنفيذ عمليات انطالقا
من قاعدة «الوطية» يف الغرب الليبي بهدف إرباك الوضع يف البالد
عقب التدابري االستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد ليلة
 25جويلية.
ورغم تدارك الخارجية التونسية واعالنها يف بيان رسمي عن عدم
وجود أي تهديدات إرهابية لتونس قادمة من ليبيا ،اال ان غلق

* املعرب الحدودي رأس اجدير
الحدود بني البلدين متواصل السباب قالت عنها تونس انها صحية
رصفة.
وقد تسبب غلق املعابر الحدودية يف تكبيد تجار املناطق الحدودية
وعدد من املؤسسات االقتصادية خسائر فادحة .وكانت السلطات
الليبية ،قد اتخذت قرارا أحاديا بغلق حدود بالدها بسبب تصاعد
األزمة الوبائية يف تونس وتفيش متحور الدلتا ،لتواصل تونس عقب
تحسن الوضع الصحي تنفيذ ذات القرار بذات الدواعي.

املناطق الحدودية تنتظر
تضع األجواء اإلقليمية املشحونة وتوتر األجواء السياسية بني تونس
وليبيا ،إعادة تشكيل املشهد االقتصادي بني البلدين عىل املحك.
حيث أن تونس وجدت نفسها يف قلب رصاع إقليمي مغاريب يؤثر
مبارشة عىل عالقاتها التجارية مع جريانها جنوبا مع ليبيا وغربا مع
الجزائر.
وكانت املناطق الحدودية يف الجنوب التونيس تنتظر
«عودة الروح» إىل الحياة التجارية واالقتصادية هناك
بعد خسائر كبرية راكمها التجار يف املنطقة التجارية
املغاربية نتيجة تواتر غلق املعابر منذ عام 2011
وبدرجة أشد منذ .2015
وقد بات املشهد االجتامعي يف الجنوب التونيس أكرث
تأثرا من أي وقت مىض من اضطراب التجارة مع ليبيا
التي متثل أهم مصدر دخل للسكان هناك ،مام جعل
الهجرة غري املنتظمة نحو إيطاليا انطالقا من سواحل
الجنوب تتصاعد بسبب البطالة هناك.
وتفيد املعطيات ان شباب تجارة الخط ح ّولوا وجهتهم
نحو الهجرة غري النظامية ،بسبب تواصل غلق الحدود،
مام خلق ضغطا كبريا عىل السلطات يف البلدين بسبب
ترضر سكان املناطق الحدودية من الغلق مبا يف ذلك
التجار يف الغرب الليبي.
وتعد ليبيا ثاين رشيك اقتصادي لتونس بعد االتحاد األورويب بحجم
مبادالت تفوق  500مليون دوالرا ،كام كانت تحويالت قرابة 150
ألف تونيس كانوا يشتغلون يف ليبيا تبلغ قبل سنة  2010نحو 60
مليون دينار تونيس يف الشهر.
وعمقت األزمة الليبية عىل امتداد السنوات العرشة املاضية جراح
االقتصاد التونيس الذي مير بصعوبات كبرية جراء االضطرابات
االجتامعية وتراجع السياحة واالستثامر.

مصطفى عبد الكبير لـ«الشعب»..
تواصل غلق املعابر بني تونس وليبيا قد يتسبب يف ازمة اجتماعية يف مدن الجنوب
قال رئيس املرصد التونيس لحقوق اإلنسان والناشط الحقوقي
مصطفى عبد الكبري يف ترصيح خاص بجريدة الشعب ان غلق
املعرب من جانب واحد يف بداية شهر جويلية ،آثار حفيظة الدولة
التونسية .وقال انها قررت تحديد الوقت املناسب واألسلوب
املناسب من اجل بعث رسالة واضحة للسلطات الليبية مفادها
ان السيادة التونسية خط احمر.
وفعال كان الخميس  19اوت التاريخ الذي قررت تونس غلق حدودها
مع ليبيا كردة فعل واشارة واضحة اننا ال نقبل مبثل هذه الترصفات .ويف
باملقابل ،يعتقد مصطفى عبد الكبري ان اآلثار املرتتبة عن تواصل اغالق
املعابر الحدودية ،كانت كارثية عىل كل املستويات.
وأشار إىل أنه عىل املستوى االقتصادي كانت هناك خسارة للمص ّدر التونيس
واملستثمر التونيس والصحاب املصحات والقطاع الصحي عامة إضافة إىل
خسارة كبرية يف قيمة الصادرات من املنتوج الفالحي .وهو ما اعتربه محدثنا
سببا يف تعمق االزمة باعتبار اننا مقبلون عىل موسم التمور والرمان وغريها
من املنتوجات.
وأضاف رئيس مرصد حقوق االنسان ان االنعكاسات أيضا كانت سلبية عىل
مستوى التشغيل ،إذ خرسنا آالف مواطن الشغل جراء إغالق الحدود ال سيام
أننا عىل أبواب موسم العودة املدرسية.

واعترب محدثنا ان التداعيات السلبية تجلت أيضا عىل مستوى قطاع البناء
واملقاوالت ،موضحا ان هناك تراجعا كبريا يف القدرة التنافسية داخل ليبيا
نظرا لصعوبة التنقل وغلق الحدود مع تراجع كبري يف قيمة الصادرات من
جبس ودهن ومواد انشائية كانت السوق الليبية دوما وجهتنا األوىل مع
خسارة كبري ة يف قطاع الهندسة والديكور.
وأكّد عبد الكبري ان هناك ركودا تاما عىل كلّ املستويات مام تسبب يف تراجع
حجم املبادالت التي انخفضت اىل الثلث مقارنة بالسنوات األخرية.
وأهم خسارة لتواصل غلق املعابر الحدودية بني الجارتني تونس وليبيا،
تتمثل يف االنعكاسات السلبية ملثل هذه القرارات عىل املستوى اإلنساين،
مفرسا ان عددا من املواطنني وجدوا أنفسهم عالقني ،ومنهم من هو يف حالة
صحية حرجة ومنهم من له أطفال يدرسون باملدارس التونسية ومنهم من
هو متزوج من ليبية او العكس ليبي متزوج تونسية .وقال إن هناك أرسا
وعائالت تقطعت بها السبل واصبحت مفكّكة بني تونس وليبيا.
إضافة اىل أن هناك عددا من الليبيني لهم مواعيد طبية أكيدة وال ميكن
تأجيلها خاصة أصحاب االمراض الخبيثة عىل ح ّد قوله.
وأكد املتحدث أن كل هذه التداعيات السلبية ستتس ّبب حتام يف حالة
احتقان كبرية لدى متساكني عدد من املدن الحدودية وخاصة منها مدينتا
بنقردان وتطاوين كام ستزيد حتام من حجم معاناة املواطنني.

* مصطفى عبد الكبري

وخوفا من تداعيات توتر املناخ السيايس بني البلدين وتواصل غلق املعرب
أنشأ تجار ومنظامت مهنية تشتغل عىل الوجهة الليبية مجموعات ضغط
عىل الفايسبوك للتأكيد عىل وحدة مصري البلدين االقتصادي وبثّ رسائل
طأمنة باقرتاب عودة الحياة التجارية بني البلدين .غري أن كل هذه املساعي
التي قادتها منظامت مهنية من أجل عودة العالقات االقتصادية بني تونس
وليبيا مهددة باالنهيار يف غياب مخاطب رسمي من الجانب التونيس يهت ّم
بشؤون املستثمرين املهتمني بالتوجه نحو السوق الليبية.
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التهريب والتجارة الموازية

ملاذا عجزت احلكومات املتعاقبة
عن توفري معاجلات حقيقية؟

* إعداد رمزي الج ّباري ـ تصوير منترص العكرمي

تستعد العائالت التونسية مبختلف درجاتها االجتامعية للعودة املدرسية لكن الذي يدفع إىل طرح االسئلة ماذا اعدت
الدولة يف غياب الحكومة لهذه العودة ومن اغرق شوارع العاصمة بذلك الكم الهائل من االدوات املدرسية؟ وأين وزارة
التجارة ومراقبوها من ذلك االغراق وماذا عن أصحاب املكتبات الذين اعلنوا افالسهم جراء ذلك الكم الكبري من االدوات
املطروحة عىل اسفلت نهج اسبانيا وما جاوره ومن مكن هؤالء املوردين من رخص توريد كل انوع الكراسات واالدوات ومن
راقبها ومن تابع تفاصيلها؟
هذا العدد املهول من االسئلة وجهناه إىل االطراف املعنية به وهي اطراف بيدها الحل والربط ـ لك ّن هذا الكل رفض
بشكل من االشكال االجابة عن هذه االسئلة التي تأيت يف سياق ما رفعه الرئيس قيس سع ّيد من شعارات ملحاربة ورضب
املحتكرين واملضاربني واملغرقني لالسواق ببضائع ال يُعرف من اين جاءت ومن اىت بها لتجد املواطن مقبال عليها النها يف
جملة بسيطة «بخسة الثمن» بعيدا عن حكايات املستويات التعليمية واالجتامعية فانّ الزائر إىل «نصب» هؤالء الباعة
العرضيني يكاد يصيبه الغثيان إىل درجة ان الواحد منا يعلن القدر الذي قاده اىل املرور بنهج اسبانيا وما جاوره.

* من أين تأيت البضائع؟
كل مناسبة نجد جامعة االنتصاب الفوضوي عىل أتم
مع ّ
االستعداد لبيع ما تحتاجه العائالت التونسية ففي العيد الكبري
تنشط تجارة «السكاكني واجهزة الشواء وما لف لفها» ويف العيد
الصغري نجد الحلويات وال احد راقبها هكذا عىل قارعة الطريق
والكل ُم ْكتَ ٍف بالفرجة ،يف املولد النبوي الرشيف نجد الزقوقو
والصحايف وكل أنواع الفزدق والبندق واللوز .من أين؟ اللّه اعلم..
الغريب يف املشهد الفوضوي أن عمليات البيع تنفرد بها
وجوه يتم استقطابها مللء هذه االنهج بصورة تكاد تكون يومية!
هنا يزيد املشهد غرابة وقتامة حني يتدخل أعوان االمن لرفع

* أين الرقابة وأين الوايل؟
لو أردنا ان نبدأ برصد الفوىض التي تعرفها انهج وشوارع
العاصمة الدركنا منذ البداية ان ما تعرفه العاصمة يوميا من
اختناق وفوىض وصياح وتبادل للشتيمة بني املواطنني سببه
الرئييس غياب الرقابة لكن من املسؤول تحديدا عن كل ذلك؟
االكيد ان ذلك يفرض علينا التوقف امام غياب الرقابة وعدم قيام
عديد االطراف بواجبها بدءا بالبلدية وكلنا يعرف ان هياكل بلدية
الحارضة مطالبة بضامن حسن سري حركة الطرقات بالتنسيق مع
ادارة رشطة املرور؟ هنا نريد ان نتوقف امام عمليات التنسيق
فهل العملية تنجز باستمرار وكل يوم ام ان االمور تسري هكذا
اذ لكل طرف طريقة عمله هذا اوال ثم ثانيا اين هي الرشطة
البلدية ونحن الذين تعودنا حضور سياراتها وشاحناتها كل يوم
فأين هي اآلن ونحن عىل مقربة من العودة املدرسية ومن امر
اعوانها باالنسحاب واخالء املكان للفوىض والعبث بعد هذا هل
مث ّة تنسيق بني وايل تونس مع رئيس البلدية ام ان املهمة موكولة
هكذا إىل االجتهاد الخاص باملحصلة نقول ان غياب الرقابة
ساهم بشكل من االشكال يف تدعيم وتشجيع حتى من تعود
عىل االنتصاب الفوضوي وهذا يعني ان مسؤولية الوايل ال لبس البضائع فاذا باملكان اشبه بالغابة فهل عجزت الدولة والحكومة
عن تنظيم وتنظيف انهجها وشوارعها ام ان املسألة فيها بعد
فيها اما عن رئيسة البلدية وهياكلها فحدث وال حرج!

من يغرق شوارع العاصمة

بالكراسات واألدوات املدرسية؟

نظر وبالتايل «دعه يعمل دعه مي ّر» إالّ ان السؤال االهم من
رصف بضائعه يف أنهج وشوارع العاصمة ومن أين اىت بها؟ ومن
ي ّ
ساعده عىل ترصيفها ووضعها بني ايادي مجموعة من الشبان
من الجهة نفسها أال يسمى هذا «استقطابا»؟ لتسهيل عمليات
الفوىض يف البالد أسأل كذلك :من سمح لهذه الحيتان الكبرية
بإخراج العملة الصعبة مقابل دفع مثن البضائع من مصدرها
ونحن نعرف بل متأكدون أنه طرف أجنبي؟
* عالقة التهريب باإلرهاب
أغلب البضائع املوجودة يف نهج اسبانيا بضائع مهربة وهذا
ما يحيلنا عىل تفكيك شفرة الوجوه املتورطة يف االرهاب واغلبها
متورطة يف عمليات تهريب بضائع أو بيع بالجملة وكل هؤالء
جمعوا ثروات كبرية ال أحد قادر عىل معرفة امالكهم مبا انهم
يعملون بعيدا عن االضواء وبشكل عصابات منظمة!
لك ّن اهمية السؤال تكمن يف من قادر عىل مواجهة ومجابهة
هؤالء وهم الذين تعودوا «التحكم يف االسواق ويف البضائع
الواردة واملتأتية من الحدود ولن نذيع رسا لو قلنا إ ّن «الكناترية»
هم سبب البليّة وهم من يتحكمون يف ازرار عمليات االحتجاج
وما لف لفها!
* من وراء إغراق األنهج؟
الزائر هذه االيام إىل أنهج العاصمة الب ّد انه اصيب بصدمة
اغراقها «بالكراسات وباالدوات املدرسية» إىل درجة ا ّن الواحد
منا يخيل إليه انه «داخل مكتبة» لكنها يف الشارع فامذا يعني
هذا االغراق ومن وراء العملية ومن سمح لهؤالء «باستغالل
الطريق العام» نعم يف الطريق العام تعرض الكراسات مبختلف
أنواعها واحجامها زيادة عىل االدوات االخرى (الصور امللتقطة
تؤكد ذلك) فهل يدفع هؤالء «النصابة» االداءات وهل لهم
«باتيندة»؟ الغريب يف ذلك ا ّن العملية املتكررة سنويا والتي
نسبوها سابقا إىل الطرابلسية فمن مسؤول عنهم اليوم بعد
ذهابهم بال رجعة؟! نحن ذهبنا إىل ما تبقى من «مكتباجيّة»
فإذا جميعهم يطلق عقريته «للصياح» ويقول ا ّن الدولة تعمل
مبنطق حاميها حراميها! فهي تطلب منا باليد اليمنى دفع
االداءات وباليد اليرسى تضغط علينا وتساهم بشكل من
االشكال يف خسائرنا وبقاء بضاعتنا التي اشرتيناها من عند
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مزودين قانونيني بال مشرتين ـ فهل هذا معقول!
* مسؤولية الدولة!
خطاب رئيس الدولة واضح يف محاربة املحتكرين واملضاربني
وهو الذي قام بأكرث من زيارة ميدانية إىل هذه البؤر ـ لكن ما
الذي حصل بعد ذلك؟ تقريبا ال يشء ألننا مل نسمع باسم واحد
من الحيتان الكبرية قد سقط او الحقته مساءلة او محاكمة نحن
نريد ان تكون يد الدولة وهياكلها طويلة لترضب يف العمق

اقتصاد

17

من كان وراء عمليات استرياد البضائع
ومن سمح هلؤالء بالدفع املايل؟
بعيدا عن عمليات
ليكون االصالح حقيقيا بعيدا
«املسح» هذه التي كلنا نعرف انها عمليات عادية عن تحكم اطراف بعينها يف االقتصاد التونيس الذي كان وال يزال
وا ّن هناك من قام بها قبل رئيس الجمهورية ـ قيس ريعيّا.
سع ّيد انطالقا من مبدإ «تواصل عمليات التجميل»!
* يتبع
األكيد ان املرحلة تتطلب شيئا من اليقظة واالهتامم

أصحاب املكتبات:

الدولة تعمل على
إفالسنا وتطالبنا
بدفع األداءات
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رؤى

اليسار وسرديته الكربى

(الجزء
الثالث)

* حسني عبد الرحيم

قطار التاريخ ورصيف األوهام يف ظل
وضع اجتماعي واقتصادي صعب
من الطبيعي بعد أن يحدد كاتب معني -يف الشأن السيايس -مسبقا من عجز مستدام .بطبيعة الحال سيزداد العجز ..كيف
طبيعة السلطة وقاعدتها االجتامعية أن يخلص لربامج وخاصة سيت ّم متويله؟ من قروض جديدة من املؤسسات املالية الدولية؟
إذا كان متموقعا ليس فقط كمحلل لوضع اجتامعي واقتصادي والتي لن تكون متاحة بسهولة نظرا إىل التعرث الحادث يف خدمة
محدد ولكن أيضا كفاعل سيايس ،وهذا ما وصل إليه عزيز الديون القدمية.
كريشان ،ولكن مبا أن الوضع مبجمله يف حالة تأزم وال توجد ثالثا :بالنسبة إىل االقتصاد غري الرسمي يأيت يف املقام األول محاربة
إمكانية واقعية لتغيريه جذريا يف املدى القيص وتسيد قوى بارونات التهريب ،ودون ان يذكر الكاتب تجارة «الفريب» .والتي
اجتامعية جديدة لإلدارة السياسية واالقتصادية للبالد بربنامج تؤدي واقعيا إىل إغالق وإفالس العديد من مشاريع اإلنتاج املحيل
جذري يقطع مع منط اإلنتاج الطفييل املسيطر إذ أن الوضع يف املالبس والجلود وأصبحت هذه السلعة ليست فقط الستهالك
يستدعي الدخول يف إصالحات عاجلة تكون مهمتها الجوهرية الطبقات الفقرية بل لقطاع واسع من الطبقة املتوسطة ومل تعد
إيقاف التدهور مبؤرشاته املختلفة واملتنوعة من تضخم الدين مدينة وال قرية يف «تونس» تخلو من سوق للفريب وحتى يف
الخارجي وتوقف النمو والبطالة املعممة وهي املع ّوقات التي أحيائها الربجوازية هناك فريب راقٍ  .ناهيك عن آثاره املدمرة عىل
تقف عقبة أمام إعادة تهيئة البالد للدخول يف مسار إيجايب للنم ّو العزة الوطنية.
يقرتح الكاتب إدماج البناء العشوايئ داخل اإلطارات القانونية
والتقدم فالكاتب يقرتح عدة إجراءات عاجلة:
مبنحه وثائق ملكية مام يسمح برهنه لدى البنوك
أوال :يف الفالحة تحويل الـ % 50من األراىض غري املستغلة
كضامنة لالقرتاض مبا يدفع دماء يف االستثامر
أو سيئة االستغالل (األرايض الدولية) إىل ملكية
الصغري وتحويله إىل رأسامل حي قابل
تعاونية (االقتصاد االجتامعي التضامني) لتُدار
للتداول وإنعاش االقتصاد.
عرب املشاركة التعاونية وليس عرب البريوقراطية
رابعا :اإلنشاءات الكربى من بناء
يسوق الكاتب تجربة واحة جمنة املحدودةطرق وقناطر وسدود (وهذا هو
وامللتبسة -كام حدث يف تجربة التعاضديات
اإلجراء الكينزي املعروف) والتي
الفاشلة ىف الستينات .هذا طرح
ستقلص من االرتفاع املتزايد يف
ايديولوجي أساسا وحتى «نوستالجي»
البطالة ويف الوقت نفسه تنعش
يك ال نصفه بـ«اليوتوبيا» إذ أثبتت
األعامل والتجارة .وهذا ما حدث
تجارب «الكولخوزات» يف روسيا وأوروبا
مسبقا ىف بالد عىل رأسها الواليات
الرشقية وحتى «الكيبوتز» يف املستعمرات
املتحدة األمريكية (1930و،)2008
االرسائيلية أن النجاعة االقتصادية تتدهور
وأوروبا بعد أزمة الثالثينات والحرب
بهذا التنظيم املتناقض مع الثقافة الفالحية
العاملية وكان من نتائجه الخروج من
إذ أن طبيعة االستثامر الفالحي هو العمل
الركود االقتصادي .لكن الدول التي
األرسي والذي يتضافر فيه كل أفراد عائلة من
* كريشان
قامت بتنفيذه كانت متتلك املوارد الكافية
نساء ورجال وأطفال لتحقيق أعىل مردودية تعود
والتي تحصلت عليها أساسا من رفع الرضائب
فوائدها املبارشة عىل رفاهيتهم وهذا يتضمن بالرضورة
عىل األرباح التجارية والصناعية وكذلك من مرشوع
ملكيتهم لألرايض واملوايش والطيور التى يستغلونها ...كانت
لتعاضديات الستينات األثر امل ُدمر نفسه ليس بسبب البريوقراطية «مارشال» ،وال نظن أن الحالة التونسية يف وضع مشابه .املشاريع
فقط ولكن أساسا بسبب معارضة الفالحني ،لقد استفاض الخاصة التي تالحقها رضائب باهظة متأخرة لخزينة الدولة أتت
أحد املنظرين الكبار (كارل كاوتسيك) يف العرشينات يف كتابه أحداث الوباء يك تصبح أمام خيارات صعبة مثل اإلغالق التام أو
«البلشفية يف طريق مسدود» -باألملانية ومرتجم إىل الفرنسية) شطب متأخراتها للحفاظ عىل العامل.
يف توضيح ذلك إبان التجميع الزراعي يف االتحاد السوفيايت الذي خامسا :التوقف مؤقتا عن خدمة الدين (تسديد الفوائد
اتضح صحة موقفه بعد التدهور الكبري للزراعة السوفياتية والحصص) وعدم التداين من جديد وخاصة لدى املؤسسات
وجاءت التجارب التالية يف عدد من بلدان العامل الثالث لتثبت املالية الغربية ( ،)F.M.I ،B.Mوتغيري وضعية البنك املركزي يك
ذلك .املزارع الرأساملية الكبرية تحقق نجاعة اقتصادية لكن ميكنه إعطاء القروض للدولة بدال من توسط البنوك الخاصة التي
رشوطها االستثامرية ليست متوفرة يف البالد الفقرية .ما العمل تنهب الدولة بهذا التكنيك.
إذًا؟ نتصور أن توزيع تلك األرايض عىل «الفالحني الذين هم اإلجراءات السابقة مبجملها هي مطالب موجهة إىل جهاز الدولة
دون أرض» وبحقوق ملكية مؤجلة (البيع والتأجري) لعدد من القائم -ليس الحكومة -والذي وصفه عزيز كريشان مسبقا بأنه
السنوات لضامن استغاللها وليس املضاربة بها وهذا يساهم جزئيا األصل التجاري لرشيحة طبقية زبونية .فهل يظن الكاتب أن هذا
يف تقليص الهجرة من الريف إىل املدن وتعزيز اإلنتاج الزراعي الجهاز ميكنه ويستطيع لو أراد ذلك أن يغري من طبيعته نفسها
وتقليص انتشار األحياء العشوائية واالقتصاد املوازي ومحارصة والتي تأسس عليها بينام عادت جامعات املصالح القدمية بعد
ركود العملية الثورية ملامرسة نشاطها الطفييل عربه ومن خالله.
الحاضنة االجتامعية للتطرف والجرمية.
ثانيا :دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة -خاصة يف هذا الوقت يطلق الكاتب صيحة مشحونة باليأس والرجاء :هل ستكون
الوبايئ -والذي تضطر أغلبها إىل ترسيح العامل وذلك بقيام الدولة هناك استجابة ملقرتحاتنا؟ إجابتنا بالنفي ما مل تتوافر حركة
بإجراء أسايس وهو تعليق االستقطاعات الحكومية عىل األجور شعبية منظمة يف نقابة مناضلة وأحزاب وجمعيات يك تؤطر
واملرتبات لالستثامرت الصغرية واملتوسطة .السؤال التقني البسيط حركة شعبية قوية مبا يكفي لتغيري االتجاه وليس لتغيري أسايس
هو ماذا سيكون تأثري ذلك عىل املوازنة العامة للدولة والتي تعاين يف التشكيلة (االقتصادية واالجتامعية) األساسية للمجتمع والذي

مل يحدث يف التاريخ املعارص إال عرب عملية أصبح نطق أو سامع
عيص عىل التحليالت واآلذان ،ويذكرها «السلف الصالح»
اسمها ّ
باسم ثورة (سياسية واجتامعية) والتي أضحت كذلك بحكم
التدهور الحادث للقوى املنتجة حلم بعيد املنال .لكنها ليست
مستحيلة ألنها رضورية النتشال املجتمع من التحلّل وقطع
الطريق عىل استخدام املغامرين من كل صنف ألزمته الحتكار
الهيمنة والسيطرة عىل مقاليد البالد .نحن أمام مهمة عاجلة ال
نحب أن نعطيها اسامء فخمة ..فقط إعادة التأسيس مبنظورات
جديدة تقدمية محايثة للواقع املعيش وبشعارات ومؤسسات
متثليلة قادرة عىل تعبئة املواطنني.
كام أسلفنا يف املنت ٬تونس تعيش ىف محيط دويل وإقليمي معقد
وال ميكن مناقشة أي اسرتاتيجيات لإلصالح والتغيري والثورة
دون تدقيق يف تغيريات جوهرية ىف موازين القوى عىل الصعيد
اإلقليمي والعاملي متب ّدلة منذ عقود يطرح عىل الدول والحركات
االجتامعية العديد من االختيارات والبدائل يف التحالفات التي
نعتربها جوهرية وقد تعني االنتصار أو االنتحار ..وكلها تظل
محكومة باعتبارات اجتامعية وثقافية وطنية وقومية .ومبا أن
خصصت ملحقها وفصلها األخري لذلك
أطروحة كريشان قد ّ
فإننا نرتك مناقشتها مع افرتاضاتها ومخرجاتها املحتملة إىل مقال
الحق يستدعي مناقشة وتحليال للوضع العاملي وتوقعات صعود
وأفول قوى كربى وقوى إقليمية وهو ليس كام يبدو عىل السطح
وتتداوله الكتابات السيارة وينترش يف صفوف النشطاء اليساريني
بالذات املنحدرين من تقاليد يسارية شاهدت العامل كواقع
افرتايض يتكون من قطبني متنافرين ومل تزل تردد يف خياالتها
االيديولوجية ما تعتربه الواقع املعيش .بينام يرحل ويرتكها قطار
التاريخ واقفة عىل رصيف األوهام.
مل نكن نتوقع أن تبادر جامعة سياسية افرتاضية بتبني تحليل
كريشان عىل عجل إذ صدر بيان بعنوان «منعطف  25جويلية..
ما العمل؟» باسم (املنصة التونسية للبدائل وكذلك مجموعة
العمل التقدمي) يك يتبنى غالبية مقرتحات األطروحة مع إعطائها
تفسريا متوامئا والتطورات السياسية الحالية والشعارات املرفوعة
خاللها .مبا يعطي اجتهادات الكاتب معاين أخرى ورمبا مختلفة
ومناقضة .بينام قام الكاتب بنرش البيان ضمن منشوراته مبا
يعني موافقتة الضمنية عىل التبني الالحق ملواقفه ،وهذا يفتح
املجال ملساجلة علنية معه يؤ ّمها أطراف متنو ُعون من املتبنني
واملنتقدين واملخالفني لهذه األطروحات نرجو أن يضمهم فضاء
عا ّم للحوار ورمبا للمواجهة عام قريب ودون أي متوقعات دينية
أو دمياغوجية وقتية.
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ال

شكيلية
فنانة الت

كلتي:

فائزة ال

* شمس الدين العوين

الفن هذا السفر اآلرس يحيك سريته بكثري من الوجد
والشغف  ..يتقصد قوال بالدواخل حيث ال مجال
لغري الذهاب يف دروب شتى بحثا عن عل ّو آخر عن
القيمة ٬عن اللحظة الفارقة ..انها تلوينات الفن
وسحره وقلقه وشجنه وشؤونه التي ال تنتهي...
يف هذا الذهاب املفتوح عىل الذات يف حلها
وترحالها ..يلج الفنان عوامله بهدوء الفكرة وبضجيج
األصوات وبحكمة النظر ..انها حاالت وطقوس تطبع
التجربة والسرية واملسرية مبا ميكن معه القول ان
الفن مبثابة النشيد املميز للرحلة ...رحلة الفنان
الذي اتخذ هذه املسالك نهجا ورهانا بل وخيارا ال
محيد عنه...
من مثل هذه الدروب منيض مع فنانة تخريت
الفن كتعبريات متعددة لتقول بالجوهر والجذور
والينابيع ..جوهر االشياء يف هذا الزيف الطاغي
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ثقافة

عادات وحرف وأبواب وأزقة يف حضر موت..
سوسة املكان واملكانة..
من األحوال  ..الجذور التي تقولنا وتلهمنا وترشدنا
لذواتنا الحاملة ..والينابيع مبا تحيل اليه من أصالة
األشياء والحاالت والذوات وهي تنشد خصوصياتها
وجامليات شؤونها وشجونها..
مشاهد شتى من لباس تقليدي وعادات وحرف
وأبواب وأزقة ...وغريها صور حاالت شتى منت يف
قلب الفنانة منذ خطاها األوىل يف جهة بالساحل..
حرضموت ..سوسة املكان واملكانة حيث البحر
بنسامئه واملشاهد البازغة كالتواريخ القدمية..
الرباط واملدينة واألزقة وما فيها من عطور األزمنة
والحكايات والنوستالجيا الفاخرة..
لوحات متعددة واشتغال عىل ما هوكامن يف الذات
الحاملة للفنانة لتربز املرأة بالسفساري املعروف يف
الساحل التونيس وبسوسة تحديدا واملرأة خلف
منسجها تنشد جامل املرقوم والزربية والشيخ يف

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية قفصة
بلدية السند

إعالن طلب عروض عدد  2021/06عرب منظومة الشراء العمومي
على الخط خاص باقتناء معدات مرآب السيارات ،ورشة اللحام
ومحطة الغسيل الخاصة باملستودع البلدي بالسند
تعتزم بلدية السند القيام بطلب عروض ربعرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط «�tu
 »nepssللقيام باقتناءMATERIEL DE GARAGE AUTO ET ATELIER DE SOU� :
DURE ET STATION DE LAVAGE
بإمكان املزودين املرخص لهم والراغبني يف املشاركة تحميل ملف طلب العروض مجانا من
املوقع الخاص باملنظومة .www.tuneps.tn
يتم اجباريا تقديم العروض املالية والفنية والوثائق االدارية عرب منظومة الرشاء العمومي
عىل الخط.
ويتم تقديم الوثيقة االصلية للضامن الوقتي ونظري من السجل التجاري يف ظرف مغلق
يكتب عليه بوضوح عدد طلب العروض وموضوعه مع عبارة «ال يفتح» طلب عروض عدد
 2021/06خاص باقتناء معدات مرآب السيارات ورشة اللحام محطة الغسيل لفائدة بلدية
السند».
ويرسل عن طريق الربيد الرسيع أو مضمون الوصول عىل العنوان التايل« :بلدية السند حي
النجاح  2190أو يسلم مبارشة مبكتب الضبط بالبلدية»
حدد آخر أجل لقبول العروض يوم االثنني املوافق لـ  2021/09/30عىل الساعة العارشة
صباحا.
يتم فتح العروض يف جلسة علنية عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط بالتوازي مع
الوثائق املقدمة ماديا يوم  30سبتمرب  2021عىل الساعة الحادية عرشة صباحا مبقر بلدية السند.
يبقى كل مشارك ملزما بعرضه ملدة  90يوما ابتدا ًء من اليوم املوايل لتاريخ آخر اجل لقبول
العروض.
عند االقتضاء بامكان البلدية ادخال كافة التعديالت االضافية امللحقة مللف طلب العروض
ويتم نرش التعديالت عىل الخط عرب منظومة «.»tuneps
وتعترب ملغاة آليا جميع العروض التي مل يتم تقدميها عرب منظومة الرشاء العمومي عىل
الخط وكذلك العروض التي مل تتضمن وثيقة الضامن الوقتي أو الواردة بعد آخر أجل لتقديم
العروض.

هيئة جلوسه البليغة التي تقول الحكمة
والخربة والصرب وسهم السنوات..املرأة
باللحاف الباذخ قدام الباب منرصفة اىل
شأن من شؤونها ..النسوة وغزل الصوف
والرباعات املألوفة ..الجرة حذوالباب
والجامل املشهدي حيث الشجرة تؤنس
املشهد بحمرتها العالية ...االضافات البارزة
للوحات من خالل تركيبات حقيقية يف
اللوحة منها األساور والحيل واملالبس الخرض
وغريها يف تناسق جاميل ...األزقة باملدينة
العريب لسوسة يف هدوئها الباذخ ..الجرار
والشباك والزخرف ..بائعا الياسمني وروعة
اللقاء بني العطر وبهاء الجبة التونسة...
واملرأة حاملة الجرة وهي بلباسها التقليدي
األنيق وهنا نتذكر لوحة هرني ماتيس الرائعة
«حاملة الجرة» ...املرأة تشوي سمكاتها عىل
نار الكانون ويف يدها «املروحة»..رقصة
الفالز والحبيبان يف حضن الورود واملوسيقى
امللونة ...املدينة العتيقة والجامع واملشاهد
اليومية ..املرأة بلباسها التقليدي األحمر وبالخالل
والحيل ويدين حاملتني بيشء ما وبجانبها الجرة...
وغري ذلك من اللوحات التي فيها ابتكار واستلهام
أحيانا ومحاكاة واعادة انتاج ألعامل عريقة..لوحات
كثرية ستكون املجال ملعرضني بالعاصمة يف رواقني
مختلفني حيث عادت الفنانة اىل نشاطها بعد ظرف
خاص وعائيل فيه فقد عزيز ولكن بالفن تسعى
الفنانة للتغلب عىل كل ذلك والفن كام تقول هي
«هو مجال حيوي يف حيايت وبه أنظر بالحب واألمل
للعامل...»...
الفنانة التي اقتحمنا هنا عواملها هي التشكيلية
فائزة الكلتي التي ولعت منذ صباها بفن الخياطة
وجاملها ثم انضمت اىل ناد للرسم قبل سنوات
للتمكن أكرث من عوامله وتقنياته
وصوال اىل بعث ناد للفنون التشكيلية ملزيد
نرش الفنون لدى الناشئة والكبار لدورها الثقايف
والحضاري ..يف هذا النادي املرشف عىل بحر
سوسة بالخزامة تقول الفنانة فائزة «...حني أرسم
أشعر بسعادة ال تضاهى ..وأعاميل تكشف حبي
الدفني لجونا العريب يف سوسة من عادات وتقاليد
ومناسبات ومشاهد ...معريض يف العاصمة سيقدم
أعاميل للجمهور العريض وتهمني آراء جمهور الفن
وأحبائه وسيكون ذلك قريبا بداية املوسم الثقايف
الجديد ونأمل من الله رفع الوباء ليستم ّر نشاطنا
الثقايف والفني كعادته.»...
الفنانة التشكيلية فائزة الكلتي تشتغل منذ سنوات
عىل أعاملها الفنية التشكيلية الجديدة التي تنضاف
لرصيدها الفني الذي اتسم بالتنوع حيث ترى الفن
مجاال للقول بالذات وما يعتمل فيها من أفكار
وهواجس وأحالم ويأيت ذلك بعد مشاركات سابقة
لها يف الوسط الفني .
يف لوحاتها التي قدمتها سابقا لجمهور معارضها
بسوسة متثل التقاليد من عادات ومناسبات ولباس

مجاال حيويا من ذلك اشتغال الفنانني واملبدعني عىل
هذه التيامت واملواضيع تقصدا للكامن يف الذات من
نزوع نحواألصالة والقول بالينابيع خصوصا يف أزمنة
العوملة التي أتت عىل الخصائص واملميزات وما
هوخصويص لدى الشعوب واملجتمعات ..وقد عرب
الفن التشكييل من خالل أعامل العديد من الفنانني
عن هذه املمكنات الجاملية التي تزخر بها األمكنة
والبلدان فربزت األعامل الفنية املمجدة للرتاث من
مشاهد ومناسبات وتقاليد وخصائص يف اللباس الذي
يختلف من جهة اىل أخرى ومن مكان اىل آخر ومن

أحب األصالة والتقاليد
والرسم سعادتي ونظرتي
على العالم والحياة بألوان
األمل والحنين والحلم
بلد اىل بلد مختلف ..ويف هذا السياق برزت أعامل
الفنانة التشكيلية فائزة كلتي من خالل اهتاممها
بالعادات التونسية وتقاليدها ومنها ماهومن جهة
الساحل باعتبارها ابنة حرضموت ..سوسة التي
متثل املكان الضارب يف القدم والكامنة فيه حكاية
التواريخ من ذلك الرباط الحاضن للمدينة اىل يوم
الناس هذا ..يف لوحات الفنانة فائزة عوامل من جامل
اللباس والتقاليد والحرف التي لونت أحوال املكان
بالنظر للعمق الحضاري للمكان وما ميكن للفن أن
يلعبه من أدوار يف ابراز املخزون الثقايف والحضاري
للمكان فضال عن املواضيع األخرى التي تنشغل بها
يف أعاملها الفنية من مشاهد وحاالت تصلح لتكون
محور التلوينات التشكيلية ..هذا وتعد الفنانة
فائزة ملعرضيها الشخصيني برواقني بالعاصمة الذين
سيكونان مبثابة املنعرج يف تجربتها واملحطة املهمة
يف مسريتها الفنية وذلك بداية املوسم الثقايف القادم..
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الشاعر منجي الطيب الوسالتي لـ «الشعب»:

ال تعنيني األضواء والشهرة بقدر ما يعنيني قارئٌ صادقٌ

حاوره أبو جرير

حربي ومحربيت وريشتي وكراس املذكرات كلهم وضعتهم يف سلة القلب .استنجدت
بعبد الحفيظ املختومي الذي قال عنه املعالج بالطب القديم .وقال عنه محمد بحر
إنه داوود املوسيقى .أما أجمل ما سمعت من شفاه مكابرة :منجي الطيب الوساليت
مجموعة مخطوطات .مكتبة متنقلة .والقول للشاعر عاللة حوايش(لروحه السالم).
منجي الطيب الوساليت .طفل غريب الشكل .مؤرخ بامتياز ملسار ومسرية الفن
الذي يسمى ملتزما .عند غياب املصادر عرج عىل منجي لتعرف الشيخ إمام واحمد
فؤاد نجم وزكريا احمد والسنباطي ومحمد بحر والحامئم البيض وبلقاسم الربغويث
* منجي الطيب الوساليت من يكون؟
 مولود يف مدينة الكاف ،الواقعة بالشامل الغريب للجمهورية التونسية،كاتب وناقد أديب وسيناميئ ،أخصايئ اجتامعي ومكون يف املجال وناشط
جمعيايت .أصدرت إىل ح ّد اآلن تسعة عناوين يف شتى األجناس األدبية:
أولها مرايا الذات «شعر» ( ،)1998وآخرها «أتنفّس شعرا» شعر (.)2020
* أبناء جيلك من الشعراء أصبحت لهم أسامء يف تونس والبعض عىل
مستوى عريب ،بينام اكتفيت أنت باالنطواء عىل نفسك خاصة يف السنوات
األخرية كام اكتفيت بنرش إنتاجك ،يف معظم الحاالت ،عىل الحساب
الخاص بحيث ال يوزع وال يقرؤه سوى األصدقاء ،أال تغريك الشهرة؟
 هذا اختيار مني ،فأنا من النوع الذي ال أقول يكره األضواء ،ولكنال يُلقي بنفسه يف خض ّم األضواء هكذا بصفة عشوائية ،واملسألة بالنسبة
ألن أريد أن أكتب ،وأكتب للذين يريدون أن
إ ّيل مسألة قناعة ،أنا أكتب يّ
ٌ
صادق.
يقرؤوا ما أكتب .ال تعنيني األضواء والشهرة بقدر ما يعنيني قارئٌ
*من الشعر إىل النقد السيناميئ يف البدايات ،هل هناك عالقة بينهام؟
كل الفنون وخاصة بني
 هناك تداخل وتراشح وعالقة أخذ وعطاء بني ّالسينام والشعر ،باعتبار أ ّن الشعر صورة والسينام صورة .والحقيقة أنا
جئت إىل السينام قبل أن آيت إىل الشعر ،وكنت من الذين ساهموا يف وضع
اللبنات األوىل للنقد السيناميئ يف إطار هيكل مهم جدا -ال ب ّد للتاريخ أن
ينصفه يف يوم ما -وهو الجامعة التونسية لنوادي السينام .وقد أفدتُ من
تقنية التوليف (املونتاج) يف السينام يف تطوير الكتابة الشعرية ،والتي
أصبحت أعتمدها يف الكتابة يف مختلف األجناس األدبية.
* الحظنا منذ سنوات وخاصة يف العرشية األخرية انقطاعك عن الكتابة
يف النقد السيناميئ وغيابك عن التظاهرات السينامئية يف تونس ،وقد
كنت مشاركا ف ّعاال يف مختلف التظاهرات السينامئية يف تونس وح ّتى يف
بعض املهرجانات العربية .ما مر ّد ذلك؟
 بعد الرتاجع الواضح خاصة ملهرجان أيام قرطاج السينامئية واملهرجانالدويل لسينام الهواة بقليبية ...وغلق أغلب قاعات السينام يف البالد
وتحويل عدد مه ّم منها إىل محلاّ ت ال عالقة لها بالثقافة والف ّن ،أصبت
بإحباط .فالزمن مل يعد هو الزمن ،فح ّبذت االبتعاد عىل أن أعيش التهميش
الثقايف والف ّني واملساهمة يف الرتويج له.
* يف الشعر ،مبن تأثرت من الشعراء؟
 يتب ّدل الكُتاب يف دواخلهم بطريقة ما ،كام أن الهواء الذي نتنفّسهمصادره متع ّددة ومختلفة ،تنق ُُّل الكاتب الداخيل أشبه بالتنقّل من بيت
يغي الديكور .عربيا ،من القدامى تأثرت بالشنفرى
إىل آخر ،عليه أن رّ
وعروة بن الورد واملتنبي وبالبعد الفكري والفلسفي للمع ّري ،أ ّما يف الشعر
الحديث فقد كان لشعر مظفر النواب يف فرتة ما تأثري واضح يف تجربتي،
خاصة من خالل مت ّيزه يف تحويل الشعار السيايس إىل صور شعرية بديعة.
عامليا تأثرت بتجارب لويس أراغون وبول إيلوار ورامبو وماياكوفسيك
ووالت ويتامن ولوركا وناظم حكمت وبابلو نريودا ...وقد كان لهذا األخري
تأثري واضح يف تجربتي.
* أنت متعدّ د املواهب تكتب شعرا ،قصة قصرية ،مرسحا ،دراما إذاعية
أي هذه األجناس األدبية تغريك أكرث؟
وتلفزية ،نقدا أدبيا وسينامئياّ ،
ويصح القول
أسبق.
وفن
جامع،
فن
فهو
 الشعر وما أدراك ما الشعرُّ
إن الشع َر ول َد منذ تشكّل األرض ،وعىل ح ّد قول لويس أراغون (فقد كان
الشع ُر من أعظم املعادن امل ُش ّعة التي هيأت لوالدة البرش).
* املتلقي سواء كان قارئا مطلعا أو قارئا عاديا يعترب أن الشعر ليس ف ّنا
ُمقنعا ،ما رأيك؟
 ليس بالرضورة أن يكون الشعر ُمقنعا ،بقدر ما يحاول تأسيس حالةخارجة عن املألوف ،حالة رافضة للمنطق املرتبط بشكل سطحي وساذج
تجريبي ،فعليه البحث املتواصل
بالواقع .الشّ اع ُر يف كل األحوال كائن
ّ
الستنباط جامليات جديدة .أي ليس عليه االلتزام بالقواعد الثابتة ،هو
خالق للدهشة.

والجاليل.
عند الشدة وال سبيل اإلجابة عن تاريخ السينام وسالمة وبهجة وسعادة نوادي
السينام وخاصة وتخصيصا السينامئيني الهواة...
منجي الطيب الوساليت .ذاكرة األيام القليلة املقبلة والقادمة .إنه شاعر صامت عىل
كرايس اآلباء واألمهات واللغة ليست رصاخا .بل اللغة عند منجي العدل واملساواة
الوساليت وحيدة يف فضاء بال حدود.
جريدة الشعب منفتحة عىل عديد التجارب اإلبداعية .فاخرتنا أن نحاور الشاعر
والناقد واإلعالمي منجي الطيب الوساليت...

* الذي أعرفه أنّك تنتمي إىل مدرسة الواقعية االشرتاكية يف األدب،
يّ
كأن بك يف السنوات األخرية قد غيرّ ت مجرى الساقية.
كل املدارس يف الف ّن مرتاشحة ومتداخلة ،والذي ج ّرب أحادية االنتامء
 ّيظل فكرا جامدا ،فكلام تع ّددت التجارب واملدارس وتراشحت ،استفاد
وخاصة الشعر .كذلك الشأن بالنسبة إىل التداخل بني مختلف
الف ّن أكرث
ّ
الفنون فمن شأنه أن يرتقي بها.
أفدت من املاركسية؟ وهل ما زلت ماركسيا؟ وكيف ترى عالقة
* هل َ
املبدع باملاركسية؟
كل
 أفدتُ من كل الفلسفات وخاصة املاركسية ،فهي خالصة وعصارة ّالفلسفات وما توصلت إليه مختلف العلوم يف مجاالت االقتصاد واالجتامع
والتاريخ واألنرثبولوجيا وغريها ...كنت وما زلت وسأبقى ماركسيا ،فإذا
أحسن املبدع اإلفاد َة من أه ّم قوانني الجدلية يف املاركسية لن يُقدم عىل
كتابة الشعر قبل تطوير وتحديث فكره وخاصة روحه .فعىل املبدع أن
كل املدارس الفنية مّأيا
يُفيد من كل االتجاهات الفكرية والفلسفية ومن ّ
إفادة .فكارل ماركس ،مثال ،كتب شعرا رسياليا ،ويف عاملنا كل يشء أصبح
اليوم رسياليا.
*عرف شعرك يف مرحلة السبعينات والثامنينات والتسعينات من
القرن املايض حامسة غامرة ،اآلن وقد تغريت الظروف ،أين انتهت تلك
الحامسة؟
غيات حا ّدة ،وال ب ّد للتط ّور أن يأخذ أبعاده ،فإذا كانت هناك
 كانت التّ رُّفرتة اتسمت بالحامس والتأ ّجج ،حيث تأثرت مبظفر الن ّواب وبابلو نريودا،
فالحامس بدأ يأخذ أبعادا أخرى ،وبدأتُ منذ بداية القرن الحايل أنظر
والتغيات التي أصابت العامل كله ال ب ّد من أن
إىل العامل عىل نحو أرحب.
رُّ
ترتك أثرها يف تطوير املفاهيم والقناعات ،أقول تطوير القناعات وليس
السن ،ورغم املتاعب التي
االرتداد عنها أو إلغاؤها .ال أزال رغم التق ّدم يف ّ
تسببها الغربة الروحية يوما بعد يوم وثقل القضايا وعمقها ،ال أزال أمتلك
الحامس نفسه ولكن بشكل أكرث عمقا.
* لننتقل إىل الشعر ،إىل قصيدة منجي الطيب الوساليت ،هل كنت
موقناً أنّك كنت تبحث عن حداثة ما يف الشعر ،أو لنقل باللغة املألوفة:
ما الحداثة بالنسبة إليك؟
 تأيت الحداثة من القدر الذي يستوعبه الكاتب عموما والشاعر خصوصاكل
من معطيات عرصه ،كام هو أفق نظرته وخياله وشفافيته وحساسيتهّ ،
هذا مه ّم للخلق الشعري .هذا هو الذي يخلق التج ّدد دون أن يعلم ،أ ّما
أن يجلس قائالً لنفسه أريد أن أج ّدد وأكتب كتاباً ،فهذا ليس تجديدا ً،
هو مج ّرد تنفيذ لنظريات وآراء… إلخ ..الشعر ليس هذا ،الشعر مالمسة
هائلة ألرسار الوجود.
* هل ترى يف االنتفاضات العربية املتالحقة تحقيقاً لنبوءة كُ ّتاب
وخاصة شعراء السبعينات والثامنينات من القرن املايض؟
ّ

املاركسية خالصة وعصارة
ّ
كل الفلسفات ومختلف
العلوم يف االقتصاد
واالجتماع والتاريخ
واألنثربولوجيا وغريها

 إنها نبوءة الشعوب العربية كلها ..املاء اآلسن مليعد آسنا ،نحن إزاء عرص جديد له دماء وضحايا وطرق تفيض إىل الحرية..
إنّه زمن العنف الثوري ،ليس العنف مبعناه الدموي الذي ير ّوج له أعداء
الحياة اآلن بل هو أكرث إنسانية من أي يشء آخر.
* ملاذا تو ّجهت يف اآلونة األخرية إىل كتابة النصوص الشعرية القصرية؟
كل مجاميعي الشعرية التي نرشتها كان هناك
 ليس جديدا هذا ففي ّحضور الفت ملا اصطلح عىل تسميته بقصيدة الومضة ،بدءا من املجموعة
األوىل «مرايا الذات» ( )1998وحتّى النصوص التي نرشتها عىل صفحات
الجرائد يف أواخر السبعينات وخاصة يف التسعينات من القرن املايض عىل
صفحات جريدة الشعب.
* واضح أنّك راض عام قدمت ،ما قولك يف ما يقال من أنّ جيلك أسهم
يف تأجيج حالة سياسية سلبية ،أدّت يف ما أدّت إىل الهزائم؟
 كان الشعر يحاول أن يخوض املعمعة يف املواجهة كمعركة حضاريةواسعة ،إحدى واجهاتها األخطر (املعركة) هو الجانب الحضاري .حضارياً
أعتقد أننا رغم الهزائم مل نهزم ،والحضارة العربية اإلسالمية ،حضارة هذه
األ ّمة ،مل تهزم بعد .يجوز أن تكون حصلت اخرتاقات هنا أو هناك ،أو
أصوات منهزمة ،ولكن ،كجبهة عا ّمة ال تزال حضارتنا قويّة .والذي يعمل
عليه الكيان الصهيوين اآلن هو اخرتاق هذه الجبهة .ما الذي يقصده
الكيان الصهيوين بالتطبيع؟ اقتصادياً ممكن كل يشء ،سياسياً ميكن أن
تعرتف به األنظمة ،ولكن عىل الجبهة الحضارية ،الجبهة الثقافية ،االخرتاق
رصا عىل التصدي واملواجهة واملقاومة ،وما
صعب .وأنا شخصيا ما زلت م ّ
زلت متمسكاً بكل مفردات املجابهة.
* أحدث املسلسل اإلذاعي أبو ذر الغفاري ض ّجة عند إنجازه سنة
 ،2016ماذا كانت الحكاية؟
ِ
 أحد املمثلني (الكومبارس) أخذ بعض الحلقات إىل صحايف فعرضبدوره الحلقات عىل أحد مشايخ الزيتونة الذي كاد يكفّرين حيث قال( :إن
كاتب النص شيعي /شيوعي ،شيعي ألنّه انترص ألهل البيت وتع ّرض بالنقد
الالذع إىل الخليفة الثالث عثامن بن عفان وواليه معاوية بن أيب سفيان.
وشيوعي ألنّه ير ّدد يف معظم الحلقات عىل لسان أيب ذ ّر الغفاري «حتى
ينتصف الفقراء من األغنياء») .ولكن ُر ّب ضا ّرة نافعة فقد ساهم هذا
يف انتشار العمل حيث بُثّ عىل موجات اإلذاعة الوطنية وإذاعة تونس
الثقافية وإذاعة الكاف وإذاعة تطاوين يف شهر رمضان .2016
كتبت كثريا عىل أعمدة الصحف منذ مثانينات القرن املايض عن
َ
*
األغنية البديلة (امللتزمة) وخاصة عن تجربة الفنان الشيخ إمام عيىس،
ثم أنتجت برنامجا إذاعيا ،لو تحدثنا عن هذه
وأصدرت كتابا يف الغرض ّ
التجربة...
 اكتشفت األغنية امللتزمة الفرنسية منذ سنة  1975وخاصة املرصيةتجربة الشيخ إمام ،إ ْذ مل مي ّر يوم واحد مل أستمع فيه ألغاين الشيخ إمام.
جت ذلك سنة  2016بنرش كتاب عن أعالم األغنية البديلة يف العامل
ت ّو ُ
وإنتاج برنامج إذاعي حمل عنوان «عيون الكالم» وعرف  250ساعة بثّ
عىل موجات إذاعة تونس الثقافية ،عدا اإلعادات ،وما زال مستمرا إىل
اآلن .قدمت من خالله معظم التجارب العاملية يف الغرض .وعىل ذكر
األغنية امللتزمة أع ّد لنرش الجزء األول من كتايب «طيور الحرية» وكذلك
مرسحي (دور يا كالم) عن تجربة رائد
نص
عىل وشك االنتهاء من كتابة ٍّ
ٍّ
األغنية العربية البديلة يف الوطن العريب الشيخ إمام عيىس سيتوىل إخراجه
الصديق الفنان كامل العالوي.
* هل تعتقد أنّه ميكن أن تقلع عن معاقرة الشعر؟
 رشيقة مفردة معاقرة (فنحن نعاقر الشعر مثلام نعاقر الخمر وهناكعالقة ترابط بينهام) ،ولك ّني أو ّجه إليك السؤال نفسه ،وأنت الشاعر ،هل
ميكن أن تتوقّف يوما ما عن كتابة الشعر؟! شخصيا ل ْو يف يومٍ ما أتوب عن
كتاب الشعر سوف أموت ،فقدري أن أحيا شاعرا وأموت شاعرا.
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ثقافة

الدولة الخفية لسامي بن ساسي
الدولة الخفية والدال عليها دائرة وجهه لها قد
يكون قلام أو سيجارة مشتعلة.
هو غالف الرواية .رواية عنوانها الدولة الخفية.
وصاحبها يسميها بإرصار رواية سينامئية .واألسامء
الكاملة لها دالالتها أو االضافة بواسطة املعنى.
عنوان وأحزان الورد والياسمني يف قارعة الطريق.
وأنا أقرأ الرواية .الدولة الخفية خفت وأنا عىل
مشارف الصفحة الخمسني ...وألن يل ما أملك من
تيجان السؤال وقلم.
التأمالت الرسد التونيس يف الرواية خاصة عىل أنغام
عبد الحليم حافظ رسالة من تحت املاء للشاعر
الكبري نزار قباين .ازداد شغفي ملزيد القراءة .نعم
قرأت وفتحت اآلفاق وعزمت قبل الخامتة .وقررت
أنها رواية تستحق القراءة .وق ّررت التخلص من
العواطف والشّ واطئ الجافة .وأعدت قراءة الرواية
من جديد .حتى ال يغضب الكاتب مثود.
الرواية عنوانها سيايس بامتياز« .الدولة الخفية»
عنوان يذكرنا بالجهاز الرسي لحركة النهضة .نعم
أمل أقل إن التّعامل مع السرّ د عليك أن تتعامل مع
التاريخ والجغرافيا.
الرواية هي رصاط اإلميان والحب والكره والبوح
املتاح حيث اللسان الصامت.
الكاتب اسمه سامي بن سايس .طفل يبيك ويبتسم
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يف خبث دون خجل .يكتب بقلم العواصف
والعواطف.
قرأت الرواية مرتني .نعم أتعبتني .أتعبتني ألن
شواطئها املباركة حملتني إىل األقصوصة الربقية
وإىل القصيدة املطولة وإىل مرسحية غسالة
النوادر ..حملتني إىل فواصل مرسح توفيق الجبايل.
الرواية هي أريج شاب تونيس بامتياز مل ينهكه
الوطن بل أنهكه السؤال عن الوطن.
الوطن املرسح .الوطن السينام .الوطن الذي تبحث
عنه الرواية.
إنها رواية الربهان والفراسة تحيك حكايات الناس
الطب النفيس وعلم االجتامع رواية رشيط
بأسلوب ّ
سيناميئ طوله  239دقيقة ..املخرج اسمه سامي بن
سايس ..نقش الرشيط الروايئ .الدولة الخفية ،لكنه
وإن تخفى يف جلباب الراوي ..لكن خلفية الكاتب
تربز وتتربأ من الدولة الخفية.
سامي بن سايس رغم أن هذه الرواية هي التجربة
البكر له نقول للركن الخفي يف الرواية ..لك ضوء
الكتاب والسنة والفلسفة واالطالع عىل التاريخ
واألديان..
سامي سايس يف روايته جمع األنبياء والرسل
واملزارعني واملصارعني يف عرض سيناميئ فلسفي
يقوم عىل سؤال مركزي اإلنسان املتوحش ..وكأنه

يقول اإلنسان أصله ليس قردا بل القرد هو اإلنسان.
تنتمي الرواية إىل منظمة اسمها السباحة يف
إنسانية اإلنسان .وهي مواصلة لتحقيق الكشف.
أهدافها أهداف السارد نفسها رغم التخفي والسري
عىل حبل الغسيل .الرواية هي لذة االستمتاع
يخص
بأحداث هذه الرواية رصحت بيشء مه ّم ّ
فكرة اقرتاح هذه املنظمة أال وهو باختصار تحقيق
مفهوم العدالة وترسيخ عقلية عدم اإلفالت من
العقاب وإن مل يكن هناك عدالة عىل هذه األرض
فمؤكد أنه هناك عدالة أخرى خارجة عن نطاقنا،
س ّمها كام يحلو لك ،عدالة فوقية ،عدالة ربانية،
قوى خارقة للطبيعة ،أنت يف ذلك ،امله ّم هناك
عدالة .أجرؤ عىل أن أخربكم بأن نهاية الرواية ته ّدد
النوم.
الرواية جميلة جدا بعد أن تعرقلت بداياتها
وتأزمت أحداثها أكرث يف وسطها وتتالت عقدها
مع رسعة شخصيتها البطلة سامريس ،هذا الفتى
الذي امتاز منذ صغره إىل أن كرب مبدى إتقانه
لصنعة اقتفاء أثر عورات وأخطاء املسؤولني التي
تركوها خلفهم ،سامريس كان يصطاد مواطن
مقصين ،فتخلّوا عن
عيب الجميع ،فالجميع كانوا رّ
مسؤولياتهم :الدولة واألب واألم واملدير واملعلم
واملوظف ...مل يكن سامريس يقتفي األثر فقط بل

* أبو جرير

حل له ولهم
كان يجمعه محاوال إصالحه وإيجاد ّ
فوجد نفسه هو الدولة فمن عيوبنا تتكون الدولة
وعدة كيانات أخرى.
الدولة الخفية رواية ورشة تستحق القراءة
واالطالع خاصة من كهوف األكادمييني والجامعيني
والنقاد واملربني وطالب الجامعة .رواية بكر خارجة
من وادي الرسد .هي رسد فريد .يحايك العميان
والطرشان والناس بال لسان.

أثر الفراشة في دورته الثالثة :تكريم لروح فقيد قابس املصور الفوتوغرايف عماد بن أحمد
تنطلق غدا الجمعة  03سبتمرب  2021بفضاء حوش
خريف الفعاليات بوصالت لعازف الساكسيفون الفنان
منذر الفيتوري ويف املساء كلمة املندوب الجهوي للشؤون
الثقافية ليت ّم إعالن افتتاح فعاليات الدورة الثالثة من ِق َب ِل
مديرة املركب الثقايف.
ويكون الجمهور عىل موعد مع األمسية الشعرية
األوىل ويؤثثها الشعراء الرثيا رمضان ورحيم جامعي وليىل
نسيمي ومحمد الهادي وساليت وسامية فطوم ويدير
األمسية الشاعر والفنان خالد الحمروين (أبو شادي) ثم
تكون سهرة الفن امللتزم مع الفنانني نرباس شامم وهاجر
سعادة وزياد مقداد وحنان الفرجاين وينشط السهرة إقبال
قفرايش
وتنطلق يوم السبت  04سبتمرب  2021الفرتة الصباحية
باملركب الثقايف محمد الباردي قابس ندوة علمية لالحتفاء

الشاعر عاللة حواشي «ح ّ
الج البالد»
«أنا ال أموت انحنا ًء
عىل نَ ْعل «ماري ِهلي َنا»
وال أتب َّج ُح بال َّنفط ْيك ْ
أحرتق
أنا ال أموت سوى ٍ
واقف
مثل سور املدينه
َ
ْ
بالعرق»..
ُغسلني
ُ
وشمس بالدي ت ِّ

(عاللة حوايش)
هل أصبحت أيامنا أكرث حزنا وأكرث سوادا حتى رصنا نتسول الفرح؟
كل أسبوع أحد أعضاء الحياة والحب والقصيدة .يسافر إىل سم ّو
السامء.
يوم السبت  29جويلية  2021غادرنا حالج البالد الشّ اعر البلبل
عاللة حوايش فجأة كأنه يريد إسقاط حبنا له يف العافية .غادرنا وهو يف

باملسرية األدبية للقصاص لسعد حسني وأعامله ويدير
الندوة األستاذ الصادق القاسمي ثم تكون قراءات للروائيني
مالك حمودة وعفيفة سعودي سميطي.
وتنطلق يف الفرتة املسائية بحوش خريف األمسية
الشعرية الثانية ويؤثثها الشعراء سلوى البحري ومنري هالل
وسمري الفرحاين ونجالء عطية ونورة األحويل يدير األمسية
الروايئ عثامن لطرش
السهرة السينامئية املخصصة لألفالم القصرية
ثم تكون ّ
تديرها السينامئية إلهام الحمروين بعرض أفالم توجان
للمخرج كامو حميد وقانون الصمت للمخرجة مريم
فرجاين وخفايا للمخرجة فاتن مطامطي وينشط السهرة
األستاذ أمين الدغسني.
وتنطلق فعاليات اليوم الثالث أي يوم األحد 05
سبتمرب  2021بفصاء حوش خريف بكلمة املندوب

الجهوي للشؤون الثقافية يليها تكريم فقيد قابس املصور
الفوتوغرايف عامد بن أحمد وتوزيع شهائد املشاركة
للضيوف.
أما األمسية الشعرية الرابعة فيؤثثها الشعراء ماجدة
الظاهري وكامل غايل وفوزية العكرمي وزبري بالطيب وعيل
بن فضيلة وتنشط األمسية اإلعالمية سامح قصد الله
ثم تكون سهرة االختتام بالعرض الفني «كان يا ما كان»
للفنانة لبنى نعامن ومجموعة حس بقيادة الفنان وامللحن
مهدي شقرون وينشط السهرة سميحة عبد الناجي.
ثم يختتم املهرجان بإعالن اختتام الدورة.
وللتذكري يقام عىل هامش التظاهرة معرض ٱلخر
إصدارات دار وشمة للنرش
كام يت ّم تخصيص حافلة مخصصة لتنقالت الضيوف
وجولة ترفيهية يف واحة شنني.

أدّى رقصته ومضى حيث األعالي

قمة عطائه اإلبداعي فهو الشاعر املتفرد والروايئ املؤرخ والفنان
املطلع عىل مد ّونة الغناء الشعبي.
عاللة حوايش فريد يف طقوسه وفريد يف مشيته
وفريد يف انتامئه إىل العائلة اليسارية والتقدمية
نضاال ميدانيا ونضاال من خالل أفكاره وكتاباته .إنه
الحالج الزاهد.
كل يشء إالّ يف حب املوطن والوطن
زاهد يف ّ
والوطن عنده شاسع وواسع.
وطن حالج البالد ال تح ّدده الجغرافيا بل
وطن عاللة حوايش يح ّدده التاريخ.
والسؤال هل رحل عاللة حوايش .ملمت حوايش
جسدي املرتهن السؤال واملرتعش نتيجة البحث عن
ماسينيسا وسيكافرينيا وفريد األطرش والقصبة .قصبة

* أبو جرير

الكاف .وناي (شمعون) املتأين من أعامق التاريخ واألديان.
هل يجوز أن يكون حلمنا سؤال ملاذا ميوت أمثال
الحكيم عاللة حوايش املدمن عىل كرايس اآلباء
واألمهات واللّغة؟
ليس رصاخا يا عاللة حوايش ،رحيلك املفاجئ
قد يشري إىل أن نتحاور مع ملك املوت حتى
يحملنا إىل الحياة .فسالما حيث االمتثال الطوعي
وأنا طوع التاريخ والجغرافيا والطب والهندسة
وطوع املوت الجسدي .تأكد يا حالج البالد أن
رحيلك حادث عبور فضايئ إىل سدرة املنتهى .سلم
عىل رفيق الدرب الكنعاين املغدور (عبد الحفيظ
املختومي) له املجد والخلود يوم قال إن الحياة
رقصة .نعم الحياة رشفة فراشة من رحيق نوار ال ّدفىل.
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رياضة
تونس  -غينيا يوم 3سبتمبر

«الكبري» إهتم
بكل التفاصيل والجزئيات
احتضن امللعب األوملبي باملنزه ،الحصة التدريبية الثالثة يف برنامج تحضريات املنتخب الوطني
أكابر النطالق تصفيات كآس العامل قطر  ،2022حيث يستقبل يوم الجمعة  3سبتمرب منتخب
غينيا االستوائية عىل أن ينزل ضيفا يوم  7سبتمرب عىل منتخب زامبيا.
بحضور  18العبا ،حيث شارك وجدي كرشيدة يف التامرين إىل جانب عيل العابدي بعد
وصولهام إىل تونس صباح اليوم ،إضافة إىل الثاليث محمد عيل بن رمضان وأسامة الحدادي
وعيىس العيدوين ،بعد أن تدرب جمعيهم يف مقر اإلقامة.
ومن املفرتض أن يكتمل النصاب اليوم الخميس  2سبتمرب بالتحاق بقية العنارص األخرى.
ورفع املدرب الوطني منذر الكبري نسق التحضريات بشكل تدريجي ،مع قرب موعد اللقاء
حيث واصل االهتامم بالجانب التكتييك يف ما يتعلق بتمركز الالعبني وإصالح بعض األخطاء
من أجل رفع جاهزية مختلف العنارص للموعد املنتظر.
وقد اهتم املدرب أساسا بالعمل الهجومي من أجل استغالل أكرب عدد من الفرص يف املقابالت
القادمة اضافة إىل إخضاع الالعبني إىل مجموعة تطبيقات أخرى.

وزارة الشؤون املحلية والبيئة
والية سيدي بوزيد
بلدية منزل بوزيان

إعالن طلب عروض عدد  2021/06الخاصة
بتنفيذ مشروع صيانة شبكة التنوير العمومي
بالحي الجنوبي وبالشارع الرئيسي ببلدية منزل بوزيان

يف تركيا:

تكريم ملنتصر الوحيشي و مكرم العربوقي

قامت الرشكة املنظمة لرتبص النادي اإلفريقي بتكريم لكل من املدرب منترص
الوحييش و املسؤول يف فرع كرة القدم مكرم العربوقي

تعتزم بلدية منزل بوزيان اجراء استشارة قصد تنفيذ اشغال مرشوع صيانة شبكة التنوير العمومي بالحي
الجنويب وبالشارع الرئييس ببلدية منزل بوزيان ميكن للمقاولني املرخص لهم يف تعاطي النشاط التايل:
()cahier des charges B2 catégorie 1 ou plus ou autorisation du ministre chargé de l’équipement

املشاركة يف هذه االستشارة.
للحصول عىل كراس الرشوط ميكن االتصال مبقر بلدية منزل بوزيان ،كامل أوقات العمل ،وقد حددت مدة
صلوحية العروض بـ  120يوما بداية من آخر اجل لتقديم العروض.
ترسل العروض باسم السيد رئيس بلدية منزل بوزيان (العنوان :مقر بلدية منزل بوزيان ـ الطريق الوطنية
رقم  14ـ منزل بوزيان  )9114عن طريق الربيد مضمون الوصول او الربيد الرسيع او يتم ايداعها مبارشة مبكتب
الضبط للبلدية وال يحمل الظرف الخارجي سوى عبارة «ال يفتح :استشارة (عدد  )2021/06الخاصة بتنفيذ
مرشوع صيانة شبكة التنوير العمومي بالحي الجنويب وبالشارع الرئييس ببلدية منزل بوزيان».
ح ّدد اخر اجل لقبول العروض يوم  2021/09/23عىل الساعة العارشة صباحا ( )10٫00ويعتمد ختم مكتب
الضبط املركزي للبلدية لتحديد تاريخ وساعة الوصول.
يتم فتح الظروف املالية والفنية يف آن واحدة خالل جلسة علنية مبقر بلدية منزل بوزيان يوم 2021/09/23
عىل الساعة العارشة والنصف صباحا ( )10٫30ويعترب هذا االعالن استدعاء لكل املشاركني لحضور هذه الجلسة.
* مالحظة :يلغى وجوبا كل عرض ال يكون مطابقا لرشوط هذا االعالن او يصل بعد األجل املحدد أعاله أو
تضمن معطيات عن االمثان او عن مبلغ العرض املايل بالظرف الخارجي.

سند الخميسي
يف اتحاد تطاوين 
أمىض العب الوسط سند
الخمييس عقدا ملدة موسم قادما من
النادي اإلفريقي عىل سبيل اإلعارة.
ويبلغ الالعب من العمر  22سنة
وسبق له أن خاض تجربة قصرية مع
االتحاد يف موسم .2020/ 2019
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قطاعات

الطاقات المتجددة وقانون 2015

«رضينا باهلم واهلم ما رضا بينا»

قبلنا عىل مضض قانون  2015حول الطاقات املتج ّددة والذي
يسمح «لحيتان» األعامل وأباطرة الرأسامل أجانب وتونسيني بأن
متكّنهم الدولة التونسية من لزمات اقامة محطات فولطاضوئية
النتاج الكهرباء من شمسنا وعىل ارضنا بأقل كلفة ممكنة وأن
يزاحموا الرشكة التونسية للكهرباء والغاز ،انتاجا موسم ًّيا وغري
ثابت ،وهي امل ُلقى عىل عاتقها كل مسؤولية كهربة البلد والنهوض
بناشطه االقتصادي بشكل ثابت ودون انقطاع ليال نهارا ،صيفا
وشتا ًء ،عرب الكهرباء املنتجة من «توربينات» /محطات الدورة
املزدوجة و«توربينات» الغاز املستورد يف اغلبه (تقريبا % 55
منه بالعملة الصعبة) بكلفة مالية عالية (خاصة إثر تثقيل أعباء
الرصف عىل كاهل الرشكة منذ سنة  2015وقرار املهدي جمعة
مبنع  etapمن رشاء الغاز للستاغ «وهذا موضوع اخر طويل»)،
املهم قبلت املجموعة الوطنية قانون  2015للطاقات املتجددة
وتم تنزيل االوامر الرتتيبية وأمثلة العقود واعالن طلبات
العروض ...الخ وانتصب بعض املستثمرين (محطة  1ميغاوات
(تونيس) يف قابس ومحطة  10ميغاوات (رشاكة تونسية ايطالية
يف تطاوين) عىل أن يُباع انتاجهم حرصيا للستاغ بأقل من معدل
كلفة إنتاجها العادي وأن تتوىل هي عملية التوزيع باسعار بيع
السلط السياسية يف إطار الدور الوطني
للعموم مفروضة من قبل ّ
التنموي للرشكة ،وتتحمل «الستاغ» وحدها مصاريف صيانة
الشبكة والفاقد التقني عند النقل ومخاطر عدم االستخالص
والرسقة وفوقهم صيانة التوربينات العاملة بالغاز واالستثامر
فيها واملحافظة عليها حتى وهي يف حالة عدم إنتاج حتى نغطي
االستهالك كلام اختل العرض.

املكثف يف استغالل شمسنا ،وطاملا يبيعنا انتاجه بأقل من مع ّدل
كلفة انتاجنا ومعدل سعر البيع للعموم ...خضنا نضاالت قطاعية
دفاعا عن عمومية املؤسسة وضمري حالنا يقول «سنجد حال
للستاغ عرب تعديل األسعار والضغط عىل كلفة رشاء الغاز وخسائر
الرصف ...إلخ طاملا نحافظ عىل شبكتنا الوطنية للنقل والتوزيع
مرياث أجيال سابقة وملك أجيال مقبلة...

يف االثناء يقوم أحد ثاين أخطر الـ  golden boysالتفويتيني يوسف
الشاهد ليلة مغادرته جا ًّرا ألذيال خيبته من القصبة بإصدار اإلمر
 105لقانون  2019مبا يسمح للمنتج الخاص للكهرباء من شمسنا
ومتوسط عرب استغالل
وهوائنا ببيع الكهرباء للخواص جهد عا ٍل
ّ
شبكتنا للنقل والتوزيع ايضا باقل من كلفتها الحقيقية! يعني
بحساب كلفة النقل املج ّردة للشبكة اثناء العقد/الربط دون
احتساب الفاقد التقني نتيجة تر ّهل شبكة النقل ودون احتساب
االستثامرات املستقبلية لصيانتها وتحديثها (آالف املليارات) ...الخ
او ما يعرب عنه بـ  cout d›intégrationعىل االقل ،عىل حساب
الرشكة واملجموعة الوطنية وطبعا مصلحة االعوان (كتلة االجور).
عمل ّية تفليس وقتل ُممنهجة الم املؤسسات العمومية والعمود
الفقري لكل النشاط االقتصادي والتنموي يف البالد (حجر أساس
واملتوسط،
السيادة الطاقية) عرب انتزاع ُحرفاءها من الجهد العايل
ّ
ورضب رقم معامالتها مبا يُقارب  3إىل ( % 5يف حاجة اىل تدقيق
ودراسة معمقة) مع استغالل الشبكة الوطنية التي شُ ّيدت منذ
 60سنة من عرق وتضحيات شعب كامل فريفع من مصاريف
استغاللك وكلفة صيانة الشبكة وتطويرها عىل حساب الرشكة
الوطنية واملجموعة الوطنية ويبيعك غصبا يف النهاية فائض
رش ال مندوحة عنه ،طاملا تحكمنا مافيا تفرط ّية تبيع العباد إنتاجه غري امل ُستهلك ...ويرتك لك فقط مهمة وسيط فوترة أو
قلنا ٌّ
والبالد يف رمشة عني -بني البسملة والفاتحة -علينا وال هم لنا « ُمحل ِّْل» يف عقد نكاح غري رشعي للشعب املسكني!
غري مصلحة الدولة ومناخ االستثامر وتشجيع الرأسامل النظيف
والوطني لالستثامر يف طاقة نظيفة تضغط عىل كلفة االنتاج مل يكفهم ذلك ،طلبا ألقىص الربح منحهم قانون الشاهد فرصة
واالرضار البيئية ومنه سعر الكهرباء للمواطن حتى وإن كان ذهبية لتحيل مزدوج بهدف تحويل نقص ارباحهم (مش حتى
املنتج خاصا خاض حربا رضوسا ملنع «الستاغ» من االستثامر خسائرهم) لجيب املواطن املسكني املثقوب فيثقّل نقص ربحه
ًّ

* بقلم:محمد نجيب وهيبي

عىل املواطن البسيط بعد ما ميص أصل الربح من عند «الستاغ»!
يُنتج الكهرباء ويبيعها للرشكة الوطنية مثال بـ  100مليم يف
الصحراء لتبيعه الرشكة بـ ( 244يف املعدل) للمواطنني ويشرتيه
من عندها ملصنعه يف املغرية (مثال) بنفس الـ 100مليم رغم
أن تكلفة أنتاجه الحقيقية عىل املجموعة الوطنية من محطة
الدورة املزدوجة املرناقية أو رادس بـ  220مليم! «يحبونا تياسة
ان ّحو اللقمة من عند الزوايل ونحطوها يف كرش املستكرشني متع
االعامل والعاميل ،وفمنا ساكت وإال يعطونا تفتوفة لالعوان باش
نكونو تياسة اقل حزنا ومش حتى فرحانني!».
ومع كل هذا مينعون الرشكة الوطنية النشطة األوىل يف مجال
الطاقة الكهربائية من برنامج اسرتاتيجي لالستثامر يف طاقة
متجددة وطنية تحفظ موازناتها املالية ويخرجها من دوامة العجز
ويُضمن عموميتها ودميومتها ،وتحفظ للمواطن كرامته وحقه يف
خريات بلده.
جامعة الكهرباء والغاز ونقابيي القطاع ليسوا بأي حال ض ّد
الطاقات املتجددة ،بل نحن أول من يعلم حجم املكاسب
الوطنية للرشكة واملواطن واألعوان عندما نستغل شمسنا وريحنا
ملصلحتنا ،ولسنا ضد تشجيع االستثامر ...ولكننا ال نقبل أن نكون
شهود زور عىل ُخطّة ممنهجة لذبح التونيس طاقيا وذبح تونس
عىل سيادة طاقتها...
نحن ندعو إىل حوار وطني جدي حول الطاقة وكهربة البلد
ونرجو من االتحاد العام ان يويل هذا املوضوع كل االهتامم الالزم
بشكل طارئ وعاجل حتى ال تؤخذ القلعة من الداخل ويكون
التونيس رهينة ُمضاربة عىل أوكد حاجيات حياته «الضو».
لك الله يا تونس ،لك الله يا ستاغ ،وعاش االتحاد العام التونيس
للشغل
*عضو نقابة أساسية باملقر االجتامعي للرشكة التونسية
للكهرباء والغاز
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االخيرة
أغرب ما حصل

قبل العودة
المدرسيّة

 30آلف
كراس يف
مخزن!
يف نطاق التصدي لظاهرة
االحتكار والبيع املرشوط
متكنت فرقة الرتاتيب
للحرس الوطني مبنوبة
من االطاحة بصاحب
مخزن بحي خالد بن
الوليد دوار هيرش حيث ت ّم ضبط أكرث من  30ألف كراس مدعم وكمية كبرية من األدوات املدرسية
وقد ت ّم إعالم النيابة العمومية مبنوبة التي أعطت اإلذن بفتح تحقيق يف الغرض .شكرا لفرقة الرتاتيب
للحرس الوطني مبنوبة ومزيد من النجاحات.

جندوبة والية بال ماء
يُرسل ماؤها عىل بعد مئات الكيلومرتات إىل عديد الجهات.
وتحتوى عىل عدد من املناطق املعطشة .منطقة عني الخراريب شمتو جندوبة -مثاال.
عندما يحت ّج األهايل مطالبني باملاء الصالح للرشاب ،ال أحد يجيب .بل يت ّم الز ّج باملحتجني الفقراء واملعطشني
يف السجن وتلفّق لهم التّهم.
 إنها جرمية دولة بامتياز.إن فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان يتابع امللف ،قابل املوقوفني الثالثة بسجن
الرسس ،إثر احتجاج أهاليح منطقة عني الخراريب شمتو جندوبة ،ولن يسكت عىل هذه الجرائم.
 إطالق رساح العطيش واجب وسجنهم انتهاك لحرية االحتجاج. الحق يف املاء حق أسايس من حقوق اإلنسان. الحق يف املاء مضمون (الفصل  44من الدستور التونيس).إصدارات جديدة

الفساد والدولة
الفاشلة للدكتور
رابح الخرايفي
صدر كتاب جديد يوم  30أوت  2021بعنوان
«الفساد والدولة الفاشلة :تونس منوذجا» ،عن دار
الكتاب بتونس لصاحبه الدكتور رابح الخرايفي.

* عبد الستار

في الكريديف:
جائزة زبيدة بشري تفصح عن أسرارها
تم اإلعالن مساء الثالثاء  31أوت  2021عن قامئة املحرزات عىل الجائزة الوطنية
ّ
زبيدة بشري ألفضل الكتابات النسائية التونسية لسنة  2020وكانت الجوائز موزعة عىل
النحو التايل:
 جائزة اإلبداع األديب باللغةالعربية
آلمنة الرمييل عن روايتها «ش ّط
األرواح»
 جائزة اإلبداع األديب باللغةالفرنسية
لهاجر الهيلة عن روايتها:
Habiba: parfum de
Halfaouin
 جائزة البحث العلمي باللغةالعربية
أل ّم ال ّزين بنشيخة املسكيني عن
كتابها« :الف ّن واملقدس :نحو
انتامء جاميل إىل العامل»
 جائزة البحث العلمي باللغةالفرنسية
إلميان مريي عن كتابها:
Cerveau et apprentissage
 جائزة البحث حول املرأةالتونسية أو اعتامد مقاربة النوع
االجتامعي
ُحجبت
 جائزة أحسن سيناريولسناء الجزيري عن سيناريوLe poète des aurores :

