
إن االتحاد من أعظم أدوات الرقي 
في هذه البالد. وهو موطن الكفاح 

الحقيقي الصادق الصالح الذي ال يرمي 
إال إلى إقرار العدل والحريات األساسية 
ه في  وإلى منح المجتمع التونسي حقَّ
الرفاهية واالزدهار المادي والمعنوي.

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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في جامعة المالكمة

وزير الرياضة عيّن صديقه وعضو 
اللجنة األوملبية وضع صهره

اإلصالح الجبائي

ملف محوري تناسته الحكومات املتعاقبة 
وزارة الصحة 

تسحب هذا الدواء من 
الصيدليات ما الحكاية؟

مسرحية نموت عليك للمنصف ذويب والمين النهدي 

أم  املسرية  إلنهاء  جدل 
حسابات املندرة والصابة؟

األجراء يف تونس يدفعون 69٪ من الضرائب على الدخل...

االتحاد، الرابطة، النساء الديمقراطيات واتحاد طلبة تونس

 يف معمعة خطاب 
العنف والتخوين!
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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وطنية

بيان املكتب التنفيذي 
الوطني   لالتحاد

 حول تصريح وزير 
الخارجيّة األمريكي

أمريكا  وسفراء  خارجية  وزراء  ترصيحات  مّدة  منذ  تكّررت 

الدروس  إللقاء  تونس  يف  الوضع  حول  األوروبية  الدول  وبعض 

آخرها  وكان  والوعيد،  التهديد  حّد  وبلغت  الدميقراطية،  حول 

اللّذين  تونس  يف  املرتقب  وسفريها  أمريكا  خارجية  وزير  ترصيحا 

التونيس واستبطنا عقليّة  التدّخل السافر يف الشأن الداخيل  جّسام 

العام  الوطني لالتحاد  التنفيذي  استعامرية مكشوفة، وإّن املكتب 

التونيس للّشغل:

يدين بشّدة الترصيحات املتكّررة للمسؤولني األجانب عن الوضع 

يف تونس ويعرّب عن رفضه املطلق التدّخل يف شؤوننا الّداخلية وينبّه 

بل  الترصيحات  عىل  يقترص  مل  الّداخيل  الشأن  يف  التدّخل  أّن  إىل 

كامل  يف  السفارات  بأعامل  والقامئني  السفراء  تنّقل  إىل  تجاوزها 

أرجاء البالد دون حسيب أو رقيب وإىل ما متارسه بعض الدول عىل 

التونسيات والتونسيني من انتهاكات سواء بخصوص تأشريات السفر 

بتواطؤ  التونسيني  النظاميني  غري  للمهاجرين  القرسي  الرتحيل  أو 

مع السلطات التونسية وأيضا من خالل الضغوطات الدولية لفرض 

السلطات  ويطالب  البغيض،  الصهيوين  الكيان  مع  تونس  تطبيع 

األمرييك  السفري  اعتامد  تعليق  األمر  لزم  وإذا  مبوقف حازم وقوي 

إرادة  وتجسيد  االنتهاكات  لهذا  حّد  وضع  إىل  ويدعوها  الجديد 

الشعب الحقيقية يف رفض التعّدي عىل بالدنا بأّي شكل من األشكال.

بالّدول  االستنجاد  الداخلية  السياسية  القوى  بعض  بتعّمد  ينّدد 

الحيف  فيها  عّم  حقبة  إىل  والعودة  الحكم  الستعادة  األجنبية 

االقتصادية  األزمات  فيها  وتعّمقت  واإلرهاب  الفساد  واسترشى 

باألحالف  االصطفاف  عرب  الوطنية  السيادة  وضاعت  واالجتامعية 

والخضوع لتعليامت الدول.

أتاحت  التي  هي  املتعاقبة  للسلط  املتّبعة  السياسات  أّن  يؤكّد 

باتّباع  وذلك  الوطني  الشأن  يف  للتدّخل  الفرصة  الخارجية  للقوى 

مسار إصالح انفرادي ومتعّرج ومرتّدد ومن خالل سياسات التداين 

لتعليامت  املشني  والخضوع  املذلّة  املساعدات  وطلب  املفرطة 

يحدث  كام  األعمى إلمالءاتها  والتطبيق  املانحة  الدولية  الصناديق 

هذه األيام مع صندوق النقد الدويل.

واالحتجاج  النقد  يف  واملواطنني  املواطنات  كل  حّق  عىل  يشّدد 

وإبداء الرأي يف الشأن الوطني واملشاركة فيه بعيدا عن االستقواء 

السياسية  ولألزمة  بالدنا  ملشاكل  حّل  ال  أنّه  ويؤكّد  بالخارج 

واالقتصادية واالجتامعية يف تونس خارج املبادرة التونسية التونسية 

إىل  أّدت  التي  واألخطاء  االنحرافات  لكّل  حقيقية  مبراجعة  وذلك 

حّد اآلن إىل إهدار الفرصة التاريخية إلصالح األوضاع ومعالجة آثار 

والحيف  والتمييز  والتخبّط  بالرأي  االنفراد  من  متعاقبة  حقبات 

االجتامعي من أجل النقلة بحياة التونسيات والتونسيني نحو األفضل 

واألعدل وضامن سيادة حقيقية غري خاضعة للضغوط واالبتزاز.

األمني العام: نورالدين الطبويب

من  الدولة  عائدات  بلغت 
حوايل  الدخل  عىل  الرضيبة 
تونيس  دينار  مليون   4336
األوىل  الخمسة  األشهر  خالل 
من سنة 2022 مسجلة بذلك 
باملائة   13.9 بنسبة  ارتفاعا 
مقارنة بالفرتة نفسها من سنة 
2021. وجاء يف تقرير النتائج 
امليزانية  لتنفيذ  الوقتية 
وزارة  ِقبَِل  من  املنشور 
االجراء  مساهمة  ان  املالية 
بلغت  قد  الدولة  عائدات  يف 
دينار  مليون  حوايل3011 
من  باملائة   69.44 حوايل  أي 
الدخل  عىل  الرضيبة  حجم 
من  أكرث  يعادل  ما  وهو 
ضعفْي مساهمة املهن الحرة 
البالغة 1325 مليون دينار أي 
باملائة   30.5 نسبة  يعادل  ما 

والساعد  بالفكر  العامل  ان  بوضوح  نالحظ  ان  وميكن  فقط 
يدفعون مساهامت رضيبية أكرث من ضعف مساهمة أصحاب 
املهن الحرة التي ترد يف قانون املالية تحت عنوان موارد أخرى. 
ويؤرش هذا االمر بوضوح عىل انعدام العدالة خاصة أن عائدات 
الرضيبة عىل أجور العامل قد ارتفعت بنسبة 10.5 باملائة خالل 
األشهر الخمسة األوىل من السنة الحالية يف حني بقيت عائدات 
أصحاب املهن الحرة مستقرة وال تنمو سوى بـ 0.4 باملائة. وتؤكد 
هذه األرقام ان رفع األجور ميثل ركيزة قوية لالقتصاد باعتبار 

انه ميثل ضامنة الستقرار املوارد الجبائية يف وقت تتذبذب فيه 
املوارد األخرى. كام تؤكد ان اإلصالحات الجبائية أصبحت أمرا 
ُملّحا. وقد يكون من املهم اإلشارة اىل أنه حان الوقت للدولة أن 
تُكفَّ عن االرتباك يف مواجهة املتهربني رضيبيا وأصحاب املهن 
أكرث  إنهم شكلوا يف  بل  للدولة حقها  يدفعون  ال  الذين  الحرة 
من مرة لوبيات ضغط متكنت من إثناء الحكومة عن قراراتها 
الوطنية يف  الخاصة مبزيد استخالص الرضائب وحق املجموعة 

ما ينتجونه من ثروة.
* أبو ابراهيم

األُجراء يف تونس يدفعون 69 باملائة
 من الرضائب عىل الدخل

مهرجان  مع  بالتعاون  بصفاقس  للشغل  الجهوي  االتحاد  ينظم 
صفاقس الدويل سهرة مشرتكة للغناء امللتزم تحت عنوان »موطني« 
بقيادة املايسرتو محمد أنور اللجمي باملرسح الصيفي سيدي منصور 
وذلك بحضور اإلخوة أعضاء املكتب التنفيذي الوطني وعىل رأسهم 
للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  العام  األمني  الطبويب  الدين  نور  االخ 
للشغل بصفاقس  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  أعضاء  واألخوة 

وذلك ليلة الخميس 4 أوت 2022. 

سهرة موسيقّية 
مشرتكة لالحتاد 
اجلهوي للشغل 

بصفاقس مع هيئة 
املهرجان  
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الذكرى 75 ملعركة 5 أوت 1947 بصفاقس

موعد يتجدد بآمال وطموحات متجددة
بصفاقس  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يحيى 
الذكرى 75 ملعركة 5 أوت 1947 بإرشاف األخ نور الدين الطبويب 
األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل وذلك يومي 4 ـ 5 أوت 

2022 حسب الربنامج التايل:
* اليوم الخميس 4 أوت 2022 

الساعة التاسعة مساء
افتتاح معرض وثائقي ملعركة 5 أوت 1947 بدار االتحاد الجهوي 

للشغل بصفاقس 
الساعة العارشة صباحا 

حفل توزيع شهائد ختم التكوين النقايب بإرشاف االخ نور الدين 
الطبويب االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل

ـ الساعة السادسة مساء 
تجمع بالنصب التذكاري لشهداء 5 أوت 1947.

الساعة العارشة ليال
حفل االغنية امللتزمة باملرسح الصيفي سيدي منصور

يوم الجمعة 5 أوت 2022
الساعة التاسعة صباحا

تجمع امام دار االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس واالنطالق يف 
اتجاه النصب التذكاري ثم التحول اىل ارضحة شهداء 5 اوت 1947 
مبقربة الشعري طريق تونس لوضع باقات من الزهور وتالوة فاتحة 

الكتاب عىل أرواحهم الزكية.
كام أصدر االتحاد الجهوي بيانا باملناسبة جاء فيه:

الشهداء وان شهداء  تكتبها دماء  العظيمة  الشعوب  تاريخ  إن 
آماله  وتحقيق  انتصاراته  درب  عىل  مضيئة  شموع  هم  اي شعب 
نحو  يتجه  وهو  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  دأب  لذلك  الكربى 
املستقبل عىل احياء ذكريات شهدائه وزعامئه ومحطاته التاريخية 
التي سطرتها سواعد مناضليه هياكل وقواعد نقابية ان إحياء ذكرى 
5 أوت 1947 املجيدة والخالدة يف الذاكرة النقابية والوطنية يندرج 
القيادات  من  للسابقني  النقابية  باملسرية  واالعتبار  الوعي  اطار  يف 
النقابية والشغالني عىل حد السواء الذين كانوا خري تجسيد ملقولة 
الوفاء  اطار  يف  تأيت  انها  كام  الناح  اساس  التضحية  العظيم  حشاد 
تراب  دماؤهم  روت  الذين  الشهداء  خاصة  ومنهم  لهؤالء  الدائم 
الوطن ويف طليعتهم شهيد الكفاح النقايب والوطني فرحات حشاد 
مؤسس منظمتنا العتيدة االتحاد العام التونيس للشغل ومحمد عيل 
وأحمد  بتونس  الوطني  النقايب  للعمل  االوىل  البذرة  زارع  الحامي 
التلييل احد املؤسسني والحبيب عاشور بطل معركة 5 أوت 1947 
باعتبارهم رموز النضال والتضحية يف سبيل بناء عمل نقايب اجتامعي 
املقاصد وطني االبعاد قوامه الدفاع عن الطبقة الشغيلة وكرامتها 

تحرر  عنوان  باعتبارها 
وانعتاق لكل ابناء الشعب.

* أيها الشغالون
 05 ذكرى  إحياء  إن 
 75 مرور  بعد   1947 اوت 
تجديد  هو  حدوثها  من  سنة 
االبرار  لشهدائنا  ووفاء  للعهد 
الزعيم  وبطلها  وقائدها 
املرحوم  والوطني  النقايب 
التضحية  الحبيب عاشور رمز 
ال  التزام وعهد  والنضال وهو 
نحيد عنه حتى تبقى ذكراهم 
نرباسا  ومبادؤهم  خالدة 
هذه  ولنجدد  الدرب  ينري 
طموحات  بتجدد  الذكرى 
غد  اىل  وتطلعاتهم  الشغالني 
العدالة  فيه  تتحقق  افضل 

الدميقراطية  الجمهورية  وبناء  القانون  امام  واملساواة  االجتامعية 
املدنية االجتامعية وتحقيق الرفاه للشعب والقضاء عىل كل اشكال 
الحيف والتهميش واالقصاء اننا نستعد الحياء هذه الذكرى املجيدة 
بظالله  خيم  كارثيا  واقتصاديا  خطريا  صحيا  وضعا  نعيش  ونحن 
عىل الواقع االجتامعي املرتدي يف باب التصورات والربامج والحلول 
تدهور صارخ  من خالل  البالد  عىل  سلبا  انعكس  والذي  والخطط 
يف كل املجاالت وعىل جميع االصعدة وتحميل شعبنا أعباًء قرسيًة 
للنيل من مكتسباته االجتامعية واملادية واملعنوية مع تواصل االعباء 
الجبائية املجحفة واالرتفاع الجنوين لالسعار وعدم جدية الحكومة 
والتهرب  املوازية  والتجارة  والتهريب  الفساد  بارونات  مجابهة  يف 
البطالة  نسبة  وارتفاع  الدينار  لقيمة  املتواصل  واالنزالق  الجبايئ 
وارتهان البالد مام يستدعي االرساع بفتح مفاوضات اجامعية وعدم 

االنجرار وراء وصفات صندوق النقد الدويل.
* أيها الشغالون

بقرارات  التزامهم  عىل  صفاقس  بجهة  الشغالون  برهن  لقد 
بيان  وخاصة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  العتيدة  منظمتهم 
وعىل   2021 جويلية   26 يوم  الصادر  الوطني  التنفيذي  املكتب 
والتي  املنظمة  االجتامعية  التحركات  خالل  من  بقضاياهم  وعيهم 
مثلت رّدا قويا عىل أعداء الثورة وانتصارا ملبادئ منظمتنا يف الشغل 
والحرية واالنعتاق االجتامعي ولذلك يدعو املكتب التنفيذي لالتحاد 
الجهوي للشغل بصفاقس اىل مزيد رّص الصفوف وتوحيد املوقف 

والتحيل  العزيز  وطننا  عن  دفاعا  الحاصلة  املغريات  كل  ومتابعة 
باليقظة واالستعداد.
* أيها الشغالون

إن االتحاد كان وسيبقى قوة خري وحصنا منيعا لتونس العزيزة 
وحجر عرثة امام كل من يحاول تدمريها وتدمري املنشآت العمومية 
به جيشنا  يقوم  الذي  الجبار   بالدور  ويشيد  املتآمرين  ايدي  عىل 
وحامية  االرهاب  لخطر  درًءا  الجمهوري  وامننا  الباسل  الوطني 
للتدخل  والتصدي  والخيانة  الغدر  يد  تطاله  أن  من  العزيز  وطننا 
الخارجي والتمسك بالسيادة الوطنية اميانا منا بقضايانا القومية فإن 
االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يعرب عن انشغاله باالوضاع التي 
مير بها وطننا العريب ويعرب عن إدانته الشديدة كلَّ أشكال التطبيع 
مبا   فلسطني  يف  شعبنا  معاناة  استمرار  ظل  يف  الصهيوين  والترسب 
ميارس ضده من تقتيل وتهجري واغتصاب الرضه وحقوقه وتدنيس 
مع  التطبيع  تجريم  قانون  بسن  طلبه  ويجدد  الرشيف  للقدس 

الكيان الصهيوين البغيض.
* أيها الشغالون

الشهداء  لدماء  بالوفاء  والتزاما  واملباديئ  القيم  لهذه  تجسيام 
يدعو  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  العتيدة  منظمتنا  عن  ودفاعا 
املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس جميع النقابيني 
 1947 أوت   05 مللحمة   75 الذكرى  احياء  يف  بكثافة  للمشاركة 
 2022 أوت   05 والجمعة  اوت   04 الخميس  يومي  وذلك  املجيدة 

وفقا للربنامج.

قال الناطق الرسمى باسم املحكمة اإلدارية، عامد الغابري، بأن الطعنني يف نتائج االستفتاء 
عىل الدستور واللّذين تم تقدميهام من قبل منظمة أنا يقظ وحزب الشعب يريد، تم الرتافع 
بخصوصهام يوم اإلثنني 1 أوت 2022 وسيتّم الترصيح باألحكام بخصوصهام غدا الجمعة 5 أوت 

الجاري.
وأشار الغابري إىل أن الطعن الثالث يف نتائج استفتاء 25 جويلية والذي تقّدم بها حزب آفاق 
تونس تّم الرتافع بشأنه أمس األربعاء وتم رصفه للمفاوضة والترصيح بالحكم سيكون يوم 8 

أوت 2022.
يُذكر أن الفصل 145 )جديد( من القانون األسايس عدد 7 لسنة 2017 املتعلق باالنتخابات 
األولية  النتائج  يف  االستئنافية  اإلدارية  املحاكم  أمام  الطعن  ميكن  أنّه  عىل  ينّص  واالستفتاء، 
لالنتخابات واالستفتاء، يف أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ تعليقها مبقرات الهيئة العليا املستقلة 

لالنتخابات.
التونسية  الجديد للجمهورية  الدستور  وكانت هيئة االنتخابات، أقرت بقبول مرشوع نص 

الذي تّم عرضه عىل االستفتاء يوم 25 جويلية 2022.

نتائج الطعون يف االستفتاء يوم   8 أوت
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* ناجح مبارك      

بعد  ساعات  سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس  أكّد 
تالحقه  الذي  االستفتاء  عىل  التصويت  باب  غلق 
الطعون اىل االن عىل ان الخطوة املقبلة لربنامجه 
السيايس هو سن قانون انتخايب جديد يكون عىل 
القامئات،  عىل  ال  االفراد  عىل  التصويت  قاعدة 
لرئيسة  استقباله  لدى  عليه  التأكيد  كرر  ما  وهذا 
الخطوط  كانت  وان  بودن.  نجالء  الحكومة 
ذهن  واضحة يف  االنتخايب  القانون  لهذا  العريضة 
الرئيس واتباعه فإن املختلف حوله هو آلية سن 
من  لعدد  ملزمة  غري  استشارة  بعد  القانون  هذا 

اهل االختصاص ام مبرسوم رئايس خاص؟
الشعب  املواالة من حركة  أحزاب  تعالت أصوات 
التحالف من اجل تونس وحركة تونس  اىل حزب 
اىل االمام وغريها من التشكيالت السياسية منادية 
بالرشوع الفعيل يف تأمني خطوات ما بعد االستفتاء 
القانون  مع  يقطع  جديد  انتخايب  قانون  بسن 
االحزاب  منظومة  عىل  والقائم  السابق  االنتخايب 
وقامئاتها وما أنتجته من اخالالت يف النتائج وعدم 
من  ذلك  عن  انجر  وما  بناخبيه  الشعب  معرفة 
غيابات يف صفوف النواب وصفقات بني االحزاب. 
التحالف من  رئيس حزب  النارصي  ويرى رسحان 
بالتوافق  التعجيل  اآلن  املطلوب  ان  تونس  اجل 
واسعة  متثيلية  يضمن  جديد  انتخايب  قانون  عىل 
التصويت  قاعدة  الجهات وعىل  الشعب يف  البناء 
القانون  هذا  ولكن  القامئات  عىل  ال  االفراد  عىل 
وقوى  االحزاب  استشارة  يستوجب  الجديد 
رأسها  وعىل  الوطنية  واملنظامت  املدين  املجتمع 
االتحاد العام التونيس للشغل، وشدد عىل رضورة 
تجاوز عرثات املايض القريب وان تكون االستشارة 

تشمل اهل االختصاص من اهل القانون.

العمل تحت الضغط الزمني 
قيس سعيد موعد  الجمهورية  رئيس  ثبت  ما  إذا 

االنتخابات الترشيعية ليوم 17ديسمرب فان النقاش 
االنتخايب  القانون  حول  الواسعة  االستشارة  او 
بالنظر  االجال  اقرب  يف  تنطلق  ان  يجب  الجديد 
الفاصلة  الثالثة  االشهر  خالل  الزمني  الضغط  اىل 
وخاصة  الخارجي  الضغط  اىل  كذلك  وبالنظر 
وشفافة  نزيهة  بانتخابات  يطالب  الذي  االمرييك 
الدستور  عىل  صوتوا  ملن  واسعة  مشاركة  تضمن 
الجديد باالستفتاء ومن قاطعوه« عىل حد ترصيح 

انطوين بلينكن كاتب الدولة االمرييك للخارجية.
سواء  جديد  انتخايب  قانون  بسن  والتعجيل 
املدين  املجتمع  قوى  من  املطلوبة  باالستشارة 
واالحزاب او بأمر رئايس خاص رضوري كام يدور 
اآلن يف كواليس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات 
مبا يضمن الزمن الكايف لالعداد املادي واللوجستييك 
خاصة أن امر تنظيمها يختلف عن تنظيم االستفتاء 
بنعم ام ال وان عدة احزاب ستكون مشاركة فيها 
وقد عربت خاصة أحزاب املواالة عن ذلك، ولعل 
ان  هو  االستفتاء  تنظيم  من  املستخلص  الدرس 
الضغط الزمني قد اوقع الهيئة يف أخطاء متعّددة 

جويلية   25 وموعد  تشكيلها  عن  االعالن  بني 
ومنظامت  احزاب  عدة  كانت  ما  وهذا  الفارط. 
وجمعيات مهتمة بالشأن االنتخايب قد عربت عليه 

من قبل.

إشكاليات انتخاب مجالس األقاليم
الرئيس قيس سعيد واعضاء  بني  العالقة  فتور  إن 
اللجنة االستشارية القانونية والتي صاغت النسخة 
الصادق  االساتذة  وخاصة  الدستور  من  االوىل 
اىل  عودتهم  ستجعل  محفوظ،  وامني  بلعيد 
محفوفة  االنتخايب  القانون  حول  االستشارة  مربع 
الثقة  ومنسوب  التعامل  مايض  ان  كام  باملخاطر، 
الجمهورية قد ال يجعل  بينهم وبني رئيس  املهتز 
ميسورا  باملهمة  اخرين  قانون  أساتذة  قبول 
واساتذة  العمداء  من  عددا  أن  خاصة  ومتيرسا، 
القانون الدستوري قد حسموا امرهم وانتقلوا اىل 
رأي  عىل  األحادي  الرئيس  لتميش  املعارضة  صف 

االستاذ حامدي الردييس.
الجمهورية  رئيس  عىل  مطروحة  اشكاليات  عدة 

الجديد  االنتخايب  القانون  سن  مرحلة  خالل 
االقرتاع  ان  ذلك  املقبل،  ديسمرب   17 موعد  وقبل 
رئيس  ترصيح  حد  عىل  االفراد  او  االشخاص  عىل 
الحبيب  الرئيس  رضيح  زيارة  خالل  الجمهورية 
سيكون  باملنستري   2022 افريل   6 يوم  بورقيبة 
عىل دورتني واالمر االشكايل يتصل بتوزيع الدوائر 
وكيفية الفصل او الجمع يف االنتخابات بني انتخاب 
وهذه  االقاليم  ومجلس  الشعب  نواب  مجلس 
والتدقيق،  التفصيل  تتطلب  االشكالية  املسائل 
ويتّم  االنتخابات  مرسوم  او  امر  يصدر  ال  حتى 
التنقيح يف ما بعُد. وميكن هنا لرئيس الجمهورية 
يف  التجربة  واصحاب  االختصاص  بأهل  االستعانة 
ان  املنظامت  او  يختارهم هو  القوانني ممن  سن 
ارتأى ترشيكها واالستئناس برأيها ورأي الجمعيات 

ذات العالقة باالنتخابات وآلية مراقبتها.

في توجهات القانون االنتخابي 
بالعودة اىل الفصول الواردة يف الدستور املستفتى 
حوله يوم 25جويلية 2022 فإن عدة فصول تشري 
فيه بالتعميم ال بالتدقيق اىل القانون االنتخايب من 
ذلك الفصل 58 الذي ينظم رشوط الرتشح لعضوية 
سنة   23 يبلغ  تونيس  لكل  الشعب  نواب  مجلس 
من العمر ومولود الب تونيس وام تونسية رشط اال 
يكون مشموال بأي صورة من صور الحرمان التي 

سيضبطها القانون االنتخايب. 
ويف هذه النقطة ال نرى رئيس الجمهورية سيفتح 
الباب للجميع للرتشح لالنتخابات بل ستكون مثة 
ضوابط قد متنع عددا من نواب املجالس السابقة 
العودة اىل الرتشح وخاصة ممن تعلقت بهم  من 
قضايا جارية حسم فيها القضاء ام مل يحسم بعد 
او ممن تعلقت بهم شبهات فساد خالل »العرشية 
لسنة 2021  الرئايس  باالمر  وذلك عمال  السوداء« 
املتعلق بالتدابري االستثنائية اىل حني تويل مجلس 
انتخابات  تنظيم  بعد  وظائفه  الشعب  نواب 

أعضائه.

القانون االنتخابي الجديد

استشارة أهل االختصاص أم بمرسوم رئاسي خاص؟ 

هيكل المكي:

سندعم »برجولة« 
وسنعارض بشرف!

»سيدعمون  بأنّهم  امليك،  هيكل  الشعب،  حركة  يف  القيادي  قال 
رئيس الجمهورية، قيس سعيد، برجولة وسيعارضونه برشف«.

وتابع »إّن سعيّد قاد املرحلة وكان شجاعا يف الحسم مع اإلسالم 
هذه  يف  معه  تلتقي  الشعب  »حركة  أن  إىل  مشريا  السيايس«، 
نحو  واالنطالق  السوداء  العرشية  مع  القطع  تريد  ألنها  املسألة 

املستقبل بعزمية ثابتة«.
كام أشار امليك إىل أّن »عملية االستفتاء عىل الدستور تعترب أفضل 

عملية انتخابية يف تاريخ تونس من حيث تراجع تأثري املايل السيايس الفاسد واللوبيات«.
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املستقلة  العليا  الهيئة  اىل  دعوة  االدارية  املحكمة  وجهت 

بطعون  واألحزاب  الجمعيات  تقدم  اثر  لديها  للمثول  لالنتخابات 

لديها  مبا  الهيئة  تستعد  ان  وينتظر  االستفتاء  بنتيجة  تتعلق 

ويتساءل  املحكمة  انظار  اىل  تقدميها  قصد  ومؤيدات  وثائق  من 

املقدمة عىل االستفتاء ومدى  الطعون  تاثري  املراقبون حول مدى 

التي  االدارية  املحكمة  أمام  املثول  أن  كام  وقانونيته.  مقبوليته 

يجهل 48 % من التونسيني وجودها اصال اكده عضو الهيئة العليا 

املستقلة لالنتخابات والناطق الرسمي لها محمد التلييل املنرصي.

العليا املستقلة لالنتخابات  الهيئة  التنفيذ  ابلغ عدد من عدول 

القضايا  يف  للنظر  امامها  للمثول  االدارية  املحكمة  من  بدعوات 

والطعون املودعة لديها من ثالث جهات هي منظمة »انا يقظ« 

وحزب »آفاق تونس« وحزب »الشعب يريد« وهي جهات شاركت 

الخروقات  من  عددا  والحظت  الدستور  عىل  االستفتاء  حملة  يف 

املستقلة  العليا  الهيئة  وأبلغت  بيانات.  يف  تفاصيلها  اصدرت 

لالنتخابات بذلك وكان فاروق بو عسكر قد أجاب عن عدد من 

املؤاخذات يف ندوة الكشف عن نتائج االستفتاء.

وان كان عامد الغابري الناطق الرسمي باسم املحكمة االدارية 

قد اكد يف ترصيح اعالمي »انه ال يحق ملقاطعي االستفتاء الطعن 

فإن  له«  املنظم  االنتخايب  القانون  اىل  بالنظر  وذلك  نتائجه  يف 

حزب آفاق تونس وأحزاب أخرى شاركت يف الحملة وان دعت اىل 

التصويت »بال« من حقها التقايض وتقديم الطعون وهذه الطعون 

متصلة اساسا بيوم التصويت واخرتاق الصمت االنتخايب من طرف 

رئيس الجمهورية وتأثريه عىل الناخبني.

فارق شاسع بني نعم وال

إىل جانب رصد غياب املالحظني وعدم انضباط الهيئات الفرعية 

هذه  ولكن  االقرتاع،  رسية  احرتام  وعدم  الناخبني  عىل  والتأثري 

العليا  الهيئة  باسم  الرسمي  الناطق  حسب  تؤثر  لن  املؤاخذات 

النهائية  النتائج  عىل  املنرصي  التلييل  محمد  لالنتخابات  املستقلة 

لالستفتاء ، ذلك ان الفارق بني املصوتني بنعم واملصوتني بال شاسع  

التقايض  وان  القوانني  وفق  عملت  دستورية  مؤسسة  الهيئة  وان 

املدين والجزايئ واالداري مكفول للجميع«.

والخاص   2017 لسنة  االسايس  القانون  من   145 الفصل  وينص 

االدارية  املحاكم  أمام  الطعن  ميكن  انه  واالستفتاء  باالنتخابات 

ال  اجل  يف  واالستفتاء  لالنتخابات  االولية  النتائج  يف  االستئنافية 

يتجاوز ثالثة ايام من تاريخ تعليقها مبقرات الهيئات العليا املستقلة 

لالنتخابات، وهو ما تم من الجهات الطاعنة يف اآلجال.

أخطاء الهيئة مغفورة؟

سياسية  جهات  من  آجالها  ويف  املقدمة  الطعون  عىل  عالوة 

الواردة  املادية  االخطاء  فإن  االستفتاء  يف  مشاركة  وجمعياتية 

إقصاء  اىل  عسكر  بو  فاروق  الهيئة  رئيس  دعت  والتي  النتائج  يف 

ديوانه رضبت  بالهيئة ورئيس  العاملني  االداريني  وإعفاء عدد من 

جزئيا  مصداقية الهيئة وان كان  عدد من أعضاء الهيئات السابقة 

لالنتخابات قد اشاروا اىل وجود اخالالت واخطاء يف كشف النتائج 

يف مناسبات انتخابية سابقة.

وسيقف أعضاء الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات او من سيمثلهم 

امام  ولكنهم سيقفون شاكني كذلك  االدارية  املحكمة  امام  قانونيا 

القضاء الجزايئ يف شكوى تقدمت بها الهيئة ضد سامي بن سالمة 

العضو بعد ان اتهمها بتزوير النتائج وذلك دون تقديم االدلة كام 

ان الدعوى الجزائية تشمل كذلك العضو االسبق زيك الرحموين وتم 

العليا  الهيئة  طرحت  وضمنيا  املعاينات  وأجروا  الدعاوي  تحرير 

العضو  إعفاء  مسألة  الجمهورية  رئيس  عىل  لالنتخابات  املستقلة 

املعني عن الهيئات السابقة سامي بن سالمة.

تعديل األوتار ممكن

بقطع النظر عن مآالت الطعون والقضايا املرفوعة من الهيئة العليا 

املستقلة لالنتخابات او ضدها فإن هذا الهيكل الدستوري الذي تّم 

تعيينه وانتقاء أعضائه مدعو اىل تعديل االوتار وازالة الغموض يف 

آليات عمله والتحري يف اختيار أعضائه رفعا لكل لبس خاصة وان 

أكرب  املسؤولية  وحجم  األبواب  عىل  الترشيعية  االنتخابات  تنظيم 

ورهانات األحزاب اقوى ورصاعاتها اوضح وأكرث حدة.

* ناجح مبارك

وطنية

المحكمة اإلدارية تستدعي هيئة االنتخابات

أصدر وزير الصحة يوم 22 جويلية 2022 قرارا بسحب عاجل ألدوية خطرية من الصيدليات يف تونس.. 

وذلك بسبب أرضارها الخطرية عىل صحة املرىض.. وثبوت عدم مالءمتها لصحة اإلنسان وما تشكله من 

تهديد عىل حياة مستهليك هذا الدواء..

وتثبت الوثيقة املعممة من الصيدلية املركزية ان القرار ينفذ يف الحني بسحب دواء Stopalgic ومشتقاته 

من األدوية. وأكد القرار ان دوافع السحب تتعلق مبا يتسبب فيه هذا الدواء من مضار تتعلق بتشويه 

الخصائص املذاقية والحسية، ومراكمة رواسب خطرية يف جسم االنسان.. مع تغري يف لون البرشة..

والسؤال الذي يطرح: من يتحمل مسؤولية تسويق هذا الدواء واستهالكه بكميات كبرية قبل اتخاذ قرار 

املنع؟ ملاذا تتعاطف الصيدلية املركزية ووزارة الصحة مع لوبيات الدواء؟

الغريب أن الرشكة املنتجة لهذا الدواء تورطت يف أكرث من مرة يف تصنيع وترويج أدوية فاسدة أو مرضة 

بالصحة٬ لكنها مل تتعرض ألّي تتبعات إدارية أو قضائية.. 

بل كانت تتمتع بحامية مطلقة من كارتال مافيا األدوية..

يف كل األحوال، قرار وزير الصحة قرار صائب لكنه مطالب بفتح تحقيق يف كل من تورط يف السامح 

برتويج دواء خطري عىل صحة اإلنسان..

دواء فاسد يف الصيدليات ووزارة الصحة تطلب سحبه

من استهلك دواء Stopalgic..؟

أي أثر قانوين عىل نتائج االستفتاء؟

فاروق بوعسكر
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* حوار لطفي املاكني

السابق  العضو  الرحموين  زيك  اعترب 
»الشعب«  إىل  حديثه  يف  االنتخابات  لهيئة 
العليا  الهيئة  أداء  من  املعلنة  مواقفه 
ليست  الحالية  لالنتخابات  املستقلة 
التشكيك بل هي  لغايات  أو هي  اعتباطية 
اكتسبه من تجربة من خالل  تستند إىل ما 
عضويته يف اإليزي سنة 2011 حيث أكد عىل 
أنه قدم يف عديد املرات مالحظاته ونصحه 
للهيئة الحالية من أجل كسب الثقة واعادتها 
وضامن  املشاركة  بتوسيع  عالقة  يف  خاصة 

التشاركية.
التشاركية  ان  الرحموين  زيك  وأضاف 
وانتخابات  أوسع  لتمثيلية  االرضية  توفر 
لهذه  نقدي  مع  يتناقض  ال  وهذا  ناجحة 
الذي  املبدأ  الن  السابقة  والهيئات  الهيئة 
استقاللية  عن  الدفاع  هو  منه  انطلق 
مناسبة  من  يتالىش  ما  وهذا  االنتخابات 

انتخابية اىل أخرى.
كام ان توجيه النقد يشء إيجايب مبا انه 
وهذا  حدوثها  قبل  االخطاء  تاليف  إىل  ينبه 
ما مل يستوعبه بعض أعضاء هذه الهيئة بل 
ذهبوا إىل كونه تشكيكا يف نتائجها من ناحية 
وأعتقد  اقصده  ما مل  تالعبا وهذا  ان هناك 
ان االمر نفسه ينطبق عىل جملة املالحظات 
سالمة  بن  سامي  وجهها  التي  واالنتقادات 

للهيئة التي هو أحد أعضائها.

* سلطة مطلقة لرئيس الهيئة
من املآخذ التي يرى زيك الرحموين انها 
معطلة لنجاح هيئة االنتخابات تلك املتصلة 
ميكنه  الذي  سلطات  من  رئيسها  يتمتع  مبا 
واتخاذ  االجتامعات  وعقد  والعزل  التعيني 
القرارات مبن حرض والدليل ان احد االعضاء 
الحاليني واقصد سامي بن سالمة ممنوع من 
الهيئة  مامرسة مهاّمه وحتى دخول مقرات 
»اإليزي«  تجربة  عند  محدثنا  توقف  وهنا 
تجاذبات  هناك  كانت  إذ   2011 سنة 
من  مينعها  مل  ذلك  لكن  تشّقها  واختالفات 
النجاح يف مهامها وتقديم صورة عالنية عن 
نراها  التي  املشاحنات  عن  بعيدا  متاسكها 
الحوار  بدل  القضاء  إىل  والذهاب  اليوم 
ومراجعة اإلخالالت التي متّت االشارة إليها.

يتّم  التي  الكيفية  من  وأستغرب 
مصطلح  استعامل  مثل  معه  بها  التخاطب 
سابق  عضو  هو  لشخص  واملسّمى  املدعو 
الطريقة  من  استغرايب  يزداد  كام  بااليزي 

التي يتم التعامل بها مع عضو الهيئة سامي 
بن سالمية واتهامه بأكرث من تهمة مبا جعل 
الهيئة ينطبق عليها مصطلح هيئة االتهامات 
بشكوى  التقدم  إىل  الجميع  يدعو  ورئيسها 

للمحكمة اإلدارية.

* ليس تزويرا
بعد  منه  صدر  ما  حقيقة  وبخصوص 
تشكيك  من  االستفتاء  نتائج  عن  اإلعالن 
فيها نفى زيك الرحموين ان يكون اتهم هيئة 
االنتخابات بالتزوير او التالعب بالنتائج بل 
مادي  خطأ  وجود  اىل  االشارة  هو  ذكره  ما 
وهذا ما ذكرته يف عديد التدخالت االعالمية 
سابقة  استحقاقات  يف  حصل  الخطأ  وهذا 
وهو  اآلن  حصلت  التي  بالحدة  ليس  لكن 
أنظمة  يف  الجودة  نظام  بغياب  أفرسه  ما 
املعلومات وحسب تجربتي البّد من مراجعة 
بدَل  لكن  والتقني  االداري  الجهاز  ومراقبة 
القيام باملراجعة الرضورية اتجهت الهيئة إىل 
القضاء للتشيك ضدي وضد سامي بن سالمة.

الجانب الثاين الذي توقف عنده العضو 
لالنتخابات  املستقلة  العليا  للهيئة  السابق 
قبل  املعطيات  من  التثبت  برضورة  متصل 
مثاال  هنا  وأعطي  وثيقة  أي  عىل  اإلمضاء 
عن الطريقة املعتمدة من قبل هيئة 2011 
كل  يف  التثبت  عىل  شديد  حرص  هناك  إذ 
أي  عىل  التصديق  قبل  واملعطيات  األرقام 
تتّم  إذ  املرات  عديد  تكرر  وهذا  وثيقة 
أصل  إىل  للوصول  املحارض  جميع  مراجعة 
هي  االنتخابات  هيئة  ألن  وإصالحه  الخطإ 
سلطة اخالقية وهي مسألة مهّمة وحساسة 
وبالتايل فام نوجهه من مالحظات هو حتى 
تظل يف مستوى معني وليس املس من نتائج 

االنتخابات كام يريد البعض الرتويج له وهنا 
أعيد ما ذكرته سابقا كون آلية اتخاذ القرار 
الثلثني  بأغلبية  او  بالتوافق  تكون  أن  البّد 
كان معتمدا يف عمل هيئة 2011  ما  وهذا 
أي موافقة 11 عضوا من مجموع 16 وهو ما 
يعطيها قّوة ومصداقية يف مواجهة اي مآخذ 

او انتقادات.

* قبل التشريعية
وبخصوص ما يجب تفاديه من أخطاء 
او إخالالت دعا زيك الرحموين الهيئة املالية 
الرضورية  باملراجعة  والقيام  تأمل  اىل وقفة 
مستوى  من  والرفع  اإلدارة  إصالح  وخاصة 
التواصل وتثقيف الناخبني خاصة والتوقيت 
عن  يفصلنا  يعد  مل  إذ  ضاغطا  أصبح 
االنتخابات الترشيعية 137 يوما وعىل حملة 
االنتخابات أقّل من شهرين ألن هذا املوعد 

عىل درجة من األهمية تفوق االستفتاء.
حوارية  لقاءات  تنظيم  محدثنا  واقرتح 
للشأن  واملتابعني  واملختصني  الخرباء  تجمع 
الوطني للنقاش يف القانون االنتخايب ليكون 
قبل  تفاصيله  مختلف  عىل  مطلعا  الجميع 
وهذه  واملقرتحات  التصورات  تقديم  ذلك 
هذا  بداية  يف  إليها  دعوت  التي  التشاركية 
امر  وفرض  بالرأي  االنفراد  وعدم  الحوار 
مجددا  أوكد  ان  واريد  الجميع  عىل  واقع 
إىل  وأرشت  املقرتحات  عديد  قدمت  انني 
بعض االخالالت لكن لالسف مل يكن هناك 
تفاعال وتجاوبا رسيعا مع الهيئة الحالية التي 
مل نكن نسعى إىل إفشالها كام يقول البعض 
ويدفع إىل التشيك للقضاء بدل االصالح من 
التشاركية إذ اقرتحنا  الداخل وتوسيع دائرة 
يضّم  الهيئة  لدى  استشاري  مجلس  بعث 
االعضاء السابقني لإليزي والخرباء واملختصني 

لإلفادة من تجاربهم وآرائهم.

* قضايا جزائية
وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا 
املستقلة لالنتخابات محمد التلييل املنرصي 
اعلن عن توجه الهيئة لتقديم قضايا جزائية 
الهيئة الحالية سامي بن  ضّد كل من عضو 
زيك   2011 لهيئة  السابق  والعضو  سالمة 
الرحموين وضّد كل من شكك يف عمل الهيئة 
جويلية   25 استفتاء  بعد  املعلنة  والنتائج 
دون تقديم دالئل رغم أن الـ»ايزي« قدمت 
والندوات  االعالمية  النقاط  مختلف  يف 
الصحفية مختلف التفاصيل واملعطيات عن 
سري عملها عىل مدى مسار االستفتاء وبيّنت 
الفرز  عملية  يف  منها  انطلقت  التي  االسس 

واحتساب النِّسب والنتائج.
االفعال  ردود  اآلن  حّد  إىل  زالت  وما 
من  عدد  تقديم  بعد  خاصة  متواصلة 
لدى  املعلنة  النتائج  بخصوص  الطعون 
الـ»إيزي«  عقدت  وقد  االدارية  املحكمة 
تلك  نقاط  مختلف  لتوضيح  صحفية  ندوة 
االعرتاضات وتوضيح ما غاب عن املعرتضني 
والنتائج  عملها  شفافيّة  تؤكد  معطيات  من 

املعلنة.

* لطفي املاكني     

املستقلة  العليا  الهيئة  عضو  ربط 
مواقفه  بني  سالمة  بن  سامي  لالنتخابات 
املعلنة يف عالقة مبسار االستفتاء والكيفية التي 
وبني  مراحله  مختلف  مع  اإليزي  بها  تعاطت 
القرارات املتخذة ضده من قبلها وأولها التشيك 
مهامه عضوا  جزائيا ضده ومنعه من مامرسة 

حاليّا بالهيئة.
وبني يف حديثه لـ »الشعب« ان من أهم 
مواقفه الساعية إىل اصالح املنظومة االنتخابية 
والنأي بها عن االرتباطات الداخلية والخارجية 
من ذلك موقفه من املنظمة الدولية لألنظمة 

االنتخابية التي يرى أنها حرشت انفها يف الهيئة من خالل ما باتت تقوم به من »مبادرات« 
ليست من حقها وهذا ما مل يعجب بعض األعضاء.

وواصل سامي بن سالمة حديثه باالشارة اىل ارصاره عىل التدقيق يف السجل االنتخايب 
وهذا ما تم من طرف لجنة مكّونة من أطراف من خارج الهيئة وقد فرضت وجود الداخلية 
يف  الحاصلة  والتغريات  الناخبني  عن  االساسية  للمعطيات  امتالكها  باعتبار  تركيبتها  ضمن 
الوطني لالعالمية  الشخصية واملركز  املعطيات  الوطنية لحامية  الهيئة  اىل  هويّاتهم اضافة 
ودائرة املحاسبات لكن مل يقع إىل اليوم االفراج عن التقرير املتصل بذلك التدقيق. إضافة 
للبعض منها  انتامءات  الفرعية نظرا إىل وجود  للهيئات  الرتشحات  إىل اعرتاض عىل أغلب 
إىل أطراف حزبية ومنذ سنوات وهذا ما يعلمه الجميع لكن يف االخري تم فرضهم يف االخري 
واىل ذلك الصعوبات املوجودة عند استعامل الرّموز التي اعلنت عنها الهيئة للتسجيل أو 
بعزل  استوجب مطالبتي  ما  االدارة وهذا  بعمل  يتصل  ما  كثري يف  منه وغري ذلك  التثبت 
املدير التنفيذي لغياب الكفاءة لديه وهذه عينة من املآخذ التي كنت أرشت اليها مبا زاد 
من محاربتهم يل بالطريقة التي أعلنت عنها الهيئة مبنعي من دخول الفضاءات واألماكن 

باعتباري عضوا بها بحسب ما ينّص عليه القانون.

* قرار المنع
من  منعي  قرار  اتخاذ  أن  سالمة  بن  وبنّي 
يعطى  الذي  للقانون  مخالف  مهامي  مامرسة 
صالحيات للعضو املبارش وال ميكن ألي كان الحد من 
تلك الصالحيات الن يف ذلك اعتداء عىل صالحيات 
رئيس الجمهورية النه هو فقط من ميكنه نزع صفة 
مهامي  من  إعفايئ  إىل  دفعه  يريدون  وهم  العضو 
مل  والعنهجية  الصلف  من  نوع  الترصف  ذلك  ويف 
املهيمن  تعكس محاوالت  نعرفها سابقا وهي  نكن 
عىل الهيئة للهروب إىل االمام لكن هذه املحاوالت 
رئيس  أطالب  بدوري  وانا  الفشل  مآلها  سيكون 
وحّل  املحاوالت  تلك  أصحاب  بإقالة  الجمهورية 

مجلس الهيئة النه اضعف مجلس منذ سنة 2011 وال ميكن السامح ببقائه لالرشاف عىل 
االنتخابات الترشيعية القادمة والتي متثل مرحلة مفصلية يف تاريخ تونس الن املطلوب هو 
الكفاءة والحياد وهذا ما يغيب عن بعض االعضاء الذين لهم ارتباطات بأطراف حزبية وهو 

ما يعلم الجميع لكن مل يتم القطع معه بل تم التغايض عنه.

* تجاوز األخطاء
اخطاء  من  ظهر  ما  تجاوز  اىل رضورة  لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  عضو  ودعا 
وتحميل املتسببني فيه املسؤولية بدل التشيك ضدي وضد العضو السابق زيك الرحموين وأكد 
ان هدفه من كل ما أبداه من مالحظات هو اصالح املنظومة االنتخابية وهذا أمر ممكن 
إذا ما توفرت الرغبة الصادقة بعيدا عن هيمنة رئيس الهيئة واالعضاء املساندين له الذين 
اليه هو وجود  بالتشكيك يف نزاهة االنتخابات وهذا غري صحيح ألن ما أرشت  يتهمونني 
خطإ كبري كان ميكن تالفيه لو توفرت الجدية والكفاءة لدى البعض وهنا أريد ان اتوجه 
بالشكر إىل اإلطارات الوسطى واألعوان الذين قاموا مبجهودات كبرية إلنجاح االستفتاء وتاليف 
ما تسبب فيه الخطأ الكبري الذي ذكرته وهم يحاولون توجيه أنظار الرأي العام عن املشكلة 
افعال  أثار ردود  الرحموين وهو ما  التشيك جزائيا ضدي وضد زيك  الرئيسية والرتكيز عىل 
داخلية وخارجية ويطرح يف الوقت نفسه رضورة اإلرساع بإصالح املنظومة االنتخابية التي 

بيّنت من خالل استفتاء 25 جويلية فشلها وعجزها عن حقيق الدور املنتظر منها.

ـ قدمنا عديد 
النصائح 

والمقترحات 
لكن لم يحصل 
أي تفاعل معها

زكي الرحموني العضو السابق لهيئة االنتخابات لـ »الشعب«

لم نتهم »اإليزي« بالتالعب بالنتائج وأستغرب رفعها 
قضايا ضدي وضد سامي بن سالمة

سامي بن سالمة

منعي من ممارسة مهامي هو 
تعدٍّ على صالحيات رئيس 

الجمهورية 

ـ ما حصل خطأ 
مادي والبدّ من 
مراجعة وإصالح 
داخلي لهيئة 

االنتخابات

»االيزي« 
الحاليّة 

أضعف هيئة 
وال بدّ من 
التدقيق 

في السجّل 
االنتخابي
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2AS   جلسة النقابات األساسية ملجمع كاشك ومؤسسة
نظمت الجامعة العامة 

للمعادن مع رشكائها أشغال 
جلسة الوساطة والتنسيق 

للمفاوضات لفائدة النقابات 
األساسية ملجمع كاشك 

ومؤسسة 2AS املنعقدة عىل 
مدى يومي 1 و 2 أوت 2022 

مبدينة الحاممات.
كان برنامج العمل ثريا 

وحقق املنظمون األهداف 
التي يرومون تحقيقها يف 
عالقة بالتكوين والتأطري 

وضامن االنتساب والدفاع 
عن الحقوق.

إلغاء إضراب 
أعوان االستغالل 
للشركة الوطنية 

للنقل بني املدن  

بوزارة   2022 جويلية  و29   28 يومْي  جلسة  أفرزت 
النقل بإرشاف الوزير إلغاء اإلرضاب الذي من املقرر 
وحلحلة   2022 اوت  و1  جويلية   31 يومي  تنفيذه 
بني  للنقل  الوطنية  للرشكة  االستغالل  أعوان  مطالب 
األعوان من وصوالت  أهّمها تسوية متخلدات  املدن 
االكل وتسوية متخلدات لباس الشغل وإعادة تصنيف 

اصحاب الشهائد العليا. 
وقد حرض االجتامع كل من السيد يوسف بن رمضان 
العساس  هشام  والسيد  النقل  لوزير  ديوان  رئيس 
الرئيس املدير العام لرشكة النقل بني املدن عن الطرف 
املكتب  عضو  الحامدي  ناجي  محمد  واألخ  االداري 
التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بتونس واألخ وجيه 
الزيدي الكاتب العام للجامعه العامة للنقل وأعضاء 
النقابة األساسية العوان االستغالل عن الطرف النقايب. 
من  اخرى  سلسلة  برمجة  عىل  الطرفان  اتفق  كام 
النقاط  ودراسة  الخالف  نقاط  لتجاوز  االجتامعات 
الطبية لألعوان والصحة  الخدمات  العالقة عىل غرار 

والسالمة املهنية وصيانة الحافالت.

األخ نعمان الغربي: 

اإلمارات أقالت مديرا عاما تونسيا
قال الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك واملؤسسات املالية، األخ نعامن الغريب، إن »دولة اإلمارات 

أقالت يوم الجمعة املايض مديرا عاما تونسيا بالبنك التونيس اإلمارايت مبُجرّد رسالة الكرتونية »إميايل« 

وذلك يف غياب كّل للدولة التونسية«.

وأضاف األخ نعامن الغريب أن املدير العام الذي متت إقالته معني من طرف الدولة التونسية »عيّنته 

وزارة املالية مبوافقة البنك املركزي«.

واعترب كاتب عام الجامعة العامة للبنوك واملؤسسات املالية ما وقع فضيحة مشريا إىل أن امللف 

البنيك خطري وخطري جدا.
* محمد/ع

إضراب أعوان شركة 
تونس للطرقات السيارة   

نفذ أعوان رشكة تونس للطرقات السيارة ارضابا كامل يوم الثالثاء 2 أوت 2022 
باملقر االجتامعي للمؤسسة بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل بتونس احتجاجا 

عىل مامطلة الطرف اإلداري يف التفاعل اإليجايب مع امللفات املهنية للعامل.

قطاع البناء قطاع منكوب
املشغلني  اكرب  من  يعترب  الذي  العمومية  واالشغال  البناء  قطاع  يعيش 
يف بالدنا بأكرث من 500٫000 موطن شغل ركودا كبريا فاقمته جائحة كورونا 
العملة  آالف  ترسيح  عىل  املؤسسات  اجرب  مام  األوكرانية  الروسية  والحرب 
زد عىل ذلك عدم خالص املؤسسات التابعة للقطاع من طرف الدولة اليشء 
تعطيال  يشهد  كام  والعامل  للمستثمرين  واملستقبل  الحارض  يهدد  الذي 
اجتامعيا  االستثامرات  لهذه  العالية  املردودية  رغم  العمومي  لالستثامر  كبريا 
واقتصاديا ورغم توفر التمويالت الدولية مام حرم املواطنني من خدمات هذه 
االستثامرات وتفاقم ازمة البطالة يف القطاع وتدهور املقدرة الرشائية للعامل.

ويضاف إىل هذا االقصاء املمنهج الذي يقوم به بعض الوزارات عرب تعجيز 
املؤسسات الوطنية بالرشوط املجحفة للمشاركة يف الصفقات العمومية.

وامام هذا املشهد املريب لقطاع اصبح منكوبا بعد أن كان يعترب العمود 
تطالب  واألخشاب  للبناء  العامة  الجامعة  فإن  البالد  يف  لالقتصاد  الفقري 
الحكومة باإلرساع باخذ االجراءات الرضورية واملستعجلة النقاذ هذا القطاع 

عرب:
استمرارتها  عىل  للمحافظة  املؤسسات  بخالص  الكفيلة  الحلول  إيجاد  ـ 

وتفادي مواصلة ترسيح العامل.
جائحة  من  القاهرة  القوة  سلبا جراء  تأثرت  التي  املؤسسات  مصاحبة  ـ 
وسامع  الحوار  عرب  الوضع  معالجة  يف  والنظر  أوكرانيا  يف  والحرب  كورونا 

االطراف االجتامعية.
واعتامد  القطاع  يف  العمومي  االستثامر  لترسيع  املطلقة  األولوية  إيالء  ـ 

اآلليات املتوجبة لهذا الترسيع.
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ال تغيريات 
يف أسعار 
الكراس 
املدعم   

لن  األسعار  ارتفاع  إن  دردور  جامل  للكتبيني  الوطنية  الغرفة  رئيس  قال 
يشمل الكراس املدريس املدعم وان األسعار قارة منذ السنة الفارطة ليبلغ مثن 

كراس عدد 48 بـ950 مليام وكراس عدد 72 بـ 1400مليم.
بني  للتمييز  املدعم  الكراس  األسعار مطبوعة عىل غالف  أن هذه  وأوضح 
الكراس غري املدعم والكراس املدّعم، مشريا إىل أنه سيتم ضّخه يف األسواق يف 

آخر شهر أوت 2022.
وأضاف أن أسعار الكتب املدرسية مل ترتفع وهي نفس اسعار السنة الفارطة 
املحلية  األدوات  أن  إىل  مشريا  العناوين،  من   ٪  95 بنسبة  اآلن  منذ  ومتوفرة 
حافظت عىل نفس اسعار السنة الفارطة فيام ارتفعت أسعار األدوات املدرسية 

املستوردة من 10 ٪ إىل 15 ٪ مقارنة بالسنة الفارطة.

مؤتمر أطباء األسنان يوميْ 3 و4 سبتمرب بالحمامات
تعتزم النقابة التونسية ألطباء األسنان املامرسني بصفة حرة عقد مؤمترها الوطني واالنتخايب الثاين عرش بإحدى النزل 

مبدينة الحاممات يومي 3و4 سبتمرب 2022. 
بواجبهم  والقيام  املؤمتر  فعاليات  يف  واملشاركة  للحضور  املنتخبني  الجهات  ملندويب  رسمية  دعوة  اإلعالم  هذا  ويعدُّ 

االنتخايب. 
* عن املكتب الوطني للنقابة

اتفاق حول الزيادات يف األجور واملنح يف قطاع النزل السياحية 
واملؤسسات املشابهة لها بعنوان سنتي 2022 ـ 2023

للشغل  التونيس  العام  االتحاد  ممثيل  إّن 

االثنني  يوم  املجتمعني  للنزل  التونسية  والجامعة 

التونيس  العام  االتحاد  مبقّر   2022 أوت   01

للشغل.

املهنيّتني  املنظمتني  بني  للعالقة  وتجسيام 

ومبدأ  االجتامعي  الحوار  لسياسة  وتكريسا 

التفاوض الجامعي وحرصا عىل مزيد ترسيخ الثقة 

للسلم  وتدعيام  االنتاج  أطراف  بني  العالقات  يف 

االجتامعية.

واملادية  االدبية  االوضاع  تحسني  إىل  وسعيا 

الفندقية  املؤسسات  وضعية  مراعاة  مع  للعاّمل 

الوطني  الصعيدين  عىل  االقتصادية  والظروف 

والدويل وانعكاساتها عىل القطاعات املهنيّة.

للعمل  االعتبار  اعادة  برضورة  وإميانا 

إلحكام  والعطاء  البذل  ملزيد  امللحة  وبالحاجة 

تحسني  شأنه  من  مبا  االنتاج  طاقة  توظيف 

االنتاجية ومكافأة املجهود مام يساهم يف تحقيق 

والعيش  الالئق  العمل  ويضمن  التنمية  اهداف 

الكريم للعاّمل.

يتفقون عىل ما ييل:

زيادة  ـ   1

لسنة  األجور  يف 

بنسبة ٪6٫5  تقدر 

 ،2022 بعنوان 

هذه  وتطبّق 

الزيادة عىل األجر 

لسنة  االسايس 

وتدخل   2019

من  التنفيذ  حيّز 

غرة ماي 2022.

زيادة  ـ   2

األساسية  األجور 

بنسبة ٪6٫5  تقّدر 

 2023 بعنوان 

هذه  وتطبق   ،

الزيادة عىل االجر 

لسنة  االسايس 

وتدخل   ،  2022

حيز التطبيق بداية من غرة ماي 2023.

النقل والحضور بنسبة  3 ـ زيادة يف منحتْي 

عىل  الزيادة  هذه  وتطبّق   2022 بعنوان   ٪6٫5

التنفيذ  حيز  وتدخل   2019 سنة  املسندة  املنح 

بداية من غرة ماي 2022.

النقل والحضور بنسبة  4 ـ زيادة يف منحتْي 

وتطبق   2023 بعنوان   ٪6٫5

املنح  عىل  الزيادة  هذه 

وتدخل   2022 سنة  املسندة 

غرة  من  بداية  التنفيذ  حيز 

ماي 2023.

بالنسبة إىل مؤسسات  ـ   5

لعاّملها  زيادات  أسندت  التي 

والتي هي  بعنوان سنة 2022 

عليها  املتفق  النسبة  من  أقل 

لفارق  الرجعي  املفعول  فإّن 

الزيادة يبدأ من 1 ماي 2022.

أسندت  التي  املؤسسات  إىل  بالنسبة  ـ   6

فانها  عليها  املتفق  الزيادة  من  أكرث  زيادات 

تحافظ عىل هذه النسبة خالل سنة 2022.

7 ـ إمكانية جدولة املفعول الرجعي للزيادة 

وغري  بالزيادة  املعنية  للمؤسسات  األجور  يف 

ميكن  فإنّه  واحدة  دفعة  تسديدها  عىل  القادرة 

جدولته داخليا مع النقابات األساسية.

مبعّدل  الطرفني  بني  التفاوض  يتواصل  ـ   8

اتفاق  إىل  للتوصل  األقل  عىل  الشهر  يف  مرينت 

يف  ادراجها  الطرفان  ينوي  التي  املقرتحات  عىل 

السياحية  للنزل  القطاعية  املشرتكة  االتفاقية 

ستّة  غضون  يف  وذلك  لها  املشابهة  واملؤسسات 

أشهر عىل أقىص تقدير.
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ارتفاع قائم 
سندات الخزينة 

املطروحة لالكتتاب  
  

البنك  مبوقع  املنشورة  واملالية  النقدية  املؤرشات  أبرزت 
املطروحة  الخزينة  سندات  قائم  ارتفاع  التونيس  املركزي 
لالكتتاب للبنوك بعنوان إقراض الدولة اىل 20530.6 مليون 
بـ  تقدر  زيادة  بذلك  مسجلة   2022 جويلية  موىف  دينار 
171.4 مليون دينار مقارنة بالفرتة نفسها من العام السابق.

سندات  قائم  ازدياد  اىل  بالخصوص  االرتفاع  هذا  ويرجع 
وذلك  دينار  مليون   641.1 بقيمة  االجل  قصرية  الخزينة 
واملقدر  النقدية  السوق  يف  للسيولة  الحاد  النقص  بسبب 

حاليا بنحو 12880.2مليون دينار.

سندات  قائم  تقلص  االصدار  مؤسسة  مؤرشات  تبني  كام 
الخزينة القابلة للتنظري )طويلة االجل( بحوايل 469.7 مليون 
البنوك  توقع  يفرس  ما  وهو  املنقيض  الشهر  اواخر  دينار 
مزيد ارتفاع نسبة الفائدة املديرية، من ناحية وتخوفها من 
املستوى العايل ملخاطر اقراض الدولة غداة تراجع تصنيفاتها 

من قبل مؤسسات الرتقيم، من ناحية اخرى

وال تفصح وزارة املالية عن مآل قروض البنوك للدولة رغم 
اهميتها وذلك عىل غرار جل القروض الخارجية التي توجه 
عىل االقل بنسبة 95 باملائة اىل نفقات االستهالك بعيدا عن 

أي غرض تنموي.

بعد بيان االتحاد الجهوي بسليانة

خسائر تقدر بحوالي 200 هكتار 
من األشجار الغابية

كان االتحاد الجهوي بسليانة أصدر بيانا أدان فيه 
الحرائق التي لحقت بجبل برقو لذلك   

وتنظيم  الكوارث  لتفادي  الجهوية  اللجنة  عقدت 
جلسة  الوالية،  مبقر  بسليانة   ومجابهتها  النجدة 
امليدانية  اإلشكاليات  أبرز  عىل  للوقوف  تقييمية 
خالل  املسّجلة  واالخالالت  والنقائص  املطروحة 

مجابهة حريق جبل برقو.
واندلع حريق جبل برقو بسليانة يوم 24 جويلية 
صعوبة  بسبب  تقريبا  أيام   6 وتواصل  املنقيض 
التضاريس واستحالة الوصول إىل مواطن اللهيب، 
ليخلّف خسائر مادية فادحة طالت حقول األشجار 
الحلبي  الصنوبر  الزيتون وغابات  املثمرة وأشجار 
الرّبية  والحيوانات  النباتات  من  مهاّم  وعددا 

والزواحف.
الكوارث  لتفادي  الجهوية  اللجنة  مقّرر  وذكر 
محمد  العميد  املدنية،  للحامية  الجهوي  واملدير 
عيل بن بيهي عىل هامش االجتامع التقييمي، أن 

أية خسائر برشية رغم  تُسجل  الحريق حيث مل  املتاخمني ملكان  املتساكنني  أرواح  استباقية لحامية  باتباع إجراءات  املتدخلة بذلت مجهوداتها  األطراف 
إخالالت التنسيق، وتأخر وصول اآلالت الثقيلة، عىل حّد قوله.

وأضاف أن التقديرات األولية للخسائر التي طالت النسيج الغايب تقدر بحوايل 200 هكتار من األشجار الغابية بني واليتي سليانة والقريوان )الحريق اندلع يف 
القريوان وامتّد إىل والية سليانة(، يف انتظار تقدير املساحات من قبل املصالح الفنية للمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية عن طريق األقامر الصناعية، مضيفا 

أن الحريق أتلف ما يقارب هكتارين من األشجار املثمرة والزياتني.

وقفة احتجاجية 
لخريجي الجامعات 
املعطلني عن العمل

تنّفذ جمعية خريجي الجامعات املعطلني عن العمل وقفة 
القرص  أمام  الجاري،  أوت   4 الخميس  اليوم  احتجاجية 
النتداب  استثنايئ  مرسوم  بسّن  للمطالبة  بقرطاج،  الرئايس 

أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم.

ودعت يف بيان لها يوم الثالثاء 2 جويلية 2022، إىل التفاعل 
بجّدية مع املقرتحات املقّدمة من قبل املعطلني عن العمل 
وفتح ملف الشهادات الجامعية »املزورة وما انجر عنها من 
تحظى  بأن  مطالبة  الحزبية«،  الوالءات  حسب  انتدابات 
الجمعية بتمثيلية صلب أي لجنة تكلف بفتح هذا امللف.

ملف  حلحلة  يف  السلطة  »مامطلة«  اعتربته  مع  وانتقدت 
طالت  ممن  الجامعية  الشهادات  حاميل  من  املعطلني 
الجمعية  املقرتحة من  الحلول  تفاعلها مع  بطالتهم وعدم 
الوضع  االعتبار  بعني  تأخذ  معقولة  »مقرتحات  أنّها  رغم 

االقتصادي العام يف البالد«.

تقديم  يف  السلطة  جّدية«  بـ»عدم  وصفته  ما  واستنكرت 
التوضيحات الالزمة حول االنتدابات االستثنائية صلب بعض 
الوالء  مقاس  »عىل  متّت  انتدابات  أنّها  معتربة  الوزارات، 

السيايس ضاربة عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص«.

في بن عروس

إضراب يف املطبعة الرسمية يومي 16 و17 أوت
أمام سياسة التنصيل من املسؤولية املتبعة من قبل ادارة املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية وعدم الجلوس مع االطراف االجتامعية قصد العمل عىل 

طرح امللفات العالقة والوصول اىل حلول من شأنها ايجاد مخارج للمشاكل الحاصلة بالنسبة إىل األعوان وبالتايل تنقية األجواء املتوترة داخل املؤسسة.
وهو ما يؤكده الغياب املتكرر واملقصود للسيد الرئيس املدير العام كلام وقعت دعوته اىل انعقاد جلسة عمل مخّصصة يف الغرض وذلك يف مناسبتني 
بعد طلب رسمي من طرف االتحاد الجهوي للشغل بنب عروس وهو ما يبينه محرضا تقصري مبركز الوالية مسجالن االول بتاريخ 28 جويلية 2022 والثاين 

بتاريخ 01 اوت 2022 ال سيام يف املناسبة 
االخرية عندما وقع إعالمه من قبل السيد 
وايل الجهة شخصيا غري انه عرب عن عدم 

اكرتاثه باملوضوع.
إدرة  استجابة  عدم  جانب  إىل  هذا 
املؤسسة املشار اليها اعاله ملطالب االعوان 

املرشوعة واملتمثلة فيام يىل:
ـ املناخ االجتامعي والحق النقايب

ـ تنقيح النظام األسايس
ـ سّد الشغورات يف الخطط الوظيفية 

وخطط التأطري
ضمن  الرسمية  املطبعة  تصنيف  ـ 

املؤسسات الخطرة
حسب  السكن  قروض  إسناد  ـ 
الصندوق  هيئة  لدى  املودعة  املطالب 

االجتامعي 
ـ الرتفيع يف وصوالت األكل

ـ الرتفيع يف منحة االحالة عىل التقاعد.
وعليه، فإن اعوان املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية سينفذون ارضابا احتجاجيا عن العمل كامل يومي: الثالثاء )16( واالربعاء )17( أوت 2022.
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مقتطف من الالئحة العامة للمؤتمر الخامس 
والعشرين لالتحاد العام التونسي للشّغل املنعقد 

يف صفاقس ايام 16 و17 و18 فيفري 2022
عىل املستوى االقتصادي: 

أسهمت هذه األزمة يف تشكيل وضع اقتصادي كاريث من أبرز سامتها تدهور 
املؤّشات االقتصادية إىل أدىن نسبها وتزايد املديونيّة وتغّول االقتصاد املوازي الّذي 
نسب  وارتفاع  الّدينار  بانهيار  املشاكل  وتضاعفت  املهّربة  باملواّد  الّسوق  أغرق 
التّضّخم وتفاقم ظاهرة التّهرّب الجبايئ والرضيبي وتقلّص االستثامر وتفّش الفساد 
الفقر  نسب  وتزايد  األسعار  والتهاب  الّشائيّة  املقدرة  تدهور  إىل  أّدى  ما  وهو 

والبطالة والتهميش وعليه فإنّنا نطالب:
1. التدقيق يف املالية العمومية وديونها.

2. حوار وطني حول املنوال التنموي.
3. إنقاذ املؤسسات العمومية.

4. إصالح جبايئ يف إرساء العدالة الجبائية. 
5. محاربة االقتصاد الريعي وإدماج االقتصاد غري املنظّم.

6. إصدار األوامر واملناشري التي تنظّم االقتصاد التضامني واالجتامعي. 
مجلة  ومراجعة  والخاص  العمومي  لالستثامر  وطنية  اسرتاتيجية  وضع   .7

االستثامرات.
إيجاد حّل جذري  النقدية مع رضورة  والسياسة  البنكية  املنظومة  8. إصالح 

.)BFT( ألخطر فضيحة مالية املتعلّقة بالبنك الفرنيس التونيس
9. رقمنة اإلدارة واملؤّسسات.

10. وضع اسرتاتيجية وطنية للنهوض بالقطاع الفالحي واملياه.
11. وضع اسرتاتيجية وطنية إلنقاذ البيئة وتطوير االقتصاد األخرض والطاقات 

البديلة.
12. فتح ملف الرثوات الباطنية ومراجعة عقودها.

13. إصالح قطاع السياحة.
14. مراجعة العقود الجارية الثنائية كلاّم اختّل امليزان التجاري فيها.«

 نور الدين املباريك 

مستهل  يف  سعيد  قيس  الرئيس  قال   2021 أكتوبر   28 يف 
اجمتاع مجلس وزراء: »ال بّد من معرفة مآل القروض التي 
ال  ولكن  تونس  تم ضخها يف  مليارات  الخارج..  من  جاءت 
أثر لها يف الواقع وسيتحمل أيضا يف هذا املجال كل شخص 

مسؤوليته«.
يومها توجه إىل وزيرة املالية قائال: »ال بّد من جرد وأطلب 
من وزيرة املالية أن تقوم بجرد كامل لكل هذه األموال أين 
ولكن هذه  تونس  بعضها ذهب خارج  أن  أعرف  ذهبت...: 

األموال للشعب ويجب أن تعود له«.
يوم 15 فيفري 2022 الرئيس قيس سعيد يعلن أنه سيتّم 
التي حصلت  األموال  يف  للتدقيق  لجنة  إحداث  العمل عىل 
يُعرف  وال  نُهبت  والتي  باملليارات  واملقدرة  تونس  عليها 

مصريها.
للشق  الدويل  البنك  رئيس  نائب  لقائه  ذلك خالل  جاء 

األوسط وشامل افريقيا فريد بلحاج. 
رئيسة  يستقبل  سعيد  قيس  الرئيس   2022 أوت   1 يف 
الذي  التقرير  معها  ويتداول  رمضان،  بودن  نجالء  الحكومة 
القروض  مهمة جرد وضبط  نتائج  املالية حول  وزارة  أعدته 
واملؤسسات  التونسية  الدولة  فائدة  إىل  املسندة  والهبات 

العمومية خالل السنوات العش األخرية.
ويقول بالغ رئاسة الجمهورية انه تم الوقوف عىل عديد 
اإلخالالت ماّم تسبّب يف تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر 

رصف دون موجب يف عديد الحاالت.
أن  ميكن  ال  األوضاع  هذه  أن  عىل  سعيد  قيس  وشّدد 
تستمّر ويجب وضع حّد لها وتحميل كل من تسبّب يف ذلك 
الثمن  النهاية والذي يدفع  الشعب يف  املسؤولية كاملة ألن 

دون أن يستفيد من هذه األموال الطائلة.

يقظ«  »أنا  منظة   /2018 جانفي   25 يوم  ذلك  وقبل 
ملختلف  املتجهة  الهبات  أن  فيه  جاء  تقريرا  تنش  الرقابية 
الوزارات والهياكل العمومية التونسية من 2011 اىل 2017، 

قادمة من 14 مانحا أجنبيا وهم عىل التوايل:
االتحاد األورويب: 1259 مليون دوالر

البنك العاملي: 31.7 مليون دوالر
البنك االفريقي للتنمية: 13.921 مليون دوالر

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية: 678.9 مليون دوالر
 14.34 واالجتامعي:  االقتصادي  لالمناء  العريب  الصندوق 

مليون دوالر
البنك اإلسالمي للتنمية: 4.6 مليون دوالر

صندوق االوبيك للتنمية الدولية: 3.8 مليون دوالر
مليون   100 االقتصادية:  للتنمية  السعودي  الصندوق 

دوالر
 0.8 العربية:  االقتصادية  للتنمية  الكويتي  الصندوق 

مليون دوالر
تركيا: 100 مليون دوالر
قطر 12.7 مليون دوالر

فرنسا: 10.56 مليون دوالر
إيطاليا: 6.21 مليون دوالر
املانيا: 54.28 مليون دوالر.

تقريرا  »الصباح«  تنش صحيفة   2021 نوفمرب   30 ويوم 
عن القروض والهبات التي حصلت عليها تونس منذ الثورة، 
أن  املستحيل  من  »أنه  تأكيدها  االقتصاد  وزارة  عن  وتنقل 
نجد يف هذه العملية اي نوع من اإلخالالت ما دامت محاطة 

مبراقبة ومتابعة لصيقة من الجانبني«.
بإخالالت  وليست  املشاكل  بعض  »أن  أيضا  نقلت  كام 
املحددة لرصف  اآلجال  تجاوز  مستوى  توجد عىل  أن  ميكن 

التمويالت الخارجية«. 

إىل أين ذهبت القروض   األجنبية؟

اإلصالحي الجبايئ: ملف حموري تناسته احلكومات املتعاقبة من اجلبايل إىل بودن
ميثّل اإلصالح الجبايئ أحد أهم اإلصالحات التي نادى بها االتحاد 
العام التونيس للشغل، منذ سنة 2011 إىل اليوم. وما انفك الخطاب 
النقايب يدعو إىل رضورة إرساء نظام جبايئ ناجع ومنصف. ويف املقابل 
دأبت جميع الحكومات املتعاقبة عىل تغافل هذا املطلب واكتفت 
يف أحسن الحاالت برفع شعار اإلصالح دون إصالحات عملية تذكر. 
والسبب األسايس يعود يف اعتقادي إىل حساسية املوضوع وتداعياته 

السياسية لحكومات كان هّمها الرئييس املحافظة عىل السلطة.
لالتحاد  السابق  العام  األمني  عبارة  الخرباء  عديد  ويتذكّر 
الزيادات يف  املفاوضات حول  العبايس خالل جوالت  العام حسني 
الحكومات  عىل  رّدا  نحكو«  توا  بعد  فلوسكم  »ملّو  العاّمل  أجور 
التي كانت تتذّرع بضعف موارد الدولة وعدم قدرتها عىل حامية 
األجراء وعجزها عن تحقيق الزيادة يف األجور. ويتواصل نفس هذا 
الحالية،  الحكومة  وسياسات  املشوعة  املطالب  هذه  بني  التباين 
التي ترفض الشوع يف اإلصالحات الشجاعة للجباية والتي ستمّكن، 
الحكم وتعبئة اإلمكانات  الثقة يف منظومة  أُنجزت، من إعادة  لو 

الرضورية للسياسات التنموية.
عىل  اإلتيان  الصعب  من  الجبايئ  النظام  عن  الحديث  وعند 
يف  سأكتفي  لكن  إصالحه  وسبل  بحيفه  املتعلّقة  الجوانب  جميع 
اإلنصاف  عدم  أوجه  بعض  عىل  الضوء  بتسليط  األّول  الجزء  هذا 
التي  اإلصالح  مقرتحات  وبعض  العادي  املواطن  منها  يعاين  التي 

ميكن أن تضع نظامنا الجبايئ عىل الطريق املنشود.
التقسيم  يف  الجبايئ  النظام  يف  الحيف  متظهرات  أوىل  تتمثل 
من   %  35 تونس  يف  األجر  معّدل  ميثّل  إذ  املنتَجة،  للرثوة  األّويل 
املنتَجة  الرثوة  ثلثي  يستحوذ عىل  أخرى  وبعبارة  املضافة،  القيمة 
قبل أداء الرضيبة، يف حني ال تقّل نسبة األجر يف القيمة املضافة عن 

40 إىل 45 % يف البلدان املشابهة وتصل يف تركيا اىل 50 %.
فرض  يف  يتامدى  بل  الحيف،  بهذا  الجبايئ  نظامنا  يكتفي  وال 
رضيبة عىل األجور تصل اىل حدود 29 % يف حني ال تتجاوز نسبة 

الرضائب عىل الشكات نسبة 23,5 باملائة.
ثاين متظهرات الحيف، تتمثل يف تنامي ظاهرة االقتصاد املوازي، 
وما يعكسه من تهرّب رضيبي. فمن 3,4 مليون عامل يف تونس، 
هناك حوايل مليون منهم ينشطون يف القطاع املوازي وال يساهمون 
بأي مجهود رضيبي. والبّد من اإلشارة إىل أنه رغم أّن نسبة كبرية 
من هؤالء هم من ضعاف الدخل لكن ال بّد من أن يعاملوا عىل 

قدم املساواة مع سائر العاملني يف القطاع املنظَّم.
أّما املظهر الثالث للحيف الجبايئ يف تونس فيكمن يف مواصلة 
الحكومة حامية املتمتّعني بالنظام التقديري والذين يعّدون مبئات 
اآلالف يف حني ال تصل مساهمتهم يف الجهد الرضيبي 1 %. ومهام 
أّن  االقتناع  الصعب  من  فسيكون  الفئة  هذه  عن  الدفاع  حاولنا 
التاجر أو »الحاّمص« أو صاحب عربة نقل أقل من  معّدل دخل 
دخل عامل بسيط يف الدولة والذي يساهم بـ 2400 دينار سنويا يف 

صيغة رضائب عىل الدخل.
الحيف  هذا  من  للتقليص  العملية  الحلول  عن  البحث  وعند 
تطبيقها  عىل  حرصنا  ما  وإذا  ومتعّددة  عديدة  نجدها  فإنّنا 
فسيكون لها أثر كبري عىل تدعيم موارد الدولة. وتجدر اإلشارة أنّه 
متت مناقشة هذه الحلول واملقرتحات خالل عديد املناسبات ومع 
حكومة  ولكن  الفارطة  األشهر  يف  تّم  ما  ومنها  الحكومات  عديد 
االجتامعي  الظرف  بأّن  وتتذّرع  امللف  هذا  تجاهل  تواصل  بودن 
غري مناسب إلطالق إصالحات ويف الواقع فإّن هذا املوقف يعكس 
غياب إرادة اإلصالح وإعادة الثقة كام أعلنت عن ذلك يف أكتوبر 
2021 ويبطن غايات سياسية زبونية تحرص الحكومة الحالية مثل 
سابقاتها عىل تأمينها من أجل التمّكن من أدوات الحكم وضامن 
بذلك  فغيّبت  والحالية  السابقة  املنظومة  من  املتمّعشني  سكوت 

عن مواقفها وسياساتها أيَّ نفس إصالحي.
فام الذي مينع حكومة بودن، إن أرادت اإلصالح، أن تبادر عىل 

سبيل املثال ويف العاجل بـ: 

1. إرساء رضيبة 
 % بـ3  تقديرية 
معامالت  رقم  عىل 

التّجار
مراجعة   .2
عىل  األداء  نسبة 
من  املوزّعة  األرباح 

10 إىل 15 %
مراجعة   .3
أرباح  عىل  األداء 
التجارة  أنشطة 
املساحات  وخاّصة 
الصغرى  التجارية 

ورفعها إىل 35 % 
4. رقمنة شهائد 

الخصم من املورد وتحصيل األداء عىل القيمة املضافة 
5. تأهيل منظومة أدب للتعامل مع الفوترة االلكرتونية

والسلع  الجملة  تجارة  يف  االلكرتونية  الفوترة  تعميم   .6
االسرتاتيجية واملدّعمة

7. ربط التشجيعات الجبائية بالطاقة التشغيلية 
عرب  ميّر حتام  االجتامعية  واألطراف  الشعب  ثقة  استعادة  إّن 
إدراج هذه اإلصالحات يف قانون املالية لسنة 2023 وهي مجموعة 
من اإلجراءات العملية اقتنع بها القايص والداين مبن فيهم الشكاء 

الدوليون.
وسنعود يف الجزء الثاين من هذا املقال عىل ملف مناخ األعامل 

وعدم تكافؤ الفرص يف النفاذ اىل الفرص االقتصادية.

*  عبد الرحامن الالحقة
)أستاذ جامعي وخبري يف االقتصاد(
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الملف السياسي

كلمة أوىل

* لطفي املاكني
اتجهت األنظار منذ االعالن عن النتائج األولية الستفتاء 25 جويلية 
ديسمرب   17 ترشيعية  موعد  ونعني  القادمة  االنتخابية  املحطة  إىل 
مع  متامشيا  باملحصلة  سيكون  انتخابيا  قانونا  وضع  تستعدي  والتي 
املتغريات الحاصلة باملشهد العام وهذا ما عربت عنه مختلف القوى 
شتاء  استحقاق  ان  عىل  بالتأكيد  املدين  املجتمع  ومظامت  السياسية 
2022 رهان كبري للوقوف عىل مختلف التوازنات والتوجهات خاصة 

بعد ان عمق االستفتاء التباين يف املواقف والتصورات.
ومل ميض يوما واحد بعد اجراء االستفتاء حتى دعا الرئيس قيس 
سعيد رئيسة الحكومة نجالء بودن خالل اللقاء بها اىل اعداد مرشوع 
مرسوم يتعلق باالنتخابات الترشيعية وهو ما حفز مختلف االطراف 
باملبادرة  ينفرد  الرئيس سعيد  العام إىل عدم ترك  الفاعلة يف املشهد 

لوحده متاما مثل ما كان ملرشوع الدستور الجديد.
املواقف  ان  الوطني  للشأن  واملتابعني  املحلّلني  من  عدد  يرى 
املعلنة من قوى تنتمي اىل اتجاهات مختلفة تكشف حجم الهواجس 
املهيمنة عليها خاصة من ناحية ان تتجاوزها االحداث مرة اخرى بعد 
مشاركة  دون  االستفتاء  عىل  الجديد  الدستور  مرشوع  عرض  تم  ان 
اغلب تلك القوى السياسية واملدنية وهو ما اعتربته فرض أمر واقع 
من قبل الرئيس قيس سعيد من نواٍح عدة اساسا ضامن االغلبية داخل 
املجلسني حتى ال يسقط كل مسار 25 جويلية اذ ان هيمنة االطراف 
املعارضة عىل الربملان ومجلس الجهات واألقاليم سيفرض الرتاجع عن 
لذلك  الجديد  الدستور  وأولها  وقوانني  ترشيع  من  تقنينه  تم  ما  كل 

مرسوم  بإعداد مرشوع  الحكومة  لرئيسة  سعيد  الرئيس  دعوة  بدت 
أسس  توطيد  من  املزيد  ليضمن  جانبه  من  استباقية  انتخايب خطوة 
مرشوعه السيايس باملقابل فإن املعارضة مل ترتك له هامشا واسعا من 
الوقت لرتتيب هذا االمر إذ طالبته برضورة ترشيكها يف اعداد مرشوع 
القانون االنتخايب حتى ال تكون النتيجة مشابهة ملا جرى داخل اللجنة 
تلك  قدمته  ما  ان  ذلك  اليوم  اىل  حولها  املثار  والجدل  االستشارية 
اعتمد  الذي  الرئيس سعيد  القبول من  اللجنة من مقرتحات مل تجد 

عىل ما خطّه بنفسه من فصول للدستور.
* الحرش يف الزاوية

وتخىش بعض االطراف من حرشها يف الزاوية وأولها حركة النهضة 
التي ال تخفى من خالل ترصيحات قياداتها ان مرشوع القانون االنتخايب 
سيضيق عىل مشاركتها هذا ان مل يلِْغه استنادا عىل استبعاد األحزاب 
لالسالم  املتبنني  حال  هو  كام  املعتقد  عىل  املستندة  املرجعية  ذات 
تنظر  مل  التي  االطراف  قبل  من  واسعة  مساندة  يجد  وقد  السيايس 
لها وبالتايل فإن هواجس  املرجعية واملروجني  تلك  االرتياح إىل  بعني 
يتوحد  أن  تستبعد  ال  النها  الوقت  مبرور  تتزايد  وقياداتها  النهضة 
الفرقاء حول مشاركتها يف ترشيعية 2022 مبا يزيد من خسائرها بعد 
ما حصل يف االستفتاء رغم املواقف املعلنة داخليا وخارجيا الرافضة 
ملسار 25 جويلية واعتباره انقالبا عىل الدميقراطية بالبالد وهذا ما جاء 
يف بيان االتحاد األورويب الذي دعا إىل تعزيز وجهات النظر استعدادا 
لالنتخابات واملقصود توسيع دائرة املشاركني يف الحوار وعدم اقصاء 

اي طرف منه.

مرشوع القانون االنتخايب

* لطفي املاكني
مل يفت االستاذ أحمد ضوية عند قراءته 
كان  مبا  التذكري  الجديد  للدستور  النقدية 
يردده الرئيس قيس سعيد سابقا من كون 
الدستور الحقيقي هو ما خطه الشباب عىل 
الجدران. قد التمست عديد القوى اليسارية 
واالجتامعية مضمونا وانحيازا طبقيا خالل 
هذا القول إملاما وادراكا مبتطلبات املرحلة 
بني  التنقل  سعيد  قيس  استطاع  التاريخية 
هام  القليلة  كلامته  من خالل  جمهوريتني 
جمهور يساري اجتامعي تقدمي وجمهور 
محافظ من عامة الشعب وهو ما ترجمته 
 25 قبل  التصويت  لنوايا  العالية  النسب 

جويلية وبعده.
ويذهب الباحث أحمد ضوية يف القول 
لجميع  سعيد  قيس  الرئيس  تجميع  ان 
السلطات مع متتعه بالحصانة طيلة رئاسته 
التي يقوم  وال تجوز مساءلته عن االعامل 
وراء  من  القصد  مهامه  اداء  اطار  يف  بها 
الضامنة  بل  شخص  يف  ضامنة  ال  ان  ذلك 
يف القانون واملؤسسات التي تعكس طبيعة 
تدرك  مل  التاريخية  اللحظة  تلك  الرصاع يف 
ان  جويلية   25 قبل  ما  الحاكمة  النخبة 
مسار التاريخ لن يعود إىل الوراء وهو ما مل 

يدركه قيس سعيد بدوره.
توقف االستاذ أحمد ضية عند املقارنة 
 2014 ودستور  سعيد  قيس  دستور  بني 
قوله عىل مجموعة من  الذي نص حسب 
الحقوق االقتصادية واالجتامعية التي ميكن 
منهجية  العتبارات  تقدميها  او  تقسيمها 
مستقلة  بصفة  للفرد  تتجه  حقوق  بني 
صلة  ذات  وحقوق  املهني  وضعه  عن 
باملصالح املهنية للفرد وهو تقسيم ال يلغى 

الرتابط والتكامل بني جميع الحقوق وهي 
واالشخاص  مضمونها  حيث  من  متعددة 
املستفيديون منها ويف مقدمة هذه الحقوق 
ما يتصل بكرامة االنسان كالحق يف الصحة 

والحق يف التغطية االجتامعية.
مؤخرا  نرشت  التي  الدراسة  وتذهب 
االقتصادية  الحقوق  منتدى  قبل  من 
املعلنة  النوايا  رغم  انه  اىل  واالجتامعية 
القوى  موازين  فان  الحقوق  ودسرتة 
قيس  الرئيس  لصالح  واختلت  اختلفت 
سعيد الذي جمع كل السلطات عىل عكس 
الخطاب املتبني من قبل اتباعه بان النظام 
الحية  تونس  لقوى  تفعيل  هو  القاعدي 
الشعبية املتمثلة يف ابناء الجهات واالقاليم 
باحداث  لهم  السلطة  اعطاء  خالل  من 
ملجس الجهات واالقاليم وقد بان يف هذه 
مع  وتباين  مغالطة  من  فيها  ما  الفكرة 
الواقع ملا فيه من دعوة اىل متركز السلطة 
اكرث فاكرث اذ يقول الفصل 100 من الدستور 
قيس  قبل  من  االستفتاء  عىل  عرض  الذي 
سعيد يوم25 جويلية بان رئيس الجمهورية 
ويحدد  للدولة  العامة  السياسة  يضبط 
خياراتها األساسية ويعلم بها مجلس نواب 
الشعب ومجلس الوطني للجهات واالقاليم 
ان  ضوية  احمد  االستاذ  يقول  وهكذا 
شخصه  يف  السلطة  سيكثف  سعيد  قيس 
باسم  االوحد  والناطق  املتحدث  ويصبح 
من  خيارا  تعارض  فحني  الشعبية  االرادة 
او  فكرة  تعارض  ال  فأنت  الرئيس  خيارات 
عليه  متعارف  هو  ما  مثل  سياسيا  توجها 
يف كل الدميقراطيات بل انت تعارض ارادة 

الشعب املتجسدة يف شخص قيس سعيد.

* ضغوطات
والفردي  التسلّطي  التشكل  وهذا 
االرتباط  شديدة  عالقة  له  الحكم  لنظام 
واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  مبسألة 
دون  مطلقة  الرئيس  سلطة  أصبحت  فقد 
سهولة  بكل  ميكنه  ما  وهو  معارضني 
االصالحات  مترير  من  األقل  عىل  نظريا 
الدويل  النقد  صندوق  رؤية  تريدها  التي 
وخياراته التي ال تويل عناية خاصة مبضمون 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية.
ويواصل الباحث القول انه اذا ما أراد 
سعيد(  قيس  الرئيس  )ويعني  االمضاء 
ما  اذا  مستبعد  غري  وهذا  الصندوق  مع 
التي  االصالحات  مرشوع  عىل  اطلعنا 
قدمتها الحكومة التي تنفذ سياسته والتي 
وفق  الصندوق  امالءات  جميع  تتضمن 
متاما  تتعارض  خالصة  نيوليربالية  نظرة 
واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  وفلسفة 
فانه سيقدم ذلك باسم الرضورة التاريخية 
املسألة  ان  اي  والوطن  الشعب  ومصلحة 
اصبحت تتعلق بإرادة الفرد ضمن موازين 
قوى لصالحه وهو ما ادركته هذه الصناديق 
النقد  والول مرة منذ 2010 وقام صندوق 
بلقاء رئيس الدولة بعد ان اصبحت املسألة 

تتعلق بارادته هو فقط.
جانب  يف  ضوية  أحمد  الباحث  أكد 
آخر من دراسته عىل اهمية ترابط اشكال 
الحقوق  ودسرتة  السياسية  االنظمة 
االقتصادية واالجتامعية حيث ذكر انه من 
املهم كل االهمية فهم شكل الحكم ملعرفة 
مجموعة  تفعيل  يف  االنظمة  جدية  مدى 
او  املدنية  السياسية  منها  سواء  الحقوق 

خاصة الحقوق االقتصادية واالجتامعية.

املعارضة تطالب بدور فاعل يف مرحلة اعداده حتى ال ينفرد الرئيس سعيد بصياغته

سعيد قد يلتزم بما يريده الشعباألستاذ أحمد ضوية
وسيحرص على تحسني عيش التونسيني

املجتمع املدين وسياسة املكيالني
* بقلم: ناجي الخشناوي

الطبقات  عىل  طرأت  التي  الجذرية  التغرّيات  ورغم  قرن،  من  أكرث  بعد 
التاريخية  التحّوالت  الحزبيّة واإليديولوجيات، ورغم  السياسيّة والتشكيالت 
تالهام  وما  عامليتني  بعد حربني  اإلنساين  التاريخ  التي غرّيت وجه  العظمى 
زالت  ما  بعدها...  وما  والعوملة  بالوكالة  وحروب  وتكتالت  انهيارات  من 
وبنزعتها  القبيح  بوجهها  تتمّسك  منه،  البّد  الذي  الرّش  هذا  »الّسلطة«، 
يف  عمالقة  خطوات  املتقّدمة  الّشعوب  ولنئ خطت  واالستبدادية،  القمعيّة 
لجم قمع الّسلطة بالقوانني والترّشيعات الّنافذة وبقوى الّضغط من خالل 
فإن  واملواطنيّة...  والثقافيّة  والّنسويّة  والنقابيّة  الحقوقيّة  املدنية  املنظامت 
الّشعوب املتخلّفة مستمرّة يف »تأليه« الّسلطة وفقا لنظرية »الرّب يف الّسامء 
والحاكم يف األرض«، أين يتغّذى مارد القمع واالستبداد من استبطان الّشعوب 
ال  شعوب  والكرامة...  الحريّة  حياة  من  والّنفور  االستعباد،  لحياة  املتخلّفة 
تكتفي بتدوين سرية القمع، بل تستبسل يف تأبيدها وكتابتها بالبنط العريض.

مذهل-  -بامتياز  كانت  بل  أبدا،  قانون  سلطة  تونس  يف  السلطة  تكن  مل 
كرامة  وامتهان  والحريات  الحقوق  انتهاك  تحرتف  واستبداد،  قمع  سلطة 
املايض  القرن  خمسينات  يف  الحديثة  الّدولة  بناء  فمنذ  التونسيّة،  الّذات 
مرورا  املافيوزي٬  عيل  بن  العابدين  زين  نظام  وبعد  بورقيبة  الحبيب  مع 
بحكم الجامعات اإلسالمية اإلجرامّي ووصوال إىل نظام الّشعب يريد الغامض 
التسلّطية  وقبضتها  القمعيّة  أداتها  عىل  السلطة  حافظت  سعيّد،  قيس  مع 
وحافظت عىل سياسة املكيالني التي تكيلها ملنظامت املجتمع املدين التونيّس، 

وككل مرة تنقلب العالقة من االعرتاف والرشاكة إىل اإلقصاء واإللغاء.

فرموز هذه األنظمة األربعة -املجاهد األكرب وصانع التغيري واملرشد األعىل 
واألستاذ النظيف- مبجرّد أن تتمّكن من الّسلطة، تدير ظهرها إىل املنظامت 
أبواب  تنفتح  نظام  كل  ومع  االتهام،  موضع  وتضعها  املدنيّة،  والجمعيات 
واملفّسين  واملرّبراتينّي  املنظّرين  من  امليليشياوي،  باحتياطيها  الّسقيفة، 
واالبتزاز  والتّشهري  التّشويه  يف  املتمثّل  نفسه  الّدور  ألداء  والّدعاة،  واملفتني 
والعيص  األيادي  تُحشُد  ذاتها  الّسقيفة  ومن  والتخوين...  واالفرتاء  واالتهام 
واملجرمني  واملليشيات  والتّابعني  لألنصار  واملسّدسات  والسيوف  والحناجر 
والّسحل  والتّكفري  والتهديد  والتعنيف  والتنصيب  االخرتاق  مهاّمت  لتنفيذ 
واالغتيال وإلقاء القاممة٬ وكل سلوكيات الرتهيب التي تُديم للحاكم نعمة 

التسلّط.

اإلنسانية  والكرامة  واملساواة  االجتامعية  والعدالة  اإلنسان  حقوق  إن 
نابعة من  قيم  تُستورد، ألنها  والتنوير٬ ال  والتعّدد واالختالف  والدميقراطية 
املشرتك  للعيش  تؤّسس  ثقافة  غربية وال رشقية، وهي  ال  اإلنسانية،  الذات 
أو  العمل  أو صاحب  الرّب  لسلطة  ال  اإلنسانية  الذات  فيه  مُتتهن  ال  الذي 
تُستورد ألجله  الذي  والتسلّط واالستبداد  القمع والرتهيب  البوليس، عكس 
ألجله  وتُبنى  والهراوات  للحركة  واملشّل  للدموع  املسيل  والغاز  الدبابات 
الّسجون والزنازين واملعتقالت وتُؤبّد فيه ثقافة الغالب واملغلوب املبنية عىل 

جس متني من القهر والظلم واالستغالل أّوله املسجد وآخره مركز البوليس.

منظامت  عىل  املمنهجة  الحملة  يف  بالنابل  الحابل  وخلط  التّعميم  إن 
وجمعيات املجتمع املدين التونيس، وإخراج التّهم نفسها من أدراج السلطة 
القامئة دون فرز أو متّعن، »التمويل العمومي املشبوه والخيانة واالستقواء 
القدمية/الجديدة،  السلطة  وجوه  من  قبيحا  وجها  إال  ليس  باألجنبي...« 
تستجري به كالعادة لتربير فشلها يف تطبيق القانون الذي يخّول لها املراقبة 
واملتابعة والتّقايض يف إطار الشفافية بعيدا عن الوصم واالتهامات املجانية 

التي تتساوى فيها أعرق املنظامت الحقوقية مع الجمعيات اإلرهابية.

بات  ما  العامل  شهد   ،1974 سنة  منذ  وتحديدا  قرن،  نصف  من  أكرث  قبل 
يُعرف باملوجة الثالثة للدميقراطية أو ما اصطلح عليه بصحوة املجتمع املدين، 
حيث شهدت دول ومجتمعات عديدة تحوالت متسارعة من النظم الفردية 
وجنوب  الربتغال  من  انطلقت  تعددية،  دميقراطية  أنظمة  إىل  االستبدادية 
أوروبا وأمريكا الالتينية وجنوب آسيا وأوروبا الرشقية، لعبت فيها منظامت 
وجمعيات املجتمع املدين الدور املحوري يف تحريض الشعوب عىل افتكاك 
حّريتها. ومنذ أكرث من نصف قرن أيضا ما زالت األنظمة املتعاقبة عىل الحكم 
التّصادم مع املنظامت الوطنية الرشيكة والفاعلة  يف تونس تفتعل عالقات 

وتحشد لها كل أدوات القمع والتّحجيم واإلسكات والتخريب والتشويه.

لقد كان املجتمع املدين التونيس -وسيظّل- مفخرة هذا الشعب املقموع 
واملقهور، وسيظّل القاطرة التي تدفع املجتمع ليواصل الحفر عميقا يف جدار 
وآفاقه  ونضاالته  وتاريخه  وهياكله  فمنظامته  املتعاقبة،  البوليسيّة  األنظمة 
أكرب من أنظمة الحّكام املتهالكة، منظامت وجمعيات ترسم مسافات طويلة 
بني دولة املواطنات واملواطنني القامئة عىل االحتجاج والتظاهر واالقرتاح 
يف الفضاء العام املشرتك من أجل تونس أخرى ممكنة، وبني أنظمة الّرعايا 
الحاكم  مزرعة  أسوار  داخل  والخنوع  االستكانة  عىل  القامئة  والحشود 

األوحد.

كلمة أوىل
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ميثّل املجتمع املدين، باعتباره أرقى أشكال االرتباط الحّر بني املواطنني، 
وطبيعتها  السلطويّة  الهيمنة  أجهزة  مواجهة  يف  ثباتا  األكرث  البوصلة 
حيث  املختّل،  الطبقي  الوضع  استمرار  تأمني  إىل  الساعية  القمعية 
وتنفيذا،  ترشيعا  بالسلطة  وتستأثر  اإلنتاج  وسائل  كل  متتلك  األقلية 
بقانون  واملنضبطة  الرثوات  كّل  من  املحرومة  الشعبية  األغلبية  مقابل 
املجتمع  مفهوم  ارتبط  ولذلك  الحكم،  لسلطة  القانون-  قوة  -ال  القوة 
والدميقراطية  واملساواة  والحرية  العدالة  مثل  إنسانية  مبفاهيم  املدين 
الحركات  مع  العاملية  الحركات  فيه  وتقاطعت  والحقوق...  واملواطنة 
تنظيامت  يف  الثقافية...  الحركات  مع  النسوية  والحركات  الشبابية 
أساسا  تقوم  توعوي  تطّوعي  اجتامعي  طابع  ذات  ربحية  غري  مستقلّة 
عىل األعامل الخرييّة التضامنيّة نحو أفق منفتح عىل اإلنسان يف تنّوعه 
وقمعها،  وهيمنتها  انغالقها  يف  السلطة  عن  وبعيدا  واختالفه،  وتعّدده 
ورمّبا لهذا السبب تحديدا تُجّند السلطة كل أدواتها ملحارصة مكّونات 
املجتمع املدين والتضييق عىل أنشطته إلضعافه وتقزيم دوره من خالل 
حمالت تخوين ممنهجة تحت »نظرية املؤامرة« تستأثر فيها تهم مثل 
بالدور  باألجنبي«...  و»االستقواء  و»الخيانة«  و»االرتزاق«  »العاملة« 
ظّل  يف  تونس  يف  اآلن  يحصل  ما  وهو  والتجييش،  الشحن  يف  األسايس 
املّد الشعبوي الذي تغّذيه الدولة الهاوية التي ال تفلح سوى يف تشويه 

مفهوم الدميقراطية وتعجز عن اقرتاح الحلول.

* تحت وطأة المستعمر الفرنسي...
والعشائر  القبائل  عىل  أساسا  املبنيّة  العربية  الشعوب  بباقي  مقارنة 
وتسامحها  بانفتاحها  التونسية  الشخصية  متيّزت  االثنية،  والعصبيات 
وبقدرتها عىل قبول العيش املشرتك قبل حتى أن يتبلور مفهوم املدنية، 

قد  املنفتحة  الشخصية  هذه  كانت  وقد 
املؤّسسة  اإلشارات  من  بالكثري  لذلك  مّهدت 
لعل أبرزها إلغاء الرق، إصدار الدساتري، إنشاء 
التي  األرضية  وهي  عرصية...  مدنية  مدارس 
إىل  سبّاقة  التونسية  الشخصية  أيضا  جعلت 
من  املدين  للمجتمع  األوىل  اللبنات  تأسيس 
وثقافية  ورياضية  شبابية  تنظيامت  خالل 
ونقابية، فقبل أكرث من قرن أّسس التونسيّون 
 1896 الخلدونية  الجمعية  والتونسيّات 
وجمعية قدماء الصادقية، ليتأسس بعد ذلك 
وإفريقي،  عريب  نقايب  تنظيم  أول   1924 يف 
منظمة  ثم  التونسية،  العملة  عموم  جامعة 
واالتحاد   1933 التونيس  املسلم  الكّشاف 
النسايئ اإلسالمي التونيس سنة 1936، لتشهد 
أغلب  تأسيس  والخمسينات  األربعينات  فرتة 
موجودة  زالت  ما  التي  الكربى  املنظامت 
وفاعلة إىل اليوم، وهي االتحاد العام التونيس 
للصناعة  التونيس  االتحاد   ،1947 للشغل 

والتجارة 1948، االتحاد التونيس للفالحة والصيد البحري1949، االتحاد 
األسايس يف  الدور  املنظامت  لهذه  كان  وقد   ،1952 تونس  لطلبة  العام 
الوعي  تأصيل  ثانية  جهة  ومن  جهة،  من  الفرنيس  املستعمر  مواجهة 
لبناء  الذاتية  القدرات  وتعزيز  املجتمعية  الرشائح  أوسع  لدى  املواطني 
دولة تونسية مدنية حرة ومستقلة... ويكفي أن نذكّر باغتيال فرحات 
الدور  لنعرف  الفرنيس  للمستعمر  الحمراء  اليد  قبل عصابة  حشاد من 

الوطني الذي كان يلعبه االتحاد العام التونيس للشغل.

* في مواجهة الحكم مدى الحياة...
ال تكون السلطة سلطة إال باستفرادها بالحكم، وبامتالك جميع أدوات 
القمع، وهي ال تتواىن يف سبيل ذلك عن تدجني كل ما يقّض مضجعها 
منذ  البورقيبي  النظام  فعله  ما  وهذا  الرأي،  يخالفها  من  كل  وإقصاء 
الواجهة  الحديثة  الدولة  بناء  املايض، فقد كانت سياسة  القرن  ستينات 
بورقيبة  الحبيب  نظام  استعملها  التي 
الستقطاب أغلب منظامت املجتمع املدين 
مدّجنة  أدوات  إىل  وتحويلها  التونيس 
وحزب  األكرب  املجاهد  ديكور  ضمن 
بالتعبئة  مهّمتها  وتحويل  األوحد،  الدولة 
املنظامت  واجهت  حني  يف  والدعاية، 
العام  االتحاد  مقدمتها  ويف  املستقلة 
من  التنكيل  أشكال  كّل  للشغل،  التونيس 
الصورية  واملحاكامت  واملضايقة  املحارصة 
الّصدامات  بلغت  والتخوين  والسجون 
من  بداية  الجسدية  والتصفيات  الدموية 
سنة 1978، وتظل رسالة النقايب والقيادي 
النضال  يف  مرجعا  التلييل  أحمد  الوطني 
وّجه  حيث  السلمي،  والدميقراطي  املدين 
التلييل رسالة خالدة يف 25 جانفي  أحمد 
1966 إىل الرئيس السابق الحبيب بورقيبة 
النظام  فيها  مطالبا  أوروبا  يف  منفاه  من 
ومبراجعة  البالد  يف  الدميقراطية  بإرساء 
نظاما  »إّن  مضيفا  مسدودة  آفاق  إىل  بالبالد  تتجه  التي  الحكم  طرق 
يفرض نفسه عىل شعب بالقّوة ويرفض ترشيكه يف الترصف يف شؤونه 
هو نظام محكوم عليه حتام بالفشل«... وقبل أفول نظام بورقيبة كانت 
تونس سبّاقة يف تأسيس أول منظمة مستقلة للدفاع عن حقوق اإلنسان، 
لها  للدفاع عن حقوق اإلنسان 1977، والتي سيكون  التونسية  الرابطة 

تاريخ حافل من النضاالت امليدانية دفاعا عن حقوق اإلنسان.

* النظام المافيوزي وقبضة الحديد...
املجتمع  منظامت  تدجني  عىل  عمل  الذي  بورقيبة  نظام  عكس  عىل 
وزير  عيل،  بن  العابدين  لزين  القمعي  النظام  اشتغل  املستقلة،  املدين 
بآالف  املجتمع  إغراق  العجوز عىل  الرئيس  انقلب عىل  الذي  الداخلية 
نفسه  الوقت  بنظامه، ويف  واملسبّحة  له  املوالية  واملنظامت  الجمعيات 
املنظامت  تجاه  بورقيبة  من  قمعا  أشّد  سياسة  عيل  بن  نظام  انتهج 
املستقلّة، والتي ستصبح، وستظّل، املنظامت األكرث رشاسة يف الدفاع عن 
مدنية الدولة والعدالة االجتامعية وحقوق اإلنسان، فإىل جانب االتحاد 
العام التونيس للشغل، املنظمة النقابية، والرابطة التونسية للدفاع عن 
حقوق اإلنسان، املنظمة الحقوقية، واالتحاد العام لطلبة تونس، املنظمة 
الطالّبية، ستتأسس الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات سنة 1989، 
عن  الدفاع  يف  العاملي  الصيت  ذات  النسويّة  املنظمة  ستصبح  والتي 
حقوق النساء، ليمثّل هذا الّرباعي تحديدا الكابوس امليداين الذي يقّض 
مضجع بن عيل ونظامه املافيوزي وقد تقطّعت به السبل للقضاء عىل 
هذا الّرباعي، فال االعتقاالت وال االنقالبات وال االخرتاقات وال الحرمان 
من التمويل العمومي وال حمالت التشويه والتخوين نجحت يف رضب 
استقاللية هذه املنظامت ومتاسكها، وهي التي كانت تحظى بالكثري من 
التقدير واالحرتام والدعم من املنظامت الدولية يف جميع أنحاء العامل، 
ومن العسف أن يرتبط سقوط نظام بن عيل بالحركات الشبابية لوحدها، 
واملحامني  والطلبة  والنسويني  والحقوقيني  النقابيني  بأن  فالتاريخ يشهد 
للترسيع  األمامية  الصفوف  يف  كانوا  الذين  هم  والفّنانني  والصحافيني 
واملدين:  السلمي  النضال  أشكال  بأرقى  املافيوزي  النظام  رأس  بهروب 
االعتصامات واإلرضابات العامة التي أطّرها االتحاد العام التونيس للشغل 

خاصة يومْي 13 و14 جانفي 2010.

* اإلسالم السياسي والذباب األزرق...
مالمح  واكتملت  تشكلت  تقريبا  الزمن  من  قرن  ثلثْي  من  أكرث  بعد 
UGTT/ تحديدا  األربعة  مبكوناته  متامسك  »تقليدي«  مدين  مجتمع 

LTDH/ATFD/UGET، إىل جانب الهيئة الوطنية للمحامني والنقابة 
الوطنية للصحافيني وعدد من الجمعيات التونسية يف فرنسا، ورمّبا كانت 

من بورقيبة إلى بن علي والغنوشي وصوال إلى قيس سعيد:

املجتمع املدني ومخالب تهم العمالة واالرتزاق 
والخيانة واالستقواء باألجنبي

االتحاد والرابطة 
واالتحاد 

العام لطلبة 
تونس والنساء 
الديمقراطيات 
ال شيء تغير 

نحوها



13 الخميس 4 أوت 2022 - العدد 1706 
الملف السياسي

املنظامت »التقليدية« أمام أعرس امتحان لها يف رضب استقالليتها بعد 
وكانت  متاحة،  الحكم  مقاليد  كانت  إذ  السابق،  النظام  رموز  هروب 
»الخونة«  هؤالء  لكن  الطريق،  قارعة  عىل  ملقاة  السلطة  إغراءات 
و»العمالء« و»املرتزقة« فّضلوا الخيار الدميقراطي وتشبّثوا باستقالليتهم 
ترتّدد  مل  التي  السياسيّة  القوى  أمام  مفتوحا  املجال  تاركني  الحكم،  عن 
عجينة  تشكلت   2011 فمنذ  اإلسالم،  باسم  الحكم  عىل  االنقضاض  يف 
سياسية هجينة بني بقايا نظام بن عيل، ممثيل »إسالم النظام« مع حركة 
املدين يف  املجتمع  ليصبح  الجامعة«  »إسالم  النهضة ومشتقاتها، ممثيل 
مرمى فتاوى »التحريم« و»التكفري« إىل جانب األساليب القدمية نفسها 
وإنشاء  والتشويه  والتخوين  والقمع  والتضييق  االخرتاق  محاوالت  من 
التاريخي  بالدور  الدويل  املجتمع  اعرتاف  ورغم  املوازية،  املنظامت 
نوبل للسالم 2015، فإن سدنة  التونيس ومنحه جائزة  املدين  للمجتمع 
من  الضخمة  وبالتمويالت  الدينّي  الّدعوي  مبخزونهم  السيايس،  اإلسالم 
األنظمة املعلومة للجميع مارسوا كل أشكال الرتهيب عىل املجتمع املدين 
حامية  وروابط  الدعوية،  الجمعيات  خلف  اإلرهاب  وزحف  التونيس 

الثورة ليصبح صوت الرصاص أعىل من املسار الدميقراطي.
ظرف  يف  النهضة  حركة  وتحديدا  السيايس  اإلسالم  فيه  نجح  ما  ورمبا 
عرشة سنوات، هو هذه الفوىض املجتمعية، إذ أصبحت الجمعيات تعد 
باآلالف وتنترش يف كامل البالد بتمويالتها الضخمة، 24263 جمعية إىل 
لنفهم  الجمعيات  بعض  أسامء  نذكر  أن  ويكفي   ،2022 مارس  حدود 
حجم التخريب: »جمعية الجّنة الخرييّة، جمعية الهداية، جمعية النامء 
الخريي، جمعية الفرقان لتعليم القرآن والعلوم الرشعية، جمعية الحياة 
الخريية، جمعية أم الخري، جمعية شباب الصحوة، جمعية قطر الندى، 

جمعية الرّب واإلحسان...« ماّم مّهد للنظام الحايل، جمهورية قيس سعيّد 
وأنصاره، لشّن الحمالت القدمية/الجديدة عىل منظامت املجتمع املدين 
التونيس املستقلّة، بل إن هذه الفوىض املمنهجة جعلت جزءا كبريا من 

النخبة التونسية تنخرط يف حمالت التخوين والتشويه.

* نظرية المؤامرة
املمنهجة  التخوين  حمالت  زالت  ما  التاريخ  من  حقب  أربع  بعد 
»العاملة«  مثل  تهم  فيها  تستأثر  التي  املؤامرة«  »نظرية  تحت  نفسها 
األداة  هي  زالت  ما  باألجنبي«...  و»االستقواء  و»الخيانة«  و»االرتزاق« 
»املثىل« بيد السلطة، السلطة التي تّدعي أنها نابعة من إرادة الشعب، 
وهي حمالت تتجّند لها »الجموع الزّاحفة« تحت يافطة »الشعب يريد« 
يف  بدورها  انخرطت  التي  التونسية  »النخبة«  من  كبري  بجزء  مسنودة 
تربير مثل هذه الحمالت الشعبويّة مستندة بدورها إىل »فلسفة« قيس 
رأي  لكل  والتجاهل  واإللغاء  اإلقصاء  ذهنية  عىل  أساسا  املبنيّة  سعيد 
مخالف، ومن املفيد هنا التذكري بأن من أكرب النتائج الكارثية للشعبوية 
هو قدرتها عىل إقناع عدد كبري من الشعب، وغالبا ما يشكلون األكرثية، 
للقبول بالسلطة املطلقة للفرد، وهذا ما يبرّش به مسار 25 جويلية، وهو 
األمن  الثالثة:  بأطرافها  التقليدية  القمعية  باآللة  وُموّجه  مسار محارص 
لوضع  وتأبيدا  مصالحها  عىل  حفاظا  العميقة  واإلدارة  األعامل  ورجال 

االستغالل والالعدالة.
فمنذ فيفري 2022، عندما أعلن قيس سعيد توجهه نحو حظر متويل 
الجمعيات من الخارج معتربا أن الجمعيات التي تتلقى هذا الصنف من 
التمويالت تتعاطى أنشطة مشبوهة و هي امتداد ألحزاب سياسية مثلام 

التهم الجديدة/القدمية وكرّشت  بالوعة  قال، منذ هذا اإلعالن انفجرت 
األفواه النظيفة مخالبها عىل جمعيات ومنظامت املجتمع املدين التونيس 
اإلرهابية،  بالجمعيات  الحقوقية  املنظامت  فاختلطت  هستريي  بشكل 
وتساوت الجمعيات القامئة عىل التعاون الدويل مع جمعيات التجّسس 
هي  التونسية  الدولة  أن  الطّاهرة«  »القوى  هذه  وتناست  والتخابر، 
املستفيد األكرب من التمويالت األجنبية يف مجال الحوْكمة الرشيدة ودعم 
النمو واإلصالحات، ومل تكلّف نفسها عناء التفكري يف مراقبة التمويالت 
الجمعيات  من  الوطنية  والجمعيات  املنظامت  وفرز  حظرها،  بدل 

املشبوهة...
إنه ملن الغباء األعمى اتهام منظامت املجتمع املدين بتهم مثل الخيانة 
واالرتزاق واالرتهان لألجندات الخارجية عندما نتذكّر فقط أن منظامت 
املجتمع املدين نفسها هي التي نجحت يف دفع الحكومات املتعاقبة إىل 
قانون  مثل  اإلنسان،  حقوق  بوضعية  للنهوض  الالزمة  القوانني  اعتامد 
العدالة االنتقالية 2013، والتوقيع عىل وثيقة العقد االجتامعي 2013، 
املرأة  العنف ضد  عىل  القضاء  وقانون   2015 األمنيني  ومرشوع حامية 
املنظامت  ذاتها  العنرصي 2018، وهي  التمييز  مناهضة  وقانون   2017
التي قاومت االستعامر الفرنيس وواجهت حكم بورقيبة الفردي وفضحت 
النظام املافيوزي لزين العابدين بن عيل وتصّدت ملرشوع أخونة وأسلمة 
املجتمع املدين... وهي ذاتها املنظامت التي مثّلت وال تزال قيم التنوير 
الفردية  والحريات  والتعّدد  واالختالف  املواطني  والوعي  والحداثة 
واالنحياز للرشائح املهمشة والدفاع عن مجتمع دميقراطي حّر  متمسك 

بالسيادة الوطنية بعيدا عن النمذجة والتعليب.

الحقوقي بسام الطريفي 
يتعرض لحملة تشويه...   

كل التضامن واملساندة للصديق بسام الطريفي املناضل الحقوقي الدميقراطي 

منارص حقوق االنسان يف كونيتها وشموليتها دون تفريق ال عىل اساس 

العرق وال الجنس وال الدين يف ما يتعرض له من حملة السحل االلكرتوين 

من الصفحات املوظفة لخدمة رئيس الجمهورية والتي ال تنفك عن مامرسة 

العنف والحقد والكراهية تجاه كل صاحب رأي مخالف ملا يحصل يف البالد من 

تطورات يف ظّل اإلفالت التام من التتبع والعقاب.
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* الطايـع الهراغـي

فام  كّيس،  عاقل  وهو  العراق  الحّجاج  »توىّل 
زال الّناس ميدحونه حتى صار أحمق طائشا«.

)الحســن البصـري(
ما قال »ال« قّط إالّ يف تشّهده// لوال الّتشّهد 

لكانت الَءه نعم
)الفرزدق(  
»ال تقولّن، إذا مل ترِد **أن تتّم الوعد يف يشء، 

نعم
حسٌن قوُل نعم من بعد ال ** وقبيٌح قوُل ال 

بعد نعم«
)املثقب العبدي(
عندما  الّصواب  يجانب  مل  أفالطون  أّن  يبدو 
)الطّاغية(  املستبّد  أّن  امليالد  قبل  ما  منذ  اعترب 
يف  »الّترصّف  من سامته  املستبّد  حيوايّن«.  »كائن 
ذلك  ثّبت  كام  الهوى«  مبقتىض  املشرتكة  الّشؤون 
عبد الرّحامن الكواكبي يف كتابه »طبائع االستبداد 

ومصارع االستعباد« منذ القرن الّتاسع عرش.

* رضيبة الّتاريخ ومأساويّته
متاحا،  أمرا  يكون  قد  ديكتاتور  عرش  نهاية 
بثورة القرب التي ال سلطان له عليها، بثورة القرص 
العسكريّة،  املؤّسسة  خاصيّة  هو  إرث  إطار  يف 
حاالت  -يف  تكون  وقد  أسرية.  له  فباتت  صنعته 
قالب هبّة شعبيّة  نادرة خاطفة كومضة برق- يف 
تفعل فيها معطيات داخليّة وخارجيّة تحتّم رحيل 
معضلة  تنزاح  الديكتاتور  بانتهاء  الّنظام.  رأس 
دولة  الحقيقيّة:  املعضلة  لتنصب  املعضالت  من 
التي  اللّوبيّات  إرثه،  ومؤّسساته،  إدارته  املخلوع، 
تدور يف فلكه والتي ربطت مصريها بنظامه، حرس 
الّنظام الذي راكم من التّجارب ما ميّكنه من تجديد 

جلده.
تبدو التّجربة يف تونس منوذجيّة. تنهض شاهدا 
تقف  التّاريخ.  دبر  من  منفلتة  ثورة  عذابات  عىل 
عىل  دليال  التّاريخ  مقت  من  سنة  عرشة  اثنتا 
يف  تعبرياتها  تتعايش  حكم  منظومة  مأساويّتها: 
الّضائر/ مساع محمومة إلجهاض  تنكيد  ما يشبه 
تعبريات  بني مختلف  املشرتك  القاسم  الثّورة، هي 
يف  جامحة  رغبة  مع  والجديد  منه  القديم  اليمني 
نخبة  يقابلها  الحكم،  بأجهزة  تعبرية  كّل  استئثار 
مسكونة بوهم االنتقال الدميقراطّي والحلم بتشييد 
عهد التّداول الّسلمي عىل الّسلطة ودمقرطة نظام 
ترّب عىل عبادة االستبداد ورسكلته وإعادة إنتاجه. 
واملؤّسسات  غنيمة،  وإرثه  قاموسه  يف  الحكم 
هو  )مبا  الحكم  وليس  التّحّكم  إىل  سبيل  املنتخبة 
التّطبيقة  العاّم(.  الّشأن  وترصيف  إدارة  تدبّر  فّن 
الّنموذجيّة لذلك املجلس التّأسييّس. ذلك ما يفّس 
الرّتنّح الذي غرقت تونس يف مستنقعه طيلة اثنتي 
عرشة سنة تتالت فيها الخطوب وخلقت حالة غري 
قابلة للحكم. كّل العمليات القيرصيّة تتنزّل يف هذا 
وتداعياته.  باستتباعاته  جويلية   25 اإلطار،آخرها 
شاء له الوهم أن يُسّوق عىل أنّه مرشوع إنقاذ، ثأر 

للثّورة األوىل املُجهضة ثورة 17ديسمرب.  
* عقدة إحياء األب وأمثلته

الزم  الذي  الوراء«  إىل  للعودة  »ال  شعار 
أرادته  والذي   2021 جويلية   25 بعد  ما  مرحلة 
العقول املعطّلة واملرّوضة بخطاب هالمّي وبسيل 

الفعليّني  خصومهم  عىل  حّجة  األوهام  من 
-البطل  رئيسهم  وخصوم  واالفرتاضيّني 
وحيدا  سفينة  كربّان  يصارع  الذي  املأساوّي 
يكسب  أن  عليه  ومحكوم  الّرياح،  عاتيات 
الرّهان-، أرادته حّجة مكتفية بذاتها، ال حاجة 
اللّحظة  نقد  دام  ما  واالستدالل  بالربهنة  لها 
لكّل  سعيّد  قيس  تجميع  -لحظة  الفارقة 
الّسلطات واستيالئه عىل كّل املؤّسسات- هو 
واملقصد  واملدخل  الجهة  كانت  أيّا  بالّضورة 
الّشعار  هذا  البائدة.  العهود  إىل  وحنينا  رّدة 
التّهليل  من  لسيل  مكانه  سيرتك  أنّه  يبدو 

والتّأليه والّشخصنة.  
-أسوة  التّونسيّة  املدحيّة  املدّونة 
بالعجائبّي  امليلء  العرب  عامل  يف  بشقيقاتها 
والغرائبّي- ليست بضنينة عىل مريديها مّمن 
فالتاّمثل  املريح.  املديح  سباق  ولوج  راموا 

إىل  يتحّول  يكاد  العربيّة  الّذهنيّة  يف  الحاكم  مع 
خاصيّة لدى بعض الّنخب التي تتوزّع عىل أكرث من 
مجال فّني وأديّب وحزيّب ونقايّب. رسديّة نحر الّذات 
البعض  الحاكم تثبّت مدى متاهي  قربانا يف معبد 
أنفسهم يف  يف ذوبانهم يف من يحكمهم فيضعون 
فيصبح  بها.  ومستهرت  للذات  مذّل  بشكل  خدمته 
األسياد«،  »سيّد  إلعالء  مثنا  األنا  سحق  املطلوب 
هديّة الّسامء إىل الذّرات البرشيّة. فِمن عكاظيّات 
التي  الرّئيس«  الّسيّد  و»توجيهات  األكرب  املجاهد 
أعليت إىل مرتبة املدائح واألذكار »يا سيّد األسياد يا 
حبيبي بورقيبة الغايل«/ »يا حبيب تونس يا عزيز 
علينا، من كيد األعدا برايتك تحمينا«، إىل تخمرية 
الشباب«  و»زين  التّغيري«  »صانع  وشيعة  مريدي 
ما كيفو  أحد، بن عيل  الله  أحد  »الله  تعويذة  يف 
حّد، / »أربعتاش بعد ألفني ما ينجّمها كان الّزين« 
التي  الّسعيد  الرّئيس  وحشود  فيالق  رشنقات  إىل 
بتفّنن يف إرساء مدائح تروم أن تسمو إىل  تتبارى 
ما يليق بـ»العلّو الّشاهق« الذي تفّضل به رئيس 
وفضائل  بأفضال  التّغّني  الجديدة،  الجمهوريّة 
سِعيّد  قيس  سعيّد«/«  قيس  »كلّنا  الرّئيس  الّشيخ 
لست وحدك«. وليس مستعبدا أن يتحّول هذيان 
سِعيد  قيس  فريد/  رئيس  َسِعيد  »قيس  نوع  من 
رئيس شديد/ وعامل الكبار عامل غريب/ وعامل الكبار 
عامل عجيب« إىل صالة املفّسين والرّشاح واألتباع 
إلمام  بالوالء  تدين  دامت  ما  الّناجية  الفرقة  من 
معصوم. كأن ال سبيل إىل التّخلّص من لعنة أمثَـلة 
نفسه  رأى  من  باستبدال  إالّ  وشْخصنته  التّاريخ 
ملهم عرصه وفريد زمانه مبن يروم أن يكون ملهم 

كّل العصور وكّل األزمنة.
إنّها عقدة قتل األب املاثلة ككابوس، رغم أنّه 
بات يف ذّمة التّاريخ، واستبداله بأب جنيس تفوق 
شامئله بالّضورة قدرات أسالفه منفردة ومجتمعة. 
يف  سليم  شعار  الوراء«  إىل  عودة  »ال  شعار 
املطلق باعتباره يعكس تطلّعا إىل القطع مع الرّتكة 
أصحابه  ألّن  الحال  واقع  يف  أعرج  ولكّنه  الثّقيلة. 
ويتوّهمونه  األفعى  براثن  من  العسل  يستجدون 
يكن  مل  »الوراء«  مع  فالقطع  اليعسوب.  دبر  يف 
الّنظام  نفس  تعبريات  من  تعبرية  مهاّم  من  يوما 
بنى  املضلّل  الّشعار  هذا  معه.  اإلنهاء  يُراد  الذي 
بدا لهم  انصهارهم يف ما  أنصار قيس سعيّد  عليه 
الّسيايّس  اإلسالم  غول  من  التّخلّص  املعارك«:  »أّم 
بتفّرعاته وتحالفاته أيّا كانت الجهة املنقذة. معركة 

تقتيض مبايعة الّشيخ الرّئيس وتزكية كّل إجراءاته 
واألمثل  الوحيد  الحّل  واعتبارها  املزيد  ومناشدته 
للتّخلّص من بعبع الّنهضة )وليس بالّضورة اإلسالم 
الّسيايّس( مع تعّمد قصدّي يختزل كّل مآيس تونس 
يف عرشيّة حكم الرّتويكا فقط، مع تضخيم مقصود 
للحدث الذي بات يُعرف لدى أنصاره بلحظة 25 
جويلية )رغم أنّه كإجراء مألوف يف تاريخ األنظمة 
إىل  ينبّه  من  كّل  معاداة  يف  واستامتة  العربيّة( 
بضورة  التّسليم  يف  مغاالة  مع  منزلقاتها  خطورة 
إىل  دفعها  إمكانيّة  وتوّهم  احتضانها  وقدريّة 

أقصاها.
برأس  جانفي  ديسمرب/14   17 ثورة  أطاحت 
التي  املؤسطرة  والّسديّات  التّفاصيل  الّنظام. 
نُسجت حول الّساعات األخرية لحاكم قرطاج )فرار 
تلغي  ال  مؤامرة(  إكراه/  اختيار/حيلة/  عيل:  بن 
الحدث بل تثبّته. الثّابت أنّه يوم 14 جانفي بات ال 
مكان لنب عيل يف تونس. ولكّن القبض عىل الثّورة 
فشل -ألسباب بعضها ذايتّ وبعضها موضوعّي- يف 
اإلنهاء مع منظومة االستبداد واالستغالل. انتهى بن 

عيل. مات سياسيّا لكّن نظامه ترنّح ومل ينته.
العرشيّة الّسوداء، عرشيّة الغرائب والعجائب 
إىل  عمليّا عرشيّة محاوالت ومساع محمومة  هي 
متظهرات  يف  الثّوريّة  اإلرهاصات  عىل  االلتفاف 
يف  وتلتقي  واإلخراج  الّشكل  يف  تختلف  عديدة 
أراد  الّنهضة  بزعامة  الرّتويكا  فتحالف  الجوهر. 
نفسه بديال جنيسا للتّجّمع ودولة التّجمع. وسعى 
إىل تجيري دولة البوليس وتحويل ملكيّتها إىل حزب 
الّنهضة، مع أّن يف األمر بعض الثّأر من نظام كان 

شعاره وهدفه تجفيف منابع الحركة اإلسالميّة.
زواج املتعة الّسيايّس بني الباجي -سليل نظامْي 
-لسان  والغّنويش  عيل-  بن  اللّقيط  وابنه  بورقيبة 
الباجي،  بالّنسبة إىل  الّسيايّس- هدفه  حال اإلسالم 
الحامل باسرتجاع هيبة الّدولة يف أرسع وقت ممكن، 
الّنشاط  يف  وحرشها  و»متدينها«  الّنهضة  ترويض 
الّنهضة  إىل  بالّنسبة  وهدفه  املأمسس،  الّسيايّس 
االتّكاء عىل بريوقراطيّة اإلدارة واملؤّسسات للتّّسب 

إىل مفاصل الّدولة.
* دسرتة املؤّقت

فيها  -مبا  الحكم  منظومة  أزمة  رحم  من 
مراكز   03 بني  وتوزّعها  )سعيّد(  الرئاسة  مؤّسسة 
)الربملان(  الترّشيعيّة  املؤّسسة  حيث  باردو  نفوذ، 
بحليف  املعّززة  الّنهضة  لحركة  هيمنة  بشبه 
ائتالف  الّسيايّس،  اإلسالم  منظومة  وافد من صلب 

الكرامة، قرطاج اختزال ملعنى الّسيادة وما تحظى 
الوافد  أّن  خاّصة  رمزيّة  من  الرّئاسة  مؤّسسة  به 
الجديد عىل قرص قرطاج يتمتّع انتخابيّا بسبق عىل 
منافسيه ومعارضيه، القصبة حيث الوالدة العسرية 
لحكومة )حكومات( تتجاذبها أهواء ويعّس أمرها 
عىل  الرّئيس  وإرصار  للربملان  الغريب  الفسيفساء 
لتلميع صورة  الّسيايّس  املناخ  تعفني  املساهمة يف 
العاّمة  املخيّلة  يف  بقيت  التي  الرّئاسة  مؤّسسة 
به  يُحتمى  الذي  امللجأ  الّسيايّس  املخيال  ويف 
صورة  الفرقاء.  عىل  يشُكل  ما  حسم  منه  ويُنتظر 
موجودة  ليست  حياديّة  تتوّهم  وسلبيّة  مخادعة 
إالّ يف أذهان من يعترب الرّئاسة جسام مستقالّ عن 

الجميع ومبنآى عن الرّصاعات.
ويف  للحكم،  الالّقابليّة  حالة  سيادة  ظّل  يف 
غياب تعبرية سياسيّة واضحة يف املنظومة الحاكمة 
املكّونات  بني  املشرتك  القاسم  ضبط  عىل  قادرة 
إكراهاته  وقراءة  ومتثّله  الحاكم  لالئتالف  الطّبقيّة 
وما متليه من تنازالت وانعدامها يف املعارضة، ويف 
التّونسيّة  العسكريّة  املؤّسسة  خصوصيّات  ظّل 
إدارته(  )مبعنى  الّسيايس  الّشأن  يف  تورّطها  وعدم 
مرص  يف  مثيلتها  غرار  عىل  إرث  إىل  وافتقارها 
والجزائر حيث تُحسم كّل املعارك الّسياسيّة مبراقبة 
وبتدّخل مبارش إن مل يكن سافرا من العسكرتاريا، 
يف ظّل هذه املالبسات ما كان للحّل إالّ أن يكون 
مؤسسة  بتوظيف  الّدولة  بريوقراطيّة  صلب  من 
عىل  الرّئيس  انقالب  إلكساب  كغطاء  الرّئاسة 
جوهر  هو  ذلك  الرّشعيّة.  غطاء  املؤّسسات  بقيّة 
الرّتّهل  من  الحكم  منظومة  إنقاذ  جويلية.   25
الربملان  تعطيل  تقتيض  اإلخراج  والعجز. رضورات 
يف  املعاش  إىل/وعىل  إحالته  ثّم  أوىل  مرحلة  يف 
الحكومة  يف  الفراغ  من  حالة  وخلق  ثانيّة  مرحلة 
اإلجراءات  إىل  اللّجوء  يصبح  مبوجبها  والربملان 
االستثنائيّة أمرا رضوريّا. وليس االستفتاء غري دسرتة 
كّل  دامئة.  حالة  إىل  االستثنايّئ  وتحويل  للمؤقّت 
الّسلط معلّبة يف قرص قرطاج بفعل الخطر الّداهم 
ترجمتها دستور يقّنن نظاما رئاسويّا بال حسيب وال 
رقيب، يحاِسب وال يحاَسب، كّل املؤّسسات تعود 

إليه بالّنظر وتخضع لرقابته وإرشافه.
ما هو اقتصادّي واجتامعّي فالبحث عنه خارج 
عرب  الرّئيس  إنجازات  إليه  تحيل  الّدستور.  عتبات 
حكومة الرّئيس التي مل تّدخر جهدا يف امليّض قُدما 
يف مترير ما تلّكأت حكومات منظومة 24 جويلية 

يف فرضه.

عندما جتّدد األفعى جلدها يف صناعة االستبداد
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عالقة  يف  املتواصل  للجدل  تفسريك  ما   *
باألرقام املعلنة من قبل »اإليزي« بخصوص نتائج 

استفتاء 25 جويلية؟
ـ ما يحصل من جدل يعود إىل عدم الثقة يف 
شفافية  وعدم  لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة 
االحصائيات  عديد  تنقصه  الذي  االستفتاء  مسار 
وآخرها ما جرى يف الندوة الصحافية العالن النتائج 
يف  الصحافيون  وأولهم  الجميع  ظل  إذ  النهائية 

االنتظار الذي طال كثريا.
مع التأكيد عىل ان املسار ككل انطلق بصفة 
عديد  عىل  سلبي  تأثري  له  كان  ما  وهذا  متأخرة 
املعطيات منها نرش قامئات أعضاء مكاتب االقرتاع 
الفرعية  الهيئات  أعضاء  إىل  بالنسبة  االمر  وكذلك 
مطلقا  تنرش  مل  هيئات  سبَع  ان  اىل  االشارة  مع 

تركيبتها وهذا امر غري منطقي باملرة.
اضافة اىل الفرتة املخّصصة لتقديم االعرتاضات 
محددة بـ 72 ساعة لكن ما حصل هو تقليص تلك 
الفرتة يف حدود 48 ساعة فقط وهذا ما ال ميكن 
من التدقيق يف قامئات االعضاء التي تضم 62 الف 

اسم.
* وإىل ما تعود تلك اللخبطة؟

ملسار  االستعداد  قلة  هو  املشكلة  أصل  ـ 
االستفتاء وعدم تحمل املسؤولية من قبل الهيئة اذ 

ان اللخبطة اتصلت بإدراج ارقام ومعطيات لعدد 
من الجهات دون التثبت من تطابقها مع كل جهة 
دون  عليها  الهيئة  رئيس  كيف مييض  نسأل  وهنا 
االدارة  تقدم  كيف  نفسه  الوقت  ويف  مراجعتها 
تلك الوثائق دون التأكد من تطابقها مع الجهات 

املعنية بها؟
هيئة  عىل  هجمة  هناك  أن  تعتقد  هل   *
االنتخابات أم هناك عدم جاهزية لهذا االستفتاء؟

حاولت  انها  االنتخابات  هيئة  اخطاء  أول  ـ 
مسار  حساب  عىل  جويلية   25 موعد  إنجاح 
إىل  نبهنا  عتيد«   « يف  كنا  وقد  نفسه  االستفتاء 
الهيئة كانت يف حالة سبات  الزمني لكن  الضغط 
ومل تكن عىل درجة عالية من الجاهزية بداية من 
النقص  مالحظة  متت  إذ  الناخبني  تسجيل  عملية 
من  مغادرة  واولها  البرشية  القدرات  يف  الكبري 
كانوا ماسكني بالسجل االنتخايب للهيئة والتحاقهم 
بالقطاع الخاص ورغب تنبيهنا لتداعيات ذلك اال 
عىل  قدرتها  عىل  يؤكد  كان  »اإليزى«  جواب  ان 

تعبئة  يف  فشلت  انها  والنتيجة  مهامها  يف  النجاح 
وبذلك  االقرتاع  مكاتب  إىل  للذهاب  املشاركني 
باالستحقاقات  مقارنة   مشاركة  نسبة  اقل  كانت 
مليوين  من  اكرث  اضافة  رغم  السابقة  االنتخابية 

ناخب بتسجيلهم آليا.
نزاهة  يف  للتشكيك  مربّر  ذكرته  ما  وهل   *

الهيئة بعد تجربتها السابقة؟
من  ثابتة  وقائع  من  دامئا   ننطلق  نحن  ـ 
وانشطتها  باهتة  كانت  االستفتاء  حملة  ان  ذلك 
اذ ان هناك عدم تطابق بني ما يتم  غري معلومة 
الترصيح به من قبل املشاركني ويتم تنفيذه فعليا 
وهذا ما تجىل يف خروقات عديدة اولها املعلقات 
االشهارية املجرمة بالقانون والتي مل تتم ازالتها اىل 

حد يوم االقرتاع.
مرشوع  عرض  يف  الحاصل  التأخري  اىل  اضافة 
التي  الوطنية  التلفزة  قبل  من  للجمهور  الدستور 
انخرطت الحقا يف الدعاية للمرشوع ولعل ما جرى 
بعرض  االنتخايب  للصمت  خرق  من  االقرتاع  يوم 
اهم  عن  يتحدث  وهو  الجمهورية  رئيس  كلمة 
مركز  داخل  من  الجديد  الدستور  مرشوع  نقاط 

االقرتاع دليل عىل ما ذكرت.
واملعطيات  املعلومات  غياب  ذلك  إىل  أضف 
التي كانت يف السابق متوفرة ويف وقت ميكن من 
املراجعة والتثبت واالعرتاض وهذا ما مل يكن مع 
تركيبتها يف  اعلن عن  التي  الفرعية  الهيئات  هذه 
اىل  بدوره  بالقيام  كان  وقت وجيز مل يسمح الي 
حد ان رئيس »اإليزي« تحدث عن أن هناك عملية 
االنتخايب شملت جزًءا دون آخر  للتسجيل  تحيني 
وهذا امر ال يستقيم إذ ان التحيني البّد ان يشمل 
الجميع وهذا عكس ما كان يحصل يف السابق اذ 
تصدر االحصائيات اسبوعيا بحسب الدوائر مبينة 
مختلف الرشائح والفئات وهذا ما جعل »عتيد« 
تعترب ان املسار غري نزيه وغري شفاف وان الهيئة مل 

تكن مهيئة ومل تكن محايدة.
* ماذا تقصد تحديدا؟

ـ ما أقصده بذلك التوصيف ان الهيئة مل تكن 
جدية يف كثري من الخروقات التي متت مالحظتها 
تتحرك  مل  »اإليزي«  لكن  للقانون  مخالفة  وهي 
ال  حتى  الخروقات  تلك  لوقف  املطلوبة  بالرسعة 
يوم  حّد  اىل  سابقا  أرشت  كام  تستمر  وال  تتكرر 

االستفتاء.
* لكن أغلب مالحظيكم مل يسجلوا خروقات 

جسيمة أثرت عىل نتائج االستفتاء؟
سجلوا  مالحظينا  ان  توضيحه  يجب  ما  ـ 
يوم  بها  ُوِجدوا  التي  املكاتب  بحسب  خروقات 

يف  االخذ  مع  االستفتاء 
مل  التي  أعدادهم  االعتبار 
مع  مالحظا   420 تتجاوز 
املخّصص  الوقت  طول 
وهي  االقرتاع  لعملية 
يوم  ونصف  يوما  تعادل 
مقارنة بتوقيت االنتخابات 
فإن  وبالتايل  السابقة 
الحجم  يف  ليست  التغطية 
عنه  تحدثت  الذي 

»اإليزي« وهذا ما وثقته كذلك احدى الجمعيات 
مع رضورة  لالستفتاء  املتابعة  املدين  املجتمع  من 
عملية  انطالق  يف  الحاصل  التأخر  اىل  االشارة 
ضمن  يدخل  وهذا  املكاتب  من  بعدد  االقرتاع 

اللخبطة التي أرشنا إليها سابقا.
إىل  انتباهها  للفت  الهيئة  مع  نسقتم  هل   *
االخالالت التي متت معاينتها من قبل مالحظيكم؟

املتصلة  التقارير  إصدار  عملية  ـ حرصنا عىل 
العليا  الهيئة  لدى  معلومة  وهي  االستفتاء  مبسار 
به  جرت  مبا  تعمل  مل  التي  لالنتخابات  املستقلة 
تقاليد املواعيد االنتخابية السابقة حيث كان هناك 
حرص من الهيئات السابقة عىل التنسيق وهذا ما 
يتّم توجيه  انه مل  املرة ومثال ذلك  غاب يف هذه 
إىل  اضافة  االعالمي  املركز  افتتاح  عند  لنا  الدعوة 

تجاهلنا من قبلها.
االتصال  االقرتاع  عملية  يوم  حاولنا  أننا  كام 
بهيئة االنتخابات بعد ان عقدنا الندوات الصحفية 
إال ان الرد علينا كان متأخرا وهذا ما انعكس سلبا 
عىل التفاعل مع ما أبديناه من مالحظات عاّم تّم 
يف  فشل  انه  أساس  عىل  قيمناه  ما  وهذا  رصده 

إدارة األحداث وتداعياتها الحقا.
املجتمع  منظامت  بني  التنسيق  غاب  ملاذا   *

املدين للتواجد بأغلب مراكز االقرتاع؟
ـ ما يجب أن يعلمه الرأي العام ان منظامت 
جعلتها  كبرية  صعوبات  تعيش  املدين  املجتمتع 
تكابد من اجل ضامن انتداب املالحظني وغالبيتهم 
الفئة  هذه  تعيشه  ما  نعلم  ونحن  الشباب  من 
من ظروف بالنسبة إىل من هم يتابعون دراستهم 
ونعني فرتة االمتحانات او الذين يعيشون البطالة 
لتحسني  حلول  عن  البحث  اىل  متجه  وتفكريهم 
اوضاعهم وبالتايل فإن إقناعهم بالتطوع واملشاركة 

ليس باالمر الهنّي.
االستفتاء  ملسار  املتأخر  االنطالق  اىل  اضافة 
إذ مل يكن هناك متّسع من الوقت لرتتيب عديد 
الدولية  املنظامت  أغلب  تخيل  ظّل  يف  املسائل 
إذ  االنتخابية  االستحقاقات  هذه  ملثل  الداعمة 
الذي  باالستفتاء  عالقة  يف  برامجنا  متويل  رفضت 
جاء  عنه  اإلعالن  أن  أو  دميقراطي  غري  اعتربته 
متأخرا وبالتايل فإننا عّولنا عىل إمكانياتنا وتطوع 

مالحظني للمساهمة يف هذا الحدث الوطني.
يف  التشكيك  عملية  استتباعات  هي  وما   *

النتائج املعلنة من قبل الـ»إيزي«؟
اللخبطة  البعض كون  ـ يوجد سوء فهم لدى 
او  تالعبا  هناك  ان  تعني  ال  االرقام  يف  الحاصلة 
تزويرا بل ان االمر هو تداخل بني االرقام والجهة 
ان  أي  به  املعنية 
املعطيات ال تتطابق مع 
مثال  االصيل  مصدرها 
تم  معيّنة  دائرة  أرقام 
تعود  أنها  عىل  تقدميها 
إىل دائرة اخرى وهذا ما 
املعطيات  بعض  أربك 
توضيحه  تّم  ما  وهو 

الحقا.
كان  من  هناك   *

يفضل لو تّم وضع عتبة مسبقا٬ عىل أساسها يتّم 
تقييم مدى نجاح االستفتاء من عدمه؟

ـ يُعترب وضع ذلك املقياس من أفضل املعايري 
املعتمدة من أغلب االنظمة الدميقراطية يف العامل 
لكن املرشوع يف مثل وضعية بالدنا وأعني رئيس 
الجمهورية مل يذهب يف هذا االتجاه وكنا نتمنى لو 
تّم اعتامد ذلك املقياس مبا يعطى مصداقية لنسبة 
املشاركة التي عىل اساسها يتّم الحكم عىل نجاح 
نسبة  عن  املعلن  الرقم  ألن  عدمه  من  االستفتاء 
الذي شاركوا يوم االقرتاع كان من أضعف النسب 
االنتخابية  املواعيد  يف  املشاركني  بنسبة  مقارنة 

السابقة.
* وماذا ستقرتحون يف عالقة بالقانون االنتخايب 

استعدادا لالنتخابات الترشيعية القادمة؟

ـ ستعيد »عتيد« طرح مرشوعها الذي قدمته 
القيام  بعد  االنتخايب  بالقانون  عالقة  يف  سابقا 
املشهد  يف  الفاعلون  عليه  ليطلع  تحيينه  بعملية 
توفر  رضورة  عىل  التأكيد  مع  واملواطنون  العام 
الترشيعية  االنتخابات  ليتجرى  املثىل  الظروف 
االنتخايب  السجل  وتحيني  التدقيق  واولها  القادمة 
بعد أن تّم تغيري مراكز االقرتاع للكثري من الناخبني.

* وهل ترى ذلك كافيا؟
ـ ذلك ليس كافيا ألن التوقيت سيكون ضاغطا 
االستفتاء  بنتائج  عالقة  هناك طعون يف  كانت  اذ 
الوقت  من  مهّمة  مساحة  سيتطلب  ما  وهذا 
وبالتايل قد يحصل ما حصل يف الفرتة التي سبقت 
هذه  مثل  اىل  االنتباه  من  البّد  وبالتايل  االستفتاء 

الوضعية التي أثرت كثريا عىل املسار عاّمًة.
سيتضّمنها  التي  التوصيات  أهم  هي  ما   *

تقرير »عتيد«؟
إىل  النفاذ  يف  بحقها  »عتيد«  ستطالب  ـ 
املعلومة من خالل نرش كل التقارير واملحارض مبا 
عمل  يف  التدقيق  إىل  إضافة  النتائج  تجميع  فيها 
الذي أصبح  الهيئة  أعضاء  تعيني  االدارة ومراجعة 
أنه يف األصل تسعة  مقترصا عىل 5 فقط يف حني 

أعضاء حتى يكون عملها ناجعا.

* حوار لطفي املاكنيالدكتور بسام معطر: رئيس جمعية عتيد لـ »الشعب«

اعترب الدكتور بسام معطر رئيس جمعية عتيد يف الحوار الذي خص به 
الشعب ما يحصل من جدل بخصوص النتائج املعلنة من قبل خوض استفتاء 
االنتخابات وهذا ما يستدعي  25 جويلية يعود إىل لخبطة يف عمل هيئة 
مراجعات كثرية يف عالقة بطريقة عملها وتسريها كام توقف كذلك عند ما 

التعاطي  ورضوة  االستفتاء  مسار  مدى  عىل  خروقات  من  مالحظته  متّت 
إىل  التي سعت  املدين  املجتمع  الصادرة عن منظامت  التقارير  مع  بجدية 

مواكبة الحدث رغم قلة االمكانيات.

كان من األفضل وضع عتبة 
لنسبة املشاركة لضمان 
أكثر مصداقية وشفافية

تأخر انطالق مسار 
االستفتاء كان تأثريه 
سلبيا و»اإليزي«لم 
تتحرك بالسرعة 

املطلوبة لوقف الخروقات

أهم أخطاء هيئة االنتخابات أهنا حاولت إنجاح موعد 25 جويلية عىل حساب مسار االستفتاء

* بسام معطّر

منظمات املجتمع املدني 
تعيش عديد الصعوبات 
أولها نقص املوارد املادية 

والبشرية 
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26 جويلية!
* بقلم: لطفي املاكني

ستستمر التجاذبات واملشاحنات بعد االعالن عن نتائج 
الداعمني  بني  ما  جويلية   25 يوم  جرى  الذي  االستفتاء 
بداية  ان تخفت وتريتها يف ظل  يتوقع  له وال  والرافضني 
القادم  الشتاء  يف  الترشيعية  االنتخابات  عن  الحديث 
والذي تفصلنا عنه اشهر قليلة وهذا ما ظهر يف ترصيحات 

عدد من قيادات االحزاب...
لكن باملقابل فإن أهم طرف يف هذه املعادلة او املحدد 
االول لنتائج ذلك املسار املرتقب وأعني املواطن فأنظاره 
اتجهت منذ ان اغلقت مكاتب االقرتاع اىل ما سينجز يف 
قادم االيام بعد ان منح رئيس الدولة الصالحيات التي يرى 

انها وحدها الكفيلة بتسهيل مهامه يف الفعل واالنجاز.
بعد  ما  اولويات حكومة  من  انتظاراته  تكون  أن  والبّد 
االستفتاء وهي التي سيختارها رئيس الجمهورية بحسب 
املحاصصات  عن  بعيدا  الجديد  الدستور  عليه  ينص  ما 
املتداول من قبل  الخطاب  التي عطلت بحسب  الحزبية 
الرئيس سعيد والداعمني له كل خطوة لالصالح والتغيري 
تلك  حجم  ان  الوطني  للشأن  املتابعني  اغلب  ويعلم 
املواطنني  صرب  ان  االعتبار  يف  االخذ  مع  كبري  االنتظارات 
 26 الثالثاء  يوم  ومنذ  انهم  اي  كبرية  مساحته  تكون  لن 
جويلية عدلوا اهتامماتهم عىل ما سيصدره الرئيس قيس 
سعيد من مراسم لتحسني أوضاعهم املعيشية التي كانت 
يف  املنغمسة  السابقة  املنظومة  حكم  من  االول  املترضر 
ما  وتجاهل  السلطة  مغانم  واقتسام  الحزبية  التحالفات 
مل  درجة  بلغت  متزايدة  صعوبات  من  املواطن  يكابده 
يعد يقدر عىل مواجهتها يف ظّل االرتفاع املتواصل لألسعار 

وتكاليف العيش بصفة عامة.
العام  املشهد  يف  الفاعلني  عن  يغيب  أن  يجب  ال  وما 
األحزاب  قيادات  ومختلف  الجمهورية  رئيس  من  بداية 
املساجالت  ان  جويلية   25 ملسار  والرافضة  الداعمة 
الكالمية بخصوص صدقية النتائج وشفافيتها امر ال يحظى 
باهتاممات املواطن اآلنية الن موقفه سيكون محددا مبا 
سينجز خالل هذه الفرتة الفاصلة بني يوم االستفتاء ويوم 
يف  الترشيعية  لالنتخابات  املرتشحني  عىل  لالقرتاع  ذهابه 
ديسمرب القادم وبني كليهام سيفصل ما سيعانيه املواطن 
منذ  املفقودة  االساسية  باملواد  للتزود  ذهابه  عند  يوميا 
مدة وان وجدت بيعت بأسعار مضاعفة وبالتايل فإن ما 
يرتدد يف هذه الفرتة من اتهامات متبادلة ما بني الخيانة 
والعاملة واالنقالب واالستبداد ليست اولوية بالنسبة إليه 
الن ما ينتظره هو الدخول يف مرحلة االنجاز الفعيل دون 
ان مينحهم وقتا مستقطعا بعد ان استنفد كل ما لديه من 
طاقة الصرب والتحمل وقد ال نقول رسا كون انعدام الثقة 
يف الطبقة السياسية اصبحت مبدأ لدى عموم التونسيني 
ما  عىل  وراهنوا  السياسية  االطياف  اغلب  ربوا  ان  بعد 
برامج  اعتربته  منها  املاضية  العرشية  مدى  عىل  روجته 
للتشغيل وتحقيق العدالة بني الجهات والفئات والتوزيع 
العادل للرثوة التي مل يبق منها يشء بعد ان تحولت اىل 
مغانم قسمت بني اللوبيات واملتحالفني معها ممن حكموا 

البالد واستنزفوا مقدراتها.
االستفتاء  بعد  التونسيني  اهتامم  بوصلة  استقرار  ان 
يضع  اليومي  معاشهم  يف  ملموسة  نقلة  تحقيق  باتجاه 
كبري  وتحدٍّ  رهان  امام  الجمهورية  رئيس  واولهم  الجميع 
التي استبدت بها  النفوس  التّوازن والطأمنينة إىل  العادة 
هواجس الخوف من مستقبل ال يتبينون مالمحه بعد ان 
عن  عجزوا  ملن  االرتهان  يف  كاملة  عرشية  البالد  خرست 
واولويات  لتطلعات  واالستجابة  الدولة  مؤسسات  ادارة 

عموم الشعب.

بالتلميح والترصيح

* إعداد رمزي الجّباري
وما  سنقدمه  ما  إن  نقول  البدء،  قبل 
أمام  التوقف  هدفه  النقاب  عنه  سنكشف 
التفاصيل عىل أهميتها وال غرض لنا سوى خدمة 
هذه  مثل  تتكرر  ال  وحتى  العامة«  »املصلحة 
االتفاقيات التي عادة ما تعرف الكثري من اللغط 
والجدل وعىل حد علمنا فإّن هذا امللف أصبح 
من أنظار املحكمة ونحن نعمل بقاعدة أن ال 
حديث يف االعالم عن ملّف كان اتصل به القضاء 
ـ لكن ما سنحرّبه وما سنتوقف امامه يدخل يف 
الوظيف  او  املنصب  استغالل  مع  القطع  باب 
لتحقيق مكاسب ليست من حق بعضهم! ولنا 
بلدية  رئيسة  امضتها  التي  االتفاقية  هذه  يف 

تونس 

أفريل   2 بتاريخ  الرحيم  عبد  سعاد  الدكتورة 
2019 مع الرئيس املدير العام لرشكة اتصاالت 
تونس محمد الفاضل كريم )أيام كان يف هذه 
منصب  ذلك  بعد  توىل  الذي  وهو  الخطة( 
ندخل  لن  نحن  االتصال.  تكنولوجيات  وزير 
سارية  هي  التي  االتفاقية  هذه  تفاصيل  يف 

يتم تجديدها  الناس هذا ومل  املفعول إىل يوم 
رغم أنه تّم تحديد سقفها الزمني بـ 3 سنوات 
يف  وتحديدا  االتفاقية  يف  عليه  منصوص  وهذا 
الفصل الثالث عرش ونحن اآلن يف أوت 2022 
)طبعا ال تعليق( أما سؤالنا األهم فيخص عملية 
من   ٪2 حدود  يف  وهي  االجور  من  االقتطاع 
االجر الشهري وهو اقتطاع يهم 5 آالف عامل 
يف البلدية عىل تعدد وظائفهم يف حني أنه جاء 
يف االتفاقية املمضاة استفادة 800 شخص فقط 
أال يثري هذا انزعاج من مل يستفيدوا بشكل من 
من خالل  نجد  ونحن  االتفاقية  بهذه  األشكال 
سعاد  البلدية  رئيسة  السيدة  املرفق  الجدول 
عبد الرحيم تحصل عىل جهاز هاتف من الطراز 
عىل  الحصول  مع  دينار  آالف   3 سعره  الرفيع 
قيمة شحن شهرية للهاتف بـ 100 دينار ـ أما 
الكاتبة العامة للبلدية فهي األخرى من أصحاب 
جوال  هاتف  جهاز  عىل  حصلت  االمتيازات 
بألفْي دينار )2000 دينار( أما جامعة الصنف 8 
وهم املديران العامان للبلدية فقط حصال عىل 
منهام  واحد  لكل  دينار  بـ 1750  جهاز هاتف 
زيادة عىل ضامن قيمة شحن بـ 70 دينار ـ أما 
رؤساء املصالح وهم املصنفون بـ 7 فعددهم 6 
حصلوا عىل قيمة شحن بـ 60 دينارا لكل واحد 
ـ  دينارا   1020 الواحد  سعر  هاتف  جهاز  مع 
دون أن نطيل رسد التفاصيل الجدول املصاحب 
والذي تنفرد »الشعب« بنرشهـ  فيه تفسري لكل 

املستفيدين من أموال التعاونية.
نحن نقدم هذا وال نغلق باب الرد إن أراد 
أي طرف توضيح ما يجب توضيحه والله ويل 

توفيقنا جميعا.

حدث يف تعاونية بلدية تونس

أجهزة 
هواتف من 
أعىل طراز 

للمستشارين 
واملديرين

* نسخة من االتفاقية

* جدول املستفيدين

عملية االقتطاع من األجور تهمّ 5 آالف 
عون واملستفيدون 800 فقط
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املرأة  حول  واإلعالم  والتوثيق  والدراسات  البحوث  مركز  يُعلن 
للكتابات  الوطنية »زبيدة بشري«  للجائزة  الرتشح  باب  عن فتح 
النسائيّة التونسيّة لسنة 2022 وذلك تطبيقا لألمر الحكومي عدد 
بإحداث  واملتعلّق   2020 أوت   25 يف  املؤّرخ   2020 لسنة   585

وتنظيم الجائزة الوطنيّة.
وتشمل الجائزة ستّة )6( أصناف وهي كالتايل :

آالف  ومقدارها خمسة  العربيّة  باللّغة  األديب  اإلبداع  جائزة   .1
دينار )5.000د(،

2. جائزة اإلبداع األديب باللّغة الفرنسيّة ومقدارها خمسة آالف 
دينار )5.000د(، 

3. جائزة البحث العلمي باللّغة العربيّة ومقدارها سبعة آالف 
دينار )7.000د(،

4. جائزة البحث العلمي باللّغة الفرنسيّة ومقدارها سبعة آالف 
دينار )7.000د(،

5. جائزة البحث العلمي حول املرأة التونسيّة أو اعتامد مقاربة 
النوع االجتامعي ومقدارها عرشة آالف دينار )10.000د(،

6. جائزة أحسن سيناريو ومقدارها خمسة آالف دينار )5.000د(،
رشوط الرتّشح:

. نرش كتاب خالل سنة 2022 بتونس أو بالخارج باللّغتني العربيّة 
والفرنسيّة،

. احتواء الكتاب عىل إبداع أديب أو بحث علمي أو سيناريو،
. ُتنح الجوائز لألعامل الفردية،

. ال ميكن الرتشح إالّ لصنف واحد من الجائزة،
وتُقىص من املسابقة:

. املؤلفات املدرسيّة املوظفة للتدريس،
. املؤلفات التي تحّصلت عىل جائزة يف تونس أو بالخارج،
. املؤلفات الجامعيّة الهادفة للحصول عىل ترقيات مهنية.

»زبيدة بشري«  الوطنيّة  بالجائزة  الفوز  لها  يجوز ملن سبق  . ال 
الرتشح لنيلها مرّة أخرى إالّ بعد مرور 5 سنوات من تاريخ منح 

الجائزة.
. ال يجوز ملن سبق لها الفوز بها مرتني الرّتّشح لنيلها مرّة أخرى.

إىل  بشري«  »زبيدة  الوطنية  الجائزة  لنيل  الرتّشح  ملفات  تُوّجه 
مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول املرأة، مرفقة 

بالوثائق التالية:
. مطلب باسم املديرة العاّمة للكريديف، يُودع مبكتب الضبط،

. أربع )4( نسخ من العمل املرتشح،
. نسخة من عقد النرش،

. نسخة من اإليداع القانوين.
ُغرّة  من  الوطنيّة  الجائزة  لنيل  الرتّشحات  تقديم  آجال  تُفتح 
سبتمرب إىل غاية 30 من نفس الشهر حسب ما ينّص عليه األمر 

الحكومي عدد 585 لسنة 2020 املؤّرخ يف 25 أوت 2020.

فتاة سوق املروج 1 يف ذمة اهلل   

هي شابة بألف رجل كانت ترافق والدها يف سوق املروج 1 املعروف بحومة الحامم 
اليومي تشّد أزره وتبيع فواكه كل موسم وغالله وجهها بريئ ولكنها كانت صارمة 
وحازمة حتى تعود بها الجميع. ذهبت اليوم لرشاء الدالع فلم أجد الشاحنة. ظننت 
أنها نالت راحة بعد أن أعياها حر الصيف ولكن صدمني خرب انتقالها اىل الرفيق األعىل 
كانت جزءا من سوق املروج 1 البنيّة ميساء املناضلة املجاهدة التي تقف لساعات كل 
يوم غري مبالية بربد الشتاء وال بحّر الصيف تقف سندا لوالدها. هذا االمنوذج الذي 
ال يذكره وال يتحدث عنه احد يعيشون برشف. وميوتون يف صمت ال أحد يذكرهم أو 

ميجد خصالهم. رحم الله ميساء واسكنها الله فراديس جنانه. 
* هيفاء عرعار

المتميزون

أروى الغربي   تصنع الحدث يف أمريكا
معتمدية  من  تونسية  فتاة  الغريب  أروى 
وتلتحق  امريكا،  من  الحدث  تصنع  طرببة، 
بأنس جابر يف تتويج عاملي جديد، لكن هذه 
وهندسة  الحاسوبية  العلوم  مجال  يف  املرة 

الطريان... 
فوزي  محمد  األستاذ  ابنة  الغريب،  أروى 
طرببة،  بإعدادية  املوسيقى  أستاذ  الغريب 
ابنته يف  الصورة مع  أن يظهر يف  أىب  والذي 

أمريكا إالّ باللباس التقليدي التونيس...
مثال لالعتزاز بالهوية والتقاليد التونسية...

شهادة  باستحقاق  نالت  الغريب،  أروى 
وهندسة  الحاسوبية  )العلوم  يف  الدكتوراه 
وهي  التكنولوجيا(  إدارة  اختصاص  الطريان 
التي  العريب،  العامل  يف  الفتيات  أوائل  من 
لكل  تتويج  وهو  التتويج،  هذا  عىل  تحرز 
التونسيني عموما وللمرأة التونسية خصوصا.

املرىب  ووالدها  ولوالدتها،  لها  مربوك  فألف 
الفاضل. والنجاح مشوار طويل ال يأيت صدفة. 
نحن يف »الشعب« نهنئ العائلة بهذا التتويج 

ونشّد عىل األيادي ملواصلة النجاحات.

فتح باب الرتشح للجائزة الوطنية »زبيدة 
بشري« للكتابات النسائيّة التونسيّة

بريدكنّ وصل وهدفنا 
األسمى خدمة قضايا املرأة 

الحقيقية
 

قلنا يف عدد سابق ان تأثيث هذه الصفحة هي منكّن واليكّن وقد حمل لنا الربيد 
لتكون  العدادها  وقتا  منا  تستحق  خاصة  لتجارب  الرسائل  من  مجموعة  االلكرتوين 
صالحة للنرش والننا فتحنا باب النقاش فإنه يكون من الرضوري ان نتنافذ من خالل 
هذه الصفحة حتى تكون هناك ردود وألفة بني قراء هذه الصفحة خاصة من النساء 
ليقدمّن تجاربهن واعاملهّن عىل اهميتها يف مجتمع متغري. نحن نريد ان تكون هذه 
للمجتمع  الثابتة  االركان  لتؤثر يف  تتواصل  ان  نودها  ال  عتمة  نرباسا ييضء  الصفحة 
الذي عامده »املرأة« التي هي محور كل عمل إنساين، ببساطة وعىل تعدد املحامل 
االعالمية والوسائط االتصالية فإننا من خالل هذا البياض نريد من هذه الصفحة منجزا 
إنسانيا يخدم املجتمع ويشد عىل ايادي الناشطني فيهـ  االكيد اننا سنتواصل لنبني معا 
مجتمعا خرّيا يأخذ من تجارب اآلخرين ممن سبقونا دروسا للتواصل والتأسيس ليكون 

االمتداد منجزا حقيقيا يحق لنا جميعا التباهي به.
* تنويه 1:

شكرا للسيدات أماين )الكرم( سمية )تاجروين( وفاتن )جندوبة( وسنية )سوسة( 
وإسمهان )صفاقس( رسائلكن وصلت واالكيد أننا سننرشها تباعا..

* تنويه 2:
نود ان تكون الرسائل مدعمة بيشء من التفاصيل لوقائع جديدة مل يتم نرشها 

سابقا.
* تنويه 3:

سنعمل عىل تطوير هذه الصفحة من خالل تعاوننا مع قسم املرأة باالتحاد العام 
الناشطات يف  الجهات كام ترغب يف ذلك بعض  اننا سنزور  التونيس للشغل واالكيد 

املجتمع املدين.
* تنويه 4:

ميكن مراسلتنا عرب بريدنا االلكرتوين املوجود بصفحة 2.
* املحرر
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مسرحية »نموت عليك« للمنصف ذويب والمين النهدي

جدل إلنهاء املسرية أم هي حسابات 
»املندرة والصابة«؟

الحاصل  املشهد  ذاك  محزنا،  أليس 
دورته  يف  الدويل  قرطاج  مهرجان  يف 
قد  النهدي؟!  المني  الكبري  للممثل   56
الجمهور  مغادرة  بعضهم  يحزن  ال 
نص  لكاتب  مفاجئة  نقطة  يبقى  لكنه 
يثري  ما  ان  اال  ذويب  املنصف  املرسحية 
التي  الغضب  حالة  ان  اساسا  الجدل 
»االعالم  تلقفها  املغادرون  عليها  كان 
ريبورتاجاته  ويقدم  يبني  الذي  املوازي« 

لتكون  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل 
التي ال احد انتظرها وبالتايل  »الصدمة« 
كان مآل الواقعة ان تعرض المني النهدي 
حملة  اىل  ذويب  املنصف  النص  وكاتب 
ببعضهم  انتهت  مسبوقة  غري  تشويه 
ملطالبة المني النهدي بإعالن نهايته ان مل 

نقل افالسه الفني.
وردود  وقيل  كتب  الذي  عن  بعيدا 
الرضوري  من  فإنه  تباينها  عىل  االفعال 

حقيقي  مبدع  النهدي  المني  اّن  القول 
املنصف  أّما  ـ  له  تشفع  الطويلة  ومسريته 
علّو كعبه يف  أثبت  اآلخر  فإنه هو  ذويب 
»امليك وزكية« وهي مرسحية  صياغة نص 
عدد  يف  القياسية  االرقام  كل  حققت 
عروضها عىل امتداد سنوات طويلة كذلك 
مبدعينا  نقتل  ال  ان  الرضوري  من  يكون 
مرسحية  عن  الحديث  مواصلة  قبل  لكْن 
»منوت عليك« املنعرجـ  نحن يف »الشعب« 
مثقفني  عن  صادرة  آراء  مجموعة  جمعنا 
ومؤرخني وصحافيني لتطالعوا ما قالوه ثّم 

بعد ذلك سيكون لكل حادث حديث...
* رمزي الجبّاري

إثر االدعاء الذي ال أساس له من الصحة الذي صدر عن املدير 
الفني ملهرجان طربقة الدويل حيث رصح أنه تعرض اىل االعتداء 
بالعنف اللفظي واملادي من طرف أعوان االمن املكلفني بتأمني 
مجانا  الجامهري  لدخول  تصديه  عند  للمرسح  الرئييس  الباب 
الجامهري  ومخاطبة  الركح  عىل  بالصعود  قيامه  جانب  اىل  هذا 
وتهديده بإلغاء الحفل وهو ما يعدُّ ترصفا غري مسؤول ومخالفا 

للقانون.
املهرجان  إدارة  باستقالته من  فيها  يعلم  تدوينة  بنرش  قام  كام 
واستغل يف ذلك الحملة املمنهجة التي تقودها بعض الصفحات 

املؤجورة لتأليب الرأي العام ضد املؤسسة األمنية.
ويف ما ييل توضيح لحقيقة الحادثة:

أثناء تأمني الباب الرئييس للمهرجان تقدم طفل يبلغ من العمر 
12 عاما ويف يده »براسيل« تخول له الدخول قانونيا مثل غريه 
وكان والده من بني األمنيني الذين يعملون باملرسح وطلب من 
زميله إيصاله اىل املدارج نظرا إىل صغر سنه وفعال أراد العون 
تابع  )مدين  الحراسة  عون  أن  إال  يده  من  إياه  ماسكا  مرافقته 
إلدارة املهرجان( اعرتضهام وتحاور معهام إال أنه مبجرد معاينته 
مبجرد  املهرجان  مدير  لكن  الخالف  تجاوز  تّم  »الرباسيل« 
مشاهدته النقاش أرسع وتقدم وأمسك الطفل من يده ودفعه 
إلخراجه من املرسح عندها دافع العون عن ابنه دون أن يقع 
وانرصف  الخالف  تجاوز  تّم  مادي وحيث  أو  لفظي  اعتداء  أي 

عىل  يصعد  املهرجان  مبدير  فُوِجئنا  أننا  أال  مهاّمه  ملواصلة  كل 
الركح يف حركة استفزازية وليقدم استقالة زائفة عىل املإل وهّدد 

بإلغاء الحفل.
األمنية  النقابات  قدمتها  التي  التسهيالت  لوال  أنه  املعنّي  نذكر 
التي سعت اىل تسهيل جميع االجراءات والدفع نحو إحياء هذا 
املهرجان يف وقته رغم أن جمعية املهرجان التي ميثلها مل تسدد 
دينا متخلدا لديها لصالح أعوان االمن مقدر بستة وثالثني ألف 

دينار )36000د(منذ صائفة 2019.
نحن نعمل بكل حرفية وحياد يف ظّل أمن جمهوري ال والء فيه 
هذه  ومثل  تأمينه  يقع  مهرجان  أواخر  أول  وليس  للوطن  إال 
من  ملسناه  ما  لكن  املهرجانات  جميع  يف  تحصل  االشكاليات 
مدير املهرجان الذي أظهر ترصفات ال مسؤولة واالدعاء بالباطل 
وتأليب الرأي العام ضد املؤسسة األمنية وكان يجدر به التوجه 

اىل املسؤول األمني أو حتى القضاء إذا لزم األمر.
وعليه نحن كنقابة أساسية لألمن العمومي بطربقة نطالب سلطة 
اإلرشاف التنبيه عىل لجنة التنظيم يف شخص مديرها الفني بعدم 
املؤسسة  تشويه  وعدم  الالمسؤولة  الترصفات  هذه  مثل  إيتاء 
األمنية خاصة أمام املجهودات االستثنائية واإلضافية التي نقوم 
بها لتأمني جميع التظاهرات الثقافية والفنية إضافة إىل العمل 
الدوري الذي نقوم به إلنجاح العطلة اآلمنة رغم قلة اإلمكانيات 
وإن تكررت مثل هذه الترصفات ستتّم مقاطعة تأمني املهرجان.

بعد االعتداء على المدير الفني لمهرجان طبرقة الدولي  

توضيح من النقابة األساسية لألمن العمومي بطربقة

جمعية مهرجان قابس الدولي
تصرّ على تقديم عمل النهدي   

النهدي  ملني  القدير  للفنان  عليك«  »منوت  مرسحية  عرض  عىل  املرشفني  لقرار  تبعا 
املديرة  الهيئة  يهّم  الصائفة  لهذه  املربمجة  العروض املرسحية  بإلغاء جميع  والقايض 
موعدها  يف  املرسحية  بعرض  متسكها  عن  تعلن  أن  الدويل  قابس  مهرجان  لجمعية 
املحّدد سلفا إميانا منها مبكانة الفنان الراقي واملبدع »ملني النهدي« واعرتافا له بجليل 

أعامله الفنية ودوره يف إثراء االنتاج الدرامي والكوميدي التونيس. 
وتدعو الهيئة املديرة ملهرجان قابس الدويل جمهورها العزيز إىل اإلقبال بأعداد كبرية 
عىل هذا العرض الذي سيكون عرضا احتفاليا يقع خالله تكريم املمثل الكبري األمني 

النهدي.

المسرحي أنور الشعافي 

لقد شاهدت »نموت عليك« 
يف املسرح البلدي   

املرسح  لكنني شاهدته يف  قرطاج  النهدي يف مرسح  لالمني  الكبري  العرض  أشاهد  مل 
نّص  حقيقي،  مونودرام  هي   ..« ييل:  ما  كتبته  وماّم  الفارط  أفريل  شهر  يف  البلدي 
متمّكن من آليات الكتابة وبناء درامي توليدي، سلس االنتقال من موقف إىل آخر، 
 L›espace scénique اإلخراج كان عارفا بأدواته، مسيطرا عىل الفضاء الركحي العاري
فن  يف  درسا  فكان  األداء  وأما   Les lieux scéniques الركحية  باألمكنة  ووعيه   nu
املمثل: حضور ركحي باهر، طاقة ال ترتاخى، إيقاع مدروس بحرفية وتنّقل سلس بني 

الشخصيات مع  مهارة يف تجسيد تبايناتها.«
يعرف املختصون الفرق بني تقديم مونودرام يف فضاء مغلق وتقدميه يف فضاء مفتوح 
ألن هذا يتطلّب تصّورا ركحيا مختلفا تُراجع فيه بُنية العرض البرصية والتقنية وأّما  

األداء التشخييص واإلميايئ فقد بلغ نضجا فنيا الفتا يكشف مسرية فنية طويلة.
يبدو أنهم أفسدوا جمهور املرسح يف الصيف بسقط املتاع من املرسح الفردي الخسيس 

-وبعضهم من املحسوبني عىل املرسح -فلم يعد يقبل بعرٍض- درٍس يف املونودرام.
من املؤسف أن يتحدث بعض من الجمهور من ضحايا اإلعالم الرخيص بهذه الشامتة 

والحقد واإلقصاء عن فنان كبري بدأ مسرية حافلة منذ أكرث من نصف قرن.

عروضها  النهدي  المني  مرسحية  يف  حصل  عام  النظر  بقطع 
رد  ذلك  كان  أم  الجمهور  انسحاب  وراء  مؤامرة  توجد  وهل 
فعل تلقايئ... فإنه ال يعتدُّ برأي الجمهور الهالمي وال يعترب رأي 
واألدبية...  الفنية  األعامل  عىل  للحكم  واحدا  مقياسا  الجمهور 
واألمثلة عديدة أذكر منها ما حصل مع املرسحي األملاين برتولد 
شجاعة«  »األم  مرسحية  عرض  بعد  هو(  من  )وهو  بريشت 
وهي أعظم مرسحية يف القرن العرشين وأراد برشت من خاللها 
الرأي  وتأليب  شجاعة(  )األم  الحروب  من  باملتمعشني  التنديد 
العام ضدهم... لكن وبعد عرض املرسحية يف سويرسا عام 1941 

تعاطف الجمهور والنقاد مع األم شجاعة التي أراد بريشت أن 
يظهرها كمخطئة....

هذا جمهور سويرسا... أما يف تونس أذكر يف حفل مارسيل خليفة 
بقرطاج سنة 1980 كيف كان جمهور قرطاج )آباء املنسحبني من 
مرسحية المني النهدي( يرقصون عىل أنغام أغاين مارسيل خليفة 
الثورية مثل »أنا يا رفاقي من الجنوب« وغريها مام تسبب يف 
انزعاجه... بحيث الجمهور جامهري عىل كل لون يا كرمية وتحية 
متسكهم  عىل  وقبيل  قابس  مهرجاين  عىل  املرشفني  إىل  تقدير 

بعرض مرسحية »منوت عليك«..

المؤرخ عبد الجليل بوقرة

»نموت عليك« ال بدّ أن تتواصل 

املنصف ذويب والمني النهدي
يقرران إلغاء العروض املتبقية  

نظرا إىل االجواء املشحونة بالكراهية التي تسبب فيها تعاطي صحفي غري ِحريف لعرض 
ليلة 29 جويلية وما ترتب عنه من حملة  مرسحية منوت عليك عىل مرسح قرطاج 
التواصل  شبكات  العمل عىل  ومن سحل ألصحاب  االنتشار  النطاق ورسيعة  واسعة 
مل  مرسحية  موضوع  تتخطى  الحملة  بأن  قناعة  لدينا  حصلت  أن  وبعد  االجتامعي 

تعجب البعض.
ونظرا إىل التشويش الحاصل من جراء هذه الحملة غري الربيئة والذي ميكن ان يؤثر 
التي  للمهرجانات  مالية  خسائر  ويسبب  املرسحية  عىل  الجمهور  اقبال  عىل  سلبا 
ادرجت العمل ضمن برنامجها الصيفي قررنا إلغاء العروض املربمجة خالل الصائفة 

حتى يتسنى لنا الوقوف عىل حقيقة ما حصل.
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انتهى الدرس يا لمين النهدي 

األفضل لك أن تلتزم 
الراحة..

ثرثرة  من  ينفجروا  أن  الناس  يكاد 
سياسيا  واالذاعية  التلفزية  القنوات 
حساب  دون  واجتامعيا  واقتصاديا 
لألكاذيب والرتهات التي يأتيها الخرباء 
وال خربة لهم واملختّصون وال اختصاص 
لهم... ويكاد أغلبهم أن يتخذوا القرار 
بسبب  القنوات  هذه  بغلق  النهايئ 
الحضيض  بعد  ما  إىل  نزلت  منوعات 
إىل  فهربوا  التفاهة..  وراء  ما  وإىل 
لحظة  يطلبون  النهدي  ملني  املمثل 
يف  وضحكة  وابتسامة  ومتعة  راحة 
بفضل  برمجه  الذي  قرطاج  مهرجان 
إسمه القديم. وال اعتبارا للعمل الذي 
أعده. وإذا به نزل اىل ما هو أفظع مام 

وصلت اليه بالتوهات القنوات ومنوعاتها يف الرثثرة السياسية ونقد االخوان وتحليل 
الحياة املريرة التي نعاين منها. 

الناس من جمهور مهرجان قرطاج وغادروا املرسح شامتني العنني  ولذا غضب آالف 
يطور من  أن  يرفض  انتهى ألنه  السهر مع ممثل  اختيار  أجربتهم عىل  التي  اللحظة 
عمله.. وكان عليه أن يدرس جيدا املرسحية وال يقدمها إال بعد استشارة من يعرف 

قيمة قرطاج.. انها سيادة تونس ثقافيا...
وأدعوه -مبا أنه يرفض التغيري- إىل أن ال يعيش عىل فتات تاريخه الفني أن يتقاعد 
ويرتاح وال يعتدي عىل الجمهور وال يكذب عليه وال يزعجه بنفس الكالم الذي يقوله 

الكرونيكورات وأهل االعالم واملحللون..
ال ميكن للمني النهدي أن يواصل طريقته يف االضحاك أو أن ينىس أن الجمهور تغري ومل 
يعد ذلك الجمهور الذي يسهل جره اىل أشياء رخيصة ميكن أن نضحك عليها أو منها.. 
وعليه أن يعرف أن تونس تغريت ومل تعد يف صالحه.. والناس يكتشفون التفاهات فورا 

ويحتجون فورا وكان ميكن أن يقذفوا املرسح بالحجارة...
* محمد بن رجب

الصحفية ليلى بالرحومة:

مسرحية نموت عليك ثقيلة وممّلة  
خالصة ما حدث يف مرسحية منوت عليك: 

تدفق الجمهور عائالت، أطفال، شيوخ، شباب فغصت املدارج.
هذا الجمهور الغفري جاء ألجل الضحك الذي تعود عليه يف األعامل السابقة للفنانني األمني النهدي واملنصف ذويب، فلم يضحكه نّص 

املنصف ذويب وال أداء األمني النهدي.
الجمهور مل يغادر كله قرطاج بل نسبة صغرية منه، لكن من غادر ومن بقي احرتاما لتاريخ األمني النهدي أو عىل أمل أن يتغري نسق 

هذا العمل املرسحي٬ انطباعهم كان متقاربا »املرسحية مملة وثقيلة«. 
األسباب: 

- كل من الدراماتورج واملمثل مطالبان بالتاميش مع العرص ومتطلبات الجمهور وميوالته الحديثة 
- الجمهور تعود عىل أن األمني نصه فكاهي فلم يتقبله يف توجه جديد ويف طرح مختلف.

- الجمهور مّل النقد يف السياسيني أو حتى مجرد الحديث عنهم، الجمهور مّل واقعه ومواضيع الكنطرة والخوانجية والبطالة وغريه...

األستاذ فتحي الخراط

أستغرب ردة فعل جمهور لم يضحك!
 

شخصان أطمنئ لتقييمهام لألعامل املرسحية ملا يتمتّع به كّل منهام من خلفيّة يف املجال 
ولحرصهام عىل مواكبة ما يعرض من أعامل مرسحية مبوضوعية ورصانة. عندما تشري السيدة 

فوزية املزّي والسيد أنور الشعايف إىل عّدة جوانب مضيئة يف العمل املرسحي للمنصف 
ذويب واألمني النهدي »منوت عليك« من حيث استجابته لرشوط املونودراما ومن حيث 

متاسك النّص واتّساق اإلخراج. وعندما أسمع ردود فعل جانب من الجمهور الغاضب وهو 
يعرّب عن عدم رضاه ألنْه مل يضحك بالقدر املتوقّع أُدرُك أّن قطاعا من الجمهور تعّود عىل 

الوجبات الرسيعة )الوان مان شو( التي فيها كثري من البهارات كاإليحاءات الجنسية الفّجة 
أو التعريض بالشخصيات العاّمة بقدر كبري من التنّمر وفساد الذوق، يقّدمها »نجوم« حققوا 

انتشارا واسعا بفضل القنوات التي تعتمد اإلثارة واستقطاب املشاهدين بأّي مثن وأُوِقن أّن 
الجمهور ليس كتلة متجانسة. فلكّل متفّرج توقّعاته وخلفيته وحساسيّته. والواقع أّن رأي  

الفئة أو العيّنة التي تّم الرتكيز عىل إبراز خيبة أملها من العرض ال يُعتّد بها. فال ميكن النظر 
للمرسح تلك النظرة األحادية التي تختزله يف قدرته عىل اإلضحاك. ورأيها يف تقديري ال يضري األمني النهدي أو املنصف ذويب اللذين 

قّدما أعامال ما زالت تسكن وجدان الجمهور رغم تسليمي بأنّه ال يجور الحديث عن جمهور باأللف والالم فالجمهور جامهري 
وللّناس يف ما يعشقون مذاهب.

تعيش جهة املنستري عىل امتداد هذه الصائفة عىل وقع الكثري من 
الفرح واالمل يف ان يكون هذا الصيف بوابة االنفراج بعد سنوات عجاف 
نتيجة تداعيات وعوامل عدة ومنها هذا الوضع االقتصادي واالجتامعي 

سنوات  امتداد  عىل  بظالله  ألقى  الذي  والصحي 
كانت دهرا عىل الجهة.

البؤس  عىل  ُمرْشًَعا  املجال  يكون  ال  وحتى 
الثقافة  بوابة  فتح  عىل  الجميع  حرص  والقلق 
األوبئة  لهذه  حيويا  ومضادا  بلسام  تكون  عساها 
من كوفيد اىل السياسة والساسة ومنابر الغّم... من 
خالل املهرجانات التي أضاءت أنوارها األفق الذي 
حجبته الغيوم والتي انقشعت ـ مؤقتا ـ عىل االقل 
عن سامء عديد املدن بفعل الحراك الثقايف والفني 
يحتضن  الذي  املرابطني  قرص  من  انطلق  الذي 
فعاليات مهرجان املنستري الدويل ويتواصل يف باقي 
املدن عىل غرار جامل وقرص هالل واملكنني والتي 

معطا  مهدي  السيد  فيها  اجاب  صحفية  ندوة  مهرجانها  ادارة  عقدت 
ـ  الحقل  النقايب يف هذا  واملناضل  سابقا  للثقافة  الجهوي  املندوب  الله 
قلت أجاب فيها عن أسئلة الصحافيني بعد أن سلّط الضوء عىل برمجة 

عرش  أحد  وتضم  الجاري  أوت   17 إىل   5 من  متتد  والتي  الدورة  هذه 
عرضا يتصدرها عرض موسيقي »عقد الريحان« مبشاركة شهرزاد هالل 
للفنان  »الزيارة«  عرض  ثم  التومي  ملعز  قرهامنة  مرسحية  عرض  يليه 
سامي اللجمي اىل جانب عروض كل من ألفة 
ملراد  والتخمرية  مرتىض  والفنان  رمضان  بن 
لفرحات  النوادر«  »غّسالة  ومرسحية  باشا 
هنانة )املنجي( وسفيان الداهش وغريها من 
التي ترتاوح بني املوسيقى واملرسح  العروض 
فضال عن سهرة خاصة للطفل والعائلة وهي 
عبارة عن عمل مشرتك تونيس ايطايل مضافا 
الجليدي  فؤاد  يؤمنها  سحرية  العاب  اليها 

املنشط املختّص...
مهدي  نناديه(  كنا  )كام  االخ  أو  السيد 
اكد  الربنامج  فقرات  عرض  وبعد  الله  معطا 
للحارضين عىل عديد التحديات التي واجهت 
القامئني عىل املهرجان الذي كان ثاين أكرب مهرجان يف الجهة بعد مهرجان 
املعروض  من  االختيار  افق  أولهام ضيق  مستويني  الدويل عىل  املنستري 
عىل الساحة وثانيهام اإلكراهات املادية التي تعاين منها جل املهرجانات 

وهو ما مل مينع إدارة املهرجان من اختيار األفضل من املعروض املحيل 
ومراعاة كل اآلذواق وبأسعار مل تتجاوز العرشة دنانري للعرض يف أقىص 
دينار( وذلك  )25 و30  اللجمي  لسامي  »الزيارة«  الحاالت عدى عرض 
اعتبارا لكلفة العرض وذلك يف سبيل تعميم الفائدة والرتفيه عن األهايل 

الذين فعلت فيهم الظروف ما فعلت!
* حمدة الزبادي

المنستير:

عقد الريحان يف املوعد ولإلبداع نصيب...
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* مرحبا بك ضيفا يف جريدة الشعب؟
هذه  عىل  الشعب  لجريدة  وشكرا  صديقي  شكرا   -
مع  والتواصل  اللقاء  فرصة  متنحني  التي  االستضافة 
أمام  خاصة  الثقافة  ومتابعي  الشعر  وأحباء  القراء 
لها  الجميع بأشياء ومواضيع أخرى ال عالقة  انشغال 
باألدب والشعر. فالثقافة يف العرشية األخرية أصبحت 
الجميع دون استثناء وحتى  يف ذيل االهتاممات من 
تراجعا  عرفت  باألدب  تعنى  التي  واملجالت  الجرائد 
جريدة  لتأيت  واإلبداعي،  الثقايف  للشأن  وإهامال 
الشعب وتكون استثناء وتكون قبلة ومنارة للمبدعني 
بإرشاف  ثقافيا  ملفا  وتخصيصها  اهتاممها  خالل  من 

نخبة من املبدعني ورجاالت الثقافة. 
* لو تعود بك الذاكرة كيف جئت إىل عامل الشعر؟

- لإلجابة عن هذا السؤال ال بّد من الرجوع إىل أعامق 
الذاكرة حوايل خمسني سنة أو أكرث، ألرى أين ولدت يف 
مدينة القلعة الكربى مدينة الزيتون واألشجار املمتدة 
إيقاع  عىل  ولدت  الزمن،  وعمق  التاريخ  امتداد 
الحدث  بهذا  النسوة  واحتفاء  الزيتون  أصوات جمع 
احتفاء  بها  تأثرت  التي  واألغاين  األهازيج  خالل  من 
واحتفاال لهذه الشجرة التي اقرتنت مبهرجان الزيتونة 
الذي أصبح حدثا ثقافيا مهاّم يف مدن الساحل وحتى 
املهرجان  هذا  خالل  ومن  الوطني  املستوى  عىل 
التونسية والعربية  الشعرية  اكتشفت أهم األصوات 
بيئة  ولدنا يف  أننا  ذلك  اهتامم  بكل  لهم  واستمعت 
تعشق األرض كام تعشق األدب والشعر ومنذ ذلك 
التاريخ اكتشفت أن عامل الشعر ليس غريبا عني وأين 
أحمل داخيل مرشوع شاعر وأُعطيت يل فرصة إلقاء 
بعض القصائد الطفولية أمام قامات شعرية وحقيقية 
الجميع مام  القراءات لقيت استحسان  كام أن هذه 
يف  الشعرية  الكتابة  يف  التام  االنخراط  إىل  دفعني 
سنوات مبكرة كام أدمنت قراءة الشعر حيث تعرفت 
عىل عامل محمود درويش وأمل دنقل وشعراء العراق 
يوسف  وسعدي  النواب  ومظفر  الحيدري  بلند  مثل 
باوند والشاعر امربتو  وعرفت سان جون بريس وازرا 

أكابال الغواتياميل.
وبدأت بنرش قصائدي يف الجرائد التونسية خاصة مع 
األخبار  جريدة  يف  القاسمي  مالك  الله  عبد  الشاعر 
األيام  جريدة  خالل  من  رزوقة  يوسف  الشاعر  ومع 
وورقات ثقافية بجريدة الصحافة كام شاركت يف عديد 
مهرجان  غرار  عىل  األدبية  واملهرجانات  امللتقيات 

الصدى يف دورته األوىل ومهرجان قليبية كذلك.
الكتابة وجهة نظر وموقف تتشكل  * ال شك يف أن 
مع تفعيل الذات ذاتا مدركة ملعطيات واقعها كيف 

ذلك؟
- مام ال شك فيه أن الكتابة فعل فّني وإبداعي يعرّب 
عن آراء ومواقف معيّنة للمبدع يف عالقة مبا يدور أو 
يحدث يف املجتمع وكذلك ما يحدث يف العامل باعتبار 
أن املبدع يعرّب عن اإلنسان يف إنسانيته وكونيّته ذلك 
أن ينقل إىل العامل تفاصيل وأحداث وأهّم قضايا داخل 
سواء  مّنا  والبعيدة  عّنا  املختلفة  األخرى  الحضارات 
جغرافيا  البعيدة  أو  والحضاري  التاريخي  العمق  يف 
املايا  وشعب  حضارة  عن  شيئا  نعلم  نكن  مل  ونحن 
التاريخ  يف  ومهمة  عريقة  غواتيامال وهي حضارة  يف 
الذي  اكابال  امربتو  الشاعر  أشعار  وبفضل  اإلنساين 

نقل إلينا بكل حرفية ما تعرضت له هذه الحضارة من 
ظلم ومحاولة طمس العادات واملوروث الثقايف لهذه 
الواقع  لتغيري  محاولة  الكتابة  أن  وباعتبار  الحضارة 
إىل واقع أفضل وتحريك السواكن وإثارة وجهة العامل 
إىل قضايا معينة فعىل الكتابة أن تحتفظ عىل البعد 
اإلبداعي والجاميل والفني وأن تحافظ عىل مقّومات 
الخطابات  معالجة  إىل  الكلمة  تتحول  ال  أي  الفن 
اإليديولوجية وبطريقة فجة مبارشتية متس من جوهر 

وقيمة وجاملية الكتابة ودورها اإلبداعي والفني. 
* هل الكتابة عندك فعل سيايّس أم فعل إبداعّي أو 

قلق وجودّي؟
بّد  بالّدرجة األوىل فال  إبداعي  الكتابة عندي فعل   -
من احرتام مقومات اإلبداع وتوفر متطلبات ومقومات 
الفن الجاميل للقصيدة من حيث طرح الفكرة وسالسة 
أدعو  يشء  وأهم  اللغوي  والتكثيف  وإيجاز  الكلمة 
بأسلوبك  تكتب  أن  يعني  االختالف  كتابة  هو  إليه 
ولغتك الخاصة وأن يكون مختلفا عن اآلخرين وهذا 
هو املعيار الذي مييّز شاعرا عن سواه هو قدرته عىل 
أصبحنا  ألننا  اآلخرين  عن  باختالف  قصائده  كتابة 

نرى محاكاة لعديد الشعراء واألسامء البارزة وإعادة 
تجاربهم وإعادة صياغة قصائدهم عند بعض الشعراء 
املبتدئني ولكن بطريقة ركيكة وأقّل جاملية. كام أن 
إىل  يهدف  مؤثر  سيايس  فعل  هي  الشعرية  الكتابة 
وبعث  قبحا  وأقّل  رداءة  أقل  واقع  إىل  الواقع  تغيري 
روح التسامح والتعايش بني الناس من خالل التعبري 
من  ذلك  غري  إىل  وظلم  وخوف  قلق  كله  واقع  عن 
الشاعر  ليأيت  املعيشية  حياتنا  عىل  املهيمنة  األشياء 
الذي يعيد األمل ويرسم الفرحة عىل الوجوه ويعيد 
إىل  واالبتسامة  الزهور  إىل  والعطر  الطيور  إىل  الغناء 
الّشعر  أجل  من  الّشعر  بكتابة  أهتّم  ال  فأنا  الصغري. 
جاميل  إبداعي  فعل  وهو  فّن  هو  عندي  الّشعر  بل 
يحمل يف طيّاته رسائل وأهداف من أجل تحقيق واقع 

مغاير وأفضل.
بقضايا  التزام  عموما  واإلبداع  الّشعر  إن  يقال   *
املجتمع والوطن والتزام بجامليات اإلبداع. أين أنت 

من هذه املقولة؟ 
التزام  وأشكاله  أصنافه  بكل  واإلبداع  الشعر  إن   -
بقضايا املجتمع والوطن فالشاعر حني يكتب ال يكتب 
من فراغ بل يكتب وهو ملتصق بقضايا شعبه ووطنه 
إليها  يعمد  التي  بالطريقة  الشعر  كتابة  أحبذ  ال  لذا 
بعض الشعراء يف اعتامد اإلغامض والتوغل يف اإليهام 
إىل حّد ضياع املعنى فالشعر يف منظوري عمل إبداعي 

وفني من املعنى إىل املبنى وهو ما يتطلب الرتكيز 
عىل الناحية الجاملية للشعر واتباع أسلوب الغموض 
والتكيف اللغوي لالرتقاء بالذائقة الفنية مع رضورة 
عن  والتعبري  املجتمع  خدمة  يف  اإلبداع  يكون  أن 

... قضاياه وعام يعيشه املواطن من ظلم وتشفٍّ
حّد  إىل  ونرشت  التسعينات  بداية  من  انطلقت   *
قليل  أنك  نالحظ  لكن  6 مجموعات شعرية،  اآلن 
الظهور يف الساحة الثقافية واإلعالمية. فام أسباب 

ذلك؟
الشعر  عامل  يف  واالنخراط  الكتابة  بدأت  لقد   -
حراك  ظهور  مع  أي  التسعينات  بداية  مع  والنرش 
وجيل شعري متميز استطاع اآلن أن يكتسب أحقية 
أدبية  ومهرجانات  ملتقيات  ظهور  بفضل  الحضور 
وكنت من الشبان املشاركني يف جّل هذه امللتقيات 
وأصدرت إىل حد اآلن ست مجموعات شعرية ورغم 
لقيته  الذي  واالستحسان  املجموعات  بهذه  التنويه 

الساحة  يف  الظهور  قليل  أنني  إال  الشعرية  تجربتي 
الشعرية  األمسيات  يف  وتحديدا  واإلعالمية  الثقافية 
بإراديت واختياري ولكن  النقدية وهذا ليس  والكتابة 
والسلوكيات  املامرسات  عديد  فيها  الثقافية  الساحة 
مستوى  فعىل  املفهومة  غري  وأحيانا  املقبولة  غري 
الرسمية مثال مل تقع دعويت ولو مرة واحدة  الهياكل 
رغم  سنويا  ينتظم  الذي  الكتاب  معرض  إطار  يف 
حضور بعض األسامء التي أراها غري جديرة بالحضور 
واملشاركة وهذا يعني أن املشاركة تخضع العتبارات 
أخرى غري املوهبة واالسم وقيمة الّشاعر من الناحية 
اتحاد  أما  القريواين  الشعر  بيت  وكذلك  اإلبداعية 
الكتاب فهو هيكل ميّت حسب تقديري وال ييضء إال 
عىل الهيئة املديرة ورئيسه من خالل املنح واالمتيازات 
والسفر إىل الخارج أما عىل مستوى األمسيات الشعرية 
واملهرجانات األدبية فتحكمها قاعدة املصالح املتبادلة 
وملتقيات  وانّاديك«  »ناديني  بقاعدة  العمل  أي 
األصدقاء واألسامء نفسها تقريبا تتجول من أمسية إىل 
النقد فباستثناء بعض  أخرى ومن فضاء إىل غريه أما 
والساحة  الشعرية  الساحة  ومبتابعة  بالنقد  املهتمني 
اإلبداعية فإن جل النقاد تقريبا يف سبات أو يكتبون 
الساحة  جعل  مام  الرشق  من  وأسامء  تجارب  عن 
الشعرية تعّج بأسامء دون شعراء ومجموعات شعرية 

دون شعر خصوصا بغياب املتابعة النقدية الجادة.
بالكتابة  وأكتفي  اللعبة  هذه  يف  أنخرط  مل  وشخصيا 
والنرش وتطوير كتابايت بعيدا عن كل أشكال الظهور 
يف  اإلضافة  يحقق  ال  الذي  الزائف  واملدح  املجاين 

املسرية الشعرية.
كتابة  إىل  الشعر  كتابة  من  انتقلوا  شعراء  هناك   *

الرواية. هل تنوي دخول هذه التجربة؟
- أعترب هذه الظاهرة صحية وإيجابية مبا أن الرواية 
عن  املبدع  ليعرب  أوسع  إمكانيات  ولها  أرحب  فضاء 
أن  الّرواية من عنارص وآليات خاصة  توفّره  آرائه مبا 
انتشارا وتطورا مهاّم  الفرتة األخرية عرفت  الرواية يف 
العريب  املستوى  عىل  أو  الوطني  املستوى  عىل  سواء 
وأصبحت الرواية أكرث متابعة وأكرث طلبا للقراءة من 
قبل القرّاء وتجاوزت الّشعر الذي ظّل لفرتات زمنية 
طويلة مهيمنا عىل جميع األشكال األدبية وذلك لرتاجع 
الّشعر من حيث مستوى الكتابة واإلبداع خاصة أمام 

ظهور جيل جديد من الكتّاب والّشعراء عىل صفحات 
التّواصل االجتامعي الذين يكتبون كالما عىل أنه شعر 
وييسء إىل الذائقة الّشعرية ويتّم االحتفاء بهم دون 
رقيب ودون متابعة نقدية جاّدة مام دفع البعض إىل 
مرشوع  عندي  وشخصيا  الرواية  مجال  إىل  االنتقال 
النقدية عن  والكتابة  االهتامم  يتلّخص يف  الكتابة  يف 
شعراء  وخاصة  تونس  يف  الشعرية  األسامء  مختلف 
من  التونسية  النرث  قصيدة  ومقارنة  النرث  قصيدة 
خالل الخصائص واألسلوب ومقارنتها مع قصيدة النرث 
العربية كام سأشتغل عىل كتاب حول قصيدة النرث من 
بداية الربوز إىل مستقبل هذه النوع من الّشعر أمام 

التحّديات واإلكراهات. 
التجارب  أهم  لنا  ترسم  كيف  ثرية  تجربة  بعد   *
الشعرية التونسية والعربية وخاصة مسارات قصيدة 

النرث؟
إن  القول  من  بّد  ال  إذ  السؤال  هذا  عىل  شكرا   -
أحسن  يف  اآلن  ليست  التونسية  الشعرية  التجربة 
منذ  الساحة  عرفته  الذي  بالحراك  مقارنة  حاالتها 
الثامنينات والتسعينات وظهور أسامء وقامات شعرية 
استطاعت أن تضاهي التجارب العربية املهّمة واآلن 
عن  والبحث  وقلق  توتّر  حالة  يف  الّشعرية  الّساحة 
وجود  مع  ومختلفة  وعميقة  جادة  لكتابة  البوصلة 
حاليا أسامء شعرية تكتب نصوصا جادة وتحاول أن 
يف  وشاملة  واضحة  رؤية  لتأسيس  املوجود  تتجاوز 
وعدم  املادية  واملوانع  العراقيل  وجود  رغم  الكتابة 
وجود رؤية ودعم من وزارة الشؤون الثقافية وجميع 
النرث  قصيدة  شعراء  من  أقلية  فإن  الرسمية  الهياكل 
من  النوع  هذا  بأهمية  مقتنعني  زالوا  ما  التونسية 
الرشائح  مختلف  إىل  الوصول  عىل  وقدرته  الشعر 
جاملية  إمكانيات  من  له  مبا  األذواق  جميع  وتلبية 

وابداعية مميزة.
* لك حرية القول إلنهاء الحوار؟

- شكرا عىل الفرصة للتواصل مع أحباء الشعر واإلبداع 
بكل  واإلحاطة  اإلجابة  يف  موفقا  أكون  أن  وأمتنى 
األسئلة التي تحمل عمقا ونضجا كبريين كام أمتنى أن 
تكون إجابايت فرصة إلثارة النقاش الجاّد حول الوضع 
بهذا  االرتقاء  وكيفية  تونس  يف  واإلبداعي  الثقايف 

الوضع خدمة لإلبداع واملبدع. 

*  حاوره: أبو جرير 

السّيد بوفايد شاعر طفل متصّوف يف الجغرافيا بكّل عنارصها الثّابتة واملتحّركة. يكتب بالعقل 
السعادة والوئام  القصيدة. تجربة ثرية تجاوزت تحقيق  والنظر والتأمل واالنغامس يف رسم أوتاد 
لتصل اىل املغامرة الناجحة يف تفتيت سطح الوجود متهيدا إلشباع الذات مبهاراته الفردية املنفردة. 
إذ نجده يف أغلب مجموعاته الشعرية يف متاٍه تاّم مع الطبيعة يف ألوانها وخطوط طولها وعرضها 

ومننامتها. حيث املوسيقى مزعجة أحيانا وأحيانا أخرى أجنحة لإلنسان أمام القيظ.
السيد  الصافية ألجل كساء األرض الضوء والقصيدة عند  أغلب مجموعاته منترصة للساموات 

بوفايد خيمة ال تهدأ. خيمة مدمنة األسفار واألوتاد تعبث بالسكون فوق أرض بال حدود. ال يكرتث 
بالريح كأنه يكتب للفراشات يك تستمر يف نرث الربيع. 

الشاعر السيد بوفايد من مواليد القلعة الكربى والية سوسة. حاصل عىل اإلجازة يف الحقوق. 
كاتب عام بلدية. عضو منظمة شعراء العامل واتحاد الكتاب التونسيني.
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ما يمّيز شاعرا هو قدرته عىل كتابة قصائده باختالف عن اآلخرين

لم تقع دعوتي إلى 
معرض الكتاب في 
حين تشارك أسماء

 ال عالقة لها بالثقافة

السيد بوفايد
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يحتضن مهرجان ليايل بوقرنني يف دورته االوىل من 3 إىل 
24 أوت عروضا ثقافية متنوعة وفق الربنامج التايل:

04 أوت 2022: حفل موسيقي ألوركسرتا املعهد 
العمومي للموسيقى والرقص بحامم األنف 

06 أوت 2022: سهرة الضحك مع مرسحية 
القرهامنة ملعز التومي             

الفنان  08 أوت 2022: حفل موسيقي مع 
اللبناين روين فتوش  

املوسيقى  الشط مع  10 أوت 2022: سهرة 
البهلوانية  واأللعاب  اإلفريقي  والرقص 

املنشط  بقيادة   AGA_CIRQUE ملجموعة 
آزر بن سعد 

12 أوت BIGBOSSA :2022 مع وجيهة الجندويب

15 أوت 2022: املايسرتو مع بسام الحمراوي 
LIBIR� كوريغرايف  عرض   :2022 أوت   17

 TION
للطفل  تنشيطي  عرض   :2022 أوت   18

والعائلة 
لطفي  الفنان  عرض   :2022 أوت   19

العبديل    
الهمهاما  ولد  سهرة   :2022 أوت   20

             DJ_DANJER
22 أوت 2022: سهرة شبابية مع جنجون 

وسنفارا           
23 أوت VISA :2022 مع كريم الغريب 
24 أوت 2022: عرض الزيارة لسامي اللجمي

ليالي بوقرنين الصيفية في دورتها األولى:

عروض مسرحيّة بالجملة 

»تنأى كي أراها« للشاعر عمار الطيب العوني 

متاهة وحنني...
* أحمد إبراهيم    

تخرتق  الِشعرية  »الصورة 
عمق  لتبلغ  املرئية  الحدود 
عاماّ  لنا  فتكشف  األشياء. 
 � الحواس  تعجز عن كشفه 

صحبي البستاين«.
يف كتابه الشعري الصادر سنة 
ر  عاماّ الشاعر  بنا  نأى   2019
املالمسة  عن  العوين  الطيب 
تيش  مالمسة  إىل  الساذجة 
بعمق هو من جملة محاور 
وما  الُحباّ  ووجودنا.  حياتنا 
يحمله من عفوية وتجربة... 
تخييليا وشعريا  حيث عمل 
عىل اكتشاف مفردات الراّوح 
خارج  البوح  عىل  وحملها 
االيديولوجية.  اإلكراهات 
بقدر  استدعى  لذلك 
كأداة  الصوفية  املناخات 
نحت  عىل  تساعده  نقية 
عن  بها  والرقي  فكرته 
مرثيا  الِشعر  من  املتداول 
بذلك سعيه إىل إملاع أسلوبه 

الخاص به...
هي  األواّل.  القصيد   5 ص 
عنوانها  ومضة  قصيدة 

 � �الُحباّ
يف  قلبا  تخطاّ  أن   ... الُحباّ

الهواء وينبض
رسيالية...  شعرية  صورة 
شاسعة.  تأويلها  مجاالت 
القلب  نرى  أن  القصد 
لدى  والنهاية  البداية  مبثابة 

االنسان يف هذا الوجود...
وكذلك  الثاين  القصيد   6 ص 

ومضة العنوان. يقول: 
ملمس من حرير

بسمة تأتلق...
صوتها من خرير...

عبدها ينعتق
الومضة.  قصيدة  يف  اللعب 
ليس بالرضورة ذاك التشظاّي 
يف املعنى. أو تغييب املعنى. 
شكل  يف  موضوع  طرح  أو 
أو  ملغزة...  حسابية  عملية 
عون عْفرَتَة بالهايكو  كام )يداّ

ال...(
قصيد الغرد 

يقول:
هو يفرد جناحيه

ويطلق البوح
هي ترشع ذراعيها 

وتطهاّم الراّوح
هام يراقصان املدى

ويبهجان السفوح
البوح  جدا.  جميل 
يف  الرقص  �املوسيقى� 
هي  السفوح.  يبهج  األعايل. 
يف  للمغامرة  رصيحة  دعوة 

فضاءات املحباّة إلخ...
الحجم  يف  متنوعة  قصائد 
بعناية.  محبوكة  واملواضيع 
لذائقته  تقديرا  زادتني 
هو  �»التيمة«  الشعرية 
النفس   \ بالذات  السمو 
محيطه  يف  لإلنسان  تكرميا 
تجاوز  عىل  حثاّه  الطبيعي. 

عالقاته املادية الزائلة...
 يقول يف قصيد أتدحرج يف 

داخيل
 صعودا

أعداّ ندويب
فتنهمر من دلو السامء

عىل رأس خطويب
ولهيبي

أريد
أجوزه إىل قربة املاء هناك

فرتتطم بذنويب
أتدحرج تحت هذا الكم

نزوال
وأعيد إحصاء كرويب

واحدة
 واحدة

أختنق مراّة
النحل  بأسامء  ألهج  ومراّة 

الفضىل
فتنفتح إلجاليل

درويب
......

ر الطيب  مل يبتعد شاعرنا عاماّ
املصادر:  معجم  عن  العوين 
الحيوان...  الطبيعة... 
هذا  كل  إلخ...  الحضارة 
ودالالت  مجازات  يف  جاء 
بعيد  أسلوبه  أن  مبا  واضحة 
عن التعمية ونعم هو داخل 
ي واالنكشاف...  عملية التخفاّ
امللزمة  الرشوط  من  وهذا 
ألنها  اإلبداعية  العملية  يف 
قيمتها..  لها  جاملياّة  توفاّر 
الرسائل  مبثابة  الكتاب  هذا 
املعطاّرة  الصادقة  الروحية 

باملحبة والود.

موسم الهجرة اىل املسرح 2
* حسني عبد الرحيم

للمرسحي  نشاهده  الذي  الثاين  العمل  هي  واالرهاق(  )التعب  الَوصب  مرسحية 
مونودراما شخصية حول  األول  عمله  وكان  بتونس »رميي رسميني«  املقيم  السوري 
رحلة غربته وبحثه أن يكون ممثال ونهاية مطافه يف تونس بعد سوريا ومرص وتركيا 
تاركا وراءه أحبابا وأصدقاء ال يعلم متى يلقاهم ثانية، عمله الثاين حول اغرتاب من 
نوع آخر يحدث اآلن يف كل مكان وبني جميع فئات السكان، هو الفشل يف الحب، 
الرغبة يف أن تكون َمحبوبا  العاطفة بفعل ويف ظل سوء تفاهم عام ومعمم،  نهاية 
وُمحبا أصبح مصريها الفشل سواء كنت ميسورا أو فقريا وتحت ضغوط الحياة اليومية 
الفرد أمام عدمية مطلقة متعبا ويائسا يف  املنال، وذلك ما يضع  فقد صارت عزيزة 
مواجهة الَوصب فالعزلة املختارة أو االضطرارية. عىل الراّكح تحركت مناذج مختلفة من 
األعامر واملهن رجاال ونساًء لتُبلغ هذا العذاب ويف اختيارات لونية متنوعة للمالبس 
والديكور ليست حزينة ذلك ألنه يف نهاية املطاف هناك يف آخر النفق بارقة أمل يف 

الُحْب ذلك الشعور الذي إذا فقده االنسان تاه يف الحياة.

املشاركون : إحسان زيان – حلمي بن عيل – ريم الرتخاين – مالك االنس بن عمر 
– ايناس داود اميان شقرون – محمد عيل بليش – فاطمة بن يحيى – محمد قناوي – 
ريم قتاري – يرسى عموري – سامح بالحاج – عائشة كشك – أسامء بالرمية – سعاد 

قنوين – درة غني – ياسمني العلمي – سمر قرايت – نبيلة عرعار – زينب شاوش.

املرسحي نوفل عزارة يُبحر وحده يف بحار متنوعة من الصوفية االجتامعية والسياسية 
أيضا.. عرضه »لوين رايح حبيبي« ال يدور يف بالد محددة فقط نعرف أنه يف رشق 
املتوسط من اللغة املحكاة، وينطلق من الشهيد غسان كنفاين حيث تساكن الحب مع 
املوت مع املقاومة كأفعال دالة عىل الوجود يف ظل عوامل تدفع إىل الغياب بني الرغبة 
يف التضامن مع من هم خلف األسوار من الذين خرجوا لكن هواجسها تطاردهم يف 

اليقظة واملنام وتخرتق أحالمهم املضطربة.

أن أكون فلسطينيا فخطاب الحب والشفقة والتطهري ال يعترب تضامنا مع من هم ال 
يعرفون معنى الحرية بل هو عنوان املقاومة الثقافية وحده البديل املقنع للتضامن 
لوصاياه  امتثاال  يعترب  ُعرِض  وما  كنفاين  املقاوم غسان  املتفائل  املبدع  شاءه  ما  هذا 
املقاومة  بني  والحرب  الحب  بني  واملوت  الحب  بني  املمثلني  أحاسيس  متتزج  حيث 

والخيانة.

املشاركون: ايناس بوغامني� ليندا مؤدب� يوسف فريخة� عالء بوخشينة� محمد أمني 
فتوح� مالك حرباوي� فيصل شباح� رحمة فخفاخ� سارة بن سيد� أماين جويل� عزة 

راجحي� سريين بورزيل� فرح شيخ روحو� اكرام شماليل� ياسمني باجي.

العرض الثالث الجدير باملناقشة للمخرج واملؤطر »أسامة املكني« يدور حول السياسة 
ليست مبكان معني �هنا واآلن�، لكن مبعنى حب السيطرة عىل اآلخرين والرصاع حتى 
املوت ال ستبعادهم من أجل تأبيد هذه السيطرة تحت دعاوي ليست منطقية وال 
التاريخ ومنذ »قابيل« و»هابيل« رصاع  الُحكم منذ بداية  عادلة، الرصاع عىل كريس 
دموي بال حدود فيه يقتل األخ أخيه والوالد ولده ،كانت تراجيديا السيطرة موضوعا 
ثابتا للدراما منذ يوليوس قيرص وبروتوس مرورا بالسالطني العثامنيني حتى امللك لري 
لشكسبري حتى العرص الحديث الذي أصبح فيه كل ديكتاتور يعمل عىل ادامة حكمه 
بكل الوسائل املمكنة الن خروجه االمن مستحيل فالضحايا ينتظرونه لالنتقام. وتدور 
هذه الدائرة الجهنمية املفرغة.. انقالبات ثم انقالبات مضادة ويقف الشعب متفرجا 

كام شاهدنا عىل ُركح التياترو كام يف رشيط االخبار.

لعبة عىل كريس الحكم حيث تؤدي نهاية اللعبة اىل جنون العظمة وحب متلك السلطة 
واالنفراد بالرأي والتي تؤدي هذه األخرية اىل الفوىض واالنقالب.

ياسني   – – عالء محمدي  روان رمضان   – النيفر  أحمد   – بوعجة  أحمد  املشاركون: 
مهدي – اسكندر البدوي – ليندا سويد – كريم مهريي – الياس الجاليص – يوسف 
منرص – صابرينا بن محمود –سهى بالحاج عمر – مريم الشاوش – سريين الرشيف 

– جامل الغريب – فرح بن حسن – غيد املحمودي.

تبقى مالحظة يف نهاية هذا األسبوع املمتع للمرسح هي تأثر عديد املؤطرين بأسلوب 
بتناغم  املمثلني  من  كبرية  مجموعات  لتحريك  الراّكح  استخدام  يف  الجبايل  توفيق 
أو  األرسطية  الدراما  والغناء، وهو عكس  والتمثيل  الحديث  الرقص  بني  والدمج  تام 
األنغلوسكسونية سواء يف  االستعراضية  العروض  تقنيات  الربيختية ويقرتب جدا من 
»سوهو« أو »برودواي« وليس مسارح القاهرة« وعامن حيث تعتمد عىل الخطابات 

املرسحية املنفردة والتي تحمل رساالت واضحة سواء كانت كوميدية أو تراجيدية.
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أحمد خليل يمدّد عقده
مع اإلفريقي  

مدد متوّسط امليدان أحمد خليل، رسميا عقده مع  النادي اإلفريقي ملّدة عام، ويلتحق بذلك 
بكّل من زهري الذوادي وغازي عبد الرزاق الذين مّددا بدورهام عقديهام مع الفريق.

لدراسته،  الفريق  إدارة  من  رسمي  عرض  هناك  فإّن  الشامخي،  ياسني  املهاجم  بخصوص  أما 
ويبدو أّن الالعب ينتظر عرضا خارجيا وتحديدا من مرص.

النهائي  نصف  الدور  مباريات  روزنامة 
ونهائي الكأس وكأس السوبر  

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنه متاشيا مع الروزنامة األخرية لالتحاد االفريقي لكرة القدم تقرر تعديل روزنامة مباريات الدور 
نصف النهايئ ونهايئ الكأس وكأس السوبر لتصبح كالتايل:

- يومي السبت واالحد 27 و28 اوت 2022: مبارايت الدور نصف النهايئ
- يوم الجمعة 2 سبتمرب أو السبت 3 سيبتمرب 2022: مباراة الدور النهايئ

 سيتم تحديد تاريخ مباراة كأس السوبر الحقا

العب الرتجي 
سابقا بن غيث 

يف الرجاء 
البيضاوي   

املدرب  فريق  املغريب  البيضاوي  الرجاء  نادي  أعلن 
السابق  لالعب  انتدابه  عن  البنزريت  فوزي  التونيس 
الرؤوف بن غيث بعد تجربة قصرية مع  للرتجي عبد 

مولودية العاصمة الجزائري.

لسعد الهمامي يف االتحاد املنستريي   
الحارس  مع  املنستريي  االتحاد  تعاقد 

لسعد الهاممي، ملدة 3 سنوات.
تقمص  أن  عاما(   30( للهاممي  وسبق 
الباجي  واألوملبي  التونيس  امللعب  زي 

ومستقبل الرجيش.
وبذلك يكون الهاممي سادس انتدابات 
بعد  الصيفي،  املريكاتو  يف  للمنستريي 
»عالء الدين الدريدي والصادق يدعس 
وصالح الحرايب وحلمي الجودي وأمني 

الغزي«.
يوسف  املهاجم  املنستريي  وغادر 
الدوري  يف  تجربة  لخوض  العبديل 
أهولو  روجي  واإليفواري  السعودي، 

الذي انتهى عقده يف جوان املايض.

رؤساء  بعض  تغيريات 
اللجان الجهوية للتحكيم   

إن  مطلعة  مصادر  قالت 
الطرابليس  عواز  عامر 
تغيريات  إجراء  سيقرتح 
اللجان  رؤساء  بعض  عىل 
للتحكيم  الجهوية 
عىل  اطالعه  بعد  وذلك 
قبل  من  املعدة  التقارير 
)ال  الجهوية  الهياكل 
تقييامت( ويف هذا  توجد 
اإلطار علمنا ان التغيريات 
رابطتي  ستشمل  املؤكدة 
فبالنسبة  ونابل  املنستري 
إىل رابطة الوسط الرشقي 
رئيسها  فإن  باملنستري 
صالح  بن  عامد  الحايل 
ليعوضه  تنحيته  سيقع 
أن  علام  قندولة،  بشكري 
أكرث  بقي  بن صالح  عامد 
رأس  عىل  سنة   12 من 
خدماته  ورغم  اللجنة 

الجليلة إال انه غري قادر عىل تقديم أية إضافة مرجوة عىل مستوى العمل والتكوين 
وتعرض يف السنوات األخرية ملوجة انتقادات واسعة برابطة املنستري وصلت حّد اتهامه 

باملحاباة خدمة البنه الحكم باديس بن صالح.
أما رابطة نابل فهي رابطة تعيش حالة املوت الرسيري وفشل رئيسها الحايل يف خدمة 
الرابطة املحرتفة  أو مساعد يف  بالجهة وهذا ما يتجسم يف غياب أي حكم  التحكيم 
األوىل وحتى خالد قويدر فإن عدم استقرار مردوده وتعرضه للعقوبات الخفية الظاملة 
وغري املستحقة جعل الرابطة بال حكام وال مساعدين، هذا األمر وغريه جعل التغيري 
يف هذه الرابطة أمرا محسوما فيه وينتظر أن يكون حسني الحمروين عىل رأس اللجنة 

الجهوية للتحكيم برابطة نابل.

الرتجي الرياضي   ينتدب 
الليبي رجب شوشان

اليد  كرة  فرع  أنهى 
الريايض إجراءات  بالرتجي 
االيرس  الظهري  مع  تعاقده 
شوشان  رجب  الليبي 
وذلك بعد منافسة شديدة 

مع النادي االفريقي.
يف  الرتجي  هيئة  ونجحت 
حسم الصفقة بعد العرض 
املايل الذي كان أفضل من 
نظريتها يف النادي اإلفريقي 

معه ملدة موسم وحيد.
اتحاد  يف  شوشان  ولعب 
وأهيل طرابلس كام كانت 
مع  تونس  يف  تجربة  له 

جمعية الحاممات.
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عثمان جنيح يعود إىل 
رئاسة النجم الساحلي  

بعد انتهاء اآلجال املحددة لتقديم ملفات الرتشحات لرئاسة النجم الساحيل مساء يوم 
الثالثاء 26 جويلية وبعد عدم تلقي الكتابة العامة أي ملف، تم تكوين هيئة تسيريية 
برئاسة الرئيس السابق عثامن جنيح من أجل إدارة دواليب النادي يف الفرتة القادمة 
والتي ضمت عديد األسامء عىل غرار الدكتور والرئيس السابق حامد كمون والحاج 

رضا الغزي وكامل بن عثامن.
ويف ما ييل تذكري باألسامء املوجودة: عثامن جنيح رئيسا٬ حامد كمون نائب رئيس٬ 
الشاوش  حسن  املالية٬  اللجنة  رئيس  الغزي  رضا  الحاج  مال٬  أمني  عثامن  بن  كامل 
االستشهار والدعم٬ أمني الرايس رياضة القاعات٬ رفيق بركة كاتبا عاما٬ رضا بن عثامن 

اللجنة القانونية
قيس بن أحمد اللجنة القانونية وحمودة بوعزة اللجنة القانونية.

وستكون هذه الهيئة أمام تحّد كبري إلعادة فريق جوهرة الساحل إىل مكانه الطبيعي.           
ويُذكر أن عثامن جنيح عاد إىل رئاسة النجم بعد 16 سنة من مغادرته منصبه ليجد يف 
انتظاره عجزا ماليا يقّدر بـ70 مليارا!                                                              
                                                                                    * محمد فهمي سعيد

وزير الرياضة اختار صديقه املدير الفني السابق 
لجامعة ألعاب القوى ورضا املناعي عيّن صهره 

الحايل كامل دقيش هيئة تسيريية تتكون من  الرياضة  كالعادة عني وزير 
الحمزاوي  4 أشخاص لتسيري جامعة املالكمة مؤقتا بعد حل مكتب عمر 
التعيينات يدرك ان الوزير كامل دقيش كان عليه ان  والعارف مبثل هذه 
يعني هيئة ثالثية مبا أنه تسيري مؤقت لجامعة تغّط يف نوم عميق مبا ان ال 
نشاط لها وحتى املشاركة يف العاب املتوسط فقد كانت بسبعة مالكمني اال 
ان دقيش خرق العرف وهو رجل قانون وعني هيئة بأربعة أسامء ضمن 
سيناريو ما يسمى األقربون اوىل بالتعيني لتكون البداية بوضع املدير الفني 
جامعة  رأس  عىل  االدرييس  الدين  صالح  القوى  العاب  لجامعة  السابق 
املالكمة وملن ال يعرف الكواليس نقول ان االدرييس ابن حومة الوزير وهو 
صديق حميم كان البّد ان نجد له مكانا لينشط مبا انه متقاعد، ثاين االسامء 
التي عليها لغط محمد موىس وهو من سوسة وصهر عضو املكتب الوطني 
مكتب  ان  لنا  يتبني  التعيني  هذا  خالل  ومن  املناعي  رضا  االوملبية  للجنة 
اللجنة االوملبية هو اآلخر يعنّي وحسب ما توفر لنا من معلومات فإن محرز 
بوصيان هو من وضع الطاهر سايس يف هذا املكتب وحتى ال يتهمنا بعضهم 
بإثارة الفنت فإننا نقول ان وضع محمد موىس يف هذه الهيئة الوقتية يدخل 
يف اطار ايجاد ما يسميه بعضهم بالتوازن الجهوي مبا أن أغلب النوادي بعد 
العاصمة توجد يف الساحل الذي له رابطة وازنة نصل اآلن اىل االسم الرابع 
وهو فتحي البالييل الذي وضعوه هكذا من باب ذر الرماد عىل االعني اما 
األهم فهي املالحظة التي ميكن من خاللها التمديد لهذه القامئة الرباعية 
القانون من خالل فرض  الوزير ال يريد احرتام  فهي جاءت مسقطة وكأن 
عقد جلسة عامة انتخابية يف ظرف ثالثة اشهر اذ ال مربر ملزيد البقاء اكرث 
من ثالثة اشهر وكأن الوزير يريد بقاء جامعته اكرث وقت ممكن دون ان 

ندخل يف نوايا اللجنة الرباعية.
* محمد يوسف

إقالة عصام عبد الفتاح من مهامه يف »الكاف«
أعلم االتحاد االفريقي لكرة القدم رسميا عصام عبد الفتاح بقرار إقالته من منصبه كعضو لجنة التحكيم 
بالكاف ومسؤول التطوير عن منطقة شامل افريقيا وذلك إثر ما وصل إىل مسؤويل االتحاد االفريقي من 
أخبار جدية عن شبهات استغالل منصبه لتحقيق مآرب شخصية وذاتية وبالتايل مل يعد لعصام عبد الفتاح 

أي نفوذ يف القارة السمراء.
ويذكر أن عصام عبد الفتاح كان يف تونس لإلرشاف عىل أيام تكوينية خاصة باملحارضين التونسيني كنا أرشنا 
إىل تفاصيلها يف عدد األسبوع املايض ويذكر كذلك أن االتحاد اإلفريقي كان أعفى السيشايل »ايدي مايي« 

من مهامه كرئيس للجنة تحكيم »الكاف«.
* محمد

عاطف 
الذوادي على 
رأس األنوار 

السعودي  
تعاقد املدرب عاطف الذوادي مع نادي 

األنوار السعودي الناشط يف الدرجة 
الثالثة، وستكون التجربة الجديدة فرصة 

للمدرب لنحت مسرية طيبة يف قادم 
السنوات يف املالعب الخليجية.

حاتم خشارم يدرب 
أوملبيك مدنني  

قال مصدر مطلع من الهيئة 
املديرة ألوملبيك مدنني أنه تّم 

تعيني اإلطار الفني ألكابر أوملبيك 
مدنني ملوسم الريايض -2022

2023 واملتكون من:
حاتم خشارم )مدربا(٬ ناصف 
الحداد )مدربا مساعدا( وأمين 

الحامدي )مدربا للحراس(.

ثامر بوقيلة يدرب 
نادي بنبلة   

تّم اختيار اإلطار الفني والطبي للنادي البنبيل عىل 
النحو التايل:

ثامر بوقيلة مدربا ورمزي ابراهم مدربا مساعدا 
وإحسان الفريقي معدا بدنيا وعامد بحبة مدربا 
للحراس وفهد بوعطي طبيبا للفريق وصابر قنابة 

أخصائيا للعالج الطبيعي.

لجندوبة  املديرة  الهيئة  تعاقدت 
الرياضية مع املدرب وابن النادي هيكل 
الفريق  أكابر  عىل  لإلرشاف  العياري 

ويتكون اإلطار الفني من:

مدرب أول: هيكل العياري
مساعد مدرب: سفيان الطويهري

معد بدين: عيل البوغامني
مدرب الحراس: مروان الساملي

هيكل العياري على رأس 
جندوبة الرياضية   
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* ناجح مبارك      

عدا مرسحيات الوان مان شو فان عدد املرسحيات الجامعية يف املهرجانات 
الصيفية يقارب الصفر فاصل عىل حد تعبري املنتج الثقايف وصاحب قاعة 
الريو للمرسح والسينام الحبيب بلهادي وهو ما دعاه وعدد من املنتجني 
واملخرجني اىل توجيه صيحة فزع يف وجه وزارة الثقافة وهياكلها االدارية 
املهتمة بالفن الرابع ويف وجه مديري املهرجانات ممن تغافلوا عن برمجة 

االعامل الجادة عدا بعضها مام يعد زر رماد املرسح عىل عيون الجمهور.
عىل مدار شهرين ونيف من صيف املهرجانات يتسابق اصحاب العروض 
الهزلية الفردية لصعود اكرث من ركح من شامل البالد اىل جنوبها ،وهذا ما 
يتكرر سنويا مع عدة عروض منفردة وغري مكلفة وميكن التنقل خاللها عىل 
منت سيارة اجرى خالصة االجر عىل حد تعبري الشاعر املنصف املزغني يف 
تقييمه ملشاركة الفكاهيني من الجادين يف االضحاك والضحك عىل الذقون.

وهذا الحضور املكثف للفن الهزيل باملمثل الواحد والديكور املنفرد ودون 
من  ذاتها  االسامء  معه  وتتكرر  اخرى  اىل  سنة  من  يتكرر  اكسسوارات 
خريجي الربامج التلفزية من لطفي العبديل اىل كريم الغريب ومحمد عيل 
املناعي بعرض »راس ورويس« وغريها  الحذيري ويرسى  التونيس وفيصل 
من االسامء التي تعد احيانا عروضا هزلية خالل شهر ماي فقط. ودون عناء 

بل تربط مجموعة جمل هزلية منتقاة من الواقع بعناية.
والتقنيني طيلة  املخرجني واملمثلني  بل مئات  فان جهد عرشات  االثناء  يف 
اشهر الخريف والشتاء العداد مرسحيات واعامل فنية جادة يذهب يف غري 
موضعه من ركح املهرجانات وهو الفضاء الطبيعي للنشاط املرسحي واال 
ما الجدوى من االنتاج املتواتر لالعامل املرسحية التي تنال الجوائز خارج 
املهرجانات  يف  لها  متنفسا  تجد  وال  وعاملية  عربية  مهرجانات  الحدود يف 

الصيفية عىل حد تاكيد املخرج حسن املؤذن صاحب »عدن عدن«.

اية سلطة للوزارة على المهرجانات
املنتج املرسحي والسيناميئ الحبيب بلهادي أكد ان مافيا املهرجانات ترتع 
امام  وذلك  والرافض  واملشاكس  الناقد  الحي  املرسح  وتقيص  رقيب  دون 
بها  املهرجانات  التظاهرات وتنظيم  تأكيد مدير عام  الوزارة وامام  صمت 
بأن ال سلطان له عىل املهرجانات، يف حني ان الوزارة هي املمول وان حرمان 
الجمهور من املرسحيات التي تساهم سلطة االرشاف يف انتاجها سيكون له 
كلفة عالية وهذاما يدخل يف باب سوء الترصف املايل وسوء التقدير للفنان 
املهرجانات  جمهور  يشاهدها  ال  اعامل  إلعداد  اشهر  طيلة  يجتهد  الذي 

بالرضورة.
به  واملشتغلني  املرسح  اهل  دعا  فنيا وجمعياتيا  النشيط  بلهادي  الحبيب 
من فنانني ومخرجني ومنتجني وتقنيني اىل جلسات حوارية اطلق عليها اسم 
»جلسات الريو« وانطلقت الجلسة االوىل يوم الثالثاء 2 اوت وتتواصل يف 
والتوزيع  االنتاج  املرسحي من حيث  الفعل  راهن  لتدارس  أخرى  لقاءات 
أساسا مع البحث يف عالقة املبدعني باملهرجانات ورضورة تقنينها وتدخل 
الوزارة لفرض عدد من االعامل يف كل مهرجان متوله مع التأكيد عىل اعادة 
النظر يف عالقة املرسح مبحيطه وهذا ما يجعل منظمي جلسات الريو يف 

عالقة مبارشة مع الوزارة كسلطة اصغاء.

»كوتا« من األعمال المدعمة في المهرجانات 
هذه املسائل املتعلقة باإلنتاج اساسا والتوزيع كمحور مرتبط باالنتاج تم 
طرحها خالل ندوات وملتقيات ضمن ايام قرطاج املرسحية بفضاء املرسح 
الوطني ولكن ال حياة ملن تنادي ومل تستمع حياة قطاط القرمازي وزيرة 
الشؤون الثقافية اىل هذه الرصخات املتوالية، وهذا ما تم التاكيد عليه يف 
ذلك  اكد عىل  بالوزيرة كام  الفنون  نقابات  التي جمعت  االخرية  الجلسة 

الفنان ورئيس النقابة املستقلة للمهن الفنية جامل العروي.
انتاجاته  اخر  توزيع  من  يتمكن  مل  والذي  العروي  الفنان جامل  ويضيف 
املرسحية لالطفال والكبار يف املهرجانات الصيفية ان مديري املهرجانات يف 
واد والوزارة يف واد آخر فعىل الوزارة ان تفرض »كوتا« وعددا معينا من 

مرسحيات ساهمت بإنتاجها ومتويلها يك تعرض يف مهرجانات من تنظيمها 
فهل ان سلطة االرشاف غري قادرة عىل فرض ذلك؟ وإىل متى يتمرد مديرو 
املدعمة؟ وملصلحة من  العروض  ويرفضون حتى  الوزارة  املهرجانات عىل 

يتواصل االستهتار باملرسح الجامعي؟

سلطة إشراف أم إسراف؟
املحرتفة«  املرسحية  العروض  »اقتناء  عنوان  ضمن  االرشاف  سلطة  تقتني 
عرشات العروض املرسحية من عرشات الرشكات واملؤسسات املنتجة وهي 
تنوي وضع االطار القانوين ملراكز الفنون الدرامية والركحية التي تزايد عددها 
يف السنوات االخرية واراد الوزير السابق محمد زين العابدين تعميمها عىل 
كل الواليات ولكن ما مصري هذه االموال املنفقة عىل عروض ال يستمتع بها 
الجمهور وال يعطي رأيه النقدي فيها بعد عرضها يف املهرجانات الصيفية؟ 
وهل ان ذلك يدخل ضمن الترصف املايل السليم لسلطة االرشاف التي قد 

تتحول اىل سلطة إرساف وإهدار للامل العام.
واهمها  املهرجانات  بعض  مينع  مل  املرسحي  للفعل  املرتدي  الواقع  هذا 
اهمها  مرسحية  عروض  عدة  برمجة  من  الدويل  الحاممات  مهرجان 
مرسحية توفيق الجبايل »عىل هواك« خالل عرض االفتتاح ومرسحية وفاء 
الطبويب »آخر مرة« وهي املتوجة يف الدورة االخرية اليام قرطاج املرسحية 
ومرسحيات اخرى متواترة بني مهرجان واخر مثل مرسحية »التائهون« لنزار 

السعيدي. 

صفر فاصل مسرح في المهرجانات 

الوزارة تدعم اإلنتاج ومديرون يرفضون التوزيع

مهرجان بنزرت الدولي 

عرض »الزيارة« لسامي 
اللجمي للمرة العاشرة

فتحت  متوقعا٬  كان  كام 
أبواب الدخول إىل مرسح عبد 
الحفيظ بن عيىس مبكرا عىل 
االزدحام  لتفادي  العادة  غري 
الجمهور  سالمة  ولضامن 
مل مشاهدة  وال  كل  ال  الذي 
يف  يقدم  الذي  العرض  هذا 
ولو  العارشة٬  للمرة  املهرجان 
جمهور  فإن  مرة  الف  اعيد 

مهرجان بنزرت سيعيد متابعته وضامن حضوره املكثّف.
فهل ستعيد الهيئة برمجة العرض كام كان يف الدورات السابقة؟

                                                                                     عبد الفتاح الغريب

مسرحية »سراق يف البلدية« يف مهرجان نابل 
* شمس الدين العوين         

بحضور جمهور ويف ملهرجانه الصيفي الدويل وهي دورة متنوعة العروض والسهرات وفق 
خصوصية عملت عليها هيئة االعداد والتنظيم من سنوات.. وباعداد من جمعية التنشيط 
واملهرجانات بنابل ومندوبية الشؤون الثقافية. وتنتظم الدورة 34 للمهرجان بادارة املرسحي 
منترص قاسم من 17جويلية إىل 26 أوت 2022 حيث يتابع جمهور السهرات ورواد التظاهرة 
بشارع  اإلفتتاح  قبل  ما  مجاين  وهوعرض   Agacirque بسهرة  انطلقت  عروضا  الصيفية 
جون  جان  للفنان  فني  وعرض  الرباعي  أحمد  للفنان  الفني  وعرض  نابل  بورقيبة  الحبيب 
فني  أوت عرض   04 ويوم  القبة..  التومي وعرض  معز  للممثل  القرهامنة  وعرض مرسحية 
للفنان نوردوويوم و 07 أوت: عرض مرسحية »رساق يف البلدية« من إنتاج جمعية التنشيط 

واملهرجانات بنابل ويوم 10 أوت: عرض مرسحية »راس ورويس العرس الثاين« لفيصل الحضريي ويرسى املناعي ويف سهرة 13 
أوت: عرض الزيارة ويوم 16 أوت: عرض مرسحية »حومة العزايز« للمرسح الشاب بنابل ويوم 17 أوت: عرض مرسحية جعفور 
version française للممثل جعفر القاسمي ويوم 19 أوت: عرض مرسحية »تحفة« للممثل محمد عيل التونيس ويوم 21 أوت: 
عرض » فيزا« للممثل كريم الغريب ويوم 23 أوت: عرض مرسحية »الهربة« للممثل عزيز الجبايل وصوال اىل سهرة االختتام ليوم 

26أوت مع عرض ملرسحية »منوت عليك« للممثل ملني النهدي. العروض تتم بفضاء امللعب البلدي بنابل.
هي دورة العروض املتنوعة والسهرات الجامعة بني فنون شتى ملهرجان له من التاريخ والعراقة الكثري حيث الوطن القبيل يف لياليه 

الصيفية بني الفنون واالبداع واالمتاع واملؤانسة.


