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بعد كلمة وزير الدفاع األمريكي

تونس ستواجه أخطر 
سيناريو مرعب بعد الثورة

أستاذ التاريخ السياسي عبد اللطيف الحناشي
 يكتب عن موقف االتحاد وإجراءات  25 جويلية وما تالها

من املؤازرة النقدية إىل القطيعة املرنة...

في الملف االقتصادي

نمو االستثمار يف تونس رهني 
سياسة جبائية متطورة وعادلة

اتفاق جديد للزيادة يف أجور العاملني
يف وكالء األسفار  وإلغاء إضراب املخابز

ـ من هم األصدقاء الذين التزمت أمريكا بدعمهم يف تونس؟

ـ ما عالقة دعوة املرزوقي فك سعيد االرتباط مع الجيش بخطاب وزير الدفاع األمريكي؟

ـ ماذا تريد الواليات املتحدة من الجيش التونسي وأي ردّ فعل منتظر؟
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وطنية

كان لألخ األمني العام لالتحاد نور الدين الطبويب لقاء بداية هذا 
األسبوع مع أعضاء الجامعة العامة للتعليم األسايس ويف مقدمتهم 
األخ الكاتب العام نبيل الهوايش الذي قدم لألخ األمني العام بسطة 

عن األوضاع يف املدارس وعن املشاكل املدرسيّة.

الندوة اإلقليمية لتطوير 
الربامج واملناهج بقابس  

الندوة  أشغال  عىل  األسايس  للتعليم  العامة  الجامعة  أرشفت 
املدرسني  بحضور  بقابس  واملناهج  الربامج  لتطوير  اإلقليمية 
يف  بقابس  العلوم  بكلية  وتطاوين  ومدنني  قابس  من  واملدرسات 

9 أوت 2022.
التي متت  املحاور  زيادة عىل  الندوة حضورا طيبا  وقد عرفت 

إثارتها يف عالقة بوضع املدارس يف هذه الجهات املنكوبة.

األخ األمني العام نور الدين الطبويب
 يلتقي اجلامعة العامة للتعليم األسايس 

العـدوان 
الصهيوين عربدة 
وجرائم بمباركة 

املطّبعيـن  
بعدوان  الصهيوين  الكيان  جرائم  تجّددت 
همجي آخر عىل غزّة استهدف املدنيني بغارات 
دمويّة منذ األمس أّدت إىل سقوط 12 شهيداً 
منهم أطفال وشيوخ ومدنيون وجرح العرشات 
املكتب  وإّن  العامة،  واملباين  البيوت  وتهديم 
التونيس  العام  لالتحاد  الوطني  التنفيذي 

للّشغل:
صمود  ويحيي  الشهداء  أرواح  عىل  يرتّحم 

الشعب ومقاومته الباسلة.
األنظمة  وصمت  الصهاينة  جرائم  يدين 
الغاشم.  االحتالل  كيان  مع  املطبّعة  العربية 
تّدعي  التي  األمريكية  بالترصيحات  ينّدد  كام 
نفسه  عن  الدفاع  يف  الصهيوين  الكيان  بحّق 
للتغطية عىل جرامئه مبا ميثّل تواطؤا مفضوحا 

يف العدوان.
االغتياالت  لسياسة  االحتالل  عودة  يعترب 
يهدف إىل كرس شوكة املقاومة التي لن يثنيها 

التقتيل واألرس وجرائم التدمري.
الداخلية  الجبهة  تعزيز  رضورة  إىل  يدعو 
العدوان  وجه  يف  والتامسك  فلسطني  كامل  يف 
الجامهريية  التحركات  تكثيف  وإىل  الصهيوين 
مع  واالشتباك  املواجهة  وتعزيز  الشعبية 

االحتالل عىل امتداد فلسطني املحتلّة.
يهيب بالقوى الدميقراطية يف العامل بالضغط 
للوقف  الصهيوين  للكيان  الداعمة  دولها  عىل 
الفوري للعدوان ويتوّجه إىل كافّة النقابات يف 
موقف  وتبّني  االتجاه  هذا  يف  للضغط  العامل 

مقاطعة الكيان الصهيوين املحتّل ومحارصته.
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يدعو  كام 
مسؤوليّاتها  تحّمل  إىل  العربية  الحكومات 
النقابية  بالقوى  ويهيب  املجازر  هذه  إزاء 
التصّدي  إىل  العريب  الوطن  يف  والدميقراطية 
الصهيوين  الكيان  مع  التطبيع  لسياسات 
أشكال  لكّل  الفوري  الوقف  مع  وتجرميها 
التعاون والتنسيق معه وعدم الخضوع لالبتزاز 

وللضغوطات الدولية يف هذا االتجاه.
أجل  من  الفلسطيني  الشعب  صمود  عاش 

اسرتجاع حقوقه الوطنية املرشوعة كاملة.
داعام  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  عاش 
لقوى  ومنارصا  الفلسطيني  الشعب  لصمود 
العريب  الوطن  يف  االستعامر  ومناهضة  التحّرر 

ويف العامل.

* محمد بدران
  أقدم العدّو الصهيوين بتاريخ 05 أوت 2022 
عىل شن هجوم جوي وقصف مدفعي عىل قطاع 
غزة، مستهدفا املدنيني واملناضلني فاقرتف جرميته 
 45 استشهد  حيث  املباين  مئات  ودمر  البشعة 
شهيدا وجرح املئات مبا فيهم قائدان مناضالن يف 
رسايا القدس هام تيسري الجعربي وخالد منصور 
وعدد من رفاقهام و15 طفال و5 نساء، وقد أّدت 
املستوطنات  فأمطرت  باسلة  مقاومة  املقاومة 
واملواقع العسكرية الصهيونية وعدة مدن مبا فيها 
تل أبيب ومطار بن غوريون بالصواريخ واألسلحة 
املتاحة. وقد توالت عملية اإلدانة والشجب لهذا 
السياسية  واملرجعيات  املواقع  كل  من  العدوان 
ومنظامت  واإلنسانية  الدولية  واملنظامت 
لهذه  غاضبة  الجامهري  وهبّت  األهيل،  املجتمع 
الفلسطينية وأرض  املدن واملخيامت  الجرمية يف 
الشتات ويف عديد الدول العربية واألجنبية التي 
القوات  ولكن  الغاشم  العدوان  بوقف  طالبت 
الصهيونية مل تصغِ يف البداية اىل هذه النداءات، 
وال  آخر  عامل  يف  يعيش  الصهيوين  الكيان  وكأن 
يخاف من عقاب وال محاسبة، واستمر يف عدوانه 
يقدم عىل هذا  ان  أيام متواصلة وما كان  ثالثة 
مبظلة  محمّي  غري  أنه  يعرف  كان  لو  العدوان 
الدويل يؤكد  القانون  ان  دولية من حلفائه، مع 
بحق  الجرائم  هذه  مثل  مرتكبي  محاكمة  عىل 

الشعوب املظلومة. 
لوضع  تكفي  ال  واالدانة  الشجب  بيانات  إن 
تنفيذ  عىل  وتجربه  الصهيوين  للعدوان  حد 
الذي  امنا  بحقه،  اتخذت  التي  الدولية  القرارات 
يجربه عىل ذلك املقاومة بكل أشكالها من جانب، 
ومن جانب آخر العمل الجاد من جانب املجتمع 
الدويل لفرض عقوبات واتخاذ إجراءات سياسية 
الصهيوين  الكيان  يعهدها  مل  بشكل  واقتصادية 
إلجباره وردعه عن مخططاته العدوانية املتكررة، 
وتنفيذ القرارات الدولية املتعلقة بحقوق الشعب 

زالت  وما  غزة  كانت  لقد  الوطنية.  الفلسطيني 
تذهل العدو بصمودها، وقد مىش مقاتلوها عىل 
عليها  يشن  عدوان  لكل  وتصدوا  املقاومة  جمر 
والجرحى  الشهداء  سقوط  رغم  صلبة  بإرادة 
والسامء املفتوحة لطريانه الذي يستهدف املباين 
واملدارس واملساجد واملدنيني يف كل عدوان تحت 
املنايف  يف  األهل  قلوب  فيام  العامل،  وبرص  سمع 
دمعا  عيونهم  تفيض  السالم  ومحبي  والشتات 
وقلوبهم يعرصها األمل عىل إخوانهم املحارصين 
إنه من  برا وبحرا وجوا.  والنار  بالحديد  يف غزة 
التي  املؤملة  الظروف  املؤسف واملعيب يف هذه 
األرايض  يف  الفلسطيني  الشعب  لها  يتعرض 
تقف  أن  غزة  لقطاع  الغادر  والغزو  املحتلة 
الصهيوين  الكيان  مع  املطبّعة  العربية  األنظمة 
ترصيحات  من  اللّهم  إال  الالمباالة  موقف 
خجولة، وهي ترى حليفها الصهيوين ميعن قصفا 
وتدمريا وحصارا لغزة واستباحة لساحة املسجد 
الغربية واعتقال املناضلني وال  األقىص يف الضفة 
وموقف  تطلعات  مع  تنسجم  إجراءات  تتخذ 
جامهريها. إن التاريخ لن يرحم هؤالء لتقاعسها 
إن  الفلسطينية.  القضية  من  السلبي  وموقفها 
وجه  يف  صامدة  قلعة  أصبح  الذي  غزة  قطاع 
كل عدوان إرسائييل يشن عىل مواطنيه سيبقى 
صامدا مدافعا عن شعبه مهام بلغت التضحيات. 
العدو  مع  الباسلة  املواجهة  هذه  أدت  لقد 
بكل  الفلسطينية  الساحة  توحيد  إىل  الصهيوين 
فصائلها ومكّوناتها ووضعت القضية الفلسطينية 
الدويل  املجتمع  واهتامم  األحداث  صدارة  يف 
الدولتني  بإقامة  الرصاع  هذا  حّل  برضورة 
أنها  كام  املنطقة،  يف  وأمن  عادل  سالم  إلحالل 
أنزلت الرعب يف صفوف املعتدين واملستوطنني 
املواجهة.  طيلة هذه  املالجئ  وجعلتهم حبييس 
إمنا يجري يف فلسطني عىل يد قوات االحتالل من 
املنازل  وتدمري  األقىص  املسجد  لباحات  اجتياح 
ومصادرة األرايض وبناء املستوطنات واالعتقاالت 

غزة  وحصار  الليلية  واملداهامت  واالغتياالت 
الذي  الدويل  املجتمع  صمت  ظل  يف  وقصفه 
العدّو  هذا  بردع  إجراء  أي  التخاذ  عاجزا  يقف 
عن مخطّطاته سوف يؤدي اىل تفجري الوضع يف 
املنطقة برمتها ويدفع العدو مثنا باهظا لعدوانه 
إن  الدولية.  الرشعية  لقرارات  وغطرسته وتنكره 
الشعب الفلسطيني يواجه آلة الحرب الصهيونية 
وظلم االحتالل وإرهابه اليومي لوحده وبأسلحة 
تقليدية، ولو أن دولة عربية حاضنة لنضاله من 
وموازين  األمور  لكانت  لفلسطني  الطوق   دول 
الف  يحسب  العدو  وأصبح  تغريت  قد  القوى 
حساب لكل حامقة يرتكبها، ولكانت اإلمكانيات 
األن،  عليها  مام  أقوى  للمقاومة  العسكرية 
والقطاع  الضفة  يف  املقاومة  فإن  ذلك  ومع 
مام  أصلب  أصبحت  قد  اآلمثة  االعتداءات  رغم 
قد  الفلسطيني  الشعب  هذا  أن  إذ  يتوقعون، 
صّمم أن تكون غزة هانوي العرب، وأن يستمر 
التاريخ  يسجل  ويك  أرضه  تحرير  حتى  نضاله 
الصمود  يف  منوذجا  أعطى  قد  الشعب  هذا  ان 
واالستقالل،  الحرية  يبتغي  لكل شعب  والكفاح 
لن  املحتلة  الشعوب  أن  التاريخ  أثبت  وقد 
تنترص  وسوف  االحتالل  زمن  طال  مهام  تهزم 
إرادة الشعب الفلسطيني عىل أعدائه الصهاينة 
وسيزداد اصطفاف العامل رسميا وشعبيا مع نضاله 
وستتغري موازين القوى وسيندحر االحتالل عىل 

يد املناضلني.
يحكمها  عصابات  دولة  الصهيوين  الكيان  إن 
القتل  ثقافة  وتسودها  ومفسدون  فاسدون 
واإلجرام والحقد وهي متارس يوميا بحق الشعب 
والدمار  والقتل  اإلرهاب  سياسة  الفلسطيني 
وامام هذا الواقع ليس أمام الشعب الفلسطيني 
من خيار سوى امليضء يف كفاحه وتحمل قدره 
يف  أهدافه  تحقيق  حتى  التاريخية  ومسؤولياته 
إنهاء االحتالل وبناء دولته الفلسطينية املستقلة 

وعاصمتها القدس.    

جريمة العدوان الصهيوين عىل قطاع غزة وتداعياهتا 

ثم زيارة إىل قفصة
التقى أعضاء الجامعة العامة يوم أمس األربعاء 10 أوت مبعلّمي ومدريّس جهة 

قفصة وكان اللقاء مهاّم ملزيد االطالع عىل النقائص.
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تعيش تونس هذه األيام مرحلة من أصعب مراحلها ضبابية٬ قوى كثرية 
منذ  تونس  تعيشه  أن  ميكن  سيناريو  أسوإ  لتنفيذ  تستعّد  وخارجية  داخلية 
ما بعد الثورة... الترصيح األخري لوزير الدفاع األمرييك يضعنا دون مواربة يف 

صلب الحدث.
بالدنا  تنتظر  التي  السيناريوهات  بأبشع  وينبئ  ومربك  مخيف  ترصيح 
التي  الكلمة  يف  االمرييك  الدفاع  وزير  قال  البدايات.  حيث  من  ونبدأ  نعود 
القارة  »يف  )أفريكوم(  بافريقيا  االمريكية  القيادة  قادة  تغيري  مبناسبة  ألقاها 
القانون قوى االستبداد  الدميقراطية وسيادة  الذين يدعمون  يقاتل  االفريقية 
والفوىض وميكننا أن نستشعر هذه الرياح املعاكسة يف تونس والحلم التونيس 
بات مهّدًدا...«٬ قبل أن يضيف »إن الواليات املتحدة ملتزمة بدعم أصدقائها 
دميقراطيات  تشكيل  إىل  يسعون  ممن  افريقيا  يف  مكان  أي  ويف  تونس  يف 
القادة  بعض  ويقوم  مهّددة  الدميقراطية  افريقيا  يف  نجد  أننا  كام  منفتحة 
أن  كام  الشعب  إرادة  وخنق  للفساد  واالستسالم  املدنية  الحريات  بقمع 

تورطت يف طرد حكومات  االفريقية  الجيوش  بعض 
مدنية«. وَخلَُص الوزير االمرييك اىل أنه عىل الجيوش 
القانون  سيادة  وحامية  االنسان  حقوق  عن  الدفاع 
ال إسقاط الحكومات املدنية. إىل هنا تنتهي كلامت 
يف  الوضع  عن  الحديث  عند  االمرييك  الدفاع  وزير 
والتأويالت  القراءات  أخرى من  لتبدأ صفحة  تونس 
لرسائل برقية خطرية تعكس سياسة الواليات املتحدة 

األمريكية حيال تونس يف الفرتة القادمة.

العام  السياسي  اإلطار   *
لتصريح خطير

يأيت هذا الترصيح مبختلف رسائله املشفرة التي سنأيت عىل رشحها الحقا 
لنتبني السيناريوات املحتملة ملا ترمي إليه رسالة امريكا.

1 - يأيت هذا الترصيح أيّاًما قليلة بعد استدعاء السلطات التونسية القامئة 
األمرييك  السفري  وترصيح  الخارجية  وزير  ترصيح  وبعد  االمريكية  باألعامل 
التميش  القلق من  تعيينه يف تونس وهي ترصيحات تصّب يف خانة  املنتظر 

الحايل لرئيس الجمهورية حتى بعد االستفتاء.
2 - يأيت هذا الترصيح بعد كلمة الرئيس الجزائري تبّون املتلفزة والتي 
واضح  وتثبيت  خارجي  اعرتاف  يف  التونيس  النظام  رشعية  عن  فيها  تحّدث 

لرشعية السلطة يف تونس.
كام يتزامن الترصيح أيضا مع االتصال الهاتفي الذي جرى أمس صباحا بني 
الرئيس التونيس والرئيس الفرنيس ماكرون حتى بدا هذا التزامن غري اعتيادي 

ويكشف وجود طبخة تعمل هنا وهناك الستواء الطبق السيايس التونيس.
استباقيا لترصيح  الجزائري جاء  الرئيس  ويف مطلق األحوال فإن ترصيح 
وزير الدفاع االمرييك ومحاولة واضحة من الجزائر حامية جنبها الرشقي بعد 

أن صارت عالقتها بجارتها الغربية أكرث من مجرد عالقة متوترة.

امريكا  كانت  متى   *
مدافعة عن الديمقراطية

االمريكيون  يتحدث  أن  املزحة  باب  من  لقد صار 
السخيف  الخطاب  للدميقرطية وصار هذا  عن دعمهم 
يثري العقالء الذين يعرفون أن امريكا بصدد دعم أعتى 
بل  أمثلة  إىل  هنا  نحتاج  وال  العامل  يف  الديكتاتوريات 
دميقراطية  انظمة  أسقطت  التي  هي  الدولة  هذه  إن 
سلفادور  قتلت  حينام  الشييل  يف  مثلام حصل  منتخبة 
اللّيندي وراحت تنّصب القتلة والدكتاتوريني يف أمريكا 
وساندت  و»سوموزا«  بـ»بينوشيه«  فجاءت  الالتينية 

رهوطا غاية يف الغطرسة واإلجرام.
أّما يف العراق فقد زعمت أنها ستأيت بالدميقراطية عىل أنقاض نظام صدام 
حسني فقتلت مئات اآلالف من االبرياء والعزل لتنّصب أحمد الجلبي وغريه 
ممن رسقوا خريات العراق وظلت مع ذلك العراق تسبح يف الفوىض إىل يوم 

الناس هذا.
إن دعوة الوزير االمرييك للدفاع عن الدميقراطية يف تونس هي دعوة إىل 
الفوىض واالقتتال ألننا نستحرض أمثلة التدخل األمرييك يف العامل من العراق 
وافغانستان وسوريا وصوال إىل ايران وفنزويال التي تقودها باستمرار املصالح 

العارية للواليات املتحدة.. كام أننا نستحرض ما قاله الشاعر من أن أمريكا هي 
الطاعون والطاعون أمريكا...

إن التزام الواليات املتحدة بدعم أصدقائها يف تونس هو دعوة واضحة أو 
إشارة ال لبس فيها إىل أن امريكا تريد أن ننصت السطوانتها حول نرش حقوق 
الخطاب  أن  التونيس )مبا  الجيش  االفريقية وأولها  الجيوش  اإلنسان ودعوتها 

جاء مبناسبة الحديث عن تونس( للدفاع عن حقوق اإلنسان.
إن هذه الدعوة الخطرية التي ال توجد يف قاموس مهام الجيوش هي دعوة 

إىل الفتنة واالقتتال مام يجعلنا أمام أكرث من سيناريو سنحاول تبيانه.

* السيناريوهات األمريكية المرعبة في 
تونس

األبرز  التونيس عنوانه  الشأن  االمرييك يف  للتدخل  املرعب  السيناريو  إن 
البداية من هم  هو االلتزام بدعم اصدقاء امريكا يف تونس ولكن لنسأل يف 
لو  ستدعمهم  والذين  حاليا٬  تونس  يف  امريكا  أصدقاء 
األحزاب  أن  سنجد  السياسية  الفسيفساء  هذه  تأملنا 
خانة  يف  مضّمنة  وغري  مشمولة  غري  والقومية  اليسارية 
األبرز  املعنّي  هي  الخالص  جبهة  لتبقى  أمريكا  أصدقاء 
بهذه الصداقة االمريكية إذ ال ننىس الدور الذي لعبته كل 
من الواليات املتحدة وأملانيا يف دعم اإلخوان ويف تبييض 
صورتهم ودفعهم إىل أن يكونوا يف أعىل هرم السلطة بعد 
ينكرون  ال  جانبهم  من  املسلمون  واإلخوان  جانفي   14
هذا الدعم بل يف رأينا إن النهضة دفعت عديد املليارات 
من أجل عقود »اللوبينيغ« وكسب أنصار لها داخل الرأي 

العام االمرييك.
تقديم  خالل  من  الدميقراطية  برداء  املرحلة  هذه  يف  النهضة  وتتغطّى 
السيد أحمد نجيب الشايب يف الواجهة حتى تتزيّن به كام تزينت باملرزوقي 
سابقا بدعوى أنه علامين )والعلامنية بريئة منه...( ثم تلقي به من علوٍّ شاهق 

يف أول منعرج خطري.
إن محصلة هذا السيناريو يجب أن تفيض يف 
تصّور هؤالء إىل تويّل جبهة الخالص السلطة بقيادة 
رئاسة  من  متكينه  يقع  قد  الذي  الشايب  نجيب 
واسعا  النهضة  أمام  الباب  وفتح  القادمة  املرحلة 
مشاركة  عىل  والتعويل  السياسية  للحياة  للعودة 
حزب عبري مويس يف العملية السياسية كاحتياطي 
سعيّد  فيه  وقع  ما  يف  الوقوع  لعدم  اسرتاتيجي 
إىل  الوصول  ولكن  السيايس.  املشهد  فراغ  وهو 
عّدة  ويفرتض  كثرية  ترتيبات  يتطلب  الوضع  هذا 
املرحلة  يف  ستشهد  تونس  أن  أظن  سيناريوهات 

باليقظة وإن مل يرتاجع رئيس  التونيس  الشعب  يتحلَّ  إن مل  القادمة إحداها 
الجمهورية عن انفراده بالحكم.

قيس  ضّد  الشارع  حشد  عىل  قدرتها  عدم  ظّل  يف  األول:  السيناريو   )1
اعتمدت عليه  الذي  السيناريو  إىل  الخالص  تلجأ جبهة  سعيد قد 
سنَة 1992 زمن حكم بن عيل وذلك بالخروج إىل الشارع وافتعال 
مصادمات مبجهودات صغرية وجزئية ببضع عرشات أو مئات من 
الشباب واستغالل العنف الحاصل للتنديد بالنظام وتصويره مبظهر 
الديكتاري واملتسلط والضارب عرض الحائط بحرية الرأي والتعبري 
يحتاج  نظام  عىل  إضافيا  ضغطا  يسلط  قد  ما  وهو  والتظاهر 
يف  يتطّور  قد  السيناريو  وهذا  الدويل  االعرتاف  وإىل  القروض  إىل 
ستتكثف  املظاهرات  تلك  أن  خاصة  النظام  ترهق  قد  اتجاهات 
تنديد  من  سيعقبها  وما  والطلبة  التالميذ  عىل  باالعتامد  وتريتها 

إعالمي ودويل مبا يحدث.
2( السيناريو الثاين: اندالع أحداث عنف قد تبدو يف ظاهرها 
عرضية ولكنها يف األصل مفتعلة )... عنف يف مهرجان٬ يف ملعب ريايض٬ يف 
مظاهرة وقطع طريق يف إحدى الجهات إلخ( ويحصل توظيف سيايس لهذه 
األحداث وتتخذ أبعادا أخطر كمفعول كرة الثلج مع ما تغذيه وسائل االعالم 
الجاهزة باستمرار لحضور أحداث العنف حتى قبل بدايتها! ومن غري املستبعد 
االمن  أن  باعتبار  »الطواغيت«  ضّد  إرهابية  أعامل  األحداث  ترافق هذه  ان 
يف تقدير هؤالء هو املسؤول عن كل مآيس التونسيني حتى ولو كان ذلك يف 

عرض مرسحي.

واإلرهاب  العنف  تفيش  إن 
انتعش  التي  الخصبة  األرضية  هي 
السيايس طيلة  وينتعش منها اإلسالم 
ظّل  يف  املستبعد  غري  ومن  تاريخه. 

هذا السيناريو أن تحصل محاوالت اغتيال لشخصيات بارزة، املهّم يف كل ذلك 
أن تدور عجلة العنف والقتل.

االحتجاجية  التحركات  توظيف  محاولة  هو  الثالث:  السيناريو   )3
واإلرضابات االجتامعية ورغم أن هذا السيناريو يظّل ضعيفا يف التحركات التي 
ينظّمها االتحاد العام التونيس للشغل نظرًا إىل عدم سامح االتحاد بتوظيف 
طويلة  لفرتة  عليه  عّولت  سيناريو  وهو  األمر  بهذا  النقابيني  ووعي  تحركاته 
األحزاب املناهضة لسعيّد ولكن دون جدوى٬ ولكن هذا ال يعني عدم إمكانية 
بعض  يف  تنفذ  قد  التي  والعشوائية  املنعزلة  االحتجاجية  التحركات  توظيف 

الجهات دون تأطري ودون دعوة من االتحاد.

على  األمريكي  الوزير  كلمة  تأثير   *
الجيش التونسي

من املؤكد أن كلمة وزير الدفاع األمرييك لن متّر دون متحيص وقراءة من 
البداية  التأكيد منذ  العليا. ومن الرضوري  التونيس وقياداته  الجيش  إطارات 
أكرب  )تحوز  التونسيني  لدى  كبرية  بثقة  تحظى  العسكرية  املؤسسة  أن  عىل 
منسوب ثقة يف آخر استطالعات الرأي قبل اإلعالم والربملان والقضاء...( ومن 
الجيش  عىل  كان  ما  أنه  إىل  واضحة  إشارة  فيها  كهذه  ترصيحات  أن  املؤكد 
التونيس املساهمة يف عزل حكومة مدنية )نتذكّر جميعا املشهد أمام الربملان( 
فهو  التونيس  الجيش  عىل  األمرييك  الدفاع  وزير  من  رضا  عدم  إزاء  وكأننا 
يطالبه بحامية حقوق اإلنسان رغم أن األمر مل يرد يف مهاّم الجيوش يف العامل 
ودور الجيوش هو الدفاع عن األوطان وعدم الدخول يف التجاذبات السياسية 
الدميقراطية  يطبقون  كانوا  إن  والرؤساء  الحكومات  سلوك  تقييم  وتجّنب 
العسكرية يف تونس ال يشري  الخدمة  وحقوق اإلنسان أم ال٬ حتى أن قانون 
يف باب واجبات املجند إىل هذا األمر ال من قريب 

وال من بعيد.
باب  يف  يدخل  القبيل  هذا  من  خطابًا  إن 
الهرسلة والضغط عىل الجيش الوطني وهو ضغط 

يرفضه التونسيون جملة وتفصيال.
»الدروس  وهذه  االنتقاد  هذا  من  املراد  إن 
هو  االمرييك  الدفاع  وزير  يلقيها  التي  املجانية« 
التخيل عن  إىل  العسكرية ودفعها  املؤسسة  إرباك 
الرئيس حتى يصبح لقمة سائغة أمام خصومه. إن 
ما يؤكد هذا األمر هو العودة إىل ترصيح الرئيس 
منذ  فيه  دعا  والذي  املرزوقي  منصف  السابق 
أسبوعني إىل فّك االرتباط بني الرئيس ومؤسسات الدولة واملقصود بها الجيش... 
إن أثر التنسيق يف املستويات العليا لإلطاحة بقيس سعيّد متت دراستها بصورة 
األمريكية وطورا يف خطابات  اإلدارة  تارة يف خطابات  واضحة ونجد صداها 
املعارضة بالخارج وطورا ثالثا عىل أفواه أعضاء جبهة الخالص الذين يتحدثون 
بوثوقية بالغة عن أن ما يسمونه باالنقالب سيفشل ال محالة... إًذا٬ ما الذي 
ننتظره بعد كل هذا... أسئلة حائرة رغم أن أجوبتها تبدو واضحة هل سيعود 
املرزوقي وبوشالكة عىل ظهور الدبابات األمريكية كام دخل أحمد الجلبي إىل 
العراق؟ الجواب ال... اعتبارات كثرية متنع حدوث ذلك... هل تريد أمريكا من 
الجيش الوطني أن ينقلب عىل سعيّد؟ ال... أيضا، ليس ألن أمريكا وأصدقاَءها 
يف تونس ال يريدون ذلك بل ألن الجيش الوطني التونيس ال ميكن أن يتورط 

يف ذلك مهام كانت الضغوطات حتى ولو مارستها أمريكا عىل أعىل مستوى.
إًذا٬ ماذا تريد امريكا؟ إضعاف الرئيس ونزع أسباب القّوة من يديه.. نعم 
ان هذه السيناريوهات ليست مجرد خيال وهو أمر يقتيض تعديل األوتار قبل 
فوات األوان ومركز املبادرة ميلكه رئيس الجمهورية املطالب بإفشال سيناريو 

العودة إىل العرشية السوداء.
كل  تجمع  صاّمء  وطنية  وحدة  يقتيض  محتمل  سيناريو  اي  فشل  إن 
القوى املناهضة للظلم والغطرسة االمريكية والرافضة لعودة حكم اإلسالميني 
وهذه الوحدة الوطنية تقتيض تخيل قيس سعيد عن انفراده بالحكم وترشيك 
القوى الحيّة يف رسم مستقبل البالد وتلك هي الطريق الوحيدة إلجهاض كل 
إالّ يف طاحونة  املاء  فلن يصّب  ما هو عليه  الوضع عىل  بقاء  أما  املؤامرات، 

أصدقاء أمريكا... أصدقاء الطاعون...

بعد كلمة وزير الدفاع األمريكي

تونس ستواجه أخطر سيناريو مرعب بعد الثورة

ـ ماذا تريد 
الواليات المتحدة 

من الجيش 
التونسي وأي ردّ 

فعل منتظر؟

ـ من هم 
األصدقاء 

الذين التزمت 
أمريكا 

بدعمهم في 
تونس؟

ما عالقة دعوة 
المرزوقي فك سعيد 
االرتباط مع الجيش 
بخطاب وزير الدفاع 

األمريكي؟

يوسف الوسالتي
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* لطفي املاكني

دعا زهري حمدي أمني عام التيار الشعبي اىل رضورة التنسيق وتوحيد 
يف  الدخول  قبل  جويلية   25 ملسار  الداعمة  القوى  قبل  من  الجهود 
االستحقاق االنتخايب القادم ونعني االنتخابات الترشيعية وأكد يف الوقت 
السيايس  للمشهد  والفعيل  الحقيقي  التغيري  تحقيق  ميكن  ال  انه  نفسه 
اال بخلق جبهة تجمع هذه االطراف حتى ال تظل مرشذمة وبال جدوى 

وفاعلية.
وتذهب أغلب التحاليل إىل ان توحيد جهود القوى الداعمة ليست 
كون  العموم  لدى  املتداولة  الصورة  الن  البعض  يعتقد  كام  الهني  باألمر 
رجل  »قلب  عىل  هم  سعيد  قيس  للرئيس  واملساندين  الداعمني  اغلب 
واحد« اذ ان االختالفات والتباينات يف قراءة مسار 25 جويلية لها اكرث من 
رؤية وتصور داخل الطيف املصطّف خلف ذلك املسار وهذا ما تجىل يف 

أكرث من محطة وحدث.
إذ تفرقت السبل بينهم بداية من صدور املرسوم 117 والذي اعتربه 
العام  املشهد  السياس والهيمنة عىل  بالقرار  االنفراد  بداية  البعض منهم 
وتوسعت  25 جويلية  قبل  عليه  كانت  ملا  مغايرة  ملرحلة  التأسيس  بدل 
»الحوار«  بداية  عن  االعالن  مع  خاصة  واملتحفظني  الرافضني  دائرة 
رفضها  عن  القوى  عديد  عربت  اذ  الجديد  الدستور  مرشوع  بخصوص 
للكيفية التي متت بها ادارة ذلك النقاش ونتوقف هنا عندما كان ذكره 
مبارشة  للشعب  حواره  يف  الرشيف  فوزي  الدكتور  املسار  عام حزب  أمني 
لحوار  معنى  ال  انه  اعترب  اذ  االستشارية  اللجنة  اجتامعات  انطالق  بعد 
يهمش القوى الوطنية وأكد بخصوص التقاء الداعمني ملسار 25 جويلية 
لدعم مرشوع  مستعدة  »غري  القوى  أغلب  كون  يف  تكمن  االشكالية  ان 
شخيص وفردي وهذا ما جعلنا امام ثنائية هل اتت مع الرئيس أو ضده«. 
إّن الغاية التي كان الداعمون لـ 25 جويلية يطمحون إليها هي كام عرب 
عنها الدكتور فوزي الرشيف يف ذات الحوار املنشور بالشعب وهي بعث 
جبهة مدنية سياسية لبلورة مرشوع سيايس مدين إجتامعي دميقراطي ميثل 
بديال للتميش الشعبوي الحايل للقطع نهائيا مع املنظومة السابقة وبناء 
عىل ذلك املوقف فإن حزب املسار كان من جملة االحزاب التي مل تدعم 
االستفتاء مثل الحزب االشرتايك وآفاق تونس وغريهم من الذين اعلنوا عن 
مساندتهم للقطع مع املنظومة السابقة لكن وفق مبدأ التشاركية بعيدا 

عن االنفرادية والهيمنة عىل السلطات وتطويعها العادة الرجل الواحد.

* نوافذ للحوار ممكنة!
يكشف موقف أمني عام حزب املسار عن تباعد يف الرؤية بخصوص 
مرشوع  عىل  عدمه  من  التصويت  عملية  تكون  وقد  القادمة  املرحلة 
يف  استمرت  التي  االحزاب  ان  اال  التباعد  ذلك  من  وسعت  قد  الدستور 

دعمها للتوجه الذي اعتمده الرئيس قيس سعيد منذ 25 جويلية 2021 
مازالت تعتقد يف امكانية التواصل مع كل الذين ساندوه سابقا ولهم مآخذ 
يف عالقة بتفرده بالرأي والقرار وهذا ما كان عرّب عنه الدكتور رضا الغة 
عضو املكتب السيايس لحركة الشعب يف حديث سابق له نرش بالشعب 
مع  نوافذها  تفتح  ان  عىل  ومازالت  حرصت  الشعب  حركة  ان  بالقول 
نقديا  واملتحفظ  جويلية   25 ملسار  املنارص  السيايس  الطيف  مكونات 
حول  تضامني  موقف  بلورة  برضورة  الجمهورية  رئيس  السيد  أداء  عىل 

استحقاقات املرحلة.

* هل تكفي النوايا
االعالن  منذ  حصل  ما  ان  الوطني  للشأن  املتابعني  أغلب  يخفى  ال 
 30 نسخة  بخصوص  الحقا  الحاصلة  والتجاذبات  االستشارية  الهيئة  عن 
جوان ونسخة 8 جويلية من مرشوع الدستور قد تكون عّمقت االختالفات 
والتباينات بني االطراف التي دعمت الخطوة التي قام بها الرئيس قيس 
سعييد يوم 25 جويلية وان امر رأب الّصدع بني هذه االطراف يحتاج لكثري 
من الجهد والتنسيق وأساسا خطوات من قبل الرئيس قيس سعيد باتجاه 
هذه االطراف التي أسندت مرشوعه يف البداية ونذكر هنا »إئتالف صمود« 
والندوات التي نظمها للتعريف باملرحلة الجديدة والقطع مع املنظومة 
السابقة اال انه مل يستسغ ان يكون دوره متوقّفا عىل املشاركة واالستشارة 
ال غري دون فاعلية وتأثري عىل محتوى مضمون مرشوع الدستور الجديد 

وهو يف الوقت نفسه ومن خالل ترصيحات منسقة االستاذ حسام الحامي 
يدعو إىل حوار يجمع كل تلك القوى الداعمة واملساندة قبل اقرار القانون 
االنتخايب تجنبا ألي انعكاسات مثلام كان االمر بالنسبة الجتامعات اللجان 

االستشارية.
وسيظل التساؤل مطروحا يف مدى قدرة مختلف األطراف عىل تجاوز 
كانت  وان  حتى  مشرتكة  قواسم  حول  وااللتقاء  واالختالفات  التباينات 
محدودة لضبط خطة يتم من خاللها  املشاركة يف االنتخابات الترشيعية 

القادمة.

تقارب القوى الداعمة لمسار 25 جويلية 

هل يمكن تجاوز االختالف يف الرؤى والتصورات بعد توسعها إثر االستفتاء؟

بيان النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

استهداف الصحافيني متواصل
تصاعدت يف الفرتة األخرية التهديدات يف حق الصحافيني/ات واملصورين/

ات الصحافيني/ات من قبل السلطة التنفيذية وأجهزتها ومؤيديها. وقد 
وتم  صحافيني/ات  استهدفت  حمالت  اطالق  األخرية  األيام  شهدت 

استهدافهم/ن بسبب توثيقهم/ن.
أوت 2022 عىل ركح  ليلة 7  العبدي  فقد شهد عرض املرسحي لطفي 
مهرجان صفاقس الدويل أعامل عنف استهدفت الصحافيني واملصورين 
تنتسب  عنارص  تعمدت  حيث  العبديل.  ولطفي  والجمهور  الصحافيني 
ومصورين  صحايف  استهداف  املدين  بالزي  بصفاقس  األمنية  للنقابات 

.. صحافينينْ
تصويره  خالل  بالعنف  الطريق  فتحي  الصحايف  املعتدون  واستهدف 
لفيديو يوثق مهاجمة نقايب أمني للطفي العبديل، وعمد نقابيان إىل اقتياد 
املصور الصحايف أمين هديدر إىل مرآب السيارات وفسخ محتوى هاتفه 
للمصورين  املضايقات  عديد  تسجيل  اىل  باالضافة  ما حدث هذا  حول 
الذين عمدوا عىل تصويرهم وتهديدهم  املعتدين  قبل  الصحافيني من 
كام  للمهرجان.  تغطياتهم  قادم  يف  األمن  قبل  من  انتقامية  بعمليات 
لالعتداء  بنقدهم/ن  عالقة  يف  وشتم  سب  رسائل  صحافيون/ات  تلقى 

عىل زمالئهم/ن.
ويف سياق آخر عمدت صفحات مشبوهة عىل شبكات التواصل االجتامعي 
يف  الكرساوي  وصال  أم«  أف  »شمس  بإذاعة  الصحافية  استهداف  إىل 
محاولة لتأليب الرأي العام ضدها عرب بث معطيات مغلوطة واتهامات 
ال أساس لها من الصحة. فقد انطلقت حملة استهدف الكرساوي عىل 
شبكات التواصل االجتامعي منذ 6 أوت 2022 معتمدة عىل تدوينة مّر 
عىل نرشها سنتان شاركتها الصحافية من أحد مصادر معلوماتها حول 
بانخراطها  االجتامعي  التواصل  شبكات  رواد  موهمني  السيايس  الواقع 
عىل  الحملة  يف  انخرط  وقد  االجتامعية.  الشؤون  وزير  ضد  حملة  يف 
االجتامعية  الشؤون  بوزارة  مسؤولون  الكرساوي  وصال  الصحافية 

ومؤيدون محسوبون عىل الرئيس قيس سعيد. 
للصحافيني  الوطنية  النقابة  فإن  االعتداءات  تنامي  تواصل  وأمام 

التونسيني:
من  االفالت  تكريس  وتواصل  االعتداءات  تكرر  خطورة  من  تحذر   -

العقاب وهو ما يهدد حرية االعالم ويهدد سالمة الصحافيني.
واملصورين/ات  الصحافيني/ات  طالت  التي  باالعتداءات  تندد   -  
وزارة  النقابة  وتحمل  املاضية.  األيام  خالل  املسجلة  الصحافيني/ات 
وتطالبها  عنف  من  صفاقس  يف  منظوريها  طال  ما  مسؤولية  الداخلية 

مبحاسبة املعتدين. 
بتوفري فضاء  الدويل  القامئني/ات عىل مهرجان صفاقس  النقابة  - تدعو 
ظل  يف  الصحافيني/ات  واملصورين/ات  للصحافيني/ات  آمن  عمل 

التهديدات التي تطالهم/ن.
- كام تندد النقابة بحملة التشويه والتحريض الذي تتعرض لها وصال 
الكرساوي وترفض بأي شكل من األشكال التحريض ضدها بهدف ترهيبها 

والحد من حريتها يف التعبري. 
وتضع النقابة عىل ذمة الصحافية وصال الكرساوي وكافة الزمالء املعتدى 

عليهم طاقمها القانوين ملالحقة كل من انخرط يف االعتداء عليهم. 
* النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني

* هل تعلم أن تونس لها 13 والية يحدها البحر عىل امتداد 1212 كلم.
* هل تعلم أن يف تونس مساحات خصبة يسمونها أرايض 
دولية متسح حوايل 50,000 هكتار غري مستغلة، ولو تّم 
زرعها قمحا وشعريا لتجاوز اإلنتاج خمس مرات االكتفاء 

الذايت يف املوسم الواحد.
* هل تعلم أن مثن علبة الحليب والياغورط يف تونس هي 
األغىل يف العامل، بينام الفالح يضطر يف كثري من األحيان 
إىل سكب مادة الحليب يف الطريق ألنه ال يستطيع بيعه.

العامل  يف  متور  جودة  أكرب  تنتج  تونس  أن  تعلم  هل   *
)دقلة النور(، بينام 90 % من شعبها ال يعرف لها مذاقا.

العامل  يف  الوحيدة  الدولة  هي  تونس  ان  تعلم  هل   *
بينام مدخولها  اقتصادها،  السياحة يف  تعتمد عىل  التي 

اإلجاميل يف السنة ال يضاهي 10 % من تحويالت أبناء تونس بالخارج 

من العملة الصعبة.
* هل تعلم أن تونس هي ثاين دولة يف إنتاج زيت الزيتون 
يف العامل، بينام شعبها ال يكاد يجد علبة واحدة من الزيت 

النبايت.
* هل تعلم أن تونس هي الدولة األكرث استريادا للمرشبات 
الكحولية الرفيعة يف العامل، والتي تكلّف خزينة الدولة أكرث 

من 800 مليار من العملة الصعبة يف السنة الواحدة.
* هل تعلم ان تونس هي البلد الوحيد يف العامل الذي ينفق 
يسمونهام  مؤسستنينْ  عىل  الدولة  ميزانية  من  مليارا   27
اإلذاعة والتلفزة الوطنية، مع ذلك ال تستطيع هذه املؤسسة 
استحسان  ينال  برنامجا  أو  واحدا  وثائقيا  رشيطا  تنتج  أن 

التونسيني. 
* مهدي

هل تعلم أن يف تونس   أشياء قد ال تعلمها
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من املؤازرة النقدية إىل القطيعة املرنة )اجلزء األول(

I. موقف االتحاد من االوضاع ما قبل 25 جويلية)نقد عرشية 
ما بعد الثورة(

اعترب االتحاد العام التونيس للشغل ان االزمة التي متر بها تونس 
مل تكن وليدة الصدفة بل هي نتيجة تراكم لعدة سنوات بعد الثورة. 
دستور  منها:  عديدة  فهي  االتحاد  عليها  يستند  التي  االسباب  أما 

2014 احد عنارص املشكل:
إىل: »تعديالٍت وتوضيٍح وذلك  االتحاد  الدستور حسب  يحتاج 
نتيجة ملا طََفَح منه مبروِر الوقِت من أَلَْغاٍم« ) ( من ناحية وتوظيفه: 
»ملآالت غري وطنية حسَب األهواِء وَمواِزيِن القوى، وتأويله َوفَْق ما 
تَقتِضيه َمصلحُة هذا الحزِب أوذاك وهذا التَّحالُُف أو ذاك« ) ( من 

ناحية أخرى.
الحرية  مكسب  ان  االتحاد  يرى  الدميقراطي:  االنتقال  فشل 
نتيجة  ويندثر  يتبّخر  »...يََكاُد  االجتامعية:  والعدالة  والكرامة 
التََّهافُِت عىل السلطِة وعدِم النُّضِج السيايس لبعِض األطراِف عالوًة 
عىل النَّزََعاِت الشعبويِّة التي طََغْت عىل املَْشَهِد السيايس العام«. ) (
الحواِر  تجربِة  من  التونسيون  اكتسبه  الذي  الرصيد  تهرئة 
للسالِم سنة 2015،  نُوبل  العامل مبنحها جائزة  التي كرمها  الوطني، 
واملفاهامت  املحاصصة  سياسة  قبل  من  استهالكه  نتيجة  وذلك 

االنتهازية التي سلبته كل معانِيِه وَمقاِصِده النبيلَِة. ) (
 2019 انتخابات  افرزت  وسلوكه:  النواب  مجلس  اداء  نقد 
فسيفساء سياسية يف مجلس النواب 2019 بُنَي أغلبُها عىل الوعود 
الزائفة وعىل املصالح الفئوية وأهملت مصالح الشعب وسيادة البالد 
ما ادى اىل تعطيل لدواليب الدولة، نخبة متيزت بـ: »التناحر عىل 
التونسيات  فنّفرت  الحلول،  إيجاد  عن  بعجزها  والغنائم...  املواقع 

والتونسيني من كّل ما هو عمل سيايس...«) (
»املزايدات   : بينها  سادت  :التي  الحزبية  النخب  سلوك  نقد 
َمشاِغِل  مع  تاّمة  قطيعٍة  شكل  ما  والعدمية  البائسة  واملهاترات 
التونسيني اليوميِة ومع االستحقاقاِت الحقيقيِة الكفيلِة بوضعِ البالِد 

عىل ِسّكِة اإلنقاِذ والَخالِص...« 
تعاقب  املشهد  ذلك  عن  انجّر  املتعاقبة:  الحكومات  فشل 
الحكومات التي فشلت يف تحقيق أهداف الثورة وعجزت عن إقرار 
منوال تنموي بديل يخلق الرثوة ويقطع مع منوال الحيف االجتامعي 
واستبداد أقلّية متحّكمة يف املال واألعامل فتتالت الحكومات وظلت 
قارصة حتّى عن حامية حياة التونسيات والتونسيني ومجابهة آفة 

كورونا التي حصدت أرواح اآلالف من أبناء شعبنا«. ) (
حالة  سادته  قد  الحكم  نظام  ان  االتحاد  يرى  الحكم:  نظام 
املاِل  بارونات  أيدي  بني  لُعبًة  أصبح  أن  بعَد  واالستسالم  الَوَهِن 
الفاسِد وأداًة طيّعًة لتنفيِذ أجندات وارتباطاٍت خارجيِة وااللتفاِف 

عىل استحقاقاِت الثورِة. ) (
النقابية،  املركزية  حسب  البالد،  اصبحت  ذلك  لكل  ونتيجة 
تعيُش وضعا مأساويا ال َعْهَد لها به. وحالَة انفصاٍم مل تَعَهْدها من 
قبُل. انفصاٌم بني إجامِع أهِل االختصاِص وممثّلني نقابيّني عن العاّمِل 

وأصحاِب املؤّسساِت ومواطنني حول َهْوِل الكارثِة، من ناحية، وبني 
الُنخبِة السياسيِة املُنشغلِة يف غالِِبها بتجاذباتِها الِبيزَنِْطيَّة وُمَناكََفاتِها 
والتونسينِي  التونسياِت  ُهموِم  عن  البعِد  كلَّ  والبعيدِة  الَغْوَغائِيّة 
وتُريِس  وآجلٍة..  عاجلٍة  وإصالحاٍت  حلوٍل  من  البالُد  تحتاُجُه  وعاّم 
للقانون ُعلِويّتَُه وللدولِة هيبَتَها وللمجتمعِ أَْمَنُه واستقرارَُه وتَحِمي 

ُخ فيه الثقَة يف املنظومِة التي تحُكُمُه. ) ( للمواطَن كراَمتَُه وترسِّ
لذلك طالب االتحاد بالكّف عاّم وصفه بـ: »مستنقعِ املُناكفاِت 
التذرُِّع  من  نّوابَه  مَينَع  وأن  االستعراضيِة  واملامرساِت  الَغوَغائِيَِة 
والتطاوِل عىل مؤّسساِت  العامِّ  األمِن  الربملانيِة الستباحِة  بالحصانِة 
ُسمعِتِه  وتشويِه  الجمهوريِة  رئيِس  عىل  املُِشنُي  والتهّجُم  الدولة... 
داخليًّا وخارجيًّا ِبتَُهٍم خطريٍة وبالكفِّ عن الكيِْل مبكيالنِي يف التعامِل 
مع النّواِب... وأن تَُكفَّ االغلبية عن اعتبار املجلِس ملكيًّة حرصيًة 
لها وأن ترتفََّع عن مامرسِة الوصايَِة والهيمنِة عىل الهيئاِت الدستوريِة 
املستحَدثَِة لتوجيِه أعاملِها أوَعرقلِتها بالتعجيل باستحداث ما تبقَّى 
الكفاَءِة  قاعدِة  الدستوريِة عىل  املحكمِة  ارساء  ومنها  الهيئاِت  من 

والجدارَِة واملصداقيِة ال املحاصصِة والوالءاِت. ) (
التي أصبحْت  بالبالد  الخطر يحّدق  ان  االتحاد  يرى  وبالنتيجة 
يف أشدِّ الحاجِة إىل: »صوِت الحكمِة وإىل عودِة الوعِي للجميع وإىل 
هبٍَّة جامعيٍة ال تستثِني إالّ من يريُد إقصاَء نفسِه لذلك مل يرتّدد يف 
تقديِم مبادرٍة إلرساِء حواٍر هدفه انهاء حالَة االحرتاِب غريِ املُعلَِن:« 

) (
- دعوة رئيِس الجمهوريِة لتعزيز تفعيِل دورِِه كَضامٍن الحرتاِم 
الدستوِر وحاٍم للوطِن وألمِنِه القوِمي من كلِّ التهديداِت الّداخليِة 
املرحلِة  من  للخروِج  اإليجاِب  بالتفاُعِل  َل  يُعجِّ وأن  والخارجيِة 
الفرقاِء والتأليُف  العصيبَِة التي مترُّ بها البالُد والحرُص عىل تجميعِ 
نداِء  بتفعيِل  وذلك  وحَدها  لتونَس  الوالِء  قاعدِة  عىل  بيَنُهْم  فيام 
االتحاد للدعوِة إىل حواٍر وطِني جامعٍ وأن يُباِدَر، قبَل فواِت األواِن، 
د  متعدِّ الحواِر  هذا  إلدارِة  الرضوريِة  واآللياِت  املستلزماِت  بوضعِ 
إىل  األمانة  إعادة  وإال   )  ( املشرتَكَِة.  القواِسِم  قاعدِة  عىل  األبعاِد 
املامرسة  وعمق  التونيس  الشعب  هو  األمانة  وصاحب  أصحابها 

الدميقراطية .. ) (

II. املوقف من اجراءات 25 جويلية وما تالها:
1. املوقف من إجراءات 25 جويلية:

مل يكن االتحاد عىل علم بالقرارات االستثنائية التي أعلن عنها 
تتم  ومل  املايض  جويلية   25 يوم  سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس 
قيس  الرئيس  به  قام  ما  ان  االتحاد  واعترب   )  ( بشأنها.  استشارته 
سعيّد مسارا تصحيحيا حقيقيا ومراكمة نضالية مسرتسلة واستجابة 
البالد وتجسيام  إنقاذ  األغلبية يف  الشعبية ورغبة من  املطالب  إىل 
لدعواته ودعوات أطياف سياسية واجتامعية كثرية إلنهاء التجاذبات 
ودواليبها  الدولة  ألجهزة  املمنهجة  التعطيل  وعمليات  العقيمة 
وإيجاد الحلول لألزمة السياسية الخانقة التي تفاقمت بعد انتخابات 

2019 ماّم ترّدت فيه من أزمات بفعل خيارات االئتالفات الحاكمة 
املتعاقبة ومنظومة الحكم التي تتحّمل املسؤولية األوىل واألساسية 
يف تفقري الشعب وتخريب اقتصاد البالد واستنزاف ماليّتها ومواردها 
الناس  مشاغل  متجاهلة  العاملية،  املالية  والدوائر  للدول  ورهنها 
العداء. ) ( وهو ما ميثّل  وهمومهم ومطالبهم بل معادية لها كّل 
خطوة إىل األمام نحو القطع مع عرشية غلب عليها الفساد والفشل 
والبناء عليها من أجل: »تعزيز الدميقراطية وترسيخ قيم الجمهورية 
اعترب  وإن  االتحاد،  أّن  (غري   ( االجتامعية..«.  املدنية  الدولة  وبناء 
إىل  أنها يف حاجة  أكد  أنه  غري  مهّمة  جويلية خطوة   25 اجراءات 
تحويلها إىل مسار وذلك من خالل تقديم، رئيس الجمهورية، خارطة 
طريق واضحة تحّدد املهام واملضامني واألهداف وخاّصة ما تعلّق 
الدستورية  الهيئات  وتعديل  االنتخاب  والنظام  الدستور  بتنقيح 
ومراجعة قانون الجامعات املحلية مع ضبط اآلجال إلنهاء املرحلة 
تعيد  ألوانها  سابقة  ترشيعية  انتخابات  خالل  من  االستثنائية 
للمؤّسسات اعتبارها وتجّسم استقاللية السلطات الثالث. وتريس يف 
اإلنقاذ ويسهم يف حل  البناء بعد  استقرارا سياسيا يدفع إىل  البالد 
ال  أولويات  بوصفها  املسترشية  واالجتامعية  االقتصادية  املعضالت 

يجب التأخري يف معالجتها. ) (
العودة  رفض  العام  االتحاد  بيانات  اغلب  اكّدت  ذلك  ومقابل 
وإرهاب  وتفقري  فساد  منظومة  باعتبارها  جويلية   25 قبل  ما  إىل 
وتهجري قرصي للشباب وللنخب أوشكت عىل تدمري الدولة وتفكيك 
املجتمع.) (واتهم االتحاد: »التحالف الحاكم بقيادة اإلسالم السيايس 
الغنيمة  بعقلية  الحكم  عىل  والسيطرة  الثورة  عىل  باالنقضاض 
أدى  ما  مفاصلها،  عىل  والسيطرة  الدولة  تفكيك  بغاية  والتمّكن 
النمط  تغيري  شعار  تحت  اإلرهاب  وانتشار  الفوىض  تعميم  اىل 
املجتمعي، ما أدى اىل استشهاد مئات الشهداء من رموز سياسيني 
وارتفاع  االقتصادية  االوضاع  وتدهور  وأمنيني  وعسكريني  ومدنيني 

نسب الفقر البطالة واستفحال الفساد.) (
 2. املوقف من إجراءات 13 ديسمرب)خارطة الطريق() (:

اعترب االمني العام ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان واضحا 
يف متشيه وانه اعلن عن خارطة طريق وانه بصدد تنفيذها مذكرا 
 )  ( ترشيعية.  وانتخابات  استفتاء  االستشارة  بعد  تتضمن  بانها 
الرئيس، االستثنائية، داعيا إىل  الكاملة يف قرارات  وأعرب عن ثقته 
تغيري النظام السيايس القائم يف البالد.) ( امر اكده ايضا األمني العام 
املساعد الذي اعترب إن االتحاد له ثقة كاملة يف قرارات الرئيس قيس 
سعيّد االستثنائية وننتظر كشف خريطة طريق واضحة واإلرساع يف 

تشكيل حكومة جديدة«.) (
يتبنى  انه  بل  النقابية  املطالب  تبني  ان  اىل  الطبوب  اشار  كام 
الخطوط الحمراء التي وضعها االتحاد يف عالقة باإلصالحات الكربى 
املؤسسات  التفويت يف  االجتامعي. مبا يف ذلك رفض  الدولة  ودور 

العمومية ورفع الدعم .. ) (
)يتبع(

تقديم:
عقب توليه الرئاسة ضاعف الرئيس قيس سعيد من انتقاده للنظام الدستوري والسيايس والقانوين. اذ كان يرى رضورة صياغة 
هذا النظام من جديد وإعادة التوازن بني السلطات الثالث التنفيذية والترشيعية والقضائية... وعىل خلفية تصاعد الخالفات 
املحكمة  الحادة وغياب  االقتصادية واالجتامعية والصحّية  الحكومة والربملان من جهة واألزمة  الجمهورية وكل من  بني رئيس 
الدستورية العليا ) ( من جهة اخرى واعتامدا عىل الفصل 80 من الدستور التونيس لسنة 2014) ( وإثر اجتامع طارئ مع مسؤولني 
عسكريني وأمنيني تزامنا مع تظاهرات احتجاجية ضد الحكومة نددت بتعامل الحكومة مع أزمة كورونا، أصدر الرئيس قيس 
سعيد عدة مراسيم رئاسية ىف 25 جويلية 2021 أقال مبوجبها الحكومة وعلّق أعامل الربملان ملدة شهر وأوقف العمل بعدة مواد 
من الدستور وأعطى لرئيس الجمهورية سلطات واسعة وترأس كامل السلطة التنفيذية واالعتامد عىل إصدار مراسيم رئاسية. ثم 
اصدر يف 22 سبتمرب 2021 أمرا رئاسيا عدد 117 يتعلق بصالحيات جديدة، عىل رأسها تويل رئيس الجمهورية السلطتني التنفيذية 
والترشيعية... ومام جاء يف األمر الرئايس أن رئيس الجمهورية التونسية ميارس السلطة التنفيذية مبساعدة حكومة يرأسها رئيس 
حكومة، فيام تضمن الجزء الثاين من هذا االمر األحكام املتعلقة بصالحيات تلك الحكومة نفسها ومّدد الرئيس الفرتة االستثنائية 
ثم أعلن عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة السيدة نجالء بودن، وتال ذلك اعالن الرئيس عن إجراءات 2021-12-13 وصفت 

أنها خارطة طريق للمرحلة القادمة... وصوال اىل حّل الربملان فكيف تفاعل االتحاد العام التونسيي للشغل مع تلك االجراءات.

موقف االتحاد العام التونيس للشغل من إجراءات 25 جويلية 2021 وما تالها:
* أ. د عبد اللطيف الحّنايش

 )أستاذ التاريخ السيايس املعارص والراهن جامعة منوبة(
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* حوار لطفي املاكني  

الشعب  لحركة  الوطني  املجلس  رئيس  عويدات  الرزاق  عبد  قّدم 
صميم  يف  تعترب  والتي  االستفتاء  تّم  ان  بعد  القادمة  املرحلة  أولويات 
صدار  يف  تضعه  ان  الحكومة  عىل  يجب  ما  وهذا  املواطنني  انتظارات 

برنامجها.
كام توقف يف الحديث الذي خص به »الشعب« عند أهم امللّفات 
السياسية واالقتصادية واالجتامعية خاصة وان البالد مقبلة عىل استحقاق 

انتخايب يف الشتاء القادم والذي سيكون منطلقا 
الفعل  يف  واالنطالق  املؤسسات  اهم  لرتكيز 

واالنجاز لتجاوز سلبيات العرشية املاضية.
* ما هي استتباعات النتائج المعلنة 
المشهد  على  االستفتاء  بخصوص 

العام؟
ما  عكس  عىل  االستفتاء  لنتائج  بالنسبة  ـ 
يرّوجه املناؤون ملسار 25 جويلية فإن االستفتاء 
املسجلني  ثلث  مشاركة حوايل  باعتبار  نجح  قد 

التسجيل لذلك  ان 2 مليون منهم مل تكن رغبتهم معلنة يف  العلم  مع 
نفس  تقريبا  40٪ وهي  من  قريبة  تكون  ناخب  مليون   7 النسبة عىل 
املشاركة يف 2019  نسبة  واكرث من  انتخابات 2014  املشاركة يف  نتيجة 

الترشيعية هذا يف املستوى الكّمي والرّقمي.
اما يف املستوى السيايس فإن نتائج االستفتاء تنقلنا من دولة مارست 
وطموحاتهم  ومشاغلهم  الناس  اهتاممات  عن  بعيدة  فوقية  سياسة 
اهتامماتها حاجيات  التي تضع يف مقدمة  الرعاية االجتامعية  إىل دولة 
تتحقق ذلك يف  ان  تلبيتها ميكن  أجل  االمكانيات من  لتوظّف  الشعب 
الرئاسية ويف  املراسيم  االخرية من سنة 2022 عن طريق  املرحلة  هذه 
التي  الدستورية  املؤسسات  طريق  عن  ذلك  يتحقق   2023 سنة  بداية 

سيتم بناؤها بدءا بانتخابات 17 ديسمرب القادم.
االطراف  بعض  من  واالحتجاجات  للمآخذ  تفسيرك  ما   *

الداخلية والخارجية؟
رغم  االستفتاء  عىل  والخارج  الداخل  يف  االحتجاجات  بعض  ـ 
املقارنات  او  الداخل  بانتخابات  املقارنات  باعتبار  مرشوعيتها  عدم 
باالستفتاءات خارج تونس فلو ننظر للتعديل الدستوري يف فرنسا ونسبة 
املشاركة فيه ومثله ما حصل يف ايطاليا وكذلك االستفتاء بالجزائر نجد 

ان النسبة املحققة يف تونس تتقارب مع النسب 
املحققة يف هذه االمثلة املذكورة ومل نسمع اي 
احتجاج من هذه الجهات عليها لذلك ال تفسري 
املحتجة  الجهات  لخوف  اال  االحتجاجات  لهذه 
مام ستكون عليه تونس يف املستقبل. خوف يف 
الداخل عىل فقدان املواقع واالمتيازات وخوف 
تصب  كانت  مصالح  فقدان  عىل  الخارج  يف 

لصالحهم عىل حساب الشعب التونيس.
تلك  من  ترونها  تداعيات  وأي   *

المواقف خاصة الخارجية منها؟
هذه  من  تونس  علـى  سلبية  تداعيات  عن  نتحدث  ان  ميكن  ال  ـ 
االحتجاجات من الخارج الن الجهات الخارجية دامئا تحاول ان تضغط 
فإن مل تجد ليونة لدى املضغوط عليهم تفكر يف استمرار مصالحها وتعمل 
عىل التعامل مع الواقع كام هو، ال كام يريدون له ان يكون خاصة وان 

هذا الواقع مسنودا شعبيا.
الجبهة  تماسك  إلى  يحتاج  الوطني  القرار  صالبة   *

الداخلية؟
ـ طبعا كّل قرار تتخذه دولة ما؟؟ مرشوط بتامسك الجبهة الداخلية 
التي يسندها الشارع فال قيمة ملوقف الصالونات ان مل يكن لهذا املوقف 
للدستور  الرافضة  الجبهة  الشارع، وكام الحظتم  سند شعبي يدعمه يف 
ان  حني  يف  التونيس  الشارع  يف  مسانديها  وفقدت  شعبيتها  فقدت 
املنارصين لالستفتاء يسندون مسار 25 جويلية ويدعمونه وهو ما يكّون 

جبهة داخلية صلبة ومتامسكة وعازمة عىل الوصول مبسار 25 جويلية 
إىل أهدافه السياسية واالقتصادية واالجتامعية.

أنه يتطلب اجراءات مستعجلة من  * ما ذكرته أال ترى 
قبل رئيس الجمهورية؟

ـ األمر يحتاج إىل جملة من االجراءات ونحن يف حركة الشعب ندعو 
السيد رئيس الجمهورية اىل توجيه  عمل الحكومة اىل اجراءات اقتصادية 
التونيس وتساعد  اليومية عىل الشعب  الحياة  واجتامعية تخفف عبء 
عىل توفري املواد االساسية بأسعارها املعقولة وهذا ال يكون اال بإجراءات 
العمومية وايقاف  املالية  عاجلة إليقاف نزيف 
التهرب الرضيبي والحد من السوق املوازية إىل 
جانب اجراءات وضع اللّبنات األوىل الصالحات 
من  خاصة  العمومية  املؤسسات  يف  هيكلية 
اجل حوكمة رشيدة تحّول هذه املؤسسات من 

مؤسسات مفلسة إىل داعمة لخزينة الدولة.
* وهل تراه مستعدا التخاذها؟

ـ طبعا هذا ما ندعوه إليه ونحن عىل يقني 
تحقيق  عىل  حريص  الجمهورية  رئيس  أن  من 

هذه األهداف وسيكون ساعيا لتوفري الوسائل املحققة لذلك.
االهداف  تلك  ان  االعتبار  في  سيضع  وهل   *
اوضاعهم  لتحسين  التونسيين  انتظارات  باألساس  هي 

المعيشية؟
ـ انتظارات املواطنني اقتصادية واجتامعية باألساس فاملواطن التونيس 

تأثر سلبا يف عيشه اليومي بسبب البطالة التي تفشت 
وزادت نسبها خاصة لدى اصحاب الشهائد العليا الذين 
ومثلهم  ومجزي  الئق  عمل  عىل  الحصول  من  يئىسوا 
عاجزة  اصبحت  العاملة  القوى  املعطلون.  الدكاترة 
والطبقة  االسعار  غالء  مواجهة  عىل  الضعيف  بدخلها 
الرشائية  قدرتها  انهارت  وجود  لها  مازال  إذ  الوسطى 
واصبحت عاجزة عن تنشيط الحياة االقتصادية وبالتايل 

انتظارات هؤالء هي باألساس اقتصادية واجتامعية يريدون عيشا كرميا 
آمنا يف تونس الحرة املستقلة بعيدا عن كل جدل سيايس فوقي وعقيم.

رئيس  لدى  االنتظارات كأولويات  * هل ستضمن هذه 
الجمهورية؟

ـ ما ذكرته هو بالتأكيد أولويات العمل الرئايس والحكومي يف مرحلة 
ما قبل تركيز املؤسسات الدستورية.

تسبق  التي  املرحلة  مالمح  ترسم  كيف   *
االنتخابات الترشيعية؟

الترشيعية  االنتخابات  قبل  ما  مرحلة  ـ 
يجب ان ترتكز عىل ثالثة محاور أساسية محور 
أول متصل بالعمل الحكومي الهادف إىل حلول 
يتجه  قضايئ  ثاين  ومحور  واجتامعية  اقتصادية 
اىل محاسبة من أجرم يف حق الشعب التونيس 
وخاصة يف ما يتعلق باملالية العمومية واملحور 
الثالث هو االشتغال عىل القانون االنتخايب الذي 
الوطني  املجلس  ومؤسسة  جديد  من  الربملان  مؤسسة  لرتكيز  سيعتمد 

للجهات واالقاليم.
* وهل تعتقد ان الحكومة الحالية قادرة على انجاز تلك 

المحاور؟
ـ نحن يف حركة الشعب سبق وأن نقدنا اآلداء الحكومي واعتربناه 
هذه  من  مطلوب  لذلك  منها  التونيس  الشعب  ينتظره  كان  ما  دون 
الحكومة وبتوجيه من رئاسة الجمهورية ان تعّدل يف مخططاتها ورسعة 

انجازها.
* ما هي مقترحاتكم في عالقة بالقانون االنتخابي؟

من  اذ  فرديا  عمال  يكون  ال  ان  يجب  االنتخايب  للقانون  بالنسبة  ـ 
املطلوب ان تتم مناقشته عىل نطاق واسع مع كل القوى املؤمنة بهذا 
بانتخابات  املرحلة  تتويج  وتريد  االستفتاء  بنتائج  قبلت  والتي  املسار 

يف  املشاركة  كانت  وكلام  بناءا جديدا  الدولة  مؤسسات  تبني  ترشيعية 
العلم  مع  القادمة  املرحلة  نجاح  امكانية  زادت  كلام  اوسع  منافسته 
تحسني  يف  هو  وامنا  االنتخايب  القانون  يف  فقط  التفكري  ليس  االهم  ان 
املناخ االنتخايب بصورة عامة مبا فيه قانون االحزاب وقانون الجمعيات 
والتمويل واالعالم ورشكات سرب اآلراء وهذا املناخ اذا بقي عىل ما كان 

عليه قبل 25 جويلية فلن يتغري املشهد االنتخايب اىل االفضل.
حوار  إلى  تدعو  االطراف  أغلب  لكن   *

موسّع قبل اقرار القانون االنتخابي؟
ـ الذين يطالبون بحوار وطني هم رفضوا االعرتاف 
الجديد  الدستور  بهذا  اإلعرتاف  ويرفضون  باالستفتاء 
هم رفضوا قواعد اللعبة ومل يشاركوا فيها واآلن يريدون 
حوارا وطنيا يلغي كل ما تحقق بعد 25 جويلية 2021 
طبعا هذا غري مقبول النهم يطلبون الرجوع اىل الوراء 

والزمن حركة إىل األمام.
المشاركة  من  استبعادها  من  االحزاب  بعض  تخشى   *

في التشريعية القادمة فهل هناك مبرّر لتلك الخشية؟
ـ الذين يخشون االقصاء يف االنتخابات القادمة ال مرّبر لتصوراتهم اال 
الوقوع يف اخطاء يعاقب عليها القانون االنتخايب القديم الن كل قانون 
جديد ليس له مفعول رجعي فإن كان هناك من أخطأ او أجرم حسب 
امكانية  دون  عليه  القانون  تطبيق  فسيتم  القديم  االنتخايب  القانون 
او  اشخاص  حرمان  او  قامئات  اسقاط  ذلك  يف  مبا  العقاب  من  االفالت 
تجازي  التي  الجرائم  تلك  باعتبار  قادمة  النتخابات  الرتّشح  من  أحزاب 
باملنع فتقرير محكمة املحاسبات الذي صدر يف اكتوب 2020 حّدد جملة 

من التجاوزات لدى قامئات ميكن ان يطولها املنع.
* أي دور ترونه لألحزاب في المرحلة القادمة؟

ـ االحزاب هي االقرب إىل الشارع وإىل املواطن العادي البسيط وهي 
االقدر عىل معرفة حاجياته والدعوة إىل تطويق االمكانيات لتلبية تلك 
الذي  األّول  الجديد.  الدستور  له مداخل كثرية حسب  الحاجيات وهذا 
الكتل الربملانية ان تتقدم مببادرات ترشيعية لتوفري  يعطي لالحزاب او 

الجانب القانوين الذي يحقق مطالب الناس.
والثاين الذي يجعل للكتل الربملانية دورا ومناقشة امليزانية واقرتاح 
فصول اضافية تحقق مطالب الناس والثالث هو توجيه االسئلة الكتابية 
والشفاهية للحكومة او حتى الئحة اللوم ضدها ان مل تكن وفيّة للربامج 

املتفق عليها خاصة يف املجال التنموي ومخطط التنمية املعتمد.
الدّاعمة  االطراف  بين  للتنسيق  توجّه  هناك  هل   *
التشريعية  االنتخابات  في  للمشاركة  جويلية   25 لمسار 

المقبلة؟
ـ التنسيق مطلوب بني القوى الداعمة لهذا املسار وامكانية تحقيقه 
للرتشح  رشوط  من  عليه  سيسفر  وما  االنتخايب  القانون  عىل  متوقف 

وتقسيم للدوائر االنتخابية.

عبد الرزاق عويدات رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب

االستفتاء نقلنا إىل مرحلة دولة الرعاية االجتماعية التي تضع يف صدارة اهتماماتها أولويات الشعب

احتجاجات الداخل 
سببها الخوف من 
فقدان المواقع 

واالمتيازات

ندعو رئيس الجمهورية 
الى توجيه العمل 

الحكومي للمجاالت 
االقتصادية واالجتماعية 

لتخفيف العبء على 
المواطنين

وضع القانون االنتخابي 
ليس عمال فرديا بل 

يتطلب نقاشا واسعا مع 
القوى المساندة لمسار 

25 جويلية 
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النقل  لعامل  الدويل  واالتحاد  للنقل  العامة  الجامعة  بني  بالتعاون 
املنظم وهم سواق  غري  النقل  بقطاع  للعاملني  تدريبية  ندوة  انتظمت 
التاكيس »النقل الجامعي« وقد حرض عن جامعة النقل االخوان شمس 
الدين الخليفي وشاكر السايس ومن االتحاد الدويل لعامل النقل االختان 
أريج حتاملة ونفيسة زمراوي وقدم األخوان شمس وشاكر كلمة الجامعة 
والرضورية  املالمئة  الفرص  توفري  عىل  النقل  جامعة  حرص  مؤكدين 
للدفاع  الالزمة  املعارف  واكسابهم  الجامعي  بالنقل  العاملني  لتنسيب 
عن حقوقهم املهضومة يف عالقة بالحامية االجتامعية والتأجري والتمنيح 
وغريها من الحقوق األساسية يف العمل واضافوا أن املجهود التي قامت 
 8 من  أكرث  انخراط  من  مكنت  األخريين  العامني  يف  النقل  جامعة  بها 
آالف من السواق واصحاب الرخص بالنقل الجامعي ومن جهتها أكدت 
عديد  خاض  قد  النقل  لعامل  الدويل  االتحاد  أن  حتاملة  أريج  األخت 
بعدة دول يف  العرضني  النقل  تنظيم عامل  الناجحة يف مجال  التجارب 
النقابات وكذلك  االنتساب إىل  الرفع من نسب  االتحاد  العامل واستطاع 
من نسب وجود املرأة بهذه القطاعات واضافت األخت أريج أن التحدي 
يف تونس له فرص كبرية للنجاح بالنظر اىل الدور املهّم الذي يلعبه االتحاد 
العام التونيس للشغل وكذلك بالنظر اىل تاريخية قطاع النقل يف املشهد 

النقايب وقوته النضالية والتنظيمية.  

النقل  سواق  من  ألف   30 تنسيب  نحو 
الجماعي 

لالتحاد  االقليمي  باملكتب  الربامج  مديرة  حتاملة  أريج  األخت  أكدت 
بتونس  العريض  النقل  قطاع  تنظيم  برنامج  أن  النقل  لعامل  الدويل 
سيحرص عىل تنسيب وانخراط أكرث عدد ممكن من العامل وتنظيمهم 
نقابيا بالتوازي مع تكوينهم ورفع قدراتهم. واشارت األخت أريج اىل ان 
االتحاد عرب رشاكته مع الجامعة العامة للنقل سيعد خالل ورشات الندوة 

وبرنامج  روزنامة  بتحديد  وذلك  النقابات  إىل  االنتساب  لدفع  مخططا 
ويهدف  تجاوزها  وطرق  املعّوقات  وابرز  االحتياجات  يتضمن  مرحيل 
املخطط إىل استقطاب 30 باملائة من العاملني بالنقل الجامعي يف تونس 
خالل السنوات الخمس القادمة وتعني هذه النسبة انخراط أكرث من 30 
الف عامل مبعدل ستة آالف عامل سنويا علام أن قطاع النقل الجامعي 

بتونس يعدُّ حاليا أكرث من 130 الف عامل سائق.
سواق النقل الجامعي يشتكون من تنامي العنف تجاههم وحرمانهم من 

حقوقهم األساسية:  
يعيشون  الجامعي  النقل  سّواق  أن  والورشات  التدخالت  أبرزت  وقد 
ظروفا مهنية صعبة انعكست عىل أوضاعهم االجتامعية من حيث عدم 
من  شكل  أي  يف  ترشيكهم  وعدم  للعمل  األساسية  بالحقوق  متتعهم 
اشكال التفاوض مع سلطة االرشاف مام زاد من عزلتهم وخلق حالة من 

االحتقان بينهم وبني املواطن وحالة من عدم االرتياح والقلق جراء غياب 
كل أشكال التأمني مبا فيها األمان الوظيفي إذ يشهد هذا القطاع كغريه 
من القطاعات نسب بطالة عالية حيث يتجاوز عدد السواق الحاصلني 
أصبح  النقطة  وهذه  املوجودة  السيارات  عدد  املهنية  البطاقات  عىل 
أكرث  للضغط  لصالحهم  يستغلونها  السيارات  ومالكو  الرخص  أصحاب 
عىل السواق األُجراء سواء بحرمانهم من العطل األسبوعية أو بتحميلهم 
الكربى  الفوارق  ذلك  عىل  زد  مداخيلهم  من  تقتطع  إضافية  تكاليف 
تدنت  حيث  أخرى  إىل  مدينة  من  املداخيل  يف  السواق  بني  املسجلة 
املداخيل يف الجهات الداخلية مقارنة باملدن الساحلية وتونس الكربى.  
* نرص الدين السايس 

في ندوة تدريبية للعاملين بالنقل العرضي

آفاق واعدة ملزيد تنظيم القطاع ورفع عدد املنتسبني إليه.

إلغاء إضراب 
املخابز ومؤسسات 
املصربات وتعليب 

الزيوت
 

العام  الكاتب  قال 
الصناعات  لجامعة 
والسياحة  الغذائية 
والصناعات  والتجارة 
صابر  األخ  التقليدية 
لـ»الشعب«إّن  التبيني 
املخابز  عامل 
املصربات  ومؤسسات 

اليوم  العمل  يرُضبوا عن  لن  الزيوت  وتعليب  الغذائية 
املتعلق  التعدييل  امللحق  عىل  اإلمضاء  بعد  أوت   11
يوم  وذلك  و2024  و2023  لـ2022  األجور  يف  بالزيادة 

أمس األربعاء 10 أوت 2022.
 2022 أوت   20 إىل  أوت   11 إرضاب  تأجيل  تّم  كام 
والخاص بقطاع تجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل 
طبقا ملا تّم االتفاق عليه مبحرض اجتامع اللجنة املركزية 

للتصالح بتاريخ 05 أوت 2022.

إضراب يف سليانة يوم 25 أوت
املنعقدة  بسليانة  للفالحة  الجامعي  للفرع  القطاعة  الهيئة  لقرار  تبعا 
بتاريخ 05 أوت 2022، يدخل عامل جميع املؤسسات الفالحية التابعة لقطاع 
الفالحة بالجهة واعوانها يف ارضاب قطاعي جهوي كامل يوم الخميس 25 أوت 

2022 من أجل مطالبهم الواردة بالئحة الهيئة القطاعية املذكورة.
وجاء يف الئحة االرضاب ما ييل

نحن اعضاء الهيئة القطاعية للفرع الجامعي للفالحة بسليانة املجتمعني 
االتحاد  بإرشاف  بسليانة  للشغل  الجهوي  االتحاد  بدار   2022/08/05 يوم 
استعراضنا  وبعد  للفالحة  العامة  الجامعة  وبحضور  بسليانة  للشغل  الجهوي 

للوضع العام لقطاع الفالحة جهويا بكل مؤسساته وأسالكه نسجل:
حول  الجهة  مقرتح  تطبيق  يف  الدولة  وأمالك  الفالحة  وزاريت  تلكؤ  ـ   1

هيكلة أرايض الدولة وعدم االلتزام مبخرجات جلسة يوم 01 فيفري 2022.
2 ـ تهرؤ البنية األساسية باملندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسليانة بكل 
املجاالت  للتدخل يف مختلف  الرضورية  املعدات  املحلية وتاليش جّل  فروعها 
عالوة عىل غياب التجهيزات واالعتامدات الرضورية للسري العادي للعمل كل 
ذلك ينضاف للنقص الفادح يف املوارد البرشية عالوة عىل تقلص االعتامدات 
املالية ما ادى إىل حرمان العاملني من مستحقاتهم القانونية وقد نتج عن كل 

ذلك مزيد التهميش للقطاع الفالحي عموما واعاق النهوض به.
3 ـ تدهور الوضع املادي للعاملني بالغابات عىل جميع االصعدة ما أدى 
رشوط  ادىن  غياب  امام  اليومية  االعوان  معاناة  وفاقم  التدخل  صعوبة  إىل 

الصحة والسالمة املهنية وجعلهم عرضة لالعتداءات املتكررة ماديا ومعنويا.
وعليه فإن الهيئة القطاعية للفرع الجامعي للفالحة اذ تدين بشدة إمعان 

سلط االرشاف يف تهميش هذا القطاع االسرتاتيجي لعقود متتالية تطالب بـ :
ببعث  وذلك  الدولة  ارايض  هيكلة  الجهة حول  مقرتح  بتطبيق  التعجيل 

املركب الفالحي بالعروسة وتدعيم املركبات القامئة بالضيعات املقرتحة حفاظا 
عىل الطاقة التشغيلية وحرصا عىل إنقاذ هذه الرثوة املهدورة.

للتنمية  الجهوية  باملندوبية  الحاصلة  النقائص  جميع  بتدارك  االرساع  ـ 
الفالحية عىل كل املستويات من املوارد البرشية إىل البنية االساسية اىل املعدات 
والتجهيزات مع رصد االعتامدات املالية الرضورية لينال االعوان بكل اصنافهم 

جميع مستحقاتهم.
لحامية  الالزمة  االجراءات  كل  واتخاذ  بالغابات  للعاملني  االعتبار  رد  ـ 
االعوان ومتكينهم من ظروف عمل الئقة مع درء كل ما قد يحيط بهم من 

مخاطر اثناء أدائهم ملهامهم.
من  عليها  حفاظا  غربانة  تعاضدية  النقاذ  الالزمة  التدابري  كل  اتخاذ  ـ 

التاليش وكذلك الشأن بكل الرشكات التعاونية املنتصبة بالجهة.
ـ االستجابة الفورية الستحقاقات عامل ديوان الغابات واملراعي بالشامل 

الغريب واعوانه املستوجبة.
الدخول يف  بسليانة  للفالحة  الجامعي  للفرع  القطاعية  الهيئة  تعلن  كام 
ارضاب جهوي عام كامل يوم 25 أوت 2022 بجميع املستويات التابعة للقطاع 

من اجل تلبية جميع املطالب املطروحة.
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التونسية  الجامعة  اتفاق مع  اىل  للشغل،  التونيس  العام  االتحاد  توّصل 
لوكاالت األسفار والسياحة ينص عىل الرتفيع يف أجور العاملني يف وكاالت 

األسفار والسياحة بنسبة 6.5 باملائة لسنتي 2022 و2023.
ونص االتفاق عىل احتساب هذه الزيادة عىل األجر األسايس لسنة 2019 

وتدخل هذه الزيادة حيز النفاذ منذ غرة ماي 2022.
بنسبة 6.5  اي  العام 2023،  بنسبة مطابقة يف  الرتفيع  االتفاق  أقر  كام 
باملائة عىل االجر االسايس لسنة 2022 وتدخل حيز التطبيق بداية من 

غرة ماي 2023.
وتضمن الرتفيع يف منحتي النقل والحضور ب6.5 باملائة بعنوان 2022 
عىل أن ترصف هذه الزيادة عىل املنح املسندة سنة 2019 ابتداء من غرة 
ماي 2022 يف حني سترصف نفس النسبة من هذه الزيادة بداية من غرة 

ماي لسنة 2023.
للسواق  االضافية  الساعات  منحة  يف  زيادة  االتفاق  مبوجب  وترصف 
بنسبة  6.5٪ بعنوان 2022 عىل املنح املسندة لسنة 2019 وتدخل حيّز 
النفاذ بداية من غرة ماي 2022، فيام ينتفع السواق كذلك من الرتفيع يف 

منحة الساعات االضافية بـ6.5 باملائة بعنوان 2023 بحلول ماي 2023.
واتفق اتحاد الشغل والجامعة التونسية لوكاالت األسفار والسياحة، عىل 
أن ترشع املؤسسات التي رصفت زيادات أقّل من النسبة املتفق عليها 

يف رصف املفعول الرجعي بحلول غرة ماي 2022.

النسبة املتفق عليها  التي أنفقت زيادات أكرث من  وتحافظ املؤسسات 
عىل مقدار الزيادة، فيام تنتفع املؤسسات غري القادرة عىل رصف الزيادة 
مبوجب  أقساط  عىل  للسداد  اتفاقيات  مبوجب  بجدولة  واحدة  دفعة 

اتفاقيات داخلية مع النقابات األساسية.

يذكر ان االتفاق حول الزيادة يف أجور العاملني يف قطاع وكالة األسفار 
والسياحة تم توقيعه يوم الخميس 4 أوت 2022 مبقر الجامعة التونسية 
والجامعة  الشغل  اتحاد  من  مبمثيل  ترحيب  وسط  األسفار،  لوكاالت 

التونسية لوكاالت األسفار الذين أكدوا التزامهم بالحوار االجتامعي.

اتفاق جديد يف القطاع الخاص يشمل العاملني يف وكاالت األسفار   

إعفاء إمام الخمس 
بجامع السالم.. 

بسبب تالوته آية 
قرآنية يف الصالة!

جامع  يف  الهجرية  السنة  برأس  احتفاال  الدينية  الشؤون  وزير  حرض 
»قُِل  باآلية:  األوىل  الركعة  يف  اإلمام  صىل  املغرب،  صالة  ويف  السالم.. 
ن تََشاُء َوتُِعزُّ  اللَُّهمَّ َمالَِك الُْملِْك تُْؤِت الُْملَْك َمن تََشاُء َوتَنِزُع الُْملَْك ِممَّ

ٍء قَِديٌر« َمن تََشاُء َوتُِذلُّ َمن تََشاُء ِبيَِدَك الَْخرْيُ إِنََّك َعىَلٰ كُلِّ َشْ
قَبْلِِه  ِمن  َخلَْت  قَْد  رَُسوٌل  إاِلَّ  ٌد  ُمَحمَّ »َوَما  باآلية:  الثانية  الركعة  ويف 
اَت أَْو قُِتَل انَقلَبْتُْم َعىَلٰ أَْعَقاِبُكْم َوَمن يَنَقلِْب َعىَلٰ َعِقبَيِْه  الرُُّسُل أَفَِإن مَّ

اكِِريَن«. فَلَن يرَُضَّ اللََّه َشيْئًا َوَسيَْجِزي اللَُّه الشَّ
كيف  الجاية  »املرة  وخاطبه:  الخمس  إلمام  الوزير  قام  الصالة،  بعد 
أصدر  الغد  ومن  ننقلبوش«..  ما  نحنا  )ينقلبون(..  تقراليش  ما  نجي، 

مراسلة بعزل اإلمام.. وتم إعالم اإلمام باإلعفاء..
نحن يف »الشعب« حاولنا التواصل مع امللحقة اإلعالمية للوزارة إال أنه 
العام عبد السالم  الكاتب  تعّذر علينا ذلك٬ كام حاولنا االتصال باألخ 

العطوي لكن الهاتف كان خارج الخدمة.

االتحاد الجهوي للشغل بتونس

ندوة إطارات السكك الحديدية
يدعو املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بتونس والفرع الجامعي للسكك الحديدية بجهة تونس كافة الكتاب العامني للنقابات االساسية 

لحضور ندوة االطارات القطاعية الجهوية املقرر عقدها غدا الجمعة 12 اوت 2022 عىل الساعة العارشة صباحا ) 10:00( بدار االتحاد الجهوي 09 
نهج اليونان بتونس وذلك لتدارس الوضع النقايب بالجهة.

ونظرا إىل أهمية املوضوع الرجاء عدم التخلف.

تمسك بإضراب أعوان السكك الحديدية 
بمنوبة

الجهوية  اللجنة  جلسة  انعقدت 
يف  للنظر  منوبة  والية  مبقر  للتصالح 
محتوى برقية التنبيه بإرضاب حضوري 
الرشكة  وعامل  وموظّفي  العوان 
مبنوبة  الحديدية  للسكك  الوطنية 
مبنوبة  الجهوي  االتحاد  عن  الصادرة 
وتجدر االشارة إىل ان الربقية تضمنت 
ارضاب  يف  الدخول  العامل  اعالن 
حضوري كامل يومي 2 و3 أوت 2022 
املحارض  محتوى  تطبيق  يقع  مل  ما 

السابقة.
وكان ترأس الجلسة السيد وايل منوبة كام حرضت الجلسة السيدة املعتمدة األوىل مبنوبة، وطالب الجانب العاّميل بإحرتام قواعد الصحة والسالمة 
املهنية )مظالت ـ ثالجة ـ أدواش ـ منزل وظيفي بطرببة( كام طالبوا باحرتامها كام هي محرتمة بكافة واليات الجمهورية وتجدر االشارة إىل ان هذه 

املطالب طالت مدتها حسب تأكيد الجانب العاّميل مع ما جاء باملحارض السابقة أي املسكن الوظيفي وغرفة املصلحة )ذكر النقاط يف املحارض(.
وعرب الطرف النقايب عن تلكؤ االدارة العامة ومواصلتها انتهاج سياسة املامطلة والتسويف وامام الكم الهائل من محارض الجلسات والجلسات 

املاراطونية منذ 2018 ومبرونة من الطرف النقايب تّم التمسك باالرضاب ملدة يوم واحد.
أما موقف ممثل االدارة: فقد »عرّب عن رغبته يف تأجيل االرضاب إليجاد الحلول املمكنة«.

* رمزي
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نقطة ضوء 
حول أحداث 
5 أوت 1947 

بصفاقس 
االرضاب  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  إعالن  بعد 
العام يف كامل البالد للمطالبة بتحسني أجور األجراء يوم 

4 أوت 1947. 
تقّرر أن يكون ال نهائيا حتى تستجيب السلط لطلبات 

االتحاد يف الرتفيع يف االجور.
ويف بيان اعالن اإلرضاب الصادر عن االتحاد. تقّرر ان 
منتصف  عند   1947 اوت   4 ليلة  العام  اإلرضاب  يبتدئ 

الليل.
وكان  أوت،   4 يوم  البالد  بكامل  العام  اإلرضاب  تّم 
ارضابا عاما ناجحا بكامل البالد وشارك فيه أكرث من 100 

ألف مرضب يف كامل البالد.
ومنذ يوم 5 أوت عندما كان القطار الرابط بني صفاقس 
الرابعة فجرا لالنطالق كان  الساعة  وتونس يستعّد عىل 
لكّن  االرضاب،  ملراقبة حسن سري  تجّمعوا  قد  املرضبون 
العام  االتحاد  نواة  منها  انطلقت  التي  الجهة  صفاقس، 
إرضاب  حصيلة  تقّدم  نفسها  وجدت  للشغل،  التونيس 
ثقيلة، إذ وقعت مصادمات بني الجيش املحتّل واملرضبني 
أمام محطّة قطار صفاقس وورشات أرتال صفاقس قفصة 
واجههم  عامل  بني 3000 و4000  ما  أمامها  تجّمع  التي 
جيش االستعمر بالحديد والنار مّم أّدى إىل استشهاد 30 
وجرح أكرث من 150 عامال، هذه الحصيلة تجاوزت كّل ما 
سبقها من ضحايا وكان عىل رأسهم الحبيب عاشور. فقد 
فرنسيني  جنودا  تحمل  مدّرعات  بخروج  العمل  فوجئ 
التي كانت تقع قبالة محطة االرتال وترشع  الثكنة  من 
الجرحى  العمل  حمل  أن  وبعد  الرصاص.  إطالق  يف 
للمستشفى أعلم الحبيب عاشور فرحات حشاد بتونس 
العاصمة بخرب املجزرة وما قام به الجيش الفرنيس فجمع 
املكتب التنفيذي عىل عجل والذي أصدر إحتجاجا عىل 

هذا االعتداء.
كرامة  وضع  الذي  التحّدي  هذا  يواجه  االتحاد 
التونسينّي عىل املحّك، فاستجاب له العّمل وحتى التّّجار 
الدماء سالت دفاعا  النتائج نهرا من  والحرفيّون، وكانت 

عن الكرامة والخبز والوطن
قائدين  بصفاقس   1947 أوت   5 احداث  أبرزت  لقد 
حشاد  فرحات  وهم  التونسية  العملية  للحركة  فّذين 
فالحبيب  متكاملني،  قائدين  كانا  فقد  عاشور.  والحبيب 
عاشور بحكم طبيعته اإلندفاعية وجرأته وشجاعته نظم 

التصديات، وفرحات هو الذي يفاوض ويناور... 
أوت   5 أحداث  شهداء  أسمء  بعض  هذه  وللتاريخ 
الجيالين  مهدي٬  الهادي  الغريب٬  الوهاب  عبد   :1947
محمد  الصايف٬  أحمد  الكريم٬  عبد  بن  صالح  العمري٬ 
صالح  لجنف٬  الهاشمي  الطرابليس٬  أحمد  الغريب٬ 
بن  الحبيب  رصصار٬  بو  فرج  جراد٬  مختار  لوصيف٬ 
القرقوري٬ عمر الحممي٬ مسعود  الرحمن٬ محمد  عبد 
محمد  املذيوب٬  عيل  طيب٬  الحاج  أحمد  خليفة٬  بن 
العجنقي٬ عيل بهلول٬ عبد السالم قوبعة٬ عيل بن نرص٬ 
محمد الطرابليس٬ حسني بن عمر٬ حسني الطرابليس٬ سامل 

سالّم٬ محمد الصغرّي... 
رحم الله شهداء الوطن.

بيان مساندة
 ألعضاء نقابة »سيليكتا«

املطلقة  الجامعي لإلعالم والطباعة بصفاقس عن مساندته  الفرع  يُعرّب 
والالمرشوطة إلخواننا أعضاء النقابة األساسية لرشكة سيليكتا إثر إيقافهم 
الالّ قانوين عن العمل من طرف صاحب املؤسسة ومنعهم من الدخول إىل 
املؤسسة مستعينا بأشخاص غرباء خارقا بذلك الدستور التونيس والقانون 
كم  الدولية.  العمل  وإلتفاقيات  النقايب  للعمل  املنظمة  الدولية  واملواثيق 
يف  االجتمعي  املناخ  توتر  عن  العامة  لإلدارة  الكاملة  املسؤولية  نحّمل 
املؤسسة وأننا عىل أتّم االستعداد لخوض جميع األشكال النضالية التضامنية.
* الكاتب العام
عيل بن عبد السالم

يوما  عرشين  منذ  ألستاذين  عقوبة  بالجملة  تأديب  مجالس 
الثانية ومجالس تأديب لستة أساتذة  الدرجة  تنتهي بعقوبة من 
أيام 11/12/13 جويلية وكذلك مجلس تأديب لقيّم عام رئيس يوم 
15 جويلية وللتوضيح فإن هذه املشاكل انطلقت منذ بداية السنة 
الدراسية الفارطة بعد تعيني السيدة املديرة يف شهر نوفمرب الفارط 
مع  والتواصل  الحوار  انعدم  إذ  واملستجدات  األحداث  وتطورت 
الرتبية بجميع مكوناتها وبجميع نقاباتها ورغم عديد  كل أسالك 
التشكيات واملراسالت للمندوبية وللمسؤولني ولكن ال من مجيب.

متفقد  بتويل  أفريل  نهاية شهر  مع  األحداث مجددا  وتتصاعد 
إداري ومايل صلب املؤسسة مهمة التفقد والنظر يف املشاكل وبََدَل 
املتفقد اىل ترقية املديرة إىل رتبة مدير  اإلنصاف واإلنصات عمد 
مساعد مبندوبية تونس 2 وقام بإحالة البقية من أساتذة وقيّم عام 

مجددا عىل مجلس التأديب للنظر يف مصريهم.
وقد طالب االتحاد الجهوي للشغل والفروع الجامعية باألسالك 
املعنية يف صفاقس وزير الرتبية بفتح تحقيق مستقل ألنها تطعن 

يف حيادية وجدية ونزاهة تقرير املتفقد اإلداري لشبهات تتعلق بالتشفي وتصفية 
الحسابات كم أن السيدة املديرة تحظى بحمية وهي فوق املحاسبة وقد طالب 
الجميع وزير الرتبية مبتابعة املوضوع والوقوف عىل التجاوزات التي شابته يف عالقة 
تسميم  اىل  وتدفعهم  تدعمهم  التي  املتنفذة  والجهات  واملتفقد  املديرة  بالسيدة 

املناخ االجتمعي باملؤسسة وتشويه نقابييها ومربيها وإطاراتها. 
خطرية  إخالالت  تضمن  املتفقد  تقرير  أن  لـ»الشعب«  أكدت  املصادر  بعض 
حيث تحدث عن االيديولوجي والسيايس مشريا إىل ان املديرة يف رصاع مع األهايل 
الذكوريني يف الحاجب واصفا اعضاء النقابة بالخوانجية وغريها من اإلخالالت التي 

تستدعي تدخل السيد الوزير لإلنصاف وتوضيح مختلف اإلشكاليات.

يف إعدادية الحاحب بصفاقس:

املديرة تأتي تجاوزات بالجملة فمن يدعمها 
ومن يتسرت على الفساد؟

املدرسة اإلعدادية الحاجب صفاقس

تعمد مسؤولو رشكة سوتيفي تجاهل كل قوانني العالقة الشغلية وتخطي كل االتفاقيات 
التونيس للشغل وUTICA وذلك بالزج  العام  وااللتزامات بني منظمتني عريقتني، االتحاد 
بالقضاء يف عالقة شغلية بحتة، مبا أقدمت عليه حيث قامت فرقة الرشطة العدلية باستدعاء 

أعضاء النقابة األساسية للمثول أمامها.
وعليه فإن أعضاء النقابة األساسية وكافة العمل واملنظورين يدينون بشدة ما أقدمت 
عليه إدارة الرشكة ونعرب عن رفضنا شكال ومضمونا هذه الطرق الغريبة خصوصاً أنها ليست 
املرة األوىل التي تزّج اإلدارة بالقضاء يف أمور شغلية، ووقع إنصاف إخواننا يف تلك الفرتة 

بعدم سمع الدعوى.
نحن ندعو كل االحرار واملنظورين وكل العمل وأبناء القطاع وابناء االتحاد العام التونيس 

للشغل للتصدي لهذه املهازل.

ماذا جيري يف رشكة سيلكتا؟

زواج مبارك
عىل بركة الله وحسن توفيقه تّم يف حفل بهيج عقد قران الشابني 

صابرين الغريب ومهدي التومي 
أجمل التهاين وأطيب األماين مبوفور السعادة والهناء للزوجني وإن شاء الله بالرفاء 

والبنني. 
*  عبد الفتاح الغريب

نرصالدين سايس
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وعكة صحية لحسونة املصباحي  
منذ طرده من التدريس سنة 1976 ألسباب نقابية تفرغ الكاتب حسونة املصباحي إىل الكتابة التي 

أصبحت مصدر رزقه الوحيد... وهو من القالئل الذين يعيشون من قلمهم...
حاليا مير الكاتب املصباحي بأزمة صحية وهو بصدد العالج يف مصحة خاصة دون أن تكون له تغطية 

اجتامعية من أي نوع كانت )ال ميلك دفرت عالج(.. .
ال أعتقد أن وزارة الثقافة التونسية ستتخىل عن كاتب تونيس وترتكه وحيدا يف مواجهة محنة املرض 

ونهش أصحاب املصحات الخاصة...

مجلس جهوي للتكوين 
املهني والتشغيل بنابل  
انعقد مجلس جهوي للتكوين املهني والتشغيل بنابل يف ظل األوضاع 
الكارثية التي تعرفها بعض املراكز القطاعية للتكوين زيادة عىل عالقة 

التوتر القامئة بني الجامعة ووزارة اإلرشاف. 

في مندوبية التربية بنابل

عدم تطبيق القانون وغياب تكافؤ الفرص
تدخل الهياكل النقابية للتعليم األسايس بنابل يف اعتصام مبقر املندوبية الجهوية للرتبية بنابل بناء عىل قرار الهيئة االدارية وتنديدا باملامرسات 

التالية:
1 ـ عدم التزام مصالح املندوبية بتعهداتها يف محارض الجلسات السابقة.

2 ـ تعمد بعض املصالح الفرعية املعاداة املفضوحة للعمل النقايب وسعيها للدفع باألوضاع نحو مزيد االحتقان مبا فيها السطو عىل القرار االداري.
3 ـ ترضر بعض الزميالت والزمالء من املشاركني يف الحركة النظامية للمديرين نظرا إىل عدم تطبيق القانون يف نطاق تكافؤ الفرص.

إن الفرع الجامعي للتعليم األسايس بنابل بقدر حرصه عىل نجاح العودة املدرسية يف ظروف عادية فإنه ملزم قانونيا ونضاليا بالدفاع عن مصالح 
املتعلامت واملتعلمني بالعمل عىل ضامن حقهم الدستوري يف مدرسة عمومية ذات جودة وعن مصالح منظوريه يف ظروف عمل طبيعية ويعلن 
دخوله اعتصاما يف مقر املندوبية إىل حني فض كل االشكاليات ويحمل وزارة اإلرشاف واملندوبية الجهوية للرتبية مسؤولية اي اضطراب يشوب العودة 

املدرسية.

النقابة األساسية لتعليم الكبار بنابل  
متابعة مللف تعليم الكبار واملتسم بالوضع الهش يف 
ظّل وضع مهني صعب ومهني،  سجلنا حضورنا، بعد 
املدرسني  من  عدد  بها  قام  التي  االحتجاجية  الوقفة 
عام  كاتب  بصفتي  اجتامعي  كطرف  املتعاقدين، 
للنقابة األساسية لتعليم الكبار بنابل ويف جلسة عمل 
مع السيد املستشار خليل عباس، تم خاللها استعراض 
املهني،  املسار  بتصحيح  املتعلقة  املستجدات  آخر 
الوزاري حرصه عىل تحسني  الطرف  أكد خاللها  وقد 
للتسوية يف  إيجاد حلول  العمل والرشوع يف  ظروف 

إطار تّصور مختلف لربنامج تعليم الكبار. 
وبناء عىل ما رصح به السيد مستشار وزير الشؤون 
املركز  مع  بالتنسيق  الوزارة  رشعت  االجتامعية 
يف  للرتفيع  مقرتح  إعداد  يف  الكبار  لتعليم  الوطني 
منحة املدرسني املتعاقدين من 340د إىل 700د )أجر 
صاٍف( ابتداء من السنة الدراسية الجديدة، يف انتظار 

الجلوس مع وزارة املالية وإقرار ذلك علام أّن هذه األخرية أبدت تفاعال إيجابيا عىل أن تتمكن خالل الفرتة القادمة من دراسة امللف من الناحية املالية. هذا واستعرض السيد 
خليل عباس الخطوط العريضة لخطّة إصالح شامل وجوهري ستشمل كل القطاع والتي سيكون فيها للمدرسني املتعاقدين دور يف صياغة وبلوة وتحديد مستقبل هذا الربنامج. 

تعزية
إلى األخ نورالدين 

الهيشري
عضو االتحاد المحلي 

للشغل بالحمامات
وكاتب عام النقابة 

األساسية لبلدية 
الحمامات

وفاة  نبأ  والحرسة  األىس  ببالغ  علمنا 
بإسم  إليكم  نتقدم  ذلك  وإثر  شقيقكم 
للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب 
بنابل بعبارات التعازي واملواساة راجني من 
الله العزيز القدير أن يتغّمد الفقيد برحمته 
الواسعة وأن يرزق أهله وذويه جميل الصرب 

والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

األساسي  للتعليم  الجامعي  الفرع 
بنابل

ضغط على قانون 
االطار واستنكار 
لحركة مديري 

املدارس
إّن الهيئة االدارية الجهوية للتعليم األسايس بنابل املجتمعة يف 
مقّر االتحاد الجهوي للشغل بنابل بإرشاف األخ حاتم بن رمضان 
عن  تعرب  إذ  واملالية  اإلدارة  عن  املسؤول  املساعد  العام  الكاتب 
التونيس  العام  االتحاد  العتيدة  املنظمة  إىل  بانتامئها  اعتزازها 
للشغل بإرثها النضايل ورصيدها الوطني وتوّجهها التقدمي وبعد 

تدارسنا للوضع القطاعي وطنيا وجهويا تعرب عن:
1 ـ استنكارها لعدم تكافؤ الفرص يف الحركة الوطنية ملديري 
وخاصة  التعاقد  سنوات  احتساب  بخصوص  االبتدائية  املدارس 
ملن يتوفر لهم إثبات خالص الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 
االجتامعية والعمل الدوري واحتساب العقوبة من الدرجة الثانية 
أو عدم احتسابها وتدعو وزارة الرتبية ملراجعتها يف نطاق تطبيق 

القانون.
عىل  الضغط  ومصالحها  الرتبية  وزارة  مبحاولة  تنديدها  ـ   2
يرّض  مام  الزائدة  الساعات  وتوزيع  األقسام  وضّم  اإلطار  قانون 
لزميالتنا  عمل  وظروف  املتعلمني  ألبنائنا  التعليمية  بالجودة 

وزمالئنا.
تتبّنى  إذ  بنابل  األسايس  للتعليم  الجهوية  اإلدارية  الهيئة  إن 
 03 بتاريخ  الصادر  بنابل  األسايس  للتعليم  الجامعي  الفرع  بيان 
أوت 2022، فهي تحتفظ بالدفاع عن كل منظوريها بكل الطرق 
كل  لتدارس  انعقاد  حالة  يف  نفسها  وتعترب  والرشعية  القانونية 

التطورات.
* الكاتب العام
محمد الهادي العفيف
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قالت وزيرة الصناعة واملناجم والطاقة نائلة القنجي إنّه تقرر الرتفيع 
يف أسعار املحروقات، وذلك بعد أشهر من تعليق العمل بآلية التعديل 

االوتوماتييك الشهري ألسعار بعض املواد النفطية.
وأوضحت الوزيرة أّن الحكومة قررت خالل الفرتة السابقة إرجاء زيادة 
األسعار لعّدة اعتبارات اقتصادية واجتامعية وللمحافظة عىل املقدرة 

الرشائية للتونيس.
وأفادت ان الزيادة ستكون طفيفة، الفتة اىل ان سياسة تعديل أسعار 
املحروقات مفروضة ومتواصلة، مع التزام الحكومة بالقرار العديد من 
االجراءات املصاحبة، كام قالت ان األزمة الروسية األوكرانية كان لها 
ثقل كبري عىل إمدادات النفط. وأشارت يف السياق ذاته إىل أن حاجيات 

الدعم تضاعفت 3 مرات.
وستكون الزيادة املُرتقب إعالنها، هي الزيادة رقم 4 خالل سنة 2022، 
علام أّن وزارة الصناعة أعلنت يوم 14 افريل املايض تعديل أسعار بعض 
املواد البرتولية، حيث »يتم الرتفيع يف سعر البنزين الرفيع الخايل من 
الرصاص: 2330 مليام للرّت أي بزيادة 110 مليم للرّت وسعر الغازولني 

الغازوال دون كربيت: 2010 مليم للرّت أي بزيادة 95 مليام للرّت«.
كام تّم الرتفيع يف سعر الغازولني العادي: 1790 مليام للرّت أي بزيادة 
85 مليام للرّت وسعر البنزين الخايل من الرصاص »املمتاز«: 2600 مليم 
الغازولني بدون  الرتفيع يف سعر  للرّت( وتّم  بزيادة 240 مليام  للرّت أي 

كربيت »املمتاز« 2310 مليم للرّت أي بزيادة 210 مليم للرّت«.
وبيّنت الوزيرة أّن تونس تستورد أكرث من 53 باملائة من حاجياتها، ومع 
تواصل ارتفاع أسعار النفط عىل املستوى العاملي فإّن حاجيات التمويل 
إىل  ارتفعت  دينار  مليون   5200 بـ   2022 ميزانية  قدرت ضمن  التي 

10200 مليون دينار خالل شهر جويلية 2022.
كام ارتفع حجم الدعم اىل 8000 مليون دينار، بحسب تأكيد الوزيرة، 
لالستثامر  املرصودة  امليزانية  حجم  تجاوز  الدعم  حجم  ان  مبيّنة 

العمومي واملقدرة بـ 7700 مليون دينار و»هو امر مقلق«.
كام قالت السيدة الوزيرة إن الزيادة املنتظرة لن توفر سوى 16 باملائة 

من حاجيات التمويل، مشددة عىل أن الظرف يقتيض الرتفيع مجددا.
الروسية  الحرب  وتداعيات  الطاقي  للميزان  الهيكيل  العجز  ويشكل 
بلدان  كافة  تعرفها  التي  والصعوبات  العاملية  األسعار  عىل  األوكرانية 
العامل يف التزود مبختلف املنتجات الطاقية، اهم العنارص التي تدعو اىل 
تكثيف جهود االقتصاد يف كافة املجاالت ومزيد تفعيل دور املستهلك 
املنزيل او القطاع العمومي او البلديات يف املجهود الوطني لتخفيض 

الطلب عىل الطاقة.
من  الكهرباء  انتاج  من  باملائة   35 نسبة  تحقيق  اىل  تونس  وتسعى 

الطاقات املتجددة بحلول سنة 2030.
وأنهت الوزيرة بالقول: إن التوّجه نحو الطاقات املتجّددة مل يعد خيارا 
إذ بات رضورة ملواجهة عجز طاقّي ما فتىء يتعّمق ليتحّول من 10 
باملائة يف 2010 إىل 48 باملائة يف 2021 مع ذروة بلغت 59 باملائة يف 

.2019

وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة 

والدعم  املحروقات  أسعار  يف  الرتفيع  قريبا 
تجاوز حدود امليزانيّة

ماذا يف برنامج األمان االجتماعي
نادي  نظم  املدرسيّة  العودة  قبل 
صحافية  ندوة  ببنزرت  الصحافة 
حول برنامج األمان االجتامعي كانت 
املديرة  السيدة شادلية جباري  أثثتها 
الجهوية للشؤون االجتامعية ببنزرت 
بحضور عدد من اإلعالميني الجهويني.

ميس  الذي  االجتامعي  الربنامج  هذا 
ومحدودة  الفقرية  العائالت  رشيحة 
املجاين  بالعالج  واملتمتعة  الدخل 
واليات  بكافة  املنخفضة  وبالتعريفة 
الجمهورية ومساعدتهم عىل مجابهة 
املدرسية  العودة  وتكاليف  مصاريف 

والجامعية والتخفيف من وطأتها وإعالمهم عن طريق اإلعالم الجهوي بانطالق قبول مطالب املساعدات ودعوتهم االتصال بوحدات الشؤون 
االجتامعية املوجودة يف كافة معتمديات الوالية مرفوقني مبلفاتهم للتمتع باالشرتاكات املجانية يف النقل العمومي داخل الوالية وخارجها بالتنسيق 

مع الوحدات داخل الجمهورية حيث يزاولون تعلمهم.
هذا وسيتمتع كل طالب أو طالبة مبنحة نقدية قدرت بـ 120 دينارا و 50 دينار نقدا لكل ابن من أبناء هذه العائالت املزاولني لتعليمهم االبتدايئ 

واألسايس والثانوي. 
تلميذ وتلميذة وحصل 1002 منهم عىل  االجتامعي 1000 طالب وطالبة و 9000  األمان  برنامج  الفارطة من  السنة  وللتذكري فقد متتع خالل 

اشرتاكات نقل عمومي مجاين.
* عبد الفتاح

بالتلميح والتصريح

االستهالك عقلية !
* لطفي املاكني

ال أعتقد ان هناك إختالف لدى غالبية رشائح املجتمع كون االرتفاع 
املتواصل لالسعار والذي مل يستنث أي منتوج قد أنهك الجيوب املثقوبة 
الخرباء  تقديرات  من  يتواتر  ما  حسب  سوءا  اكرث  سيكون  القادم  وان 
العامل خاصة  دول  اغلب  التي مست  العاملية  االزمة  واملختصني يف ظل 
بعد اندالع الحرب الروسية االوكرانية مبا جعل توريد املنتوجات االساسية 
مصدرها  ان  مبا  شحيحة  باتت  التي  الصعبة  العملة  من  لكثري  يحتاج 
بتداعيات  غريهم  مثل  تأثروا  بالخارج  والعامل  السياح  ونعني  االسايس 
االول  االقتصادي  الرشيك  باعتبارها  االوروبية  بالبلدان  خاصة  االزمة 

لبالدنا.

االنتباه  من  البد  حقائق  عنا  يحجب  ان  يجب  ال  ذلك  كل  ان  اال 
لغالبية  االستهالكية  العادات  يف  متفشية  سلوكات  باالساس  هي  اليها 
فقط  يحتاجونها  التي  املواد  تخزين  وعقلية  اللهفة  خاصة  املواطنني 
من أجل اسكات »جوع داخيل« يستبد بالنفوس كلام تبادرت لالذهان 
فرضية ان هناك امرا قد يعيق استمرار الحياة اليومية اذ كان داخل البالد 
او خارجها وهنا نتذكر ما حصل عند اندالع حرب الخليج أو الكسوف 
لدى  الجامحة  الرغبة  تلك  اكتشفنا  اذ  الكورونا  وآخرها  االوبئة  وتفيش 
أسعارها  من  رفع  مام  مبنازلهم  الغذائية  املواد  تكديس  يف  التونسيني 
التحكم  عىل  وقدرتها  التوزيع  مفاصل  عىل  حينها  السلطة  هيمنة  رغم 
يف مسالكه واستمرت تلك العادة لكن املعطيات تغريت يف عالقة بعدم 
القدرة كام كان سابقا للسيطرة عىل مسالك التوزيع وكبح جموح االسعار 
الخرباء  بحسب  ومرتبطا  اسواقنا  يف  بارزة  سمة  اصبح  االنفالت  ان  بل 
اتيانها ويف الوقت نفسه  التي يرص املواطن عىل  واملختصني بالسلوكات 

يتضمر ويتشىك من غالء تكاليف العيش.

فأي تفسري لتلك الطوابري كلام روج ألي بضاعة حتى التي تستهلك 
النهار  ساعات  مدى  عىل  السيارات  طوابري  أو  السنة  أو  الشهر  يف  مرة 
دون أن يكون هناك موجبا قاهرا لجوالنها وما تستهلكه من محروقات 
إىل  يصل  ان  يتوقع  الذي  اسعارها  ارتفاع  من  العربات  اصحاب  يشتيك 
تناقض  الدولة  مازالت  املقابل  الحالية ويف  السنة  نهاية  دنانري مع  ثالثة 
نفسها حني تتذمر من حجم اعتامدات الدعم املخصصة للمحروقات مع 
الوظيفية  تنقالتهم  تتطلبه  ما  بكثري  تتجاوز  بوصوالت  املسؤولني  متتيع 
وكأنها تُعدل الكفة مبا يتكبده املواطن من زيادات مرتقبة اعلنت عنها 
الوزيرة املكلفة بالصناعة والطاقة وغري ذلك من سلوكات التبذير يف املاء 
باآلالف  محملة  الشاحنات  يوميا  نرى  الذي  والخبز  الكهرباء  واستهالك 
من بقاياه يف حني كان االجدر أن يتعود التونيس عىل استهالك فقط ما 

يحتاجه وال »يشرتي بعينه« كام يقول املثل العامي لدينا.

فإن  واالجتامعية  االقتصادية  االزمة  وقع  شدة  رغم  انه  املحري 
املجتمعات  ان  حني  يف  مجتمعنا  رشائح  لدى  تتغري  مل  السلوكات  تلك 
االخرى تفاعلت مع تداعيات االزمة وتخلت عن العديد من السلوكات 
للنقل  استعاملهم  االخبار عن  تطالعنا  اذ  مليزانياتها  املنهكة  االستهالكية 
ببالدنا(  القطاع  نفس  يعانيه  مبا  مقارنة  منظور  لالمانة  )وهو  العمومي 
وتركهم لسياراتهم واالقتصار يف مشرتياتهم اال عىل الرضورية منها حتى 
يقدم صورة  الحال عندنا مبا  القاممة كام هو  نهايتها حاويات  تكون  ال 
سلوكات  يتصنع  هو  او  بورجوازي  مجتمع  كأننا  اي  للحقيقة  معاكسة 
السوق  تقلبات  مسايرة  عىل  قدرته  وعدم  عوزه  ليخفي  البورجوازية 
العاملية التي أوجعت اكرث الشعوب رفاهة يف ا لعامل ولعل ما يجري يف 
أوروبا وتحديدا يف دولة مثل املانيا التي تعترب القاطرة التي تقود اقتصاد 
الطاقة  ألزمة  السلبية  التداعيات  وقع  عىل  مثال  أصدق  العجوز  القارة 
وندرة املواد الزراعية وهو ما يفرض عىل الجميع دولة ومواطنني االلتزام 
باالستهالك الرشيد حتى ال نصل إىل مرحلة يصعب فيها تأمني األساسيات 

كام حصل يف أكرث من بلد يف العامل.
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مرة أخرى ودون رحمة وشفقة عىل املواطن البسيط، يتواصل ارتفاع نسق األسعار دون توقف منذ 

أوت 2021 أي منذ انطالق الفرتة االستثنائية ليصل إىل 7.8 يف املائة يف ماي 2022 ثم إىل 8٫2 يف شهر 

جويلية 2022 خاصة بالنسبة إىل املواد األساسية لقفة املواطن التونيس: 

- البيض: 24٫2 يف املائة

- الزيوت الغذائية: 22٫3 يف املائة

- الغالل: 18٫6 يف املائة

- مواد البناء: 10٫2 يف املائة

- املالبس واألحذية: 10٫4 يف املائة

والغاز  الكهرباء  فاتورة  يف  منتظرة  زيادات  مع  التونيس  للمواطن  الرشائية  للمقدرة  متواصل  تهّرٌؤ 

وارتفاع مبالغ األقساط بالنسبة إىل الذين لديهم قروض بنكية.

تقرير  إليه  أشار  الذي  الخطر  مع  الصعبة  بالعملة  الدولة  موارد  تعبئة  يف  الغموض  ظّل  ويف 

العملة  من  املدخرات  تآكل  من  فيتش 

اىل  األسعار  تنفجر  أن  الخوف  كل  الصعبة، 

مستويات ال ميكن التحكم فيها. يف مثل هذه 

األزمات الخانقة، ليس هناك إال طريق واحد 

اليد  يف  اليد  والعمل  الوطنية  الوحدة  هو 

لتجنب  إقصاء  أدىن  ودون  التونسيني  كل  مع 

والتخوين  والتقسيم  اإلقصاء  طريق  الكارثة. 

األسوإ.  نحو  القوى  ويشتت  العزائم  يشّل 

التهدئة  خطاب  هو  واألرسع  األمثل  الحّل 

والطأمنة للداخل والخارج وال ميكن أن يصدر 

إالّ من رئيس الجمهورية.

الخبري االقتصادي رضا شكندايل

خطاب التهدئة والطمأنة رضوري واخلوف أن تنفجر األسعار

* لطفي املاكني

االزمة  استفحال  ظل  يف  اليوم  متأكدة  الحاجة  باتت 

املصاريف  يف  التحكم  رضورة  اىل  واالجتامعية  االقتصادية 

التبذير وهو ما ال ميكن  من خالل حسن االستهالك اي عدم 

انكاره يف عادات املواطن التونيس يوميا مام سيزيد من ارهاق 

ميزانيته املنهكة إلتهاب ارتفاع االسعار ومحدودية موارده.

رئيس  الرياحي  لطفي  أشار  الوضعية  لهذه  توصيفه  ويف 

تغيريها  ان هناك عقليات يجب  إىل  املستهلك  ارشاد  منظمة 

بعد ان تعودت لعقود عىل االستهالك املفرط وهنا يرى محدثنا 

ان املسألة البد ان تكون وفق خطة مدروسة تتجه أساسا إىل 

الناشئة.

تطبيقها  يف  املنظمة  انطلقت  التي  الخطة  هذه  وترتكز 

االبتدائية  املدارس  ببعض  الفاعل  املستهلك  نوادي  بعث  عىل 

لالطالع  املنتوجات  مختلف  مكونات  معرفة  عىل  وتحفيزهم 

عىل حقيقة احتياجاتهم بعيدا عن اللّهفة والتبذير وقد الحظنا 

الربنامج  محتوى  مع  النوادي  بهذه  الناشطني  قبل  من  تجاوبا 

خاصة يف عالقة باالستهالك حسب الحاجيات.

يف  السيئة  العادات  املستهلك  ارشاد  منظمة  رئيس  وارجع 

ثقافة  غياب  اىل  غريها  او  االساسية  املواد  عىل  باللهفة  عالقة 

ودعا  تبذير  كلها  استهالكية  ثقافة  وتفيش  رشيدة  استهالكية 

املواد  تكديس  دون  فقط  يحتاجونه  مبا  االكتفاء  اىل  املواطنني 

الن ما نراه اليوم هو أطنان من الفضالت كان ميكن تجنبها واكد 

ان االمر ال يقترص عىل االستهالك داخل العائلة بل هو موجود 

ما  استغالل ظرف معني الستهالك  واملقاهي حيث  املطاعم  يف 

يفوق الحاجة.

بعديد  واالقتداء  السلوكات  هذه  تتغري  ان  محدثنا  ويتمنى 

الرشيد يف هذه  االلتزام باالستهالك  التي تحرص عىل  الشعوب 

الظروف الصعبة وهذا يحتاج إىل وعي جامعي اذ ميكن ان يحدد 

الطبيب مثال كمية الدواء الالزمة اي تجنب وصف علبة كاملة 

إذا كانت الرضورة متوقفة عىل عدد معني من اقراص الدواء ويف 

الوقت نفسه مراعاة السعر املناسب وعدم وصف نوع ادوية 

باهظة الثمن واىل ذلك االبتعاد عن االستعامل املفرط للسيارة 

وما يرتتب عنه من استهالك للوقود الذي يعرف ارتفاعا دوريا يف 

اسعاره وغري ذلك. اال انه ال يجب انكار ان هناك غيابا للجودة 

الخبز وما ينجر  املواد وهذا نالحظه يف مادة  عند صنع بعض 

عنه من اهدار لآلالف منه آخذا باالعتبار أن الدولة تدعمه وما 

تتكلف عىل املجموعة الوطنية واالنعكاسات املرتتبة عىل ذلك 

وهو ما تبينه االرقام املعلنة من قبل عديد املصادر عن العجز 

عن مسايرة مثل هذه االوضاع مع استمرار االزمة االقتصادية 

بتجنب  املستهلكني  لدى  وعي  من  يتطلب  وما  واالجتامعية 

اللهفة وازدياد املصاريف املرهقة مليزانية العائلة.

الكراس  أسعار  أّن  الرياحي  لطفي  املنظمة  رئيس  وأكد 

ارتفاعا  السنة  هذه  خالل  ستشهد  املدرسية  واملواد  املدريس 

مشطًّا. وقال الرياحي إّن املنظمة تتوقع أن تصل زيادة أسعار 

الكراس املدريس إىل 40 باملائة، ُمرجعا ذلك إىل النقص يف مادة 

الورق وارتفاع أسعار املحروقات وتضاعف كلفة الشحن بأكرث 

من 3 مرات.

انه  املدريس حافظ عىل أسعاره، غري  الكتاب  أّن  إىل  وأشار 

لفت يف هذا الصدد إىل أنّه ال ميثل سوى 10 باملائة من النفقات 

هامش  تحديد  إىل  ودعا  املدرسية.  للعودة  املخصصة  الجملية 

الربح بالنسبة للمواد غري املدعمة ما من شأنه أن يساعد األرس 

التونسية عىل مجابهة غالء املعيشة. كام طالب الهياكل املعنية 

املعقول  غري  من  انه  عىل  مشددا  املراقبة،  حمالت  بتكثيف 

ترويج سلع متدنية الجودة وبأسعار باهظة.

للحقوق  التونيس  املنتدى  أعدها  دراسة  إىل  وبالعودة 

يف  التلميذ  تكلفة  فإّن  املايض،  العام  واالجتامعية  االقتصادية 

املرحلة اإلعدادية والثانوية بلغت يف 2019 أكرث من 3249 دينار 

وبلغت يف التعليم االبتدايئ أكرث من 1469 دينار.

املرحلة  يف  التلميذ  عىل  العائيل  اإلنفاق  متوسط  ويبلغ 

اإلعدادية حوايل 2500 دينار سنة 2018 مام يعكس الصعوبات 

املادية التي تواجهها خاصة العائالت الفقرية لتدريس أبنائها.

واستنادا إىل معطيات صادرة عن الغرفة الوطنية للكتبيني 

املدرسية  األدوات  فإّن   والتجارة،  للصناعة  التونيس  باالتحاد 

ستشهد بدورها ارتفاعا، موضحة أّن الكراس املدريس غري املدعم 

سيشهد ارتفاعا مشطًّا يف األسعار مقارنة بالسنوات الفارطة.

من  الكراس  تكلفة  سعر  ارتفاع  إىل  ذلك  الغرفة  وأرجعت 

سعر  وارتفاع  الورق  ماّدة  يف  الفادح  النقص  بسبب  املصنع 

توريده، وكذلك الشأن بالنسبة إىل الكتاب املوازي.

لطفي الرياحي رئيس منظمة إرشاد املستهلك لـ »الشعب«

نحن نفتقد  لثقافة االستهالك حسب احلاجة بعيدا عن اللهفة والتبذير

أسعار الكراس 
املدرسي تعرف
 زيادة  بـ 40 %
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الملف االقتصادي

* بقلم األستاذ عبد الرحامن الالحقة     

قبل الخوض يف عوائق االستثامر يف تونس وتعدادها يجب العودة بشكل 
رسيع إىل موضوع الجباية بالتأكيد عىل رضورة تغيري مقاربة تونس يف 
 2022 لسنة  الدويل  البنك  تقرير  أشار  حيث  امللف  هذا  مع  التعامل 
فقراته  إحدى  يف  منصف«  تعايف  تحقيق  أجل  من  »التمويل  بعنوان 
متطّورة  رضيبية  وإدارة  سياسة  وجود  إّن   ...« التايل:  التشخيص  إىل 
رضائب  فرض  إّن  الدين...  تحمل  عىل  القدرة  الستمرارية  رضوري  أمر 
الرأساملية  األرباح  و  املمتلكات  عىل  الرضائب  طريق  عن  الرثوة  عىل 
االقتصادات  معظم  يف  إيرادات  لتحقيق  مستغلة  غري  اسرتاتيجية  يعد 
الصاعدة...«. ويبني هذا املقتطف اقتناع عديد املدارس الفكرية برضورة 
إرساء نظام رضيبي ناجع ومنصف للتحكم يف املديونية وإيجاد املوارد 
الرضورية لتمويل السياسات التنموية وتدعيم استقاللية البلدان الفقرية 

وارتباطاتها بالخارج واستقالل قرراتها الوطنية. 
والحديث عن رضيبة سنوية عىل الرثوة أو رضيبة تقديرية بـ 10 % عىل 
ثروات كربى الرثوات مل يعد من املحرمات حتى عند أعتي االقتصاديني 
الليرباليني. لكن لألسف ما تزال الحكومة التونسية بعيدة كل البعد عن 

هذه املقاربات الجديدة وال تزال خاضعة لسلطة اللوبيات التي تتحكم 
يف النشاط االقتصادي عرب رشكات صغرى ومتوسطة يف مجملها ومحمية 
من املنافسة بترشيعات بالية لذلك ليس غريبا يف تونس أن يجد املواطن 
العادي نفسه تحت رحمة نفس العائلة فيشتغل يف رشكة األب و يفتح 
نزل  يف  أمكن  إن  القصرية  عطلته  ويقيض  االبن  بنك  يف  البنيك  حسابه 
الزوجة ويشرتي سيارته من عند ابن العم ويؤمنها يف رشكة تأمني باسم 
العائالت  هذه  فبعض  األصهار.  عند  من  الدجاج  يشرتي  و  الخال  ابن 

تعرف عنا ما ال يعرفه عنا أقاربنا.
اللوبيات  لهاته  االقتصادي  النفوذ  تزايد  الدراسات،  عديد  وحسب 
وازداد مؤرش تركز األنشطة االقتصادية بحوايل 30 % وهو مؤرش يقيس 
املتنّفذة  العائالت  نجحت  أخرى  بلغة  ما.  اقتصاد  يف  املنافسة  مستوى 
الوطني  االقتصاد  والتحكم يف  نفوذها  زيادة  األخرية يف  العرشية  خالل 
وتعطيل االستثامر عرب شبكات الفساد يف اإلدارات وارتباطاتها الحزبية. 
من جهة أخرى وعىل عكس الخطاب السائد فإن ضعف نسبة االستثامر 
يف تونس يعود إىل منتصف الثامنينات. فبعد تراجع نسبة االستثامر من 
تونس  حافظت   1985 يف   %  24 إىل   %  32 من  الخام  الداخيل  الناتج 
عىل نفس هذه النسبة املحتشمة لعقود طويلة يف حني حققت البلدان 

املنافسة نسب استثامر يف حدود 35 % وهو ما يفرس عدم قدرة بالدنا 
بجودة  واالرتقاء  املواطن  دخل  مستوى  وتحسني  البطالة  محاربة  عىل 
الثاين  أّما االختالف  الصحة والتعليم.  األساسية ويف مقدمتهم  الخدمات 
كان يف مجمله عموميا يف  االستثامر  أن  يتمثل يف  السائد  الخطاب  مع 
حني اكتفى القطاع الخاص باستثامرات ضعيفة يف قطاعات إنتاجية ذات 
كام  الخارجية  و  الداخلية  املنافسة  من  ومحمية  ضعيفة  مضافة  قيمة 
سبق أن أرشنا. ولو أمعنا  النظر  فسنالحظ أّن تونس تشبه أكرث املناطق 
الصناعية يف جنوب أوروبا وليس إىل بلد غني مبوارده البرشية ويرنو إىل 
االرتقاء مبستوى عيش مواطنيه. وتبقى املؤرشات الصادرة عن الحكومة 
الحالية غري مشجعة لتغيري واقع االستثامر يف تونس يف ظل تلكؤ اإلدارة 
دوره  لعب  عىل  املايل  القطاع  وإجبار  وتطويرها  الترشيعات  تغيري  يف 
كامال يف متويل االقتصاد. ومن بني املؤرشات السلبية هو إعالن الحكومة 
عن حذف 25 رخصة استثامر وتعويضها بكراسات رشوط تّم إعدادها 
بإرشاف الغرف االقتصادية والتجارية التي تتحكم حاليا يف السوق يف ظل 

تضارب صارخ للمصالح. 
والنمو  باالستثامر  للنهوض  اإلمكانيات  كل  لديها  بالدنا  الخالصة  ويف 

العادل واملستدام لكنها تفتقد لحاكم شجاع عادل ومنصف..

نموّ االستثمار يف تونس رهني سياسة جبائية متطوّرة وعادلة

إيقاف رئيسة بلدية 
طربقة  

يرسي  بجندوبة،  االبتدائية  املحكمة  باسم  الرسمي  الناطق  قال 
السلطاين إن قايض التحقيق األول باملكتب الثاين باملحكمة املذكورة 
رئيسة  حق  يف  بالسجن  إيداع  بطاقة   2022 أوت   09 يوم   أصدر 
املجلس البلدي بطربقة، وذلك بعد أن متت إحالتها من قبل النيابة 
عمومي  موظف  استغالل  بتهمة  اإليقاف  يوم  بتاريخ  العمومية 
لصفته الستخالص فائدة ال وجه لها لنفسه أو لغريه واإلرضار باإلدارة 
لتحقيق  وظيفه  العمليات مبقتىض  املنطبقة عىل  الرتاتيب  ومخالفة 
فائدة أو إلحاق رضر واملشاركة يف ذلك عىل معاين الفصول 96 و 32 

من املجلة الجزائية. 
هذا يف انتظار استكامل األبحاث املجراة، هذا القرار يأيت إثر حملة 
أمنية للتثبت يف االعتداء عىل امللك العمومي البحري تبني من خاللها 
أن بلدية طربقة منحت رخصا لرتكيز مظالت شمسية بعدد يتجاوز 
العدد املسموح به من قبل وكالة حامية وتهيئة الرشيط الساحيل، 
ال  عمومية  بشواطئ  لالنتصاب  رخصا  البلدية  إصدار  اىل  باإلضافة 

يسمح فيها بذلك.
يُذكر أن رئيسة بلدية طربقة تم انتخابها يف 16 ماي من السنة الجارية. 

* لطفي املاكني

بنّي االستاذ محمد رامي عبد املوىل يف دراسته »األبوية املفرطة يف 
الوسائط  الدستور عرب مختلف  دستور قيس سعيد« ان املفرسين لهذا 
سيتضمن  بل  محضا  سياسويا  يكون  لن  أنه  يرون  واالتصالية  االعالمية 
النسق  بأن  انطباعا  اعطتنا  التوطئة  وحتى  جيّدة  اقتصادية  توجهات 
االقتصادي واالجتامعي سيكون حارضا بقوة يف الدستور وان ريح الثورة 
الحياة«  مرافق  كل  يف  والتنكيل  »التجويع  النص  ستكتسحان  وروحها 
الفساد  »زاد  الوطنية  والكرامة  والحرية  بالشغل  املرشوعة  مبطالبته 
استفحاال« »االستيالء عىل ثرواتنا الطبيعية« »السطو عىل املال العام دون 

العدالة  تحقيق  »مرحلة  محاسبة« 
اجتامعية«  اقتصادية  دميقراطية 
الوطن  لرثوات  العادل  »التوزيع 
واالجتامعية  االقتصادية  التنمية 

تنمية مستمرة دامئة«!
لألبعاد  تحليله  يف  توقف  كام 
غياب  عند  واالجتامعية  االقتصادية 
تغيريات  بخصوص  النوايا  اعالن 
االقتصادي  النموذج  يف  جذرية 
للفالحة  اعتبار  إعادة  ال  اذ  القائم 
السيادة  تكريس  إىل  سعي  وال 
الصناعة  عن  حديث  وال  الغذائية 
وال إشارة إىل االقتصاد الرقمي كام ال 
فقط  التضامني  لالقتصاد  ذكرا  نجد 
وضامن  والخاص  العام  القطاعني 
أن  رغم  بينهام  والتكامل  التعايش 
فرصة  يفّوت  مل  الجمهورية  رئيس 
عن  للحديث  االخرية  السنوات  يف 
مرسوما  اصدر  بل  االهلية  الرشكات 
هنا  وتساءل  الصدد  هذا  يف  رئاسيا 
وهل  والتكامل  التعايش  معنى  عن 

يعني هذا مثال عقد رشاكات بينهام ام تحديد 
ملجاالت كل واحد منهام وهل نفهم من خالل 
مؤسسات  الحفاظ عىل  سيتّم  انه  الفصل  هذا 

القطاع العام من الخوصصة ام العكس؟

األوضاع  تغير   *
المعيشية

الرئيس  كان  ان  آخر  جانب  من  واستفرس 
يف  »االنتصار  ان  ال  ام  يدرك  سعيّد  قيس 
رغبة  اساسا  يعني  بنعم  بالتصويت  االستفتاء 
احزاب  معاقبة  يف  التونسيني  من  مهّم  جزء 
ونخب اجهضت احالمهم يف العدالة االجتامعية 

اي  وينتظرون  والثورة  الدميقراطية  يكرهون  وجعلتهم  الكرمية  والحياة 

مخلص وأنهم يف حال مل تتغري االوضاع يف 
املدى القصري واملتوسط فإنهم سينبذون 
كل من سّوق لهم الكثري من الكالم من 

أجل تغري اوضاعهم املعيشية.
ردود  اىل  االحباط  ذلك  وسيدفعهم 
إىل  الغضب  ويتحول  حدة  اكرث  أفعال 
تحركات ميدانية وحركات اجتامعية مع 
يف  ضبابية  هناك  ان  مبا  الوضوح  غياب 
للرئيس  واالقتصادي  السيايس  املرشوع 
عىل  الدالة  املؤرشات  وتعاظم  سعيد 
)املديونية  السابقني  خطى  عىل  سريه 
النقد  صندوق  لرشوط  الخضوع  ـ 
إىل  والسعي  املانحة  والجهات  الدويل 
تصفية  القطاع العام وتنصل الدولة من 

مسؤولياتها االجتامعية(.

* صعوبات كثيرة
تدفع  ان  البّد  املؤرشات  هذه  كل 
خطوات  بإنجاز  الترسيع  إىل  بالحكومة 
من  املواطنون  يكابده  ما  مع  للقطع 
ان  ذلك  عيشهم  لتأمني  صعوبات 
ذهابهم باتجاه عودة متركز السلطة لدى رئيس 
التجارب  عليه  كانت  ملا  إعادة  هو  الجمهورية 
السياسية السابقة. أي رئيس له كامل الصالحيات 
وهذا  املشاكل  لجميع  الحلول  كل  ايجاد  وعليه 
املوىل  عبد  رامي  محمد  االستاذ  اعتربه  ما 
االستفتاء  اىل  ذهبوا  من  الن  املفرطة«  »األبوية 
الهيمنة  تفاصيل  أوىل  بدرجة  تعنيهم  تكن  مل 
الخروج  غايتهم  بل  ومطباتها  السلطات  عىل 
اندلعت  ان  بعد  الجوع  الفقر وشبح  دائرة  من 
الحرب الروسية األوكرانية والخشية من حصول 
العامل وهذا  البرش يف  تهّدد حياة ماليني  مجاعة 
من  وتحذر  االعالم  وسائل  مختلف  له  ترّوج  ما 

سناريوهات مؤملة للشعوب.

األستاذ محمد رامي عبد المولى

من ذهبوا لالستفتاء تدفعهم رغبة  يف تحسني أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية

ال بد من 
تغليب العدالة 
االجتماعية 

والحياة الكريمة 
على الجوانب 

السياسية
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الملف االقتصادي

الدين  عز  واملايل،  االقتصادي  الخبري  قال 
سعيدان »إن لتونس كل املقّومات لتكون 
دميقراطية  ولتكون  اقتصاديا  ناجحا  بلدا 

ناجحة إذا ارادت ذلك فعال«.
يف  مشاركته  هامش  عىل  سعيدان  واشار 
الطاقة  حول  املستديرة  املائدة  أعامل 
والتنمية  االخرض  واالقتصاد  الخرضاء 
العاملية  املبادرة  نظمتها  التي  املستدامة، 
الحاممات،  مبدينة  واالستدامة  للحوكمة. 
إىل أن الدراسات تبّي أن تونس قادرة عىل 
انطلقت يف  إذا  النمّو  نقاط  كسب عديد 
مبا  العمومية  للمؤّسسات  جّدي  إصالح 
سنويا  منّو  نقطتي  تحقيق  من  سيمكنها 
وأنّها قادرة عىل كسب نقطتي اضافيتي 
حقيقة.  والرشوة  الفساد  قاومت  إذا 
واعترب سعيدان أن البالد قادرة عىل انقاذ 

اقتصادها واملرور من وضع الركود اىل تسجيل معدالت منو ميكن أن تصل 
إىل 6 وحتّى 7 باملائة إذا أرست برنامج انقاذ حقيقي لالقتصاد ونقطتي 
فرص  هي  »لالسف  وتابع  املغاريب.  االندماج  تحقق  ما  إذا  إضافية  منو 

مهدورة وال يجب التغايض عنها الن لتونس كل مقومات النجاح«.
السياسية  اشكالياتكم  بحل  قائال »عجلوا  القرار  أصحاب  باملناسبة  ودعا 
لنهتّم بإنقاذ اقتصادنا ألنّه يواجه صعوبات كبرية جدا وعديد املؤسسات 
إن  رضورية  إصالحات  يف  للدخول  تونس  تنتظر  ماذا  تتساءل  الدولية 

حصلت عىل اتفاق مع صندوق النقد الدويل أو دونه«.
وتابع »لقد اضعنا الكثري من الوقت يف الجوانب السياسية والسياسوية 

واهملنا الجانب االقتصادي. وقد أصبح اقتصادنا عاجزا عن القيام بأدواره 
يف خلق الرثوة وتحقيق النمو وإحداث مواطن الشغل«.

وتابع بالقول »يبدو ان صندوق النقد الدويل عدل اخريا موقفه واستغل 
فرصة املصادقة عىل الدستور الجديد للقيام بذلك ليطرح امكانية الوصول 
العام  االتحاد  من  مسبقة  موافقة  هناك  يكن  مل  وان  حتى  اتفاق  اىل 
التونيس للشغل«. واعترب ان »تعديل هذا املوقف هو جيد ويف مصلحة 
تونس خاصة يف ظل التأخري الكبري يف املحادثات، التي دامت 14 شهرا، 
بينام كان من املفروض ان ال تستغرق أكرث من 3 أو 4 اسابيع مربزا ان 
مع صندوق  االتفاق  أن  وبّي  اتفاق.  إىل  بعد  تصل  مل  املفاوضات  هذه 
النقد الدويل وان تحقق فإنه لن يكون كافيا ألن حاجيات تونس تفوق 

وفق  الصندوق  يقدمه  ان  ميكن  ما  بكثري 
نظام الحصص، الذي يعتمده، وعىل تونس 
ان تبحث عن الحل يف داخلها وهو »الحل 
التونيس التونيس« واألمر سيكون أهون إذا 
الدويل  النقد  صندوق  مع  االتفاق  تحقق 
التونيس  فالحل  دونه  من  حتى  ولكن 

التونيس ممكن...
األخرض  االقتصاد  بخصوص  وقال سعيدان 
األخرض  »االقتصاد  املستدامة  والتنمية 
ان  واما  منه  مفّر  ال  طريق  وهو  نعمة 
أنها  واما  املسار  هذا  يف  تونس  تنخرط 
أّن  تيقن  عاملي  مسار  من  نفسها  ستقيص 
االقتصاد األخرض هو رضورة حياتية وليس 
ستسري  التي  البلدان،  وان  الرتف  باب  من 
يف هذا النهج ستنجح وستستفيد والبلدان 
نفسها  ستقيص  جاهزة  تكون  لن  التي 

بنفسها«.
وأضاف »إن التنمية املستدمية موضوع محوري مطروح للنقاش والحوار يف 
العامل ولكنه لالسف بعيد كل البعد عن اهتاممات املسؤولي والسياسيي 

يف تونس رغم أن التغافل عنه فيه تهديد كبري لالقتصاد التونيس«.
التي  وخاصة  التونسية  االقتصادية  املؤسسات  بأن  التهديد  هذا  وفرس 
وفق  العاملي  محيطها  مع  بالتعامل  مطالبة  الخارج  إىل  منتوجها  تصدر 
رشطا  باتت  التي  البيئية  الجوانب  الحرتام  الجديدة  العاملية  الضوابط 
اساسيا للمعامالت االقتصادية العاملية، واملؤسسة التي لن تحرتم الجوانب 
البيئية واملحيط لن تكون قادرة يف الغد القريب عىل التصدير وحتى عىل 

التعامل مع املزّودين األجانب«.

التضخم يف شهر جويلية 2022  نسبة  ارتفاع  تواصل 
يف  كانت  ان  بعد  باملائة،  2ر8  مستوى  اىل  لتصل 
حدود1ر8 باملائة خالل شهر جوان و8ر7 باملائة خالل 

شهر ماي و5ر7 باملائة خالل شهر أفريل 2022.
الوطني  املعهد  وفق  التضخم،  نسبة  ارتفاع  ويعود 
أسعار  ارتفاع  نسق  تسارع  إىل  باألساس  لالحصاء، 
اىل  جوان  يف  باملائة  5ر9  )من  واملرشوبات  التغذية 
والتجهيزات  األثاث  وأسعار  جويلية(  يف  11باملائة 
والخدمات املنزلية )من 7ر9 باملائة يف جوان اىل 6ر10 
الرتفيه  باملائة يف جويلية( وأسعار مجموعة خدمات 
والثقافة )من 3ر6 باملائة يف جوان اىل 5ر7 باملائة يف 

جويلية(.
االنزالق  باحتساب  الغذائية  املواد  اسعار  وشهدت 
السنوي ارتفاعا بنسبة 11باملائة، ويعود ذلك باألساس 
اىل ارتفاع أسعار البيض بنسبة 2ر24 باملائة، وأسعار 
الزيوت الغذائية بنسبة 3ر22 باملائة، وأسعار الغالل 
بنسبة  الخرض  وأسعار  باملائة  6ر18  بنسبة  الطازجة 
9ر19 باملائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 9ر11 باملائة.

ذاته،  املصدر  وفق  املصنعة،  املواد  أسعار  وتطورت 
بدورها، بنسبة 6ر8 باملائة باحتساب االنزالق السنوي، 
وذلك نتيجة اىل ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 2ر10 
باملائة وأسعار املالبس واالحذية بنسبة 4ر10 باملائة 

وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9ر7 باملائة.
وافاد املعهد يف نفس االطار، بان أسعار الخدمات قد 
ارتفعت هي االخرى بنسبة 6ر5 باملائة، وذلك نتيجة 

والنزل  واملقاهي  املطاعم  خدمات  أسعار  الرتفاع 
بنسبة 1ر8 باملائة واسعار خدمات االيجارات بنسبة 

8ر4 باملائة.
جويلية  لشهر  الضمني  التضخم  سجل  املقابل،  يف 
والتغذية  الطاقة  احتساب  دون  التضخم  أي   2022
تراجعا ليصبح يف حدود 8ر6 باملائة، بعد ان كان 2ر7 

باملائةخالل شهر جوان 2022.
وشهدت أسعار املواد الحرة ارتفاعا بنسبة 3ر9 باملائة 
للمواد املؤطرة، علام وأن نسبة  بالنسبة  مقابل 6ر4 
االنزالق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 1ر13 

الغذائية  للمواد  بالنسبة  باملائة  3ر0  مقابل  باملائة 
املؤطرة.

العائيل ارتفاعا بنسبة  وشهد مؤرش أسعار االستهالك 
1باملائة خالل شهر جويلية بعد ان كان 7ر0 باملائة يف 
شهر جوان و9ر0 باملائة يف ماي، ويعزى هذا التطور 
مجموعة  أسعار  يف  املسجل  االرتفاع  إىل  باألساس 
األثاث  مجموعة  وأسعار  9ر1  بنسبة  الغذائية  املواد 
باملائة  1ر1  بنسبة  املنزلية  والخدمات  والتجهيزات 
باملائة  5ر1  بنسبة  والثقافة  الرتفيه  خدمات  وأسعار 

وأسعار املطاعم والنزل بنسبة 4ر1 باملائة.

كام تطور مؤرش أسعار مجموعة التغذية واملرشوبات 
ويعود  املنقيض،  بالشهر  مقارنة  باملائة  9ر1  بنسبة 
ذلك باألساس اىل االرتفاع املسجل يف أسعار الدواجن 
بنسبة 6ر7 باملائة وأسعار الخرض بنسبة 3ر3 باملائة 
الغذائية  والزيوت  باملائة  6ر2  بنسبة  الضأن  ولحم 

بنسبة 9ر1 باملائة وأسعار البيض بنسبة 9ر2 باملائة.
والتجهيزات  األثاث  مجموعة  أسعار  مؤرش  وارتفع 
والخدمات املنزلية بنسبة 1ر1 باملائة مقارنة بالشهر 
أسعار  يف  املسجل  االرتفاع  اىل  نتيجة  املنقيض، 
وأسعار  باملائة  بنسبة2ر1  منزلية  الكهرو  التجهيزات 

مجموعة الستائر واملفروشات بنسبة 8ر1 باملائة.
كام ارتفعت أسعار مجموعة الرتفيه والثقافة بنسبة 
أسعار  ارتفاع  اىل  باألساس  ذلك  ويعود  باملائة  1ر1 
واملهرجانات(  )النُّزُُل  والثقافية  الرتفيهية  الخدمات 
بنسبة 9ر3 باملائة وأسعار التجهيزات الرتفيهية بنسبة 

1ر1 باملائة.

تعمّق العجز التجاري
تعّمق العجز التجاري لتونس، خالل السدايس االول من سنة 2022 اىل حدود -11776,1 مليون دينار )م د( 

مقابل 7536,5 م د، خالل السدايس األول من سنة 2021، 
ويعزى عجز امليزان التجاري للسلع املسجل عىل املستوى الجميل للمبادالت )11776,1 – م د(، باألساس 
اىل العجز املسجل مع بعض البلدان كالصي )4226,7 – م د( وتركيا )2536,1 – م د( والجزائر ) 1535,6- 

م د( وروسيا )1125,6 – م د (.
بقيمة  األخرى أهمها فرنسا  البلدان  العديد من  فائضا مع  للسلع  التجارية  املبادالت  املقابل، سجلت  ويف 

1894.7م د وأملانيا 1623,9م د وليبيا 846,1 م د.
وتربز النتائج أن مستوى عجز امليزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إىل حدود -7540,2 م 
د. علام أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ ما يعادل -4235,8 م د )36 باملائة من العجز الجميل( مقابل 

-2276,8 م د، يف السدايس األول من سنة 2021.

عز الدين سعيدان: النجاح االقتصادي ممكن...   

نسبة التضخم   بلغت 8،2 ٪

ارتفاع أسعار البيض والزيوت ولحم العلوش
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أنس الحمايدي: 

وزيرة العدل دفعت سعيد 
إىل إصدار اإلعفاءات   

أكد رئيس جمعية القضاة التونسيني أنس الحاميدي، أنه سعيد جداً برفع املظلمة عن 
القضاة بعد مسرية نضالية وصفها بامللحمة التاريخية، قائالً إن النرص جاء من القضاء 

اإلداري الذي أنصفهم يف قضيتهم العادلة، وفق قوله.
جاء ذلك بعد أن أصدرت املحكمة االدارية قراراتها بخصوص إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء 
قضاة وقاضيات. كام أكد الحاميدي أن القضاة املعنيني سيستأنفون عملهم خاصة أن 
مناصبهم ما زالت شاغرة. وأن املحكمة اإلدارية أكدت مبدأ الطعن وقبلت الطعون يف 

مطالب القضاة بإيقاف التنفيذ.
وقال: »املجلس األعىل املؤقت للقضاء رفض االنخراط يف هذه املظلمة ورفض أن يصادق 
عىل قرارات اإلعفاء وعزل القضاة دون ملفات«. وتابع: »هيكلياً، املجلس األعىل املؤقت 
االنخراط يف خدمة اجندات  أنه مستقل ورفض  لكنه بني عملياً  للقضاء ليس مستقالً 

معينة«.
كام قال إن امللفات مل تكن مبنية عىل معطيات وقرائن وأدلة وبراهني ثابتة، بل عىل 

تقارير أمنية ووشايات مغلوطة، مؤكدا إن وزيرة العدل ساهمت يف هذه امللفات ودفع الرئيس إىل إصدار تلك اإلعفاءات.
وأردف: »كل من ساهم يف هذه املظلمة ال بد أن يتحمل مسؤوليته القانونية والسياسية مهام كان موقعه سواء كانت وزيرة العدل أو وزير الداخلية أو 

األمنيني«.
وأضاف: »األولوية القصوى بالنسبة إلينا حالياً هي تنفيذ قرارارت املحكمة اإلدارية يف أقرب وقت ممكن وإعادة االعتبار إىل القضاة املعنيني«.

عندما يتواصل الحبر

مكتب اإلعالم واالتصال ببلدية تونس 
يرد ويوضح طريقة الحصول على أجهزة 

هواتف من أعلى طراز
تبعا للمقال الصادر بجريدتكم بالتاريخ املذكور أعاله بعنوان »أجهزة هواتف من أعىل 

طراز للمستشارين واملديرين«، يهّم بلدية تونس إنارة الرأي العام مبا ييل:
الضغط عىل  إطار  أنه يف  وتؤكد  امتيازات  البلدي عىل  املجلس  أعضاء  تنفي حصول 
املصاريف وترشيد نفقات استهالك الهاتف تولت بلدية تونس بعد حصولها عىل ترخيص 
يف  االنخراط   2010 ماي   03 بتاريخ  املحلية  والشؤون  الداخلية  وزارة  طرف  من  وزاري 
منظومة االتصال بشبكة الهاتف الجوال عرب شبكة داخلية وتؤكد وجود اتفاقيات سابقة 
سنة 2013 وسنة 2016 تخّول للبلديني استعامل الهاتف الجوال والرشيحة املوضوعة عىل 
ذّمتهم طيلة مبارشتهم الفعلية ملهاّمهم وكوسيلة عمل يف إطار تيسري مهامهم والتواصل 
االلكرتوين معهم ضامنا لنجاعة الشبكة الداخلية للهاتف من أجل الضغط عىل مصاريف 
يف  التقليص  اىل  أفضت  والتي  بينهم  ما  يف  املهني  التواصل  ملجانية  وضامنا  االستهالك 

مصاريف االتصاالت الهاتفية إىل حدود أكرث من النصف.
وتتوىل التعاونية تنفيذ االتفاقية املربمة مع املزّود مبقتىض اتفاقية داخلية مربمة بني 
االتفاقية سنة 2019 بعد نجاح تجربة  تّم تجديد  التعاونية وقد  بلدية تونس والجمعية 
الضغط عىل تكاليف الهاتف مع العلم أن جميع أجهزة الهاتف الجوال يتّم إسنادها يف 
املزود وتبقى األجهزة والرشائح  تلقايّئ من قبل  االتفاقية مجانا وفقا لعرض تجارّي  إطار 

ملكا للبلدية.
تؤكد بلدية تونس أن تويل الجمعية التعاونية تنفيذ اتفاقية خدمات الهاتف الجوال 
لفائدة بلدية تونس ليست له انعكاسات مالية او اعباء تثقل كاهل الجمعية وإمنا ترصد 
سنويا بلدية تونس مبلغ االتفاقية وتحيله للتعاونية قصد خالص فواتري االستهالك شهريا 
وال عالقة الشرتاكات منخرطي الجمعية التعاونية ومساهامتهم يف متويل هذه الخدمة ومل 

يتسبّب قَطُّ هذا التكليف يف تحقيق عجز أو دين للجمعية التعاونية.

* تعقيب المحرّر:
نحن نحرتم ما قّدمه مكتب اإلعالم واالتصال ببلدية تونس وكنا نوّد لو تّم التوضيح 
نسخة  نرشنا  كنا  أننا  مبا  األجهزة  التي حصلت عىل  األسامء  لقامئة  وبالتفاصيل  بالتدقيق 
لجدول املستفيدين من هذه االتفاقية عىل كل حال نحن نعد مكتب اإلعالم بتوضيح ما 
العاصمة حسن االهتامم والتواصل الرسيع  لبلدية  يجب توضيحه يف عدد الحق ونشكر 

معنا.
* رمزي الجبّاري

إعالن طلب استشارة عدد 2022/27 للمرة الثانية
ملشروع صيانة الطرقات ببلدية ملطة

املدرج بالربنامج التشاركي لسنة 2022
TU� »ععلن رئيس بلدية ملطة عن اجراء استشارة للمرة الثانية عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط 

NEPS« ملرشوع صيانة الطرقات، املدرج ضمن الربنامج التشاريك السنوي لالستثامر لسنة 2022.

ميكن للعارضني الراغبني يف املشاركة املسجلني مبنظومة الرشاء العمومي عىل الخط »TUNEPS« والذين 

www.tuneps.tn تتوفر فيهم الرشوط املطلوبة بكراس الرشوط تحميل كراس الرشوط مجانا عرب املوقع

www.tuneps.tn يتم إرسال العروض وجوبا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط

النداء  االتصال مبركز  التسجيل واستغالل منظومة TUNEPS، ميكن  كيفية  االرشادات حول  وملزيد من 

العاجل لوحدة الرشاء العمومي عىل الخط بالهيئة العليا للطلب العمومي عىل الرقم 70130340 أو عرب 

tuneps@pm.gov.tn .الربيد االلكرتوين

يجب عىل املشاركني توجيه وثيقة السجل الوطني للمؤسسات عن طريق الربيد مضمون الوصول او عن 

طريق الربيد الرسيع او مبارشة مبكتب الضبط باسم رئيس بلدية ملطة يف ظرف خارجي مغلق يكتب عليه 

خاصة  الثانية  للمرة   2022/27 عدد  استشارة   TUNEPS منظومة  عىل  املوجه  للعرض  تكملة  يفتح  »ال 

بصيانة الطرقات برنامج 2022 لفائدة بلدية ملطة«.

يكون آخر اجل لقبول العروض الفنية واملالية يوم الثالثاء 13 سبتمرب 2022 عىل الساعة العارشة صباحا.

أو  العارضني  وبحضور  البلدية  مبقر  االجتامعات  بقاعة  علنية  جلسة  يف  العروض  فتح  موعد  َد  ُحدِّ كام 

ممثليهم مصحوبني بوثيقة التفويض وذلك يوم الثالثاء 13 سبتمرب 2022 عىل الساعة الحادية عرشة صباحا.

للتاريخ  اليوم املوايل  ابتداًء من  ُملزَما بعرضه ملدة مائة وعرشين يوما )120( يوما وذلك  العارُض  يبقى 

االقىص املحدد لقبول العروض.

* مالحظة: كل عرض يرد بعد اآلجال املحددة باالعالن او ال يحرتم طريقة التقديم املذكورة يعترب الغيا.

املحكمة اإلدارية 
توقف تنفيذ قرارات 

إعفاء عدد من 
القضاة

قال أمس األربعاء 10 أوت 2022، الناطق باسم املحكمة اإلدارية 
إجراءات  جميع  استكامل  وبعد  املحكمة  إن  الغابري،  عامد 
التحقيق قررت قبول إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدد من القضاة.

لعدة  التنفيذ  إيقاف  رفض  املقابل  يف  تّم  أنه  الغابري  وأضاف 
قرارات إعفاء أخرى.

قاضيا   57 والبالغ عددهم  املعفيني  القضاة  أن جميع  إىل  وأشار 
قرار  تنفيذ  إليقاف  اإلدارية  للمحكمة  مبطالب  تقدموا  كانوا 
إعفائهم، مؤكدا أنه تّم التعاطي مع املوضوع حسب خصوصية 

. ا مبلفٍّ كّل ملف وملفًّ
بخصوص  قراراتها  عن  رسميا  ستعلن  اإلدارية  املحكمة  أن  وبنّي 

الطعون املقدمة يف األمر الرئايس القايّض بإعفاء 57 قاضيا.
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يف نطاق  تنفيذ برنامج إحداث آبار عميقة للري بوالية مدنني ، تعتزم املندوبية الجهوية للتنمية 
الفالحية مبدنيـن اإلعالن عن طلب عـروض عدد 2022/07 ) إجراءات مبسطة( إلحداث برئ عمومية 

عميقة للري بوالية مدنني.
يتكون طلب العروض من قسط واحد تتعلق أشغاله ب : 

املغراوية من معتمدية سيدي  املغراوية« بعمق 300 م بعامدة   « للري  برئ عميقة  إحداث   •
مخلوف بوالية مدنني.

فعىل املقاولني الراغبني يف املشاركة و الذين تتوفر لديهم بطاقة تعاطي املهنة يف ميدان حفر 
اآلبار املائية:

• صنف ‘‘د’‘Catégorie Dأو أكرث ) طاقة حفر 300 م فام فوق(  أو
• الذين تتوفر لديهم نسخة مطابقة لألصل من كراس الرشوط املتعلقة مبامرسة  نشاط التنقيب 
عن املياه الصادرة بالرائد الرسمي عدد092 بتاريخ 2019/11/15 وفقا لقرار وزير الفالحة و املوارد 
املائية  و الصيد البحري ووزير التنمية و االستثامر و التعاون الدويل املؤرخ يف 04 نوفمرب 2019 يف 

األصناف املذكورة أعاله ،ممضاة ومختومة من قبل اإلدارة املعنية.
   تنزيل كراس الرشوط اإلدارية و الفنية مجانا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »تونيبس« 

www.tuneps.tn عىل املوقع
العمومي  الرشاء  منظومة  عرب  واحدة  مرحلة  يف  وجوبا  والفنيّة  املاليّة  العروض  تقديم  يتّم   •
عىل الخط www.tuneps.tn باستثناء وثيقتي الضامن الوقتي و السجل الوطني للمؤسسات اللتني 
ترسالن عن طريق الربيد مضمون الوصول او عن طريق الربيد الرسيع  أو تسلم مبارشة إىل مكتب 

الضبط املركزي باملندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني مقابل وصل ايداع، وتحمل هذه الظروف 
عبارة » ال يفتح، »تكملة« طلب عروض عدد 2022/07 إحداث برئ عمومية عميقة للري » املغراوية 
» بعمق 300 م مبعتمدية سيدي مخلوف من والية مدنني«.وذلك يف أجل ال يتجاوز يوم فتح العروض 

املقر 2022/09/13 عىل الّساعة العارشة صباحا.

• مالحظة : يف صورة تجاوز الحجم األقىص املسموح به فنيّا واملنصوص عليه مبنظومة تونيبس 
فإنّه ميكن تقديم جزء من العرض خارج الخط عىل أن يتّم إرسال كافّة الوثائق املاليّة والعنارص التي 
الوثائق  ينّص املشارك ضمن عرضه اإللكرتوين عىل  املايل والفنّي عىل الخط وأن  التقييم  تعتمد يف 
املرسلة خارج الخط عىل أن ال تخالف العرض اإللكرتوين وذلك يف أجل ال يتجاوز يوم فتح العروض 

املقر يوم 2022/09/13 عىل الّساعة العارشة صباحا.
     حدد مبلغ الضامن الوقتي لألشغال ب:3000 دينارا.

الساعة  عىل   2022/09/13 يوم  يف  املشاركني  املقاولني  بحضور  علنية  جلسة  يف  العروض  تفتح 
10.30 صباحا بقاعة االجتامعات باملندوبية.

بعد آخر أجل  املسلمة  أو  الواردة  أو  الوقتي  الضامن  التي ال تشتمل عىل  العروض  تقىص كل 
فتح  لجنة  طرف  من  لقبولها  محدد  اجل  آخر  بعد  املسلّمة  أو  الواردة  كذلك  و  العروض  لتقديم 

الظروف الستكامل الوثائق.
.TUNEPS يقىص كل عرض مل يرد عن طريق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط

يبقى العرض صالحا ملدة 120 يوما ابتداءا من اليوم املوايل آلخر اجل لقبول العروض.

الهيئة  دعت  والرفض  الغضب  موجة  بعد   *

الوطنية للمحامني إىل عقد جلستني االوىل عادية 

سبتمرب  و11   10 يومي  وذلك  انتخابية  والثانية 

.2022

عديد  عرفته  الذي  الجزيئ  االضطراب  بعد   *

اصدرت  البالد  انحاء  مختلف  الوقود يف  محطات 

وزارة الصناعة توضيحا أكدت من خالله اّن هذا 

االضطراب وقتي وان مصالحها حريصة عىل تأمني 

عمليات التزويد وتغطية الطلب املتزايد.

لعامل  العام  الكاتب  مغران  عادل  قال   *

والورق  الحلفاء  لعجني  الوطنية  الرشكة  واطارات 

بالقرصين ان عودة الحياة إىل الرشكة سيكون مع 

بداية شهر سبتمرب 2022.

لخطة  الرتشح  أبواب  الثقافة  وزارة  فتحت   *

جملة  ضمن  الوطني  املرسح  مؤسسة  عام  مدير 

من الرشوط تراها رضورية للنجاح يف املهمة.

كضيف  حارضة  التونسية  السينام  ستكون   *

لدول  السيناميئ  االسكندرية  مهرجان  يف  رشف 

البحر املتوسط من 5 إىل 10 أكتوبر 2022.

* صادقت تونس عىل اتفاقية قرض مع البنك 

البنك  ملجموعة  التابع  والتعمري  لالنشاء  الدويل 

امرييك  مليون   130 عىل  مبوجبه  تتحصل  الدويل 

لتمويل مرشوع  دينار  مليون   400 يقارب  ما  اي 

التدخل العاجل من اجل االمن الغذايئ.

* اصدر صندوق النقد العريب نرشيته الدورية 

وهي  العربية  املالية  االوراق  أسواق  اداء  حول 

لنجد   2022 سنة  من  الثاين  الربع  تغطي  نرشية 

حيث  من  العربية  البورصات  صدارة  يف  تونس 

تطور االداء والقيمة السوقية.

* أصدرت النيابة العمومية باملحكمة االبتدائية 

مراقب  مبهندس  لالحتفاظ  إذنا  بوزيد  سيدي 

بالتفتيش  مقاول  وادراج  بلدية  ورئيس  اشغال 

لتحصنه بالفرار وامتناعه عن الحضور لدى باحث 

البداية عىل خلفية شبهات فساد واالستيالء عىل 

املال العام فيام يخص تهيئة مسالك بلدية.

* كام اذنت النيابة العمومية مبحكمة زغوان 

باالحتفاظ بوال سابق )اصله بنكاجي( وكاتب عام 

سابق لوالية زغوان ومراقب مصاريف و3 موظفني 

بالتسيري  يتعلق  مايل  فساد  بشبهة  الوالية  مبركز 

لودادية موظفي وأعوان مركز والية زغوان  املايل 

ومعتمدياتها.

املخدرات  ملكافحة  الفرعية  االدارة  متكنت   *

شبكة  ايقاف  من  العدلية  الرشطة  لجهاز  التابعة 

مختصة يف تجارة املخدرات تقودها امرأة تقطن 

بضاحية الزهروين.

* نظرت مختلف املحاكم خالل الفرتة املمتدة 

بني سنة 2010 وسنة 2017 يف 361 قضية زنا.

* سجل أهايل معتمدية طرببة تغري مذاق املاء 

الصالح للرشب كام تنبعث منه رائحة كريهة وهو 

لالحتجاج  اطالق دعوات  للغضب مع  ما دعاهم 

عىل الصوناد.

معتمدية  من  قربص  منطقة  اهايل  تذمر   *

االيام  خالل  الخبز  مادة  توفر  عدم  من  سليامن 

االخرية.

* قالت مصادر مطلعة »للشعب« اّن الحرائق 

جويلية  شهري  املناطق خالل  عديد  عرفتها  التي 

من  هكتار  آالف   3 التهمت  كانت   2022 وأوت 

االشجار الغابية.

السياحة  وزير  بلحسني  معز  محمد  قال   *

سجلت  فقد  املايض  جويلية  شهر  حدود  إىل  انه 

 7 قضوا  سائح  ماليني   3 توافد  السياحية  املناطق 

ماليني ليلة يف تونس.

* مل تتمكن هياكل وزارة الفالحة من بلوغ 32 

مليون قنطار من الحبوب مبا اّن عملية التجميع 

التي مازالت متواصلة مل تتجاوز 20 مليون قنطار.

* قال عضو الجامعة العامة للتعليم االسايس 

توفيق الشايب ان 450 مدرسة تشكو من عدم توفر 

املاء الصالح للرشاب.

* جمعها رمزي الجّباري

ما ثبت من أخبار

فهمي بن رمضان 
يتعاقد مع األوملبي 

الباجي  
 2022 اوت   10 األربعاء  أمس  ظهر  أمىض 
مع  رسميا  عقدا  رمضان  بن  فهمي  الالعب   ،
ظهري  خطة  الالعب  ويشغل  الباجي.  األوملبي 

أيرس والعقد ميتد إىل سنتني.
وفهمي بن رمضان هو االنتداب الثالث يف 
األوملبي الباجي هذا املوسم بعد الحارس زياد 

الغامني واملدافع املحوري أمين محمود.

انتدابات جديدة
 يف أوملبيك

 سيدي بوزيد   
سيدي  ألوملبيك  املديرة  الهيئة  تعاقدت 
ملدة  الجريدي  رامي  الحارس  مع  بوزيد 
موسم واحد وعدد آخر من الالعبني عىل غرار 
ظهري  خطة  يف  راس  أبو  مسعود  عياد  محمد 
ملدة  عزيزي  وحلمي  الربقوقي  العرويس  أيرس 

موسمني.

  الجمهورية التونسية
 وزارة الفالحة واملوارد املائية و الصيد البحري

طلب عروض عدد 07/2022) إجراءات مبسطة(املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني 
إلحداث بئر عميقة للري بوالية مدنني
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المميزون:

 رانية التوكابري   
رانية التوكابري مهندسة فضاء تونسية تم اختيارها ضمن أفضل املختصني يف مجال 

الفضاء بالقارة اإلفريقية بعد تتويجها بعدة جوائز عاملية.
وتّم اختيار رانية التوكابري ضمن أفضل املختصني يف مجال الفضاء بالقارة اإلفريقية 
بعد تتويجها بعدة جوائز عاملية، حيث شاركت يف مرشوع علمي دويل فيه مهندسون 
وعلامء يف وكالة الفضاء األوروبية كمركز تدريب رواد الفضاء التناظري، واعتمد هذا 
الوقت  عن  ومعزول  متخصص  مخرب  يف  القمرية  املهمة  محاكاة  أداة  عىل  املرشوع 

الضويئ الطبيعي.
اآلن  أنها  موضحة  قليلة،  الفضاء  مجال  يف  النساء  نسبة  إن  التوكابري  رانية  وقالت 

مقيمة يف أملانيا وتواصل الدكتوراه.

المناضلة النقابية والوطنية شريفة المسعدي

امرأة الحوار واإلصالح الرتبوي
توفيت يوم 5 أوت من سنة 1990 - رشيفة 
ال  وملن  تونسية.  نقابية  مناضلة  املسعدي، 

يعرف فإن:
- رشيفة امللياين املسعدي ُولدت سنة 1908 

وتوفيت يف 5 أوت 1990، )82 سنة(.
ألب  جربة  يف  السوق  بحومة  ولدت   -
جزائري األصل. تخرجت من مدرسة روسيا 
اإلبتدايئ  للتعليم  التأهيل  بشهادة  للفتيات 

بالفرنسية.
- شاركت يف اجتامعات الحركة الشيوعية ثم 
انقطعت عنها لتبدأ حياتها املهنية كمعلمة 
مبدارس ابتدائية )بصفاقس، نابل، باردو...(.

بتونس،  العليا  الدراسات  مبعهد  دراستها  ذلك  بعد  وواصلت   -
فعملت أستاذة مساعدة للفرنسية، ومديرة للمدرسة اإلعدادية 
للفتيات بباب الجديد، ثم متفقدة للتعليم الثانوي )من 1963 

إىل 1969(.
- ساهمت األستاذة رشيفة املسعدي يف إرساء التعليم اإلعدادي 
باملساهمة يف  الرتبوي سنة 1958، سواء  اإلصالح  به  الذي جاء 
يف  برامجه  تطبيق  أو  اإلصالح  لجان  إحدى  يف  كعضو  وضعه 
املدرسة اإلعدادية للفتيات بباب الجديد التي كانت وراء تنظيم 
البيداغوجية. كام ألفت  التكوين املهني وتطوير طرقه  وتعصري 

بعض الكتب املدرسية والتوجيهات البيداغوجية.
الفني  التعليم  نقابة  رأس  عىل  املسعدي  رشيفة  كانت   -

بصفتها   )1967 إىل   1947 )من  والصناعي 
تحت  املنضوية  النقابة  لهذه  العامة  الكاتبة 
لواء االتحاد العام التونيس للشغل والجامعة 

القومية للتعليم العمومي بتونس.
املسؤولية  مستويات  أعىل  تبوأت  كام   -
النقابية حني انتخبت عضوا يف الهيئة املديرة 
لالتحاد العام التونيس للشغل بقيادة الزعيم 
سنة  املنعقد  املؤمتر  أثناء  حشاد  فرحات 
1949 والذي ترأست إحدى جلساته. وكانت 
التحرير سنة 1952 من  انطالق معركة  عند 
الشعبية  والتحركات  اإلرضابات  مسريي  أبرز 

ضد االستعامر.
املديرة  الهيئة  سائر  مع   1952 ديسمرب   7 يوم  اعتقلت  وقد   -

لالتحاد العام التونيس للشغل.
ثم  ببنزرت  شهرين  ملدة  الجربية  اإلقامة  عليها  فرضت  كام   -
أبعدت إىل الجنوب إىل أن أفرج عنها وعن زوجها األستاذ محمود 
للنقابات  العاملية  املنظمة  إثر تدخل  املسعدي يف جوان 1953 

الحرة.
- كانت رشيفة املسعدي رمزا للعمل والنضال النقايب الّذي كان 
كانت رشيفة يف  نشاط ذكوري، كام  أنّه  أساس  إليه عىل  يُنظر 
النقابيّة  التنظيامت  أّن  إثبات  عىل  قدرة  األكرث  نفسه،  الوقت 

ليست حكرًا عىل الرجال فقط.
* أسامة الراعي 

بورتريه 

حكاية امرأة تنقلت من 
القصرين إىل القريوان

أو  الكاذب  التاريخ  إال  يبق  مل  ألنه 
نسمع  مل  فإننا  به،  املتالعب  التاريخ 
من  لبؤة  هي  النسوة٬  هؤالء  مثل  عن 
عرش  من  بطلة  هي  الغريب  الوسط 
يف  ورد  مثلام  وليس  »الغيالنية«  ماجر 
تزييف  فهو  »عارم«  التونيس  الفيلم 
املناضلة  للحقائق.  وتغيري  للتاريخ 
»الغيالنية« هي امرأة تونسية من عرش 
الرتاب  اىل  هاجرت  ولكنها  غيالن  أوالد 
بصفوف  التحقت  وهناك  الجزائري 
حيث  والتونسيني  الجزائرين  الثوار 
تعرفت عىل زوجها التونيس ثم استقرت 
تحولت  ثم  قفصة  مدينة  يف  فرتة  معه 

اىل القرصين ومات زوجها وترك لها ابنا اسمه »أحمد الشاحب« حيث سجن ثم تّم 
تجنيده يف صفوف الجيش الفرنيس تحت الحامية الفرنسية )املستعمر( يف القريوان 
فجاءته سريا عىل أقدامها من القرصين لتحرض جلسة ابنها يف مدينة القريوان وتتدخل 

أمام الڨايد والقايض بكل شجاعة لتقول كلامتها:
ڨايد ويڨيد ڨيدك ما هو يك ولدي يك وليدك
ولدك فايت بالحرمه وولدي فايت بالرجله

جيت انقول جبتها سالطن والڨلعه
سبڨت أم اللجام عىل رجليا

ماجر والله ليهديكم وأعطوا نهار عىل ذريكم 
خيل الرايش يتدڨدڨ خيل العطشان يرشب دمه.

على هامش تظاهرة »أكودة مزيانة ببحر الطنطانة«

من أجل سياحة شاطئية شبابية
ذات بعد اقتصادي 

الشاطئ يتنفس فنا.. أمواجه تتنفس موسيقى.. الشاطىء فضاء للقاء، للتعبري وللحلم أيضا.. الشاطئ صوت املصطافني، اقدامهم تصنع 
موسيقى مميزة، افكارهم يلتقطها ليصنع منها شاطئ »الطنطانة« تلوينة فنية مبهرة.. تظاهرة »أكودة مزيانة ببحر الطنطانة« بادرة 
نظمتها بلدية أكودة بالرشاكة مع جمعية املواطنة والعمل التطوعي بأكودة جمعت أبناء مدينة الياسمني وضيوفها وسواحها ليكون 

االلتقاء حول الفنون واملوسيقى والتنشيط والرياضة والسينام يف اطار تظاهرة توزع صكوك االمل والفرح  مجانا... 
تهدف هذه التظاهرة وفق الجهات املنظمة إىل التعرف عىل واقع السياحة الشاطئية ومدى مساهمتها يف الدورة االقتصادية باعتبارها 
إحدى التوجهات االسرتاتيجية للنهوض بالقطاع باعتبار شاطئ البحر يعترب منتجا سياحيا رضوريا لتطوير السياحة التونسية  حيث 
تشكل السياحة الشاطئية مع السياحة الجبلية أهم أنواع السياحة الشعبية أو السياحة الجامهريية، وغالبًا ما تتضمن بُعًدا صحيًا 

ورياضيًا.

أجواء راقية ألحداث  منتجع سياحي بالطنطانة  
الطنطانة  البلدية  الدائرة  املعنية يف جعل  الجهات  لتفكري  مثلت فرصة  الطنطانة«  ببحر  مزيانة  »أكودة  لتظاهرة  الجنينية  النسخة 
منتجعا سياحيا يف املستقبل خصوصا أن أكودة مدينة سياحية أساًسا بحكم مخزونها الغايب والبيئي الخالبة من ذلك »كاف غراب« 
إضافة إىل موقعها االسرتاتيجي برتبعها يف قلب جوهرة الساحل وقربها من الوحدة السياحية القنطاوي واضافة إىل الفقرات التنشيطية 
والرياضية والثقافية شهدت التظاهرة حملة نظافة عىل الشاطئ امنتها جمعية البيئة والتنمية بأكودة بإرشاف كل من رئيسها الهادى 
عفان وكاتبتها العامة سنية حرز الله وعملية بيضاء حول التوقي من خطر الغرق يف البحر وطرق اإلنقاذ أرشف عليها فريق من الحامية 

املدنية بالقنطاوي وسط تجاوب كبري من الشباب واملصطافني. 
هذا وتجدر اإلشارة إىل املجهودات الكبرية التي بذلها القامئون عىل هذا الحدث الصيفي إلنجاح وتثبيت هذا املوعد مع سياحة شاطئية 
وثقافية أكرث مردودية ونجاعة اقتصادية. فتحية لكل الفريق املتكون من حسن يوسف وفرج سقري ورضا بن عزيزة وناجح بن أحمد 
ورفيق سقري وأمين الكناين وسيف سقري وابراهيم البامري ومنى كحلون ونورة كبايري مع شهادة تقدير للرسام إكرام الغريب والخطاط 

محمد الورداين لحضورهام الالفت يف تأطري وتنشيط ورشتي الرسم والخط العريب.
* محمود بن منصور
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* ناجي الخشناوي
مام  أسوأ  وضعا  التونيس  والفني  الثقايف  املشهد  يعش  مل  رمبا 
يعيشه يف األشهر األخرية من صيف 2022، حيث أصبحت القاعدة 
تتكّرر بشكل يكاد يكون يومّيا هي االعتداءات عىل  التي  الثابتة 
من  مختلفة  وسيناريوهات  متنّوعة  بأساليب  والفّنانني،  املبدعني 
املنع واملقاطعة إىل الّسحل والوصم والتهّجم وصوال إىل االعتداءات 
املادية والتهديدات الجسديّة، وهي وضعية »منسجمة« مع الّسياق 
مساومة  محّل  الحريّة  قيمة  فيه  أصبحت  الذي  العام،  التونيس 
االنتهاكات  أشكال  كل  فيه  تُستباح  سياق  وتهديد،  ومقايضة 
رسمّية  أخالقوية٬  محاكامت  فيه  وتُنتصب  والجسدية  املعنوية 
وشعبية، ال ترتفع فيها سوى أصوات التهديد والوعيد، وال تنترص 
التقييم  عن  البعد  كل  البعيدة  األخالقوية  التقييامت  سوى  فيها 
وخاصة  والحجج،  الرباهني  عىل  املبني  الفكري  والجدال  النقدي 

احرتام املبدأ العام األسايس: »األصل يف األشياء الحريّة«.
طيلة العرشية املنقضية، ومع انتصاب رشكات اإلسالم السيايس، 
عن  النهي  جامعات  وأصبحت  والتكفري  التحريم  ثقافة  ازدهرت 
الرتهيب  أشكال  كل  ميارسون  املقّدس  وأوصياء  والرتهيب  املنكر 
وجدت  وقد  التونيس،  والفّنان  واملثقف  املبدع  عىل  واالعتداء 
هذه الجامعات كل الدعم والحامية واإلسناد من السلطة القامئة 
وبتجييش  األمنية  املؤسسة  كبري من  بتطويع جزء  تكتف  مل  التي 
األنصار واألتباع والقواعد، بل تقّدمت مبرشوع قانون يف مداوالت 
املس  »تجريم  عنوان  تحت   2012 يف  التأسييس  الوطني  املجلس 
من املقّدسات« للترشيع لسياسة املصادرة والرقابة واملنع وتكميم 
طالت  التي  الجرائم  تكّررت  ولذلك  املبدعني،  ومحاكمة  األفواه 
الجميع ويكفي أن نذكر حادثة العبدلية واالعتداء عىل السيناميئ 
النوري بوزيد وتهشيم واجهة قاعة السينام آفريكار واالعتداء عىل 
الّشاعر الراحل محمد الصغري أوالد أحمد وعىل الفنان عادل بوعالق 
ومحمد إدريس والفاضل الجعايبي والكاتب حامدي الردييس ورجاء 
بن سالمة وألفة يوسف ويوسف الصّديق ومحمد الطّالبي ونادية 
الفنون  أساتذة  واالعتداء عىل  مقري  الفازع ورجب  وفاتن  الفاين 
مهرجان  جمهور  وترهيب  طويلة،  األسامء  وقامئة  التشكيلية... 
من  املهرجانات  عروض  تأمني  عدم  وأصبح  بقليبية،  الهواة  سينام 
قبل قوات األمن أمرا متكّررا يف كّل صائفة، بل متكّنت الجامعات 
من  أكرث  يف  وفنية  ثقافية  وأنشطة  مهرجانات  إلغاء  من  املتطرّفة 
لرضب  الهمجية  االعتداءات  من  يسلموا  مل  املوىت  وحتى  مكان... 
متثال  املتكّررة عىل  باالعتداءات  التذكري  ويكفي  التونسية  الثقافة 
عاشور...  بن  والطاهر  أحمد  أوالد  رضيح  وعىل  الحّداد  الطاهر 
ومهم هنا التذكري بترصيح راشد الغنويش رئيس حركة النهضة الذي 
قال سنة 2012: »ال يجب تجريم جامعة بأكملها، ونحن نتوقع أن 
تسود ثقافة دينية معتدلة يف تونس«، وهي السياسة التي تأكّدت 
من خالل ترصيح حاّمدي الجبايل عندما كان رئيسا للحكومة وقد 
أعلن عىل املإل جملته الشهرية: »نكبتنا يف نخبتنا«... وهو ما فتح 
الباب عىل مرصاعيه لإلفتاء يف األعامل الفنية واإلبداعية لكل من 

هّب ودّب وفقا لثنائية التحليل والتحريم.

* املبدع... والقفز بالزانة يف أحضان السلطة...
السيايس وأذرعها  اإلسالم  والبشع لرشكات  القبيح  الوجه  يكن  مل 
العنيفة، العامل الوحيد يف هذا الوضع املرتّدي للثقافة واإلبداع يف 
تونس، بل إن هذا الرّتّدي والتقهقر ساهم يف تثبيته املثقف والفنان 
يف  والثقافية  الفنية  الوجوه  عديد  انخرطت  حيث  ذاته،  واملبدع 
التسبيح بحمد الحاكم القائم، وأصبح منزل راشد الغنويش ومكتب 
حركة النهضة مبونبليزير الوجهة اآلمنة لعدد من الكتّاب والشعراء 
والرّسامني واملمثّلني واملغّنني، وأصبح عدد من مغّنيي املزود يؤّمون 
وأطال  الديني،  واإلنشاد  األدعية  نحو  وجهتهم  وحّولوا  املساجد 
بعض  لدى  موضة  الرشعي«  »اللباس  وأصبح  اللّحّي  الكتّاب  بعض 
السبيس  قائد  الباجي  مع  أيضا  مختلفا  األمر  يكن  ومل  املغّنيات... 
أو مع عبري مويس أو اآلن مع قيس سعيّد، فقد أصبح االصطفاف 

أو  الحزب  هذا  خلف 
مطيّة  التنظيم  ذاك 
املثقفني  من  لعدد 
عن  بحثا  والفنانني 
يف  والعروض  الدعم 
وفرصة  املهرجانات 
بالواجهة  لالستئثار 
طلبا  أيضا  ورمبا 
من  وثأرا  للحامية 
وأصبحت  ماض،  زمن 
ثنائيّة »ضد/مع« هي 
األساسية  القاعدة 
قاعدة  عن  بدال 
»الحرية هي األصل يف 
لعبت  وقد  األشياء«، 
املرئية  اإلعالم  وسائل 

الوجوه  ترذيل  االجتامعي يف  التواصل  الخاصة ومواقع  واملسموعة 
املثقفني  إهانة  يف  شو«  »التوك  برامج  واختصت  والثقافية،  الفنية 
ما  يف  وإذاعية  تلفزية  مواجهات  فتح  خالل  من  خاصة  واملبدعني 
بينهم تُستباح فيها كل املفردات املنحطة واملعاجم املهينة والحركات 
بعض  وأصبحت  واملشاهدين،  املتابعني  ملاليني  تُبث  التي  السوقيّة 
األسامء -بتدبري من عدد من اإلعالميني واملعلقني واملحللني- »مرجعا« 
والسهييل  والعبديل  النهدي  األخوين  مثل  الرديء  املضامر  هذا  يف 
والحمراوي...  مامي  وبن  وحلواس  والغريب  قمرة  وبن  والزردي 
والقامئة طويلة، لتتواصل كرة النار يف التهام ما يتبّقى عىل وسائل 
التواصل االجتامعي من خالل الفيديوهات واملقتطفات التي ُتعن 
يف تأبيد هذا املشهد... وتستثمرها جامهري هذا املغني ضد جامهري 
ما  أكرث  املمّولة الستقطاب  االفرتاضية  الصفحات  الثاين عىل  املغني 

ميكن من املتابعني...
* مغناطيس استالب العقول

تقّدمي  مثّقف  أو  ملتزم  فّنان  أو  جاد  كاتب  تعرث عىل  ما  نادرا 
ينرش فيديوهات التحريض عىل وسائل التواصل االجتامعي وخاصة 
منها الفايسبوك، فأغلب منشورات املبدعني امللتزمني بقضايا الفكر 
ويتقاسمون  اإلصدارات  آخر  ينرشون  العقل  ومستقبل  واإلنسان 
وكل  املشرتكة،  والقواسم  الفكرية  واإلحاالت  التعليمية  املقاطع 
يتابع  حني  يف  التفكري،  أدوات  ويحرّك  البرصية  الذاكرة  ينعش  ما 
بعض  لها  ترّوج  التي  العدائيّة  الفيديوهات  املاليني،  بل  اآلالف، 
األسامء املعلومة التي امتهنت السّب والقذف والشتم، واملنشورات 
املحرّضة عىل الكراهية والتباغض والتّنّمر والتقزيم من هذا الفنان 
كأنها  تتحرّك  االجتامعي  التواصل  مواقع  املبدع، وأصبحت  ذاك  أو 
مغناطيس يجذب نحوه الجموع املنتشية بجلد الذات وتحقري فعلها 
الجنونيّة  الوترية  نتابع  أن  ويكفي  والسحل،  التنكيل  يف  واإلمعان 
وسائل  تلعبه  الذي  الخطري  الدور  لنالحظ  األخريين  األسبوعني  يف 
عبد  فبعد  االنرتنات  عىل  املبحرين  تأجيج  يف  االجتامعي  التواصل 
الحميد بوشناق ومن حادثة األمني النهدي إىل زلّة وجيهة الجندويب 
ومن إقصاء مقداد السهييل إىل سحل النّحات سمري بن قويعة، ومن 
مشهورة«  ممثلة  »زنا  قضية  إىل  بوذينة  محمد  إىل  العبديل  لطفي 
وتحويل  العقول  استالب  من  جهنمية  دائرة  يف  دواليك  وهكذا 
وجهتها عن القضايا املصريية لعل آخرها نسيان حيثيات االستفتاء 

ومآالته وما حف بالدستور املكتوب عىل املقاس.
ور العاجز * وزارة الثقافة... الدَّ

املالذ  قبل،  من  تكن  مل  التي  أيضا  وهي  الثقافة،  وزارة  تعد  مل 
اآلمن للمثقفني واملبدعني والفّنانني، فتاريخيا الوزارة مفتوحة فقط 
ملثقفي البالط والسلطة من خالل ثقافة االنتقاء عىل قاعدة االنتامء 
الحكومات  مهب  يف   2011 بعد  بدورها  أصبحت  وقد  اإلبداع،  ال 
لالخرتاق  خصبا  مجاال  الدولة  مؤسسات  صارت  أن  بعد  املتعاقبة 
وسياسة  االرتباك  أصبح   2011 ومنذ  هياكلها،  داخل  والتموقع 

املتكررة عىل  إزاء االعتداءات  التجاهل 
الوزارة  سياسة  هي  الحاسمة  املواقف  وغياب  ورموزها  الثقافة 
حيث تلوذ بالصمت العاجز أو املتواطئ، ويف أفضل األحوال تكتفي 
التنظيم  ولجان  التسيريية  فالهيئات  املتأخرة،  البيانات  بإصدار 
واإلرشاف أصبحت خاضعة إما لبقايا النظام السابق أو للنظام القائم 
وطبعا لبارونات الفساد الثقايف، واملتمّعشني من املال العام، والالفت 
أمام  خاصة  واضحا  موقفا  لها  نسمع  ال  الثقافة  وزارة  أن  لالنتباه 
تكّرر التهديدات التي تأتيها بعض النقابات األمنية التي ترفض تأمني 
مؤخرا  حصل  ما  غرار  عىل  الكربى  املهرجانات  يف  الفنية  العروض 
يف مهرجان صفاقس مع عرض لطفي العبديل، وقبلها االعتداء عىل 
جمعية  رئيس  عىل  واالعتداء  الهاليل  وجيه  طربقة  مهرجان  مدير 
مهرجان املنستري الدويل واقتحام األمنيني لفضاء الرباط، وقبلها رفض 
تأمني مهرجان العبادلة بالقرصين وغريها من التجاوزات التي تغض 
عنها وزارة الثقافة الطرف وتتجاهل كأنها غري معنية ال مبؤسساتها 
وال بفنانيها وال بالثقافة أصال، بل إن وزيرة الثقافة الحالية غادرت 

أكرث من مرة حفال أو عرضا فنيا مبجرد نقد السلطة القامئة.
* »الذوق العام« من مشموالت النقابات...

العام  الذوق  من  سيمّس  فني  عرض  أي  فصاعدا  هنا  »من 
سننسحب منه وسرنفض تأمينه... الفصل 226 من املجلة الجزائية 
يجرّم الخدش بالحياء، ومن هنا فصاعدا لن نقبل بأن نكون طرفا 
يف جرمية أخالقية« هكذا رّصح حرفيا الناطق الرسمي باسم النقابة 
الوطنية لقوات األمن الداخيل يوم االثنني 08 أوت 2022 عىل أمواج 
الرصيح  بوجهه  إال  تأويله  ميكن  ال  ترصيح  وهو  الوطنية،  اإلذاعة 
واملبارش املعلن بكل وضوح عن عودة ما وصفه االئتالف املدين من 
أجل الحرية والكرامة والعدالة االجتامعية واملساواة يف بيان له صدر 
يوم 08 أوت بـ: »التغّول األمني«، وأيضا ما جاء يف بيان فرع الرابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان بصفاقس الشاملية وصفاقس 
التعبري  حق  عىل  واعتداء  ومعنويا  ماديا  »عنفا  باعتباره  الجنوبية 
الثقايف دون  النشاط  النفاذ إىل  الجمهور يف  واإلبداع وانتهاكا لحق 
وصاية«، وما الترصيح الجديد/القديم للناطق الرسمي باسم النقابة 
الوطنية لقوات األمن الداخيل إال تهديد مبارش لحرية اإلبداع وإعالن 
عن قيام رشطة األخالق الحميدة وبوليس النهي عن املنكر واألمر 
الحامية  تأمني  عن  التخيّل  يعلن  الترصيح  هذا  إن  بل  باملعروف، 
أن جميع عروض  باعتبار  القانون  بالتايل تطبيق  الجسدية ويرفض 
املهرجانات وكل التظاهرات الثقافية والفنية مرخص لها بالقانون، 
ورمبا يف قادم األيام ويف هذا املناخ السيايس املنغلق وأمام التحريض 
عىل الحقوقيني واإلعالميني واملبدعني لن ترتّدد النقابات األمنية يف 
غلق دور السينام ومنع عرض األفالم التي »تّس من الذوق العام«، 
وعىل  الدرامية  األعامل  عىل  بالتأشري  النقابات  هذه  تتكّفل  وقد 
العام  الذوق  أن  باعتبار  والّروايات  الكتب  نرش  وعىل  املرسحيات 

أصبح من مشموالتها وهي التي تحّدد ضوابطه ورشوطه. 

تعّددت السيناريوهات وتكّررت الحوادث يف قرطاج وصفاقس واملنستري

املحاكامت األخالقوية والوصاية األمنية وصمت وزارة الثقافة

لطفي العبديلاألمني النهديمقداد السهييل



1707 العدد   -  2022 أوت   11 الخميس   19
ثقافة

* نرص سامي )شاعر وروايئ( 
أقول لزبري الرزقي: »وقتاش تجي تهّزين؟ هاين حارض، وحتّى لطفي 
العريب الربهومي حارض«. يقول يل بصوت نصف نائم: »هاين جاي«. 
الربهومي  لطفي  بيت  أكلّمه من  يوم.  كل  تقريبا  الحوار  ينعقد هذا 
أحياء  الّسس، ويأتيني بسيّارته يف أحد  يف حي »الخرضاء« يف مدينة 
الحديث غالبا عن أمور  الطريق نتجاذب أطراف  الّسس. ويف  مدينة 
ألنّه  زبري،  أّما  بتهّكم،  فيها  وأفتي  بتشّدد،  فيها  لطفي  فيفتي  دينية، 
أحد  موقف  علينا  يسد  ثّم  االستامع،  يف  يبالغ  فإنه  الفلسفة،  يدرّس 

فالسفة التنوير.
تّم تنسيق األمر بيني وبني الشاعر والروايئ لطفي العريب الربهومي 
عىل عقد ورشة أدبية ملّدة أربعة أيام حول القصة القصرية، واقرتح عيّل 
تسهيال لألمور أن يساعدنا زبري الرزقي. وهذا ما تّم. حيث عقدنا 12 
ساعة من التدريب النظري والتطبيقي مبعدل 4 ساعات يوميا، تخللتها 
راحات قصرية. وحرض الورشة 11 مشاركا من ميادين مختلفة )متفقدة 
متقاعدة، أستاذ فلسفة ورئيس جمعية اإلبداع املدريس، أستاذ جامعي 
تلميذة  القباضة،  قابلة، محاسبة يف  حاصل عىل دكتوراه يف االقتصاد، 
شعبة علمية، معلم متقاعد، أستاذة عربية متقاعدة(، يف دار الثقافة 

أبو جعفر األربيص، التّي تتوسط املدينة.
الغريب. وتقع جنوب  الشامل  الكاف، يف  إداريّا والية  تتبع  والسس 
رشق مدينة الكاف عىل بعد 40 كلم. وتبدو للقادم إليها ألول وهلة 
مدينة مفتوحة. يقول يل زبري الرزقي ونحن نتجّول يف املقربة اليهودية 
لها ماٍض عريق«. أصّدق كالمه، وال  القبور: »الّسس  القدمية ونتأّمل 
املمتلئة  شوارعها  أحّب  متالحقة،  يوم يف جوالت  كّل  فيأخذين  أعلّق، 
يوسف.  ولد  رمزي  عند  رايب  وكأس  بويتيام  يومي  وأفتتح  بالباعة، 
الثقافة. تبدو السس مثل أمرية  القدمني للوصول إىل دار  وأسري عىل 
خرافية نامئة بشعرها األصفر الذي ميتّد عىل امتداد البرص يف حقولها 
غري املنقطعة املمتّدة عىل طول البرص. يقول يل لطفي الربهومي: »قبل 
خيايل  ويتحّول  فاتنة،  عبارته  يل  تبدو  أخرض«.  األمرية  كان شعر  فرتة 
طريا ويحلّق فوق تلك السهول التّي نحيا فيها وبها. أملح وأنا أتجّول يف 
السس الجامع والكنيس والكنيسة. وتؤملني تلك الحالة املزرية لبعض 
التونسية  للشخصيّة  املميّز  القدم  بذلك  أنبهر  ولكّنني  البنايات،  تلك 
عمراين  تشّكل  من  به  يحيط  وما  األصيل  العمراين  الطابع  ولذلك 
متجانس. يقول يل رجل جالسته يف إحدى املقاهي: »تونس فيها برشة 
ديانات، مانيش عارف منني جاوونا اإلسالميني؟«. ويطّوح بنا الحديث، 

فنتجاذب أطرافه بني مزاح وبني كالم عميق.
التجوال انعقدت الورشة. كان ذلك األمر عىل أهميته  وخالل هذا 
ثانويا جدا. إذ أّن هذه املدينة الرومانية التي كانت تسّمى »أسوراس« 
من  املعنى  بهذا  فلعلها  الزمان،  قديم  منذ  بلدية  صفة  عىل  حصلت 
ولوعون  فهم  األربص،  سّموها  املسلمون  تونس.  يف  البلديات  أقدم 
بتغيري األسامء دون املحتويات. كان الفريق متحفزا لالطالع عىل برنامج 
يحّدثني لطفي: »أحببت  رأيته.  أنّني كنت مذهوال مبا  والحّق  األيام، 
الّسس؟«. أقول له: »هذه ثالث مرّة، ويستحيل أن تكون األخرية. لقد 
وقعت يف حبّها«. نتضاحك، وهو يرّص عىل أن يجعلني أميش من بيته 

إىل الطريق، مرورا بالوادي وبعض املحالت يف حي الخرضة.
إليها  للقادم  وتبدو  يقطعها يشء،  السس بسهول شاسعة، ال  متتاز 
بورويس  وسيدي  الكاف  مدينة  عىل  بذراعيها  تستند  فالحية،  بلدة 
ومعتمديتْي الدهامين والقصور. والطريق إليها جيد عموما لوال بعض 
اإلهامل عىل مسافة 165 كلم من تونس. يخربين زبري الرزقي بأمور كثرية 
أعرفها عن السس، أهّمها أنّها موطن صديقّي املبدعني رمزي العياري 
وتلك  السهول  تلك  رأيت  وحني  روما.  مطمور  وإنّها  العبايس،  وعامد 

املوارد املائية السطحية والباطنية علمت رّس تلك التسمية. فالسس يف 
األصل آلهة الخصب والفالحة لدى الرومان، وهي مطمع الجميع عىل 
امتداد تاريخها الطويل. ميّر يب رجل بهّي الطلعة يف املقهى وأنا أجالس 
صديقي الدكتور سمري العبيدي، ويقول يل: »أتذكرك! ألست أنت فالنا؟ 
حرضت أمسية شعرية ضمن املهرجان منذ سنوات هنا. أتذكرك جيدا«. 

أسعد بكالمه، ويروي لنا أهمية الثقافة يف تأسيس اإلنسان.
باعتباري  أؤّمنها.  التّي  الورشات  الورشة ضمن سلسلة  تندرج هذه 
جعفر  أبو  الثقافة  دار  يف  بإرشايف  وانعقدت  ومكّونا.  وروائيا  شاعرا 
األربيص مبدينة الّسس، وذلك يف الفرتة بني 19 و23 جويلية. وخالل 
القّص  بفّن  زادت معرفتنا  متعاقبة  أربع جلسات  األيّام عقدت  هذه 
بديهيّاتها،  أساسياتها، ومساءلة  استذكار  الكتابة عرب  وجذرت مامرسة 
خالل  من  الحظت  ولقد  خاّص.  كفّن  خصوصيتها  فهم  إىل  ودعت 
منها  نذكر  مميّزة  وعلمية  ثقافية  مستويات  وجود  املشاركة  طلبات 
للذكر ال للحرص: رفيعة الزريل، وزبري الرزقي، وسمري العبيدي، وروضة 
ومنجية  الرزقي،  وخالد  العرفاوي،  وهبة  سلطاين،  وسمرية  الصالحي، 
العريب  ولطفي  سيايس(،  وسجني  )كاتب  العبيدي  ومراد  الرحايل، 
تّم  كام  وغريهم.  )الّصحايّف(٬  العبايس  واملولدي  )املنّسق(،  الربهومي 
االتفاق عىل طبع الكتاب الجامعي عند اكتامله. ومتّت جميع األنشطة 
الراغبني  املتكونني  صلة  تعميق  إىل  تهدف  تشاركية،  تفاعلية  بصورة 
يف كتابة القصة القصرية بأدواتها ومبا يشّكل سامتها الخاصة املسيّجة 
لخصوصيتها. ولقد تّم التباحث يف علبة أدوات القاّص وتّم الرتكيز عىل 
والبناء  والبطل  الراوي  مثل  عنها،  يُستغنى  ال  التي  األدوات  تلك  أكرث 
عمل  تسهل  التي  اللطائف  من  وغريها  الكتابة  أمناط  انتظام  وطرق 
الكاتب. كام استمعنا لثامين حبكات قصصية اختارها الكتّاب املتدّربون 
األنشطة  الورشة. وسارت  تعرفوا عليه يف  ما  فيها  أن يطبقوا  وحاولوا 
عن  والدفاع  والنقاش  املتابعة  حيث  من  وتفاعلية  نشطة  بطريقة 
الخطاطات السدية، ولقد اعتمدنا أساليب متنوعة يف التكوين أهّمها 
التعلم الجامعي. ولقد استمرت بعض الجلسات خمس ساعات كاملة 

تخللتها وقفات صغرية. 
ومبجرّد انتهاء اليوم حملنا زبري إىل معلم من معامل السس. يبدو زبري 
كاملكلف مبهّمة. وليت أّن هذا الرّجل يستنسخ عرشا ويوضع يف أماكن 
إىل  اآلن  »نسري  قال:  األعامل.  وتنجح  املعامالت  لتسهل  كثرية  ثقافية 
قرية الاّلس...«. يف الطريق، حيث تغيب الدولة متاما، تبدو »أسوراس« 
يف كامل بهائها وفتنتها وروعتها، ليس باعتبارها مطمور روما الفالحي 

فقط، بل هي عن حّق مطمور تونس الحضاري الّذي بقي بكرا وبعيدا 
ومهمال. وصلنا إىل »الالّس« قبل الغروب بدقائق، فتنتني تلك املدينة 
العجيبة كام فنُت محّمد باملدينة. برزت فجأة مثل وردة رمال، بشوارعها 
ومجاري  البديعة،  وسقوفها  املميزة  الجدران  ذات  وبيوتها  الواسعة 
مياهها املتدفقة من عيونها الخمسة. حني صعدت فوق بيت األموات 
يكون  ال  »كيف  تساءلت:  »الالس«  يف  كثرية  معامل  من  واحد  وهو 
مكان كهذا معلوما للعامل؟ كيف يهمله أصحاب املسالك السياحية وال 
يدرجونه ضمن الربنامج اإلجباري لكّل سائح قادم إىل تونس؟ كيف ال 
تكون »الالس« مركزا ثقافيا دوليا لحوار الديانات والحضارات؟ كيف ال 
الليل  العامل وترتك يف صمت؟«. يداهمنا  تثّمن أقدم قرية مأهولة يف 
ونحن نعود من »الالس«. أنا ولطفي وسمري وزبري. أشعر أنني مجلّل 
بعطور ملكات الرومان القدامى. أقول لزبري: »هل تصلك روائحي؟«. 
وال يجيبني زبري، يعقد يديه حول املقود راضيا هادئا مثل الّزيني بطل 

روايتي الطائر البرشي. 
الّذين صّح عزمهم  الورشة بحضور أحد عرش متدربا من  تواصلت 
عىل الولوج إىل أرض القصة القصرية رغم علمهم بوعورتها وصعوبتها 
وشّدتها. ولقد أمتمنا جميع األنشطة التّي تّم إعدادها نظريّا وتطبيقيا، 
ورشع أغلب املتدربني يف كتابة قصصهم بعد أن خطّطوا لها جيّدا، وقد 
نهاية  أدواتهم. ويف  بها علبة  التّي جمعوها وملؤوا  باألدوات  تسلّحوا 
أعتربها  بعالمات  مستهديا  كالعادة  للتقييم  عميل  أخضعت  الورشة 
مهّمة وهي ما ألحظه عىل وجوه املتدربني من رىض ورغبة يف االنتفاع 
مستعّد  متطّوع  إىل  متدرّب  من  التحول  يف  والرغبة  بل  واالستزادة 
وتخلل  قراءات.  تنظيم  أو  فعاليات  أو  ورشات  إنشاء  يف  للمساعدة 
اللقاَء نقاٌش عىل درجة كبرية من الوعي بأمور القصة ومبا سيتلوها من 
جهود، أبرزها كتابة كل عضو مشارك لقصتني للمشاركة بهام يف الكتاب 
فريق  بحضور  ترشّفت  ولقد  طباعته.  الورشة  قررت  الّذي  الجامعّي 
رائع فعال دينامييك لديه الكثري من اإلرصار والعزم والطموح. وال أحّب 
أن أغفل دور الصديق أستاذ الفلسفة واملثقف العضوي األصيل زبري 
الرزقي الّذي يتحرّك يف كّل االتجاهات، وال يتواىن رغم ظروفه عن فعل 
يشء. وهو إضافة إىل مساهمته الفعالة يف انعقاد الورشة، فإنّه املوثّق 
الّذي  مبرحه  والحريص  نقص،  لكّل  واملكّمل  تفاصيلها،  لكّل  الدقيق 
يشبه الجد عىل تطويع أّي صعوبة. وما قلته عن زبري أوّد أن أكتب 
شهاداتهم  املشاركون  تسلّم  الورشة  نهاية  ويف  الفريق.  كل  عن  مثله 
بعد أن استمعنا لنبذات من اإلنتاجات التّي رشعوا يف كتابتها. ويف هذا 
املبدع  السس  أصيل  والروايئ  الشاعر  دور  أغفل  أن  أحّب  ال  السياق 
أنّه  إذ  متّت،  ملا  لواله  والّذي  الورشة  منّسق  الربهومي  العريب  لطفي 
بإرصاره عىل انعقادها يف السس، وليس يف الكاف، أعطانا فرصة مهّمة 
جدا لنتعرّف ليس فقط عىل السس بل عىل فريق رائع سيكون له يف 

قادم األيام إبداعات قصصية متميزة. 
إن »ورشة السس« القصصيّة تجربة أخرى ضمن مرشوع الورشات 
القصصيّة املستدامة التّي أقرتحها عىل املشهد األديب يف تونس، وأظّنها 
مستوى  وعىل  املقرتحة  الفقرات  مستوى  عىل  التجارب  أفضل  من 
العمق  نحو  االندفاع  من  املزيد  إىل  سيدفعني  ما  وهو  االستجابات، 
املبدع يف  لدور  فهمي  يتنزّل ضمن  ربحي  توّجه غري  التونيس، ضمن 
غياب التشجيع والتكوين وغياب الدولة يف غري العواصم ويف العواصم 
أيضا. يقول يل لطفي يف نهاية الورشة: »سينجح األمر«. أقول له بكثري 
من املحبّة: »ليس لدّي شّك. لقد نجحت يف العودة بكّل هذا البهاء. 
هذا أسّميه نجاحا، لقد نجحت يف التعرّف إىل مطمور روما عن قرب. 
يف  طويال  يكلمني  أن  وأتوقّع  لطفي.  يتكلّم  ال  نجاحا؟«.  هذا  أليس 

روايته القادمة. 

ورشة القصّة القصيرة تحط رحالها في معتمدية السرس

كيف ال تكون الالّس مركزا ثقافيا دوليا حلوار األديان واحلضارات؟

مهرجان ماطر »صيف وفنون«
احتضن نادي الصحافة ببنزرت فعاليات الندوة الصحافية التي سلطت خاللها االضواء عىل برمجة مهرجان ماطر لصائفة 2022 
»صيف وفنون« بحضور جلول الحويف مدير املهرجان والكاتب العام محسن تاللت. ورغم قلة االمكانيات املادية اعدت الهيئة برمجة 

متس جميع الرشائح العمرية وتلبي كل األذواق وهي كاآليت: 
- سهرة الضحك مع الفكاهيني رياض النهدي ومحسن الجواين وأرشف يوم 10 اوت العارشة ليال 

- عرض موسيقي شبايب مع سنفرا 13 أوت العارشة ليال 
- عرض املركز الوطني لفنون السك 14 اوت العارشة ليال 

كل هذه العروض تقام مبدرسة املبيت                                                                                    *  عبد الفتاح الغريب
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* حاوره: أبو جرير     
سامي املسلامين، من مواليد 1970بقليبية، حاصل عىل األستاذية يف اللغة العربية وآدابها 
وباحث يف الشعر الحديث وناقد، له كتابان نقديان »الشعر والقصة يف قصيدة النرث« 
و»حدائق الصمت )قراءات يف مناذج من األدب التونيس املعارص(« وله كتابان شعريان 
»متاهة املضاف إليه« و»وسائد ملوجة منهكة« وهو من أهم املتابعني للحركة الشعرية 

التونسية املعارصة...
التونسية يسائلها فتنحني إليه ليلبسها  شاعر وناقد ومؤلف مفتون باملدّونة اإلبداعية 

الصباحات. له عديد اإلضاءات التي أنارت عديد الّدروب.
سألناه عن الشعر والنقد وعن النشأة وعن واقع املبدع واإلبداع فكان هذا الحوار.

* مرحبا على صفحات جريدة الشعب؟
- شكرا عىل االستضافة وممنّت إلتاحة فرصة تقديم نفيس لقراء جريدة تعدُّ من أعرق 

الجرائد التونسية.
لنا باأللوان النشأة وما الذي جاء بك  * لو تطّل من ثقب الذاكرة وترسم 

إلى الشّعر؟
- النشأة األوىل كانت مرتنحة يف ثنايا اليتم، موت أمي وأنا يف الخامسة أثّر يّف كثريا حتى 
أنه جعلني ميّاال إىل العزلة وقد منَت هذه العزلة عندما اكتشفت »مكتبة األطفال« يف 
املطالعة حتى أين طالعت تقريبا كّل ما فيها حني بلغت  قليبية فأقبلت عىل  مدينتي 
الثانية عرشة، كنت جرذ كتب أنعم بالعزلة اآلهلة... وتواصلت سرييت مع مكتبة الكبار 
الثّانوية  دراستي  يف  نجاحي  يف  ذلك  ساهم  وقد  أسبوعني  كّل  كتابني  أطالع  كنت  إذ 
قصيدة  حول  املاجستري  بحث  أعددت  عندما  جديدة  أبواب  يل  وتفتّحت  والجامعية 
النرث... كنت أحّب قراءة الشعر ولكني مل أفكر يف كتابته ولكن األفكار والرؤى والذكريات 
كانت تختمر يف أعامقي وتريد أن تطفو رغام عني رمبا، فكانت القصيدة األوىل »الغيمة 

األخرية« وأنا يف الثالثني... ثم بدأت رحلتي يف مسارب اللّعنة الزرقاء!
* وسط المشهد الرهيب الذي يسم حياتنا الثقافية نجدك على انشراح؟ 
- لألسف الشديد املشهد الثقايف يف تونس قاتم وعبثي أحيانا، إذ يبدو أن الثقافة هي آخر 
اهتاممات السلطة، وليس لها رؤية واضحة ملالمحها، وال نرى لها رؤية اسرتاتيجية واضحة 
املعامل... لذلك غلب عىل املشهد الفولكلور وفتكت به اللّوبيات واملصالح الضيّقة وأكرث 
ما يؤملني واقع الكاتب والكتَاب والقوانني املنظّمة للنرش التي تصّب جميعها يف صالح 
عليها  غلبت  التي  امللتقيات  واقع  أيضا  ويؤملني  مهضومة  فحقوقه  الكاتب  أما  النارش 
اإلخوانيات وتبادل املصالح الضيّقة... قلة هم الذين يفكرون يف االرتقاء باملشهد الثقايف 

واألديب يف حني أنه ال تقّدَم دون تعليم وثقافة وأدب.
يتنزل  أين  تعقيد.  دون  وبالتّحديد  ناصعة  خصبة  شعريّة  تجربة  لك   *

نصك؟
- أوال أنا ال أدعي أن تجربتي خصبة مبا فيه الكفاية، فإذا اكتفى الشاعر انتهى، وإمنا 
أراكم تجاريب وأحاول أن أطّور نيص عىل ضوء الواقع املعيش وإرهاصات الذات والقراءة 
ليس  والغابر  اليوم  ليس  فاألمس  الزمان،  خط  يواكب  أن  للّشاعر  فالبّد  املتواصلة... 
الحارض... لذلك أضع نيص يف دائرة النّص الحدايث املعارص وبالتّحديد يف مفازة قصيدة 
النرث التي ترفض الحدود املقّننة والحدود املتكلّسة. ولكن رغم ذلك أحاول أن أكتب نصا 
يشبهني، مشحونا باملشاعر وباألبعاد الروحية دون إبهام وال شطحات يف عوامل التّعقيد.

من  ضاع  ما  لنا  تسرد  السّجّل. هل  لتسمين  قصيدة  من  أثمن  الوقت   *

وقتك ومن عطش القصيدة؟
- الوقت بالنسبة إيّل هو مفهوم هالمّي يتلبّس بالّروح الّشاعرة، لذلك هو ال يضيع ولكنه 
يُحارص ويُجّمد يف اللّحظة الّشعرية الفاتنة والكاوية يف الوقت نفسه... نظن حينها أننا 
ارتوينا ولكن عطشنا يزيد ويشتد... ال أفكر كثريا يف تسمني الّسجّل وإمنا أسعى إىل كتابة 
التجربة  تطوير  هو  املهّم  تقليد...  أو  تصّنع  دون  وأشبهه  يشبهني  حقا،  يقولني  نص 

الذاتية واالنغامس يف زمنية الشعر وبذلك منتلك الوقت وميتلكنا 
ونفلت من هدر الزمن يف املايض ونحدوه إىل األمام!

دون  النقد  أريكة  عىل  تجلس  وجدناك  الشعر  يف  سفرك  رغم   *
تعب. هل هو تزاوج بني القصيدة والدرس األكادميي؟

نفيس  فأجد  نصوصا  أقرأ  أحيانا  لكن  أساسا  الشعر  أكتب  أنا   -
مدفوعا لقراءتها كتابيا أي أنا قارئ جيد... يفتنني نص فأسعى إىل 
فّك شيفرات تلك الفتنة فإذا يب أكتب مقاربة نقدية تفاعلية حية 
أكرث منها أكادميية، أي أين ال أطبق عىل النص مشارط النظريات 
النقدية وكأنني أرّشح جثّة وإمنا أقيم عالقة وجدانية عميقة معه 
فأحاوره ويحاورين. ومع األيام وجدتني أفكر يف مرشوع نقدي كبري 
يعنى بقصيدة النرث التونسية، خطواته األوىل كانت كتاب »حدائق 
لكني  املعارص«  التونيس  األدب  من  مناذج  يف  الصمت-قراءات 

اكتشفت لألسف أن هذا املرشوع أكرب من العقليات السائدة!
األسهل  السفينة  هو  تونس  في  الشعر  إن  يقال   *

لركوبها. أسألك بوصفك ناقدا ومختصّا في الحركة الشّعرية المعاصرة. 
هل ترسم لنا هوية القصيدة التونسية؟ 

- ليس غرورا إذا قلت إين من بني أبرز املتابعني للمشهد الشعري ولألصوات الشعرية 
النرث بدؤوا بتشكيل مالمح فارقة لقصيدة  إّن كتّاب قصيدة  القول  يف تونس وأستطيع 
الّشعر  ترسيد  أبرزها  لعل  الصمت،  حدائق  كتايب  يف  بعضها  إىل  أرشت  التونسية  النرث 
والحميمية  الذاتية  يف  واإليغال  املزيّفة  والّصنعة  الكالسيكية  البالغة  عن  به  واالبتعاد 

والصدق الشعري...
 لقد استقيت هذه اآلراء من أصوات شعرية عديدة منها منصف الخالدي ورضا العبيدي 

وعبد الفتاح بن حمودة وعبد الواحد السويح وغريهم كثري... 
أما ما عداهم من أولئك الذين يتخذون من الشعر حامرا قصريا فإين يف األغلب أقرأ لهم 
ولكني ال أتفاعل معهم نقديا... وبيني وبني نفيس أقول: كان األجدر بهم أن يقرؤوا كثريا!

* حتى ال تفوح من أسئلتي المهادنة. أسألك التذكر ليس من العاطفة... 
لماذا إصرار هذا الجيل الذي تنتمي إليه على قتل التاريخ؟

- ليس يف األمر قتل وال تجريح وإمنا يتّصل األمر كلّه بقانون التطّور والتغرّي وهو قانون 
وجودي بحت يفرض نفسه علينا حتى وإن مل نفرضه عىل أنفسنا... وقد تأّخر العرب 
كثريا يف مسايرة هذا القانون واألخذ به يف مجاالت عديدة منها الّشعر، فام معنى أن 
نبقى أربعة عرش قرنا نلهث وراء بحور شعرية ال متثل سوى فرتة زمنية معيّنة فرضها 
اتصل  سمعي  إيقاع  أجل  من  الصايف  الشعر  جوهر  نهمل  أن  معنى  وما  اإلبل؟  حداء 
بثقافة املشافهة التي انتهت وبادت؟ وما معنى أن يفرض عيّل التفكري واإلحساس كام 
كان يفكر ويشعر شاعر القرن السابع ميالدي؟! هو تراث نتمسك به ونثّمنه ألنه عنرص 

من عنارص الهويّة ولكن ال نعبده وال نقّدسه.

تونس  في  الثقافي  المشهد  واقع  عن  وجيزة  بسطة  قدّمت  لو   *
عموما؟

- املشهد الثّقايف يف تونس مرتبط أساسا بالعقليّة الّسائدة وبواقع التّعليم، قلت مرة: ال 
نصوص يف زمن اللّصوص! وهذه العبارة تفرس الوضع... لذلك إذا أردنا أن نرتقي مبشهدنا 
الثقايف علينا أن نضع اسرتاتيجية واضحة تأخذ بعني االعتبار منط اإلنسان الذي نريد أن 
نصنعه عرب التعليم ومنط املثّقف الذي يضيف وال ينقص والذي يبحث 
والذي  يهدم  وال  يبني  والذي  قشورها  عن  وليس  األشياء  جوهر  عن 
يبدع وال يقلّد... وعىل السلطة السياسية هنا أن تقوم بدورها إلصالح 
املجتمع  أن  وفعال  عقيدة  تؤمن  وأن  نصابها  األمور يف  الوضع ووضع 

يتخرج من املدرسة وأن املثّقف سند هذا املجتمع وقائده!
الذات  تفاعل  مع  تتشكل  وموقف  نظر  وجهة  الكتابة   *
في  أنت  أين  واقعها...  لمعطيات  مدركة  ذاتا  بصفتها 

عمق الحياة؟
- كرث الحديث عن املثقف العضوي أي ذاك الذي يتفاعل مع واقعه 
ويسعى إىل التأثري فيه وتغيريه، هذا الكالم صحيح وال غبار عليه، ولكن 
لو تأملنا وضع املثقف يف مجتمعنا لالحظنا بكل يرس غربته القاتلة بل 
واستهدافه والحط من شأنه... نحن يف زمن الزيف يا صديقي. ونحتاج 
رمبا إىل قرون يك نزيل قرشته السمكية... رمبا لذلك نالحظ أن املثقف 
العريب أصبح يبحث عن خالصه الفردي قبل الخالص الجامعي... لكني 

رغم ذلك أضع نفيس يف زمرة أولئك الذين يؤمنون بأن رحلة األلف ميل تبدأ بخطوة.
* ما هي أهم التجارب الشعرية التونسية وهل تؤمن بأن هناك مدارس 

شعرية في تونس؟
- أبو القاسم الشايب شاعر فّذ يف عرصه لكنه لألسف الشجرة التي حجبت الغابة، أطنبوا 
النقاد  أن يكون بذرة ملدرسة رومنطيقية تونسية لكن  بتجربته، كان ميكن  التجارة  يف 
فأهملت  بعده  وال  قبله  ال  صنام  جعلوه  أن  درجة  إىل  تجربته  ضّخموا  واألكادمييني 

التجارب املحاذية والبعدية وأصبح رأس مال تجاري بالنسبة إىل الكثريين... 
وقلّة هم من حاولوا اقتحام غابة الشعر املعارص خاصة ما اتصل منها بتجارب قصيدة 
هذا  مرشوعية  اآلن  حّد  إىل  يناقش  زال  ما  البعض  نرى  أن  الغريب  من  إنه  بل  النرث 
أصوات  أبدعت يف مجالها وهي  التي  الكثرية  الشعرية  األصوات  الشعري رغم  الشكل 
عديدة تستحّق من النقاد كل االهتامم ولن يكون ذلك إالّ بالتّخيّل عن العقليّة االمتثاليّة 
شعريّة  مدرسة  بأن  املؤمنني  أكرث  من  وأنا  عراة..  حفاة  الّشعر  عامل  ودخول  الوثوقيّة 

تونسيّة آخذة يف التّشكل ورّوادها هم شعراء قصيدة الّنرث.

* ما عالقة الشعر بالفلسفة في قصيدة النثر؟
- ليس الفلسفة فقط بل كل العلوم والفنون واألجناس األدبية الرسدية منها والشعرية 
والتاريخ والجغرافيا وامليثولوجيا... هي روافد معرفة أساسية لكتابة نص شعري حدايّث 
اإليقاع  له  يشفع  فلن  مثّقفا  يكون  أن  يجب  املتواضع  رأيي  املعارص حسب  فالشاعر 
البالغة والبيان وال الصوت املنتفخ الذي يلوك الحروف لوكا... ال شفيع له  والوزن وال 
إالّ لغة تقول أكرث مام كانت تقول وصورة عارية وصادقة وإيقاع روحّي خافت وباحث 

وحكاية تقوله وتقول الوجود.

* أبو جرير    

الوزن  صندوق  وأقفل  عقيديت...  تنفرط  أجدين  مرة  ألول 
وامليزان.

للشاعر  القيامة  غبار  الشعرية  املجموعة  قراءة  بّوبت  كنت 
عيل بن فضيلة وورقات من دفاتر ناظم العريب الكاتب بشري 
الحامدي. وإذا يب أنجذب إىل كتاب طافح بالحب... نعم كتاب 
حّط فوق داري وشباك قلبي دون استئذان .كتاب كان صفو 
شعب  بني  مقهى  رصيف  عىل  الجلوس  سالف  منذ  حلمي 
وشعب إنها املقهى الخرضاء بشارع يتأبط الحب والجنون وال 

غرابة يف أن أحلم مع الفتى الفأر ناجي الخشناوي.
 كّنا نتجاذب الحديث يف سالف الزمان حول مرشوعه الساخن 
الغليون أو ضحكته الخجولة  والساكن يف صمت الشيشة أو 

خجل الياقوت. وهو يرتشف قهوة االكسرباس.
آمنة  شممتها  واألوراق  األوراق  دفة.  ورق  أنام  أجدين  فجأة 
أبيض  منديل  عىل  بتؤدة  مييش  حب.  مرشوع  ألنها  وأمينة 
كقلب يرسى فراوس. يرسى أفروديت ناجي وناجي مخطوط 
الزين بن شيخة  الرمييل وأم  آمنة  مخلوط وخليط نجده يف 

ونجده يتجول يف العشويات يتأبط نساء الشاعر آدم فتحي.
كتاب نساء. والنساء حكمة وحكم. ناجي الخشناوي شخصيا 
مل يفاجئني ألين أعرف طفولته وشبابه وكهولته. فهو من خالل 

اللسان  انحياز  مساره ومسريته فرد يف صيغة رجال... منحاز 
للحياة والحياة أنثى ما زالت تبحث عن طريق... طريق حاول 
لوحة...  قصيدة  من  إالّ  عاريا  إليه  الولوج  الخشناوي  ناجي 
نقش  قصيدة  امرأة.  كل  صدر  عىل  منقوشة  بحرية  قصيدة 
وكلامته  تناوله.  نّص  كّل  طيّات  بني  الخشناوي  ناجي  خاللها 
تحبس  قارئ حيث  كل  يغمز  زيتيّة جفنها  لوحة  الكتاب  يف 

األنفاس.
كتاب أحسب أن تلتقي حوله األبصار. إنه دم ودمعة األسري 

حيث االلتزام بالفكرة القناعة.
حتى  املشعة  الروح  أنبياء  نساء  الله...  نساء  نساء...  كتاب 

تستقيم الشمس وترشب العيون.
ويتأبط  يبتسم  الرشفات.  يف  الصامتة  الفضائل  يتلو  كتاب 

الليمون واملواعيد دون قامرق.
كتاب تصيل له الطيور وقت عرج الصمت. يغني لرمال اللغة 

تبتسم له الحروف. 
الحرف أنثى، اللغة أنثى، الرواية أنثى، القصيدة أنثى، املحربة 

أنثى، الورقة أنثى 
الحياة أنثى...

كتاب مييش عىل رداء أنثى ليدرك ناجي الخشناوي أنثى تطرد 
الكالب الضالة.

الدهون  من  خال  الكتاب  القراء  أيها  األحزمة  شدوا 

والكولستريول والزهامير.
النقد األديب«  الّروايات مقاالت يف  الكتاب عنوانه »يف حرضة 
الصادر حديثا عن دار الكتاب لصاحبها حبيب الزغبي اللبق 
الشاعر الذي يعرف من أين تؤكل كتف الناقد واملحاور ألن 

النارش ذهب إىل مسار النبع والنبع نساء.
شكري  الدكتور  الحدث  الكتاب  وقدم 
عىل  اليرس  »من  يقول:  حيث  املبخوت 
القارئ أن يطالع رواية فيبلغ يف مطالعته 
يظهر  يردها  أن  أو  منها  الرابع  الغالف 
هنا  ومتاعا.  لذة  فيها  يجد  مل  إذا  اليد 
أحسب أن الدكتور الروايئ والناقد شكري 
بأغلب  املتمكن  العارف  وهو  املبخوت 
الكريستال  الناقد  عنهن.  اشتغل  من 
الديار  ندخل  وعندما  الخشناوي.  ناجي 
ندخلها من أبوابها، الباب شكري املبخوت 

فادخلوا يف حرضة الرّاويات آمنني.
حرضة  »يف  كتاب  نصوص  أغلب   

الراويات« قرأناها ونقدناها ومتتعنا بها واستنجدنا بها ملزيد 
يحسب  وما  حكاياتها.  بعض  واستعرنا  واالعرتاف.  التعرف 
وانحيازه  املعتاد  صمته  عن  خرج  الذي  الخشناوي  لناجي 

العاطفي للمرأة وجميع من تناولهم بحرير حربه نساء.
نجده  الذي  املرفوع  جفننا  هن  والراويات  الروايات  والنساء 
يف حرائقه. والنزوح إىل هذا الكتاب الذي أعتربه مرجعا ضّد 

االغرتاب وضّد غيوم الريح.
نزع ناجي الخشناوي يف هذا الكتاب الصمت من عرين األبوة 

املفرطة. وقال لكم الراويات نساء أفصح منكم يا من تؤمنون 
بالظل. كتاب أطّل علينا دون مواجع ودون ماء ودون بهرج 

ألن كتابه يشبه معني حركة التاريخ. والتاريخ نعيم نساء.
اقرأ الكتاب أيها القارئ، تجد أمك وأختك وخالتك وزوجتك. 
وإن قرأت ستبعرث قلبك وتقبل قلم ناجي 
كام  كتاب  نور.  من  وقلمه  الخشناوي 
يقول هو كتاب املرأة األكرث صفاء واألكرث 
الكتاب  صاحب  نجد  وهنا  ومتعة،  جرأة 
الفاعل  مع  التحاور  فعل  يفعل  املرشوع 
تفاصيل  يف  بنا  ويسافر  املفاعل.  حياة  يف 

مذبحة يتغافل عنها الذكور.
سالسة  دون  الشمع  الفعل  بهذا  إنه 
األعىل  الطابق  يف  جلوس  وال  كياسة  وال 

الذكوري.
ناجي الخشناوي يف مؤلفه الحدث يسافر 

بنا سفرا ممتعا بال رتوش.
نساء  نساء...  حكاية  يحيك  الكتاب  إن 
فاعالت بلسان القلم. وهن: أمرية غنيم، أم الزين بن شيخة، 
املي،  وحيدة  الفازع،  درة  سامل،  بن  سعدية  الرمييل،  آمنة 
علياء  الفرشييش،  هيام  حليمي،  جيزال  محمود،  بن  فاطمة 

رحيم، ريم القمري وبلقيس خليفة.
حكايات  يحيك  نساء.  من  رجال  الخشناوي  ناجي  نجد  هنا 

جامحة تستدعي النساء قبل الرجال القراءة والتفاعل.
كتاب يستحق التفاعل واللقاء مع حربه ومحربته. كتاب أعتربه 

وثيقة لألكادمييني والطلبة والباحثني والنساء.

الشاعر والناقد سامي المسلماني لـ»الشعب«:

املشهد الثقايف قاتم وعبثي وال نصوص يف زمن اللصوص

»في حضرة الرّاويات« لناجي الخشناوي 

الوهج على أوراق النساء 
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 * شمس الدين العوين
من هنا منيض مع تجربة هامت صاحبتها بالتلوين رضبا من العبارة 
وقوال بالنشيد ونشدانا ألنثى اللون يف األقايص تقول كلامتها امللونة 
يف غناء خافت تعرفه الوجوه واألحوال والدواخل وهي تخرب اآلفاق 

مبا فعلته األمنية...
التلوين والرسم بحثا عن ذاتها يف الجهات  سافرت منذ طفولة مع 
اللون  غري  عىل  تلوي  ال  التفاصيل  يف  الكامن  الرتيب  عن  وخروجا 
ضوءا للجغرافيا والرسم شجنا يانعا تتجىل منه وبه الفكرة االبداعية 

يف مجاالتها الجاملية الفنية اإلنسانية...
هدى دبيش الفنانة التشكيلية التي نعني رأت يف الفن حياة أخرى 
ال تضاهى ويف ورشتها الفنية إطارا مغايرا للحلم البليغ للتعبري عن 
ذاتها وهي تحضن يف حنّو هائل حلمها املرافق لظلها.. الفن عندها 
املبرشة  تأرسه خطاه  القلب  األرجاء حيث  يرتكه عطر يف  ما  مبثابة 

بالجميل واملبتكر واملختلف...
املتعددة  الوجوه  اىل  البورتريهات  فمن  الفنية  تحربتها  تنوعت 
القلق.. واملرأة  الكائن  به أحوال  الزخرف والقناع والرصاخ وما  بني 
الحارضة بتلوينات شؤونها وشجونها... وغري ذلك من األعامل الفنية 
حيث تعد ملعرضها الفني التشكييل الشخيص البراز بانوراما التجربة 

والنشاط حيث كانت لها مشاركات ثقافية وفنية متعددة...
وعن تجربتها والبدايات تقول الفنانة هدى دبيش »... منذ طفولتي 
التعليم  مرحلة  ويف  واأللوان  واللهوباألقالم  اللعب  أفضل  كنت 
الله الذي رغبني أكرث يف  الثانوي درست عند األستاذ حسن ضيف 
الذي  الرسم  نادي  يف  مشاركتي  خالل  من  التشكيلية  الرتبية  مادة 

الباكالوريا  عىل  وعند حصويل  كل جمعة..  مساء  عليه  كان يرشف 
زاد اهتاممي اكرث بالفن فتوجهت إل املعهد العايل للفنون الجميلة 
بتونس اين تلقيت تكوينا أكادمييا طور موهبتي ثم واصلت دراستي 
وحصلت عىل ماجستري البحوث يف الرتاث التقليدي. بدأت مشواري 
الفني برسم الطبيعة ثم التطرق إىل بعض القضايا اإلنسانية من ذلك 
لوحتي املسامة »الشهيد« كذلك رسم البورتريه بتقنيات مختلفة أما 
املوضوع االسايس ألعاميل فهو قضية املرأة باختالف أجناسها وألوانها 
ماضيه،  التاريخ  عرب  أرسمها  أنني  حيث  للجامل  وحبها  وهمومها 
حارضه ومستقبله. فهي تظهر بوضوح يف البعض من لوحايت باللباس 
التقليدي مزدانة بوشم امازيغي ويف البعض اآلخر تعرب عىل غموض 
اىل  باالضافة  املعقدة.  وتركيبتها  التكويني  بعمقها  البرشية  النفس 
ذلك فأنني أميل اىل التعبري من خالل لوحايت عن مختلف املشاعر 
البرشية بتناقضها كالخذالن، الحب، الحرية، القوة، الضعف، البكاء 
بالنسبة إيّل فضاء أبيض ال قيود فيه، فانا  اللوحة متثل  والفرح. ان 
املك من خالله الحرية يف التعبري عن مشاعري وأفكاري خاصة أن 
معظم أعاميل فيها الجانب الحيس الذي ميكنني رسمه بشكل رمزي 

وحامل مستعملة تقنيات وخامات مختلفة....«.
حلم  وفق  املجتهدة  الفنانة  هدى  عند  والحال  الفكرة  هي  هكذا 
قديم متواصل.. حاصلة عىل األستاذية يف الفنون التشكيلية اختصاص 
رسم وماجستري بحوث يف الرتاث التقليدي - تدرس بأكادميية الفنون 
بحامم الشط وببعض املعاهد الخاصة شاركت يف عدد من املعارض 
فرع  العاملية  الجمعية  رئيسة  وهي  ثقافية  ندوات  ويف  الجامعية 
التونسية  تونس »la palette du monde« -نائبة رئيس الجمعية 

للرتبية والثقافة- عضو بالجمعية الرتكية لوحات بال حدود -منخرطة 
التميز  شهادة  عىل  وحاصلة  بتونس  التشكيليني  الفنانني  باتحاد 
واإلبداع من جمعية نجم الدولية بفلسطني 2019 وعىل وسام التميز 

واإلبداع الفني 2020 من أكادميية مرص للتدريب والتنمية...
واالرصار  الرغبة  من  الكثري  فيها  بروح  التلوين  فكرة  تعانق  فنانة 
واملغامرة تقول بالفن فسحة جاملية لرتميم ما تداعى من الحواس 

والعنارص يف أومنة السقوط املربك والتداعيات االنسانية.

اللوحة فضاء البياض عنوانه اإلنسان واحلرية
ثقافة

* أبو جرير
أو  قصصية  أو  شعرية  مجموعة  أقدم  عندما  عاديت  غري  عىل 

رواية كنت دامئا أبحث عام ال يقوله الكاتب يف تالفيف املنت حتى 

اللسان ولو كانت الحروف طالسم. وجدتني أزمل حربي  يستقيم 

ومحربيت وأنزع الرباءة من وقتي ومن ورقتي٬ بعد أن تخلصت من 

قراءة شهب النار.

كتاب عنوانه )ورقات من دفاتر ناظم العريب( للكاتب النازح اىل 

شبق الدهشة بشري الحامدي الصادر عن دار شامة للنرش.

انتدب  الله  قلب  وكان  الكتاب  من  األخرية  الصفحة  أنهي  وأنا 

السلطة والثورة دون تبذير.

كتائب  ودون  تشيئ  ودون  حجاب  دون  علينا  يطل  الكتاب 

تدربت ألجل قتل الحب والتأمل واألمل.

ورقات من دفاتر ناظم العريب أطل علينا جسدا يف شكل قرص 

منوم. والسؤال دون حياء من يكون ناظم العريب قبل الولوج اىل 

ناظم  الحياة دون  البداية نسأل كيف سيصبح شكل  دفاتره ومن 

العريب.

ما أحربه اآلن حول هذا اإلصدار الثعبان... نعم كتاب ثعبان. الين 

مل أمتكن من حرص ماهيته. أدعي أين أعرف القصة والرواية والنرث 

والبورتريهات. وجدت نفيس أنبح ككلب مل يدرك قط منذ سيطرة 

الخفافيش عىل الجغرافيا. لن أكون ودودا مع ناظم العريب وورقاته 

الحمراء.

املنت منذ البداية كابوس يتصاعد وينزل حيث سليالية الشهوة. 

فنون  متحف  يف  يعيش  كأنه  البدء  منذ  نجده  الراوي  أو  الكاتب 

كل الشخصيات تبرص ما فعلته عرب تهدج البرص. ورقات من دفاتر 

كتاب  هو  الخالء  يف  املقيم  الحامدي  بشري  للكاتب  العريب  ناظم 

يبتسم بشق األنفس حتى تستقيم أجنحة الحياة.

كتاب ال ينتمي للبورتريات كام سامه صانعه بشري الحامدي .

وجدناه جمرة وهاجة تحيك حكاية ملحاحة.

واألنكاري  املرعي  خنتوش  من  بها  استنجد  التي  كّل شخصياته 

ونبيهة العوجة ويس بوراوي الوكيل ومنصور والدكتور سالم والكيزو 

من  مقلوعة  تراها  التي  الّشخصيات  هذه  كل  بكار.  محمد  ويس 

أو  الراوي  ألن  دهون  وال  لحم  بال  حكاية  وجعلها  الصارم  النظام 

ورائحة  أنغام  عىل  لحمها  وأكل  الشخصيات  جلد  سلخ  السارد. 

القنابل املسيلة للدموع وأحيانا أخرى املشلّة للحركة.

الجغرافيا  العريب منتَج يجعلنا ال ننىس  ورقات من دفاتر ناظم 

والتاريخ والظواهر والوجود. ناظم العريب هو أنا وأنت ونحن وانتم 

وبابلو  سعيد  وادوارد  فوكو  ميشال  يف  نجده  العريب  ناظم  واننت. 

نريودا. ورقات من دفاتر ناظم العريب كتاب رمز يحمل بني طياته 

فلسفة املذاهب. ال ينتمي إىل الحقيقة. بل إنه ينتمي إىل الدراسات 

اإلشكالية األدبية بوصفها حلقة مهجورة.

كتاب حامل ساخر  الحلُم.  يستقيم  الدهشة حتى  كتاب يضحك 

صادق... مستنكر... مثري... يطرح إشكاالت مختلفة مسكوت عنها. 

والسياسيني...  السياسة  يعّذب  كتاب  وهناك.  هنا  شاهدنا.  لكننا 

هو  العريب  ناظم  كتاب  والغايات.  والقيم  الغابات  يتمثّل  كتاب 

سيناريو ألرشطة سينامئية قصرية طافحة أو كتابة ركحية حتى ال 

يبتهح املوت.

الكتابة تحت القنابل املسيلة للدموع أو كتاب الهامش والهوامش 

»ورقات من دفاتر ناظم العريب« للكاتب بشري احلامدي 
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رياضة

وزارة الداخلية
بلدية السند

إعالن بتة عمومية للمرة األوىل 
يترشف رئيس بلدية السند بإعالم العموم بإجراء بتة عمومية باالشهار واملزاد العلني للمرة األوىل يوم الثالثاء املوافق لـ 2022/08/30 بداية 

من الساعة العارشة صباحا مبقر البلدية وذلك لتسويغ الفصول التالية:
الوحدة: الدينار

فعىل الراغبني يف املشاركة ومل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الجامعات املحلية او الدولة وليست لهم سوابق عدلية أو يف حالة إفالس ان يسحبوا 
االستامرة املعدة للغرض لتعمريها وارجاعها لبلدية السند قبل يوم الثالثاء املوافق لـ: 2022/08/30 مصحوبة بالوثائق التالية:

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
ـ نسخة من بطاقة التعريف الجبائية »باتيندة مستلزم أسواق« أو التزام باعدادها اثر الفوز بالبتة.

ـ شهادة ابراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية مسلمة من القباضة املالية.
ـ وصل خالص باسم املشارك بعنوان معلوم الضامن الوقتي املساوي لـ 10٪ من السعر االفتتاحي لكل فصل مسلم من السيد قابض املالية بالسند.

ـ كراس الرشوط معرفة باالمضاء.
ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم إمتام اللزمة عند االقتضاء.

لالطالع عىل كراس الرشوط الخاصة باللزمة وملزيد االرشادات ميكن االتصال مبقر البلدية او عن طريق الهاتف )76290164( اثناء أوقات العمل 
االداري.

السعر الفصلع/ر
االفتتاحي

مكان اجراء الضامن الوقتي
وتوقيت البتة

مدة اللزمة

امنة 01 عىل  املوظفة  املعاليم 
الدواب واالنتصاب العام وسوق 

الخرض والغالل

بلدية السند 11٫000د110٫000د
عىل الساعة 
10h صباحا

من 2023/01/01
إىل 

2023/12/31
بلدية السند200د2٫000دسوق مأجورة02

 عىل الساعة
 10h30 صباحا

املسلخ 03 عىل  املوظفة  املعاليم 
البلدي

بلدية السند 400د4٫000د
عىل الساعة 
11h صباحا

النجم الساحيل: 

تعيينات جديدة 
يف لجنة التسويق 
والتنظيم واالتصال  

يف  جديدة  تعيينات  عن  الساحيل  النجم  أعلن 
لجنة التسويق والتنظيم واالتصال.

- معز سايس مسؤوال عن التسويق واملبيعات
- حاتم الرقيق مسؤوال عن االتصال والعالقة مع 

الصحافة
- الصحبي بن سايس مسؤوال عن التنظيم

وجدي الساحلي يمضي 
لنادي نادي سوتييسكا  

للنادي اإلفريقي والنجم  السابق  أمىض املهاجم 
عقدا  الساحيل  وجدي  اليوناين  وأبولون  الساحيل 
الناشط يف  ملوسمني مع نادي سوتييسكا نيكشيتش 

الدوري املمتاز يف مونتينيغرو.

املقابالت الودية
 للنادي اإلفريقي  

مقابالت   4 إجراء  مارشان  املدرب  اختار 
بعد  ودية 
عني  تربّص 
وقد  دراهم 
التواريخ  أعّد 

التالية:
اليوم 

 11 الخميس 
أوت 2022
النادي 

 - اإلفريقي 
بلوزداد  شباب 

)الجزائر(
األحد 14 أوت 2022

 النادي اإلفريقي - مستقبل املرىس
الخميس 18 أوت 2022

النادي اإلفريقي - امللعب التونيس
السبت 20 أو األحد 21 أوت 2022
النادي اإلفريقي - أمل حامم سوسة

مارشان

يف تتّمة للقرار التحكيمي الّدويل الذي صدر لفائدة هالل الشابة بتاريخ 

27 سبتمرب 2021 والذي كان قىض بإلغاء قرار التجميد الذي صدر عن املكتب 

الجامعي والذي استهدف فريقنا ظلام وبهتانا يوم 17 أكتوبر 2020 ٬ تلقت 

إدارة الهالل مراسلة من »التاس« تحّدد فيها بصفة نهائية مصاريف التقايض 

أمام هيئة التحكيم الدولية وتلزم جامعة كرة القدم بدفع مبلغ 33188 فرنك 

سويرسي أي ما يعادل الـ 110 ألف دينار بالعملة املحلية لفائدة هالل الشابة 

تُضاف إىل ما سبق تقريره من تعويض عن أتعاب التقايض املقّدرة بـ 5000 

فرنك سويرسي )16 ألف دينار( مع إلزامها بإيداع مبلغ 6057 فرنك سويرسي 

)20 ألف دينار( يف حساب املحكمة الدولية وكل ذلك يف أجل ال يتعدى الـ30 

يوما نهايته يوم 7 سبتمرب 2022 علام أن الجامعة التونسية لكرة القدم كانت 

رفضت دفع منابها يف التسبقة عىل مصاريف التقايض مثلام دأبت عىل ذلك 

يف كل القضايا التي واجهت فيها هالل الشابة يف »التاس« ِبنيّة إحراج فريقنا 

التي لها حظوة  وتعجيزه ماديا عىل نقيض ما تتعامل به مع بعض األندية 

لدى رئيس الجامعة...

وبهذا اإلجراء تُطوى قضائيا صفحة أفظع قرار يف تاريخ الرياضة التونسية 

سيبقى وصمة عار تالحق كل من اتخذه ومن صادق عليه ومن أيّده ومن 

دافع عنه ليصبح الباب مرّشعا أمام إدارة الهالل للقيام ضّد الجامعة للمطالبة 

لحقها  ما  كل  عن  التعويضات  بكل 

من أرضار وما فاتها من أرباح جرّاء هذا القرار الجائر الذي أعدمه القضاء 

الريايض الّدويل...

يقول الله تعاىل يف كتابه العزيز: »بل نقذف بالحّق عىل الباطل فيدمغه 

فإذا هو زاهق ولكم الويل ماّم تصفون«. )صدق الله العظيم(. 

»التـاس« تلــزم جـامعـة كــرة القــدم
 بــدفع 110 آالف دينــار هلــالل الشـابـــة  

توفيق املكشر وديع اجلريء
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أمني بن محمود 
وزياد الغانمي 

يف األوملبي الباجي  
أمىض املدافع 
املحوري أمين 

بن محمود عقدا 
رسميا مع االوملبي 

الباجي والذي 
انتدبه الرتجي سنة 
2018 ثم أعاره إىل 

مستقبل سليامن 
ملدة موسمني 

2021-2019 ولعب 
يف املوسم املايض 

 2021-2022
يف نادي العريب 
الكويتي ضمن عقد ملدة موسمني شأنه شأن الحارس زياد الغامني 

الذي أمىض عقدا بنفس املدة.
وان كان انتداب زياد الغامني مبثابة عودة الدّر إىل معدنه باعتباره ابن 

النادي فإن انتداب أمين بن محمود كان مبثابة تعويض الفراغ الذي 
تركه رحيل ضياء الدين الجويني إىل الجيش املليك املغريب يف محور 

دفاع األوملبي الباجي.

المسؤوليات في اإلدارة الوطنية للتحكيم

الطرابلسي يتوهم، حروش غاضب 
واأليادي تمتدّ للكرديّ  
ال حديث هذه األيام إال عن اإلعالن املرتقب من قبل رئيس الجامعة 

التونسية لكرة القدم بخصوص تركيبة اإلدارة الوطنية للتحكيم.
اللقاء الربوتوكويل الذي جرى بني وديع الجريء وعامر عواز الطرابليس 
مدير إدارة التحكيم ومخرجاته جعلت الحسابات تتغري، فقد خرج عامر 
عواز الطرابليس من اللقاء أقوى من أي وقت مىض، مصورا لنفسه وملن 
حوله أنه رجل الثقة، والحال أن ما قام به روتيني جدا فقبل يوم واحد 
استقبل أيضا املدير الوطني الفني الصغري زويتة وبالتايل إداريا ما قام 
به وديع الجريء هو املعمول به يف االدارات، لكن الجديد هو تقديم 

اقرتاحات ألعضاء اللجان املركزية والجهوية.
تركيبة املشاركني يف الرتبصات التحكيمية املقبلة اوللمحارضين وكيفية 
التام  واقصائه  الطرابليس  عواز  عامر  قبل  من  بصفة حرصية  اعدادها 
لهشام قرياط وياسني حروش جعل الجميع يعتقد ان وديع الجريء منح 
»كارط بالنش« لعامر مام جعل الجميع يتحرك وشملت التحركات كل 

الواجهات من أجل الحفاظ عىل اماكنهم أو من أجل خروج آمن.
اصبحت  أيامه  قرياط  هشام  وان  قادمة  التغيريات  أن  الجميع  يتفق 
معدودة عىل رأس لجنة التحكيم واعلم مقّربيه أن يبلغوا وديع الجريء 
بعدم رغبته يف اي منصب آخر ال املراقبني وال املتابعة وانه يريد الراحة 
ال أكرث مع ضامن خروج مرشف ال مهينا كام يحاول ان يقوم به هذه 
األيام عامر عواز الطرابليس الذي يبدو أنه يستغل منصبه لالنتقام من 

ماضيه وسلبيته كمدير من ورق إلدارة التحكيم.
ياسني حروش بدوره عرب للمقربني منه عن امتعاضه من طريقة تعامل 
عامر عواز الطرابليس مع دائرة التكوين والرسكلة وكيف يعمل املدير 
الدائرة واالستفراد بها وخدمة اصدقائه عىل غرار  القصاء أعضاء هذه 

محمد املدب الذي يسعى بدوره ملكان آخر.
نفس الشعور موجود عند رضا فهمي املكلف بتعيني الشبان الذي عرب 
منذ املوسم املايض عن رفضه التعامل مع مدير اإلدارة خاصة بعد منح 

املدب التعيني يف رابطة ناجي الشاهد.
مراد بن حمزة بدوره غري راض عىل ما يعانيه من تهميش متواصل عىل 
التكوين  دائرة  من  بدوره  االنسحاب  اختار  أنه  ويبدو  املستويات  كل 

والرسكلة كام فعل قبله انور هميلة.
محمد الدبايب نائب املدير شعر بالضيم واإلهانة من سلوكيات مديره 
انه لن يسكت بعد هذه املامرسات وهو دافعه لريفع األمر إىل  وأكد 
أعىل سلطات القرار يف الجامعة التونسية لكرة القدم عرب عديد الوسائط 
باهانة  لعامر  الدكتور فكيف يسمح  أوىف رجاالت  كان من  أنه  مؤكدا 

رجاالته ليطلب وضع حدا لهذا االستهتار والعبث.
جهاز  وأصبح  األيادي  له  امتدت  املنتظر  اللجنة  رئيس  الكردي  سعيد 
شخصية  الجميع  تناىس  فيام  اليوم،  ساعات  امتداد  عىل  يرن  هاتفه 
تحكيمية بارزة اختار لنفسه مسافة من الجميع وهو مراد الدعمي الذي 
يعترب األكرث كفاءة ودراية بواقع التحكيم وفن التسيري، فمراد الدعمي 
ابتعد عن كل املناوشات والتحركات، فكيف ألفضل حكم تونيس عىل مر 
العصور أن يكون خارج الحسابات فيام يكون آخرون يف سباق املراهنني.
* ع/ع

واستبالهها  األمام  إىل  الهروب  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  تواصل 
للعقول والضحك عىل الذقون، بعد أن أصدرت بالغا تؤكد فيه ان اللجنة 
ليوم 06 سبتمرب يف  بالحكم  الترصيح  تأجيل  قررت  لالستئناف  الوطنية 
الرتجي  مبارة  يف  الريايض  التالعب  بقضية  املتعهد  القضاء  قرار  انتظار 

الجرجييس وأمل حامم سوسة.
تنتظر  كانت  فإن  الجامعة،  أكاذيب  وتتواصل  الخدعة  تكمن  وهنا 
القرار القضايئ لغياب آليات اإلثبات فلامذا متت إحالة امللف عىل لجنة 
املختصة  الجهة غري  قرارا وهي  التأديب  لجنة  أصدرت  وملا  األخالقيات 

يف ذلك؟
قضائية  عطلة  والجميع   2022 أوت   09 يوم  يف  ونحن  االبرز  والسؤال 
والجامعة تطلب الرد قبل 05 سبتمرب للترصيح بالحكم يوم 06 سبتمرب، 
يف  يزيد  الذي  البالغ  بهذا  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  تستبله  فمن 

توريطها وإدانتها، فالقرار جاهز.
الجرحييس  الرتجي  العبي  السلطة عىل  العقوبة  إيقاف  قبلت  الجامعة 
حتى إصدار قرار نهايئ وهو ما يفيد غياب الحجة والدليل يف هذا امللف، 
وديع الجريء يعرف جيدا ان ال وجود ألية مؤيدات وان وسائل اإلثبات 
غائبة متاما وان القرار سيكون نقض قرار لجنة التأديب والروح الرياضية 
وبالتايل الورطة الكربى هي نجم املتلوي وكيف سيترصف معها خاصة إذا 

علمنا عن احتفاظ أبناء املناجم بأوراق قد تعصف بالكثري.
مكتب وديع الجريء يواصل ربح الوقت لعله يأيت بقرار من التاس ينقذ 
ما ميكن انقاذه بخصوص الشابة وبالتايل إيجاد حل لعودة فريق املناجم.

العبث بكرة القدم التونسية هذا مآله وهنا نلفت االنتباه اننا مل نذكر 
اللجان صبابة ماء عاليدين وسنأيت يف  أنها كغريها من  االستئناف  لجنة 
النزاعات وكيف يستعملها لرضب خصومه  وقت الحق عىل دور لجنة 

وتطويع الالعبني والضغط عليهم.
* ع/ ع

لجنة االستئناف وتأجيل القرار إلى 6 سبتمبر

القرار جاهز    وتواصل »عادة« الهروب إىل األمام!
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* حسني عبد الرحيم
املرسحيون التونسيون يف غضب شامل بسبب أحوال 
الصيفية  املهرجانات  برامج  طليعتها  ويف  تنصفهم  ال 
لهذا العام. فكام هو معروف تشكل العروض املرسحية 
أثناء املهرجانات نافذة عىل جمهور أوسع مبا ال يُقاس 
املرسحي  النشاط  الستمرار  مهم  مايل  مدد  وكذلك 
وظائف  معظمهم  ميلك  ال  الذين  الفنانني  وإلعالة 
ومرتبات قارة لتسديد التزاماتهم وعائالتهم، األسبوع 
األول من شهر أوت تداعى هؤالء لعقد ندوة دورية 
ملناقشة مشاكل وإشكاليات املرسح التونيس وضمت 
واستضافتهم  املرسحية  التخصصات  كافة  من  فنانيني 

دار الريو بوسط العاصمة بناًء عىل البيان التايل:
ان  علينا  التونسية  املرسحية  العائلة  لدى  كبري  أمل 
نتحرك من أجل رفع املظامل املسلطة عىل هذا القطاع 

الفني
- صيف بال مرسح

- صفر فاصل مرسح يف املهرجانات
من  خالية  صيفية  ثقافية  الظاهر  يف  مهرجانات   -

املرسح
- وزارة الشؤون الثقافية تحرم املرسح من املهرجانات
- وزارة الشؤون الثقافية تحرم املهرجانات من املرسح

- وزارة الثقافة تحرم عامة الشعب من املرسح
ال لغياب املرسح من املهرجانات

وزارة  برعاية  الربح  وهم  وراء  تسعى  مهرجانات 
الثقافة ومتويلها

مهرجانات مدعومة من وزارة الثقافة ومن املال العام 
ال تربمج حتى العروض املدعومة

مدير مؤسسة املهرجانات والتظاهرات الثقافية يرصح 
بأنه غري مسؤول عىل املهرجانات

ما هي معامل السياسة الثقافية التي أنتجت الوضعية 
الحالية للمرسح التونيس

مافيات  سياسة  أم  متوارثة  ثقافية  سياسة  هي  هل 
املهرجانات عىل الثقافة؟

ملاذا تركنا املرسح يحترض؟ هل متنا ونحن منارس هذا 
الفعل الفني الحي املشاكس الرافض؟ ما العمل؟

أوىل  كمجموعة  سويا  ونتحرك  ونخطط  نفكر  هيا 
والبقية ستلتحق...

التاسعة صباحا يف  أوت   2 الثالثاء  يوم  األول:  املوعد 

سينام مرسح الريو تونس
واالبداع  االنتاج  يف  املتدخلني  مجموعة  بحضور 
تجاه  املهرجانات  سياسة  عىل  الوزارة  يف  واملسؤولني 
الجهات  عىل  واملسؤولني  الوطني  املرسحي  االبداع 

واملرسح والعمل الثقايف بصفة عامة.
الدعوة مفتوحة للجميع

هذه الندوة استغرقت ساعات بحضورنا وهي األوىل 
املجموعة  تنظيمها  توّد  ندوات  سلسلة  من 

»الحبيب  بإرشاف  الريو  املذكورة مبرسح 
بلهادي« هذا املوسم قصد إعداد كراس 
لتأهيل املرسح التونيس حول املسائل 

التالية.
- املؤسسات الوطنية واملرسح

والتوزيع  والتكوين  االنتاج   -
والعام  الخاص  والقطاع  والترشيعات 

والعالقة بينهم والعالقات مع املؤسسات العربية 
واالجنبية.

مفتوحة  رسالة  املرسحيون  تداول  ثانية  ناحية  من 
اإلداري  الوضع  بشأن  الجمهورية  لرئيس  موجهة 
للولوج  املعيق  األمر  وهو  التونيس  الوطني  للمرسح 
لسياسة مرسحية متكاملة ولقد وقع عىل الرسالة عدد 
مفتوحة  الرسالة  زالت  وما  املجال  يف  العاملني  من 
من  وكذلك  عام  بشكل  املثقفني  من  املساندة  لتلقى 

النقابيني.

رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية
الثانية  الثقافية  التونيس سنته  الوطني  املرسح  يغلق 
املؤسسة  لهذه  شلال  سبب  ما  وهو  عام  مدير  دون 
العمومية الرائدة واملرجعية التي متثّل واجهة الثقافة 
املرسحيني  نداء  تجاهل  وأمام  التونسية.  املرسحية 
يف  ووضعها  املرسحية  الحياة  برتذيل  وتهميشهم 
الفراغ  تخصيب  عمليّة  ترسي  حيث  االستحالة  مقام 
بشكل مفزع، وأمام سياسات املامطلة والتالعب الذي 
املذكورة  للمؤسسة  عام  مدير  تعيني  ملف  يشهده 
االخرية  املّدة  يف  مشبوه  تكليف  اىل  واللجوء  أعاله، 
العادي لها، فإّن هذا ال  كحّل ترقيعي لإليهام بالسري 
ينبئ إاّل بانهيارها قريبا كرصح وطني كّنا نحسبه جزءا 

يف بناء ثقافة الجمهورية الجديدة.

املرسح  بإنقاذ  نطالب  التونسيون  املرسحيون  نحن 
الكفاءات  من  عام  مدير  تعيني  عرب  التونيس  الوطني 
لهذه  األسايس  القانون  ميليه  ما  حسب  املرسحية 
الفكري  واملرشوع  الكفاءة  معيار  ووفق  املؤسسة، 

والجاميل.
بالكاد  إنّه  بلد،  ألّي  جاميل  قناع  مجرّد  املرسح  ليس 

قلبها النابض.
القامئة األولية للموقعني

الطبويب  وفاء  مخرج،   - السعيدي  نزار 
- مخرجة

غازي  منتج،   - بلهادي  الحبيب 
سيف  وممثل،  مخرج   - الزغباين 
جامل  ومخرج،  باحث   - فرشييش 
مخرج،  املي-  عامد  ممثل،   - املداين 
مرسحية،  تربية  أستاذ  امليعادي-  صامد 
نعامن  لبنى  ومخرج،  ممثل  العروي-  جامل 
وممثلة ومغنية، الصحبي عمر - ممثل ومخرج، خولة 
الهاديف- ممثلة، أحمد أمني بن سعد - مخرج وممثل، 

صالح حمودة - مخرج، ريم الحمروين - ممثلة
العيوين - مخرج، حبيبة  أمري  - ممثلة،  العيش  بسمة 

الجندويب - عرائسية، أسامة كشكار - ممثل
تومارض الزريل - ممثلة، لبنى مليكة - ممثلة، فوزية 
بدر - ممثلة، أمينة الدرشاوي - ممثلة، عيل بن سعيد 

- ممثل، عامر اللطيفي - ممثل ومخرج
يوسف مارس - ممثل ومخرج، وداد العلمي - منتجة، 
الله - ممثلة،  ناجي قناوايت - ممثل، سامية بن عبد 
 - اسامعيل املحضاوي - ممثل، هاجر حمودة زوينت 
ممثلة، محمد عيل بن سعيد - مخرج، الزين العبيدي 
- ممثل، حافظ خليفة - مخرج، صفاء عبد الرحامن - 
ممثلة، أنس العبيدي - ممثل، مريم الصياح - ممثلة، 
آية الطرابليس - ممثلة، نجالء الهاممي - ممثلة، حاتم 
ايناس  باحث،   - العوين  ياسني  انتاج،  إدارة   - بوكرسة 

شعباين - ممثلة، إيناس زرق عيونة
وندعم  املرسحيني  بجانب  وقوفنا  نعلن  ناحيتنا  من 
بدأنا  والتى  ندواتهم  يف  بانتظام  وسنشارك  مطالبهم 
الشعب  تفتح صحيفة  اوت وكذلك  الثاين من  بها ىف 
العادل  واملطلبي  الفني  نشاطهم  ملواكبة  صفحاتها 

والوطني.

* شمس الدين العوين    

الدورة 34  فعاليات  انتظام  املفرتض  كان من 
للمهرجان الدويل للفنون التشكيلية باملحرس 
يف  والبيئة«  الفنون  مدينة  »املحرس  بعنوان 
متنوع  أوت  وفق حيز  الفرتة من 10اىل 17 
مثل  املهرجان  بها  عرف  التي  األنشطة  من 
والرتفيهية  الثقافية  والجوالت  والشعر  املنابر 
الفكرية...  واللقاءات  واملعارض  والسياحية 
حيث أعدت الهيئة ومنذ فرتة برنامجها الرثي 
والفقرات  واملحاور  العناوين  يتضمن  والذي 
العريقة  الدولية  الفعالية  لهذه  املعتادة 
مدينة  »املحرس  عنوان  ضمن  عام  وككل 
مجاالت  يف  االبداع  حيث   والبيئة«  الفنون 
الجامليات... اال أن هذه الدورة شهدت تأخر 
أو غياب منحة الوزارة والدعم األمر الذي أدى 
اىل قرار بجعل الهيئة املديرة للمهرجان تقترص 
األطفال  ورشات  فيه  مخترص  برنامج  عىل 
واملعارض والعروض وتنشيط الشارع وحضور 

الفنانني األجانب املقيمني بتونس فقط وخالل 
شهر سبتمرب املقبل وذلك مثلام رصح لنا مدير 

هذا  حابة  اسامعيل  األستاذ  املهرجان 
والذي  املعلن  الربنامج  الصباح... 

املعتادة  الدعم  منحة  انتظر 
وفيه  ثريا  كان  الوزارة  قبل  من 
الدورة  متنوعة...  مشاركات 
وليبيا  تونس  من  فنانني  دعت 

الجزائر وايطاليا وبريطانيا والكوت 
ليشاركوا  واليابان  وتايوان  ديفوار 

التي  للمهرجان  الجديدة  الدورة  هذه  يف 
الفنية  تخصص جانبا من أنشطتها للمجاالت 
والجاملية املعهودة للمهرجان الدويل للفنون 
التشكيلية.. ونجد يف الربنامج املعارض واملنابر 
واللقاءات الثقافية والشعر واملعارض لالفتتاح 
من  املشاركون  الفنانون  جلبه  ما  خالل  من 
أعامل ويف االختتام حيث يعرض ما تم انجازه 
قبل  من  وأيامها  التظاهرة  أنشطة  خالل 

يكون  الشعري  اللقاء  إىل  وبالنسبة  املشاركني 
والهادي  مبزعية  عيل  الشاعرين  مبشاركة 
الورشات  وبخصوص  الله  جاب 
ولليافعني   لألطفال  هناك ورشات 
وللفنانني وورشة لرتميم األعامل 
األعامل  وهي  وصيانتها  الفنية 
الفنون  حديقة  يف  املوجودة 
عمل  من  جانب  ويخصص 
والحفر  والرسم  للنحت  الورشات 
لقاءات  إىل  وبالنسبة  والجداريات 
ومثقفني  نقاد  قبل  من  تهتم  فهي  املنابر 
ومن  وتجارب  جاملية  فنية  مبحاور  ومبدعني 
املشاركني فيها نذكر برهان بن عربية وعدنان 
العريب  ولطفي  الغزي  ومحمد  معيتيق 
الحميد  وعبد  فرحات  بن  وسفيان  السنويس 
مصطفى  من  كل  الدورة  وتكرم  الفهري 
الطويل  والصادق  الغداميس  وعمر  الّدنقزيل 

وعبد الحميد الفهري...

المسرح التونسي والمهرجانات
هل هي سياسات ثقافيّة متوارثة أم سياسة مافيات؟

ماذا أعدت الوزارة لتعيني مدير عام للمسرح؟
محنة الذائقة العامة

* ناجي الخشناوي   

العام مصطلح فضفاض ال ميكن تحديده مبعزل عن جملة  الذوق  أو  العامة  الذائقة 
دون  العريضة  وخطوطه  العامة  مالمحه  ترسم  التي  واألرضية  واآلليات  الرشوط  من 
أن تحّدده بشكل نهايئ ومضبوط، فالذوق العام هو تشّكل ال نهايّئ من ذائقة كل فرد 
باختالف تفكريه ومزاجه ومعتقده ووجهة نظره يكتسبها ويطّورها وينّميها يف داخله 
مجموعة  هو  العام  للذوق  الوحيد  التعريف  ورمبا  الخارجي،  محيطه  مع  تفاعل  يف 
من  أو مجموعة  ا  مَّ ومبادئ شعب  تعرّب عن هوية  التي  واآلداب  والقيم  السلوكيات 
إىل  وتطلّعها  املشرتك  للفضاء  وتقاسمها  العامل  يف  إقامتها  منط  مع  ينسجم  مبا  الناس 
إىل  تدريجيا  يتحول  فهو  فرد  كل  داخل  من  نابعا  كان  وإن  العام  فالذوق  املستقبل، 
يتقهقر  أو  الشعوب  تطّور  وفق  يتطّور  ومدين  بشكل حضاري  تُكتسب  وميزة  مهارة 
وينحّط َوفق تقهقر وانحطاط الشعوب أيضا، فال أحد له سلطان عىل الذوق الشخيص 
أو كام يقول مكسيم غوريك »ليس  الوجود،  الفرد يف  إقامة  وال أحد ويّص عىل شكل 
أقوم أخالقا من اآلخرين«،  أنه  يعتقد  الذي  البرشية مثل  أمام  هنالك من هو مجرم 
ولهذا بالذات ال تتوقّف مختلف الشعوب عن صناعة الذوق العام وتطويره، ومثلام 
هناك شعوب تؤمن بخصوصية األفراد وباحرتام الحريات الفردية وتتعامل مع األفراد 
كذوات مستقلّة وفاعلة من موقعها، مهام كان صغريا، يف البناء واالقرتاح والتطلّع لألفق 
املشرتك يف مامرستها املواطنيّة اليومية، هناك شعوب تستميت يف التنميط والتعليب 
والّنمذجة واإلكراه واإللزام واإلجبار واحتكار التعاليم األخالقوية وتوزيعها وفق املزاج 
واملصلحة، وتأبيد وضعية القطيع بدال عن املواطنة، وسياسة الوصاية بدل التشاركية 

واإلجبار بدل االختيار...
الذوق العام ليس وصفة جاهزة تستأثر برتكيبتها شعوب وتُحرم منها أخرى، وهو ليس 
شهادة مختومة تُسلم من إدارة أو من مؤسسة مختّصة يف توزيع بطاقات الذوق العام 
الجاملية  أبعاده  العام هو  فن صناعة اإلنسان يف كل  الذوق  العامة.  والئحة اآلداب 
والفنية  والجنسية  واالستهالكية  واللغوية  والسلوكية  والجسدية  والثقافية  والحسيّة 
والرتبوية والرياضية، وكل هذه األبعاد وغريها تنمو وترتعرع يف البيئة والفضاء العام 
لتلك  َوفًقا  يتشكل  العام  والذوق  ذاته،  اإلنسان  وينِشئُها  يخلقها  مواصفات  حسب 
التفاصيل البسيطة التي تحيط بنا والقوانني التي نلتزم بها جميعا ونرتّب عىل احرتامها 
وال نُجرب عىل الخوف منها، أو مثلام يقول املثل الشعبي التونيس »شعبك أو جمهورك 
عىل ما تربّيه«، ولذلك فإن »الذوق العام التونيس« هو صنيعتنا نحن، يشبه رصاخنا 
ومؤسساتنا  وأرضنا  وقوانيننا  عالقاتنا  يشبه  الخشبيّة،  ولغتنا  وتنّمرنا  وعنفنا  وغّشنا 

وحّكامنا وأمننا وزعامؤنا وقواعدنا وجمهورنا ومهّربينا...
قصور  وإمنا  االنحطاط،  أو  الرقّي  لثنائية  تخضع  ال  مثال  التعبري  أو  التخاطب  لغة  إن 
يتخبّط يف  اإلنسان  يجعل  الذي  واحد هو  لقاموس  واالرتهان  اللغوي  والعجز  الخيال 
فشله، فحاكمنا مثال ال يتجّرأ عىل التخلّص من لغة القرآن وال يقبل خطابات الدساتري 
واملواثيق الدولية واملعاهدات األممية، واملمثّل أو املغّني أو الكاتب الذي ميتهن البالدة 
للتعبري  التناسليّة  الذهنية يف نصوصه وأغانيه ومرسحياته وأفالمه... ويرتهن ألعضائه 
عن كبته وضعفه الغريزي باإلحاالت الجنسيّة ال يعرّب إال عن قصور ثقافته ومعرفته، 
ورجل الدين الذي يرصخ ويزبد وهو يفتي فوق منابر املساجد ال يعرّب إال عن ضعف 
حججه وبهتان براهينه وغربته يف عامل متحّول، والبوليس الذي يخترص وجوده يف زيّه 
الرسمي ويعتربه عنوانا لقوته وسطوته ال يعرّب إال عن شخصيّته املهزوزة واملقموعة، 
والقايض الذي يغش يف االمتحان هو الذي يرّشع للفساد والرشوة، و»املواطن« الذي 
الغابات ويلقي فضالته يف الحدائق  البالستيكية هو الذي يحرق  يزيّن منزله بالورود 
العامة ويدوس عىل بقايا الزهور، والطبيب الذي يخّدر مرضاه ليغتصبهم هو الذي يرى 
يف مهنته وظيفة لالسرتزاق ال رسالة إنسانية، واملذيع الذي ال يحسن التعبري إال بالرصاخ 
الذين يغّشون زبائنهم برصاخهم  باعة األسواق  اإلقناع متاما مثل  الذي يفشل يف  هو 
لترصيف سلعهم الفاسدة... وقس عىل ذلك البنايات الرمادية والحافالت التي ال تأيت 
يف موعدها والحدائق الجرداء والطرقات املظلمة واملصاعد املعطّلة واألبواب املغلقة 
التي  واملدارس  القاتلة  واملستشفيات  املخّربة  والتاكسيات  الشائكة  واألسالك  باألقفال 
التي  والّسجون  للتعذيب،  سجون  إىل  تحّولت  التي  األطفال  ورياض  الثكنات  تشبه 
أصبحت كلّيات يف عامل اإلجرام والبنوك التي تشفط عرقنا ومتتص جهدنا، والساحات 
الفنيّة  واملجّسامت  التامثيل  بدل  وقاممة  فضالت  مصبّات  إىل  تحولت  التي  العامة 
األفالم  مشاهدة  عند  إال  عاليا  يكون  ال  الذي  األنرتنات  وتدفّق  املائية،  والّنافورات 
اإلباحية يف املكاتب اإلدارية، واملواقع األثرية املنهوبة التي تحّولت إىل حانات مفتوحة، 
املسدودة  والبالوعات  املغلقة  واملتاحف  املهملة  والشواطئ  املتكلّسة  والجامعات 
واملطارات املنكوبة وأسواق املالبس املستعملة... والزمن البطيء يف اإلدارات الرسيعة 
وقاعات  للمهّربني  املفتوحة  الربيّة  والبوابات  الغامضة  املوانئ  عىل  الراسية  والبواخر 
السينام التي تحولت إىل مطاعم... وريفنا املهّجن ومدننا الباهتة... والطوابري التي ال 

تنتهي أمام السفارات والوزارات.
إنها متواليات ال تنتهي من تفاصيلنا اليومية التي شّكلت ذوقنا العام، وما زالت وترسم 
مالمح انحطاط حارضنا وغموض مستقبلنا، فمحنة صناعة الذوق العام محنة مزمنة 

ألنها مرتبطة بشخصية التونيس ال بأرض تونس.

بعد تأجيل الدورة )34( للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرس
اسماعيل حابة مدير المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرس يصرح :

»أعددنا برنامجا ثريا ككل سنة وقد نقتصر على دورة مختصرة


