كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

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

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

بعد تنقيحات الرئيس للدستور ليلة العيد
هذه مالحظات االتحاد

استفتاء  25جويلية

حملة باهتة يف غياب
التمويل العمومي!
في سابقة خطيرة

شركة الشحن والرتصيف بميناء رادس
تمنع العمال بذريعة لباس غري الئق
اشتراكات

في رابطة الكرة

الرتجي طلب تأجيل النظر يف ملف
معلول بال موجب وال سند قانوني!

اليوم الخميس
تونس تحتفي
بأنس جابر أمام
املسرح البلدي
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وطنية

وثيقة

مالحظات حول مشروع الدستور الصادر بالرّائد الرسمي بتاريخ  30جوان 2022

مقدّمة:
عرفت تونس منذ  25جويلية  2021منعرجا كبريا
اعتربه االتحاد العام التونيس للشغل فرصة تاريخية
يجب تحويلها إىل مسار للتصحيح والبناء ،وج ّدد
دعوته عىل إطالق حوار وطني حقيقي وفعيل انسجاما
مع مبادرته يف نوفمرب  2020التي ق ّدمها إىل رئيس
الجمهورية مع مراعاة املستج ّدات والتغيرّ ات السياسية
عىل أرض الواقع ،ومل يتوان يف ّكل مرحلة منذ 25
جويلية عن التوجيه واالقرتاح والضغط اإليجايب والنقد
متسكه مبسار تصحيحي حقيقي
الب ّناء من أجل تأكيد ّ
وفق روزنامة واضحة األهداف واملعامل والوسائل من
أجل تحقيق تطلّعات وانتظارات شعبنا.
تلق تجاوبا ،بل ُووجهت
غري أ ّن دعوة االتحاد مل َ
بالص ّد والتهكّم وأفرز ذلك هدرا للوقت والطاقات يف
واقع اقتصادي واجتامعي متأزّم وطنيا وإقليميا ودوليا
زاد من تعميق األزمة املمت ّدة منذ أكرث من عقد .ورغم
ذلك استبرش االتحاد خريا بإعالن رئيس الجمهورية
يوم غرة ماي  2022عن قرار انطالق حوار وطني دون
تفصيل أهدافه ومك ّوناته وتاريخه ودعا االتحاد رئيس
الجمهورية إىل التشاور قبل إصدار منشور يف الغرض من
شأنه أن يج ّنب تضارب املواقف وسوء التقدير كام كان
تلق
الشأن بالنسبة إىل االستشارة االلكرتونية والتي مل َ
إقباال كبريا ومل تعكس آراء التونسيات والتونسيني جميعا
ومثّلت هي األخرى هدرا للوقت والجهد ودافعا جديدا
للتجاذب واالنقسام.
وبعد صدور املرسوم عدد  30بتاريخ  17ماي 2022
حول إرساء «الهيئة الوطنية االستشارية من أجل
جمهورية جديدة» ج ّدد االتحاد يف بيان هيئته اإلدارية
متسكه بالحوار
الوطنية املنعقدة بتاريخ  23ماي ّ 2022
سبيال وحيدا للخروج من األزمة املعقّدة التي مت ّر بها
البالد ،وذكّرت مبوقف االتحاد حول طبيعة الحوار
وأهدافه وآليّاته ومك ّوناته الذي ضُ ّمن يف بيانات املكتب
التنفيذي الوطني والهيئة اإلدارية الوطنية وصدر يف
لوائح املؤمتر الخامس والعرشين ،واعترب املرسوم عدد
 30املذكور سابقا مل ينبثق عن تشاور أو اتّفاق مسبق وال
يرقى إىل التطلّعات الوطنية وال يستجيب إىل انتظارات
القوى الوطنية الصادقة التي رأت يف حدث  25جويلية
 2021فرصة تاريخية للقطع مع عرشيّة سوداء وبناء
مسار تصحيحي يُريس دميقراطية حقيقية تكون العدالة
االجتامعية محورا أساسيا فيها .كام ج ّددت الهيئة
اإلدارية الوطنية رفضها أل ّي حوار شكيل متأخّر متع ّجل
تُح َّدد فيه األدوار من جانب واحد وتُفرض فرضا ويقيص
القوى املدنية والسياسية الوطنية ،فضال عن أنّه حوار
استشاري ال ميكن أن يفيض إىل اتفاقات ج ّدية ويراد
منه تزكية نتائج مع ّدة سلفا يت ّم إسقاطها بشكل فردي
وفرضها عىل طريقة املرور بق ّوة وفرض األمر الواقع.
كام اعتربت الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بعد
عرشة أشهر من االنتظار والرفض والرت ّدد وبالطريقة
املض ّمنة يف املرسوم أعاله غري قادر عىل إخراج البالد
من أزمتها بل سيع ّمقها ويطيل أمدها إىل ح ّد تفكيك
أوصالها وإلغاء ما راكمته أجيال متعاقبة من مكاسب،
ولذلك رفض االتحاد العام التونيس للشغل بكافّة هياكله
املشاركة يف الحوار بالصيغة املعلنة يف املرسوم.
وقد أثبتت الحقا مجريات حوار لجان الهيئة الوطنية
االستشارية من أجل جمهورية جديدة ونتائجه ص ّحة
موقف االتحاد ،إذ مل تتشكّل اللجنة القانونية كام
وردت يف األمر الرئايس عدد  505لسنة  2022املؤرخ
يف  25ماي  2022املتعلق بضبط تركيبة كل من
اللجنة االستشارية للشؤون االقتصادية واالجتامعية

واللجنة االستشارية القانونية .كام كانت لجنة الشؤون
االقتصادية واالجتامعية متح ّولة يف تركيباتها بني مقاطعة
البعض وانسحاب آخرين وتعزيزها بوجوه جديدة مل
يت ّم اإلعالن عنها ال يف املرسوم وال يف األمر املذكور
أعاله وانشغل بعض أفرادها ويف مق ّدمتهم رئيسها يف
الحمالت اإلعالمية ومنها الحملة ض ّد االتحاد ،كام ظلّت
لجنة التأليف للحوار الوطني مجهولة الرتكيبة ال أحد
يعرف مواعيد اجتامعها ونتائج عملها إىل حدود يوم 30
جوان  2022آخر أجل لنرش مسو ّدة الدستور وليتّضح
بعد ذلك تضارب بني ما ق ّدمه رئيس لجنة الحوار من
أجل الجمهورية الجديدة وما نرش يف الرائد الرسمي.
وبناء عىل قرار الهيئة اإلدارية الوطنية املنعقدة يومي
 26و 27جوان  2022والقايض بتكليف املكتب التنفيذي
الوطني بنرش الرأي املعلّل وتوضيح موقف االتحاد ،فإنّنا
نق ّدم إىل كافة الهياكل النقابية وإىل الرأي العام هذه
القراءة النقدية ملرشوع الدستور الصادر بالرائد الرسمي
التونيس بتاريخ  30جوان .2022
التوطئة:
بداية ال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّن دستور  2014النافذ
إىل حدود هذا التاريخ ال يخ ّول لرئيس الجمهورية عرض
دستور جديد عىل االستفتاء ،خالفا ملا ورد يف اطالعات
األمر الرئايس عدد  578لسنة  2022املؤرخ يف  30جوان
 2022أ ّن رئيس الجمهورية« ،بعد االطالع عىل الدستور،
»...
وقد جاءت التوطئة يف مرشوع الدستور املعروض
عىل االستفتاء بال مبادئ عا ّمة تحكمها وتنتظم من
خاللها مفاصل الدستور ومحتوياته ،فلم تق ّدم بنية
مبدئية عىل أساسها سرتتكز فيام بع ُد أبواب الدستور
وفصوله ،ولذلك ال نجد أثرا كبريا للتوطئة يف منت
الدستور ومضامينه:
 إسقاط لفظة الكرامة من شعار الجمهورية إعفاء الرئيس من ّكل مساءلة أو محاسبة «متكنياملواطن من حقّه يف االختيار الح ّر ومن مساءلة من
اختاره»
 غياب الفصل بني «الوظائف» واختالل التوازنبينها« .نحن الشعب التّونيس ،صاحب السيادة ،نج ّدد
متسكنا بإقامة نظام سيايس يقوم عىل الفصل بني
ّ
الوظائف الترشيعية والتنفيذية والقضائية ،وعىل إرساء
توازن حقيقي بينها.
فقد انساقت بدال من ذلك وراء قوالب شعبوية
جاهزة وغرقت يف الرشوح والتفاسري والتكرار واإلنشائية
والتعابري االستعراضية الخالية من معيار جودة
الترشيعات املتعارف عليها وخاصة بالنسبة إىل القواعد
القانونية العليا كالدساتري.
وقد غفلت التوطئة عن القيم واملبادئ الكونية
باعتبارها مرجعية أساسية تع ّزز املرجعيات الوطنية
القيمية والثقافية والحضارية وغاصت تقريبا يف
الخصوصية.
كام مت ّيزت بقراءة انتقائية وذاتية للتاريخ ،إذ حامت
حول املنجز الخاص بالرئيس كمنقذ وقفزت عن
محطّات تاريخية كثرية وأ ّرخت ملواعيد جديدة غايتها
محو جزء من املايض والتأسيس لتاريخ جديد ،وإضافة
إىل ذلك ،فقد صمتت التوطئة ،وهي تع ّدد الدساتري
السابقة يف تونس ،عن ذكر دستور ْي  1959و 2014وقد
تعالت عن تراكم نضايل طويل لتختزل النضال يف يوم
 17ديسمرب ونفي أه ّمية  14جانفي يف التح ّوالت التي
شهدتها بالدنا اختزلت الحوارات التي دارت عىل امتداد
عرشية كاملة يف استشارة الكرتونية كانت فيها املشاركة
ضعيفة ج ّدا «وقد عربنا عن إرادتنا واختياراتنا الكربى

أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

أحمد التليلي

املدير املسؤول

من خالل االستشارة الوطنية»...
ومل يأخذ مرشوع الدستور بعني االعتبار إرادة
واختيارات املشاركني يف االستشارة االلكرتونية عىل
قلّتهم إذ أ ّن أغلبيتهم خيرّ وا تعديل الدستور عىل إقرار
دستور جديد واختيار نظام رئايس وليس ينفع رئاسويّا
كام ذهب إليه املرشوع.
كام مل يأخذ مرشوع الدستور هذا بعني االعتبار إرادة
واختيارات املشاركني يف الحوار االستشاري بدار الضيافة
االستشارة وال مبرشوع اللجنة االستشارية املكلّفة
بالصياغة وانفرد واضعه بالرأي واستبد باالختيار عكس
رصحت به التوطئة« :وبعد النظر يف نتائج الحوار
ما ّ
الوطني حتى ال ينفرد أحد بالرأي أو تستبد أ ّي جهة
باالختيار» يف إرصار عىل دسرتة االستشارة االلكرتونية
وحوار دار الضيافة رغم انعدام أه ّميتهام يف تاريخ
البالد.
خصيصا لتربير  25جويلية،
فالتوطئة قد وضعت ّ
وتحقيق رغبة شخصية يف كتابة تاريخ جديد «فكان ال
ب ّد من موقع الشعور العميق باملسؤولية التاريخية من
تصحيح مسار الثّورة بل ومن تصحيح مسار التاريخ».
الباب األوّل:
األحكام العامة
من الفصل األ ّول اىل الفصل الواحد والعرشين:
 ت ّم التخيل يف مرشوع الدستور الجديد عن عبارةاإلسالم دين الدولة الواردة يف الفصل األول من دستور
 2014وكذلك يف دستور  1959والتخيل كذلك عن الفصل
الثاين من دستور  2014والذي يَ ُن ُّص عىل أن تونس دولة
مدنية ،تقوم عىل املواطنة ،وإرادة الشعب ،وعلوية
القانون ويف املقابل ت ّم التنصيص يف فصل خامس جديد
عىل أن تونس جزء من األمة اإلسالم ّية ،وعىل ال ّدولة
وحدها أن تعمل عىل تحقيق مقاصد اإلسالم الحنيف
يف الحفاظ عىل ال ّنفس والعرض واملال وال ّدين والحريّة،
ونحن نعتقد أن عدم التنصيص يف مرشوع الدستور
الجديد عىل الطابع املدين للدولة مبا يحمله من رمزية
اجتامعية وسياسية وفكرية ومبا هو أحد أه ّم املك ّونات
الرئيسية لهوية الدولة التونسية وإحدى الركائز األساسية
لنظامها القانوين والدستوري ذات تأثري حاسم يف إنفاذ
الحقوق والحريات وحاميتها والتنصيص يف املقابل عىل
طابع ديني للدولة وجعلها مطالبة وحدها بالعمل عىل
تحقيق مقاصد مثرية للجدل وغري متفق عىل تأويلها من
شأنه أن يجعل العامل الديني عنرصا من عنارص الحياة
السياسية والقانونية للدولة وهو ما يشكل تهديدا جديا
وخطريا لسيادة القانون وملنظومة الحقوق والحريات
وللمواطنة واملساواة وللطابع الوضعي للنصوص
الترشيعية.
 إغفال الفصل  17من املرشوع التنصيص عىلاالقتصاد التضامني واالجتامعي كقطاع ثالث إىل جانب
القطاعني العام والخاص مبا يكشف عن منهج تهميش
لهذا النمط البديل رغم ما يتوفر عليه من إمكانات

نور الدين الطبوبي

املدير

سامي الطاهري

كبرية ملواجهة اإلشكاليات االقتصادية واالجتامعية التي
تتخبط فيها جهات وفئات عديدة يف البالد خاصة أن
الفصل  18من املرشوع يتحدث عن وجوب توفري الدولة
كل الوسائل القانونية واملادية للعاطلني عن العمل
لبعث مشاريع تنموية وهي من األهداف األساسية
لالقتصاد التضامني واالجتامعي.
 إغفال الفصل  19من املرشوع املتعلق باإلدارةالعموم ّية ومرافق ال ّدولة التنصيص الوارد بدستور 2014
الذي يوجب العمل طبق مبدإ استمرارية املرفق العام،
ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة واملساءلة
وهي مبادئ أساسية لعمل املرفق العام.
 التخيل عن الفصل  17من دستور  2014الذي يَ ُن ُّصعىل احتكار الدولة إلنشاء القوات املسلحة ،وقوات
األمن الداخيل وهو مبدأ أسايس للحفاظ عىل سيادة
الدولة ووحدتها وسالمة أمنها.
 التخيل عن الفصلني  18و 19من دستور 2014ينصان عىل الطابع الجمهوري لكل من القوات
اللّذين ّ
املسلحة العسكرية وقوات األمن الداخيل عىل أدائهام
للمهام املنوطة بهام يف كنف احرتام الحريات والحياد
التام.
 عدم تنصيص مرشوع الدستور الجديد عىل مسائلمه ّمة ومل ّحة مثل رقمنة اإلدارة وعرصنتها والطاقات
البديلة والرثوة املستدامة وغريها مماّ يضمن مستقبل
األجيال القادمة.
مجمل هذه املؤاخذات ال يجب أن تحجب إضافات
جديدة ومه ّمة أوردها املرشوع الجديد ،مثل:
 تنصيص الفصل  19من املرشوع الجديد عىل مبدإمه ّم مقتضاه أ ّن كل متييز بني املواطنني يف االستفادة من
خدمات اإلدارة العمومية واملرافق العامة عىل أساس أ ّي
انتامء ميثل جرمية يعاقب عليها القانون.
 تنصيص الفصل  15من املرشوع الجديد عىل اعتبارالته ّرب الرضيبي جرمية يف حق ال ّدولة واملجتمع بعد أن
كان الفصل  10من دستور  2014يكتفي بالتنصيص عىل
والغش الرضيبي.
وضع آليات ملنع التهرب ّ
الباب الثاني:
الحقوق والحريات
الفصول من  22اىل 55
لنئ أبقى هذا الباب من املرشوع الجديد عىل أغلب
ما جاء بالباب الثاين من دستور  2014وأكد عىل ضامن
الدولة للحقوق والحريات الفردية والعامة فإنه قد ن ََّص
عىل حقوق جديدة هي:
 ضامن حريّة الفرد يف الفصل 26 حق الجميع عىل الدولة يف أن توفر لهم املاء الصالحللشرّ اب عىل قدم املساواة يف الفصل 48
 حامية الدولة لحقوق الطفل ،وتكفلها باألطفالاملتخلىّ عنهم أو مجهويل النسب يف الفصل 52
 ضامن الدولة املساعدة للمس ّنني الذين ال سند لهميف الفصل 53

رئيس تحرير

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس
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اخلميس  14جويلية  - 2022العدد 1703
لكن هذا التكريس للحقوق والحريات املضمنة يف
دستور  ،2014بل واإلضافة إليها ،يجب أن ال يحجب
شوائب خطرية من شأنها التقليص من ضامنات إنفاذ
هذه الحقوق والحريات وحاميتها.
 تع ّدد حاالت اإلحالة عىل القانون لتنظيم الحقوقوالحريات كالحق يف الحياة وحق امللكية واإليقاف
واالحتفاظ واللجوء السيايس واالنتخاب واالقرتاع
والتغطية االجتامعية وهو ما يخىش معه من الصالحية
املطلقة للمرشع يف تحديد هذه الحقوق ،مبا من شأنه
أن يصل إىل درجة املساس بحريات وحقوق أساسية
تحت غطاء تنظيمها بقانون.
 التقليص الخطري من ضامنات حامية الحقوقوالحريات الدستورية وذلك من خالل تخيل الفصل 55
من املرشوع الجديد عن الضامنة التي كرسها دستور
 2014يف الفصل  49منه واملتمثلة حرص الرضورة امللجئة
لضبط الحقوق والحريات الدستورية يف تلك التي
تقتضيها دولة مدنية دميقراطية.
إ ّن التخيل عن رشط كون الرضورة تقتضيها دولة
مدنية دميقراطية من شأنه أن يطلق يد املرشع حني
ضبطه للحقوق والحريات بواسطة القانون تحت تعلة
الرضورة التي يقتضيها الدفاع الوطني أو األمن العام
أو الصحة العمومية أو حامية حقوق الغري أو اآلداب
العامة وهي كلها مفاهيم مبهمة وفضفاضة ومطاطة
خاصة حني تتخلص من معايري ومقومات الدولة املدنية
والدميقراطية مبا يجعل كل تلك الحقوق والحريات
األساسية مهددة بالتضييق واملصادرة.
ويزداد هذا التخ ّوف حدة مبا أقدم عليه ذات الفصل
من املرشوع الجديد من استبدال معيار التناسب بني
الضوابط املوضوعة وموجبات وضعها مبعيار جديد
هو املالمئة وهو معيار مينح املرشع سلطة تقديرية
واسعة يصعب مراقبتها يف حني أن املعيار املتخىل عنه
هو معيار موضوعي قابل للتقييس واملراقبة ،فضال عن
استبدال لفظة ضوابط بقيود
 غموض الفصول املتعلقة باملرأة أو تقلّص حدودهامقارنة بدستور 2014
 غياب ضامنات دستورية بخصوص منع تنقيح بعضالفصول املتعلقة بالحقوق والحريات
الباب الثالث:
الوظيفة التشريعية
من الفصل  56إىل الفصل 86
 ت ّم مبوجب الفصل 61من املرشوع منع النائب منالقيام بأي نشاط مبقابل أو بدونه وهذا من شأنه أن
يضع حدا الهتامم كثري من النواب بأعاملهم وإهامل
العمل الربملاين لكن يخىش من مثل هذا النص أن يسبب
عزوف املواطنني عن املشاركة يف الحياة السياسية
ويثنيهم عن الرتشح للمهام النيابية.
 حجر الفصل  62االنتقال من كتلة برملانية إىلأخرى أي السياحة الحزبية التي كانت من مظاهر فساد
الحياة النيابية مع مالحظة التخيل عن عبارة االنتامء إىل
األحزاب واستبدالها باالنتامء إىل الكتل.
 ن ََّص الفصل  66عىل عدم متتيع النائب بالحصانةبالنسبة إىل جرائم القذف والثلب وتبادل العنف
املرتكبة داخل املجلس وتعطيل السري العادي لألشغال
نص عىل أهميته يف التصدي للمظاهر املنحطة
وهو ّ
التي ميزت العهدة الربملانية املنحلة فإنه يُخىش منه
أن توظف املسألة للتضييق عىل ح ّرية النائب وحقه يف
التعبري بجعله تحت ضغط تجريده من الحصانة خاصة
أن تلك املخالفات ال ترتكز عىل ضوابط محددة ،ورمبا
كان من األجدر أن يضمن هذا الفصل يف النظام الداخيل
ملجلس النواب.
 ت ّم يف مرشوع الدستور إضعاف الدور الرقايبللمجلس الترشيعي عىل الحكومة حيث ال ميكنها
توجيه الئحة لوم ضدها إالّ بأغلبية نصف أعضاء
املجلسني معا وال تت ّم استقالة الحكومة إالّ إذا حازت
ثلثي أعضاء املجلسني معا وهي
الئحة اللوم موافقة ْ
مبثابة االستحالة وهو ما من شأنه أن يخلق حالة حصانة
واقعية للحكومة.
 ت ّم إضعاف السلطة الترشيعية من خالل تقاسمبعض مها ّمها مع مجلس الجهات واألقاليم وهو هيكل ال
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وطنية

يت ّم انتخاب أعضائه عن
طريق االقرتاع العام املبارش وإمنا يتوىل أعضاء املجالس
الجهوية واألقاليم انتخاب ممثليهم فيه .ويبقى هذا
املجلس مبهام وغامضا ويخىش من أن يكون مجرد
مقدمة ملنظومة مريبة.
 عدم تنصيص مرشوع الدستور عىل االنتخاب الحرواملبارش لنواب الشعب وإغفال التنصيص عىل أداء
اليمني للنواب والتنصيص يف الفصل  61عىل سحب
الوكالة من النائب مبا يُخىش معه أن يكون هذا متهيدا
لنظام البناء القاعدي الذي ال يت ّم وفق االنتخاب املبارش
خاصة مع السكوت عن تحديد مواعيد االنتخاب وبعث
املجلسني
 عدم التنصيص عىل سلطة مجلس نواب الشعبيف سحب الثقة من رئيس الجمهورية بسبب الخطإ
الجسيم وال حتى بسبب الخيانة العظمى وهو ما ميثل
إخالال فادحا بالتوازن بني السلط يف الدولة.
الباب الرابع :الوظيفة التنفيذية
القسم األوّل :
رئيس الجمهورية
الفصول من  87اىل 110
 ت ّم التنصيص يف الفصل  96من املرشوع عىل الحالةاالستثنائية يف صورة الخطر الداهم وت ّم منح رئيس
الدولة صالحيات واسعة يف ظروف يقررها مبفرده وإلغاء
ينص عليها الفصل  80من دستور  2014من
القيود التي ُّ
رضورة بقاء مجلس النواب يف حالة انعقاد والتسقيف
الزمني للحالة االستثنائية بشهر ال يت ّم تجديده إال مرة
واحدة من قبل املحكمة الدستورية وهو ما يُخىش منه
إمكانية االلتجاء لهذا الفصل عند الحاجة دون ضامنات
وال قيود خارجة عن إرادة رئيس الجمهورية.
 للرئيس حسب الفصل  97من املرشوع حق إجراءاالستفتاء الترشيعي املبارش وحتى االستفتاء الدستوري
وبالتايل ميكنه تجاوز السلطة الترشيعية متاما
بغض النظر عن
يعني رئيس الحكومة كام يشاء ّنتائج االنتخابات والفائز بها
 حسب الفصل  102ينهي مهام الحكومة أو أحدأعضائها تلقائيا أو باقرتاح من رئيسها
 الدستور الجديد مينح الرئيس صالحيات كربىيف كل الوظيفة التنفيذية ،باإلضافة إىل تكفّله بتعيني
أعضاء املحكمة الدستورية وأعضاء الهيئات واملؤسسات
الدستورية ،وهو ما يتناقض مع ما جاء يف التوطئة حول
الفصل بني السلطات.
 نظام رئاسوي واضح :رئيس الجمهورية ترتكز لديهجميع االختصاصات وله جميع السلطة التنفيذية بينام
ميكنه حل املجلسني وإقالة الحكومة مع انتفاء كل
مسؤولية سياسية له إىل جانب متتعه بصالحيات غري
محدودة يف الحالة االستثنائية.
القسم الثاني:
الحكومة
من الفصل  111إىل الفصل 116
لنئ ت ّم تجاوز الوضعية التي خلقها دستور 2014
واملتّسمة بتشتت السلط وتنازعها للصالحيات وغياب
مسؤول ميكن محاسبته فإن املرشوع الحايل إذ يعوض
النظام السيايس الهجني بنظام رئاسوي رصيح فإنه
يعطي لرئيس الجمهورية سلطات وصالحيات واسعة
تكاد تكون غري محدودة دون اعتبار نزعة اإلفراط يف
السلطة.
حسب الفصل  101من املرشوع رئيس الجمهورية
يختار رئيس الحكومة وهو يف واقع األمر رئيس الوزراء
أو وزير أول مبا أنه ليس مسؤوال أمام النواب وال
الشعب بل أمام رئيس الجمهورية فقط ،ويعني أعضاءها
بالتنسيق معه ويرأس مجالسها .وتسهر الحكومة عىل
تنفيذ السياسة العامة للدولة وفق توجهات واختيارات
رئيس الدولة حسب الفصل  111وهي مسؤولة أمامه
عن ترصفها حسب الفصل  112وله أن ينهي مهامها أو
مهام أحد أعضائها تلقائيا أو باقرتاح من رئيسها وهو ما
يتامهى مع روح املرسوم عدد  117لسنة 2021
وينص الفصل  115من املرشوع عىل حالة شبه
ّ
تحصني للحكومة يف عالقتها باملجلسني حيث شدد يف
إجراءات توجيه الئحة لوم منهام ضدها والتي ال تكون

إال معلَّلة وممضاة من قبل نصف
أعضاء املجلسني معا وال تستقيل إال بعد مصادقة أغلبية
ثلثي أعضاء املجلسني عىل الئحة اللوم.
الباب الرّابع:
الوظيفة القضائية
الفصول من  117اىل 124
 تخلىّ مرشوع الدستور عىل وصف السلطةواستبدلها بالوظيفة يف الباب الرابع منه وهو ما يُخىش
منه إضعاف السلطة القضائية وإفقادها االستقاللية.
 تخلىّ مرشوع الدستور يف الفصل  119عن املجلساألعىل للقضاء كهيكل دستوري مستقل يضمن وحدة
القضاء وحسن سري عمله واحرتام استقالله وت ّم استبداله
مبجالس ثالثة.
 احتكر الرئيس سلطة تعيني القضاة يف الفصل .120 تم التخليّ يف الفصل  121عن مبدإ عدم نقلةالقايض بدون رضاه وتقنني مبدإ النقلة لرضورة مصلحة
العمل يف الحاالت التي يضبطها القانون.
 ت ّم التخليّ يف مرشوع الدستور الجديد عىل ضامنةتسمية القضاة بالرأي املطابق وبالرتشيح الحرصي من
املجلس األعىل للقضاء والتخيل عن ضامنات العزل
بالرأي املعلل للمجلس األعىل للقضاء.
الحق يف
 ت ّم التخليّ يف الفصل  41من املرشوع عن ّاإلرضاب للقضاة،
 مل يتضمن مرشوع الدستور الجديد للجمهوريةالتونسية أي فصل يتعلق مبهنة املحاماة ودسرتتها
خالفا لدستور  2014يف الفصل  105منه الذي ع ّرف
املحاماة فاعتربها مهنة حرة مستقلة تشارك يف إقامة
العدل والدفاع عن الحقوق والحريات .يتمتع املحامي
بالضامنات القانونية التي تكفل حاميته ومتكنه من
تأدية مها ّمه.
الباب الخامس:
املحكمة الدستورية
الفصول من  125الـ 132
لنئ ت ّم التخلص من املعوقات التي حالت دون
قيام املحكمة الدستورية طيلة الفرتة التي تلت صدور
دستور  2014فإن تنظيمها يف مرشوع الدستور الجديد
جاء جائرا ومنقوصا ومقلّصا إىل حد كبري من استقالليتها
وقدرتها عىل االضطالع األمثل بدورها الخطري.
ن ََّص مرشوع الدستور عىل أن املحكمة الدستورية
تراقب مشاريع القوانني وتنظر أيضا يف دستورية القوانني
عن طريق الدفع بعدم دستوريتها .ولكن بالنظر إىل
نص عليها املرشوع ،نجدها هيئة مك ّونة
تركيبتها التي َّ
فقط من قضاة عدليني وإداريني وماليني ،مبا يقيص سائر
الفئات واملهن القانونية األخرى ويف مقدمتهم أساتذة
املختصني يف القانون واملحامون ويغ ّيب
التعليم العايل
ّ
التنوع الفكري والسيايس داخلها .ومن شأن هذا التنظيم
تقني ال ينظر يف
أن يح ّول املحكمة إىل هيكل قضا ّيئ ّ
األهداف واألفكار والبعد السيايس للنصوص الدستورية،
خاصة مع عدم وجود أعامل تحضريية ملرشوع الدستور.
ّ
كام إ ّن تسمية أعضاء املحكمة بصفاتهم بالرجوع إىل
درجاتهم وأقدميتهم فقط يت ّم باختيار ح ّر من رئيس
الجمهورية وبأمر منه من بني األقدم ،وهم كرث ،وليس
األقدم فيهم .مماّ يفقد هذه الهيئة استقالليتها وحيادها.
الباب السابع والباب الثامن :الهيآت الدستورية
ت ّم يف الفصل  134من املرشوع التنصيص عىل الهيئة
العليا املستقلة لالنتخابات ،دون تغيري يف تركيبتها أو
صالحياتها لكن مل يقع التنصيص عل كيفية تشكيلها.
ألغى مرشوع الدستور الجديد هيئات دستورية أربع
هيئة االتصال السمعي البرصي (الهايكا) ،وهيئة حقوق
اإلنسان ،وهيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال
املقبلة ،وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
الغاية من إحداث هذه املؤسسات هو وضع سلطة
تحد سلطة أخرى من االنحراف ،وتعدل قراراتها بشكل
يتامىش مع الدميقراطية ومع حقوق اإلنسان والحريات،
ومع النزاهة والشفافية وهي بذلك متثّل ركن أسايس
من أركان النظام الدميقراطي وتؤمن باعتبارها أجهزة
الرقابية وظيفة استدامة الدميقراطية وحاميتها .وهي
من ناحية أخرى متثل تجسيدا لاللتزام الدويل لتونس
بكونية حقوق اإلنسان وحاميتها طبق لالتفاقات

الدولية والعهود الدولية التي تنص عىل إحداث هذه
الهيئات الدستورية املستقلة.
ت ّم التنصيص يف الفصل  135من املرشوع عىل إحداث
املجلس األعىل للرتبية والتعليم
وهو هيكل استشاري طاملا وقعت املطالبة بإحداثه
يف إطار برامج إصالح التعليم والرتبية والتكوين.
الباب التاسع :تنقيح الدستور
الفصول من 136إىل 138
ترك هذا الباب املجال مفتوحا أمام كل التنقيحات
سواء بطلب من رئيس الجمهورية أو من الغرفتني
ومل يضع قيودا عىل بعض املواد مثلام فعل دستور
 2014الذي مينع املساس مبا يعتربه ثوابت مثل الهوية
اإلسالمية للشعب التونيس والطابع املدين للدولة.
يسمح الفصل  136من املرشوع لرئيس الجمهورية
بعرض مشاريع تنقيح الدستور عىل االستفتاء دون
رضورة للمرور باملجلس الترشيعي.
الباب الحادي عشر:
األحكام االنتقالية
الفصول من  139إىل 142
ي ُن ُّص الفصل  139من املرشوع عىل أن يدخل الدستور
حيز التطبيق ابتداء من تاريخ اإلعالن النهايئ عن نتيجة
االستفتاء من قبل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وهو
نص ال يأخذ يف اعتباره ماهية نتيجة االستفتاء وهل هي
ّ
القبول بالدستور أم رفضه.
وينص الفصل  141من املرشوع عىل االستمرار يف
ُّ
العمل بأحكام األمر عدد  117لسنة  2021املؤرخ يف
 22سبتمرب  2021املتعلق بتدابري استثنائية إىل حني تو ّيل
مجلس ن ّواب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات
أعضائه دون أن يحدد أجال إلجراء تلك االنتخابات وهو
ما يُخىش معه من إمكانية إطالة الحالة االستثنائية إىل
ما بعد اآلجال املعلنة يف أشكال غري رسمية.
الخالصة:
سجل
 التوطئة ال تليق بدستور تونس غاب فيها ّمفاهيمي وقيمي ورمزي يحيل عىل مرجعيات حقوق
اإلنسان وسائر القيم الكونية.
مشروع دستور:
أخل مببدأي الفصل والتوازن بني السلط مبا هي
 ّأساس كل نظام وبناء دميقراطي.
 مكّن رئيس الجمهورية من التحكم يف جميعالسلطات ومركز بني يديه جميع الصالحيات وجعله
وحصنه من ّكل مساءلة
فوق كل محاسبة ومراقبة ّ
سياسية أو جزائية.
 أقىص مفهوم الدولة املدنية القامئة عىل الفصل بنيالدين والدولة وفتح مجاال واسعا للدين كعنرص أسايس
يف الحياة السياسية والقانونية.
 غفل عن مفهوم املصلحة العامة ومبادئ الحوكمةالرشيدة وقيم الشفافية والنزاهة والحياد والجودة
وغريها يف متثّل اإلدارة العمومية ووظيفتها.
 قلّص اىل ح ّد خطري من االستقاللية عن هيئاتالدولة التي يُفرتض توفّر رشط االستقاللية فيها كالربملان
والقضاء والجامعات املحلية والهيئات الدستورية
مه ّمشا دورها أو نافيا وجودها.
 منح الحريات والحقوق لكنه ضيق من ضامناتانفاذها واحرتامها حتى بالنسبة إىل األساسية منها وترك
املجال واسعا للقانون لتقييدها حسب مبدإ املالءمة
(بدل التناسب) دون التزام بقيم ومبادئ مصلحة الدولة
املدنية الدميقراطية.
 أضعف صالحيات التمثيل النيايب يف مجلس النوابوأهمها الدور الرقايب عىل عمل السلطات السلطة
التنفيذية ،فضال عن السكوت املتع ّمد عن طريقة
انتخابه وموعده وتركيبته وم ّدته النيابية.
 أوجد مجلسا ميثّل الجهات واألقاليم ومهد لطريقةيؤسس ملا يس ّمى بالبناء
التصعيد سبيال للتمثيل فيه مبا ّ
القاعدي وأرشكه من حيث الدور والصالحيات والق ّوة
الترشيعية مبجلس الن ّواب مماّ قد يخلق تنازعا ويعيد
إنتاج األزمات والتعطيل ومل يح ّدد أجل بعثه وهو
املرهون ببعث املجالس الجهوية واملجالس اإلقليمية.
* األمني العام
نور الدين الطبويب
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بعد تنقيحات ومراجعات ليلة العيد للدستور

هذه مالحظات االتحاد العام التونسي للشغل

اصدر رئيس الجمهورية بتاريخ  8جويلية 2022
أمرا رئاسيا عدد  607لسنة  2022متعلق بإصالح
أخطاء ترسبت إىل مرشوع الدستور املنشور مبقتىض
األمر الرئايس عدد  578لسنة  2022املؤرخ يف 30
جوان  2022املتعلّق بنرش مرشوع الدستور الجديد
للجمهورية التونسية موضوع االستفتاء املقرر ليوم
االثنني  25جويلية .2022
وباالطالع عىل مضمون اإلصالح املذكور ي ّتضح أنه
مل يقترص عىل تدارك األخطاء الشكلية أو املادية التي
نص مرشوع الدستور فحسب ،بل اشتمل
وردت يف ّ
عىل مراجعة ملضامني بعض الفصول وتنقيحا جوهريا
ألحكامها.
إن هذه املراجعة التي قام بها رئيس الجمهورية
وما أدخله عربها من تعديل عىل مضمون النص
الدستوري املقرتح عىل االستفتاء ،متثّل اعرتافا رصيحا
مبرشوعية وصواب القراءة النقدية التي قام بها االتحاد
العام التونيس للشغل ،إىل جانب عديد الهيئات
والشخصيات والخرباء من املجتمع املدين والسيايس
واألكادميي ،ملرشوع الدستور املقرتح الذي اعرتته
نقائص وإخالالت كثرية وجوهرية ،من خالل الورقة
النقدية التي تقدّ م بها للمساهمة،رغم التف ّرد الذي
طبع صياغة املرشوع املذكور ،يف الوصول إىل دستور
يك ّرس دولة القانون واملؤسسات ويضمن التعدّ ديّة
السلطة ويحمي الحقوق
السلمي عىل ّ
وال ّتداول ّ
والح ّريات يف إطار نظام سيايس مدين دميقراطي
السلط ويوازن بينها.
اجتامعي يفصل بني ّ
و بعد التأمل يف مضمون التنقيحات املق ّررة ،وعىل
ضوء مالحظاته التي س ّجلها بشأن مرشوع الدستور
املقرتح عىل االستفتاء ،فإنّ االتحاد العام التونيس
للشغل:

 1يس ّجل ما تضمنته بعض التنقيحات املدخلة من تحسيناتجزئية عىل مرشوع الدستور مثلت مراجعة إيجابية من شأنها
تاليف ما اعرتى بعض فصوله من إخالالت ونقائص وأهمها:
مراجعة الفصل  55من مرشوع الدستور بإدراج عبارةالتناسب بدل املالءمة وحذف عبارة اآلداب العا ّمة من مرجعات
تقييد الحقوق والحريات الدستورية
مراجعة الفصل 71بالتنصيص عىل أنّه يت ّم انتخاب أعضاءمجلس نواب الشعب انتخابا عا ّما ح ّرا مبارشا
تول رئاسة
مراجعة الفصل  90بالتنصيص عىل أنّه ال يجوز يّالجمهورية ألكرث من دورتني كاملتني متّصلتني أو منفصلتني.
حق ّكل شخص يف
مراجعة الفصل  124بالتنصيص عىل ّمحاكمة عادلة يف أجل معقول وعىل أ ّن املتقاضني متساوون أمام
وحق ال ّدفاع مضمونان.
حق التّقايض ّ
القضاء وعىل أ ّن ّ
 مراجعة الفصل 125بالتنصيص عىل تسمية أقدم رؤساءالدوائر مبحكمة التّعقيب ،وأقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية أو
االستشارية باملحكـــمة اإلدارية وأقدم أعضاء محكمة املحاسبات
أعضاء باملحكمة الدستورية.
 2يعترب االكتفاء بإصالح بعض التعابري يف التوطئة دونتعديالت جوهرية عىل منظومة القيم واملرجعيات هو إرصار عىل
تغييب القيم الكونية ملنظومة حقوق اإلنسان ورغبة جامحة يف
إعادة كتابة مسار التاريخ من منظور ذايت.
ظل نظام دميقراطي « املضافة إىل
 3يعترب أ ّن عبارة يف « ّينص عىل أ ّن الدولة تعمل
الفصل الخامس من املرشوع الذي ّ
عىل تحقيق مقاصد اإلسالم وإىل الفصل  55املتعلّق بضامنات
تقييد الحقوق والحريات الدستورية هي عبارة محايدة وفضفاضة
وليس من شأنها تبديد املخاوف من جعل العامل الديني عنرصا

من عنارص الحياة السياسية والقانونية للدولة وتوظيفه يف البناء
املجتمعي مبا ميثل تهديدا جديا وخطريا لسيادة القانون وملنظومة
الحقوق والحريات وللمواطنة واملساواة وللطابع الوضعي
للنصوص الترشيعية وال من التقليص الخطري من ضامنات حامية
الحقوق والحريات الدستورية الناتج عن تغييب معايري ومق ّومات
وضوابط الدولة املدنية.
كام يس ّجل عدم مراجعة باب الحقوق والحريات لتكريس
الحقوق االقتصادية واالجتامعية تناسبا مع شعارات ثورة
 17ديسمرب 14 -جانفي ،مع تواصل إغفال القطاع التضامني
واالجتامعي كقاع واعد الذي تتجسد فيه رشوط التمكني
االقتصادي الشعبي الحقيقية وكذلك غياب التعديالت بخصوص
الحقوق املكتسبة للمرأة مبا يد ّعم ضامنات املساواة والتناصف
والتمكني.
 3يعترب أن املراجعة املدخلة عىل مرشوع الدستور املقرتحمل تعالج اإلخالالت األساسية التي تعيق بناء دولة القانون
واملؤسسات وإرساء نظام سيايس مدين دميقراطي اجتامعي قائم
السلط والتوازن بينها وحامية الحقوق والح ّريات
عىل الفصل بني ّ
وإنفاذها ،وأه ّمها:
 تواصل اإلخالل مببدأي الفصل والتوازن بني السلط مبا هامأساس ّكل نظام وبناء دميقراطي وليسا مج ّرد إجراء شكيل كام
ي ّدعي البعض.
الحفاظ عىل تحكّم رئيس الجمهورية يف جميع السلطاتوعىل مركزة جميع الصالحيات بني يديه وجعله فوق ّكل محاسبة
ومراقبة وتحصينه من ّكل مساءلة سياسية أو جزائية.
 اإلبقاء عىل حالة االستثناء دون تسقيف زمني ودونرقابة من املحكمة الدستورية وجعلها سلطة من السلطات

لماذا عدم مراجعة باب الحقوق تناسبا مع شعارات ثورة  17ديسمبر  14/جانفي
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املراجعة لم تعالج
االخالالت األساسية
التي تعيق بناء الدولة!

الواسعة لرئيس الجمهورية.
اإلبقاء عىل صالحية االلتجاء إىل االستفتاء الترشيعيوالدستوري املبارشين بيد رئيس الجمهورية مبا يسمح له
بتجاوز السلطة الترشيعية ملجلس نواب الشعب وحتّى السلطة
التأسيسية.
 اإلبقاء عىل صالحية تعيني رئيس الحكومة وتسميةأعضائها وإقالتها أو إقالة أحد أعضائها تلقائيا مبحض إرادة
رئيس الجمهورية مع تحصينها فعليا ضد الرقابة الترشيعية من
خالل فرض أغلبية مع ّززة من املجلسني إلمكان توجيه الئحة لوم
واملصادقة عليها.
 إضعاف صالحيات الدور الرقايب ملجلس نواب الشعبعىل عمل السلطة التنفيذية من خالل فرض رشوط شبه مستحيلة
ملامرسته،
 التقليص إىل ح ّد خطري من استقاللية هيئات الدولةومؤسساتها التي يُفرتض توفّر رشط االستقاللية فيها كالربملان
ّ

االبقاء على حالة االستثناء
دون تسقيف زمني ودون
َ
الدستورية!
رقابة المحكمة

والقضاء والجامعات املحلّية والهيئات الدستورية وتهميش دورها
أو إلغاء وجودها أصال.
 إقصاء سائر الفئات واملهن القانونية األخرى غري القضاءمن عضوية املحكمة الدستورية ويف مقدمتهم أساتذة التعليم
املختصني يف القانون واملحامون مبا يغ ّيب التنوع الفكري
العايل
ّ
والسيايس داخلها.
 التقليص من فاعلية عمل املحكمة الدستورية وإعاقةتأسيس فقه قضاء دستوري مستقر من خالل إسناد عضوية
املحكمة ألقدم رؤساء الدوائر يف محكمة التعقيب واملحكمة
اإلدارية ومحكمة املحاسبات والذين سيكونون يف الغالبية
الساحقة من الحاالت يف سنة عملهم األخرية قبل إحالتهم عىل
التقاعد.
 إغفال مفهوم املصلحة العامة ومبادئ الحوكمة الرشيدةوقيم الشفافية والنزاهة والحياد والجودة وغريها يف متثّل اإلدارة
العمومية و وظيفتها
 إحداث مجلس ميثّل الجهات واألقاليم مي ّهد لطريقةيؤسس ملا يس ّمى بالبناء القاعدي
التصعيد سبيال للتمثيل فيه مبا ّ
ومقاسمته من حيث الدور والصالحيات مع مجلس الن ّواب وهو
تساو يضعف مجلس الن ّواب ويفقده صفته التمثيلية املرتتّبة عن
االنتخاب العام الح ّر واملبارش ويخلق تنازعا بني املجلسني ويعيد
انتاج األزمات والتعطيل .

وطنية
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يف سابقة خطرية

حدث هذا يف مؤسسة الرشكة التونسية للشحن والرتصيف

فُ ِوج َِئ أعوان مؤسسة
 STAMأي الرشكة التونسية
للشحن والرتصيف مبيناء رادس٬
بقرار منعهم من الدخول ملبارشة
عملهم ٬وذلك يوم الثالثاء
املوافق لـ  12جويلية عىل
الساعة التاسعة صباحا ٬بذريعة
اللباس غري الالئق ٬وحرمان
أعوان الورشات من الدخول إىل
مق ّر العمل عرب الب ّوابتني رقم
 03و 04رغم أنهم دأبوا منذ
سنوات عىل الدخول من الباب
نفسه وبالطريقة نفسها بعد
استظهارهم بالبطاقات املهنيّة.
ونظرا إىل حساسية املوضوع
وتجنبا لتصعيد األوضاع ٬يطالب
االتحاد الجهوي ببنعروس
(إمضاء الكاتب العام املساعد
السل َط املعنيّة بتوفري كل رشوط العمل
األخ شوقي العياري) وعن النقابة األساسية للمؤسسة (الكاتب العام األخ عصام بن عمر) ُّ
الالئق ٬مبا يف ذلك الصحة والسالمة املهن ّية ٬ولباس الشغل (وهو غري متوفر لديهم منذ سنة  )2018حتى ال يتكرر تعطيل السري
العادي للعمل يف امليناء.

أين البلدية؟

يتحول هنج السبخة إىل مستودع؟
عندما ّ

ال نعلم ا ّن كانت بلدية تونس قد ادرجت يف جدول أعاملها نقطة تهم تحويل نهج السبخة إىل مستودع لركن السيارات هكذا أمام
املحالت التجارية التي اغلقت ابوابها بسبب الكساد التجاري واالقتصادي الذي تعرفه التجارة الداخلية منذ سنوات ام ال؟ وان كانت
مل تتخذ اي قرار فعليها ان تنسق القرارات مع مصلحة الطرقات ورشطة املرور لتعيد لنهج السبخة هدوءه بعيدا عن ضوضاء اصحاب
السيارات الباحثني عن عمليات الركن املجانية كام ا ّن نهج السبخة يعرف موجة ازدحام جديدة بعد ان عاد اصحاب سيارات التاكيس
فوشانة ـ املحمدية إىل استغالله ـ نحن نريد انفاذ القانون فقط بعيدا عن كل ما من شأنه ان يقلق راحة املتساكنني وما تبقى من التجار
يف نهج كان يعج باملتاجر والزوار فاذا هو اليوم يعيش اصعب الوضعيات!!
* رمز الج ّباري
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الحوار السياسي

األستاذ لطفي العيادي لـ «الشعب»

* حوار لطفي املاكني

غياب آلية الرقابة بني مختلف السلط
سيؤدي إىل اإلنفراد بالسلطة

تتواصل ردود االفعال والقراءات بخصوص
مضامني مرشوع الدستور حتى بعد ما أدخل
عليه من تعديالت وذلك العتبارات عدة
متصلة أساسا بالجوانب املؤسسة لدولة القانون
واملؤسسات وتكريس علوية القوانني كام أشار
اليها االستاذ لطفي العيادي يف الحوار الذي
خص به «الشعب» إ ْذ نّبي التداعيات املتوقعة
مام تنص عليه بعض الفصول يف عالقة رئيس
الجمهورية بباقي السلط والدور املوكول إىل
الربملان ومجلس الجهات واألقاليم واختيار
أعضاء املحكمة الدستورية.
* كيف ترى التباين يف املواقف اليوم يف عالقة
مبرشوع الدستور املنشور يف الرائد الرسمي؟
ـ ما يجب توضيحه يف البداية أن هذا
املرشوع له قراءتان األوىل دستورية والثانية
سياسية وهذه االخرية تنحرص يف من هو مع 25
جويلية أو ضده أي دون التعمق يف املضامني
من قبل من يرون ذلك اليوم مرحلة فاصلة ومن
يعتربونه انقالبا.
أما القراءة األوىل وهي القراءة الدستورية
فهناك عديد اآلراء كل حسب موقعه ومن جانبي
فإنني أرى أن التوطئة التي مهدت لهذا املرشوع
هي أقرب اىل رأي رئيس الجمهورية باعتبار أنها
من الناحية التقنية ال عالقة لها مبا كانت عليها
مقدمات عديد الدساتري بداية من كيفية التعبري
والحشو الذي طغى عىل األسلوب واملفردات
املستعملة مع أن ذلك ال يغ ّيب بعض االيجابيات
ومبادئ متصلة بتثبيت الهوية وتجذر تونس
يف محيطها مبختلف تفرعاته اضافة اىل املوقف
من حركات التحرر ويف مقدمتها دعم ومساندة
القضية الفلسطينية وأفرادها بعبارات مخصوصة
تربز مكانتها يف مسار قضايا التحرر العاملية
والتأكيد عىل عاصمتها القدس.
اما يف ما يهم فصول مرشوع الدستور الجديد
فقد كان باالمكان اختصار العديد منها مثل ما هو
الحال بالنسبة إىل الفصول الثالثة األوىل بض ّمها
يف فصل وحيد ينص عىل أن الدولة التونسية
ح ّرة مستقلة نظاها جمهوري حتى ال تظهر تلك
التفرعات بفعل متطيط الفصول وتشتيت املعاين
بينها اذ بدت جامدة بال أي تفاعل.
* لكن هذا التفاعل والحراك أحدثه مضمون
الفصل الخامس من املرشوع فام هي قراءتك
له؟
ـ اعتقد ان مضمون الفصل الخامس أثار
جدال ال موجب له ألن ذلك التنصيص املدرج
صلبه غايته قطع الطريق امام عودة االسالم
السيايس الذي وظف الدين وكل ما له عالقة به
لخدمة أجندا سياسية ومن هنا فإنني أرى ان
تلك الصياغة تفتح الباب عىل كل االحتامالت
لسد املنافذ عىل ذلك الطرف كام ارشت سابقا
لكل ما له صلة باملقدس
وتربير احتكار الدولة ّ

وهنا أقول ان تشكيل اإلسالم السيايس والفكر
اإلخواين مل يكن بسبب الفراغ الدستوري وال
عالقة له مطلقا بذلك إيجابا او سلبا.
كام أنه ميكن أن يطرح التساؤل يف اطار
تلك االحتامالت ماذا لو ان االنتخابات يف مرحلة
قادمة تحمل اىل سدة رئاسة الجمهورية رئيسا له
خلفية اسالمية هنا يكون الجواب بأنه سيستغل
هذا الفصل الخامس وتأويل املقاصد كام يريد
ويرغب يف ت ْوجيهه وفق خلفيته تلك وبالتايل
كان ميكن التخيل عن هذا الفصل وما ينتجه من
تأويالت ال حدود لها.
* وهل هذا الرأي ما زال قامئا بعد التعديالت
التي قام بها الرئيس عىل مرشوع الدستور؟
ـ بصفة عامة التعديالت اغلبها شكلية من
خاللها اضيفت بعض املصطلحات مثل النظام
الدميقراطي بالفصل الخامس بعد ان كانت
ردود االفعال عالية الصوت من مختلف الجهات
وبالتايل سعى الرئيس اىل الطأمنة انه متشبث
بالنظام الدميقراطي عكس ما ير ّوجه البعض عن
نوايا غري معلنة لتطبيق مقاصد االسالم كام فُ ِه َم
من الصيغة االوىل للمرشوع.
من االضافات االخرى عدم الجمع بني
العضوية مبجلس النواب والعضوية باملجلس
الوطني للجهات واألقاليم عىل انه جعل تلك
العضوية مقترصة عىل فئات معينة دون غريها
اي املتفرغة متاما وليست لها اي نشاط آخر طيلة
فرتة متثيليتها داخل تلك املجالس وهذا ما يقيص
عديد الكفاءات من النشاط داخل االحزاب رغم
ان التعديل أشار النتخاب االعضاء مبارشة كام
ان االقرتاع عىل االفراد ويف دوائر ضيقة ستكون
له سلبيات متصلة بتغذية العقليات الجهوية
والعروشية وهذا ما سيعطل املشاريع التنموية مبا
ن كل طرف سيسعى إىل االستحواذ عىل املشاريع
املقرتحة وتحويل وجهتها من أجل ارضاء أبناء
الجهة بالدرجة األوىل وكان من االفضل هنا اعادة
تنشيط املجلس االقتصادي واالجتامعي الهمية
دوره من خالل تواجد اغلب الفاعلني فيه مثل
االتحاد العام التونيس للشغل واتحاد الصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية.
هذا اىل جانب عدم توضيح العالقة بني
السلطات التي ظلت منحرصة لدى رئيس
الجمهورية وبالتايل كانت التعديالت يف غالبيتها
شكلية وسيمر املرشوع بر ّمته رغم بعض الخطورة
املضمنة به.
* وأين تكمن هذه الخطورة
ـ تكمن الخطورة التي ملحت إليها يف عدم
التوازن بني الصالحيات الواسعة املمنوحة لرئيس
الجمهورية وبقية الوظائف الترشيعية والقضائية
ذلك أ ّن رئيس الجمهورية املنتخب مبارشة من
الشعب له حق تعيني من سيرتأس الحكومة
وكذلك الوزراء ويضع السياسات العامة لعمل

الحكومة التي عليها تنفيذها وهنا تساءل عن
وسائل الرقابة عىل عمل هذه الحكومة فباستثناء
الئحة اللّوم ال وجود لوسائل أخرى مع التوقف
كذلك عند قابلية تطبيقها التي تبدو شبه
مستحيلة الن مجرد تقدميها يحتاج إىل توفر
لكل من مجلس النواب واملجلس الوطني
الثلثني ّ
لالقاليم وهذا أمر صعب.
حل الحكومة
ويف حال حظيت بالقبول يت ّم ّ
وتعيني حكومة جديدة ويف صورة قدمت الئحة
ثانية يتم حل الربملان واملجلس الوطني للجهات
واألقاليم وهنا نسأل اي عالقة مرتتبة عن ذلك اذا
كانت الحكومة معينة من قبل رئيس الجمهورية
الذي اختارها وح ّدد مهامها وبالتايل ال أرى
اي منطق يف ذلك ألنه سيتسبب يف حالة عدم
استقرار بالنسبة إىل السلطة الترشيعية التي
سيكون دورها مقترصا عىل الترشيع وإعطاء
الصبغة املرشوعية عىل مشاريع القوانني املراد

التوطئة هي
أقرب إلى رأس رئيس
الجمهورية وبعض
الفصول كان يمكن
التخلي عنها

متريرها واملوقف من السلطة الترشيعية بالنسبة
إىل رئيس الجمهورية معلوم مسبقا من خالل
العودة إىل ترصيحاته السابقة لذا إن مثل
هذا التميش يف العالقة بني السلطة التنفيذية
والسلطة الترشيعية ال يؤسس ألي آلية رقابية
مبا سيؤدي إىل االنفراد بالسلطة من قبل رئيس
الجمهورية مع انه غري خاضع للمحاسبة بحسب
ما تضمنه مرشوع الدستور الجديد الذي غيب
آليات الرقابة بأي شكل كان.
* توجد مفارقة متامهية مع ما أرشت إليه
يف عالقة بالفصول الضامنة للحقوق والحريات
وتجميع السلطات وغياب الرقابة فكيف نضمن
هنا التوازن بني السلطات؟
ـ صحيح هناك عديد الفصول الضامنة
للحقوق والحريات لكن ما هي ضامنات حاميتها
من قبل املؤسسات املعنية وهذا ما يعرف بدولة
القانون واملؤسسات املتمثلة أساسا يف الرئاسة
والربملان والقضاء واالعالم وهي العني الرقيبة
ملدى االلتزام باحرتام الحقوق والحريات ولو أن
الفصل  55يح ّد منها ألسباب عديدة لكن اإلشكال
يبقى دامئا يف اختالل التوازن بني السلطات
لغياب الرقابة املستوجبة بني السلط كام هو
متعارف عليه وبالتايل فإ ّن هناك تهديد للحقوق
والحريات الن التصور املوجود الحايل ال يوفر

الضامنات الالزمة ونعني كُالًّ من املجلس االعىل
للقضاء واملحكمة الدستورية.
* ملاذا ال توفر املحكمة الدستورية الضامنات
الرقابية الالّزمة؟
ـ اإلشكال املطروح يف عالقة باملحكمة
الدستورية ان تركيبة اعضاءها ستتكون من 9
قضاة هم عىل أبواب التقاعد باعتبار ان لهم
رتبة رؤساء دوائرة وهذا ال يساعد عىل االستقرار
خالل تحملهم هذه املهمة الن املدة املتبقية
املخصصة مله ّمة
لبلوغ التقاعد اقل من املدة
ّ
املحكمة الدستورية يف حني ان املتعارف عليه أن
تركيبتها تكون متنوعة بوجود املحامني واألساتذة
الجامعيني.
من ناحية أخرى فإن طريقة تعيينهم من
قبل رئيس الجمهورية مبارشة ال يساعد عىل
الحيادية اثناء اداء مها ّمهم وهي طريقة غري
سليمة ونتائجها لن تكون جيدة النه كان من
أي
االفضل تعدد جهات التعيني تجنبا لهيمنة ّ
جهة عىل املحكمة الدستورية
* توجد مفارقة يف القضاء بني مرشوع
الدستور والقطع مع منظومة ما قبل  25جويلية
لو توضح لنا حدود هذا القضاء؟
ـ سياسيا مسار  25جويلية البد ان ينجح
وطي صفحة ما قبله وحتى لو فرضنا عدم مرور
ّ
مرشوع الدستور الجديد فإنه ليس بالرضورة
العودة إىل ما قبل  25جويلية النه ليس من
املعقول واملنطقي رجوع ذلك الربملان الذي كان
بتلك الصورة والوضع املهني لذا فإن تلك العودة
غري واردة ومستحيلة مع التأكيد أنه يف كل
الحاالت سيتواصل العمل باملرسوم الرئايس 117
مهام كانت الوضعية.
من جهة أخرى فإن رئيس الجمهورية
له فرضيتان أولها الدعوة إىل إجراء انتخابات
ترشيعية بعدها يقوم الربملان الجديد بإدخال
التعديالت املستوجبة ويف انتظار ذلك يتواصل
العمل مبرسوم  117إىل حني انجاز تلك التعديالت.
الفرضية الثانية يدعو رئيس الجمهورية إىل
حوار إلعادة النظر يف محتوى الدستور وإدخال
التعديالت الالزمة ويت ّم تحديد موعد جديد
لالستفتاء وهذه الفرضية كلفتها باهظة ومن
االفضل اختيار الفرضية األوىل لتجاوز كابوس
العودة إىل ما قبل  25جويلية الذي لن تستفيد
تونس منه مع التأكيد أنه بقدر وجود نقائص
يف ادارة املسار الحايل فإنّه قابل للعالج وتجاوز
نقائصه يف حالة وحيدة هي استعداد رئيس
الجمهورية لقبول الرأي اآلخر من الصادقني يف
ال ّنصح من اجل مصلحة البالد العليا.

كيفية اختيار أعضاء المحكمة الدستورية ال تساعد على الحيادية واالستقرار للقيام بمهامهم
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قبل استفتاء  25جويلية

األخ سامي الطاهري مشروع الدستور ال يضمن
التوازن بني السلطات

اتحاد الشغل يكذب خرب زيارة ثانية لألمني
العام التحاد الشغل إىل الجزائر 

قال األمني العام املساعد لالتحاد األخ سامي الطاهري إن التعديالت التي
أجراها رئيس الجمهورية قيس سعيد عىل مرشوع الدستور املنتظر عرضه
عىل االستفتاء يوم  25جويلية الجاري مل ترا ِع جوهر اعرتاضات وتحفظات
املنظمة الشغيلة.
ورصح األخ الطاهري بأن اتحاد الشغل يعترب أن مرشوع الدستور ال يضمن
وينص عىل أن الرئيس فوق املحاسبة واملساءلة واملراقبة
التوازن بني السلطات ّ
ويكرس السلطة الفردية.
وأكد األمني العام املساعد لالتحاد األخ سامي الطاهري أن االتحاد متمسك
مبوقفه من االستفتاء املعلن عنه إثر هيئة إدارية بحضور خرباء يف القانون الدستوري والذي نص عىل ترك حرية
املشاركة يف االستفتاء لقواعده وحرية التصويت بنعم أو ال.

أصدر أحد املواقع االلكرتونية خربا مفاده زيارة ثانية يقوم بها األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل
دس عبارات مغرضة
إىل الجزائر يوم  16جويلية  2022و ُز ّوق الخرب مبا يشري إىل معلومات رسمية مع ّ
من قبيل «أيام قبل االستفتاء» وغريها...
نعلم الجميع أ ّن هذا الخرب عا ٍر من الص ّحة ونستغرب وروده يف هذا الظرف بالذّات وبتلك الصيغ
املغرضة.
نشاط قيادة االتحاد معلن ويربمج وفق أجندات االتحاد وعالقاته النقابية عرب العامل وليس من أساليب
االتحاد الترسيب أو التخفّي.
م ّرة أخرى ندعو القامئني عىل اإلعالم إىل التح ّري واالتصال بالجهات الرسمية يف االتحاد العام التونيس
الكف عن نرش األخبار الزائفة التي تخفي وراءها نوايا مسيئة يف هذا الظرف الدقيق الذي
للشّ غل و ّ
مت ّر به بالدنا.

تعديل في المضمون أم تجميل للشكل؟

جدل واسع بني الداعمني ملشروع الدستور والرافضني له

* حوار لطفي املاكني
* مواقف وقناعات
وبإستفسارنا عن التغيري الحاصل يف مواقف ائتالف صمود من املساندة
غيت التعديالت التي أدخلت عىل مرشوع الدستور الكثري املطلقة ملسار  25جويلية والرئيس قيس سعيد اىل اختيار التصويت ضد
هل رّ
بني
ترسبت
وشكلية
لغوية
اصالحات
مجرد
هي
أم
فصوله
من مضامني
مرشوع الدستور إىل حد اآلن أكد الحامي أن مواقف االئتالف ثابتة منذ
االبواب والفصول كام قيل عند تقديم تلك التعديالت وأي انعكاسات  2018اذ استمرت املطالبة باصالح النظـام السيايس والنظام االنتخايب من
مرتقبة لذلك الرتميم املعلن ليلة العيد عىل مضمون مرشوع دستوري أجل وضع البالد عىل سكة التقدم واالزدهار وبالتايل نحن مل نغري موقفنا
مازال محل جدل ونقاش ال نهاية له كل هذه التساؤالت وغريها طرحتها الن ما يقودنا دامئا هو مبادئ وقيم الحوار الوطني الذي مل نشارك فيه
«الشعب» عىل الفاعلني السياسيني واملختصني من
لغياب الضامنات اذ كنا نتمنى مشاركة رئيس الجمهورية
اجل االطالع عىل مدى االقتناع الحاصل من عدمه
وتقبل مختلف املقرتحات والتصورات لكنه فضل االنفراد
عن
تساؤالت
بعد تلك التعديالت.
بالرأي ورفض التشاركية ورغم ذلك نحن مازالنا متشبثني
بداية أريد ان اشري اىل التفاعل بطريقة توقيت القيام بتلك
مبطالب  25جويلية من أجل تحقيقها فعليا وليس وفق
ايجابية من قبل رئىيس الجمهورية مع ما حصل
البناء القاعدي لذلك نحن نبّهنا إىل أن التنصيص عىل
االصالحات ومدى
من جدل والنقاش بني الخرباء واملختصني او
احداث املجلس الوطني للجهات واألقاليم هو مدخل
على
تأثيرها
املنظامت الوطنية بعدما تم نرش مرشوع الدستور
لذلك التصور الذي يسعى قيس سعيد لفرضه رغم رفضه
يوم  30جوان املايض بهذه املقدمة انطلق االستاذ
مواقف مختلف
من قبل كل القوى الوطنية لذلك خرينا عدم حضور
الحامي منسق إئتالف صمود (الذي كان
حسام
الجلسات التشاورية حتى ال نكون مساهمني يف ذلك
ّ
األطراف
من أكرب الداعمني ملسار  25جويلية وللرئيس
املسار الخاطئ النه ليست لنا غايات منفعية ومصلحية
قيس سعيد اال انه رفض كيفية ادارة الحوار ض ّمن
حتى نبقى قريبني من دوائر السلطة كام فعل البعض.
اللجنة االستشارية وبالتايل اختار التصويت عىل
وبالتايل فإن موقفنا الذي اتخذناه منذ نرش الصيغة
املرشوع).
األوىل ملرشوع الدستور نعتربه صدمة إيجابية ليرتاجع الرئيس عىل املنحى
التعديالت جاءت يف وقت قاتل أي بعد ان قدم االئتالف موقفه من االنفرادي والعودة إىل التشاركية وصياغة مرشوع مغاير يحمي الحقوق
املرشوع يف صيغته األوىل وانتهت آجال الترصيح باملوقف النهايئ والسبب والحريات ويضمن التقدم واالزدهار بعيدا عن الرتدد والتعسف عىل
كيفية تعاطي رئيس الجمهورية مع هذا املرشوع مبا ادخل ارتباك عىل املسار الدميقراطي.
الجميع حتى وان كانت التغريات إيجابية.
ويضيف منسق إئتالف صمود أن هناك اصالحات مهمة يف باب
* عودة مستحيلة
الحقوق والحريات والتوضيح الوارد بالفصل الخامس بإضافة كلمة النظام
وبخصوص ما ير ّدده البعض كون فشل
الدميقراطي والتنصيص عىل اختيار األقدم من أعضاء محكمة التعقيب
االستفتاء سيمكّن منظومة ما قبل  25جويلية
واملحكمة االدارية ومحكمة املحاسبات لرتكيبة املحكمة الدستورية الن
من العودة للسلطة فند حسام الحامي ذلك
تلك العبارة تلزم رئيس الجمهورية بأن يكون مقياس االختيار واضحا
باالشارة إىل ان االجراءات املعلنة مؤخرا
وليس مع ّمام كام كان سابقا حني نص عىل اختيار «من أقدم» بالرغم
بخصوص مشاركة عدد من قامئات النهضة
من ان عدم تنوع تركيبتها ميثّل خلال اضافة إلغاء مسألة اآلداب العامة
وقلب تونس يف االنتخابات الترشيعية 2019
كام ارشت سابقا من باب الحقوق والحريات حتى ال تبقى مجاال واسعا
ستمنع اي عودة لتلك املنظومة التي تآكلت
وفضفاظا ال ميكن حرصه ومن االيجابيات كذلك التنصيص عىل أن انتخاب
ومل يعد لها أي دور يف املستقبل.
نواب الربملان يكون حرا ومبارشا وهذا توضيح مهم بعد االستفهامات
أما عن املوقف بعد تلك التعديالت أشار
العديدة بخصوص تركيبة الربملان.
منسق صمود إىل أن هيئة وطنية ستعقد لتحديد موقفها رغم أن ما حصل
قامئة
الت
ز
ما
انها
الحامي
حسام
االستاذ
اما بالنسبة للنقائص فيعترب
يعود إىل غياب بعد النظر يف ادارة املسار من قبل رئيس الجمهورية اذ كل
متغي مع تذبذب وتردد مبا أربك املشهد العام برمته يف حني
يف العالقة بني ّ
السلط خاصة وأن املرشوع مينح رئيس الجمهورية سلطات يوم هناك رّ
سحب
طريقة
ذلك
واىل
والوظائف
السلط
بقية
عىل
طاغية
واسعة تكون
كانت الحكمة تستدعي الثبات منذ البداية حتى تكون املواقف واضحة
الثقة من الحكومة التي تتطلب اكرث من الثلثني مبجليس النواب والجهات للجميع.
واالقاليم وهذه رشوط تعجيزية يستحيل توفرها زيادة عىل غياب ان
رقابة ومحاسبة الداء رئيس الجمهورية أثناء أداء مهامه وبعد نهاية عهدته
* تثبيت للمسار
الرئاسية وهذه اشكالية كربى.
أما الدكتور رضا الغة القيادي بحركة «الشعب» فقد توقف عند
اهمية التنصيص عىل «النظام الدميقرطي» بالفصل الخامس وبذلك ثبت

رئيس الجمهورية حقيقة ما كان يرمي إليه
من دعم للدولة املدن ّية وحرية الضمري بعيدا
عن تأويالت ر ّوجها البعض بربطها مبقاصد
االسالم وتغليب خلفية الدولة الدينية وهذا
مجانب للصواب.
اضافة اىل اهمية التنصيص عىل ان
انتخاب الربملان يكون حرا ومبارشا وبذلك
ب ّدد املخاوف باالنتصار ملبادئ الدولة
التونسية وبني الدكتور رضا الغة ان الفرتة املاضية عرفت لغط ال مربر له
خاصة يف عالقة بالفصل الخامس الذي مكن الدولة من ان تكون الوحيدة
املجسدة لالبعاد الحضارية للشعب التونيس دون تدخل أي طرف آخر
وباملناسبة اريد ان اوضح ان هذا الفضل مل يتضمن كلمة العدل بل
استعمل كلمة الحرية وهذا ما يفسح املجال لحرية الضمري وأسس لفكرة
الهوية التي كانت منقوصة يف النصوص السابقة وهذا مهم جدا.
كام أن الفصل السادس اكد عىل انتامء تونس لالمة العربية ومثله
الفصل السابع يف عالقة مبحيطها املغاريب وكل ما يعزز ثوابتها الداخلية
واالقليمية والكونية وال يغيب علينا هنا االشارة اىل عديد التجارب املقارنة
من خالل التعديالت التي ادخلت الحقا عىل فصول عديدة من الدساتري
مثل ما حصل بفرنسا حيث عرف ما بعد  1969حوايل  23مرة يتعرض
الدستور للتعديل اذ ان جميع الفصول كانت خاضعة للمراجعة باستثناء
الفصل املتصل باملدة الرئاسية اي مل يقع التمديد لرئيس الجمهورية يف
مدة رئاسته للجمهورية الفرنسية.
* توضيح أفكار

من جانبه يذهب أستاذ القانون
الدستوري الدكتور عدنان االمام ان ما قام
به رئيس الجمهورية هو إصالحات شكلية
ولغوية بدرجة أوىل مع متريره لبعض
املصطلحات بعدد من الفصول لتوضيح
افكار وتصورات مثل ما حصل بالفصل
الخامس وبالتايل ال ميكن القول ان هناك
غي من مضمون مرشوع الدستور
تعديل رّ
الذي سيعرض لالستفتاء ويف تفسريه لذلك
يرى استاذ القانون الدستوري ان هناك أجاال ال بد من احرتامها بعد ان
تم استدعاء الناخبني ليوم االستفتاء ويف حال تم ادخال تعديالت تغري من
مضمون املرشوع فإن ذلك ميثل خرقا يجعله غري قابل للتصويت عليه
ألنه يتحول اىل مرشوع آخر مغاير لالول كام بني ان للمسألة جانب سيايس
حتى ال تظهر الدولة ضعيفة ومرت ّددة وهو أمر خطري وله انعكاسات يف
عالقة الثقة مع املواطنني بذهاب هيبتها وسلطتها وبالتايل علينا انتظار
موقف الشعب منه هذا املرشوع هل سيقبله ام سريفضه وما هي نسبة
املشاركة التي ستكون مقياسا مهماّ ستبنى عليه الكثري من القرارات
واملواقف.
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سؤال األسبوع
ــ
باهتة وأين التمويل العمومي؟
حملة

إذا كانت ميزانية الهيئة
العليا لتنظيم االنتخابات
والخاصة باستفتاء  25جويلية
 2022يف حدود  50مليارا أو ما
يزيد فإننا نسأل عن التمويل
العمومي الغائب سواء عن
األحزاب أو املنظامت او
حتى عن الذي قال إنه جاهز
للمشاركة وقد تواجد يف هذه
الحملة لكن عىل أرض الواقع
ظل هذه
اي عىل امليدان ويف ّ
الكل
الحرارة الشديدة فإ ّن ّ
غائب أو متغيّب وال أحد
شعر بالحملة يف  24والية! ـ

مبا أنّه وجد نفسه يف مواجهة
مصاريف ما أنزل الله بها
من سلطان ليظل السؤال
الكبري أين التمويل العمومي
لحملة االستفتاء والحال أن
أعضاء من هيئة االنتخابات
قالوا إن من سيخالف تراتيب
وقوانني العمل سيع ّرض نفسه
للمساءلة ث ّم لعقوبة محكمة
املحاسبات!
الحقيقة يشء محيرّ يف
كل االتجاهات وقد كان من
األحرى تأجيلها اىل موعد
الحق ليكون الجميع جاهزا

غياب السكر والفارينة والزيت عن المتاجر والفضاءات الكبرى

فعن أي استفتاء تتحدثون؟

غياب
يأيت استفتاء  25جويلية  2022والتوانسة يعانون َ
عديد املواد األساسية يف حياتهم املعيشيّة مثل السكّر والفارينة
وال ّزيت .وال ندري حقيقة من املسؤول أساسا عن هذا التغييب
املقصود مبا أن املدير العام للتجارة قال يف وقت سابق إن السكّر
متوفّر وإنه إذا اضط ّرت الحاجة فهناك باخرة أوىل راسية يف
صفاقس كام أن الثانية مل تعد بعيدة عن ميناء رادس.
هنا ماذا ميكن أن يقول الواحد منا أمام املدير العام؟
طبعا سنص ّدق ما قاله لكن ما رأيكم لو قلنا برصيح العبارة
إن السكّر مفقود والتأكيد يأتينا من أصحاب املقاهي أنفسهم
وقد توقفت عرص يوم أمس األربعاء ألرشب كأس شاي يف مقهى
موجود بشارع الثقافة فإذا يب أُفا َجأُ بكون كأس الشاي وصلني
دون سكّر ٬وهو ما دعاين إىل سؤال النادل فقال« :يا حرسة عىل
السكّر»! نحن لنا أكرث من شهر نق ّدم الشاي والقهوة للحرفاء
إلنجاح هذا املوعد الذي ال
أحد متح ّمس له أمام بروز
الخالفات داخل الهيئة نفسها،
اما الهيئات الفرعية فهي غري
مكتملة مرورا بعدم تطبيق

دون سكّر! فمن أراد أن يرشب فأهال وسهال ومن رفض نعيد إليه
رش».
ما دفعه و«يا دار ما دخلك ّ
هذا عىل امليدان فهل زار السيد املدير العام هذه املقاهي؟
وما الذي مينعه من مغادرة مكتبه؟ رمبا هو منشغل بأحوال
االستفتاء لكن يا حرسة ٬ال أحد ته ّمه أحوال االستفتاء أمام جوع
البطن!
وهكذا هي أحوال التوانسة يف زمن االستفتاء يشرتون
«بالغايل» ويعيشون عىل الهواء يف غياب الهوية ولسان حالهم
يقول« :اعطينا العشاء وما حاجتنا باستفتاء».
* رمزي الجباري

القانون عىل املخالفني لقواعد
الحملة وصوال إىل اشكاليات
تسجيل الناخبني.
* رمزي الج ّباري

في األسبوع الثاني لحملة االستفتاء

هل هي عملية ترميم أم تجنب مزيد من املآخذ على املشروع الدستوري؟

استغل قيس سعيد أخطاء النسخة األوىل لبعض
املصطلحات اضافة أو تعويضا ملا ورد باملرشوع الدستوري
املنشور منذ يوم  30جوان والذي كان محل نقاشات هي أقرب
للمؤاخذات واالنتقادات ألغلب مضمون الفصول واألبواب.
ومل تقترص تلك املآخذ واالنتقادات عىل خصومه ومعارضيه
بل كانت كذلك من اهم الداعمني واملساندين لـ 25جويلية
الذين اعتربوا ان ما تم نرشه من ذلك املرشوع الدستوري ال
يرتقي إىل االنتظارات التي كانت ترنو اىل القطع مع كل اشكال
االنفراد بالرأي وتجميع السلطات وتغييب أسس دولة القانون
واملؤسسات.
ويبدو ان الرئيس سعيد قد وجه يف عملية «التصحيح»
فرصة لرتميم عالقته مع تلك االطراف الداعمة له والتي
اتخذت مسافة كبرية مام جاء يف املرشوع املعروض عىل
االستفتاء ذلك ان اغلب مواقفهم استغربت ومنذ البداية
تلك املفردات املستعملة يف أكرث من فصل وأ ّولها الخامس
من املرشوع ومثله الكثري نتيجة غياب التشاركية لذلك طالبوا
بأن يقوم رئيس الجمورية بإصدار مرسوم يعدل فيه مضامني
تلك الفصول طاملا أن التوقيت مازال ممكنا قبل يوم االستفتاء
وخاصة تجنب مزيد تصدع العالقة مع الداعمني واملساندين
ملرشوعه الدستوري والذي بدأ ينذر مبزيد التشتت للقوى التي
ترى يف  25جويلية لحظة فارقة تقطع مع املنظومة السابقة.

وال تستبعد تلك القراءات والتحاليل ان الرئيس سعيد
استشعر من خالل موجة االنتقادات بابعادها املرجعية
املختلفة ومن اكرث من جهة ان االرصار عىل مزيد تجاهلها
قد يقلّل من حامسة املتشبثني بذلك املرشوع خاصة أن
االلتباس انحرص يف قضايا مفصلية ال تقبل القسمة مثل
الهوية واملرجعيات الحضارية والثقافية والعالقة مع املق ّدس
ومدى ترسخ مبادئ الدولة املدنية والقبول باآلخر اذ ان عدم
توضيحها قبل الذهاب اىل مكاتب االقرتاع نتائجه غري مضمونة
حتى من قبل من ظلوا مرابطني يف ما تم االعالن عنه منذ يوم
 25جويلية .2021
كام ان ما قيل عنه تصحيح بعض االخطاء اللغوية تقر
عديد التحاليل انه تعديل مبطن وان كان محدودا ورضوري
يك ال تقطع «شعرة معاوية» مع من تغاضوا عن الكثري من
الهنات يف مسار الحوار الذي كان قبل نرش مرشوع الدستور
الجديد وهو يعلم ان الجذب لهذه الشعرة من جهته بلغ
منتهاه وال ميكن ان يستمر اذا كان يطمح إىل ان تكون نسبة
املشاركة يوم االستفتاء مقبولة لتضفي املرشوعية عىل ذلك
املرشوع املعرض عىل الشعب خالل األيام القادمة.
كام ان تزامن ذلك الرتميم يف االلفاظ تزامنا مع دخول
جملة االستفتاء اسبوعها الثاين وهذا ما سيجعل املشاركني
فيه داعمني ومعارضني يركزون عىل ما نرش ليلة العيد من

تعديالت مع علم الرئيس سعيد انه مهام كانت تلك املواقف
فهي ستمكنه من مساحة من الوقت املستقطع ليخفت
مستوى االنتقادات املرتفع عن مضمون فصول مرشوع
الدستور الجديد حيث مل يسلم أي فصل من رأي مخالف
يعتقد اصحابه انه كان من االفضل تضمينه تجنبا لتأويالت
ال آخر لها.
كام ان ذلك الوقت املستقطع قد يكون يف حاجة إليه مع
اقرتاب موعد االستفتاء الظهار حسن النوايا وان كل ما حصل
هو التباس لغوي ال غري وان املقصد الحقيقي مل تد ُن منه اي
شكوك او تراجعات وهذا يضمن له خفوت تذمرات عدد من
الداعمني واملساندين حتى من الذين اختاروا الجلوس عىل
الربوة يف خض ّم التجاذبات املتواصلة بني من يرون ان املرشوع
الدستوري يؤسس لجمهورية جديدة وبني من يعتربونه
مدخال مق ّننا لحكم الفرد الواحد يجمع السلطات ويقيص
أي من املؤسسات التشاركية مبا عزز مخاوف اغلب مكونات
املجتمع وهذا ما عربت عنه عديد املنظامت والجمعيات يف
السياق الذي اصدرته منذ ايام وهي التي كانت تنتظر ان
تتعزز آليات املشاركة وترسيخ ثوابت الدولة املدنية الحديثة
الضامنة لتساوي الفرص بني املرأة والرجل وكذلك الحقوق بني
جميع املواطنني.
* لطفي املاكني
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المشهد السّياسيّ في تونس

غطرسة احلاكم و هبتة ال ّنخب

«املثقّف من يستطيع عقله مراقبة نفسه»( .ألبيـــر كامــو)
«املثقفّون لديهم مشكلة /عليهم تربير وجودهم»( .نعــوم تشومكسـي)
ّوري) فقد أعيانا فرارا».
«ألقينا ال َح ّب إىل العلامء فلقطوا إالّ ما كان من سفيان (الث ّ
(أبو جعفر املنصور)

ككل أمم املعمورة ِم ْنعته أو
ونيس ّ
الشّ عب التّ ّ
نكبته يف نخبته .فإ ّما أن تصنع ربيعه إذا التقطت
اللّحظة وتذكّرت دوما ما ميليه عليها ما تراكم
محل وإنسا ّين ،وإ ّما أن تصنع خريفها
من إرث يّ ّ
حق
يحق لها أن تكتسب ّ
وخريفه مل ّا تطلّق ما به ّ
االنتساب إىل عامل ال ّنخب.
اليومي.
اهات
ر
بإك
يكتوي
شعب ح ِكم عليه أن
ّ
وغدرته رصوف ال ّزمان بأن ابتيل بجائحتني:
حاكم مبالزمة مرتبة الهواية ،من «أفضاله»:
التّجاهل املطلق واملطبق للفروق بني بهرج
السياسة
الخطاب وموجباته وإكراهات
ّ
ومتطلّباتها،
الصدفة
ّ
وككل حاكم جادت به األقدار وعبث ّ
ونفخت فيه الشّ يع املبايعة وهم أنّه وافد من
السيستام ومارق عليه بات ملزما باالعتداء
خارج ّ
عىل التّاريخ واالنتقام منه بنسف محطّاته .التّاريخ
انبلج يوم اعتىل سيادته العرش.فال تاريخ غري 17
ديسمرب -لدغدغة مشاعر املريدين -و  25جويلية
ليلة هبوط الوحي واالستشارة الوطنية التي باتت
مرجعا من مراجع بناء ال ّدستور .ما عدا ذلك
زيف وتزوير /التفاف وتالعب بإرادة الشّ عب.
ككل من هو من خارج التّاريخ ال يرى يف األحزاب
ّ
وامل ّنظامت والهيآت إالّ أشباحا وأجساما غريبة من
نسل إبليس .املكتسبات التي ال يد له فيها وال
بصمة (مجلّة األحوال الشّ خصيّة /مدنيّة ال ّدولة/
املواطنة /مكانة وموقع املرأة) رجس من عمل
الشّ يطان وعبث نخب تّدعي اعتناق الحداثة
وااللتصاق بالعرص ،مخلّفات تركة ثقيلة.
مؤسسات» /األه ّم
«ال ّدستور روح وليس مج ّرد ّ
ال ّن ّية كمفهوم حديث يف فقه وفلسفة صياغة
ال ّدساتري ،مبوجبها يصبح األه ّم ما هو معشّ ش
يف ذهن الحاكم وما رسخ يف أحالم املؤيّدين
لــ«لطخة» 25جويلية ،ال ما هو مد ّون يف ال ّن ّص.
وال ّرئيس حباه الله بجملة من الخصال فهو نظيف
رب» ويكره من يتق ّرب من اإلله أكرث
و«يخاف يّ
الشيعة ومقاصدها
منه ،رهانه أن يحتكر تأويل رّ
الشيعة
مع االبتداع املقصود للتّامثل بني مقاصد رّ
ومقاصد اإلسالم.
نخبة خائنة لذاتها ،معقّدة من إعامل العقل
ومعادية ألبسط أبجديّات التّفكري حتّى يف بعده
الغريز ّي ،هوايتها استعداء إرثها .انتصبت ناطقا
رسميّا ملا تخيّله غريها تعبريا عن إرادة الشّ عب
باستلهام قصوو ّي ملا يُو َحى للشّ يخ ال ّرئيس كام
ورد يف لوحه املحفوظ من خطابات ومراسيم
ورشوحات وترصيحات ،نخبة ت ّربر ما ال يُ ّربر/
الحق
اعتنقت األوهام والكتها حتّى ص ّدقت أنّها ّ
والحقيقة .تساير شطحات الحاكم وتتف ّنن يف
إخراجها وتج ّمل هرطقاتها /تلبس جبّة واعظ
السلطان فتتح ّول إىل زائدة دوديّة رضرها مضمون
ّ
وفائدتها معدومة /اصطفافها البقر ّي أنعش غريزة

مرض التّف ّرد ومراكمة الحاكم
للسلطات واالستهزاء بشهوات
ّ
من ع ّمدوه سلطانا أوحد.
صاغ لها دستورا عىل مقاسه
فهلّلت وكبرّ ت وأحاطته بهالة
كل من
من القداسة وه ّجنت ّ
أشار إىل أخطاء لفرط فظاعتها
تفقّأ العيون .ومل ّا نقّحه سيادته
لكرثة ما فيه من أخطاء واعتدء
بدا ّيئ عىل اللّغة والتّواريخ
تخ ّمرت وأصابها الهذيان
بعبقريّة ال ّرئيس الذي تفطّن
إىل أالعيب إبليس املتحالف
مع طوابري الفساد فوسوس
لراقن ال ّدستور بترسيب أخطاء
إلحراج األستاذ .وفات اللّعني
إبليس أ ّن العناية اإلله ّية ترقب
بعني ال تنام أحالم صاحب
الجمهوريّة الجديدة.
طوىب لل ّنخب ولأل ّمة اإلسالميّة
ونيس
وبدرجة ّ
أقل الشّ عب التّ ّ
بحاكم هو الفيلسوف واللّغو ّي
والواعظ والشّ ارح والفقيه
واملفسرّ واملؤ ّرخ .يف انتظار مواهب وإبداعات
أخرى.
أوت من حنكة وفطنة وعلم
والسيّد ال ّرئيس مبا يِ
ّ
غزير احتاط لألمر قبل وقوعه .فلِ َم ال يدخل
السباق لوحده ليج ّنب أنصاره محنة التّخمني
ّ
وبدعة التّنجيم فيضمن الفوز املبني يوم الخامس
والعرشين /وهو يوم إثنني به تفتتح األ ّمة اليوم
األ ّول من جمهوريّة سع ّيد؟
وأ ّي جدوى من تكبّد مشقّة االصطفاف يف طوابري،
هي ساعة الحرش ،يف درجة حرارة ليس مستبعدا
أن تكون قياس ّية نرصة لسيادته يف حربه املق ّدسة
ض ّد كفّار قريش ليكون للفوز املبني بريقه
ووجاهته .حفل  25جويلية لجملة من األسباب
السباق روعة
نتائجه معلومة سلفا مبا يخلع عن ّ
االكتواء والتّمتّع باإلبحار يف عامل التّك ّهنات.
لقد أهمل األستاذ ال ّرئيس تكريم من تك ّبدوا
السفر إىل سقيفة قرص الضّ يافة وأهوال
مشاقّ ّ
سهر اللّيايل وطولها إلخراج ال ّدستور يف أبهى حلّة.
أذلّهم ليكونوا عربة ملن يعتقد يف لحظة زهو أنّه
قادر عىل متثّل ما يجول يف ذهن شيخ القانون
ال ّدستور ّي وصانع فرحة  25جويلية.
أ ّما من جعلوا من موضوع التّطبيع أصال تجاريّا
فقد خذلهم بقصديّة ساكن قرطاج بجرح
مشاعرهم ومع ذلك ،وربمّ ا لذلك ،فقد أبت عليهم
أخالقهم العرب ّية األصيلة أن ال يرتضوا غري دستور
الجمهوريّة الجديدة -كائنا ما كان -رهانا وبديال.
وأقسموا أن لو وضعوا الشّ مس عىل ميينهم والقمر
عىل يسارهم عىل أن يتخلّوا ع ّمن أطعمهم من

جوع وآمنهم من خوف ما فعلوا ،شامتة يف اإلخوان
وعمالء اإلخوان وأزالم اإلخوان ومن مل يص ّدق بعد
أ ّن الخري يف ما ارتآه ال ّرئيس .فهؤالء جميعا طابور
ما قبل  24جويلية مهام ا ّدعوا وتف ّننوا يف مراكمة
أسباب االمتناع.
«صمت دهرا ونطق كفرا»
يحصل أن يعيد التّاريخ نفسه مهام تف ّنن الفالسفة
والثّوريّون يف الجزم بأ ّن ذلك أن وقع ففي شكل
السياسة
مهزلة .يف بلدان العرب العاربة -حيث ّ
والعقالن ّية إذا تعايشا ففي ما يشبه تنكيد
الضائر -يُلوى عنق التّاريخ ليك ّرر نفسه يف قالب
رّ
ملهاة مأساويّة كاريكاتوريّة .مل ّا أفضت الخالفة إىل
عثامن بن عفان أىت أبو سفيان صخر بن حرب قرب
حمزة فوكزه برجله وقال «رحمك الله أبا عامرة.
لقد قاتلتنا عىل أمر صار إلينا» .بإمكان الحبيب
والصادق شورو والحبيب خرض -صقور
اللّوز ّ
ال ّنهضة -أن يهمسوا يف أذن راشد الغ ّنويش الذي
أعيته الحيلة يف مترير دستور الخالفة ،فلم يجد
السحريّة:
ب ّدا من املخاتلة وااللتجاء إىل الوصفة ّ
التّوافق ،يف انتظار لحظة قد تأيت ريض مبا سيظل
غصة يف الحلق وهماّ يف القلب ،بإمكانهم أن يزفّوا
ّ
إليه البرشى :قُ ّر عينا أبا سم ّية وأع ّز الله أمري
السعيد .فقد أعاد
املؤمنني وسيّد األكرمني قيس ّ
رش /عاد ال ّد ّر إىل معدنه .إ ّن
األمانة إىل أصحابها .أب ْ
الصبح ليس ببعيد وإ ّن غدا لناظره قريب.
ّ
«تعدّ دت األسباب واملوت واحد»
إذا كان أمر الخالفة بعد وفاة ال ّرسول -كحدث
يل يف تاريخ العرب واملسلمني -قد
فارق ومفص ّ
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ُحسم يف سقيفة بني ساعدة يف مشهد طبع تاريخ
العرب واملسلمني وال زال فإ ّن معضلة دستور
الجمهوريّة الجديدة -ما بعد الخالفة -وباعتامد
السقيفة
مقاصد رّ
الشيعة تج ّنبا ملا ساد اجتامع ّ
من هرج ومرج مل يُحسم يف قرص الضيافة وإنمّ ا
ُر ّحل إىل بيت صاحب الحكمة تالفيا ملآيس التّنابز
باأللقاب وتفتيت وحدة األ ّمة.
وتفعل الحكمة بال ّنخب ما ال تجنيه الحامقة عىل
الجاهل:
سئل أحد الفقهاء عن ح ّد الغباء .أجاب «سألتني
عماّ ال ح ّد له».
وال تزال نخبنا -أدام الله سداد رأيها -من باب
البحث عن تعزية والتّامثل مع نرجسيّتها وطمعها
ورضاها بوضع ّية ال ّدون ال مع محيطها توايس
بالسباحة يف مستنقع األوهام وتشييد سور
نفسها ّ
كل إمكانيّة تفكري.
إسمنتي مسلّح يعزلها نهائيّا عن ّ
ّ
بقدرة قادر وبفتوى مقلوبة عىل قفاها بات عدم
تزك ّية االستفتاء -مبا هو مبايعة لدستور قُ ّد عىل
املقاس -يساوي آليّا إحياء ال ّنهضة وأزالمها .وهي
تغريدة من خارج التّاريخ .فاألمر مستحيل حتّى
ايض .فاالستفتاء س ُيم ّرر أيّا كانت
كاحتامل افرت ّ
نتيجته ونسبة املشاركني فيه واتّجاهات التّصويت.
وال ّرابح الوحيد هو الشّ يخ ال ّرئيس الباحث عن
تسويق شخصه بعد أن ضمن مترير دستوره.
مبعوثو سيادته (وعماّ ل الورشات) يعلمون علم
رصحوا بذلك يف ماراطون غزواتهم
اليقني كام ّ
للمنابر اإلعالم ّية ويف إطالالتهم التّي أرادوها
طأمنة للتّونسيّني عىل وجاهة دستورهم وثوريّته
وعىل مستقبل الجمهوريّة الجديدة ،يعلمون أنّهم
الشعيّة عىل أمر دبِّر
مج ّرد ديكور مه ّمته إضفاء رّ
بليل .ومع ذلك مل يتأخّروا يف تجميع ما يسمح
لل ّرئيس بالحديث عن لجنة مطلوب منها صياغة
مرشوع دستور مل يجد ال ّرئيس حرجا يف إحالته إىل
سلّة املهمالت.
بكائ ّياتهم وهلعهم بعد انتصار ال ّرئيس عليهم
كقوم ضالّني أقرب إىل املرايث التي يعتقد أصحابها
أنّها تفي الفقيد حقّه عندما تندبه بحرقة بحثا
عن براءة ذ ّمة و تو ّهام لطهوريّة .بعد هسترييا
السكرة
التّفاجؤ مبا أتاه صاحب ال ّدستور طارت ّ
وحرضت الفكرة .وأجمع ضيوف قرص الضّ يافة
حق ال ّرئيس أن ال يستنري بأ ّي رأي،
عىل أنّه من ّ
رغم أ ّن ال ّدستور الحايل لو قُ ّدم إىل أنبل األنبياء
لحملهم حمال عىل الغطرسة والتّجبرّ وملكّنهم من
أ ّي تأويل يريدون ملا يرومون تطبيقه..
السمحاء
فالتّغ ّني مبقاصد رّ
السمحة ّ
الشيعة ّ
(اإلسالم ملن أراد) الذي اعتربه املوالون فتحا مبينا
ليس إالّ هرطقة مكرورة تفتح الباب عىل مرصاعيه
لغريها من أشنع التّأويالت أل ّن البحث يف املقاصد
يظلّل محاولة يف الح ّد من اإلطالق ّية ،تأويل
من تأويالت سيخضع حتام إىل طبيعة وثقافة
بالسلطة.فامذا إذا كان األمر
وارتباطات املاسك ّ
يتعلّق بدستور يُفرتض أن ينظّم العالقة التّعاقديّة
بني املواطنني وبني الحاكم واملحكوم لعرشيّات؟
األصل يف ال ّدساتري الوضوح وليس الغموض ،اإلقرار
وليس ترك املجال للتّأويل ونقيضه .الدقّة وليس
اإلنشاء ،املبارشيّة وليس اإليحاء.
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نقابة

في صفاقس

إضراب يف غياب التصنيف
املهني وعدم تفعيل منحة العدوى

في نابل

ماذا يريد الرئيس املدير العام
لشركة النقل؟
نحن اعضاء الهيئة االدارية الجهوية لقطاع النقل بنابل املجتمعون يوم  2022/07/13بدار االتحاد
الجهوي للشغل بنابل بإرشاف االخ عباس الحنايش الكاتب العام لالتحاد الجهوي وبعد تدارسنا للوضع
االجتامعي والقطاعي الجهوي بالرشكة الجهوية للنقل بنابل فاننا نسجل ما ييل:
 1ـ اعتزازنا ومتسكنا املطلق مبنظمتنا العتيدة االتحاد العام التونيس للشغل.
 2ـ نعرب عن استنكارنا الشديد لعدم جدية االدارة العامة يف الحرص عىل تطبيق االتفاقيات السابقة
واملامطلة يف تفعيل محارض الجلسات.
 3ـ استياءنا العميق من االفعال الصادرة عن الرئيس املدير العام للرشكة يف التجاوزات املتكررة يف حق
االعوان واالطارات والنقابيني ضاربا بذلك عرض الحائط كل االعراف والترشيعات التي ينص عليها الحق
النقايب والعمل الالئق والتفرد بالقرارات والتسميات داخل املؤسسة مبعيار املحاباة والوالءات دون ترشيك
الطرف االجتامعي مام ادخل البلبلة وارض باملناخ االجتامعي باملؤسسة.
وعليه نحمل املسؤولية للرئيس املدير العام والسلط الجهوية واملركزية لعدم متابعتها للوضعية
الحرجة والكارثية التي آلت اليها مؤسستنا.
وختاما نوكل لالتحاد الجهوي للشغل بنابل مهمة اصدار برقية تنبيه بارضاب.

نحن أعضاء النقابة األساسية لرشكة سيقور املجتمعني بدار االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بإرشاف
املكتب التنفيذي وذلك لتدارس أوضاع منظورينا االجتامعية واملهنية نتيجة لتعنت ادارة املؤسسة يف تحقيق
مطالبهم وتع ّمدها غلق باب الحوار فاننا نؤكد من جديد عن متسكنا مبطالبنا واملتمثلة أساسا يف:
التصنيف املهني وتفعيل منحة خطر العدوى أسوة باملراكز األخرى ومسائل مختلفة.
وأمام تعنت إدارة رشكة سيقور وتعمدها رفض الجلوس اىل طاولة الحوار خارقة بذلك القانون الجاري به
العمل ،فإننا نطلب من االطراف االجتامعية التدخل لدى ادارة املؤسسة إليجاد الحلول ملطالبنا بطرق الحوار
حتى ال نجد انفسنا مضطرين إىل الدفاع عنها بكل الطرق املرشوعة مبا يف ذلك الدخول يف ارضاب يومي 22
و 23جويلية  2022ومنع كل من ليست له عالقة شغلية مبارشة مع املؤسسة من الدخول إىل مقرات العمل
اثناء تنفيذ االرضاب.

في جمّال

مُجز يف املعادن
اتفاق
ٍ
مرة أخرى ينجح قطاع املعادن يف االحاطة مبنتسبيه يف مختلف
املواقع والجهات من منزل بورقيبة اىل منزل حياة يف جهة املنستري
بجمل واملختصة
وآخر هذه النجاحات ما سجل يف مؤسسة ( )2ASاّ
يف الصناعات االلكرتونية هذه املؤسسة ـ وأياما قليلة قبل العيد ـ
وتحديدا يوم  6جويلية الجاري امضاء اتفاق تاريخي بني الطرفني االداري
واالجتامعي الذي مثله االخوة سعيد يوسف كاتب عام االتحاد الجهوي
للشغل باملنستري وعبد العزيز العرفاوي كاتب عام الجامعة العامة
للمعادن وااللكرتونيك واالخت ميينة املباريك الكاتبة العامة املساعدة
وبحضور الطرف االداري يف شخص جوليان شاتال ممثال عن الرشكة
الفرنسية األم فضال عن السيد حاتم النفطي مدير الرشكة والسيدة رجاء
كويرة مسؤولة عن املوارد البرشية اىل جانب أعضاء النقابة األساسية
اإلخوة رضوان مشلية ،حمدي بن فرحات ،محمد عيل الداهش ،هيكل
ايوب عصام قبودي واالخت كرمية الجاليص...
وبعد حوار طويل ونقاش بناء ت ّم االتفاق عىل النقاط التالية:
ـ متتيع العملة املنتدبني قبل ماي  21بزيادة يف األجر األسايس ()٪6٫5
بعنوان  2022بداية من غرة جويلية  22طبقا لجدول االجور بامللحق
التعدييل مبفعول رجعي كام ذكرت املؤسسة بأنه ت ّم متتيع جميع العملة
بتسبقة عىل الزيادات يف االجور األساسية بداية من شهر ماي  2021وأنه
إثر صدور امللحق التعدييل لالتفاقية املشرتكة للمسابك والتعدين الصادر
يف  29افريل  2022قامت الرشكة بإدراج هذه التسبقة باالجر االسايس
اضافة إىل الزيادة يف املنح لكل عامل مبفعول ر ْجعي من شهر ديسمرب
 2021مع متتيع العملة املنتدبني بعد شهر ماي  2021بكل املستحقات

من زيادة يف األجر األسايس واملنح طبقا ملا جاء يف امللحق التعدييل
املذكور.
ـ يتمتع جميع العملة بزيادة يف االجر االسايس بعنوان  2023بداية
نص عليه امللحق التعدييل لالتفاقية
من غرة جانفي  23حسب ما ّ
املشرتكة للمسابك والتعدين والصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 2021/4/29
ـ يتمتع جميع العملة بزيادة يف االجر االسايس بعنوان  2024بداية
نص عليه امللحق التعدييل املذكور
من غرة جانفي  2024حسب ما َّ
اعاله.
ـ ابتداء من سنة  2023ومبناسبة عيد االضحى تسند املؤسسة إىل
كل العملة املرسمني والراغبني يف ذلك قرضا قيمته (400د) يت ّم رصفه
 30يوما قبل عيد االضحى ويتم اسرتجاعه عىل  8أشهر مبا قيمته 50
دينارا شهريا.
ـ يتم الرتفيع يف منحة عيد االضحى من 100د إىل  150دينار يف سنة

 2023ومن  150دينار إىل  200دينار سنة  2024عىل أن يقع التفاوض
بعدها يف ما يخص سنتي  2025و.2026
ـ يلتزم الطرفان بداية من شهر جانفي  2023بدراسة مطلب متتيع
العملة مبنحة الدوش.
* بني اإلدارة والنقابة
إثر اختتام الجلسة أ ْدىل األخ سعيد يوسف بترصيح مقتضب أكد فيه
عىل الدور امله ّم الذي يلعبه االتحاد يف مثل هذه املناسبات من خالل
تفهمه للصعوبات التي تعرفها املؤسسات يف ظلّ هذه االوضاع محليا
ودوليا واملرتاوحة بني أزمات االوبئة والحروب التي كثريا ما تؤثر سلبا
ورب العمل ...كام عرب االخ سعيد عن ارتياحه لالجواء التي
عىل العامل ِّ
يدور فيها الحوار بني الطرفني االداري واالجتامعي وهو ما يعود بالنفع
عىل الطرفني.
* حمدة الزبادي
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انعقاد مؤتمر القيمني
يعلم االتحاد العام التونيس للشغل انه تقرر عقد املؤمتر العادي للجامعة
العامة للقيمني والقيمني العامني وذلك اليوم الخميس  14جويلية  2022بداية
من الساعة التاسعة ( )09٫00صباحا بنزل الهدى ـ الحاممات الجنوبية وذلك
بنفس الرتاتيب واالجراءات القانونية حسب البالغ الصادر بتاريخ  26أفريل
 2022مبا فيها املحافظة عىل نفس الرتشحات املقدمة يف اآلجال والنيابات التي
وقع اسنادها للمشاركة يف هذا املؤمتر حسب بالغ التأجيل الصادر  14ماي
.2022
ويذكر ان املؤمتر سيرشف عىل افتتاحه االخ االمني العام نور الدين الطبويب
فيام يرتأس أشغاله االخ حفيظ حفيظ االمني العام املساعد املسؤول عن الشؤون
القانونية.

االتحاد الجهوي للشغل ببن عروس

حسام الدين بالضياف كاتبا عاما لشركة فاليو
اليوم الثالثاء  05جويلية  2022إنعقد مؤمتر رشكة
 فاليو بن عروس  - VALEOمبقر املؤسسة بحضور األخمحمد نجيب املربويك الكاتب العام لإلتحاد الجهوي للشغل
بنب عروس تحت رئاسة األخ  :نجيب الرزقي وبحضور األخ
 :شوقي العياري ،
وقد افرزت نتائج اإلنتخابات عن املكتب النقايب التايل:
 حسام الدين بالضياف  :كاتبا عاما  ،قيس املناعي ،شكري الضيفي ،ريم الجربي ،عبد الباسط ڨسومة ،مهدي
النفزي ،معز الدريدي ( :أعضاء)فهنيئا لقواعد املؤسسة
بإنجاز مؤمترهم والتوفيق كل التوفيق لإلخوة أعضاء املكتب
الجديد يف تأدية مهامهم و الذود عىل مصالح القطاع .

االتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد

اجتماع
وملفات
عالقة
عقد املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد اجتامعا ملكتبه التنفيذي ملتابعة امللفات العالقة يف كل القطاعات بالجهة وقد
ت ّم تقديم مقرتحات إليجاد حلول لها.

حصل األخ شكري حسني الكاتب
َ
العام للنقابة األساسية للتعليم
الثانوي مبنوبة وأستاذ التاريخ باملعهد
النموذجي مب ّنوبة عىل الدكتوراة يف
التاريخ وذلك يوم أمس األربعاء 13
رشف ج ّدا.
جويلية  2022مبالحظة م ّ
وتتق ّدم أرسة جريدة الشعب بأح ّر
التهاين لألخ شكري حسني موضوع الدوكتوراه :حول موضوع السياسة الديبلوماسية

بت من أخبار

ما ث
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ـ ارتفع معدل الفقر يف تونس مبقدار 2٫2
نقطة مائوية مع تفاقم مستويات التفاوت
ـ أصدر قايض التحقيق بالقطب القضايئ
ملكافحة االرهاب تسع بطاقات ايداع بالسجن
يف حق شاب و 8فتيات يف ما يُعرف بخليّة الكرم
االرهابية.
ـ حصيلة عيد االضحى من وفيات الشطوط
كانت يف حدود  26وفاة يف  10أيام يف حني
كانت يف حدود  35ضحية خالل الفرتة املمتدة
بني  1جوان و 10جويلية.
ـ كانت صادرات القطاع الصناعي بنسبة
 ٪20٫9يف  5أشهر االوىل سنة  2022حسب تأكيد
صادر عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ـ
مسجلة بذلك مداخيل مالية يف حدود 16٫836
مليون دينار.
ـ أصدرت املحكمة اإلدارية الفرنسية قرارا
بإلغاء تجميد أموال نرسين وحليمة بن عيل
وهي التي يف حدود  5آالف مليار.
ـ أكد عمر الفتوي رئيس املنظمة الوطنية
ملؤسسات التكوين يف السياقة والسالمة املرورية
إرجاء العمل باالمر الحكومي عدد  510الصادر
يف  13جويلية  2021والذي كان من املقرر
ان يدخل حيز التطبيق بداية من يوم امس
االربعاء  13جويلية  2022ـ ويأيت هذا القرار
عىل خلفية وقفة االحتجاج التي نفذها أصحاب
مدارس التعليم امام وزارة النقل.
ـ قالت مصادر أمنية إنه ت ّم إحباط مغادرة
 1040امرأة يف عملية هجرة غري نظامية بحرية.
ـ متت تسمية يوسف بن رمضان ضابط
أول بالبحرية التجارية درجة أوىل رئيسا لديوان
وزير النقل.
ـ أحالت دائرة االتهام مبحكمة االستئناف
بقابس ،رئيس بلدية قابس و 17عضوا عىل
الدائرة الجنائية باملحكمة االبتدائية بقابس
بتهمة استغالل موظف عمومي صفته
الستخالص فائدة ال وجه لها لنفسه ولغريه
واالرضار بإدارة مع اضافة إىل تهمة االثراء
الفاحش.
ـ متت احالة  10من طاقم سفينة اكسيلو
بعد غرقها يف قابس ووجه قايض التحقيق االول
باملكتب الثاين باملحكمة االبتدائية بقابس لـ
 6اتراك و 2من اذربيجان وواحد وري وليبي
جرمية إتالف وإعدام بنية االجرام ٬سفينة عمدا
طبقا الحكام الفصل  78من املجلة الجزائية.
ـ بعد رفض مطالب التعقيب متت إحالة
ملف قضية النفايات اإليطالية عىل الدائرة
الجنائية وقد شملت األبحاث  6موقوفني وما
يزيد عن  15شخصا متت إحالتهم بحالة رساح.
ـ بعد إحالته يف حالة تقديم عىل حاكم
التحقيق يف قضية ما يس ّمى «استنالنغو» ت ّم
ترك سفيان طوبال يف حالة رساح.
ـ ستعرف تونس خالل الفرتة القادمة اي
خالل خريف وشتاء ما بعد هذا الصيف تراجعا
يف مادة الحمص قد تبلغ حدود .٪20
* جمعها رمزي الجباري

12

الخميس  14جويلية  - 2022العدد 1703

نقابة

اجتماع املجلس العلمي تحت عنوان
الدواعي واألهداف

إلغاء إضراب شركة املالحة
أعلنت الجامعة العامة للنقل ،إلغاء اإلرضاب بالرشكة التونسية للمالحة ،الذي كان
التوصل إىل اتّفاق مع الطرف اإلداري
يومي  17و 18جويلية الجاري ،وذلك إثر ّ
مربمجا ْ
حول جملة من املطالب خالل جلسة انعقدت ،اليوم الثالثاء ،مبقر وزارة النقل.
وكانت النقابات األساسية بالرشكة التونسية للمالحة ،بكلّ أسالكها ،قد ه ّددت
بالدخول يف إرضاب عا ّم عن العمل يومي  17و 18جويلية الجاري احتجاجا عىل ما
اعتربته ممطالة من رئاسة الحكومة وإدارة الرشكة التونسية للمالحة يف تطبيق محرض
خاصة يف ما يتعلق بكيفية احتساب الشهر الثالث عرش
اتفاق  6و 7أفريل ّ 2021
ومنحة اإلنتاج عىل قاعدة األجر الخا ّم وتسوية وضعية املتعاقدين.

يف إطار تحضريات أكادميية االتحاد العام التونيس للشغل للقادم من أحداث ،انعقد اجتامع للمجلس العلمي وكان يف جدول أعامله:
* إعداد برنامج تكويني أكادميي درجة ثانية حول «الدواعي واألهداف»
وتحديد محاور الوحدات التكوينية إىل جانب طرح املسائل البيداغوجية والتنظيمية
وكان األخ سامي الطاهري حرض مبع ّية األخت سهام بوستة األمينة العامة املساعدة املسؤولة عن التكوين النقايب واألنشطة الثقافية.

مؤتمر سبيبة جدليان

الصحبي الزمّالي كاتبًا عامًّا
انعقد مبق ّر االتحاد املحيل للشغل بسبيبة وجدليان والعيون مؤمتر النقابة األساسية التأسيسية للسلك اإلداري
املشرتك والعملة للشباب والرياضة بإرشاف األخ بشري الخلفي الكاتب العام املساعد لالتحاد الجهوي للشغل
بالقرصين وبحضور االخ منجي العالقي الكاتب العام لالتحاد املحيل للشغل سبيبة جدليان والعيون.
وقد أفرز املؤمتر التشكيلة التالية املتألفة من اإلخوة الصحبي الز ّمايل (كاتبا عا ّما) وراشد كريبي وسمرية الرحييل
وعبد الرحامن الخلفي وعامد بلعيدي (أعضا ًء).

اجتماع عام بأعوان وإطارات
الشركة التونسية للكهرباء والغاز
بجبل جلود

اهلل لطيف يا أخ الشريف الربيني
تع ّرض األخ الرشيف الربيني الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بتطاوين إىل
وعكة صحية استوجبت إقامته بني مستشفى تطاوين ومدنني وهو يقيم اآلن يف
املستشفى العسكري بتونس وقد أجرى عملية جراحية كُلّلت بالنجاح.
نرجو لألخ الرشيف الصحة والعافية والعودة رسيعا إىل نشاطه املعهود.

انعقد اجتامع عام بأعوان وإطارات الرشكة التونسية للكهرباء والغاز بجبل جلود بإرشاف االتحاد الجهوي
للشغل بتونس وبحضور الجامعة العامة للكهرباء والغاز وذلك تحضريا للمرحلة النضالية القادمة.
ويُذكر أن عددا كبريا من األعوان كان حرض هذا االمتاع الذي ت ّم وصفه بامله ّم والذي جاء كذلك لتحميل
املسؤوليات لكل من له عالقة باالتحاد.
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الحوار النقابي

األخ بشير السحباني الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل ببنزرت

والية بنزرت لن تتطور بالكالم الجميل بل ال بد من فعل على أرض الواقع
* حاوره رمزي الج ّباري
ال يشء تغري يف بنزرت يف عالقة بامللفات العالقة
وهي التي كانت سببا يف اقالة وا ٍل ومجيء وا ٍل جديد
قالوا إ ّن قُربه من الرئيس قيس سعيد سيكون فرصة
لحلحة تلك امللفات عىل اهميتها الوطنية ووقعها
جهويا ال يشء تغري بدءا بالتنمية الغائبة والتي كانت
سببا يف تنفيذ ارضاب عددوا مآالته لكن عىل ارض
الواقع ٬ظَلَّ كل يشء عىل حاله ان مل نقل اي يشء
آخر وحتى القنطرة الجديدة التي تحدثوا عنها وعن
دورها الوطني بإسهاب فإن اشغالها معطلة منذ
جانفي  2022عىل كل حال وملزيد تقريب الواقع
ومعرفة ما يدور يف الكواليس كان لنا هذا الحوار
الخاص مع االخ بشري السحباين الكاتب العام لالتحاد
الجهوي ببنزرت ملزيد توضيح ما يجب توضيحه.
* أخ بشير ،من أين يمكن أن نبدأ؟
قبل البدء ،أود التو ّجه بتحية شكر إىل قراء
جريدة الشعب الذين حافظوا عىل عادة مطالعتها
وثانيا إىل القامئني عليها ملا يبذلونه من جهود
لتطويرها ومالمسة مشاكل الجهات والقطاعات
ضمن عمل نبيل وصعب جدا.
* لو نسألك مثال عن الملفات المعطلة
فماذا يمكن أن تقول؟
بدايتنا الب ّد أن تكون من  4ملفات مه ّمة
وأكيدة:
 1ـ مصنع سيكو فريب فإىل ح ّد الشهر 11
والعامل بال أجور أو مساعدات اجتامعية والجميع
«يتفرج» أمام عدم اتفاق الرشكاء وحتى جلسات
 4ـ انتداب  5اطباء يف مستشفى رأس الجبل
العمل التي انعقدت فإن نتائجها ال عالقة لها بالواقع
سواء مع الديوانة او مع هياكل الدولة والحال أننا قابله عدم تجهيز قسم االستعجايل وهنا أود أن أفهم
نريد حال رسيعا للملف يف عالقة باالجور والجوع ملاذا متاطلنا وزارة الصحة يف كل مرة رغم اننا كنا
امضينا معها محرضا تعهدت بتوفري كل املعدات
الذي يه ّدد عاملها.
 2ـ املؤسسات العمومية تعاين التهميش وغياب وانهاء عمليات البناء ـ لك ْن مرة اخرى يا خيبة
التوجه! لذلك اجد الفرصة مناسبة
القرار الرضوري عىل غرار الفوالذ
الطلب من وزير الصحة الدكتور
الذي ال احد أراد إنهاء معاناة
مدينة الجالء
عيل مرابط االلتزام بتنفيذ محرض
العامل مع العمل املنهك ومع
االتفاق عىل االقل.
وبنى تحتية
تعدد الحوادث وصوال اىل كون
املؤسسة ال تعرف أي مستقبل
لم تتغير
* وأين وصل مشروع
ينتظرها.
منذ خروج
القنطرة الجديدة؟
 3ـ حكاية الغاز الذي سيصل
ـ منذ شهر جانفي 2022
اىل والية بنزرت وحني اقول حكاية آخر عسكري
واالشغال معطلة ،وال يشء يوحي
فألن املشكلة عقارية وهي بال
فرنسي
بأن كل االطراف ستنفذ ما كانت
واليتي منوبة وبنعروس.
حل بني ْ
التزمت به.
 4ـ الوضع الصحي املنهك يف
غياب أطباء االختصاص وكذلك
* ما سبب التعطيل؟
عالقة وزارة الصحة باملنجز من بنى تحتية.
ـ قيل إن تعطيالت حصلت يف الصفقة ٬وبذلك
 1ـ فمتى سيتمّ االنتهاء من اعداد تأخرت عملية االنجاز التي فرحنا لبداياتها التي
قسم التوليد واالنعاش بمستشفى منزل كانت واعدة جدا لكن أقول مرة اخرى ال أحد ميكّنك
من الخرب الصحيح.
بورقيبة؟
 2ـ متى سيكون جاهزا «استعجايل مستشفى
* في غياب الخبر اليقين أسأل كيف
بوقطفة ببنزرت»؟
هي طبيعة عالقتكم بالوالي الجديد؟
 3ـ استعجايل معتمدية ماطر اين هو؟!

املايل لتصفية ديون الفوالذ وترسيح العامل الراغبني
يف ذلك لتكون املؤسسة عمومية.
* ركزت على الوضع الصحي في حين
أن وضع عديد المدارس والمعاهد سيء
للغاية فهل من مزيد التوضيح؟
ـ مل أشأ الرتكيز عىل أي يشء آخر ألننا ما زلنا
يف والية بنزرت نستغلّ مدارس وبنى تحتية ال يشء
تغري فيها منذ مغادرة آخر جندي للوالية واألغرب أن
بعضهم يقول إن بنزرت مدينة الجالء ونحن يف كلّ
ذكرى نعود إىل الوراء ألن بعض املسؤولني وعىل م ّر
الزمن مل يسعوا إىل تغيري وضع قريب من البؤس لك ْن
من باب محافظتهم عىل خططهم تجدهم يهللون
ملنجز هو يف األصل غري موجود وهنا ع ّيل القول إننا
يف بنزرت متأخّرون عن عديد الواليات األخرى يف
غياب العمل بشفافية وضمن ح ْوكمة رشيدة أقول
هذا دون أن أسمي األسامء ألنهم يعرفون أنفسهم
وهم مل يقدموا أي مجهود.
* وماذا عن ملفّ التّشغيل في بنزرت؟
ـ ككل جهات الجمهورية تعاين والية بنزرت
األم ّرين ونحن نجد سنويا سلوانا يف مواطنينا يف
الخارج ٬ث ّم بعد ذلك تعود الوالية إىل حجمها
الطبيعي وهذا الحجم ال يخرج عن دائرة بقية
واليات الجمهورية .ملف التشغيل ملف شائك جدا،
واملتخرجون الجدد وضعهم مأساوي ٬ونحن كطرف
اجتامعي نعاين ويالت املنشور عدد  20يسء الذكر
ونعاين من تعطل كل ملفات التنمية الحقيقية
وهذا ليس مرتبطا بالهياكل وإمنا بطبيعة وضع عا ّم
أوجدونا فيه بعضهم سامحه الله ٬وها نحن ندفع
رضيبته مثال يف باب امللفات املعطلة نجد مركز دار
الثقافة بغزالة فهو مركز سيكون حتام لفتح آفاق
التشغيل كذلك مرشوع محطة املياه بسجنان وصوال
إىل محطة التطهري إذ من غري املعقول هنا أن تكون
هذه املحطة قريبة من محطة توزيع املياه مبا أ ّن
القاعدة أن يكونا بعيدين عن بعضهم البعض هنا
أسأل :من يتح ّمل مسؤولية ذلك؟ أليست الدولة
طرفا أساسيا يف املرشوعني؟

ـ عالقتنا طيبة مع الوايل الجديد وقد وجدنا منه
حقيقة كلّ التفهم واالحرتام لكن ليس من العادي
ملف عىل اتصال به لنعرف حقائق
ان نصبح يف كل ّ
االمور واالوضاع .ما أود التأكيد عليه هو ان بنزرت
والية تكرث فيها اإلشاعات فكلام كان هناك حدث ما
إال وكرث الكالم ٬لكن هذا ال مينع يف القول إ ّن وايل
بنزرت أعاننا كثريا يف ملف «سيكو فريب» الشائك إذ
فيه أموال بلغت  64مليارا إال
أن قرار حله هو سيايس أساسا
وزير الصحة
ونحن يف انتظار وصوله متى
فهم «البنزرتية» أنهم إخوة مطالب باحترام
ويحتاجون إىل قرار مفيد
اتفاقنا مع
للجميع.

* ماذا عن ديوان األراضي
الدولية؟
ـ وضعية ديوان األرايض الدولية
وضعية صعبة جدا وصوال إىل ما مير به
الوزارة
مركز غزالة ماطر ـ نريد حلوال إلنقاذ
* قلت في وقت سابق
املؤسسة وكذلك إلنقاذ العامل من
إ ّن ملفاتنا المعطلة هي
وضعهم غري الواضح واالطراف املاسكة
وطنية أما منطلقها فهو جهوي نريد أن مبثل هذه امللفات ال تريد حلوال عىل سهولتها وإمنا
نفهم كيف يمكن أن تكون المعادلة؟
تريد تش ّنجا وتعكرا لألجواء ودعوة مني للجميع
ـ أي نعم ،هذا واقعنا خذ مثال مصنع الفوالذ لوضع مصلحة الجهة فوق كل املصالح اآلنية األخرى
املنتصب مبعتمدية منزل بورقيبة وإلنقاذه فإنه التي مل يعد لها مجال اليوم.
يحتاج إىل قرار ثوري من هياكل وزارة الصناعة .ويف
* وحتى نلتقي؟
هذا االتجاه نحن قدمنا للوزارة برنامجا ليكون مصنع
ـ شكرا مرة اخرى ٬وأرجو أن تجد امللفات
الفوالذ ّ
مختصا يف صناعة القوالب الحديدية الجديدة املعطلة بفعل فاعل حلوال ألجل مستقبل أبنائنا
ولالنطالق يف ذلك ال ب ّد من قرار أفقي سواء من فتونس لنا جميعا بعيدا عن املناكفات والحسابات
رئاسة الحكومة أو من وزارة الصناعة لتوفري الضامن الضيقة.
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اعالنات

تنشيط الشباب على شواطئ سوسة
وجوهرة الساحل تستعيد ضياءها
بإرشاف اإلدارة العامة للشباب
بوزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق
املثمر مع املندوبية الجهوية
للشباب والرياضة بسوسة ،تشهد
شواطئ الطنطانة من معتمدية
اكودة يوم الخميس  21جويلية
 2022انطالقة الربنامج الوطني
لتنشيط شواطئ جوهرة الساحل
التي تستعيد ضياءها عرب هذا
اليوم التنشيطي املميز والرث ّي
بعديد الفقرات واملحطات بشاطئ
الطنطانة الراجع بالنظر إىل بلدية
اكودة ويحمل هذا اليوم بني
ط ّياته حصص سباحة ومسابقات
ومباريات يف الرياضات الفردية والجامعية والعاب بحرية يتخللها تنشيط إذاعي
وسهرات شبابية ،هذا وأع ّد القامئون عىل حظوظ التظاهرة إىل جانب ذلك إقامة
وتركيز خيام عىل الرمال تض ّم عديد الورشات يف جملة من الفنيات واالختصاصات ذات
العالقة بهوايات الفئات الشبابية كام ال يفوتنا أنه ستنتظم بني الحني واآلخر عروض
يف الرياضات الدفاعية لبعض نوادي املؤسسات الشبابية بوالية سوسة .هذا وباتصالنا
باملنسق العام للربنامج الجهوي بسوسة املنشط عامر الصيد ،أفادنا بأن مرشوع هذه
التظاهرة الصيفية يتواصل بنسق واسع عىل مختلف شواطئ معتمديات الوالية
املطلّة عىل البحر األبيض املتوسط عىل غرار سواحل السلّوم ٬بوفيشة ،هرقلة ،النفيضة
وسيدي بوعيل ..إضافة إىل شط مريم ويشهد شاطئ بوجعفر يوم األحد 24جويلية
اختتام برنامج تنشيط الشواطئ هذا املوسم الشبايب .وبخصوص األهداف التي من
أجلها تأسست هذه التظاهرة الصيفية أوضح عامر الصيد أنها تندرج ضمن إتاحة
فرصة الرتفيه الهادف للشباب من مرتادي الشواطئ ثم تقديم ما ّدة تنشيطية مفيدة
عىل الشواطئ قصد استقطاب الشباب املبدع وحسن تأطريه واالهتامم بهواياته.
* أبو يحيى

وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري
المندوبية الجهوية التنمية الفالحية بمدنين

استشارة عدد  2017/04القسط عدد02
إعالن عدد( 04املرة األوىل بعد الفسخ)
إحداث بئر مراقبة «املحيجرة» (100م) بمنطقة الوعرة
بمعتمدية بن قردان من والية مدنني
يف نطاق برنامج إحداث آبار مراقبة وملزيد تدعيم شبكة مراقبة املوائد املائية بوالية مدنني ،تعتزم املندوبية الجهوية للتنمية
الفالحية مبدنني إعادة اإلعالن للمرة الرابعة (األوىل بعد فسخ االتفاقية) عن القسط عدد 02من االستشارة عدد  2017/04والخاص
بإحداث برئ مراقبة املحيجرة (عمق 100م) ملتابعة تطور املنسوب املايئ مبائدة الثاليث الرباعي بالوعرة ( )MPQ Ouaraمن معتمدية
بن قردان نظرا لعدم توفر آبار قياسية بالجهة.
فعىل املقاولني الراغبني يف املشاركة والذين لهم بطاقة تعاطي املهنة يف ميدان حفر اآلبار املائية صنف «ج» « »Cفام فوق أو
الذين تتوفر لديهم نسخة مطابقة لألصل من كراس الرشوط املتعلقة مبامرسة نشاط التنقيب عن املياه الصادرة بالرائد الرسمي عدد
 092بتاريخ  2019/11/15وفقا لقرار وزير الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري ووزير التنمية واالستثامر والتعاون الدويل املؤرخ
يف  04نوفمرب  2019يف الصنف املذكور اعاله ممضاة ومختومة من قبل االدارة املعنية ،االتصال باملندوبية الجهوية للتنمية الفالحية
مبدنني لسحب كراس الرشوط االدارية والفنية مجانا من مكتب الضبط املركزي اثناء أوقات العمل.
تصل العروض املتضمنة للملف الفني واملايل والوثائق االدارية يف ظروف مختومة عن طريق الربيد ومضمونة الوصول او عن
طريق الربيد الرسيع او تسلم مبارشة إىل مكتب الضبط باملندوبية مقابل وصل ايداع باسم املندوب الجهوي للتنمية الفالحية مبدنني،
شارع  2ماي  1966طريق تطاوين  4119مدنني ،حاملة لعبارة «ال يفتح استشارة عدد  2017/14ـ القسط عدد  02ـ اإلعالن عدد
( 04املرة األوىل بعد الفسخ) والخاص بإحداث برئ مراقبة «املحيجرة» بعمق 100م مبنطقة الوعرة من معتمدية بن قردان من والية
مدنني».
* محتويات الظرف:
يجب أن يحتوي الظرف عىل الوثائق املنصوص عليها بالفصل الخامس من كراس الرشوط االدارية الخاصة باالستشارة واملكونة
للملف االداري واملايل والفني.
حدد آخر أجل لوصول العروض إىل مكتب الضبط املركزي باملندوبية ليوم  2022/08/08عىل الساعة العارشة صباحا ،ختم مكتب
الضبط يشهد عىل ذلك.
ُح ّدد مبلغ الضامن الوقتي :بـ 1000دينار.
يبقى العرض صالحا ملدة  120يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.
تقىص كل العروض التي ال تشتمل عىل الضامن الوقتي أو الواردة أو املسلّمة بعد آخر أجل لتقديم العروض.

بلدية لمطة

إعالن تصحيح طلب استشارة عدد 2022/27
ملشروع صيانة الطرقات ببلدية ملطة
املدرج بالربنامج التشاركي لسنة 2022
يعلن رئيس بلدية ملطة عن اجراء استشارة للمرة األوىل عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط « »TUNEPSملرشوع صيانة الطرقات ،املدرج ضمن الربنامج التشاريك السنوي لالستثامر لسنة .2022
ميكن للعارضني الراغبني يف املشاركة املسجلني مبنظومة الرشاء العمومي عىل الخط « »TUNEPSوالذين تتوفر فيهم الرشوط املطلوبة بكراس الرشوط تحميل كراس الرشوط مجانا عرب املوقع www.
.tuneps.tn
يتم إرسال العروض وجوبا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط www.tuneps.tn
وملزيد من االرشادات حول كيفية التسجيل واستغالل منظومة  ،TUNEPSميكن االتصال مبركز النداء العاجل لوحدة الرشاء العمومي عىل الخط بالهيئة العليا للطلب العمومي عىل الرقم 70130340
أو عرب الربيد االلكرتوين.tuneps@pm.gov.tn .
يجب عىل املشاركني توجيه وثيقة السجل الوطني للمؤسسات عن طريق الربيد مضمون الوصول او عن طريق الربيد الرسيع او مبارشة مبكتب الضبط باسم رئيس بلدية ملطة يف ظرف خارجي مغلق
يكتب عليه «ال يفتح تكلمة للعرض املوجه عىل منظومة  TUNEPSاستشارة عدد  2022/27للمرة األوىل خاصة بصيانة الطرقات برنامج  2022لفائدة بلدية ملطة».
يكون آخر اجل لقبول العروض الفنية واملالية يوم الثالثاء  09أوت  2022عىل الساعة العارشة صباحا.
كام ُح ِّد َد موعد فتح العروض يف جلسة علنية بقاعة االجتامعات مبقر البلدية وبحضور العارضني أو ممثليهم مصحوبني بوثيقة التفويض وذلك يوم الثالثاء  09أوت  2022عىل الساعة الحادية عرشة
صباحا.
العارض ُمل َزما بعرضه ملدة مائة وعرشين يوما ( )120يوما وذلك ابتدا ًء من اليوم املوايل للتاريخ االقىص املحدد لقبول العروض.
يبقى
ُ
* مالحظة :كل عرض يرد بعد اآلجال املحددة باالعالن او ال يحرتم طريقة التقديم املذكورة يعترب الغيا.
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اقتصاد

 10ماليين نصيب المواطن من ديون الدولة:

مؤشرات مخيفة حول دوامة الفقر واملديونية حتى موفى 2022
حاجاته األولية ولعل رصاخ املواطن يف الشارع من التهميش االقتصادي
والفقر اليومي تؤكده مؤرشات البنك املركزي ،إذ نرش يف مد ّونته ،ما يؤكد
ارتفاع معدل الفقر يف تونس بـ  2.2نقطة مائوية وكذلك مؤرش «جيني»
من  32.82باملائة إىل  32.9باملائة« ،إذا استمر ارتفاع األسعار العاملية يف
األشهر املتبقية من عام  2022بالوترية نفسها التي كانت عليها يف أشهره
األوىل واستمر الدعم قامئا».
ويعترب مؤرش جيني ،نسبة إىل العامل كورادو جيني ،من املقاييس املهمة
واألكرث شيوعا يف قياس عدالة توزيع الدخل الوطني وغالبا ما يستخدم
يف االقتصاد لقياس مدى انحراف توزيع الرثوة أو الدخل عن التوزيع
العادل.
ونرش مقال يف مدونة البنك الدويل تحت عنوان «ارتفاع معدل التضخم
وأثره عىل أوضاع الفقر يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا» ،جاء فيه «أن
زيادة األسعار العاملية أدت إىل ارتفاع معدل الفقر يف تونس بـ 1.1نقطة
مائوية وقد ت ّم التخفيف من أثر ذلك عىل األرس املعيشية من خالل دعم
املواد الغذائية ومنتجات الطاقة».

* ناجح مبارك
من املرجح أن تبلغ قيمة ديون الدولة  105مليارات آخر السنة وذلك
حسب مؤرشات وزارة املالية وبالنظر إىل وثيقة «النتائج األولية لتنفيذ
ميزانية الدولة لسنة  »2022ليسجل الدين العمومي ارتفاعا بـ% 8،6
مقارنة باملدة نفسها من سنة ، 2021اما تقارير وزارة االقتصاد واملالية
الفرنسية والتي تتابع الوضع االقتصادي ببالدنا وتسعى إدارة الخزينة
العامة هناك اىل حلحلة االوضاع فتشري اىل ان حجم الدين قد يرتفع اىل
 130مليارا وهذا ما يجعل نصيب كل فرد من الديون أكرث من  10آالف
دينار .مام سيع ّمق حالة «االستالب املايل» ويفتح الباب عىل مزيد تفقري
الطبقة الوسطى واملعدمة يف السنوات االخرية.
ضغوطات متزايدة على المالية العمومية
تواجه املالية العمومية مزيدا من الضغوطات الداخلية والخارجية
ووزارة املالية مجربة ورغم ذلك عىل تسديد الديون املرتاكمة أو الجزء
االهم منها وأوضحت وزيرة املالية سهام البوغديري منصية أن تونس
توفقت خالل االشهر الخمس االخرية من السنة الحالية من سداد ديون
بقيمة  2،6مليار دينار وهذا الضغط لتسديد الديون يقتيض ترشيد
النفقات مام جعل وزارة املالية تسجل فائضا بـ 314مليارا متأتية من
تحسني االستخالص الجبايئ.
ورغم هذا املجهود املبذول من قبل مصالح وزارة املالية فإن املالية
العمومية مثقلة برتاكامت سنوات من سوء الترصف من «حكام هواة»
مام فاقم عجز امليزانية وفاقم املديونية ومن املتتظر ان يبلغ حجم
الديون  105مليارات حسب وزارة املالية ووثيقتها التوجيهية يف حني
تشري تقارير اخرى اجنبية وفرنسية باألساس اىل مبلغ  110مليارات وقد
تصل إىل  130مليارا ،ومن هذه التقارير ما نرشته اإلدارة العامة للخزينة
الفرنسية املهتمة بالوضع املايل لبالدنا منذ زيارة مسؤوليها اىل تونس
منذ اشهر.
 10آالف دينار نصيب كل مواطن
هذا الرقم املخيف سواء كان بني  105مليارات إىل  130مليارا -إذا ما
أخذنا بعني االعتبار ديون املؤسسات العمومية -يجعل نصيب الفرد
واملواطن يف تونس من هذه الديون يف حدود  10آالف دينار ،ومام

يدعو اىل القلق أن هذا الرقم الخاص بكل مواطن مرشح لالرتفاع ،هذا
مع ارتفاع خدمة الدين ذلك ان تسديد الديون لدى املانحني األجانب
يكون بالدوالر ،وكانت خدمة الدين العمومي قد ارتفعت بنسبة % 45
يف موىف مارس من السنة الجارية ،ليبلغ  3،8مليار دينار.
هذه املؤرشات األولية مرشحة لالرتفاع حسب عدد من خرباء االقتصاد
والترصف يف املالية العمومية وذلك بالنظر اىل توقعات ارتفاع املصاريف
والنفقات غري املتوقعة وغري املربمجة يف امليزانية بالعودة إىل تأثريات
الحرب الروسية األوكرانية التي ع ّمقت وحسب محافظ البنك املركزي
مروان العبايس العجز التجاري إىل مستويات مقلقة ووصلت اىل حوايل
 10مليار دينار أواخر ماي .2022
في عالقة المديونية بالتفقير
هذه النسبة املرتفعة للمديونية يلمسها املواطن املستهلك يوميا بالنظر
إىل حجم التضخم وارتفاع األسعار وعدم قدرة املستهلك عىل إشباع

نحو  % 3،1سنة 2023
ويف أفريل املايض ،نرش البنك الدويل بيانات عن اآلفاق االقتصادية
لتونس ،توقعت أن يصل معدل الفقر إىل  % 3.4يف  ،2022و % 3.1يف
 .2023ومن املتوقع أن ينخفض عدد الفقراء والضعفاء من  % 18.9يف
 2022إىل  % 17.7يف .2023
وقد كشفت دراسة أنجزها املعهد الوطني لإلحصاء بالتعاون مع البنك
الدويل ،نرشت يف سبتمرب  2020بعنوان «خارطة الفقر يف تونس» ،عن
ارتفاع نسبة الفقر بشكل رئييس يف املناطق غري الساحلية وتحديدا وسط
البالد وشاملها .وتصل نسبة الفقر حسب إحصائيات املعهد إىل .% 15.2
أرقام على طاولة وفد الصندوق
هذه اإلحصائيات واألرقام حول املديونية املشطّة ونصيب املواطن منها
يف تونس والذي يصل اىل  10آالف دينار اىل جانب معدل الفقر املرتفع
تصاعديا ستجد هذه األيام اآلذان الصاغية لدى وفد صندوق النقد
الدويل املوجود يف تونس إىل موىف االسبوع املقبل واملتفاوض مبارشة مع
خرباء وزارة املالية والبنك املركزي فأي مخرج ملواجهة الفقر واملديونية
دون إثقال كاهل الدولة واملواطن بالديون؟

غرفة المساحات الكبرى:

تخفيضات تصل إىل  % 10على هذه املواد االستهالكية
قال الهادي بكور رئيس الغرفة الوطنية للمساحات الكربى للشعب
إن املكتب التنفيذي للغرفة وبالتنسيق مع املكتب التنفيذي الوطني
وبدعم منه تدرس اآلن التخفيضات املنتظرة عىل عدة مواد غذائية
ومواد التنظيف وذلك بتحديد نسب تخفيض متفاوتة بني 5و،% 10
وذلك انطالقا من يوم 11جويلية الجاري ويف عالمات املساحات الكربى
«كارفور» و«جيان» و«املغازة العامة» و«مونوبري».
مشروبات ومواد تنظيف
أكد الهادي بكور عىل أن املؤسسات االقتصادية ومنها املساحات الكربى
تشكو من الصعوبات االقتصادية وأن كلفة العرض والبيع لجميع املواد
يف ارتفاع ومع ذلك فقد قرر مكتب الغرفة ومراعاة للحالة االقتصادية
الصعبة التي متر بها البالد مام انعكس عىل املقدرة الرشائية للعائالت
التونسية أن تخفض يف أسعار عدة مواد أساسية وتشهد تزايد االستهالك
صيفا ومن ذلك الزيوت النباتية واملصربات واملياه املعدنية واملرشوبات
الغازية.
وعن هامش الربح أكدت رئيسة الغرفة ان املثال االقتصادي للمساحات
التجارية الكربى يرتكز عىل غرار أي مؤسسة اقتصادية أخرى عىل هامش

الربح والذي يشمل خاصة التخفيضات التي يت ّم التفاوض بشأنها مع
املزودين ويقدر املعدل القطاعي لهذا الهامش بـ % 20وبذلك ردت
الغرفة عىل اتهامات لها بعدم جدية التخفيضات من طرف رئيس منظمة
ارشاد املستهلك لطفي الرياحي خالل ندوة مؤسسة التميمي للبحث
العلمي واملعلومات حول واقع وحقائق تضخم األسعار يف تونس.

تخفيض من المنتج قبل العرض
كان لطفي الرياحي قال «إن هامش الربح الخلفي الذي يتم يف إطار
عقد بني املنتج وأصحاب املساحات التجارية الكربى يخ ّول لها أن ت ْحصل
عىل تخفيض يف سعر املنتوج عند رشائه من املنتج بنسبة ترتاوح بني 35
و  % 40وذلك دون أن ينتفع بها املستهلك مبارشة.
واستشهد لطفي الرياحي الذي يرأس املنظمة التونسية إلرشاد املستهلك
املؤسسة بعد الثورة وتنافس املنظمة التونسية للدفاع عن املستهلك
أنه عندما يقتني مسؤول االنتاج والتوزيع باملساحة الكربى منتوجا
بـ  10دنانري فإنه وبضغط عىل املنتوج االصيل يقتنيه بـ 7دنانري فقط
بعد التخفيض الرضوري قبل عرض البضاعة يف أروقة املساحة التجارية
ويتفق مع املنتج عىل الرتفيع يف سعر البيع للحريف بـ  15دينار بدلَ

 10دنانري ويف النهاية فإن املساحات الكربى هي ال ّرابحة مهام كان حجم
التخفيض واملستهلك هو املوهوم بالتخفيض الوهمي.

تشغيل أكثر من  15ألف عامل وإطار
كانت عدة أطراف معنية باإلنتاج والتوزيع واملراقبة وإرشاد املستهلكني
قد دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات إىل رضورة التحرك لتشديد
املراقبة والتحقيق يف حقيقة التخفيضات لدى املساحات الكربى .وهذا
ما دعا الغرفة الوطنية للمساحات الكربى اىل التهديد بتقديم شكايات
ض ّد كل من يحاول املس بصمعة مؤسسات املساحات الكربى التي
تشغل أكرث من  15الف عامل واطار يف عدة اختصاصات.
وأكدت غرفة املساحات الكربى ان هامش الربح املوظف عىل السلع
واملواد امل َبيعة غري ٍ
كاف لتغطية مجمل أعباء ونفقات االستغالل مبا فيها
وملف صيانة األصول
االجور والكراء واالستهالك من الطاقة واملحروقات ّ
والتخفيضات عىل املنتوجات منتهية الصالحية ،ومع ذلك دعت الغرفة
املستهلكني إىل التثبت واإلقبال عىل التخفيضات املربمجة التي انطلقت
منذ االثنني  11جويلية الجاري.
* ناجح
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بالتلميح والتصريح
* لطفي املاكني

األجيال املغاربية

أثبتت مختلف الحقبات التاريخية
أن تحقيق وحدة املغرب العريب هو
الخيار االفضل والحقيقي لتجاوز مختلف
الصعوبات والعوائق التي كبلت تطور بلدانه
ومزيد تضامن شعوبه بعيدا عن الشعارات
الفضفاضة ألن ما يحدث tي العامل اليوم
من تجاذبات وتكتالت جراء الحرب الدائرة
بني روسيا وأوكرانيا أكدت مجددا اهمية
التكتالت املتامسكة خاصة اذا كانت مسنودة
مبقدرات طبيعية باتت اليوم الورقة االكرث
استعامال للمناورة واملطالبة وفرض الرشوط.
ال يغيب عن املتابعني أن كلفة «الالمغرب»
كانت موجعة لجميع دول املغرب العريب
وشعوبها رغم الخطاب الرسمي لحكوماتها
تغ ّيب تلك الحقيقة إال أن تقارير وأرقام
املنظامت املشهود لها بالنزاهة واملصداقية
ومثلها الخرباء واملختصون ت٫قول ما يجب
أن يقال عن منطقة هي محط أنظار كل
القوى اإلقليمية والدولية ومن تداعيات تلك
الكلفة ما يعانيه الشباب املغاريب من بطالة
وبحثه عن فرص الهجرة بطرق مختلفة
اكرثها تداوال بطرق غري نظامية خاصة ملن
تعوزهم فرص الهجرة املنظمة بعقود أو
الزواج بأجنبيات مام ميكنهم من ضامن فرصة
وكل هذا يجد دامئا الص ّد من
لتغيري أوضاعهم ّ
الطرف األورويب بالدرجة االوىل الذي يتغافل
عمدا عن احد اهم حقوق االنسان ونعني
حق التنقل دون قيود لكن واقع املتغريات
الحاصلة اصبحت تغلّب املصالح أ ّوال أي
إعطاء األولوية للتبادل التجاري اساسا ما
تحتاجه تلك الدول املتنفذة لرفاه شعوبها
وتدير الظهر ملعاناة آالف الشباب الباحث
عن امل افتقده يف وطنه.
وتلك املفارقة سببها بقاء حلم املغرب
العريب املوحد أحد األماين التي قد يطول
انتظارها ألسباب يعلمها الجميع وهذا ما
تستغله تلك الدول النافذة للمناورة ومزيد
بثّ التفرقة واالنقسام وفض رشوطها
وتحقيق أجندا استغالل الرثوات الباطنية
تحت مسميات مختلفة يف غياب موقف
موحد كان سيجرب تلك الدول عىل الخضوع
والقبول باالمر الواقع استنادا إىل مبدإ
املعاملة باملثل خاصة أنها محتاجة يف مثل
هذا الوضع الدويل إىل الرضوخ والقبول
بن ّدية مواطن املغرب العريب يف معاملة ال
تقل درجة عن تلك التي يتمتع بها سكان
ّ
الضفة الشاملية للمتوسط.

شؤون عربية
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تضيء الزنازينَ في فلسطين
الجزائر
ُ

* بقلم  /سميح محسن

نحبُّ الجزائر أكثر من ما استطعنا إىل ذلك سبي ً
ال
حب
كام يولد الجزائريون ،ويكربون عىل ِّ
حب
فلسطني ،يولد الفلسطينيون ويكربون عىل ِّ
رس ال
الجزائر أيضاً .هل لهذا
ِّ
الحب املتبا َدل ٌّ
لست معنيّاً بالبحث عن إجابة
نعرفه؟! وهنا
ُ
أل َّن امل ُِح َّب ليس بالرضورة أن يبحث عن أسباب
ح ّبه .عندما استقلّت الجزائر ،وطردت االستعامر
الفرنيس الوحيش عن أراضيها برضيبة دم تجاوزت
املليون ونصف مليون شهيد ،كنت يف الصف األول
االبتدايئ ،ويف قرية فلسطينية مه َّمشة .عندما
تُ ْذكَ ُر ثورة الشعب الجزائري العظيمة والعظيم،
اليومي
الطفل َّيف كيف ك ّنا نتربع مبرصوفنا
ُ
يتذكر
ِّ
للثورة الجزائرية التي مل يكن عقلنا الطفل يعي
ما هي الثورة؟ ومن هي الجزائر؟ وال ما ميكن
أن تقدمه الفلوس الخمسة التي كنا نضعها يف
مخصص لذلك من دعم للثورة الجزائرية
صندوق ّ
التي انترصت وأنا يف السادسة من عمري.
هل من ذلك التاريخ بدأ ح ُّبنا للجزائر وت َعلُّقُنا
الحب لها،
بها ،وتنامى هذا ُّ
ولشعبها العظيم يوماً بعد
يوم حتى بلغ اليوم مرحلة
العشق غري املحدود؟ لست
أدري! كان الحلم يراودين
لعدة عقود من الزمن
لزيارة الجزائر .وقد تحقّق
هذا الحلم مرتني ،األوىل يف
شهر ماي عام  2015عندما
ُد ِعيت ضمن وفد فلسطني
للمشاركة يف أسبوع ثقايف
عىل رشف قسنطينة عاصمة
للثقافة العربية ،والثانية يف
شهر أوت عام  2016ضمن
وفد لألمانة العامة لالتحاد
العام للكتاب واألدباء
الفلسطينيني لإلرشاف عىل عقد مؤمتر فرع
االتحاد هناك.
أثناء هاتني الزيارتني ،وإن كانت األوىل وفّرت يل
فرصة أوسع مدى لالحتكاك باألشقاء الجزائريني
هناك نظرا ً إىل طبيعة النشاط ،إال أ ّن ما ملسته من
محبة لفلسطني وأهلها يف الزيارتني أكد يل املؤكد،
همست يف أذن صديقٍ جزائري« :ارحمونا
حتى
ُ
الحب القاتل» مستذكرا ً ما قاله الشاعر
هذا
من
ّ
الراحل محمود درويش للنقاد العرب سبعينات
القرن املايض .عندما حطّت الطائرة عىل مدرجات
مطار هواري بومدين يف الجزائر العاصمة كدنا
نحن امل ّد ِخنني أن ننفجر قهرا ً المتناعنا عن
التدخني قرسا ً لعدة ساعات .وفور دخولنا إىل
قاعات املطار استقبلنا مضيفونا الجزائريون يف
قاعة كبار الزوار ،وكرسوا قانون منع التدخني يف
املطار وقاعاته ،وقال أحدهم إنها املرة األوىل التي
يكرسون فيها القانون يف هذه القاعة .يف ساعة
افتتاح نشاطات األسبوع الثقايف كان التزاحم عىل
الدخول منقطع النظري .قال أحد الحارضين بأن
دولة ( )---سبقتكم بإقامة أسبوع ثقايف هنا،
وبعد أيام سيأيت وفد ثقايف من دولة ( ،)---كانت
مشاركة الناس خجولة ،وأظنها كذلك ستكون.
ذات يوم دعانا صديق جزائري لتناول الغداء يف

إحدى البلدات ،ويف بيته كان عدد من املجاهدين
القدماء قد تجمعوا ،وكانت أعامرهم تدق
أبواب التسعني .عندما علموا أننا من فلسطني،
قال أحدهم« :لو كانت فلسطني عىل حدودنا
لَام توقفنا حتى تحريرها ،وتحرير الجزائر ال
يكتمل إال بتحرير فلسطني» .يف شوارع قسنطينة،
والجزائر العاصمة ،حيث أقمنا ،يُحاط الفلسطيني
مبحبة تقرتب من القداسة ،لذا همست يف أذن
صديقي الجزائري عن عظمة حبهم لفلسطني،
وألهلها .يقول صديقي الجزائري« :الجزائريون
أي قضية ،إال أ ّن قضية فلسطني
قد يختلفون عىل ّ
تجمعهم» .ويردد مقولة الرئيس الراحل هواري
بومدين« :نحن مع فلسطني ظاملة أو مظلومة».
يف تلك الرحلة مل يُخ ِ
ْف الجزائريون الذين اختلطنا
بهم قهرهم عىل وضعنا الداخيل ،وكانوا يتحدثون
بأمل عن حالة االنقسام ،ويتمنون علينا مبعنى
الرجاء أن نطوي هذه الصفحة السوداء .وكان

السؤال :هل يحب الجزائريون فلسطني أكرث منا؟
أي قضية،
أليسوا هم الذين قد يختلفون عىل ّ
وإمنا قضية فلسطني هي التي تجمعهم؟ يف الزيارة
الثانية ذهبنا من الجزائر العاصمة إىل والية بجاية
يف الرشق الجزائري عرب والية تيزو وزو ،وعندما
بدأنا بصعود الجبال واملرور عرب الغابات التي
تعرضت للحرائق يف العام املايض ،كنا نشاهد العلم
الفلسطيني مرفوعاً بشكل الفت عىل ساريات
تعتيل محال االسرتاحات عىل الطريق ،وكأ ّن العلم
الفلسطيني أصبح أحد مكونات الثقافة الشعبية
لدى الجزائر والجزائرين.
ملاذا الكتابة عن الجزائر اليوم؟
حب ال تنتهي عند الجزائريني ،بل
فلسطني قصة ٍّ
هي رواية طويلة ال تنتهي أجزاؤها وتفاصيلها.
أعرتف بأنني لست من عشّ اق لعبة كرة القدم،
وإن كانت اللعبة األكرث شعبية وجامهريية يف
العامل .هل الشعراء ال يحبون هذه اللعبة؟! كتب
شاعر فلسطني الكبري محمود درويش نصاً عن
أسطورة كرة القدم األرجنتيني «دييجو أرماندو
مارادونا» بعد رحيله املفاجئ تحت عنوان« :لن
يجدوا دماً يف عروقه بل وقود الصواريخ»:
«ماذا فعلت بالساعة ،ماذا صنعت باملواعيد؟
ماذا نفعل بعدما عاد مارادونا إىل أهله يف

األرجنتني؟
مع م ْن سنسهر ،بعدما اعتدنا أن نعلّق طأمنينة
القلب ،وخوفه ،عىل قدميه املعجزتني؟ وإىل م ْن
نأنس ونتح ّمس بعدما أدمناه شهرا ً تح ّولنا خالله
من مشاهدين إىل عشّ اق؟» أعرتف بأنني لست من
عشاق لعبة كرة القدم ،ولكنني شاهدت املباراة
األخرية ضمن فعاليات كأس العرب يف نسختها
العارشة بني فريقي (مقاتيل الصحراء) و(نسور
قرطاج) الشقيقني ،وهل أقول لهم كام قال درويش
باألسطورة ماردونا أن يف عروق (مقاتيل الصحراء)
وقود الصواريخ؟ ملاذا الكتابة عن الجزائر اليوم؟
هل أل ّن (مقاتيل الصحراء) وجمهورهم يرفعون
كل مباراة يخوضونها جنباً إىل
علم فلسطني يف ّ
جنب مع علم بالدهم الوطني ،ما يدخل البهجة
ٍ
يف نفوسنا نحن الفلسطينيني؟ أم أل ّن الفلسطينيني
أصبحوا يشعرون اليوم بأ ّن ظهرهم أصبح
مكشوفاً يف زمن عهر التسابق عىل التطبيع مع
العدو ،واالنبطاح تحت نعاله،
ومل يبق لهم من الدعم العريب
(الرسمي والشعبي معاً) سوى
الجزائر؟ أم أل ّن الجزائر أصبحت
يف دائرة االستهداف املبارش من
قبل عدونا (عدوها) وأعدائها؟
أم لكل هذه األسباب مجتمعة؟!
اعتاد الجزائريون عىل كظم
الغيظ إذا ما تلعق األمر بقضية
أو مؤامرة كربى تعصف ببالدهم
ومل نعلن موقفاً منارصا ً فيها
للجزائر .يف مؤامرة (العرشية
السوداء) التي (تِ ْن َذكِ ْر وما تِ ْنعاد)
كام يقول املثل الشعبي يف بالد
الشام ،والتي حولها زياد الرحباين
كاتباً وملحنا إىل أغنية بصوت
السيدة فريوز ،كان هناك َعتَ ٌب جزائري غري
معلَن علينا .أصبحت الجزائر اليوم عىل خ ِّط النار
عندما وقّعت الحكومة املغربية اتفاقية أمنية مع
دولة االحتالل ،وأصبح العدو ،عدونا وعدوها،
يقف عىل حدودها بشكل مبارش .نحن من ّيز بني
موقف الشعب املغريب الذي خرج للتظاهر ضد
تلك االتفاقية وبني الحكومة املغربية التي وقعت
عليها ،وهنا مل يعد للحياد أي معنى ،ويتوجب
علينا أن نعيد صياغة مقولة الرئيس الراحل
هواري بومدين« :الجزائر مع فلسطني ظاملة أو
مظلومة» ونعلن أن «فلسطني مع الجزائر ظاملة
أو مظلومة» ،رسمياً وشعبياً معاً ،أقول رسميا
وشعبياً معاً أل ّن للسياسيني حساباتهم التي قد
ال تلتقي بالرضورة مع رؤى وتطلعات شعوبها،
فالحياد يف قضية كهذه غري مربر عىل اإلطالق .لقد
أنهى كاتب الجزائر الكبري الراحل الطاهر وطار
رواية «الالز» باملثل الشعبي الجزائري الشهري« :ما
يبقى يف الوادي غري حجاره» ،وحقّا« :ما يبقى يف
الوادي غري حجاره» .مبارك لكم ولنا هذا الفوز يا
(مقاتيل الصحراء) .ونحن نحب الجزائر وشعبها
أكرث من ما نستطيع إىل ذلك سبيالً.
* شاعر فلسطيني مقيم يف مدينة نابلس املحتلة
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شؤون عربية

في دراسة عن بطالة الشباب المغاربي
آليات هشة وأساليب فاشلة عمقت األزمة وتشابه
يف أسباب عطالة الفئة الناشطة بالدول املغاربية
تعرضت دراسة أعدتها الدكتورة ألفة مللوم واالستاذة مريم عبد الباقي ضمن البحوث التي قامت بها منظمتا
«أنرتناشيونال ألرت» و«فريدريش أيربت» لبطالة الشباب بعدد من الدول املغاربية اذ تم اعتامد مقاربة نوعية
استندت اىل مقابالت فردية وشهادات وتقاسامت تفاعلية يف إطار مجموعات شارك فيها شبان وشابات يقطنون يف
ثالثة أحياء شعبية حي التضامن (تونس) حي أبو سليم (ليبيا) مدينة سال القدمية (املغرب).
وب ّينت الدراسة انه رغم افتقار
املنطقة العربية اىل بيانات دورية عن
الدخل والرثوة وهي رضورية لقياس
التفاوتات االقتصادية واالجتامعية فإن
أقل
هناك شبه اجامع عىل انها تسجل ّ
درجة املساواة يف العامل اذ تشري االرقام
اىل استحواذ  ٪10من السكان االكرث ثراء
عىل النسبة االكرب من الرثوة وقد جاء يف
التقرير االخري ملنظمة «اإلسكوا» لسنة
 2022ليؤكد من جديد عىل أن نسبة
البطالة يف صفوف الشباب والشابات
يف املنطقة العربية هي االعىل عامليا
عىل مدى السنوات املاضية من ذلك ان
بطالة الشباب الناشط البالغ من العمر
ما بني  15و 24سنة قدرت بـ  ٪51٫5يف
ليبيا و ٪26٫6باملغرب و ٪38٫1بتونس.
ومل تكتف البطالة بالتوسع يف
صفوف الشباب املغاريب من الوافدين
الجدد عىل سوق الشغل بل ان كل
املؤرشات تدل عىل ان املدة املتوسطة
* الدكتورة ألفة مللوم
لهذه البطالة قد متددت مستهدفة بدرجة
أوىل شباب الهوامش الحرضية وبشكل
خاص الفتيات رغم التقدم الذي احرزته يف مجال التعلم وتحصيل الشهادات مقارنة بجيل امهاتهن اذ تبلغ نسبة
البطالة بني الشابات باملنطقة  ٪40وهي االعىل عىل املستوى العاملي وهي متثل ضعف نسبة البطالة لدى الذكور.
وتشمل هشاشة العمل من هم بال عقود او تغطية صحية واجتامعية ذلك ان نسبة الشباب بالقطاع غري املنظم
باملنطقة العربية ميثل حوايل  ٪85وقد كانت لجائحة كورونا تداعيات سلبية عىل األوضاع االقتصادية واالجتامعية
خاصة للشباب املنحدرين من طبقات شعبية ففي تونس مثال رصح  ٪20من الشباب املرتاوحة اعامرهم ما بني 18
و 29سنة من بني العاطلني عن العمل بان الكورونا تسببت يف بطالتهم.
كام أكد  ٪18من املنتمني اىل نفس الفئة العمرية ان احد افراد العائلة قد فقد عمله بسبب جائحة كورونا التي
تسببت يف تزايد اعداد الفقراء.
* تشابه وتقاطعات
كشفت الدراسة انه رغم وجود أوجه اختالف بني البلدان املغاربية الثالثة التي شملتها الدراسة عىل اكرث من
صعيد سيايس واقتصادي واجتامعي فان التقاطعات بينها كبرية يف موضوع البطالة لدى الشباب واسرتاتيجيات
املقاومة والتعايش التي يلجأ إليها الشباب (إناث ًا وذكو ًرا) يف مواجهة االقتصاد االجتامعي الذي تنتجه كام تتشابه
مسارات البحث عن العمل املضني خاصة غياب وسائل النقل والتي متثل أهم عائق اثناء البحث عن فرص التشغيل.
كام تتقاطع متثالت الشباب بالدول املغاربية الثالثة حول تفيش الرشوة واملحسوبية وتراكم الحواجز البريوقراطية
واالدارية التي تعوق بعث املشاريع الصغرى اضافة اىل قصور النظم التعليمية يف مسايرة احتياجات سوق الشغل.
وب ّينت ذات الدراسة املنجزة من قبل الباحثني والباحثات مبنظمتي «أنرتناشيونال الرت» و«فريدريش أيربت»
ان العينة املعتمدة باالحياء الشعبية الثالثة ان االوضاع الشبابية متشابهة يف عالقة بأسباب ومسببات البطالة وأولها
آليات التشغيل الهش وهي متيل إىل التهدئة االجتامعية ليس اال مبا يزيد من خيبة االمل يف النخب ويف مؤسسات
الدولة التي ترى انها قارصة عن تقديم حلول فعلية وحقيقية لتغيري اوضاع تلك الفئات املهمشة لتجاوز حالة
البطالة املزمنة وتؤكد منظمة االسكوا يف تقريرها ان بطالة الشباب املغاريب تبقى قنبلة موقوتة البد من االنتباه اىل
انعكاساتها وبالتايل البد من القيام بخطوات استباقية تتمثل يف وضع مقاربات جديدة تقطع مع االساليب واآلليات
الفاشلة التي زادت من تعميق ازمة الشباب املغاريب وضعت الحواجز امام تحقيق طموحاته.
* لطفي املاكني

التسريع بتجنب تداعيات انفجار اجتماعي محتمل!

الجزائر الحبيبة  ،ماض مشرق
ومستقبل زاهر

* بقلم :جالل نشوان
يف عيد استقالل الجزائر الحبيبة نُعيل الهامات علّو السامء ،ونُرشف الرؤوس بلباسها تاج الع ّز
أجمل وأرقَّ مشاعر الوالء ونسطّر عىل هذه األرض الطاهرة ،أجمل
والفخْر ،ونبعث يف النفس َ
وكل عام والجزائر الغالية بألف ألف خري .يف عيد استقالل الجزائر الحبيبة ،ال
عبارات الفداءّ ،
كلامت تكفي وال شعر وال خطابة تُويف ،هذا البلد الحبيب (توأم فلسطني) كم نحن يف فلسطني
فرحون بهذا العيد املبارك واستقالله ،لنيضء شوارع فلسطني والجزائر بالشموع ،لننرث الورود
ونزينها ،لنفرح فرحة األحرار واألطهار ،يف العيد الوطني الستقالل الجزائر الحبيبة ،نستلهم
بطوالت الشهداء ،الذين رووا بدمائهم ثرى الجزائر الطهور ،ونستلهم مكانة وصورة هذه الدولة
املتحرضة التي حملت هموم األمة كلها ،خاصة قضية فلسطني التي أصبحت قضية كل مواطن
جزائري ،مسار وطني ،ملهم لكل األجيال ،بفضل الطريق الرشيد لكل القيادات الوطنية التي
تولت الحكم ،إن استقالل الجزائر أكد حقيقة ثابتة وراسخة لكل األمة ،أن نضاالت الشعب
الجزائري ،كتبه األحرار والرشفاء وهو عنوان مرشق لكل األمم والدول والشعوب .فالجزائر قدمت
لكل عشّ اق الحرية يف هذا الكون
املثل ،والقيم املعربة عن رفض الظلم ،حتى أصبحت منوذجاً ّ
أهداف كثرية ،وضعها ثوار الجزائر وعىل رأسها زرع الشعور باالعتزاز بالوطن ألجيال الشباب،
وبأن أسالفهم الذين ضحوا من أجله تركوا لهم أمانة عليهم صونها كام عليهم استكامل البناء
الذي بدأه الثوار.

حقا :رسخت الدولة الجزائرية ،الدميقراطية وأمل املواطنة .وتب ّوأت مكانة مرموقة بني األمم ،وكل
ذلك بفضل الثقل الحضاري والتاريخي العريق الضارب يف أعامق التاريخ ،حتى غدت مشعالً
منريا ً ،ترثي اإلنسانية بنضاالتها وعظمة أبنائها وحكمة قادتها ،أن الجمهوريّة الجزائريّة الحبيبة
عام ،إمنا متثل استقالل األمة كلها من
وهي تحتفل بعيد استقاللها الوطني يف  5جويلية من ّ
كل ٍ
املحيط اىل الخليج ،بعد أن لقنت االستعامر الفرنيس دروساً يف حب الوطن واالنتامء إىل ثراه
بعد أن مكث االستعامر الفرنيس  13عقدا ً ،أي ما يساوي  130عاماً ،حيث حصلت الدولة عىل
حريّتها واستقاللها بتاريخ  5جويلية سنة 1962ميالدي؛ فالجزائر مهد الحرية ومنبعها النقي
الطاهر الذي جبل بدماء الشهداء العظام ،ونحن يف فلسطني نحتفي بعيد االستقالل الجزائري
املجيد ،وكأننا نحتفي بعيدنا ،حيث اننا نحمل كل مشاعر املحبة واملودة لوقوف الجزائر الحبيبة
رئيسا وشعبا وحكومة مع شعبنا الفلسطيني وقضيتة العادلة ،ويف هذا اليوم األغر نوجه تحية
إجالل واعتزاز وتقدير وتستلهم من الشعب الجزائري العمالق كفاحه امللحمي البطويل الذي
قدم مليون ونصف املليون شهيد ،حتى صارت تسمى بلد الشهداء ،إن العيد الوطني الستقالل
الجزائر ،يجعلنا نبحر يف سجل الثورة الجزائرية العظيمة ،صاحبة التاريخ املرشق ،ألن محطات
الثورة العظيمة ،مليئة بإبداعات الثوار الذين مرغوا أنف االستعامر الفرنيس يف الرتاب ،تلك
النضاالت التي حملت دالالت رائدة ،حملت يف طياتها ،أصالة الثائر الجزائري العظيم ومنه سار
قطار الدولة الجزائرية سريا ً رائعاً ،وعىل ضوئه انطلق املارد الجزائري شامخاً كبريا بني األمم ،يجيئ
العيد الوطني ،بعد أن قدم الشعب الجزائري العمالق جباالً من األشالء ،فكان استقالالً عظيامً،
رائدا ً شامخاً وأن املبادئ التي أعلنها الثوار الجزائريون يف بيان غ ّرة نوفمرب الخالد لتفجري الثورة
التحريرية ،تحقق واسرتجعت األرض وبقيت األهداف السامية حارضة يف عقول وقلوب الشعب
الجزائري العظيم ،واليوم ينعم الشعب الجزائري بالدميقراطية ذات السيادة ضمن إطار العدالة
واالميان بالحرية يف عهد فخامة الرئيس عبد املجيد تبون وحكومته الرشيدة ،ويف العيد الوطني
الستقالل الجزائر الحبيبة نستذكر زعيم األمة وفارسها الرئيس بومدين رحمه الله الذي كان داعامً
كبريا ً لشعبنا الفلسطيني وكان خري سند ملنظمة التحرير الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني،
والشعب الفلسطيني لن ينىس للرئيس بومدين أنه هو من احتضن الكفاح الفلسطيني املسلح
قبل بدايته وعند بدايته وبعد بدايته وحتى وفاته ،ومل يبخل الرئيس هواري بومدين بأي دعم
عىل الثوار الفلسطينيني ..فكان رحمه الله يتمتع بالخربة الكبرية ودهاليز السياسة الدولية ،سالم
للجزا ئر الحبيبة يف عيدها الوطني ،وسالم لشعبها الحبيب ،وسالم لفخامة الرئيس عبد املجيد
تبون ،وسالم لحكومة الجزائر ،كل عام وجزائرنا الحبيبة بألف خري ،وحامك الله يا جزائرنا.
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ثقافة

مهرجان قرطاج الدولي في دورته 56

ما هي مقاييس االختيار التي وضعها

* رمزي
الج ّباري

كامل الفرجاين ثم طبقها؟

استفزين كامل الفرجاين حني قرأت له ترصيحا «فيه ما فيه» ا ّن ادارته كانت مضطرة
إىل إعداد وتأثيث سهرات مهرجان قرطاج يف دورته  56عىل عجل أي هكذا بصفة رسيعة
دون ترتيب للبيت من الداخل .قلت إنه استفزين منذ البدء النني انتظرته ان يقول كالما
مغايرا بعيدا عن كل تربير وهذا هو م ّرد هذا االستفزاز الذي كان مبوجب توجه فيه الكثري
من املحاباة واملجاملة .أقول هذا وانا اقرأ قامئة االسامء التي متت برمجتها يف الدورة 56
ـ وعىل حد علمي فإن عملية تكليف املخرج عبد الحميد بوشناق بتأثيث سهرة االفتتاح
اعادتنا بشكل من االشكال اىل ما تع ّودناه سابقا من عمليات التكليف إلعداد عرض ال
نعرف أساسا خلفيته الفنية والجاملية فحني نتوقف امام عنوانه فإذا بهذا العنوان يحيلك
عىل ما يشبه «الرحبة» ولنكن واضحني اي عالقة بني عرض فني فيه ابعاد جاملية وعرض
سنجد فيه من كل الفنون «حويجة» .أقول هذا واعرف مسبقا ان ال خيط رابط بني ما
سيغ ّنيه لطفي بوشناق وما ستقدمه املمثلة ريم الرياحي ولو أنها بدأت فنانة استعراضية
حني قدمها رؤوف كوكة للناس يف العرض كذلك نجد حمزة بوشناق وهو من العائلة
إذ مل يكف مقدم العمل ومخرجه عبد الحميد بوشناق
مع املصرية ووالده لطفي حتى نجد حمزة وهذا فيه دليل عىل
أ ّن العرض عائيل بنسبة  ٪100كام نجد املمثل البحري
شريين «ما تبقى الرحايل ابن الكاف الذي ز َُّج به يف مثل هكذا عمل
مرورا بعزيز الجبايل وامرية الشبيل وهالة عياد والشاذيل
من كالم ستقوله العرفاوي وبالل الربييك ومهذب الرمييل وهؤالء جميعا
وجوه عملت مع املخرج عبد الحميد بوشناق يف اعامله
يف يوم االختتام»! التلفزية التي قدمها يف أشهر رمضان ،اما عن جوقة
املزاودية فإننا نجد عبد الحميد قد استدعى لها «هشام
سالم ـ صاحب اغنية يا شمس الليل الضواية»! والتلييل
القفيص وصالح الفرزيط وسمري لوصيف وكافون وعبد الوهاب الحنايش وال ندري حقيقة
الخيط الرابط بني هذا السدايس وما هي الرسالة التي اراد عبد الحميد بوشناق متريرها
من خالل االعتامد عليهم يف عرض «عشاق الدنيا» .ثاين املسائل التي مل أر موجبا لها وتهم
عرض االختتام الذي ستغني فيه املطربة املرصية شريين عبد الوهاب التي هي ليست
بجديدة عليه ،إذ أتذكر انها يف آخر مرة صعدت عىل ركحه قالت كالما غري مشجع يف شأن
اعادة برمجتها مرة اخرى فإذا بيس كامل الفرجاين يربمجها رغام عن «التوانسة» جميعا
وحتى ال يتهمنا بعضهم اننا ض ّد هذا او ذاك! فإننا نود لو يجيبنا يس كامل الفرجاين عن سبب برمجة
عروض نور مهنا (سوري مقيم يف تونس) وانغام يف الذاكرة لعبد الرحامن العيادي وراغب عالمة (من
اصدقاء املهرجان) ونصري ش ّمة وفرقة زياد غرسة وياقوتة ليىل طوبال لنصل إىل «حرضة» الفاضل
الجزيري وهي التي استهلكوها إىل درجة أنها مل تعد تستحق املتابعة وهو عرض ال نرى انه سيضيف
ملهرجان قرطاج أي يشء وامنا سيستفيد صاحب العرض ماديا وكفى املؤمنني رش القتال اما يف باب
اشتقاق الجمل الفنية فإننا عرثنا عىل برمجة لصابر الرباعي وكذلك لحسان الدوس لننهي مع عرض
دريسيات وهو عرض سيقدم يف باب احياء ذكرى وفاة الفنان الجزائري رابح درياسة وقبل ان اختم
فأود االشارة اىل كون لطفي بوشناق سنجده يف االفتتاح مع االبن وكذلك لوحده ليلة  27جويلية
«ودقي يا مزيكة» .
* نعم اخطأ كامل الفرجاين يف اختياراته

تعزية ومواساة
انتقل إىل رحمة الله
األخ واملناضل محمد
العايش الزبيدي الكاتب
العام لالتحاد املحيل
باملرناقية برج العامري.
اللهم اغفر له وارحمه
وأسكنه فسيح جناتك
وصرب أهله وأحبابه.
وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

األكيد ا ّن كامل الفرجاين وضع نفسه موضع اتهام اذ منذ ان اعلن عن هذه الربمجة لعبد الحميد
بوشناق وسهام بعضهم وجهت نحوه الن بعضهم يريد هو االخر «فيم».

رسالة محبة
من األخت
الشاعرة فاطمة
بن فضيلة

أنا الشّ اعرة فاطمة بن فضيلة أكتب
هذه الرسالة إىل أحبايب وأصحايب أطلب
منهم أن يكونوا معي يف هذه الفرتة
الحرجة فقط بالدعاء حتى أتجاوز هذه
املحنة.
أحبكم جميعا
* فاطمة

تعزية ومواساة

تعزية

تعزية ومواساة

ببالغ الحرسة واألمل فارقنا أمس األربعاء األخ
والصديق والرفيق املنصف املطرياوي فله الرحمة
ولعائلته جميل الصرب والسلوان .نتقدم بأخلص
عبارات التعزية واملواساة اىل زوجته األخت سهام
سايس الناشطة النقابية بجهة صفاقس واملك ّونة
بقسم التكوين النقايب طالبني لها ولكل العائلة
الصغرية والكبرية الصرب ،وراجني من الله أن يتقبل
املغفور له بأطيب رحامته وأن يسكنه فراديس
جناته.

بشديد األىس و الحرسة ورد
إلينا خرب وفاة عم األخ خالد
بوعجيلة عضو الجامعة العامة
للمياه و عىل إثر ذلك يتقدم
كافة أعضاء الجامعة العامة بأحر
التعازي إىل جميع عائلته متمنني
من الله أن يلهمهم جميل الصرب
و السلوان.
إن الله و إن إليه راجعون.

ببالغ األىس والحرسة ،تلقينا نبأ وفاة والد
األخت عائدة محرز عضو املكتب الوطني
للمرأة العاملة وعضو الفرع الجامعي للتعليم
األسايس بأريانة.
وإثر هذا امل ُصاب الجلل نتق ّدم بأح ّر
التعازي وأصدق املواساة لكافة أفراد عائلته
راجني من الله العيل القدير أن يتغ ّمده بواسع
رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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الحوار األدبي

الشاعر سعيف علي لـ«الشعب»:

*حاوره :أبو جرير

انتهى زمن ال ّلجان الثقافيّة وبدأ زمن الجمعيات
الثقافيّة التي أصبحت تدويرا ألسماء معيّنة
الفرنيس فرانسيس
سعيف عيل شاعر تونيس تندرج تجربته الشّ عر ّية بوجه عا ّم يف ما يعرف بـ«شعر ّية األشياء» .وهي لون من كتابة الشّ عر ّأسسه الشّ اعر
ّ
بونج ( )1988 – 1899يقوم عىل التقاط املوحي واملفارق من تفاصيل األشياء .تزدحم قصائده بالصور املباغتة املربكة وتكشف يف مستواها الداليل عن
صفتني تبدوان متعارضتني :هشاشة نفس ّية بالغة شبه طفول ّية وشعور قو ّي بالتف ّرد( .الدكتور محمد صالح بن عمر).
والقاص سعيف عيل له ما مييزه يف املشهد اإلبداعي الوطني والعريب وله رؤى تحيلنا إىل فرادة تجربته كأنه يتوضّ أ باللغة.
الشاعر
ّ
فهو العب ماهر كاملاء يف ثرائه وثورته ،يسعى إىل الولوج إىل عراء الروح.
من منشوراته :متطر اآلن يف يدي (شعر) نصف بيمول من مقام الرست (شعر) املرايا ال ترى النور (شعر) محاولة للبقاء خارج ساعة يدوية (مجموعة
قصصية قصرية جدا) وله عديد املخطوطات يف الشّ عر والقصة والرواية .تنتظر النرش.
املطل عىل أفق دافئة.
لخصوصية تجربته ضمن جيل جديد ميارس الكتابة خارج السكون والسكينة والخنوع .التقينا به وسالحنا الحياد فكان هذا الحوار ّ
* لو نطل من ثقب الذاكرة وترسم لنا عتبات
السنوات التي جاءت بك إلى عالم الكتابة؟
 إنها الطريق ذاتها أو الطريقة ذاتها .تأخذك الكتب ثم تأخذها .كانتكتبا صغرية لطفل بىك حتى تشرتي له والدته قصة القط العنيد وكانت
أول كتاب ميتلكه ثم تطورت مع يفاعته .خضت كجييل مغامرات األلغاز
البوليسية وكتب جورجي زيدان ومحمود تيمور وعبد الحليم عبد الله
وتوفيق الحكيم وعيل الدوعاجي ومنت تحت «الزيتون ال ميوت» وتعلمت
أن القصائد التي يكتبها الشّ عراء بإمكانها أن تغادر كالطيور دون جواز سفر.
الحب وعن فلسطني
قرأت كثريا وطالعت ما أمكن حتى بدا يل أن أكتب عن ّ
وأن أكتب قصة قصرية يف نسخة مكتوبة واحدة شاركت بها يف مسابقة
القصة للمرة األوىل واألخرية لكنها بقيت يف أرشيفها حتى احرتقت مع دار
الثقافة محمد البرشوش وهو أمر محزن فعال .أذكر جيدا أنني حصلت يف
تلك الجائزة عىل كتب كان من ضمنها كتاب «أناباز» لسان جون بريس
من ترجمة عيل اللوايت وكان ذلك الكتاب هو الحبل القوي الذي ش ّدين إىل
الصور صعبة لكنها كانت طافحة
بحر ل ّج ّي هو بحر الكتابة .لقد بدت يل ّ
بجامل غريب ومتوتر وملتبس وعامر .مل يكن يل بعد من الوعي ألفهم تلك
املوسيقى الداخلية لكنني كنت مشدودا فعال إىل أمر برزخي.
يف الجامعة اسرتقت السمع إىل الشعراء والقصاصني والروائيني وانفتحت
عىل األدب العاملي واكتشفت األوديسة واإللياذة واإلنياذة واكتشفت
بطريقة فارهة مجلة «ايبال» لجان فونتان وقد كانت مقاسا عظيام للمعرفة
واألدب والتاريخ والجغرافيا واكتشفت امربتو ايكو وعرفت أن أمرا مهماّ
سيحدث مثلام حدث لزوربا وأدركت أن السالسة والقيافة والطّرافة هي
أبو حيان التوحيدي والجاحظ حتى أنني كتبت نصوصا متامهية من حيث
الرتكيب األسلويب معها ،اكتشفت أن الشعر طريق صعبة وغري مفضية لكن
اختيارها أمر ملهم ومتعب تزدحم فيه هذه األسئلة .يا االهي لقد كانت
قامئة طويلة من الكتب وأصحابها الذين أرفع لهم جميعا تح ّية وسالما
واعرتافا.
* يُقال إن الكاتب والمكتوب صنوان ال يختلفان،
كالهما ّ
يحل في اآلخر وال أحد يعلو على اآلخر وال شيء
يميز بينهما وأنت شاعر وقاصّ وروائي ...هل أنت
حاالت شتى لمدينة مبدعة واحدة؟
 ليست حاالت شتى لكنه سباق تختار فيه نصك أو يختارك النص.أقصد يف تجربتي أنني قررت أن أرسخها كشاعر وأن أركن قليال سفري يف
القص والرواية وأن أعمل فيها يف صمت كصمت املريد .أن تكون كل ذلك
ّ
النصفي
يعني أن تتعب يف تفصيل املقاس ورأب صدع فاألمر أشبه بالصداع
ّ
نص فككته إىل نصوص عديدة وفجرته وأعدمت منه
املستم ّر .عندي مثال ّ
مساحات عديدة ألنه قلّب نفسه عىل الرسد والشعر وأضاع طريقه .ليست
الكتابة قفزا بني أنواع شتى أو حرقة وأعني هجرة غري رشعية .إنها فقط
محاولة الغاية منها النجاة ...النجاة فعال...
* قال الدكتور محمد صالح بن عمر إن تجربتك الشعرية تندرج بوجه
عا ّم يف ما يُعرف ب»شعرية األشياء» ويقوم عىل التقاط املوحي واملفارق
من تفاصيل األشياء .هل من توضيح وتعقيب؟
 مل أناقش األستاذ الدكتور محمد صالح بن عمر يف هذه النقطة وهوالعارف حقا بتجربتي لكنني أعتقد أنه يقصد توليف املعاين من األشياء
البسيطة وبسط العالقات الحافّة بينها وهو كناقد يحاور النصوص من خالل
معارفه األكادميية الواسعة .الحقيقة أنني اطلعت عىل عامل «فرانسيس
بونج» من خالل اإلطاللة عىل التجربة الرسيالية التي جاورها دون أن
يعرتف أنه منها ومن خالل كتابه االنحياز لألشياء .لكن األمر قابل لإلنكار
فتجربة «بونج» مختلفة متاما وهي عىل أية حال تجربة فذّة وسابقة .أقول

إن األشياء جزء من عاملي كام أن اللغة مصدر من مصادر االلتقاط .أما
املفارقة فهي أصل من أصول الكتابة الصغرية واملد ْوزنة وقد مارست هذا يف
كتابة القصة القصرية جدا ألنها تتحمل املخاتلة وتتحمل أن ترفع الحكاية
وتقتل القصة وأن تقتل الحكاية وترفع القصة وتكرس املنتظر وحتى أن
تبني عالقات لغويّة متغطرسة عىل املعنى نفسه .أنا يف العاصفة أدرك هذا
جيدا ...وأدرك التحول والتجوال...
* يقول كذلك إن أغلب قصائدك تزدحم بالصّور
المباغتة والمربكة ونكشف في مستواها الدّاللي عن
صفتين .هشاشة نفسية بالغة ونسبة طفولية وشعور
قوي بالتفرد؟
 يقول كذلك األستاذ صربي حافظ يف تصدير قصيدة نرشها يف مجلةكلمة «هنا قصيدة ملبدع تونيس يجمع بني الرسد والشعر ،ويعترب القصيدة
صورا الستبصار ذهني ،ولعلّها تقدم صورة مصغرة للقصيدة التونسية
ظل
الحديثة اليوم يف رهاناتها نحو آفاق أرحب ألسئلة الحداثة والتأويل يف ّ
راهن ينشد التغيري والتحول» .هذا ليس بعيدا عماّ تفضل به أستاذي محمد
ّ
بالحواف ورمبا مبقاومة اللّغة ومحاورتها
صالح بن عمر .أقصد أ ّن اشتغايل

من العيب أن تتكرر أسئلة
المسعدي في مناظرة الباكالوريا
واالنقضاض عليها والتم ّرد فيها وعليها واالنغامس يف تزيني الدمية ثم قطع
رأسها يعطي هذا االنطباع القو ّي بالهشاشة والطفولية ورمبا اإلحساس
باالختالف .عىل كل حال الشاعر طفل كبري ونحن نعرف هذا جيدا وال
يقلق أن يكون الواحد هشّ ا بل مطلوب ذلك يف الشعر مبا أن إشارته كانت
تعنيني كشاعر .أنا لست محاربا أو عسكريا وال حتى سياسيا .فال يليق
بالشاعر واملبدع إال أن يكون هشّ ا.
* تنتمي إلى جيل جديد ومجدّد ال يقيم في الماضي،
هاجسه البحث والتجريب وتثوير النصوص .ما هي أهم
خصوصيات هذا الجيل المتمرد؟
 هذا سؤال داخل التاريخ وداخل السريورة .الجيل والتّحقيب وسيلةنقدية من أجل ملء صناديق األرشيف التي ال يعرف مكانها إالّ النقاد .قلت
دامئا إن هذا الجيل مل يكن أبدا طارئا عىل الكتابة التونسية والعربية .التمرد
ليس حربا طاحنة عىل أمناط الكتابة الكالسيكية وال مزاحمة لها وليس
س ّدا ملنافذها وال أعتقد أن الجيل الجديد يع ّرف نفسه ككتابة ض ّد بصورة
قريبة مام يفهمه «ميشونيك» لكنه يشتغل عىل لغته بتطويعها وهو العمل
األصيل الذي يساهم به يف صريورة األدب .مث ّة فعال مشكلة يف تعريف هذا
الجيل ألنه وإن ات ّحد يف رسم حدود أرضه فإنه و ّجه رسالة واضحة أنه
القاص
يعمل بطريقة مختلفة لذلك يكرث يف تقدميهم الشاعر املختلف أو ّ
املختلف أو الروايئ املختلف.
يحاول الجيل الجديد التّخفّف من تأثري األجيال السابقة وفيه أسامء
سيكون لها تأثري يف األجيال األدبية القادمة .لست هنا يف مقام جرد لألسامء
أنطولوجي ض ّد الزمن وميكن هنا االستئناس فعال بامللفّات
فهذا عمل
ّ
وخاصة مق ّدماتها التي أنجزها الشاعر عبد الفتاح بن حمودة مثال وهي
تتيح قاعدة بناء أصيلة وعميقة لفهمه.
* قال الشاعر محمد الغزي سأواصل الدفاع عن
كتّابنا الجدد والدعوة إلى إزاحة المسعدي عن طريقهم.

هل أنت معه؟
الصنمية شكل من أشكال موت الكتابة .يحرضين وبشكل ّ
حاف بيان
 ّ«روبري موريس» الذي أسقط فيه صفة الجامل عن بنائه املعدين «صلوات»
وع ّراه من كل صفة كام ع ّراه من أ ّي مضمون بعد أن تغري وتطور تصوره
فالصنمية هي فقدان الشجاعة يف االعرتاف بأن مضامني الجامل
للفنّ .
الصنم طريقة سيئة للغاية ملامرسة التكلّس.
تتحول ومتوت وأ ّن عبادة ّ
السياسة
عىل
القامئني
وعقم
املدريس
املنهج
املسعدي صيغة من صيغ عقم
ّ
الرتبوية يف تونس .ومن العيب أن تتك ّرر األسئلة عن نصوصه يف مناظرة
الباكالوريا بل إنها فعال أمر مضحك وساخر.
وال أظن أن رصخة الشاعر محمد الغزي رصخة عبثية بل رصخة عارفة
ّ
ستفتك مصريها وموقعها
وذكية فاألجيال الجديدة قادمة من الكتاب
ّ
مدريس قاتل.
وستفتك مصريها من منت
وكلمتها
ّ
* هناك من يقول إن المشهد الثقافي يعاني من
التهميش واإلقصاء والمحاباة واإلخوانيات والجوائز
الكاذبة ودور النشر الناشلة .هل أنت مع هذا التوصيف؟
 قطعا ...وقد قلت هذا دامئا يف بطاقات أس ّميها «مقاسات سعيف عيل»وأسمي الذين يت ّربعون بحياتهم ككتّاب من أجلها ب»صائدي الجائزات».
الجوائز فعال أمر ضاغط ومريب استطاعت دفع الكتاب إىل التّو ّرط يف
نزع االعرتاف عرب الجوائز لكن هذا األمر قاتل فعال .الجوائز العرب ّية حرس
مضارب القبيلة وحرس حدود ومتنع التغيري الحقيقي فعال وتحبسه عرب
اإلغراء عىل اليشء.
أما امللتقيات فأصبحت فعال جرمية واضحة بعد أن انتهى زمن اللّجان
الثقاف ّية وبدأ زمن الجمعيات الثقاف ّية التي أصبحت بدورها تدويرا ألسامء
معيّنة حتى إن عمال إحصائيا صغريا ميكن أن يعطينا جردا ألسامء مك ّررة
السياحة ال ّداخلية وراسخة يف
واألغرب أنها فاقدة للموهبة وراسخة يف ّ
املعايدات وتعترب الكتابة وجاهة اجتامعيّة فقط .لكن األغرب أن هذه
األمور قد أسقطت يف طينها حتى الذين حاربوها وانتقلت الخالّنيات إليهم
بل سقطوا بطريقة ف ّجة يف مآدب يجتمع فيها مديرو دور ثقافة يف مهرجان
واحد ويف سهرة واحدة .إنها وقاحة فعال وال أزيد...
* هناك حركة إبداعيّة ثريّة ومهمّة في تونس
لكنّنا ال نجد صداها في الجامعات الوطنيّة؟
 الجامعة التونسية متارس شعار دعه ميوت سرنى يف ذكراه العارشة إنكان بإمكاننا تأبينه وهو أمر مفهوم ألن أساتذتها املوقّرين ما زالوا حبييس
املدارس التي انتهت منذ زمن وحبييس الضرّ ورة البيداغوجية والتعليمية
والرتكيز عىل األدب املرشقي من أجل السرية الجامعية التي قد متكّنهم من
مكان يف جامعات الرواتب املجزية .الحركة اإلبداعية التونسية ترفع أعالمها
عاليا وتدين هذا االزدراء الذي ميارسه كثري من نقاد الجامعة وتدين التّقصري
املمنهج لك ّنها ستنترص بجيل جديد من األساتذة الذين يجاهدون من أجل
ت ْونسة البحث الجامعي.
* أنت من المهتمّين والفاعلين في المشهد
الثقافي وطنيا .ما هي أهم التحوّالت عموما؟
 مثة تحول ك ّم ّي الفت يف النصوص ويف الكتاّب وهو أمر سيوفّر تراكامإبداعيا عميقا يف مسافة زمنية لن تتجاوز العقد وستندثر الكثري من األسامء
املتم ّعشة يف األزقّة الثقافيّة املظلمة .مثة حركة ترجمة حقيقية غري أنها
تابعة لألسف ومل تستطع أن تقدم نصوصا بعيدا عن املتداول واملطلوب
الذي يحكمه السوق .مثة أيضا تح ّول واضح يف التوجه نحو األدب الرقمي
والنرش االلكرتوين وهذا سيطبع املشهد بح ّدة قد تكون خطرية وخطرة.
* أنت تراوح بين كتابة الشعر والقصة القصيرة
والرواية .هل هذا التوجه لتلبية حاجة نفسية أو بذخ
من أجل البروز؟
 طبعا ال ...ال أنا من ص ّناع املهرجانات وال أنا من صناع الحلقاتوالصفحات االفرتاضية التي تس ّبح بحمد مديريها وهذا يكفيني مؤونة
الدفاع عن نفيس.
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عرض الحلم العربي برمال بنزرت:

عدنان يمتع والحسيني يبدع واملحجوبي يتألق
ضمن الدورة األوىل من مهرجان الفنون والتخييم برمال بنزرت افتتح
الفنان عبد الرحامن العيادي عرض «الحلم العريب» بوجود فرقة محرتفة
من العازفني تفاعل معهم الجمهور الحارض والذي راوده الحنني لفرتة
الثامنينات والتسعينات فرتة ازدهار االغنية التونسية وسطوة الفنانني
عىل املهرجانات واالذاعات واملنوعات التلفزية.

تفاعل مع عدنان الشواشي

بعد تقاسيم عىل آلة العود للفنان سميح املحجويب وفّرت السهرة فرصة
إضافية للفنان عدنان الشوايش يك يلتقي جمهوره ويغني له ومعه أجمل
أغاين التسعينات والتي تفاعلت معها النسوة وذكرتهن بشبابهن ،كام
قالت إحدى الحارضات ،ومل تجد الفرقة املوسيقية اي حرج يف التفاعل
هي ذاتها بالغناء مع عدنان الشوايش طيلة الفرتة االوىل من السهرة.
اما الجزء الثاين فقد تخلله تقديم الفنان ومدير الفرقة عبد الرحامن
العيادي للضيوف من الجزائر ومرص وقد اطربت الفنانة أمينة كاراجا
يف تذكري الجمهور التونيس بأعذب األلحان الجزائرية من رابح درياسة

مرورا بالشاب خالد وهي مل تكن الفنانة الوحيدة من الشقيقة الجزائر
بل سجلت خالل املهرجان الفنانة سلمى الجزائرية حضورها ،يف سهرة
مع فرقة غجر بقيادة الدكتور سميح املحجويب.

مجدي الحسيني واستمرارية الفن العربي
األصيل

أطرى الفنان عبد الرحامن العيادي عىل قيمة العازف مجدي الحسيني
والذي تعلم عدد من العازفني عىل يديه وهو الذي ذكر الجمهور بعبد
الحليم حافظ وعامد عبد الحليم وهاين شاكر يف سهرة عزف فيها
الحسيني مرتجال وأثنى عىل أهمية أخذ املشعل من الكبار من أجل
استمرارية الفن العريب األصيل ،وش ّدد مجدي الحسيني خالل لقاء
باإلعالميني عىل أهمية الحفالت العامة والخاصة التي أحياها بتونس
منذ عقود مع أه ّم نجوم الطرب يف مرص والعامل العريب.
ع ْر ُض الفنان العازف البيانو مجدي الحسيني أمام جمهور مهرجان
الفنون والتخييم برمال بنزرت فتح شهية الغناء للعاملقة وهكذا صعد

الفنان سعد عثامن الركح تحت تصفيق الجمهور الحارض وبدفع منه
ليغني للفنان الراحل عبد الحليم حافظ وليبدأ «مشوار الطرب» مع
أغانٍ رقص عىل أنغامها الشيب والشباب.

العيادي يكسب الرهان.

الفنان عبد الرحامن العيادي مؤسس فرقة الوطن العريب للموسيقى
مسكون بهاجس جمع رموز الفن العريب من مختلف البلدان وقد
كسب رهان التجميع للبحث عن صورة أخرى لحضور ركحي مختلف،
مع السعي إىل تذكري الفنانني أوال والجمهور بأمهات األغاين العربية
التي تناساها الجمهور يف زحمة «اليوتوب» والتلفزات التي قطعت مع
الطرب.
* مبارك

«حومتنا فنانة» يف مسارات
* حسني عبد الرحيم
فضاء مسارات هو مكان استثنايئ بني كل الفضاءات الثقافية يف تونس فهو
ليس للصفوة واملثقفني بل لعامة الشعب ،واختيار املكان ذاته بني باب
العسل وباب سيدي عبد السالم ويف جوار كلية الفنون الجميلة جعله
نقطة تقاطع للفنانني والجمهور البسيط الذي يبيع ويشرتى يف االسواق
ويكدح ومل يكن هذا وليد صدفة فاملؤسسون وعىل رأسهم املرسحي
املرموق صالح حمودة وليس رسا أن العديد من انصار اليسار النقايب
والسيايس والجمعوي قد تضافرت جهودهم لجعله محور فاعليات فنية
واجتامعية عديده من رعاية أطفال الضواحي الشعبية املحرومة لعقد
ندوات فكرية لخلق مجموعة محبي الشيخ امام الغنائية التي تض ّم
حوايل مائة شاب وشابه والعديد من املوسيقني واملؤطرين املتطوعني،
ومكتبة ومرسح يستخدم كذلك كقاعة سينام .يف سهرات رمضان يغلق
سكان حومة «فرانس فيل» بالعمران دورهم ويأتون جامعات مع
صغارهم ليستأنسوا بالفن الجميل يف بطحاء يف نهج بن هاين ويأيت طالب
الفنون الجميلة ليشاهدوا املرسح والسينام ويشاركوا بالغناء ىف الكورال،
ويأيت عدد من املوسيقيني من اطراف املدينة ليعلموا الكبار والصغار
فنون الغناء امللتزم والشعبي.
احد اهم فاعليات الفضاء الشعبي جدا هو االحتفال السنوي «حومتنا
فنانة» والذي مير عليه عرش سنوات هذا العام ،وانقطع عن التواصل
لعامني بسسب الجائحة ،وعاد هذا العام بربنامج حافل وتغيري مهم
ونافع للنشاط .مام احدث نقلة نوعية ىف حجم الجمهور ونوعيته.
جمهور شعبي عادي مبحافظيه وتقدمييه ،ربات بيوت ونساء محجبات
و باملالبس التقليديه مع بناتهن واوالدهن باملالبس العرصية وآبائهن
املنتهني توا من العمل .جمهور من تونس الحقيقية بتنوعها وتعايشها
مع اختالفاتها.
اسبوع كامل من النشاطات الفنية املتنوعة بدأ من الخميس  30جوان
حتى االربعاء  6جويلية وكانت املجموعات املشاركة تضم فنانني أتوا من
كل الجهات وابتدأت بالعرض الفرجوي «النوالة» قدمته الفرقة الوطنية
للفنون الشعبي وهو عرض مركب ومثري للفرجة.
ويف اليوم التايل مجموعة «يوما» املوسيقية الحديثة واملتطورة والتي
تقدم فنها للمرة األوىل ىف مسارات وعىل مدار ساعتني احتفى بها
الحارضون.
كان يوم السبت يوما مبهجا بعرض «طبال قرقنة» وقدمته فرقة «انس
وشدي وردة» مع فقرات من شعراء شعبيني يلقون أشعارهم الدارجة
حول قرقنة والبحر والبحارة ،واستمر الرقص من مئات العجائز والشباب

حتى منتصف الليل ،وجدير بالذكر ان الرقص الشعبي هو عامل متميز
للثقافة الشعبية التونسية وااليقاعات االفريقية حارضة طوال الوقت
يف الحفالت الزواج والطهور واملناسبات املختلفة وهي جزء من تراث
فني ذي أصول افريقية وبدوية هي مام مكن السكان طوال قرون من
مواجهة متاعب الحياة واالحتفال بالعمل واالنتاج واملناسبات الوطنية
املختلفة.
كان االحد يوما للموسيقى واالغاين امللتزمة حيث قدمت مجموعة
«عيون الكالم» العديد من االغاين الثورية من اعامل الشيخ امام عيىس
والهادي قلة وآخرين والجديد هو أداؤها كوراليا وفرديا من كورال
نسوي ومبصاحبة آالت غربية مثل الساكسفون بعزف طارق معتوق
واألورغ وطبعا مع وجود العود بعزف خميس البحري وغنائه وايقاعاته.
كان التجدد لفرقة «أنخاب» بقيادة املوسيقار واملغني االستاذ عمر بن
براهيم مع املجموعة وبأوركسرتا متنوعة من آالت متن ّوعة رشقيّة وغربية
واملالحظ هو عودة إىل أسلوب الرحبانية الغنايئ ذي الطابع الرومانيس
والرسدية الغنائية كام تعودنا عليها يف تونس حديثا من الفنان يارس
جراد ،وهي تقاليد مغروسة يف حالة السامع العربية منذ عبد الحليم
حافظ وكذلك الرحبانية وكنا نظن ان األوان قد حان لتخطّيها إىل ما
هو أبعد.
يوم االثنني كان العرض الفرجوي «العجمي» وهو عرض سطمبايل غري
تقليدي اختلط به الغناء الصويف باإليقاعات االفريقية مع الشطيح
مبالبس عرصية ،وكانت الصاجات االفريقية املختلطة مع آهات الراقصني
وضحكات االطفال ىف انتشاء ما بعد حدايث يختلط فيه القديم مع
الجديد ويصنع ما هو كائن أمامنا يف البطحاء ومتتزج فيه عنارص فنية
مختلطة من عصور متنوعة وهي روح معينة للعرص نراها يف التصوير

والغناء واملالبس.
الثالثاء سهرة مع الحنني الثوري اختصاص مسارات ونقضيها مع موسيقى
وأغنيات فنان الشعب وبأداء مجموعة أحباء الشيخ أمام عيىس والتي
تكونت يف مسارات من عرشات الشباب وعديد املوسيقيني وتقدم الرتاث
الغنايئ للشيخ امام دون تغيري يف التوزيع او الطابع ومبصاحبة آلة العود
فقط لعازف او اثنني مع ايقاع خفيف احيانا وهي الليلة التي يتوافد
خاللها النشطاء السياسيني التقدميني يرددون ويحفظون االغنيات مع
الفرقة الستعادة ذكرياتهم النضالية الجامعية وتجويدها .وهذه ليلة
الحنني الثوري الجامعي بامتياز وتشكل ذروة االحتفاالت ويؤمها جمهور
طليعي يتطلع إىل التعبري عن نفسه يف الغناء كام يتمثل نشاطه السيايس
ّ
الجامعي عربه .ويعطي املشاركون لألغنيات التي كان مغنوها يؤدونها
فرديا معنى جديد بأدائها جامعيا مع عازفني او ثالثة للعود.
الختام االربعاء بعرض الفنان «بلقاسم بوقنة» ،ونكون قد اكملنا اسبوعا
من االستمتاع الفني ولقاء اصدقاء قدامى والتعرف عىل املجتمع األهيل
بالعمران وخروج السكان من دورهم ليتخلصوا من مشاهدة القنوات
التلفزية بعض الوقت ملشاهدة الفن الحي يف بطحاء «حومة شعبية»
ومع جريانهم الذين ال يلتقون بهم إال نادرا وبحضور زوار أتوا للمشاركة
معهم من بقاع كثرية ومبالبس متنوعة.
هذه تجربة خاصة جدا النفتاح فضاء ثقايف تقدمي عىل املحيط االجتامعي
والتأثري فيه والتأثر به وهي تجربة حية ميكن متابعتها ومحاولة نرشها
ألماكن اخرى ضمن توسع العمل الثقايف بعيدا عن االحتفاالت الرسمية
يف األماكن الفخمة والتي ال تقدم عاد ًة املضامني واالشكال التي تؤثر يف
الجمهور الواسع والذي هو يف اشد الحاجة إىل الثقافة ملقاومة التخلف
والظالمية والخروج من االحزان اليومية والرمادية املفروضة عىل واقعهم.
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نفس األسماء لنفس العروض
ككل املهرجانات غاب مهرجان بنزرت الدويل عن رواده ح ْولني فرضته
عليه جائحة كوفيد  19ويعود هذه السنة إلحياء ليايل بنزرت مبرسح
الهواء الطلق حافظ عيىس بتكلفة تناهز نصف مليار ضمن برمجة قد
تلبي رغبات متابعي املهرجان حيث شملت الدورة العرشين عرضا
 15منها موسيقية فنية وطربية وشبابية تونسية تستهل بعرض بنزريت
بعنوان بابا سلومة إهداء لروح امليسرتوسليم البكوش وتعقبه عروض
تعاد كعرض الزيارة ويرسى محنوش وزياد غرسة والجديد لعزيز
الجبايل وصربي مصباح وعربية بعرض لرامي عياش وعرض وائل جسار
وامليسرتوحمزة منرة.
كام شملت الربمجة  6عروض مرسحية عرض خاص باالطفال كام نسجل
عودة للطفي العبديل ووجيهة الجندويب ومعز التومي وعرض بنزريت
لجمعية النهضة التمثيلية ببنزرت بادارة ومتثيل واخراج لطفي الرتيك.
ويف ما ييل الربنامج:
االثنان  18جويلية :عرض االفتتاح بابا سلومة
األربعاء  20جويلية :عرض مرسحية القرهامنة ملعز التومي
الخميس  21جويلية :عرض شريين اللجمي وKASO
السبت  23جويلية :عرض بلطي
الخميس  28جويلية :عرض مرسحية الكنز الثمني لألطفال
الجمعة  29جويلية :عرض YUMA
السبت  30جويلية :عرض الزيارة لسامي اللجمي
األحد  31جويلية :عرض صربي مصباح
الثالثاء  2أوت :مرسحية  BIG BOSSAلوجيهة الجندويب
األربعاء  3أوت :مرسحية العفسة املحنونة لجمعية النهضة التمثيلية

ببنزرت
السبت  6أوت :مرسحية  VISAلكريم الغريب
الثالثاء  9أوت :مرسحية لطفي العبديل
الخميس  11أوت :عرض MOUH MILANO
الجمعة  12أوت :عرض THE MOZE
السبت  13أوت :عرض الفنان رامي عياش

الثالثاء  16أوت :عرض الفنانني وائل جسار وادهم مروان
األربعاء  17أوت :عرض  ÉVASIONلعزيز الجبايل
الخميس  18أوت :عرض الفنان زياد غرسة
السبت  20أوت :عرض نادي الزهراء للموسيقى مع فرقة أحنا
األحد  21أوت :عرض االختتام للفنانة يرسى محنوش.
* عبد الفتاح الغريب

«ملحمة وجع الوجود» للشاعرة ليلى ناسيمي
* أبو جرير
وأنا أقرأ «ملحمة وجع الوجود» للشّ اعرة املغربيّة املقيمة بتونس
نصا نقديّا كتبه القاص
الصادرة مؤ ّخرا عن دار وشمة لل ّنرش .تذكرت ّ
و ّ
وال ّناقد الراحل بلهوان حمدي عن رواية مراتيج لألديبة عروسية النالويت.
يقول هي رواية وعي مفقود يسعى إىل نحت وعي جديد .هي رواية
الجدلية االجتامعية املحض يف ظاهرها لكنها يف الحقيقة رواية معرفية
وفلسفية وجودية .هي رحلة تبحث عن نوازع اإلنسان .والسؤال ما
الذي جعلني أستعري كالم صديقي بلهوان حمدي.
اإلجابة واضحة وجلية بالنسبة إ ّيل .البدء واملبتدأ امتالء الذات الشاعرة
والبحث الدؤوب عن صلصال الكيان والتأمل يف التاريخ مبا هو حفر يف
أعامق رحلة اإلنسان بني النشأة ومنتهاه.
نجد الشاعرة ليىل ناسيمي يف أغلب أعاملها املنشورة وعىل اختالف
أجناس كتاباتها هي متوحشة يف فتح مراتيج األبواب امللغومة .ونجدها
متطاولة عىل حواء الصامتة والقنوعة والخنوعة .شاعرة صنعت مفاتيح
خاصة بها لخلع نوازع التاريخ الذكوري حيث نجدها عىل عجل وشدة
تفتح أقفال تاريخ مغلق عن الفضاء الخارجي وكأنها مدرسة أو تيار فني
فريد فرادة حشد لغتها .يوسف بريء من الوقت ولغوه ...من رسعته...
يطفو فوق ابتسامته بالود الذي يليق بطفولة سحيقة الحب.
هكذا تنطلق الشاعرة الغجرية يف نزع أسامل التاريخ ويوسف هو
الثواب والعقاب.
ونعود إىل املقدمة البياض التي حبرّ ها شاعر العواصف سمري الفرحاين.
يقول عن «ملحمة الوجع والوجود»« :قرأت االنفجار العظيم ،النار،
طفل التوركانا ،الخلية ،نشيد اين الخالد ،نص الخنت ).وأعدت قراءتها
مرات ومع كل مرة يزداد يف ذهني تركيز جرعة اإلدهاش إىل أن تحولت
إىل حدود إنكار معرفتي الشخصية بكاتبة النص أمام ذايت .وها أنا أذهب
إىل ما ذهب إليه سمري الفرحاين .
نعم وجدت نفيس وأنا أقرأ نصوص (ملحمة وجع الوجود) أنتهي إىل

جمرة من حريق وأتلذذ من أوجاع األسطورة وأفراح امليالد .ميالد البوح
األول عىل كراريس األيام املغ ّيبة واملنس ّية.
تعود بنا ليىل ناسيمي يف (ملحمة وجع الوجود) بجرأة إىل شواطئ
مهجورة وبحسها ولهفتها للحياة تر ّوض الرصاص .وترسم به أنغاما
السفر يف األسطورة وقنص
وأحالما .تكرس األحجار وتبني بناية أساسها ّ
السحري يف صدى الوجود .
الزر ّ
هي تكتب .قصة اإلنسان واألرض واملاء .تكتب بقلم ولد من عتمة

الكهوف حتى انبلج عىل الورقة بال وجه .
لغتها فريدة فرادة األنبياء .هي قصية آتية من حفرة قصية .إنها قصب
وارف االحمرار وسط العتمة .
تكتب بال ثياب وبال ثواب ،عذابها وحريتها وحربها ومحربتها حتى ال
تتسلل الوحشة إىل قصائد األيام
املجموعة الشعرية (ملحمة وجع الوجود) هي يف الحقيقة رسالة
وجودية فلسفية تبحث عن اإلنسان يف جوهره اإلنساين واملرجعي
والذايت واملوضوعي .هي كتابة بحث مستمر حيث نجد الشاعرة تفعل
فيك فعل سؤال الطفل فعل الغيث الفكري الباحث والالهث وراء هجرة
الفضاء الصامت والساكن للهدوء والقاطن مع نحر السؤال .ليىل ناسيمي
يف مجموعتها الشعرية األخرية (ملحمة وجع الوجود) هي شاعرة
فيلسوفة متيش عىل أوراق محفوفة بالعواصف .
وحتى ال يغضب من بهم وبهن مرض النعاس والرقاد .
زيدينا من رنني أوجاعك يا غجرية.
«الحب لعبة الخلق
والخلق لعبتنا
الغجرية ال تكتب
الغجرية تنكتب
بال نقاط وال فواصل» .
ليىل ناسيمي
شاعرة مغربية مقيمة بتونس
نرشت :خانة اآللهة نص مرسحي شعري
حروف الحر
مقامات شعر
هذا املساء
كأس واحدة تكفي
شالؤم بقاش
فكريت عن الفكرة.
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أنس جابر وصلت إىل
تونس ..واستقبال شعبي
ورسمي منتظر
وصلت نجمة التنس العريب أنس جابر ،أمس األربعاء ،تونس ،وتم استقبالها شعبيا
مبطار تونس قرطاج الدويل.
جاء ذلك بعد اإلنجاز التاريخي الذي حققته الالعبة يف بطولة وميبلدون ،لتصبح أول
عربية وإفريقية تدرك الدور النهايئ.
وعلمت الشعب أن حفال كبريا سيقام اليوم الخميس بشارع الحبيب بورقيبة،
أمام املرسح البلدي بقلب العاصمة التونسية ،حتى تتمكن الجامهري العريضة من
مالقاة أسطورة التنس التونيس ،التي أسعدتهم كثريا ،خصوصا يف بطولة كربى مثل
بطولة وميبلدون.
وكانت أنس جابر رصحت يف وقت سابق ،بأنها تستمتع بتشجيعات التونسيني يف
كل مباراة تخوضها ،وهو ما يدفعها إىل تقديم األفضل لديها يف كل مناسبة.

زرياط يلتحق بمنتخب
تونس لليد يف مصر

ديون النادي الصفاقسي التي دفعتها عنه
جامعة كرة القدم
كشفت مصادر خاصة عن قامئة ديون النادي الصفاقيس التي
تدخلت الجامعة التونسية لكرة القدم لخالصها من أجل تواجد
الفريق مبسابقة كأس الكونفدرالية اإلفريقية العام القادم وهي
تتوزع كاآليت:
الالعب صربي رشايطية  47ألف دينار

الالعب رشيد ايت عثامن  395ألف دينار
الالعب أمين حسني  220ألف دينار
الالعب زكرياء بن شاعة وفريقه الجزائري  197ألف دينار
املدرب الربتغايل بيبي مورسيا  213ألف دينار
مساعد املدرب مورسيا  125ألف دينار.

تأجيل الجلسة العامة االنتخابية التحاد تطاوين
أكدت الهيئة املديرة التحاد تطاوين أنه نظرا إىل عدم ورود مطالب ترشح لعضوية الهيئة املديرة ،تقرر تأجيل الجلسة العامة
اإلنتخابية مرة ثانية اىل يوم  30جويلية  2022عىل أن يكون آخر أجل لقبول الرتشحات يوم  26من نفس الشهر مع مراعاة التوقيت
االداري الصيفي.
ويشار إىل أن الجلسة كان من املنتظر عقدها يف املرة االوىل يوم  30جوان  2022واملرة الثانية يوم  13جويلية .2022

التحق أمس األربعاء الالعب ريان زرياط مبنتخب تونس لكرة اليد املشارك حاليا يف
كأس أمم إفريقيا لليد .2022
وسينض ّم زرياط إىل قامئة نسور قرطاج بدال من زميله عالء مصطفى الذي أصيب يف
الركبة ،خالل أول لقاء ملنتخب تونس يف املسابقة القارية ضد نيجرييا.
وسيكون زرياط متاحا لدخول التشكيلة التونسية يف املباراة الثانية بالبطولة املقررة
ضد منتخب الرأس األخرض ،مساء اليوم.
ووصل العب منتخب تونس والنادي اإلفريقي عالء مصطفى اليوم إىل تونس قادما
من مرص ،للخضوع إىل عملية جراحية بإرشاف رئيس اللجنة الطبية للنادي اإلفريقي
الدكتور محسن الطرابليس.
وعب عالء مصطفى عن حزنه الشديد لعدم مواصلة املشوار مع نسور قرطاج.
رّ
وكتب عىل صفحته الرسمية مبوقع فيسبوك «لألسف وبكل حرسة هكذا تنتهي رحلتي
مع املنتخب يف هذه البطولة اإلفريقية .أمتنى كل التوفيق ألصدقايئ يف باقي املشوار».
وتابع «هذا حكم الله والحمد لله .وعىس أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم».
ويتصدر منتخب تونس املجموعة الثانية ،ويأمل يف إنهاء الدور األول بالعالمة الكاملة
من خالل تحقيق الفوز الثاين الليلة عىل حساب منتخب الرأس األخرض.

مارشان يدرب االفريقي
كشف النادي اإلفريقي عن تعيني الفرنيس برتران مارشان يف منصب املدرب
الجديد للفريق ،خلفا للمدرب عادل السليمي.
وتوجهت إدارة اإلفريقي بالشكر لعادل السليمي عىل الخدمات الجليلة التي
قدمها للنادي ،ومتنت له النجاح يف باقي مسريته الرياضية ،وذلك يف بيان
رسمي.
وسبق أن قاد مارشان ( 69عاما) فريق اإلفريقي يف مناسبتني األوىل يف موسم
 ،2006-2007والثانية يف موسم .2017-2018
كام أرشف املدرب الفرنيس عىل نادي النجم الساحيل يف موسم ،2007-2008
وقاده إىل الفوز بدوري أبطال أفريقيا والتأهل ملونديال األندية.
وكان برتران مارشان قد خاض تجربة قصرية مع منتخب تونس يف .2010
وكانت آخر تجارب مارشان يف تونس مع فريق هالل الشابة الذي رحل عنه يف
مارس املايض.
الفني الفرنيس تجارب عديدة أخرى يف قطر مع أندية الخور وأم صالل والخريطيات ويف املغرب مع الرجاء البيضاوي
كام خاض ّ
ونهضة بركان.
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الترجي طلب تأجيل النظر والرابطة تناست الملف

تعميما للفائدة:

ماذا دوّن الحكم أسامة رزق اهلل على ورقة تنقالت الالعبني بالنسبة
مقابلة الرتجي الرياضي واتحاد بن قردان؟ إىل املوسم 2023 - 2022
 )- 1فرتة تنقالت الالعبني بالنسبة إىل املوسم الريايض : 2022-2023
تقرر بالتنسيق مع االتحاد الدويل لكرة القدم ما ييل:
تنطلق فرتة االنتقاالت الصيفية يف  09-جويلية  2022لتنتهي يف 30-سبتمرب -2022
.
تنطلق فرتة االنتقاالت الشتوية يف 02-جانفي  -2023لتنتهي يف 30-جانفي . 2023
بالنسبة إىل أندية الرابطة املحرتفة االوىل ويف عالقة بعدد األجانب تقرر ما ييل:
خالل املوسم الريايض :2022-2023
تحديد عدد الالعبني االجانب الذي ميكن تأهيلهم من قبل اندية الرابطة املحرتفة
االوىل مبا يف ذلك الالعبني املنتمني إىل اتحاد شامل افريقيا لكرة القدم.06 :
ال ميكن أن يتجاوز عدد الالعبني االجانب مبا يف ذلك املنتمني اىل منطقة اتحاد
شامل افريقيا واملرسمني عىل ورقة التحكيم  06العبني يف مقابالت الرابطة املحرتفة
االوىل.

من خالل السؤال املطروح سويف باب التثقيف الريايض عدنا إىل
األحداث التي عرفتها مباراة الرتجي واتحاد بنقردان لنعرض شيئا
مام د ّونه الحكم أسامة رزق الله عىل ورقة التحكيم.
وبالتايل نوضح ما يجب توضيحه ألن يف برنامج الرابطة عدم
ينص الفصل  42من املجلّة التأديبية لجامعة
معاقبة معلول إذ ّ
رصف فاحش – بصاق)
كرة القدم يف فقرته الثانية (حركة أو ت ّ
مسي أو عضو من اإلطار الفني تجاه
أن العقوبة التي يرتكبها رّ
املنافس تكون بالحرمان من الجلوس عىل البنك خالل  4مقابالت
مع خطية مالية قدرها ( 7000سبعة آالف) دينارا .وقد د ّون
الحكم أسامة رزق الله عىل ورقة مقابلة الرتجي الريايض واتحاد
بن قردان لحساب الجولة األخرية للبالي أوف بني الرتجي الريايض
التونيس واتحاد بن قردان التي دارت يوم  26جوان املايض أن

مدرب الرتجي نبيل معلول بصق عىل أحد أعضاء اإلطار الفني
املنافس .وقد استبقت هيئة فريق باب سويقة األمر وطلبت
يف املسألة تأجيل النظر عىل وضوح املوقف وال ندري ملاذا وقد
استجابت الرابطة للطلب دون موجب .فامذا أصابها؟ الحكم
د ّون حركة شاهدها .وجدول العقوبات واضح وال يستدعي
أي اجتهاد .وحتى وإن كان الرتجي يرغب يف تخفيف العقوبة٬
فيمكنه الطعن لدى لجنة االستئناف .وبعد أكرث من أسبوعني ٬مل
يطرأ جديد وال ندري ما الذي منع الرابطة من إصدار العقوبة؟
فهل يف األمر رس؟ إن هذه املالحظة ليست موجهة ضد معلول
أو رغبة منا يف معاقبته ٬وإنمّ ا ملسألة مبدئية من أجل تطبيق
القانون عىل الجميع عىل حد السواء.
* محمد

اجتماع الهيئة التسييرية للنجم الساحلي والرؤساء القدامى

بقاء القروي إىل حني!
أكد الكاتب العام للنجم
الساحيل السيد رفيق
بركة أنه تم االتفاق
خالل االجتامع بني الهيئة
التسيريية والرؤساء القدامى
عىل مواصلة الهيئة املنتخبة
اللتزاماتها
املستقيلة
باالرشاف عىل العمل
اليومي يف الفريق بتدعيم
من هيئة املساندة والدعم
اىل حني انعقاد الجلسة
العامة االنتخابية يوم 30
جويلية الجاري.
وقد حرض االجتامع كل من

ماهر القروي وعبد الجليل
بوراوي وعثامن جنيح
وحامد كمون يف حني اعتذر
عن الحضور كل من حامدي
املستريي ومعز ادريس
ورضا رشف الدين.
ويذكر أن عثامن جنيح
رفض أن يتوىل تسيري الفريق
إىل حدود  30جويلية وهو
ما فرض منطق إعادة ماهر
القروي إىل مكانه لتسوية
بعض امللفات العالقة بحكم
معرفته بتفاصيلها.
* محمد

ال ميكن أن يتجاوز عدد الالعبني األجانب مبا يف ذلك املنتمني اىل منطقة اتحاد
شامل افريقيا واملوجودين عىل أرضية امليدان يف املقابالت الرسمية لبطولة الرابطة
املحرتفة األوىل عدد  04العبني وذلك طوال مدة املباراة.
خالل املوسم الريايض :2023-2024
تحديد عدد الالعبني االجانب الذي ميكن تأهيلهم من قبل أندية الرابطة املحرتفة
االوىل مبا يف الالعبني املنتمني إىل اتحاد شامل افريقيا.04 :
ال ميكن أن يتجاوز عدد الالعبني االجانب مبا يف ذلك العبو منطقة الالعبني املنتمني
التحاد شامل افريقيا واملرسمني عىل ورقة التحكيم أو املوجودين عىل ارضية
امليدان عدد  4العبني .واحرتاما للعقود التي وقع إمضاؤها سابقا ،تبقى عقود
الالعبني املنتمني إىل اتحاد شامل إفريقيا سارية املفعول حتى نهايتها.
بالنسبة إىل النوادي التي بحوزتها أكرث من  6عقود قدمية لالعبني غري حاملني
للجنسية التونسية يقع احرتام هذه العقود وال يت ّم فسخها من قبل الجامعة
ولكن النادي ال ميكن له االنتداب اال يف صورة فسخ بعض العقود مبا يسمح ان
يكون العدد الجميل  06بالنسبة إىل املوسم  2022/2023و  04بالنسبة إىل موسم
.2023/2024
انطالقا من املوسم الريايض : 20222023
تُعفَى النوادي من رشط رضورة مشاركة الالعب األجنبي املنتدب يف  10مقابالت
دولية لتأهيله واملصادقة عىل انتقاله للبطولة التونسية.

اليوم الخميس الجلسة األولى:

فتح تحقيق يف شبهة تالعب بنتيجة
لقاء الرتجي الجرجيسي وأمل حمام
سوسة
رسعها يف اإلعالن عن فتح تحقيق
هي ورطة حقيقية وقعت فيها جامعة كرة القدم بت ّ
يف شبهة التالعب بنتيجة لقاء الرتجي الجرجييس وأمل حامم سوسة .واللخبطة تتوضح
بإصدار لجنة التأديب التابعة للجامعة قرارا مل يرض أي طرف ما جعل فرق املتلوي
وجرجيس وحامم سوسة تقدم طعنا لدى اللجنة الوطنية لالستئناف التي بعد سبات
عميق ق ّررت النظر يف املوضوع وح ّددت جلسة أوىل اليوم الخميس  14جويلية .2022
والغريب يف األمر ٬أن اللجنة راسلت هيئة نجم املتلوي فقط ومل تراسل ال أمل حامم
سوسة وال الرتجي الجرجييس .فهل ستنظر اللجنة يف امللف مع كل نا ٍد عىل حدة؟
الرتجي الجرجييس يدافع عن حقوق العبيه الكردي وحسام يف حني أن نتيجة اللقاء
ته ّم فريقي املتلوي وحامم سوسة .الحقيقة ال ندري كيف تدار األمور يف هذه الكرة
التعيسة؟
* عمر
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النادي اإلفريقي نجح في غلق ملفاته

لكن ليس من حق أهله أن يعاتبوا بن مصطفى وحمودة

تقرتب جامهري النادي اإلفريقي من تحقيق هدفها الذي يتمثل يف
اإلسهام يف تسديد ديون الفريق ،الناتجة أساسا عن ملفات نزاعات قدمية
تخص مستحقات العبني ومدربني سابقني ،وكذلك أندية تم إبرام صفقات
معها للتعاقد مع العبني آخرين.
وتتعلق الديون بالنزاعات التي صدرت بشأنها أحكام نهائية حتى تاريخ
 31ديسمرب  .2021ويتمثل التحدي األسايس لإلفريقي يف توفري  3ماليني
و 800ألف دينار تونيس (مليون و 300ألف دوالر أمرييك) ،من أجل
ضامن مشاركة الفريق يف مسابقة كأس االتحاد اإلفريقي.
وتعيش خزينة اإلفريقي حالة من اإلفالس ،بعد أن استنزفت شكاوى
بعض العبيه ومدربيه السابقني ،املرفوعة إىل لجنة النزاعات التابعة
لالتحاد الدويل لكرة القدم ،جميع إمكانات النادي ،وهو ما دعا جامهري
«نادي باب الجديد» إىل التدخل.
وأطلقت الجامهري حملة دعم فريقها ،وأسهمت يف ضخ مبالغ مالية
ُخصص عائداته لتسديد ملفات نزاعات العبني
لفائدة صندوق دعم ت َّ
ومدربني سابقني لدى االتحاد الدويل لكرة القدم « ،»FIFAلكون قرارات
هذا األخري أصبحت نهائية وغري قابلة للطعن منذ نهاية ديسمرب .2021
ونجح مجلس إدارة النادي برئاسة يوسف العلمي ،بفضل دعم الجامهري،
يف غلق  9ملفات نزاع حتى اآلن ،ويتعلق األمر بكل من الحارس فاروق
بن مصطفى ،وسيف تقا ،وعامد املنياوي ،وسيف الدين الجزيري ،وفخر
الدين الجزيري ،وعصام الدخييل ،وبسام الرصاريف ،ومدرب حراس املرمى
طارق عبد العليم ،واملدرب عمر حمودة وشهاب اللييل الذي تنازل عن
كل مستحقاته.
تخص تسديد مستحقات
ويحتاج اإلفريقي إىل تسوية  3ملفات أخرى ّ
نادي نرص حسني داي الجزائري يف صفقة انتقال العبه زين الدين بومتان،
ومستحقات التونس َيني أسامة الدراجي ومحمد سليم بن عثامن.

يُذكر أن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم «الكاف» قد اشرتط عىل األندية أن
تسوي جميع ديونها سواء بالسداد النهايئ أو بجدولتها ،وذلك للمشاركة
يف النسخة املقبلة من دوري أبطال أفريقيا وكأس االتحاد اإلفريقي 2022
 .2023أما األغرب يف كل هذا هي الحملة التي شنها بعضهم عىل الحارس

السابق فاروق بن مصطفى الذي رفض التنازل عن أي مليم شأنه شأن
املدرب عمر حمودة وهو العب سابق يف اإلفريقي وعمل كمساعد
مدرب يف اإلفريقي ملدة زمنية قصرية إال أنه تشبث بقرار إلزام هيئة
اإلفريقي بدفع كل مستحقاته املالية كاملة ومتكاملة.
* حسني

الجلسة العامة الخارقة للعادة للنادي البنزرتي

ماذا عن الذي مضى وفات!؟
متّت خالل الجلسة العامة الخارقة للهيئة التسيريية
للنادي البنزريت برئاسة سامي بالكاهية التي ترأسها
كل من الرئيسني السابقني محمد الصالح الغريب
ومحمد عيل بلقائد حسني ،املصادقة من منخرطي
الجمعية وعددهم  87منخرطا من مجموع 125
منخرطا بصفة رسمية عىل تنقيح  5فصول من القانون
األسايس للجمعية املنقح سنة  2019خالل فرتة رئاسة
الرئيس السابق للنادي عبد السالم السعيداين ،وهي
الفصل  24املتعلق باملدة النيابية لرئاسة الجمعية
من خالل التقليص فيها من  4سنوات إىل سنتني،
والفصل  25املتعلق برشوط الرتشح لألعضاء االربعة
للهيئة املديرة للجمعية مبن فيهم الرئيس وذلك
بإضافة رشط الحصول عىل شهادة الباكالوريا لرئيس
الجمعية.
كام ت ّم إلغاء الرشط املتعلق برضورة توفري 150
ألف دينار للرتشح لرئاسة النادي ،وإلغاء الفصل رقم
 45الذي يتعارض مع الفصل  44االصيل يف القانون
األسايس وتعويضه بالفصل  45جديد الذي يشري اىل
انه يف حالة شغور يف منصب أحد األعضاء بخالف
رئيس النادي يتوىل بقية األعضاء اقرتاح شخص
جديد يت ّم االتفاق بشأنه عىل أن يكون صوت رئيس
الجمعية املرجح يف حالة وجود خالف لسد الشغور
آنيًّا عىل أن يت ّم الدعوة إىل جلسة عامة خارقة للعادة
يف غضون  90يوما للمصادقة عليه ويف حالة عدم
املصادقة يفقد ذلك الشخص عضويته.

وش ّدد أعضاء الهيئة التسيريية للنادي البنزريت
خالل الجلسة ،ان هذه املراجعات الهدف منها
مال َءمة القانون األسايس للنادي مع القانون األسايس
للجمعيات الرياضية من جهة وباألخص تيسري عملية

الرتشح لقيادة الجمعية يف ما تبقى من رهانات
رياضية وشبابية مستقبلية واجبة لكل من يرغب يف
تقلد مهمة رئاسة النادي ،كام دعت الجلسة الهيئة
املديرة املقبلة للنادي إىل رضورة إجراء مراجعة

جذرية للقانون األسايس للجمعية برمته حتى يُالئم
َ
الظروف املعارصة للمحيط الريايض والتنموي وغريه
عرب تكليف هيئة موسعة تضم خرية الخرباء يف املجال
إضافة إىل الدعوة اىل تحضري قانون داخيل للجمعية.
ومن جهة ثانية صادق منخرطو الجمعية خالل
فعاليات الجلسة العامة العادية التي انتظمت
مبارشة عقب الجلسة العامة الخارقة للعادة ،عىل
التقريرين املايل واالديب لفرتة رئاسة الهيئة التسيريية
بني شهر ْي نوفمرب من سنة  2021وجوان من السنة
الجارية  ،2022إذ متت اإلشارة بشأن التقرير املايل
اىل أن جملة املصاريف واملداخيل كانت يف حدود
 1.269.871.580مليون دينار.
كام أشارت هيئة سامي بالكاهية يف ملحق توضيحي
إىل أن التقرير املايل مل يتعرض لفرتة رئاسة الهيئة
السابقة حيث ت ّم تكليف مراقب حسابات بها معني
من قبل هيئة الخرباء املحاسبني وهو وحده الذي
سيقول كلمته بشأنها.
يشار إىل أن فتح باب الرتشح لرئاسة النادي ح ّددت
خالل الفرتة املرتاوحة بني  12و 18جويلية الجاري
عىل ان تعقد الجلسة العامة االنتخابية يوم 24
جويلية من الشهر الجاري  ،2022وستتكلف بها
لجنة تتكون من االساتذة هشام بن جامع وحمدة
بن سعيد وبشري املنزليش.
* عبد الفتاح

