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

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

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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الشاعر خير الدين الشابي 

اسماء كثرية ال 
تتقن كتابة الشعر!

في مباراة زامبيا:

ومن  الجريء  يمنع  الرياضة  وزير 
معه من دخول املنصة الشرفية

في الهيئة االدارية للثانوي

تجمع وطني أمام 
الوزارة يوم 28 ديسمرب 

مهرجان االتحاد لالبداع 

يحتفى بمحمود املسعدي 
ويكرم رموز االغنية بنابل

جرائم ومظاهر العنف في المؤسسات التربوية

 من له مصلحة ومتى سيبعث 
املجلس االعلى للرتبية والتعليم؟

في هيئة ادارية بسليانة

نريد حقنا يف التنمية 
ومحاسبة جماعة »الرش«

ما لم ينشر عن لقاء الحكومة
مع االتحاد العام التونسي للشغل

Communiqué
du Ministère des Affaires Sociales concernant

les Prix du travailleur exemplaire, du progrés social
des commissions consultatives d’entreprises et des dé-

légations du personnel et de la santé et sécurité au travail 
au titre de l’année 2021

Le Ministére des Affaires Sociales, rappelle que, confor-
mément aux dispositions du décret n°93-1933 du 20 sep-
tembre 1993, du décret n° 93-2016 du 27 septembre 1993 
et du décret n° 2000-2895 du 12 décembre 2000 et du décret 
n°2009-2375 du 24 août 2009, le dernier délai pour la pré-
sentation des candidatures aux Prix du travailleur exem-
plaire, du progrès social, des commissions consultatives 
d’entreprises et des délégations du personnel et de la santé 
et sécurité au travail au titre de l’année 2021, est fixé au 31 
décembre 2021.

Les entreprises privées et publiques régies par le code du 
travail, les associations et les organisations professionnelles 
concernées, sont invitées par conséquent à communiquer les 
dossiers des candidatures aux Prix sus-indiqués au siéges du 
Gouvernoral territorialement compétent avant le délai pré-
cité.

Pour plus de renseignement, il y a lieu de contacter les 
Directions Régionales du Ministére des Affaires Sociales.

* Le Ministre des Affaires Sociales
Malek EZZAHI

ملف الزيادة يف أجور 
العاملني يف الوظـيفة 

العمومية والقطاع العام 
آت ال ريب فيه

5 محاور تهم املؤسسات 
العمومية والجباية واصالح 

املنظومتني الرتبوية والصحية
بعد مكالمة هاتفية بين سعيد والطبوبي

الجبهة  تماسك  على  وتأكيد  والخارج  للداخل  رسائل 
الداخلية لدعم مسار 25 جويلية 

انقاذ تونس وتأسيس دولة اجتماعية ديمقراطية 
إتفاق لتسوية وضعية 6 أالف عامل في الحضائر والعمل الهش

هل نحن 
قادرون على 

تحقيق بنسبة 
نمو 6٪ ؟
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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وطنية

غدا الجمعة هيئة إدارية يف صفاقس
ذكرت مصادر مطلعة »للشعب« انه متت 
لالتحاد  االدارية  الهيئة  عقد  عىل  املوافقة 
الجهوي للشغل بصفاقس وذلك يوم الجمعة 
الجهوي  االتحاد  بدار   2021 نوفمرب   19
 )9( التاسعة  الساعة  عىل  بصفاقس،  للشغل 
األمني  الطاهري  سامي  االخ  برئاسة  صباحا 

العام املساعد املكلف باالعالم والنرش.
* رمزي

تعقد الجامعة العامة للنسيج واملالبس والجلود واالحذية ندوة تكوينية 

تدريبية تحت عنوان: »الحوار االجتامعي مع الرشكات املتعددة الجنسيات« 

إيبارت  فريديريك  ومنظّمة  للصناعات  الدويل  االتحاد  مع  بالتعاون  وذلك 

الجنوبية  بالحاممات  بالص(  )مرحبا   marhaba palace بنزل  ستقام  والتي 

وذلك أيام 18 ـ 19 ـ 20 نوفمرب تحت ارشاف جامعة النسيج التي ستقدم 

الكاتب  الحزامي  الحبيب  االخ  مداخلة  من خالل  الندوة  عرضا خالل هذه 

العام للجامعة.

بودن  نجالء  السيدة  الحكومة  رئيسة  أرشفت 

بقرص   2021 نوفمرب   15 االثنني  مساء  رمضان 

األوىل  الحوار  جلسة  عىل  بالقصبة،  الحكومة 

العام  لالتحاد  التنفيذي  واملكتب  الحكومة  بني 

نور  األخ  العام  األمني  برئاسة  للشغل  التونيس 

الدين الطبويب. 

التاريخي  الدور  عىل  الحكومة  رئيسة  أكدت 

التحاد الشغل، معتربة أنه رشيك أسايس وفاعل يف 

كل املشاريع التي تطرحها الحكومة واإلصالحات 

الرضورية التي ستعتمدها. 

مع  الحوار  أن  عىل  الحكومة  رئيسة  وشّددت 

بالصدق  يتسم  ان  يجب  الشغيلة  املنظمة 

الطرفني  بني  تشاريك  لعمل  للتأسيس  والرصاحة 

واالتجاه بخطى ثابتة نحو اإلصالحات الجوهرية 

وتحقيق مطالب التونسيني.

من جهته أكد األمني العام لالتحاد العام التونيس 

لقاء بني  أّن أول  الطبويب  الدين  للشغل األخ نور 

الوفد الحكومي واملكتب التنفيذي التحاد الشغل 

اتسم بالرصاحة، ومثّل مناسبة لطرح عدد من امللفات 

االجتامعية واالقتصادية، مربزا اإلرادة الكبرية للحكومة 

من أجل امليض قدما نحو حلحلة كل امللفات العالقة.

وأضاف األخ الطبويب أن العمل مع الحكومة سيتواصل 

التي  الرضورية  اإلصالحات  عىل  االنكباب  أجل  من 

تؤسس لدولة دميقراطية ومدنية.

من جانبه اعترب وزير التشغيل والتكوين املهني السيد 

الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  النصيبي  الدين  نرص 

الشغل  التحاد  التنفيذي  املكتب  مع  األول  اللقاء  ان 

كان إيجابيا ومثل مناسبة لالتفاق حول منهجية عمل 

تشاركية بني الحكومة واملنظمة الشغيلة يف إطار لجان 

مشرتكة.

النصيبي إىل أن وضعية بالدنا  السيد نرصالدين  وأشار 

املشرتك  والعمل  الجهود  توحيد  وتتطلب  دقيقة 

االتحاد  استعداد  مثمنا  الحوار،  والجلوس حول طاولة 

وفتح  الحكومة  مع  للعمل  للشغل  التونيس  العام 

الرضورية  اإلصالحات  يف  واالنطالق  العاجلة  امللفات 

والعاجلة.

ملف الزيادة يف األجور آتٍ ال ريب فيه
ما لم ينشر عن لقاء الحكومة مع االتحاد العام التونسي للشغل  

الحوار االجتماعي مع الشركات 
متعددة الجنسيات يف النسيج 

*األخ نورالدين يسلّم عىل وزيرة التجارة فضيلة الرابحي بحضور وزير الشؤون االجتامعية مالك الزاهي

*األخ األمني العام يسلّم عىل رئيسة الحكومة تّم كانت له جلسة قصرية يف مكتبها

جمعها: محمد / 

ع )عدسة منترص 

العكرمي(
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وتناول االجتامع عديد امللفات من أبرزها ملف الحضائر وإصالح 

وإرساء  التوزيع  ومسالك  الدعم  ومنظومة  العمومية  املؤسسات 

العدالة الجبائية وإصالح التعليم وإصالح املنظومة البيئية.

انتظار  يف  املقاييس  بكل  ايجابية  األوىل  الجلسة  اعتبار  وميكن 

التطرّق إىل بقيّة املسائل وأهّمها فتح مفاوضات الزيادة يف األجور 

وستتحّدد مواقف كّل األطراف من هذه املسألة يف إبّانها بحكم أنّه 

مثّة أولويات يف درس امللفات العالقة.

* وصف األخ األمني العام نورالدين الطبويب اللقاء األول مع حكومة 

الرصاحة  من  جّو  يف  دار  أنّه  مبا  واالخالص«  الصدق  »بلقاء  بودن 

والشفافية.

آالف   6 )يخّص  الحضائر  تهّم  األولوية  منحها  تّم  التي  امللفات   *

ومسالك  الدعم  ومنظومة  العمومية  املؤسسات  واصالح  عون( 

التوزيع وارساء العدالة الجبائية واصالح التعليم.

الحكومة  رئيسة  التزمت  كام  الدولة   تواصل  عىل  التأكيد  تّم   *

مبطلب األجر األدىن.

دولة  وتأسيس  تونس  النقاذ  قُدما  امليضء  عىل  اتفاق  *حصل 

اجتامعية دميقراطية.

2021 بعد حصول  6 فيفري  اتفاق  اتفاق كذلك لتطبيق  * حصل 

46 اتّفاقا قطاعيا تّم تنزيل بعضها يف الرائد الرسمي قبل أن يتوقّف 

منها  مازال  االتفاقات  2021، هذه  25 جويلية  ذلك يف 

27 اتفاقا.

* سيتّم الخوض يف كّل املحاور بصفة تشاركية وعددها 

واصالح  والجباية  العمومية  املؤسسات  تهّم  محاور   5

املنظومة الرتبوية واملنظومة الصحية.

* تحّدث األخ األمني العام نورالدين الطبويب مع رئيسة 

االجتامعي  الحوار  الستئناف  بودن  نجالء  الحكومة 

وفتح املفاوضات يف الوظيفة العمومية والقطاع العام.

* عدد عاّمل الحضائر والعمل الهّش يف حدود 36 ألف.

* جلسة العمل بني الحكومة واالتحاد كانت مسبوقة 

باستقبال لألخ األمني العام نورالدين الطبويب يف مكتب 

السيدة نجالء بودن.

* كانت لألخ محمد عيل البوغديري محادثة مع وزيرة 

املالية.

بااللتقاء  سعادتها  عن  عّبت  بودن  نجالء  *السيدة 

باألخت نعيمة الهاممي.

* قبل االنطالق يف اجتامع الحكومة مع االتحاد كانت 

لألخ كامل سعد دردشة جانبية مع األخ منعم عمرية.

الرئيس سعّيد يتصل باألخ الطبوبي   
كان األحد املايض لرئيس الجمهورية قيس سعّيد إتصال هاتفي مع األمني 

العام األخ نورالدين الطبويب تحّدثا فيه عن الوضع العام يف البالد وأهمية 

مع  للقطع  تاريخية  فرصة  فعالً  ليكون  جويلية   25 مسار  مبواصلة  اإلرساع 

عرشية غلب عليها الفشل«.

االتحاد، أن »ال  بإسم  الرسمي  الناطق  الطاهري  أكد األخ سامي  بعد ذلك 

كام  األمرين!  التونسيون  منه  عاىن  الذي  املجمد  النيايب  املجلس  لعودة 

فرصة  هو  تأخري  أي  واليوم..  اآلن  األمام  إىل  بخطوة  القيام  الرضوري  من 

للمستنرصين بالخارج«، وفق تعبريه.

*رئيسة الحكومة مع األخت نعيمة الهاممي األمني العام املساعد املكلّف بالشؤون العربية والهجرة

األخ نورالدين الطبوبي
إرادة الحكومة كبيرة لحلحلة

 كّل الملفات العالقة

رئيسة الحكومة نجالء بودن 
االتحاد شريك أساسي  وفاعل في كّل 

المشاريع  واالصالحات الضرورية

*األخ محمد عيل البوغديري يتحّدث إىل وزيرة املالية سهام بوغديري

*مصافحة أخرى لرئيسة الحكومة مع األخ حفيظ حفيظ األمني العام 

املساعد املكلّف باملسائل القانونية

*السيدة نجالء بودن تسلّم عىل األخ عبد الكريم جراد *األخ كامل سعد ودردشة خاّصة مع األخ منعم عمرية
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تطورات هامة عرفتها البالد خالل االيام االخرية تؤرش ملرحلة جديدة 
واالقتصادية  السياسية  املستويات  جميع  عىل  ايجابيات  من  تعنيه  وما 
واالجتامعية وذلك بعد املكاملة الهاتفية التي جرت بني رئيس الجمهورية 
الدين  التونيس للشغل االخ نور  العام  العام لالتحاد  قيس سعيد واالمني 
التنفيذي  الحكومة بأعضاء املكتب  الطبويب والتي سبقت اجتامع رئاسة 
املطروحة ووضع  امللفات  اذ تم استعراض مجمل  العام  االمني  يتقدمهم 
املركزية  واعضاء  الحكومة  بني  الثنائية  اللقاءات  من  لسلسلة  برنامج 

النقابية للحوار يف امللفات القطاعية التي مازالت مفتوحة بني الجانبني،
وقد كان لهذه االتصاالت الهاتفية منها او املبارشة ردود افعال ايجابية 
لدى أوساط الفاعلني يف الشأن العام من خالل ما رصدته »الشعب« من 

مواقف وترصيحات توقفت عند التأثري االيجايب ملثل هذه املبادرات.
ستثبتها  ايجابيات  من  املغزاوي  زهري  عليه  اكد  مبا  كانت  البداية 
االيام القادمة لهذا التواصل بني الرئاسة وقيادة االتحاد والذي كنا نتمنى 
القوى  من  للشغل   التونيس  العام  االتحاد  أن  باعتبار  مدة  منذ  حصوله 
السابقة  الثابتة  مواقفه  يف  تجسم  ما  وهذا  جويلية   25 ملسار  الداعمة 
االيام  اللقاءات يف قادم  تتواصل هذه  ان  الوقت نفسه نرى رضورة  ويف 
للنقاش والحوار يف مجمل االصالحات التي تحتاجها البالد سياسية كانت 
او اقتصادية او اجتامعية لتجميع القوى الداعمة لـ 25 جويلية الذي كان 
رضورة لتصحيح مسار ما قبله حيث طغت املصالح الحزبية واالنحرافات 

التي غيبت املطالب الحقيقية للشعب التونيس.

* مواقف ثابتة لمصلحة البالد
ما  ان  املجّمد(  النواب  مجلس  )عضو  الزغمي  رضا  بنّي  جانبه  من 
يبقى  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  ان  أكد  املاضية  االيام  خالل  حصل 

دامئا هو املظلة الجامعة لكل الوطنيني وانطالقا من 
خيمت  التي  الحرجة  والفرتة  التاريخية  مسؤولياته 
من  تستدعيه  وما  كاملة  عرشية  خالل  البالد  عىل 
تحمل  فقد  العام  الوضع  تعقد  من  منقذة  مواقف 
هذه  خالل  من  مسؤولياته  اخرى  مرة  العام  االمني 
املكاملة مع رئيس الجمهورية وما كان لهذا الحدث 
من تفاعالت ايجابية وهنا نريد ان نذكر الرأي العام 
بثبات مبادئ واألسس التي تأسس عليها االتحاد عرب 

مختلف املحطات التاريخية.
كام تم التأكيد مرة اخرى عىل عدم الرجوع اىل 
الوراء اي ما قبل 25 جويلية وهذا عكس ما تريده 

البالد والشعب وهنا نربز الجانب  بعض االطراف التي ال تهمها مصلحة 
باملركزية  الحكومة  رئيسة  لقاء  ونعني  الحاصلة  التطورات  من  االخر 

النقابية باعتبار ان االتحاد هو نصري كل الفئات واولها الضعيفة واملهمشة 
حيث يعمل عىل ان تنال حقوقها ودعم مكاسبها وقد افىض اللقاء لتسوية 
وضعية اآلالف 6 من املنتمني إىل قطاعات هشة وما يعني من استقرار 

اجتامعي سيمتد بأكرث من جهة.
االيام  ان  هنا  القول  ويجدر 
كون  االتحاد  اثبتت صواب خيارات 
لتجاوز  الوحيد  الحل  يبقى  الحوار 
اي  نجاح  ان  التأكيد  مع  األزمات 
مرحلة تحتم دور االتحاد ومن هنا 
الجمهورية  رئيس  يفتح  ان  البد 
القوى  مع  االلتقاء  مجاالت 
والشخصيات الداعمة لـ 25 جويلية 
االستحقاقات  بخصوص  للنقاش 
ترشيعية  انتخابات  ونعني  القادمة 
الذهاب إىل  القانون االنتخايب وحتى  مسبقة ورئاسية وذلك بعد تعديل 
بكل  منتخب  برملان  ميثلها  شعبية  الرادة  طبقا  السيايس  النظام  تعديل 

بالحياة  عبث  الذي  الفاسد  املال  مظاهر  كل  عىل  القضاء  بعد  شفافية 
السياسية.

العام  واالمني  الجمهورية  رئيس  بني  الهاتفية  املكاملة  فان  واجامال 
التحاد الشغل ستكون منطلقا للتأسيس ملرحلة جديدة لتحقيق انتظارات 

الشعب الذي حسم يف منظومة الفشل والفساد خالل العرشية املاضية.

* قطع الطريق
اعترب القيادي محسن النابتي ان التواصل بني رئييس الجمهورية وأمني 
عام اتحاد الشغل هو رسالة ايجابية للداخل والخارج بقطع الطريق أمام 
السابق  التي عملت يف  واملجاميع  االخوان  واولهم  البعض  له  ما يخطط 
املكاملة  جاءت  لكن  النقابية  واملركزية  الرئاسة  بني  للقطيعة  والرتويج 
إىل مصلحة  االنحياز  الطبيعي يف  وموقعه  االتحاد  مكانة  لتؤكد  الهاتفية 
البالد والشعب خاصة وان هناك من يرتبص باستقرار البالد وال يتواىن يف 

ان ينخرط يف محاور اجنبية لخدمة اجندات معلومة.
اما بخصوص االجتامع الذي تم بني رئاسة الحكومة واملركزية النقابية 
فانه كان ميكن اعتباره لقاءا عاديا لو كان يف ظروف اخرى غري التي تعيشها 

بعد المكالمة الهاتفية بين سعيد والطبوبي وإجتماع رئاسة الحكومة بقيادة االتحاد

رسائل للداخل والخارج عن تماسك الجبهة الداخلية 
لدعم مسار 25 جويلية

تحقيق االستقرار 
االجتماعي وعدم 
التشويش على 
الحوار الوطني
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 سلمى الجاليص     

أصبح مرشوع  العمل،  بعد مثاين سنوات من 
اتفاقية  القضاء عىل العنف املسلط عىل النساء 
من  عليه  واملصادقة  إلمتامه  جاهزا  ال  والفتيات 

طرف الدول األعضاء باألمم املتحدة
 128 من  النساء  حقوق  نشطاء/ات  قام    
دولة مبا يف ذلك املغرب و تونس بإطالق عملية 
للقضاء  الدولية  لالتفاقية  األوىل  املسودة  توزيع 
قبل  أسبوع  والفتيات   النساء  ضد  العنف  عىل 
انطالقة حملة الستة عرش يوما ملناهضة العنف 
القائم عىل النوع االجتامعي من قبل هيئة األمم 
من  سنوات  مثاين  بعد  وذلك  للمرأة،  املتحدة 
البحث املكثف واالستشارة مع الخرباء، ومل يتبقى 
إحالة  بعد  املتحدة  باألمم  األعضاء  للدول  اآلن 
االتفاقية اليهم سوى مسؤولية إمتامها واملصادقة 

عليها باعتبارها اتفاقية دولية 
العنف  بأن  العاملية  الصحة  منظمة  حسب   
ضد النساء »ينترش بشكل مدمر«، امرأة من كل 
وتعترب  عنف،  ضحية  هي  العامل  يف  نساء  ثالث 
هيئة  أما  له.  عرضة  األكرث  الشابات  الفتيات 
الظاهرة  هذه  ت  َسمَّ فقد  للمرأة  املتحدة  األمم 
و  باملغرب  النساء  من  الظل« 57%   »بالجائحة 
ألحد  األقل  عىل  تعرضهن  تؤكدن  بتونس   48%

أشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي.
ستكون  هده،  عاملية  اتفاقية  »مسودة   
الشاملة  املقاربة  تعتمد  التي  نوعها  من  األوىل 
الكاملة« رصحت سعيدة كوزي الرشيكة  اليد   «
املؤسسة ملنظمة رشكاء للتعبئة من أجل الحقوق 
بالدول  نشيطة  دولية  منظمة  بالرباط،  »امرأة« 
املغاربية و عضوة يف فريق العمل الدويل و لجنة 

خرباء اتفاقية كل امرأة، » بحيث تشمل القوانني، 
و  امليزانية   ، الرتبية  العموميني،  الفاعلني  تكوين 

البيانات«.
العام  واألمني  النيجريي  الرئيس  أكد  وقد   
ملنظمة الدول األمريكية والوزير السابق لشؤون 
عىل  الحاصلني  من  وأربعة  بأفغانستان  املرأة 
جائزة نوبل جميعهم أعلنوا من قبل عن تأييدهم 

لهذه االتفاقية الدولية.
 عىل سبيل املثال: بالنسبة للدول التي تتوفر 
عىل قوانني خاصة بالعنف األرسي لها %32 أقل 
من وفيات النساء بسبب العنف، وبعد التكوين 
عىل الوقاية من العنف فإن نسبة العنف الزوجي 
مبعدل  انخفضت  قد  بأوغندا  مقاطعات  بثامين 
%52 . أما بالواليات املتحدة األمريكية فإن نسبة 
العنف الزوجي انخفضت بنسبة %53 بعد سن 

قانون العنف ضد النساء.
 

املسودة األوىل لالتفاقية الدولية بشأن القضاء 
عىل العنف ضد النساء والفتيات تم صياغتها، بعد 
املشاورة ليس فقط مع نشطاء الخطوط األمامية 
بل أيضا مع الناجيات من العنف والخرباء الطبيني 
واألكادمييني ومحامي حقوق اإلنسان والباحثني يف 
القانون والدبلوماسيني وصناع السياسات، و تعترب 
ترجع  فيها  النهائية  الكلمة  ألن  أوىل«  »مسودة 
للدول األعضاء إلمتام النسخة النهائية واملصادقة 

عليها.
»لقد بدلنا جهدا جبارا من أجل إنشاء هذه 
أن  ونرجو  للتطبيق،  قابلة  وهي  األوىل  املسودة 
تقول  املفاوضات«   اتجاه  األوىل  الخطوة  تشكل 

ليزا شانون، املديرة التنفيذية إلتفاقية كل امرأة،
 

نساء  مرصد  منسقة  بلغويت  منرية  حسب 
تونس »أن األمر ال يتعلق بدولة ما متيل عىل دولة 
أخرى ما يجب عليها القيام به، إمنا األمر يتعلق 
النساء  ضد  العنف  ضد  للوقوف  األمم  بتوحيد 

والفتيات بشكل حاسم وإىل األبد«.
 

الكافية،  الحامية  يوفر  ال  الدويل  القانون  إن 
من  إقليمية  اتفاقيات  هناك  اليوم  لحدود  و 
الالتينية،  بأمريكا  بارا  دو  بيليم  اتفاقية  قبيل 
اسطنبول  واتفاقية  بأفريقيا  مابوتو  وبرتوكول 
بأوروبا،  و التي ابانت جميعها عن عن نجاعتها، 
إال أنها أقصت ثالثة أرباع من سكان العامل، كام 
القضاء عىل  اتفاقية  لتعديل  املبذولة  الجهود  أن 
مناهضة  لتشمل  املرأة  التمييز ضد  أنواع  جميع 

العنف مل تُبوء بالنجاح.
 

وقوانني  مبوارد  الدولية  االتفاقية  ستمدنا 
أساسية للقضاء عىل العنف ضد النساء والفتيات، 

حيث ستعمل خصيصا عىل:
الحامية،  الوقاية،  أجل  من  املبادئ  توضيح   ·

القضاء وإدانة العنف ضد النساء والفتيات؛
· توفري إطار خاص لكتابة تقارير مبنية عىل 

مؤرشات للقياس واملتابعة
· تأسيس هيئة دولية للرصد؛

القضاة  الرشطةو  محاسبة  و  تكوين  فرض   ·
ومهنيي الصحة

· زيادة التمويل املخصص للخدمات املوجهة 
للناجيات من قبيل مراكز استقبال النساء والدعم 

الهاتفي، املساعدة القضائية 
من  الوقاية  و  للتحسيس  األولوية  إعطاء   ·

العنف.

نشطاء حقوق النساء باملغرب و تونس ـ وبـ 126 
بلدا آخر يطلقون اتفاقية دولية للقضاء على العنف 

ضد النساء والفتيات

أخبار الجامعة

ماذا يف منحة اإلدماج؟
منحة  رصف  عملية  االيام  هذه  خالل  تنطلق  ان  ينتظر 
واحدة(  مرة  )ترصف  دينار  بـ500  املقدرة  الجامعي  االدماج 
لفائدة الطلبة الجدد وهي متثل دفعة أوىل ملن استوفوا الرشوط 
املطلوبة واستكملوا ملفاتهم بالوثائق املستوجبة مع اإلشارة إىل 
ان دراسة امللفات متواصلة من قبل مصالح دواوين الخدمات 

الجامعية.

صرف دفعة أوىل
سترصف يف هذا األسبوع الدفعة األوىل من املنح الجامعية 
)نقصد هنا املنح التي ترصف كل شهر( وتشمل جميع اصناف 
املعتمدة  للمقاييس  عائالتهم  مداخيل  تستجيب  الذين  الطلبة 
الخدمات  دواوين  عىل  يرد  مطلب  كل  معالجة  استمرار  مع 
الجامعية العالم اصحابها بنتائج تلك الدراسة وامتام الوثائق اذ 

استدعى االمر ذلك.

التسريع يف اتخاذ القرار
مازال أغلب الطلبة يف انتظار إتخاذ القرار النهايئ بخصوص 
الرفع من سقف الدخل العائيل املعتمد السناد املنحة الجامعية 
بعد ان تم االعالن عن ذلك منذ أشهر عديدة وقدمت املقرتحات 
عن  االعالن  بعد  انه  نعتقد  وباملناسبة  االرشاف  سلطة  إىل 
الحكومة الجديدة البد من الترسيع يف تفعيل هذا القرار الذي 
الطلبة املمنوحني وخاصة وان غالبيتهم من  سيوسع من دائرة 
املصاريف  ملجابهة  دعم  إىل  تحتاج  ـ  الدخل  محدودة  عائالت 
الثالث  شهرها  ستبلغ  الجامعية  السنة  ان  اىل  اضافة  املتزايدة 
وبالتايل عىل سلطة االرشاف وقبلها رئاسة الحكومة عدم الرتاخي 

وإطالة فرتة انتظار هذا القرار الهام.

االحاطة بالطلبة
املسار الجامعي يف أساسه متكامل وال يقترص عىل الجانب 
للطلبة  تتوفر  مل  اذا  نجاعته  تتحقق  لن  الذي  فقط  االكادميي 
نقصده  وما  الجيد  والرتكيز  الدروس  ملتابعة  املثىل  الظروف 
هنا هي االحاطة النفسية واالجتامعية التي نسمع عنها الكثري 
بعض  قبل  املبادرات من  بعض  املطلوب رغم  تبقى دون  لكن 
الجامعات مع غياب التواصل واملتابعة ولعل املناسبة تستدعي 
التفكري يف ترشيك املختصني لتكون هذه االحاطة ناجعة يف عالقة 
بحاالت االنقطاع عن مواصلة الدراسة الجامعية او ارتفاع عدد 
الراسبني وتأثري ذلك عىل نفسية الطالب وتوازنه وهذا مير عرب 
تطوير العالقة داخل املؤسسة الجامعية ومكوناتها حتى تكون 
خاصة  الطلبة  يعانيها  التي  الصعوبات  إىل  باالستامع  تفاعلية 
الذين يدرسون بجامعات بعيدة عن مدنهم االصلية وما يعني 
ذلك من تغريات تعرفها حياتهم اليومية ال يستطيعون مجابهتها 
اىل  املدعوة  املختصة  الجامعية  الهياكل  قبل  من  االحاطة  دون 
تكثيف التواصل مع الطلبة وتنويع املبادرات من خالل النوادي 
التي  أنشطتها  يف  جديدة  لرؤية  بدورها  تحتاج  التي  املختلفة 
ظلت محدودة لقلة املوارد البرشية واملادية والدعوة موجهة إىل 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي اليالء هذه املسألة أولوية 
طالب  تكوين  الن  واالكادميية   البيداغوجية  للجوانب  موازية 
من  عالية  درجة  عىل  أطر  يستدعي  سابقا  ذكرنا  وكام  متوازن 

الفاعلية والتحرك امليداين.
* لطفي املاكني

البالد وهذا ما يربز خروجه عن دائرة 
االمر العادي ليكون حدثا وطنيا بارزا 
التزامها  اعلنت  الحكومة  وان  خاصة 
بالتعهدات السابقة وهذا مؤرش جيد 
عن عدم انصياعها إلمالءات صندوق 
سياسة  اعتامد  وأولها  الدويل  النقد 
التقشف التي ستثقل كاهل الطبقات 
الضعيفة واملهمشة وهذا ما يستدعي 
املوارد  دعم  عن  البحث  باملقابل 

ومراجعة  والتهرب  التهريب  مبكافحة  الداخلية 
الموالها  الدولة  السرتجاع  املركزي  بالبنك  العالقة 
وهي اجراءات يجب اتخاذها يف ظل  شح املوارد 
املالية وبالتايل فان التشاور بني االتحاد ومؤسسات 
الدولة مسألة اسرتاتيجية وحيوية وهي يف الوقت 
نفسه رسائل للداخل والخارج عن ايجابية العالقة 
محاوالت  امام  الداخلية  الجبهة  ومتاسك  بينهام 
عن  حقيقية  غري  صورة  لبث  واملجاميع  االخوان 

دعم الشعب ملسار 25 جويلية.

* تناغم ودعم
يف  القيادي  عويدات  الرزاق  عبد  وذهب 
حركة الشعب يف القول ان االتحاد العام التونيس 
للشغل هو اول وأهم الداعمني واملساندين ملسار 
قياداته  تعكسه ترصيحات  ما  25 جويلية وهذا 
مع  الطبويب  نورالدين  العام  االمني  رأسهم  وعىل 
التسقيف  نفسه عىل  الوقت  حرصهم جميعا يف 
الترسيع  خالل  من  االستثنائية  للمرحلة  الزمني 
وذلك  الرضورية  االصالحات  بخصوص  الحوار  يف 
االستفتاء  عىل  وعرضه  االنتخايب  القانون  تنقيح 

الشعبي الذي سيحسم يف النظام 
االنتخابات  واجراء  السيايس 
املسبقة وبالتايل عودة املؤسسات 
مبا  الطبيعية  بادوارها  القيام  إىل 

يعكس الدميقراطية الحقيقية.
جمع  الذي  للقاء  وبالنسبة 
رئاسة الحكومة باملركزية النقابية 
لطرح  أخرى  فرصة  كان  فقد 
ووضع  االجتامعية  امللفات 
جدول لفضها وهذا ما يحقق نوعا من االستقرار 
الحوار  عىل  التشويش  يقع  ال  حتى  االجتامعي 
واالطمئنان  الدستورية  االصالحات  الوطني حول 
 25 مسار  النجاح  االجتامعية  االجراءات  عىل 
جويلية اذ يفرتض ان يشارك يف الحوار املساندون 
للمسار التصحيحي ونعني املؤسسات واملنظامت 
والجمعيات واالحزاب التي متثل دعامة ملا سيتم 
ملراحل  للتأسيس  مخرجات  من  حوله  التوافق 
قادمة تقطع مع كل مظاهر الفساد واالخالالت 

والفشل الذي طبع عرشية كاملة.

تصريحات قيادة 
المنظمة الشغيلة 
ظلت متمسكة 
بالثوابت والمبادئ
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األخرية  اآلونة  يف  الرتبوية  اإلطارات  عىل  االعتداء  ظاهرة  تفاقمت 
وتوسعت لتصل اىل درجة محاولة قتل احد األساتذة مبعهد ابن رشيق 
بالزهراء بواسطة االت حادة ورشق أستاذ اخر مبالبس داخلية وتهديد 
املعهد  عن  الغريبني  احد  طرف  من  حادة  الة  بواسطة  أخرى  أستاذة 
والذي تسلل اىل املؤسسة دون ان يتم التفطن اليه.. وهذه الظاهرة ولنئ 
املربني  التجييش ضد  لعمليات  نتيجة  األخرية  اآلونة  ازدادت حدتها يف 
وليدة  هي  وال  بجديدة  ليست  انها  اال  املتكررة،  شيطنتهم  ومحاوالت 
السلوك  سلبا عىل  اثر  ككل  البالد  به  متر  الذي  العام  فالوضع  اللحظة. 
العام للتالميذ ولالولياء أيضا ليخلف عالقة متوترة تطغى عليها ومل نر 
غري التنديد واالستنكار واالحتجاج، مل نر قانونا جزريا يجرم العنف عىل 
توقف  صارمة  قرارات  وال  واملدارس  للمعاهد  امنية  حامية  وال  املربني 

نزيف االعتداءات.
ولعل حادثة االعتداء عىل األستاذ الصحبي بن سالمة مبعهد ابن رشيق 
بالزهراء هي القطرة التي افاضت الكاس باعتبارها األشد قسوة واألكرث 
فضاعة، ومع ذلك يعتربها املربون حادثة جاءت نتيجة الحملة املمنهجة 
التواصل  وسائل  من  كل  انفكت  ما  التي  والتعليم  الرتبية  قطاع  ضد 
االجتامعي و بعض الربامج اإلعالمية تشنها يف الفرتة األخرية بهدف تلفيق 
قضايا كيدية ضد اإلطارات الرتبوية..حملة »شنيعة« ساهمت يف تأجيج 

املواطنني وعىل رأسهم التالميذ ضد جميع العاملني بالقطاع الرتبوي.

 حوادث مفزعة ترتكب في المؤسسات التربوية
ويطالب املربون والعاملون بحقل الرتبية، وزارة الرتبية بالعمل عىل 
تنفيذ  يف  اإلرساع  و  الرتبوية  اإلطارات  عىل  االعتداء  يجرم  قانون  سن 
مرشوع اإلصالح الرتبوي محملني الوزارة مسؤولية انحراف املدرسة عن 
مسارها بعد أن أصبحت تعيش حالة غري مسبوقة من الرتاجع والوهن.

العمومية ببالدنا تشهد مظاهر عنف  الرتبوية  وما فتئت املؤسسات 
ترتقي اىل مستوى الجرمية يف بعض الحاالت..وحادثة األستاذ الصحبي بن 
سالمة مل تكن معزولة بل سبقتها حوادث أخرى تضاهيها خطورة وتؤرش 

لهشاشة الوضع الذي باتت تعرفه مؤسساتنا الرتبوية.
أعامال تخريبية من  العمومية سابقا  الرتبوية  املؤسسات  فقد عرفت 
قبل بعض املنحرفني الذين حولوا املدارس و املعاهد يف بعض الجهات إىل 
اماكن لرشب الخمر وتعاطي املخدرات يف غياب تام للحراسة. واستباح 

عديد األطراف الدخيلة حرمة املؤسسة الرتبوية 
ومسوا من رمزيتها.

الرتبوية  مبؤسساتنا  حدثت  مفزعة  حوادث 
واملؤسف انها تتكرر ولكن بطرق مختلفة تتشابه 
يف  ترتكه  الذي  الرعب  وحجم  البشاعة  يف  فقط 

قلوبنا.
وقد اشارت العديد من األطراف املتدخلة يف 
املنظومة  لرضب  مساع  وجود  اىل  املجال  هذا 
هذه  مثل  تجريم  رضورة  اىل  ودعت  العمومية 

االعتداءات.
الحوادث  ان  اليوم  االنتباه  يلفت  ما  ولعل 

أن  حيث  اإلثارة  ثقافة  يف  مرتكبوها  انخرط  ترتكب  التي  االجرامية 
»املجرمني« يبحثون عن القيام بجرائم فريدة من نوعها لالنسياق وراء 
ما يسمى بـ«البوز« الذي أصاب كل يشء ليشمل الحياة اإلجرامية أيضا.

لرضب  املواطن  لدى  الرعب  لخلق  معينة  اجندة  هناك  ان  كام 
يقبل  الرعب  التفكري ونتيجة  الفكر وهي عملية مقصودة لشل عملية 
املواطن باألمر الواقع. ويظل املواطن محاطا بالهلع خاصة يف ظل غياب 
ترصيح رسمي من وزارة الرتبية يف ما يخص هذه الحوادث التي عرفتها 

املؤسسات الرتبوية.

جرائم متعدّدة
من الرضوري توضيح ما يحدث للراي العام بخصوص الجرائم الخطرية 
تقف  التي  هي  املخدرات  مافيا  كانت  وان  املربني،  ضد  ترتكب  التي 
وراءها ام ان هذه الجرائم لها عالقة بالخاليا النامئة. ام ان هناك اطرافا 

للتمعش  املواطنني  صفوف  يف  الرعب  من  حالة  لخلق  تسعى  سياسية 
من أزمة املجتمع خاصة وان مافيا املال تعترب من اكرب املستفيدين من 

املشاكل التي تحدث بالبالد و تعمل عىل مترير االجندات الخاصة بها.

إلى متى االنفالتات؟
تشهدها  التي  االنفالتات  كافّة  ان  التاريخ  يسجل  سوف  وعموما 
الذي  التّونسيّة منذ أعوام كان سببها األسايس غياب االنضباط  املدرسة 
هو من الرشوط األساسيّة لكّل تربية سليمة وان هذه االنفالتات وعدم 
االنضباط أديا إىل أمرين عىل غاية من الخطورة وهام عجز املدرسة عن 
تأطري أبنائها وتعزيز مناعتهم ضّد األخطار الوافدة عليهم من الّشارع، 
وتجارس املنحرفني عليها واخرتاقهم أسوارها بعد أن تفطّنوا إىل ضعفها. 

أضف إىل ذلك غياب اإلجراءات الرّدعيّة الرضوريّة.
العمومية  الرتبوية  باملؤسسات  املتنامية  العنف  مظاهر  ان  كام 
ومحيطها ناتجة عن تقصري كل االطراف املتدخلة يف املجال الرتبوي يف 
ظل غياب كيل لتحمل املسؤولية والتعامل مع موضوع العنف والجرائم 
التي يتعرض لها املربون  والتالميذ عىل حد السواء  بحرفية يف ظل غياب 
واسبابه  مظاهره  مبختلف  العنف  ملقاومة  واضحة  وطنية  اسرتاتيجية 
وناجعة  ومفّصلة  مدققة  اسرتاتيجية  يتم وضع  ان  الرضوري  من  لذلك 
عليها  يرشف  تربوية  مؤسسة  بكل 
بترشيك  الرتبوية  واالطارات  املدير 
عىل  املختصة  االطراف  وكذلك  االولياء 
مكونات  وايضا  االمنية  املؤسسة  غرار 
لكل  اسرتاتيجية  إلعداد  املدين  املجتمع 

مؤسسة تربوية.
فقط  واالولياء  التالميذ  وليسوا 
بل  املربني،  ضد  جرائم  ارتكبوا  من 
اصبحت  اليوم  الرتبوية  مؤسساتنا  ان 
لعدم  اما  الغرباء  طرف  من  مستباحة 
تسييجها او عدم توفر حراس لها لتصبح 
املدرسة عرضة القتحامها من طرف الغرباء واكرث دليل عىل ذلك اقتحام 
احد املنحرفني خالل السنة الدراسية املنقضية إلحدى املدارس بالحرايرية 
وتعنيفه ملعلمة ثم افتكاك هاتفها ومصوغها. وبإحدى املدارس بسوسة 
اقتحم منحرف املدرسة وقام بتعنيف املربية وكذلك محاولة نزع مالبسها 
بطريقة مهينة امام تالميذها مام ادخل الرعب يف صفوف الناشئة اضافة 
اىل مختلف املخاطر التي يتعرض لها التالميذ عىل غرار ما جد يف احدى 
املدارس بقربة وغريها من الحوادث املؤملة. لذلك تطالب نقابات التعليم 
العمومية وتطالب  الرتبوية  املؤسسات  االعتداء عىل  يجرم  قانون  بسن 
كل املؤسسات املعنية من وزاريت الداخلية والرتبية واملؤسسات القضائية 
واالطارات  التالميذ  تهدد  التي  املخاطر  الرتبوية من  املؤسسات  بحامية 
الرتبوية .ومن جهة أخرى طالت ظاهرة »الزطلة » املدارس االعدادية و 
املعاهد الثانوية ان مل يتم التصدي لها فإنها قد تشكل خطرا حقيقيا عىل 

املؤسسات اذا مل تتوفر سياسة وقائية ألبنائنا.

القطع مع سياسة االهمال
تؤكد النقابات عىل رضورة تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه مايحدث 
وتهميش  إهامل  سياسة  مع  والقطع  الرتبوية  مؤسساتنا  يف  جرائم  من 

املؤسسات الرتبوية العمومية.
ويف تساؤل عمن يقف وراء هذه الجرائم ومظاهر العنف التي سجلتها 
مؤسساتنا بصفة ملحوظة خاصة بعد الثورة ميكن التخمني مبارشة يف انه 
من  العمومية  الرتبوية  املؤسسة  لرضب  ممنهج  عمل  هناك  يكون  قد 
خالل ترهيب االولياء ودفعهم للتوجه نحو املؤسسات التعليمية الخاص.

كام ميكن الجزم أيضا ان مناخ اإلرهاب واإلجرام الذي ارتفع منسوبه 
بعد الثورة انعكس عىل سلوك التالميذ املراهقني والشبان يف املؤسسات 

الرتبوية التونسية.

 مناخ اجتماعي مشحون
العنف  أن ظاهرة  السعيدي  فتحية  االجتامع  علم  الباحثة يف  أكدت 
املناخ  نتيجة  الفرتة االخرية  تفاقمت وارتفعت يف  لكنها  موجودة سابقا 
االقتصادية  للظروف  نتيجة  وكذلك  بالدنا  يف  املشحون  االجتامعي 
واالجتامعية والتجاذبات السياسية التي طغت ايضا عىل الحياة األرسية.

الذين  أبنائها  تأطري  عن  عجزت  األرس  بعض  أن  السعيدي  وأضافت 
تأثروا مبا يحدث يف بالدنا سواء يف ما يتعلق بعمليات التحريض والدعوى 
الحساسيات  بعض  أو  الجهات  بعض  عن  الصادرة  والعنف  التقاتل  إىل 
الحزبية مؤكدة أن ما شهدته الحياة السياسية والربملانية، من اعتداءات 
التشنج  درجة  رفع  يف  تسبب  العنف  عىل  والتحريض  بالتهم  وتراشق 

والتوتر وشحن األجواء.
واعتربت األستاذة السعيدي أن األخطر هو محاكاة وتقليد ملامرسات 
املجموعات االرهابية من قبل التالميذ وذلك بعد ارتكابهم ألعامل مثرية 

من ذلك إقدامهم عىل محاولة القتل أو تشكلهم يف شكل ميليشيات.

التعجيل بإصالح المنظومة
قالت جامعات الرتبية ونقاباتها عىل ان التصدي لظاهرة العنف التي 
بطابعها  تتسم  مقاربة  عىل  ترتكز  ان  يجب  الهشيم  يف  كالنار  انترشت 
دون  للظاهرة  واملغذية  املولدة  العوامل  مبارشة  لتستهدف  الشمويل 
الكاريث  بطابعها  الكل  سلم  التي  اثارها  معالجة  واجب  عن  تتغافل  ان 
وذلك بالتعجيل بإصالح املنظومة الرتبوية وفق منهج تشاريك يسهر عىل 
اعتامده وااللتزام به مجلس للرتبية يبعث مبقتىض مرسوم رئايس يحدد 

تركيبته واختصاصه وقواعد سري عمله.
يف  الرتبوي  الفاعل  تلحق  التي  االرضار  عن  بالتعويض  طالبت  كام 
ومقاضاة  ذلك  مبناسبة  او  لواجبه  تاديته  اثناء  ممتلكاته  او  شخصه 
ادماجهم  للضحايا وتسيري  املادية  والرعاية  املعنوية  واالحاطة  املعتدين 
يف الحياة املهنية عرب تدابري خاصة تراعي ظروفهم الناجمة عن مخلفات 

االعتداء.
حياة الغامني

بعد تعدّد جرائم ومظاهر العنف في المؤسسات التربوية ؟

من له مصلحة يف ترويج املخدرات أمام املدارس واملعاهد؟

متى سيبعث 
مجلس التربية 

والتعليم؟
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سمري  األخ  برئاسة  الثانوي  للتعليم  القطاعية  االدارية  الهيئة  انعقدت 
الشفي االمني العام املساعد وتضمنت جملة من املخرجات والتوجهات يبقى 
اهمها فسح املجال للتفاوض يف كل املطالب القطاعية إىل موفىّ شهر فيفري 
ودعوة الهيئة االدارية لالنعقاد يف بداية مارس اما المضاء اتفاق أو لرسم خطىّة 

نضالية.
مع الدعوة لتجمع احتجاجي وطني خالل عطلة شهر ديسمرب وتحديدا 
تفاصيل  عن  ا  امىّ الرتبوية  املؤسسات  ميزانيات  يف  الرتفيع  حول  منه   28 يوم 
حادثة  بعد  والتخوفات  املشاغل  من  تركزت عىل جملة  فقد  الهيئة  واشغال 
الزهراء ورفع وليىّة لقضية ضد استاذة املهدية مع التضامن مع االخوين منجة 
والفريخة بعد بحثهام من طرف الرشطة العدلية بصفاقس يف ظل تهمة كيدية 

قدمها رضا الجوادي )قرارات الهيئة االدارية انظر الالئحة املهنية(.
ولعل  املسائل  عديد  بحامسة  ناقشت  الثانوي  للتعليم  االدارية  الهيئة 
تتكامل  االتحاد  هياكل  كل  انىّ  اكد  الذي  الشفي  سمري  االخ  قاله  ما  اهمها 
وتختلف لكنها ليست لها خالفات فيام بينها ـ اذ الدميقراطية تفرتض عنرص 
االختالف حتى من باب الرحمة باملجتمع متوقفا امام مزايدات بعضهم حول 
موقف املركزية النقابية من ارضاب قطاع الرتبية يوم 12 نوفمرب وما رافقه من 
لغو كام اضاف االخ الشفي ان كل هياكل االتحاد متضامنة مع بعضها البعض 
وانىّ الكلمة العليا تبقى ملا تقرره الهياكل أما يف باب النقاش فانىّ هناك من 
اقرتح تجاوز كل الخطوط الحمراء بعد االعتداء عىل االستاذ الصحبي بن سالمة 
ارضابات  سلسلة  يف  والدخول  االعداد  وحجب  االمتحانات  مقاطعة  وبالتايل 
تخيل  نتيجة  االطالق  عىل  االسوأ  يبقى  الذي  الدرايس  املوسم  امتداد  عىل 
الحكومات املتعاقبة عن لعب دورها من خالل توفري املوارد البرشية الرضورية 
والتجهيزات وبروز ظاهرة االكتظاظ داخل االقسام مامىّ فرض ساعات اضافية 
يف  مهددين  اصبحوا  الذين  املدرسني  كرامة  حفظ  إىل  وصوال  الربنامج  النهاء 
حياتهم ـ يف حني ان وزارة الرتبية تتابع املشهد بشكل درامي وكأنها غري معنية 

باالصالحات وحتى ما يتم االتفاق فيه يتم اجهاضه مبذكرة 
او مبا شابهها.

* الدفاع عن الحقوق 
أكد االخ لسعد اليعقويب الكاتب العام لجامعة التعليم 
الواجب  وان  عليها  يتحصل  مل  حقوق  للقطاع  ان  الثانوي 

يفرتض الدفاع عنها والقطاع يعرف متى سيتحرك!
الرفوف  يف  مازالت  التي  باالتفاقيات  عالقة  ويف 
اليعقويب  االخ  قال  واملدرسات  للمدرسني  اهميتها  عىل 
لكل  الجيد  واالعداد  االستعداد  تفرض  الوضع  طبيعة  ان 
املحطات القادمة يف عالقة باالهانات التي الحقت املدرسني 
واملدرسات رغم ما قدموه عىل امتداد سنوات طويلة فيها 
ما يشبه التنازالت اما ان نصبح مهددين فهذا ال احد يرضاه 

رغم تضامن كل التونسيني معنا ـ كام ان كرامة املدرس واملدرسني واملدرسات 
تبقى فوق كل اهانة ممكنة لذلك وعىل صعوبة ماهو ات فاننا جميعا عىل 
استعداد للتضحية لرفع الغنب والبؤس واملحطات النضالية قادمة ال لبس فيها 

لنتحصل عىل حقوقنا املسلوبة.
* الالئحة المهنية

 15 يوم  املنعقد  الثانوي  للتعليم  القطاعية  االدارية  الهيئة  أعضاء  نحن 
العام  لالتحاد  املساعد  العام  االمني  الشفي  سمري  االخ  برئاسة   2021 نوفمرب 
مع  والعالقة  العامل  والشباب  املرأة  قسم  عن  املسؤول  للشغل  التونيس 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  إىل  باالنتامء  اعتزازنا  نجدد  اذ  املدين  املجتمع 
التواق اىل تحقيق تحرره  منظمة وطنية دميقراطية منحازة اىل قضايا شعبنا 
ممثال  الثانوي  للتعليم  العامة  جامعتنا  واىل  االجتامعي  وانعتاقه  الوطني 
رشعيا وقانونيا وحيدا لقطاعنا املناضل فاننا وبعد تدارسنا ألوضاع مؤسساتنا 
الرتبوية العمومية وواقع املدرسات واملدرسني االقتصادي االجتامعي ومكانتهم 

االعتبارية صلب املجتمع فإننا:
نسجل

العمومية  الرتبوية  املؤسسات  عىل  املحتدة  املمنهجة  الهجمة  تواصل  ـ 
املادي واالديب املسلطة عليها وعىل كافة مكونات  العنف  واسترشاء موجات 
االرسة الرتبوية  واتخاذها منحى شديد الخطورة بلغ حد جرمية محاولة القتل 

التي تعرض لها الزميل الصحبي بن سالمة.
وتتايل  البحتة  الرتبوية  املسائل  يف  والعدلية  القضائية  املنظومة  اقحام  ـ 
ومديرات  واملدرسني  املدرسات  عديد  طالت  التي  والكيدية  املفتعلة  القضايا 

املؤسسات الرتبوية ومديرها.
إطار  الفادح يف  )النقص  االصعدة  املدرسية عىل جميع  العودة  كارثية  ـ 
التدريس والقيىّمني والعملة / االكتظاظ/ انعدام الصيانة/ افتقاد وسائل العمل 

وتجهيزاته / اهرتاء البنية التحتية(
وحياة  ومناهج  )برامج  برمتها  العمومية  الرتبوية  املنظومة  تهاوي  ـ 
الدولة  وتخيل  وفضاءات...(  وتجهيزات  تقييم  ونظام  مدرسيا  وزمنا  مدرسية 

الواضح عن دورها يف رعايتها ويف االتفاق عليها
مكانتهم  وتهاوي  املريع  الرشائية  واملدرسني  املدرسات  مقدرة  اهرتاء  ـ 
أشكال  واسترشاء  عملهم  ظروف  وتردي  املجتمع  صلب  والرمزية  االعتبارية 

العمل الهشة يف صفوف اعداد هامة منهم.
ـ تواصل معاناة مديرات املؤسسات الرتبوية ومديريها ونظارها وتعرىّضهم 

لشتى اشكال الضغوطات والهرسلة والتدخل القضايئ يف مشموالتهم.
اتفاقية 9 فيفري  بنود  بقي عالقا من  ما  تفعيل  الرتبية يف  تباطؤ وزارة 
بعمل  صحية/التكليف  ألسباب  بالبحث/التقاعد  املهنية  )الرتقية   2019
االلتفاف عىل  املربزون( ومحاولتها   / والنظار  تربوي/املديرون  او  بيداغوجي 
بعض الحقوق املكتسبة وتراخيها يف رصف املستحقات املالية املتخلدة بذمتها.

نطالب بـ : 
املؤسسات  تحصني  اتجاه  يف  والجزائية  القانونية  الترشيعات  تطوير  ـ  أ 
تتعرض  التي  االعتداءات  رضوب  شتى  من  كافة  وارستها  وحاميتها  الرتبوية 
اليها وتجرميها والتزام وزارة الرتبية بالقيام مبا ميليه عليها القانون الجاري به 

العمل من التزامات.
ي ورسيع وارساء ارضية واضحة النجاحه  ب ـ العودة اىل مسار اصالح جدىّ

وذلك عرب:
املؤسسات  حاجيات  لسدىّ   2022 ميزانية  ضمن  االنتداب  باب  فتح  ـ 
مبا  قيمني،...(  عملة،  )مدرسني،  مكوناته  جميع  يف  تربوي  اطار  من  الرتبوية 

يجعل املدرسة قادرة عىل اداء دورها الرتبوي واملعريف.
ـ الرتفيع الفعيل يف ميزانية وزارة الرتبية ضمن ميزانية الدولة لسنة 2022 
وامليزانيات الالحقة مدخال رئيسيا الصالح جدي وحقيقي للمنظومة الرتبوية 
واملدرسني  املدرسات  وبواقع  بواقعها  ويرتقي  واشعاعها  مكانتها  اليها  يعيد 
االقتصادي واالجتامعي وينعكس ايجابا عىل بنية املؤسسات الرتبوية التحتية 
وظروف العمل بها ويقيض عىل بعض اسباب استرشاء العنف داخلها ويرفع 
الرتبوية  العملية  مستلزمات  تأمني  عىل  قادرة  تصبح  حتى  ميزانياتها  من 
وميكىّنها من ارساء حياة مدرسية ثرية باالنشطة الثقافية والرياضية والرتفيهية 

ويجعل منها فضاء جاذبا ومحتضنا لبناتنا وابنائنا التالميذ.
املتفقدين  السادة  مع  الجهوية  املشرتكة  اللجان  تشكيل  يف  الترسيع  ـ 
للرشوع يف تنقيح الربامج وفق ما تم االتفاق حوله مع نقابات الرتبية والتعليم 

املعنية.
اتفاق  نقاط  من  عالقا  بقي  مبا  املتعلقة  القانونية  النصوص  تنزيل  ت 
فيفري 2019 )الرتقية املهنية بالبحث/التقاعد السباب صحية / التكليف بعمل 
كافة  برصف  والترسيع  املربزون(   / والنظار  /املديرون  تربوي  او  بيداغوجي 
املدرسية لسنتي  العودة  املتخلدة عىل غرار ملحق منحة  املالية  املستحقات 
مفعوله  باعتامد   2020 لسنة  املهنية  للرتقية  املايل  واملفعول  و2021   2020

الرجعي بداية من جانفي 2020.
للرتبية عىل  بإحداث مجلس اعىل  املتعلقة  املفاوضات  العودة إىل  ـ  ث 

قاعدة تصورات القطاع التي طرحها منذ 2012.
نقرىّر

دعوة كافة املدرسات واملدرسني اىل حضور التجمع الوطني املزمع انجازه 
املنظومة  عن  دفاعا   2021 ديسمرب   28 الثالثاء  يوم  الرتبية  وزارة  مقر  امام 
املدرسات  وضع  وعن  فيها  التالميذ  وأبنائنا  بناتنا  وحق  العمومية  الرتبوية 

واملدرسني االقتصادي واالجتامعي واالعتباري.
جدي  تفاويض  مسار  يف  الفعيل  الرشوع  اىل  االرشاف  وزاريت  دعوة  ـ  أ 
ومسؤول من اجل التوصل اىل تحقيق جميع مطالبنا املضمنة صلب لوائحنا 
 5/4( الثانوي  للتعليم  العامة  للجامعة  العادي  املؤمتر  عن  الصادرة  املهنية 
افريل 2019( والهيئتني االداريتني املنعقدتني يف 2 أفريل و15 نوفمرب 2021 

يف مختلف بنودها.
ب ـ انهاء معاناة زميالتنا وزمالئنا االساتذة النوىّاب بانتدابهم عىل دفعات 
ة وضبط آلية انتداب تقوم عىل مبادئ  والقطع مع جميع اشكال العمل الهشىّ

الكفاءة والجدارة والشفافية وتكافؤ الفرص.
جـ  انهاء التفاوض يف جميع النقاط املتعلقة بالنظام االسايس من االنتداب 

اىل التقاعد.
ونقرّر:

القادم  فيفري  شهر  نهاية  االنعقاد  اىل  القطاعية  االدارية  الهيئة  دعوة 
التخاذ كافة االجراءات النضالية املتاحة يف صورة عدم جدية املفاوضات وعدم 

ارتقائها اىل مستوى انتظارات كافة منظوراتنا ومنظورينا.
* رمزي الجبىّاري

في هيئة إدارية ساخنة للتعليم الثانوي

دعوة املدرسني واملدرسات إىل »تجمع« يوم 28 ديسمرب أمام وزارة الرتبية

اجتماع املجلس الجهوي القطاعي 
للتعليم الثانوي بتونس  

انعقد املجلس الجهوي القطاعي للتعليم الثانوي بجهة تونس  ملناقشة الوضع 
الرتبوي بالجهة يف ظلىّ األحداث التي عرفها القطاع يف األسابيع األخرية ولعلىّ أبرزها 
االتحاد  بإرشاف  الزهراء  معهد  يف  سالمة  بن  الصحبي  األستاذ  عىل  تلميذ  اعتداء 

الجهوي للشغل بتونس.

غريب:

األخ عامر املنجة   ومدير 
معهد أمام الشرطة العدلية 

بصفاقس
العدلية  الرشطة  إستدعت 
األخ  بصفاقس  البحر  بباب 
الكاتب العام للفرع الجامعي 
السابق  الثانوي  للتعليم 
مدير  األخ  و  املنجة  عامر 
صالح  املهريي   الطيب  معهد 
الفريخة للمثول أمام أنظارها 

يوم اإلثنني 15 نوفمرب 2021  عىل خلفية شكوى كيدية قدمها سابقا يف 
حقهام النائب املجمدة عضويته رضا الجوادي !

املنحى  هذا  إستنكر  بصفاقس  الثانوي  للتعليم  الجامعي  الفرع   
التصعيدي الخطري لكون أطوار »القضية« تعود إىل شهر فيفري 2020 
للدفاع  و عن جاهزيته  لألخوين  املطلقة  املبدئية  مساندته  عن  وعربىّ 

عنهام بكل الوسائل النضالية املتاحة...
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ندوة تكوينية حول حق األشخاص ذوي اإلعاقة   
بالتنسيق بني قسم الوظيفة العمومية ومركز تضامن وعدد 

من الجمعيات األخرى، أرشف األخ سامي الطاهري األمني 

العام املساعد واألخت كلثوم بركالله ممثلة مركز تضامن 

بتونس واألخت هندرشوق املديرة اإلقليمية ملركز تضامن 

عىل أشغال ندوة تكوينية حول حق األشخاص ذوي اإلعاقة 

يف النفاذ إىل املعلومة ومتلك تكنولوجيات املعلومات يف 

نطاق حملة منارصة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

* اعداد رمزي الجّباري

أرشف األخ سامي الطاهري األمني العام املساعد املكلف باالعالم والنرش 
الجهة يف  بنقائص  العارف  الجهوية بسليانة وهو  الهيئة االدارية  عىل أشغال 
من  التي  الكربى  املشاريع  تغييب  لنقل  او  غياب  مع  حقيقية  تنمية  غياب 
شأنها ان تشغل آالف العاطلني عن العمل من اصحاب الشهائد العليا اما عن 
اشغال الهيئة االدارية فقد افتتح تفاصيلها األخ أحمد الشافعي الكاتب العام 
لالتحاد الجهوي بسليانة من خالل الرتحيب بالحارضين والتأكيد عىل اّن الهيئة 
االدارية تبقى مبثابة الشهادة عىل العرص يف ظل بقاء أحوال الجهة عىل حالها 
رغم اطالق صيحات الفزع املتواصلة عىل امتداد سنوات بعد الهجرة القرسية 
لقمة عيش اصبحت صعبة جدا يف  الكربى بحثا عن  املدن  اتجاه  لالهايل يف 
التي اطلقتها الحكومات املتعاقبة  والية سليانة »املفقرة« ـ رغم كل الوعود 

لتحسني وضع منطقة منكوبة منذ سنوات االستقالل االوىل.

* عيل صبرنا..!
قال األخ أحمد الشافعي اّن االهايل يف والية سليانة عيل صربهم يف ظل 

وعود ظلت كالما بال منجز اذ اّن رشايني الحياة مفقودة 
ان  ميكن  متطورة  صحية  تجهيزات  غياب  يف  سليانة  يف 
تقدم ماهو مطلوب حتى ال يتنقل املواطن اىل العاصمة 
اما النقل فحدث وال حرج وصوال اىل املدارس التي تشكو 
حالها اذ ميكن القول انها اصعب عودة يف تاريخ التعليم 
االقسام  واكتظاظ  الشغورات  تواصل  ظل  يف  الحديث 

وغياب التجهيزات البيداغوجية الرضورية.
* نحن مع االحتجاج المعلن

أكد االخ سامي الطاهري ان ما تعيشه والية سليانة من صعوبات عىل 
جميع االصعدة ليس قدرا وامنا هو فعل تجاهيل لحاجيات منطقة عاش اهلها 
عىل الزراعات الكربى وعىل بعض مشاريع القطاع الخاص وهي صغرى ـ لكّن 
وأين  واين  االسرتاتيجية  الدراسات  واين  الكربى؟  واين مشاريعها  الدولة  اين 
كل هذه االسئلة مرت عليها حكومات االستقالل وما بعد الثورة مرور الكرام 
ـ ونحن نعتقد جازمني اّن حقنا يف الحياة ويف حياة كرمية يتطلب منا جميعا 
جملة من القناعات واملبادئ التي تفرض علينا االحتجاج السلمي واملتواصل 

لدفع الذين تناسونا يتذكرون اّن يف تونس والية منسية اسمها سليانة.
* نريد نتائج ملموسة

ما اثاره االخ سامي الطاهري كان مبثابة النقش يف الذاكرة الجمعية وهو 
فالحية  جهة  سليانة  واّن  خاصة  والتدخالت  العام  النقاش  خالل  ملسناه  ما 
سامي  االخ  واضاف  الكربى  الفالحية  الصناعية  املشاريع  عنها  تغيب  بإمتياز 
الطاهري يف محور الردود ان الدعوة موجهة لجميع وزراء حكومة نجالء بودن 
لرتكيز االهتامم عىل والية سليانة وعىل السلط الجهوية مزيد التحرك لتغيري 

واقع اجتامعي واقتصادي صعب للغاية.
* ماذا في الالئحة؟

املجتمعني  بسليانة  للشغل  الجهوي  لالتحاد  االدارية  الهيئة  اعضاء  نحن 

برئاسة االخ سامي الطاهري االمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل 
املسؤول عن االعالم والنرش وقبل حوايل شهر عىل الذكرى االليمة وهي ذكرى 
انتفاضة سلمية مطالبة  استهداف جهتنا مبادة الرش املحضور دوليا ردا عىل 
كشفت  التي  النكراء  الجرمية  ذكرى  العادلة  بالتنمية 
انذاك  الرتويكا  القمعي والدموي لحكومة  الوجه  مبكرا 

بقيادة حركة النهضة وحلفائها،
* نسجل 

للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  باالنتامء  اعتزازنا  ـ 
ويف  الشعب  لعموم  الدائم  والسند  العتيدة  املنظمة 
مقدمتهم العامل بالفكر والساعر وادانتنا ملا يتعرض له 
مناضليه وقيادييه من حمالت تشويه وهرسلة وتشكيك 

من قبل املرتزقة واملأجورين واملتزلفني لكل السلط.
هرسلة  من  له  يتعرض  فيام  الطاهري  سامي  لالخ  املطلقة  مساندتنا  ـ 
واستهداف من خالل محاكمة عىل خلفية قضية كيدية مرفوعة ضده ملجرد 
فضحه جمعية مشبوهة شكلت بوابة الغراق البالد يف املال الفاسد وامللوث 

بدماء شهداء شعبنا وهو نفس املال املمّول للجامعات االرهابية.
ـ تثميننا ملوقف االتحاد العام التونيس للشغل دعم 
سوداء  عرشية  حكم  انهت  التي  جويلية   25 قرارات 
املحققة خالل  املكاسب  وتنبيهه اىل رضورة احرتام كل 
بالحقوق جميعا ويف مقّدمتها  يتعلق  املرس وخاصة ما 
الحقوق االقتصادية واالجتامعية وبالحريات ومنها حرية 
مع  والفردية  العامة  الحريات  واحرتام  والتنظم  التعبري 
التخريبية  التنموية  املناويل  مع  القطع  عىل  التشديد 
التي ما فتئت الحكومات املتعاقبة تعيد انتاجها وندعو 

اىل تدقيق املسار التصحيحي لثورة الحرية والكرامة املنطلق منذ 25 جويلية، 
ومناضالت  مناضيل  مقدمتهم  ويف  عموما  الشعب  ابناء  لتطلعات  استجابة 
االتحاد العام التونيس للشغل الذين مل يتاونوا لحظة يف مواجهة لوبيات الفساد 
 14 منذ  ومسارها  الثورة  عىل  واملنقلبة  لهم  الداعمة  واالحزاب  والسامرسة 

جانفي، وذلك برسم خطوط التصحيح بوضوح من اصالح الدستور ومراجعة 
القانون االنتخايب وانقاذ الوضعني االقتصادي واالجتامعي ورد االعتبار للدولة 
ودورها التعدييل واحرتام كل املقرتحات البناءة وخاصة مبادرات االتحاد العام 

التونيس للشغل بعيدا عن التفرد بالقرار واستغالل النفوذ.
القطاعية  االتفاقيات  تطبيق  الحكومة  مبطالبته  االتحاد  ملوقف  دعمنا 
املربمة ومطالبته اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بفتح مفاوضات 

اجتامعية لتحسني اجور عامالت وعامل القطاع الخاص.
* كما نعبّر عن:

التنمية  يف  حقها  إطار  يف  التنموية  الجهة  مطالب  بكل  متّسكنا  تجديد 
العادلة وهي مطالب مازالت عالقة منذ املجلس الوزاري املنعقد يف ديسمرب 
الخط  واصالح  وتهيئة  مبكرث  الجهوي  املستشفى  بناء  مقّدمتها  ويف   2015
الحديدي رقم 6 وربط مدينة سليانة به مع بعث مناطق لوجيستية صناعية 
وفالحية واسرتجاع الرثوة املهدورة الرايض الدولة الفالحية والتعديل بتفعيل 
تصور جديد للجهة حول هيكلتها منذ سنة 2019 دون تلكؤ وال تردد خدمة 

للجهة والوطن.
القطاعية حول  اثناء املجالس الجهوي  ـ تفعيل جميع االتفاقات املربمة 

الرتبية والصحة والنقل وغريها والتي مل ينفذ جلها.
يف  الرش  ملّف  حول  مبطالبنا  متّسكنا  تجديد  ـ 
إىل  واالجتامعية  الصحية  الرعاية  من  ابعاده  جميع 
وانصافهم  للضحايا  االعتبار  ورد  الجناة  محاسبة 
التعتيم  سياسة  مع  والقطع  املعتدين  ومحاكمة 

واالفالت من العقاب.
التام للدخول يف تحركات  كام نعلن استعدادنا 
بكل  املطروحة  املطالب  جميع  اجل  من  نضالية 
الخطط  تحديد  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  للمكتب  ونوكل  الرشعية  االشكال 
انه سبق ان  الوطني خاصة  التنفيذي  بالتنسيق مع املكتب  النضالية املالمئة 
تم تأجيل ارضاب قطاع الفالحة جهويا ليوم 24 جوان 2021 اعتبارا للجائحة.

الهيئة االدارية لالتحاد الجهوي بسليانة

نريد حقنا يف تنمية حقيقية واسرتجاع االراضي

تنفيذ كل االتفاقيات 
المبرمة في التربية 

والصحة والنقل

رد االعتبار لضحايا 
الرش ومحاسبة 
المتسببين فيها
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االنتساب يف جامعة املعادن   
تحت شعار اإلتحاد يدافع عن مصالح منخرطيه ويف إطار برنامج الرشاكة مع منظمة 
فريديرش ايبارت وجامعة املعادن األملانية تّم تنظيم ورشة تحضريية لحملة اإلنتساب 

الجهوية التي انتظمت برشكة سيتام حامم الزريبة بزغوان.
وحرض هذه الورشة األخ الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بزغوان حامدي النحايل 
األخوة  و  الجامعي  الفرع  األساسية سيتام وأعضاء  النقابة  أعضاء  واألخوة واألخوات 

أعضاء اإلتحاد الجهوي للشغل بزغوان.

مؤتمر الفرع الجامعي للكهرباء و الغاز بباجة  
انعقد مؤمتر الفرع الجامعي للكهرباء و الغاز بباجة برئاسة األخ رابح املغراوي الكاتب العام املساعد لالتحاد الجهوي للشغل بباجة وبإرشاف 
األخ عبد الحميد الرشيف الكاتب العام و بحضور االخت سهام الريحاين و اإلخوة حافظ الربعي و بالل الدرييس و نورالدين الحمدي أعضاء 

املكتب التنفيذي. 
و قد أسفر املؤمتر عن انتخاب اإلخوة:

- عادل الحبايش كاتبا عاما
- نوفل بن يوسف و توفيق الجربي و سايس الغريب و بشري الراجحي و عبد الجليل الخذري و الهادي الغامني أعضاء.

في سابقة قد تكون األولى من نوعها:

األمن حاول فضّ اعتصام أعوان ديوان 
اإلرسال اإلذاعي والتلفزي لكنّ...!!

حاولت  مجموعة من قوات األمن فّض اعتصام أعوان الديوان الوطني 
لإلرسال التلفزي واإلذاعي  يف املركز العقدي التابع للديوان بجانب مقر 

التلفزة الوطنية.

وأفادنا األخ التيجاين مقدميني الكاتب العام للنقابة األساسية أن قوات 
اآلمن حاولت فّض االعتصام يف مناسبتني اثنتني كام قامت باحتجاز عضو 
النقابة األساسية معز الغايب يف سيارته مشرتطني تركه بتعليق االعتصام.

وكان أعوان الديوان قد نفذوا إرضابا بيومني األسبوع املايض للمطالبة بتطبيق محرض اتفاق 22 ديسمرب 2020 الذي ترفض الحكومة 
إنفاذه ما اضطر األعوان إىل التصعيد دفاعا عن حقوقهم.

صربي الزغيدي

تعاز و مواساة
ببالغ األىس والحرسة تلقينا نبأ وفاة  املغفور له بإذن الله  زميلنا  املبارش جميل العويني العامل بإقليم  الصوناد مبساكن و إثر ذلك تتوجه الجامعة 

العامة للمياه بأحر التعازي إىل عائلته راجية من الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويرزق اهله وذويه جميل الصرب والسلوان.
كام بلغنا خرب وفاة شقيق األخ بدرة ونيس كاتب عام النقابة األساسية مبنزل بورڨيبة للصوناد و عىل إثر ذلك يتقدم كافة أعضاء الجامعة العامة للمياه 

بأحر التعازي إىل عائلته متمنني من الله أن يلهمهم جميل الصرب و السلوان.

إنعقدت جلسة عمل مبقر والية بنزرت أرشف عليها السيد حامدي 
الشغل  متفقد  الحنيش  بشري  مبساعدة  للوالية  العام  الكاتب  عمر  بن 
ببنزرت خصصت للنظر يف كراس الطلبات الصادرة عن االتحاد الجهوي 
للشغل ببنزرت واملتعلقة بالوضع املهني العوان رشكة تونس للبحريات 

تينجة ومنزل جميل.
والحبيب  الرشكة  وكيل  اللزاز  فتحي  الجلسة  هذه  حرض  وقد 
الجهوي للشغل  السيد عن االتحاد  ادارة الرشكة وسامي  الشعبوين عن 
النفايت  وفتحي  الرشقي  ورضا  الحجري  ورضا  النوايل  ومحمد  ببنزرت 

وإبراهيم التميمي )عن النقابة األساسية للرشكة(.
للضامن  الوطني  الصندوق  )عن  الاليف  ورفيق  الرابحي  ورياض 

االجتامعي مبنزل بورقيبة( وميك الحكريي )عن ادارة الصيد البحري(.
بكراس  الواردة  النقاط  واستعراض  بالحارضين  الرتحيب  وبعد 

الطلبات، وبعد النقاش والحوار املستفيض تم التوصل إىل ما ييل:

* تسوية الوضعية البنيكة:
تعهد وكيل الرشكة برصف أجرة شهر أكتوبر 2021، 2021/11/11 

نقدا مع تحديد يوم الثامن من كل شهر لرصف األجور مستقبال.
للعملة  التابعة  الجارية  الحسابات  يف  املرتبات  تنزيل  وبخصوص 
االداري  الطرفان  تجمع  الحقة  جلسة  يف  شأنها  يف  التفاوض  فسيتم 

والعاميل باملؤسسة بداية من شهر جانفي 2022.

* الصحة والسالمة المهنية
تعهد وكيل الرشكة باتخاذ التدابري املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية 
مبارشة  اثناء  لها  يتعرضوا  ان  ميكن  التي  االخطار  من  العملة  وحامية 
الصحة والسالمة  لتشخيص ظروف  الشغل  استدعاء طبيب  عملهم مع 
املهنية باملؤسسة كام يلتزم املؤجر بتوفري لباس الوقاية للعملة املعنيني 

بالعمل يف املاء وتهيئة املراحيض وتوفري املاء الصالح للرشاب.

أما حول عدم االلتزام مبحرض االتفاق بتاريخ 05 اكتوبر 2021 فقد 
باالجور  املتعلقة  االجتامعية  التغطية  بتسوية  املؤسسة  صاحب  وعد 
بعنوان  والثالثة  والثانية  االوىل  والثالثيات   2020 لسنة  الرابعة  للثالثية 

سنة 2021 يف أجل ال يتعدى اواخر شهر ديسمرب 2021.
التأمني عىل الزوارق وسائقيها متت تسوية الوضعية

مع متكني العامل من الوثائق االدارية يف صورة طلبها.
وتسوية أيام العطل وساعات العمل الليلية حسب املعمول به.

ويتم تطبيق الترشيع الجاري به العمل يف هذه املسألة عىل ان يقع 
التفاوض بني اعضاء النقابة وادارة املؤسسة عىل تأجري العمل اللييل يف 

صورة تعيني املؤجر لعملة لالشتغال بصفة ليليلة.

* مستقبل المؤسسة
مع  مركزي  مستوى  عىل  فيها  النظر  سيتم  املسألة   لهذه  بالنسبة 
واملسؤول  البناء  الحوار  روح  عىل  وبناء  الغرض  يف  املختصة  الجهات 
املؤسسة  دميومة  أجل  من  والعمل  بالتفاين  االطراف  كل  تعهدت 

واملحافظة عىل مواطن العمل.

في بنزرت

ماذا يف جلسة شركة تونس للبحريات؟
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 بعد هيئة ادارية في الحمّامات:

 االطباء والصيادلة واطباء االسنان بالصحة 
العمومية يضربون يوم 16 ديسمرب

لألطباء  العامة  للنقابة  العام  الكاتب  قال 
والصيادلة وأطباء االسنان الدكتور نور الدين 
بن عبد الله انه تقرر الدخول يف ارضاب يوم 
16 ديسمرب املقبل وذلك عىل خلفية مامطلة 
والتفاوض  الحوار  ورفضها  االرشاف  سلطة 
وذلك يف أعقاب هيئة ادارية للقطاع انعقدت 

بنزل »الهدى« بالحاممات.
عىل  يأيت  ارضابهم  أّن  نورالدين  األخ  وقال 
بخصوص  والحوار  املفاوضات  تعطل  خلفية 
مطالبهم التي مل يقع التقدم فيها اىل حد االن 

وأضاف ان الوزارة الغت موعدا كان قد تم االتفاق عليه للقاء الطرف النقايب للتحاور حول مشاغل القطاع.
الصحة  اصالح منظومة  االستجابة ملطالبهم مبا يف ذلك  باإلرساع يف  االرشاف  قد طالبوا سلط  كانوا  والصيادلة  األطباء  أي  أنّهم  وبني 
العمومية املتهاوية والترشيك الفعيل للطرف النقايب يف إيجاد حلول كفيلة بإخراج القطاع من االزمة الحادة التي يشهدها، وذلك عرب 

وضع اسرتاتيجية ناجعة كفيلة باإلصالح وإعادة الهيكلة.
كام أوضح الدكتور بن عبد الله ان هناك اتفاقيات قدمية مل يقع تفعيلها وهناك مطالب أخرى عالقة عىل غرار اختصاص طب العائلة 

املوجود يف االمر 341 والذي مل تجد له كل الوزارات السابقة أي حل.
واعترب الدكتور بن عبد الله ان هذا االمر بالذات يعترب مظلمة مسلطة عىل األطباء، باإلضافة اىل منحة الجوائح التي لهم فيها اتفاق مع 
سلطة االرشاف والتي وقع تغيري تسميتها اىل منحة أخرى لحرمان األطباء منها دون أي مربر. وحتى مناظرات الرتقية من طبيب رئيس 
اىل طبيب اول. وختم الدكتور بن عبد الله هذه املصافحة بالقول أّن الوزارة أي وزارة الصحة مل تلتزم بالعدد املتفق عليه وقلصت 

نسبة الرتقيات من 35 باملائة اىل اقل من 10 باملائة.
وأضاف انه من بني النقاط األخرى التي يجب ايالئها أهمية قصوى هي ملف األطباء املتعاقدين الذين تسعى النقابة العامة اىل تسوية 

وضعياتهم و«ترسيمهم«.
حياة الغامني

 الزميل الصحفي لطفي بن صالح يف ذمة اهلل
تلقت النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني يوم  أمس األربعاء 17 نوفمرب 2021 بكل حزن 

وأىس، نبأ وفاة الزميل الصحفي لطفي بن صالح ، عن عمر يناهز 49 عاما.
و كان الزميل لطفي بن صالح صحفيا استقصائيا بدار الصباح، وعرف بدماثة أخالقه وحسن 
له  كانت  كام  لسنوات،  الرصيح  جريدة  يف  بعدها  واشتغل  وزميالته.  زمالئه  مع  معامالته 
تجارب متنوعة يف مجال الصحافة املكتوبة. وكان الزميل لطفي بن صالح محلال سياسيا لدى 
والرثية. وبهذا  املتنوعة  املهنية  انطالقا من تجربته  األجنبية،  التلفزية  املؤسسات  عدد من 
املصاب الجلل، ترتحم النقابة الوطنية للصحفيني عىل روح الزميل الراحل لطفي بن صالح، 

راجية من الله أن يتغمده بوافر الرحمة والغفران .
وتتقدم النقابة إىل أرسته وذويه وزمالئه وزميالته بعبارات املواساة، راجية من الله أن يرزقهم 

جميل الصرب والسلوان. »إنا لله وإنا إليه راجعون«
رحم الله الزميل لطفي بن صالح 

 عن املكتب التنفيذي  الرئيس محمد ياسني الجاليص

ندوة حول االتفاقية املشرتكة 
للمساحات التجارية الكربى

ينظم قسم املرأة والشباب العامل والعالقة مع املجتمع املدين باالشرتاك مع الجامعة العامة 
للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية بالحاممات يومي 18 و19 نوفمرب 
2021 وذلك بالتعاون مع اتحاد النقابات الرنويجية ندوة من اجل احداث االتفاقية القطاعية 

املشرتكة للمساحات الكربى.
* م/ع

$بيان الجامعة العامة للشؤون الدينية

بعد اإلعتداء على مؤذن 
يف قصور الساف

له  تعرض  الذي  الفاحش  االعتداء  تستنكر  الدينية  للشؤون  العامة  الجامعة  إن 
زميلنا عامد بوحرب املؤذن بجامع الحرابة من معتمدية قصور الساف والية املهدية، 
حيث عمد املعتدي إىل طعنه عىل مستوى الكتف طعنة أوىل وعىل مستوى الظهر 
طعنة ثانية بواسطة سكني مام تسبب بخطر كبري عىل حياته، وهو اآلن يف حالة حرجة 
نطلب من اللّه العيل القدير ان يرأف بحاله ويعيده ساملا إىل عائلته، ونتقدم بشكرنا 
الجزيل لألخ االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل نورالدين الطبويب إثر تدخله 

العاجل لنقله إىل أحد مستشفيات العاصمة.
تجاه منظورينا، ونهيب  والهمجي  املتكرر  السلوك  لهذا  الشديد  إستيائنا  ونعلن 
الجرائم  هذه  ملثل  حد  وضع  قصد  العاجل  التدخل  ووطنيا  جهويا  محليا،  بالسلط 
املعارك  أعتى  خوض  أجل  من  لالستعداد  القطاع  ابناء  كافة  وندعو  واالعتداءات 

والنضاالت دفاعا عن وجودنا وكرامتنا.
* الكاتب العام عبد السالم عطوي

في مؤسسة »مونتور« زرمدين

نظام الفرق تحت الدرس
االتحاد  عام  كاتب  يوسف  سعيد  اإلخوة  بحضور 
عام  كاتب  برباري  طاهر  واالخ  باملنستري  للشغل  الجهوي 
جامعة املعادن ومساعده االخ عبد العزيز العرفاوي واالخ 
بزرمدين  للشغل  املحيل  االتحاد  عام  كاتب  دندانة  كامل 
تايدور   والسيد  مونتور  ملؤسسة  االساسية  النقابة  واعضاء 
انعقد اجتامع هام خصص  Tayder مدير مدرسة مونتور 
وتشغيل  االجور  يف  الزيادة  حول  للتفاوض  منه  جزء  يف 
االربع  مدار  عىل  )أي  فرق  الثالث  عمل  بنظام  املؤسسة 
افق  العامل اىل )1500( يف  وعرشين ساعة( وارتفاع عدد 

.2024
وعىل هامش هذا اللقاء الهام افاد االخ سعيد يوسف 
تتمحور حول تصورات  النقايب قدم وثيقة عمل  الوفد  ان 
التفاوض بشأن الزيادة يف االجور ومسألة بعث فريق ثالث 
الطرف  يتوجس  والذي  االدارة  طرف  من  ارساؤه  املزمع 
االرسي  الشأن  مستوى  عىل  خاصة  الخيفة  بعض  النقايب 
اجتامعية  لجوانب  املراعاة  من  املزيد  توّخي  يفرض  الذي 

وانسانية واخالقية عديدة...

* قلق في »البناء«
قطاع  اطارات  ندوة  انعقدت  »مونتور«  اجتامع  قبل 
سعيد  االخ  افتتحها  باملنستري  الجهوي  االتحاد  مبقر  البناء 
قلق  من  يشوبه  وما  العام  الوطني  الشأن  متناوال  يوسف 
الجانب  و  االجتامعي  بالوضع  االمر  تعلق  ومخاوف سواء 

القطاع  االخ سعيد عىل مشاكل  واهتزاز كام عرج  يسوده من ضبابية  وما  السيايس 
عموما ويف جهة املنستري بشكل خاص والتي تعرف العديد من االشكاليات عىل غرار 
غلق اكرب مؤسسات صناعة اآلجر والتي يعتربها البعض اقطاب هذه الصناعة وطنيا 
)مهني  مؤسسات  ثالث  عىل  موزعني  االلف  يفوق  ما  التشغيلية  طاقتها  تبلغ  حيث 
زرمدين 300 عامل »تاجرة« منزل الحياة 500 عامل، املهريي منزل حرب 300 عامل 

جميعهم عىل أرصفة الشوارع يالقون ابشع صنوف الحرمان والخصاصة...(
من جهته عرب االخ الطيب البحري كاتب عام جامعة البناء عىل ان الوضع وطنيا 
ال يختلف كثريا عن الوضع يف املنستري حيث بلغ عدد املؤسسات التي اوصدت ابوابها 
وأحيل مئات بل آالف العامل عىل بطالة مريرة تشتد مرارتها مع توايل السنني وتوايل 
أزمات السياسة والحكم ويضيف االخ الطيب »حتى ما تبقى من مؤسسات القطاع 
يف  ولنا  الالئق  العمل  واساسيات  املهنية  والسالمة  الصحة  مقومات  إىل  تفتقر  فانها 

مقطع »الهوارب« ما يغني عن كل تعليق.
من  والتي  املفاوضات  مسألة  إىل  الجامعة  عام  كاتب  تطرق  أخرى  جهة  من 
املستحسن ان تكون داخل املؤسسات وتكون النقابات فاعلة مبارشة يف املسألة مع 

الدعم املطلق من كل الهياكل مركزيا وجهويا.
* حمدة الزبادي  
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الصحبي بن سالمة  األستاذ  التي طالت  االخرية  العنف  احداث  كشفت 
حجم تفيش ظاهرة ردود االفعال العنيفة التي غزت الفضاء العام والخاص 
من خالل ما يتواتر من اخبار عن جرائم شنيعة اطارها األرسي أو يف الحي أو 
يف مواقع العمل وغريها من الفضاءات التي كانت تجرس يف السابق مالذات 
آمنة لخصوصية تركيبتها وما عرفت به من تضامن وتآزر وسند عند الحاجة 

واالزمات.
العنيفة ليست وليدة االيام االخرية بل هي ممتدة  الظواهر  ومثل هذه 
البالد وأهلها  الغيورين عىل سالمة  اىل سنوات ماضية تعالت خاللها أصوات 
إطارها  يف  معزولة  واعتبارها  لها  الظهر  ادارة  وعدم  اليها  االنتباه  برضورة 
وقائعها  عىل  السياسية  التجاذبات  اخضاع  نفسه  الوقت  ويف  والزماين  املكاين 
كونها كانت امرا متواترا منذ عقود اال ان التعتيم االعالمي كان مينع تضخيمها 
والسكينة  الهدوء  صورة  لتطغى  والطأمنينة  واآلمان«  »األمن  لعهد  والرتويج 
والتامسك االجتامعي وبالتايل فان زوال ذلك التعتيم كشف حجم العنف الذي 

يهيمن عىل املجتمع.
وان كان بعض الكالم به يشء من املعقولية يف حدود أن العنف متوارث 
منذ وجود البرشية ومل يسلم منه اي مجتمع مهام كانت درجة وعيه وتسامحه 
ومتاسك نسيجه ورفاه شعوبه اال ان النسب ودرجة تفشيه هي التي تخضع 
يف  واالنغامس  ومسبباته  اسبابه  عن  التغافل  هو  واالخطر  والتقيص  للنقاش 
الهوامش دون الذهاب إىل أصل طغيان ردود األفعال املتشنجة االنفعالية تجاه 
كل من ال يرى ما نرى هذا يف املنطلق ويف املخصوص وهو محور حديثنا ارصار 
بعض اليافعني عىل نيل ما ال يستحقون بطرق الغرض والرتهيب بدل البحث 
عن التميز والجهد املبذول لبلوغ درجة التفوق بعيدا عن التواكل والبحث عن 

أقرص الطرق وأيرسها للظهور يف صورة اخرى غري صورتهم الحقيقية.
التونسية  الشخصية  خفايا  يف  غاصت  التي  املراجع  إىل  هنا  نعود  ولعلنا 
وتحديدا ما فرسه فقيد الجامعة التونسية املفكر وعامل االجتامع املنصف وناس 
بكون تفيش عقلية الكسب الرسيع والسهل من الفردانية »النموذج األفضل« 
لبلوغ الغايات دون تعب أو تضحية مقابل تغييب غريها من مناذج الحلول 
يستحرض  ومن  الصعوبات  تجاوز  يف  والتشاركية  املشرتك  والفعل  الجامعية 
التي  املواقف  من  الكثري  تبني  التي  الشواهد  من  الكثري  عند  يتوقف  التاريخ 
اتخذت من نظرة مصلحية ضيقة تذهب لالقىص وتقفز عىل الحوار والبحث 
عن االستفادة للجميع بل هي تكرس االنانية املرضية مع استعامل وسائل الجرب 

يف ظل العجز عىل االقناع واتباع الطرق الواضحة.
كل  مع  حصل  كام  تراخ  ودون  اليوم  مبعالجته  الترسيع  يجب  ما  لكن 
الحكومات املتعاقبة ومبختلف توجهاتها الفكرية والسياسية هو هذا االنجراف 
األفكار  بإتجاه  الجديدة  األجيال  بالقصرية  ليست  مدة  ومنذ  يحمل  الذي 
العنيفة والحلول العدمية وهنا املسألة ال تستثني العائلة واملؤسسة الرتبوية 
ما يصدر من سلوكات خطرة  ان  يقني  املجتمع الننا عىل  ومختلف مكونات 
)كنا يف السابق ننعتها باملحفوفة باملخاطر( من قبل اليافعني يف فضاءات كانت 
السابق رديفا لالنضباط والجدية منزهة عن الترصفات املشينة مهام كان  يف 
الطاغية يف املخيال الجمعي منذ سنوات قليلة الغت  مصدرها اال ان الصور 
غريها بحسب ما كانت مرتبطة به من قيّم مجتمعية متداولة وهيمنت صور 
واال  للقانون  ميتثل  وال  ومؤسساتها  الدولة  عىل  يتطاول  من  كل  اخرى متجد 
خضم  يف  وغيّبت  بالجرب  أو  بالحيلة  يريد  ما  وينال  التنافس  ألسس  ينضبط 
التميز  عن  للباحثني  والنرباس  القدوة  كانوا  ملن  القيمية  الصور  التزاحم  ذلك 
والتفوق فكل املجاالت والقطاعات وبدت صورهم بالية عن التمييز والتفوق 
بكل املجاالت والقطاعات وبدت صورهم بالية »قدمية« يف نظر اليافعني وهم 
ال يشاهدون يف ما تقدمه بعض التلفزات او مواقع التواصل االجتامعي النامذج 
والقدوة املفرتضة القياس عليها مقابل الرتويج لثقافة اعتامد الحيل وتغييب 
املنطق والغاء العقل والعقالنية يف التعاطي مع االحداث اليومية خاصة كانت 

أو عامة.
ومل يعد من املستساغ اليوم وبعد ان سالت الدماء بقاعات الدروس وما 
لها من رمزية ومكانة اعتبارية يف املخيال الجمعي لكل املجتمعات استمرار 
اوزار  املراهقني لوحدهم  الترصفات املعزولة وتحميل  التغافل والحديث عن 
بكل  االوىل  سنواتهم  يف  وهم  »تشبعوا«  أن  حظهم  سوء  من  فشل  حقبة 
رمزية  بني  الربط  من  ميكننا  هنا  واملجال  كرستها  التي  و»القيم«  انحرافاتها 
االمكنة التي سالت فيها الدماء ونقصد ما حصل يف وقت سابق مبجلس نواب 
الشعب اذ يفرتض اعطاء املثال يف القبول باملختلف والتعايل عن املشاحنات 
واملناكفات واالنفعاالت وتغليب الحوار والرأي الرشيد وبالتايل كيف نطلب من 

الظل ان يكون سويا و»العود االصيل أعوج«.

* لطفي املاكني

بالتلميح والتصريح

كيف نضع حدا لالحتقان االجتماعي؟
* لطفي املاكنيبعد احتجاجات عقارب

أكدت التطورات التي عرفتها قضية مصب الڤنة مبعتمدية 
عقارب من والية صفاقس ان ما نحتاجه بالدرجة األوىل هو 
االستامع إىل املواطنني يف املسائل التي تهم عيشهم اليومي 
بعيدا عن منطق الغرض والجرب وهذا ال يعني يف الوقت نفسه 
الترصفات  الدولة ومؤسساتها من خالل بعض  التطاول عىل 
املنفلتة مثل حرق املقرات االمنية كردة فعل عىل استعاملها 
املفرط للقوة لوقف االحتجاجات التي بلغت ذروتها عندما 

متت اعادة فتح املصب بالرغم من رفض االهايل لذلك.
ال  وثوابت  حقائق  هناك  ان  االحداث  مسار  من  ويتبني 
السابقة  الحكومات  تترصف  كانت  كام  عليها  القفز  ميكن 
حيث يزيد مثل ذلك األسلوب من تأجيج االحتجاجات لشعور 
متلمل  أو  رفض  دون  االنصياع  عليهم  رعايا  أنهم  املحتجني 
للقرارات العليا وأن اصواتهم غري مسموعة من أصحاب الحل 
عىل  القدرة  لهم  مبن  متصلة  نعني  التي  والحقائق  والربط 
التأثري والتوجيه عند األزمات إذ تبني ان االدوار التي يقوم بها 
نشطاء املجتمع املدين من خالل االطر املهيكلة التي يتحركون 
بعض  من  مصداقية  أكرث  أصبحت  بل  فاعلة  ظلت  ضمنها 

ان  مبا  رضوري  التنسيب  )ألن  األحزاب 
مازالت تحظى مبصداقية  االحزاب  بعض 
التي  املواطنني(  من  واسعة  أوساط  لدى 
السياسيوية  الحسابات  عليها  هيمنت 
االزمات رغم  االستثامر  يف  والبحث عن 
االصوات  وتجاهلت  السلطة  أنها جربت 
التي طالبت بالكرامة والتشغيل والعدالة 
انّها  بل  املستدامة  والتنمية  االجتامعية 

تفننت يف تربير االسلوب االمني يف التعاطي مع االحتجاجات 
 25 يف  منتفضني  املواطنني  جموع  خرجت  يوم  اقربها  ولعل 
أوىل  واألقربون  والفساد  اللوبيات  منظومة  ضد  جويلية 
حصل  ما  يف  بياناتها  تزينت  حني  يف  واملناصب  بالوظيفة 
بعقارب مبفردات االستنكار والتنديد واالستغراب من تدهور 
مدى  عىل  فاشلة  منظومة  إىل  تعود  االصل  يف  هي  اوضاع 

عرشية كاملة.
* رفض التوظيف

تم  الذين  املدين  املجتمع  مكونات  من  التأكيد  جاء 
رفضهم  خالل  من  الجمهورية  رئيس  قبل  من  استقبالهم 
تتحول  أن  ضد  االهايل  احتجاجات  توظيف  محاوالت  كل 
االطراف النهم  قبل بعض  للفضالت من  إىل مصب  مدينتهم 
ان  دون  السلطة  هرم  أعىل  إىل  اصواتهم  إبالغ  عىل  قادرون 

املناكفات واملشاحنات وحرشهم يف  الباحثون عن  بها  يتاجر 
أجندا مكشوفة يف الداخل والخارج وهذا ما تم خالل لقائهم 
بالرئيس قيس سعيد اذ ذكر املتحدث باسم نشطاء املجتمع 
املدين أهمية ما تم تداوله يف هذا اللقاء خاصة املقرتحات التي 
قدموها باسم اهايل عڤارب لوضع حد لكل التجاوزات التي 

حصلت عند رفضهم لقرار اعادة فتح مصب الڤنة.
* املطالب الشعبية

ال يجب بعد ان عاد الهدوء اثر ايام محتقنة ان تستكني 
السلطة إىل الرتاخي يف تواصل مسار الحوار والتشاركية الذي 
ما  وهو  واالنجح  واالفضل  االنسب  املسار  انه  األيام  أثبتت 
تؤكد عليه اغلب مكونات املجتمع املدين واملنظامت الوطنية 
الرضوخ  عىل  املواطنني  إرغام  يف  واملىض  بالقرار  االنفراد  الن 
اليه رغم انه ضد انتظاراتهم يؤدي إىل التصادم وما يعني من 
السلط  تجاهلتهم  ان  بعد  السلطة  مركزية  يف  الثقة  اهتزاز 
املحلية املنغمسة يف خالفات مل تنته منذ ان جرت إنتخابات 
عىل  سلبا  إنعكس  ما  وهو   2018 سنة   يف  البلدية  املجالس 
الحلول  إيجاد  املتساكنني والعجز عىل  إىل  املقدمة  الخدمات 
تكاثرت  ان  بعد  بيئية  واولها  ملشاكلهم 
النفايات وتحولت إىل أكداس جامثة عىل 
وغري  البالد  جهات  بأغلب  االهايل  نفوس 
اغلب  قدمتها  التي  النقائص  من  ذلك 

وسائل االعالم.
* تباعد وجفوة

كل ما ارشنا اليه يكشف حالة التباعد 
املحلية  السلطة  بني  العالقة  بها  املتسمة 
واملواطنني يف وقت يفرتض ان تكون االكرث تواصال وانفتاحا وهي 
املتسعة  الجفوة  هو  متداول  مابات  ان  اال  الالمركزية  اساس 
تاهت  خاللها  ومن  االحزاب  مصداقية  تآكلت  بسببها  والتي 
عموم  لدى  قناعة  شبه  لوجود  واملؤسسات  الهياكل  مختلف 
الدورية  االجتامعات  عن  املستهلكة  الشعارات  ان  املواطنني 
تغيري  يحصل  مل  اذا  مستقبيل  وال  آين  تأثري  وال  لها  معنى  ال 
يف العمق ينطلق بالتأسيس لعالقة تشاركية يطرح من خالل 
االهايل ما يرمون توفره مبناطقهم ويحاورون الهياكل املسؤولة 
عن االمكانيات املتاحة لتحقيقها وفق تواريخ مضبوطة يقتنع 
والتصادم  االحتقان  تواصل  املسار هو  الجميع وغري هذا  بها 
وتعطل اي اصالح والدخول يف دائرة الشك والضبابية وفقدان 
االمل يف الخروج من أزمة بدأت تطول وترتك أثارها السلبية 

عىل نفوس املواطنني.

تزايد عدد العاطلين 
عن العمل ملف 
مخيف للجميع

 املستقبل ال يؤسس بالعنف

* مصب الڤنة بعڤارب كشف النقائص واملآيس
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بسبب  الفارطة  السنة  خالل  احتجابه  بعد 
لإلبداع  االتحاد  مهرجان  يستأنف  الوبايئ،  الوضع 
أيام  خالل  نابل  والية  ستحتضن  حيث  دوراته، 
والتي  الثامنة  الدورة   2021 نوفمرب  25و26و27 
ستحمل اسم محمود املسعدي، وبالعودة إىل هذا 
مهرجان  شكل  يف  انطالقته  كانت  فقد  املهرجان 
وطني منذ سنة2013 بوالية الكاف قبل أن يسند 
تنظيمه  مسألة  الثقافية  واألنشطة  التكوين  قسم 
باجة  دورة  من  انطالقا  الجهوية  االتحادات  إىل 
التي انعقدت سنة 2014، واستضافت جهة قابس 
الرابعة  الدورة  صفاقس  ثم   2015 الثالثة  الدورة 
عاصمة  احتفال  مع  تزامنت  والتي   2016 سنة 
استضافت  ثم  العربية  للثقافة  عاصمة  الجنوب 
توزر الدورة الخامسة سنة 2017، وجندوبة الدورة 
السادسة سنة 2018 واملنستري الدورة السابعة سنة 
وهي  نابل  بوالية  الثامنة  الدورة  لتلتأم   .2019
وتساهم  ريدان.  مراد  األخ  بإدارة  ستكون  دورة 
واملندوبية  الثقافية  الشؤون  وزارة  تنظيمها  يف 
الجهوية للشؤون الثقافية بنابل واملكتبة الجهوية 
الثقايف  واملركز  بالحاممات  الدويل  الثقايف  واملركز 
الجهوية  املصالح  العديد من  نيابوليس إىل جانب 
الجهوية  واملندوبية  والرياضة  الشباب  كمندوبية 
من  وبدعم  الحاممات  وبياسمني  بنابل  للسياحة 
مكونات  من  والعديد  ايبارت  فريديرش  منظمة 
املهرجان  افتتاح  عىل  وسيرشف  املدين...  املجتمع 
األخ نور الدين الطبويب األمني العام  لالتحاد العام 
القرمازي  قطاط  حياة  والسّيدة  للشغل  التونيس 

وزيرة الشؤون الثقافية.
•االستثمار يف الثقافة واإلبداع

منذ دورته التأسيسية بوالية الكاف سنة 2013 
أثبت مهرجان االتحاد لإلبداع أنّه ميثل منّصة حيّة، 
واإلبداع  الثقافة  يف  لالستثامر  للنقابيني  ودعوة 
دعم  مستوى  عىل  سواء  حيوية  مسألة  باعتبارها 
التنمية بالجهة أو كرافد ثقايف يدعم القيم واملبادئ 
اتحاد الشغل وتتجسد يف  التي بني عليها  الثقافية 
والساعد  »بالفكر  املركزي  شعاره  يف  الفكر  أولويّة 
محمد  األخ  يأكّده  ما  وهذا  الوطن«،  هذا  نبني 
املسلمي األمني العام املساعد املسؤول عن التكوين 
واألنشطة الثقافية عندما يقول: »إن اتحاد الشغل 
ونضاالت  وإرضابات  مطالب  اتحاد  فقط  ليس 
العلم  يف  تستثمر  وطنية  منظمة  هو  بل  نقابية، 
والثقافة واملسائل االجتامعية واملسائل االقتصادية، 
عىل  قائم  وهو  والتطوع  التشاركية  عىل  ويرتكز 

الطاقات املبدعة يف عامل العمل...«.
•مجابهة الفكر املتطرف

مدير  ريدان  مراد  األخ  أكد  السياق،  نفس  يف 
نابل  جهة  احتضان  وأن  لإلبداع،  االتحاد  مهرجان 
للمهرجان هو مكسب ألهايل الجهة ككل ولالتحاد 
من  سلسلة  بعد  يأيت  وأنه  خاصة،  بصفة  الجهوي 
تظاهرة  غرار  عىل  واالجتامعية  الثقافية  األنشطة 
عن  املبكر  باالنقطاع  الخاصة  والندوة  األرض  يوم 
الدراسة فضال عن العديد من الندوات التي تعنى 
بالجانب االجتامعي واالقتصادي، خاصة أن االتحاد 
مطالب بالتفتح عىل محيطه واالستثامر يف الثقافة 
التي تبقى الحصن املنيع والدرع األول ملجابهة كل 

فكر متطرف، ويف هذا اإلطار تم الرتكيز عىل تثمني 
كل إبداع بالفكر والساعد سواء بالنسبة لإلبداعات 
الحرفية أو الفنية والفكرية، ويأمل األخ مراد ريدان 
باملهرجان  املربمجة  الثقافية  األنشطة  تشهد  أن 
إقباال حسنا من أبناء الجهة والتفاعل مع العروض 

والورشات واللقاءات...
• املسعدي: أيقونة الوطن...

اختار االتحاد الجهوي للشغل بنابل أن تحمل 
الدورة اسم املرحوم محمود املسعدي، ابن تازركة، 
ويف هذا اإلطار يقول مدير الدورة مراد ريدان »إن 
تكون  تكاد  املسعدي  مسرية  يف  النقايب  الجانب 
واملفكر  الكاتب  أن  والحال  مغيّبة،  أو  مجهولة 
القياديني  أبرز  من  واحدا  يعترب  املسعدي  محمود 
يف الحركة النقابية التونسية حيث تحمل مسؤولية 
بعد  مبارشة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  قيادة 
اغتيال الزعيم الخالد واملؤسس فرحات حشاد حتى 
بن  أحمد  وانتخاب   1954 جويلية  مؤمتر  انعقاد 
املسعدي  محمود  خالفة  وكانت  عاما،  أمينا  صالح 
للزعيم فرحات حشاد تعبريا عن بروز طبقة جديدة 
التي  الكبار  املوظفني  طبقة  هي  النقابيني  من 
ستلعب بعد ذلك دورا كبريا يف بناء الدولة املستقلة 

والحديثة«.
املفاوضات  يف  املسعدي  محمود  شارك  كام 
االستقالل  إىل  أفضت  التي  الفرنسية  التونسية 
الداخيل سنة 1955، وبعد االستقالل انتخب عضوا 
بالربملان من 1959 إىل 1981 ثم رئيسا له من 1981 
وزيرا  ثم  القومية،  للرتبية  وزيرا  وُعنّي   ،1986 إىل 
للثقافة من 1973 إىل 1976، كام كانت له أنشطة 
اليونسكو  منظمتي  يف  سامية  ومسؤوليات  مكثفة 

واأللكسو منذ 1958.
أعالم  أهم  من  املسعدي  محمود  ويعترب 
أهم  عىل  أدبه  ركز  وقد  الحديث،  العريب  األدب 
والحرية  واإلرادة  واملوت  كالحياة  اإلنسان  قضايا 
من  وغريها  واإلميان  والفعل  والخلق  واملسؤولية 
املشاكل التي تحري وجود اإلنسان وتحثه دوما عىل 
وتتجىل  وحدودها،  وإمكاناتها  ذاته  عن  البحث 
»حدث  الخالدة:  أعامله  يف  وغريها  القضايا  هذه 
النسيان«،  و«مولد  و«السد«   ، قال«  هريرة  أبو 

و«السندباد والطهارة« و«من أيام عمران«.
االتحاد  مهرجان  من  الدورة  هذه  إطار  ويف 

العام التونيس للشغل باسم دورة محمود 
برموز  التعريف  إطار  ويف  املسعدي، 
النضايل  دورهم  وتثمني  النقابية  الحركة 
الجهة  ابن  هو  النسعدي  كون  عن  فضال 
»محمود  بعنوان  فكرية  ندوة  ستنتظم 

املسعدي وبناء الدولة املعارصة« ستتعرض ملسريته 
سيؤثثها  والفكري  والسيايس  النقايب  املستوى  عىل 
بينهم  من  واملؤرخني  واملفكرين  األدباء  من  نخبة 
عن  شهادات  ستتضمن  كام  طرشونة...  محمود 

معارصيه ...
•تثمني الرتاث واملخزون الفني

يتضمن برنامج الدورة الثامنة ملهرجان االتحاد 
من  املوسيقية  العروض  من  عدد  بنابل  لإلبداع 
بينها عرض »عطور« ستحييه نخبة من فناين الجهة 
)السيدة  بنابل  األغنية  رموز  تكريم  وسيقع خالله 
نعمة ويوسف التميمي وبلغيث الصيادي( وعرض 
آمال  للثنايئ  الكالم«  »عيون  ملجموعة  ملتزم  فني 
تكريم  خالله  وسيتم  البحري  وخميس  الحمروين 
العرض  وسيكون  قلة،  والهادي  الصايف  الزين 
تقديم  من  الصويف  النوع  من  األخري  املوسيقي 
مجموعة محمد البسكري بعنوان »ننده األسياد«... 
مبحمود  الخاصة  الفكرية  الندوة  إىل  وباإلضافة 
املسعدي سيتم تنظيم ندوة علمية حول التغريات 
املناخية وندوة ثانية حول الثقافة السياحية... ومن 
تتناول  سينامئية  أرشطة  عرض  سيتم  آخر  جانب 
ميليخا  »أتركوا  فيلم  غرار  عىل  البيئي  الجانب 
..املوت  »أفول  وفيلم  سليامن  بن  لجهاد  وشأنه« 
الصامت« آلزر دبيش، إىل جانب الرشيط الوثائقي 
القريب   وسيم  للمخرج  مرة  ألول  سيعرض  الذي 

بعنوان:«الطبقة العاملية يف السينام التونسية«...
•برنامج املهرجان

ستنتظم فعاليات املهرجان عىل مدى ثالثة أيام 
وستتوزع األنشطة عىل أكرث من فضاء يف كامل والية 

نابل لتكون عىل النحو التايل:
الخميس 25 نوفمرب 2021 

األخ  طرف  من  للمهرجان  الرسمي  االفتتاح 
األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل والسيدة 

وزيرة الشؤون الثقافية.
تقديم  املهرجان،  جدارية  تدشني   :14 س 
العمل من طرف األستاذة : ملياء بن الشيخ إبراهيم 

باالتحاد الجهوي للشغل بنابل .
والفنون   الحرف  معرض  افتتاح  14و30د:  س 
من  واالستعراض  الكرنفال  وانطالق  نابل  مبعرض 

أمام معرض نابل يف اتجاه مقر الوالية.
نابل«  »عطور  املوسيقية  السهرة  س19.00: 
يؤثثها نخبة من فناين الجهة :حسام زيدان - عادل 
-هيثم عيل  باين  تقوى   – الله  عبيد  لطفي  خليل- 
–سنية نور الدين - أحمد عنرت- بالل كرم - زهرة 

أمني.
تكريم لرموز األغنية يف الجهة : السيدة نعمة 
–يوسف التميمي –بلغيث الصيادي باملركز الثقايف 

نيابوليس.
الجمعة 26 نوفمرب 2021

»أفول  وثائقي  رشيط  تقديم   : س10.00 
رضا  تنشيط   دبيش.  آلزر   « الصامت  ...املوت 

كديسة.
ندوة علمية : التغريات املناخية تقديم الدكتور 
الحبيب بن بوبكر . تنشيط األستاذة ألفة محمود. 

العاملي  األوملبياد  يف  املتوجني  الشبان  تكريم 
السابع عرش  للجغرافيا. بنزل الرياض بنابل 

اتركوا   « وثائقي  رشيط  تقديم   :  10.00 س 
املونتاج  حول  سينامئية  وورشة   « وشأنه  ميليخا 
تقديم : جهاد بن سليامن باملركز الثقايف الجامعي 

بنابل.
س 14.00: رشيط وثائقي: »الطبقة العاملية يف 
السينام التونسية« تقديم  للمخرج : وسيم القريب 

وتنشيط رضا كديسة بنزل الرياض بنابل
األستاذة  تقديم  لألطفال  س14: عرض حكوايت 

ابتهال بهرام بدار الثقافة تازركة.
الفنون  ملركز  15: عرض مرسحي«ملهفات«  س 

الدرامية بصفاقس بدار الثقافة قربة.
س 16: أمسية شعرية يؤثثها نخبة من شعراء 
ويوسف  ملاهر غالب  مراوحة موسيقية  مع  الجهة 
تنشيط  بالحاممات،  الدويل  الثقايف  باملركز  داود 

جميل عاممي.
طبيب   « لألطفال  مرسحي  عرض   :16 س 
بدار  العرائس  لفن  الوطني  املركز  إنتاج   « الضيعة 

الثقافة نابل
القرابني«  »حامالت  مرسحي  عرض   :16 س 

إخراج قيس الحبيب باملركز الثقايف الجامعي.
مطموسة«  »ذاكرة  مرسحي  عرض   :17 س 
ملجموعة مرسح ميميزيا إخراج أمين الطهاري بدار 

الثقافة تازركة.
س 20: عرض موسيقي ملجموعة »عيون الكالم 
وتكريم  البحري.  وخميس  الحمروين  أمال  للثنايئ 
رموز األغنية امللتزمة بالجهة الزين الصايف والهادي 
باملركز  إبراهيم  بن  وعمر  يوسف  بن  قلة:نجم 

الثقايف نيابوليس بنابل.
السبت 27 نوفمرب 2021

»محمود  بعنوان:  مستديرة  مائدة   :10.00 س 
املسعدي وبناء الدولة املعارصة«، مبشاركة الدكتور  
والدكتور  باين  املنصف  والدكتور  محمود طرشونة  
الشايب،  لطفي  األستاذ  إدارة  الخاميس،  العزيز  عبد 

بنزل الرياض بنابل.
»البجعات«  لألطفال  مرسحي  عرض   :14 س 
الثقايف  باملركز  العرائس  لفن  الوطني  املركز  إنتاج 

نيابوليس بنابل.
مع  باالشرتاك  ثقايف  تنشيطي  يوم    :  14 س 
جمعية تونس املبدعة للتنمية الثقافية والسياحية :

باملدينة  الثقايف  املسلك  يف  جولة   -
السياحية ياسمني الحاممات.

عرض حكوايت لهشام الدرويش.  -
س 16 : ندوة حول« السياحة الثقافية »تقديم 

األستاذ وليد الرحايل.
األسياد«  »ننده  موسيقية  سهرة   :  19.00 س 
بياسمني  البسكري  محمد  الفنان  ملجموعة 

الحاممات.

*ناجي الخشناوي

مهرجان االحتاد لإلبداع حيتفي بمحمود 
املسعدي ويكّرم رموز األغنية بنابل

سيفتتحه األخ األمين العام ووزيرة الثقافة:
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املجالس  انتخابات  اعادة  ملسار  تقييمكم  هو  ما  *بداية 
البلدية؟

البلدية  الدوائر  من  بعدد  الجزئية  االنتخابات  بخصوص  ـ 
نرى أنها مسألة إيجابية وهو ما يؤرش أن الدولة مازالت تعتقد 
يف مسار الحكم املحيل لكن هناك أشياء اخرى سلبية تتمثل يف 
من  ببلدية طربقة  ما حصل  مثل  الرتشحات  تقديم  عن  العزوف 

والية جندوبة وهذا ما يدل عىل انعدام الرغبة يف مامرسة النشاط 
ضمن مؤسسات الحكم املحيل واملسار الالمركزي بحسب ما نص 
ببعض  االنتخابات  املشاركة يف  نسبة  ان  2014 كام  عليه دستور 
البلديات مل تتجاوز 10٪ من عدد املسجلني وهذا العزوف من قبل 
املواطنني جراء األوضاع السياسية واالجتامعية واالقتصادية التي ال 

تشجع عىل املشاركة.
* إىل ما ترجعون هذا العزوف يف الرتشح واملشاركة يف هذه 

االنتخابات؟
املشاركة  عن  عزوف  من  يحصل  ما  تفرس  مراقبون  شبكة  ـ 
يف االنتخابات او الرتشح لعضوية املجالس البلدية بغياب وضوح 
الرؤية بخصوص املسار الدميقراطي وأساسا الالمركزية كام نفهم 
مل  الدميقراطي  االنتقال  من  كاملة  عرشية  مرور  وبعد  انه  منه 
بكافة  للمواطنني  اليومية  الحياة  عىل  ملموس  تغيري  اي  يحصل 
جهات البالد كام يفرس األمر كذلك عجز الطبقة السياسية مبختلف 
اطيافها عىل تلبية انتظارات وتطلعات املواطنني والتي من أجلها 

اندلعت الثورة يف 2010.
* هناك تخوفات من وجود توجه للتخيل عن الحكم املحيل 
ببعض مؤسسات  إخالالت يف عالقة  من  ما متت مالحظته  بعد 

الدولة؟
ـ صحيح هناك تعرثات يف مسار حوكمة الحكم املحيل ولكن 
ال ميكن الحكم عىل مسار كامل يف هذه املدة القصرية بإعتبار ان 
امليزانية  ان  التوضيح  2018 مع  البلدية متت يف ماي  االنتخابات 
املخصصة للجامعات املحلية ال تتجاوز 4٪ وبالتايل ال يستطيع ان 
يتطور يف ظل غياب املوارد املالية والبرشية ويف هذه النقطة ال بد 
ان نشري إىل مستوى التأطري الذي يبلغ 7٪ أي ان هناك مجالس 
بلدية ال تحتكم عىل اإلطارات واالعوان لتسيري الشأن العام بشكل 

يومي إضافة إىل أن مجلة الجامعات املحلية متت املصادقة عليها 
أن  كام   2018 سنة  البلدية  االنتخابات  إجراء  قبل  فقط  شهرا 
املراسيم التطبيقية املفرتض نرشها وعددها 38 مرسوما مل يصدر 

منها إىل حد اآلن إال 12 فقط.
وبالتايل البد من توفر الرغبة السياسية النجاح مسار الحكم 

املحيل.
السابقة  االنتخابات  سري  مالحظة  يف  تجربتكم  خالل  من   *

ماهي التنقيحات التي ترونها رضورية يف القانون االنتخايب؟
بتنقيح  تطالب   2011 انتخابات  ومنذ  مراقبون  شبكة  ـ 
املنظومة االنتخابية بصفة شاملة بإعتبار ان أول انتخابات متت يف 

غياب االطالع عىل التوازنات السياسية حينها.
بتمويل  املتصلة  تلك  بتوضيحها  طالبنا  التي  النقاط  وأول 
العليا  الهيئة  قبل  املعتمد من  االنتخايب  السجل  االحزاب وكذلك 
واعتامد  دوري  بشكل  بتحيينه  »اإليزي«  لالنتخابات  املستقلة 

قاعدة بيانات مشرتكة ومحينة من قبل كل هياكل الدولة.
إضافة إىل إيالء التكوين املوجه العوان »اإليزي« املشاركني يف 
االرشاف عىل مراكز االقرتاع أولوية واهتامم مع ضامن استمراريتهم 
يف  التفاوتات  كذلك  واملردودية  الجدوى  لضامن  املهام  تلك  يف 
تقسيم الدوائر االنتخابية إذ حصل يف االنتخابات السابقة ان صعد 
ألف صوتا مقابل صعود   60 بأكرث من  الربملان  إىل  النواب  بعض 
البعض اآلخر بأقل من 5 آالف صوتا وهذه مفارقة يجب وضع حد 

لها حتى تكون املعايري واملقاييس موحدة ومطبقة عىل الجميع.
* مثّة من يطالب بإعادة النظر يف القانون املنظم »لإليزي« 

فهل أنتم مع هذا الطلب وماهي مربراته؟
مرجعية  آليات  مراجعة  اىل  تذهب  املسألة  لهذه  رؤيتنا  ـ 
ما  يف  الشفافية  دعم  ذلك  أمثلة  ومن  العليا  الهيئة  عىل  الرقابة 
يخص كل أعامل الهيئة وقراراتها مع ضبط آجال معقولة لتقديم 
اختيار  مسألة  املطلوبة  املراجعات  اهم  ومن  االعرتاض  مطالب 
اعضاء مجلس الهيئة لذا فإننا نطالب مبراجعة النصوص الرتتيبية 
والقانونية التي تنظم عمل »اإليزي« مع التأكيد يف الوقت نفسه 
ان الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات مكسبا هاما يف مسار االنتقال 

الدميقراطي.
املحاسبات  محكمة  تقرير  بخصوص  متزايدة  تساؤالت   *
لبعض  االنتخابية  للحمالت  االجنبي  التمويل  بشبهة  عالقة  يف 

األحزاب فكيف تنظرون لهذه املسألة؟
ـ هناك إلتقاء بني ما جاء يف تقرير محكمة املحاسبات والتقارير 
الصادرة عن شبكة مراقبون بخصوص متويل األحزاب ونبني هنا 
آليات  والتي نفرسها بضعف  االنتخابية  للحمالت  املراقبة  غياب 
املتابعة والرقابة اذ منذ صدور التقرير السنوي ملحكمة املحاسبات 
طالبت شبكة مراقبون مبحاسبة املرتشحني أو القامئات او االحزاب 
لسنة  االنتخابية  الحمالت  متويل  يخص  ما  يف  ادانتها  متت  التي 
2019 مع التأكيد ان مسار القضاء العديل عليه القيام مبهامه يف ما 

يخص هذه التجاوزات.
* وهل ترون حرصا عىل تطبيق القانون يف عالقة بهذا التقرير؟

ـ إىل حد اآلن مل نر تطبيقا فعليا ملا صدر من تفاصيل بخصوص 
تقرير محكمة املحاسبات مع تأكيدنا عىل ضامن املحاكمة العادلة 

بعيدا عن كل أشكال التجاذبات السياسية.
* أي تداعيات يف حال أثبت القضاء شبهات التمويل االجنبي 

عىل املشهد الحزيب مستقبال؟
بالتقرير املذكور سابقا سيمكن  ـ الحسم قضائيا يف ما صدر 
طبعت  التي  الشوائب  مختلف  من  السيايس  املشهد  تنقية  من 
الحد  إىل  ذلك  يؤدي  ان  السابقة مع رضورة  االنتخاية  املحطات 
من ظاهرة التشتت النه يف حال عدم العمل مبا جاء يف التقرير 
فاّن ذلك سيؤدي إىل اعادة نفس املشهد الحزيب ألن التشتت الذي 

 2014 انتخابات  منذ  الشعب  نواب  مجلس  تركيبة  عىل  طغى 
عطل القيام بأية اصالحات حقيقية من التي كان يفرتض القيام بها 
وأولها تركيز الهيئات الدستورية وعىل رأسها املحكمة الدستورية.

النفقات  سقف  حدود  يف  النظر  اعادة  بأهمية  نذكر  هنا 
متت  السابقة  التجارب  خالل  ومن  السقف  هذا  الن  االنتخابية 
واملرتشحني  االحزاب  اغلب  قبل  من  به  االلتزام  عدم  مالحظة 
غري  بامكانيات  تتمتع  الكربى  االحزاب  ان  الحاصل  واالشكال 

مدرجة ال سيام منها العقارية.
بالشأن  املهتمة  االطراف  باقي  مع  تنسيق  هناك  هل   *

االنتخايب استعدادا لالستحقاقات القادمة؟
ـ هناك تنسيق جار مع مكونات املجتمع املدين حيث يعقد 
بصفة دورية اجتامع كل اسبوعني مع عدد من الجمعيات الرشيكة 
املختصة يف مالحظة املسار االنتخايب وادى هذا التنسيق اىل خلق 
املنظومة  بكامل  املتصل  نقصده  وما  الشانطي«  »حل  مبادرة 
االنتخابية. ونحن نرجو مزيد التنسيق مع مكونات املجتمع املدين 
وحتى االطراف املعنية بالشأن االنتخايب لتوضيح الرؤية يف عالقة 
باالستحقاقات املفرتضة والتي قيل عنها الكثري من مصادر مختلفة 
باعتبار ان الظرفية االستثنائية التي تعيشها البالد تحتاج لتكاثف 

الجهود وتضافرها.
* ماهي مقرتحاتكم قبل الدخول يف انتخابات سابقة الوانها 

او استفتاء متوقع؟
ـ من منظور شبكة مراقبون فإنه البّد من اعادة النظر وتعديل 

املنظومة االنتخابية يف تونس برمتها وعدم االعتامد عىل التعديل 
انتخابات  البعض إىل ذلك قبل  املنظومة كام سعى  الجزيئ لهذه 
شبكة  تطالب  املنظومة  هذه  يف  النظر  اعادة  قبل  ولكن   2019
مراقبون بتوضيح صيغة واالجال واالليات التي سيتم اعتامدها يف 

االستحقاقات االنتخابية القادمة املعلنة عنها.
* وماذا عن عمليات سرب اآلراء وتأثريها عىل توجيه الناخبني؟

ـ نحن نذكر هنا برضورة املراجعة القانونية يف عالقة مبسألة 
عملية تنظيم سرب اآلراء خالل الفرتة االنتخابية حيث نقرتح إلغاء 
بنزاهة  تتعلق  مبادئ  ووضع  االنتخايب  القانون  من   172 الفصل 
القيام بسرب  ينوي  بالنص عىل كل من  اآلراء وذلك  عمليات سرب 
لآلراء ونرش نتائجه، عندك حق اإللتزام بإيداع لدى هيئة االتصال 
اآلراء  سرب  تفاصيل  يتضمن  اشعارا  )الهايكا(  البرصي  السمعي 
وذلك حرصا منا عىل ضامن حق الناخبني يف النفاذ إىل املعلومة 
تطرحها  التي  الربامج  بخصوص  الناخبني  توجهات  عىل  واإلطالع 

االحزاب واملرتشحني.
* ما هي إستعدادتكم لالستحقاقات املقبلة؟

ـ حاليا نعمل عىل عدة مشاريع منها مرشوع تحسني النفاذ 
صفحات  عرب  املرجوة  الزائفة  االخبار  ومالحظة  االداري  للقضاء 
لتحسني  »صحتي«  عنوانه  الثالث  واملرشوع  االجتامعي  التواصل 

نفاذ املواطن للخدمات الصحية والخط األول.
مع برمجة مراقبة االستحقاقات االنتخابية القادمة من خالل 
أكرث من ثالثة آالف مالحظ مبختلف جهات البالد وهم جاهزون 
ألي وقت قد تجري فيه هذه االستحقاقات ونشري هنا إىل انطالق 
يف  الالمركزية  مسار  مآل  حول  الجمعيات  عديد  بني  املشاورات 
ظل ما يرتدد عن سلطة االرشاف التي يعود إليها النظر بخصوص 

املجالس البلدية.

العزوف عن املشاركة يف الحكم املحلي سببها عجز 
الطبقة السياسية على تلبية تطلعات املواطنني

املتوقعة  الفرضيات  عىل  االنتظار  من  حالة  تهيمن 
تعيشها  التي  االستثنائية  للحالة  الزمني  التسقيف  بخصوص 
مسبقة  انتخابات  تجرى  أن  يتوقع  حيث  أشهر  منذ  البالد 
كان  وهذا  السياسية  املنظومة  استفتاء شعبي حول  وكذلك 
التنفيذي  املكتب  عضو  بوزيد  سليم  مع  حديثنا  منطلق 
القانون  عىل  املطلوبة  التنقيحات  حول  مراقبون  لشبكة 
االنتخايب لتجنب إعادة ما انتجته االنتخابات السابقة اضافة 
محكمة  وتقرير  االحزاب  بتمويل  متصلة  اخرى  مسائل  إىل 
بشأن  القضاء  سيصدره  ملا  املنتظرة  والتداعيات  املحاسبات 
لعمل  املنظمة  النصوص  ومراجعة  االنتخايب  السجل  وتحيني 
الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات و»اإليزي« واىل ذلك ما يثار 
حاليا بخصوص الحكم املحيل ودور املجالس البلدية التي مل 
يعرف الكثري منها االستقرار بسبب استقاالت معلنة واجراء 

انتخابات جزئية بعدد من الدوائر البلدية.

سليم بوزيد )شبكة مراقبون(  لـ »الشعب«

  نطالب بمراجعة النصوص الرتتيبية 
والقانونية املنظمة  لعمل »اإليزي«

 ندعو إىل تنقيح املنظومة اإلنتخابية 
برمتها وأولها تمويل األحزاب

* حوار: لطفي املاكني
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كلمـة حق:

  الرتبية والتعليم 

العهد  يف  املايض  القرن  تسعينات  منذ    
تظهر  التعليم  علّة  بدأت  الّنوفمربي 
مبرشوع  سّمي  ما  منذ  وتحديدا  عيوبها 
الرشيف.  محمد  املرحوم  مع  الغد  مدرسة 

الرصاع  سياق  يف  املنابع   بتجفيف  يسّمى  ما  إطار  يف  وذلك 
النهضة.   الرسمي حركة  وممثلهم  املسلمني  اإلخوان  مع  السيايس 
فأدخل الوزير املذكور آنفا تهميشا مقصودا ملواد الرتبية الدينية 
واالجتامعية يف إطار رؤية تغريبية فرنكفونية. تعطي األولوية و 
ومل  اإلسالمي.  العريب  الحضاري  األنا  حساب  لآلخرعىل  األسبقية 
التعليم،  بإصالح  يسّمى  ما  عملية  بداية  إال  املرشوع  ذلك  يكن 
تتلوه اصالحات تتبعها اصالحات. ولعلّها كلها كان الجامع املشرتك 
بينها هو رشوط الدول املانحة و إمالءات صندوق النقد الدويل. 
إيجاد  اإلصالحات  هذه  مضمون  من  الجوهري  الهدف  وكان 
الجيل املنمذج املعّدل وفق النظام العاملي الجديد وتحديدا عىل 
التاريخ  والعمل عىل خلق جيل هش طيع خارج  العوملة،  نظام 
أوتوماتيكيا، وكأنه  لتصبح هويته معدلة  والجغرافيا دون هوية. 
املعومل  الثقايف  الواقع  هذا  يف  ولعلّه  فيه.  املتحكم  االيل  اإلنسان 
التفّكك،  تتذّرر، بل وتصل حّد  للنمذجة، بدأت األرسة  والخاضع 
ب التامسك  حيث كرثت قضايا الطالق واالنحالل االجتامعي. وضرُ
فرضها  التي  واألنانية  الفردانية  ثقافة  وسادت  مقتل.  يف  األرسي 
الخوصصة  ماكينة  وتحرّكت  املعومل.  العاملي  الرأساميل  النظام 
وتسارعت وتريتها لينتج عنها مجتمعا استهالكيا وأسواقا استهالكية 
يف الهوامش و األطراف، خدمة للمركز األورويب املنتج. ومع اشتداد 
األزمات االقتصادية العاملية و خاصة يف األلفية الجديدة  مع ازمة 
الرهن العقاري لسنة 2008، تزايد غلق املؤسسات. وشهد ترسيح 
البطالة نسبة تضخم شديدة،  تعاظام. وشهدت  تكاثرا و  العامل 

ومرتفعة جدا.                      
 واذا اضفنا إىل ذلك الواقع املعومل، هذه العرشية السوداء والعجفاء 
و  االجتامعي،  البؤس  سياسة  من  فيها  انضاف  وما  والكأداء، 
التهميش، والتفقريوالتجويع، وما ساد فيها من اتجار يف املمنوعات 
بجميع أنواعها. من مخدرات، و زطلة،  وحبوب هلوسة، بواسطة 
واللوبيات  املافيا  ملصلحة  الكناترية  و  التهريب  شبكات  توسع 
التي تسلّلت إىل األجهزة األمنية، والديوانية، واملواىنء، واملطارات     
النتفاضة  الثوري  املسار  ضب  عىل  العمق  يف  العمل  وبالتايل 
ديسمرب واالنحراف بها إىل انتقال دميقراطوي مشبوه ومعلول، ال 

يخدم إال املحاصصة الحزبية وتقاسم غنيمة السلطة.         
كل هذا الواقع السيايس و االجتامعي و االقتصادي والثقايف سينتج 
ال محالة جيال اعرج و معوج و منحرف. ماّم يخلق ظروف توالد و 
تفريخ كل انواع الجرائم. من الرسقة، إىل«الرباكاجات«، إىل القتل 
العمد، إىل تزايد ظاهرة االنتحار للصغار والكبار. زد إىل ذلك واقع 
وعيل  مفيدة  )أوالد  العنف:  عىل  املحرضة  واملسلسالت  اإلعالم، 

شورّب مثاال(.
بل إنه يف هذا الواقع البائس أصبحت املصيبة العظمى أن تتجّرأ 
الثامنني،  يف  العجوز  تغتصب  وأن  أبناءهم،  قتل  إىل  أواالب  االم 
من  ومسمع  مرأى  أمام  بيتها  يف  هي  و  املرأة  أعراض  وتنتهك 
ابناءها. وتتوالد و تتناسخ فيه قضايا العنف يف الشارع ويف األرسة 
و املدرسة.  والطامة الكربى أن يتجّرأ التلميذ عىل محاولة القتل 
العمد ألستاذه وهو مل يغادر قاعة الدرس بعد. بل يقوم بجرميته 

النكراء قصدا أمام األنظار.
من هنا بات ضوريا وعاجال أنه ال بد من إصالح هيكيل وبنيوي 
عالقة  من  ذلك  يف  ملا  واحد  آن  يف  واملجتمع  للمدرسة  شامل 
جدلية. فاالزمة الشاملة مست وضبت األرسة و الشارع واملدرسة 
وبالتايل املجتمع بأرسه. لذلك ال بد من العمل عىل الجبهة الثقافية 
متوسطة و طويلة املدى وفق معادلة تأصيل التحديث وتحديث 

األصالة.

  الّدفاع عن التّعليم - مدرّسني ومؤّسسة ورأسامل 
الذي  العمومّي  املرفق  عن  دفاع  هو  برشّي- 
قيم  الرّّدة،عن  زمن  يف  الرّّدة  أعاصري  تتقاذفه 
أّي مجتمع. وإنتاج رمزي يشّكل جزءا من هويّة 

وارتباطات  راسخة  فكريّة  قناعات  متليه  دفاع 
لنا  تبّقى  ما  هي  أدبيّة  ومسؤوليّة  ثابتة  نقابيّة 
من ذخر آلينا عىل أنفسنا أن نتحّصن به ونحّصنه 

فيكون لنا عونا ونكون له إلفا. قناعات ألزمنا بها أنفسنا فلبستنا،بها تدثّرنا 
فتمّكنت مّنا فبتنا لها أرسى وبوعي حاّد،التزامات استحكمت فباتت تحمينا 
فضيحة  املدريّس  الوسط  الستعداء  املريّض  االستفحال  نحميها.      ماّم  أكرث 
قامتة،مرعبة  سوداويّة  لوحة  التّونيّس.  املجتمع  مكّونات  لكّل  املقاييس  بكّل 
وبائسة،جعل من الفضاءات املدرسيّة محضنة للعنف ماّديّه ومعنويّه. تعليم 
مريض »حّسا ومعنى« إذا استعرنا عبارة ابن أيب الّضياف يف تشخيصه للحالة 
التي كانت عليها تونس زمن غطرسة البايات. استباحة كرامة وحرمة املدرسني 
معياريّة  اعتباريّة  كقيمة  التّعليم  تهجني  الرّتبويّة،  باملؤّسسة  العاملني  وسائر 
وكمصعد اجتامعّي وكمدخل ضورّي ألّي إقالع مجتمعّي، الّشكل االستعرايّض 
يبدو  ما  -حتّى يف  واملخاتل  املخادع  التّفاعل  االعتداءات،شكل  به  تتّم  الذي 
إيجابيّا- ينهض دليال من جملة أدلّة ويقف شاهدا عىل وضعيّة غري طبيعيّة 
ورميّة  مجتمعيّة  أزمة  مأزوم.  ملجتمع  مأزومة  وضعيّة  مرضيّة.  تكن  مل  إن 
شاملة شّقت كّل القطاعات وشملت كّل الفئات وكّل الحقول.ولكّن  تجلّياتها 
تشّد  التي  القيم  من  جملة  انهيار  وأفظع،  وأفدح  أوضح  الرّتبوّي  الحقل  يف 
لحمة أّي نسيج مجتمعّي وتحول دون تفّككه وتذّرره حتّى أصبح التّعايش 
مع غري الطّبيعّي واقعا مفروضا. أزمة كارثيّة فرضت انكامش القطاعات عىل 
إىل  القطاعّي  االنعزال  ودفعت  هواجس،  باتت  التي  »همومها«ومشاكلها 
أقصاه بحثا عن حامية مضلّلة  مكتفية بذاتها ومتربّمة مبا سواها ومتوّجسة 
الثّورة  املنتهجة قبل  للّسياسات  إدانة  التّعليم هي عمليّا  .أزمة  من محيطها 
والتي استفحلت يف عرشيّة الّضياع والتّصحري.عرشيّة خواء أرست مناخا من 
االنفالت  اآلفاق.  وانسداد  الّشّك  وتعميم  وتبّدده  اليقني  وانعدام  الّضبابيّة 
الذي يصاحب كّل التّحّوالت، كحالة عرضيّة استثنائيّة، حكمت عليه الخيارات 
الرتويكات  حكم  ضيعة  يف  أصال  سياسات  وغياب  عيل  بن  عهد  يف  الفاشلة 
ذريعة  عاديّة،واعتمدته  وحالة  قاعدة  إىل  يتحّول  بأن  القحط  عرشيّة  طيلة 
لتمرير العجز واستبطانه كأمر عادّي مألوف يتطلّب التّعايش الّسلمّي معه ال 
مقاومته. الّسياسات الهجينة عندما ترُعّمم تسّد الباب أمام أّي مخرج وترُعدم 
اآلفاق وتستفحل فتفّرخ سلوكات عرجاء، انفعاليّة،غري محسوبة وغري معقلنة. 
ردود الفعل عىل االعتداءات الّشنيعة عىل املدرّسني] حالتا األستاذة يف املهديّة 
واألستاذ يف الزّهراء منوذجا[من قبل األرسة الرّتبويّة مرشوعة، ملّحة وضوريّة. 
التّعامل  يف  يتكرّس   والذي  االعتداء  حاالت  يصاحب  الذي  التّشّنج  وبعض 
حكمته  التي  املالبسات  يف  ـنزّل  يرـُ عندما  الحادثة  مع  االنفعايّل  العاطفّي 
مفهوم)صدمة اللّحظة،مخلّفاتها ووقعها(.  ولكن أين تتنزّل األحكام اإلطالقيّة 
والتّعميم -بقطع الّنظر عن كونه مقصودا أم ال- عىل ما أتاه محامون -أيّا كان 
الحجم والوزن- من انحياز إىل زميلتهم؟. استثناء،كان يجب أن يرُعامل عىل أنّه 
استثناء ومروق، تحّول إىل قاعدة  تبيح إدانة سلك تربطه بقطاعات الرّتبية 
والّدفاع  االستبداد  مقاومة  يف  إرث  إىل  مشدودة  كثرية  موضوعيّة  تقاطعات 
عن الحّريّات وحرمة القطاعات واملؤّسسات وعرُرف بدفاعه ومؤازرته للحركة 
الّنقابيّة-واتّحاد الّشغل تحديدا- يف أكرث من محطّة. والفعاليّات املشرتكة،ويف 
– الرباغامتيّة  الّنزعة  أّن  والحال  دليل.  وأنصع  أبلغ  وعصيبة،  شائكة  فرتات 

التّاريخّي  الّشموليّة واإلرث  والّنظرة  املشرتكة  والقواسم  بالقناعات  بالك  فام 

املروق  خانة  يف  املحامني-  من  عدد  تحامل  إدراج   تحتّم   – وحديثه  قدميه 
عليها جسم  انبنى  التي  األسس  عىل  والتّطاول  الثّوابت  وكرس  القاعدة  عىل 
التّعليب، واعتباره فعال نشازا  املحاماة ونحت خصوصيّته كقطاع عيّص عىل 
ال عالقة له بالّسريورة التّاريخيّة لرفاق وزمالء فوزي بن مراد/شكري بلعيد/

فرق  ال  موضوعيّا       ... الّشّفي  ومنصور  الّشايّب  نجيب  الّنرصاوي/  راضية 
الرّتبوّي شأن  الّشأن  الّدائرة واعتبار  الّذات وإحكام تسييج  التّقوقع عىل  بني 
ومكانته  التّعليم  مجد  ضياع  عىل  واملناوح  البكائيّات  وبني  فقط،  املدرّسني 
إىل  ويحصل  ما حصل  وتحويل  وقيمته،فالبكائيّات   والّدرس  املدرّس  وهيبة 
مجال تنّدر ضب من التّطبيع مع فداحة ما هو ماثل كواقع.ذلك بالّضبط ما 
يريده أعداء العلم،أعداء املعرفة،املتقاعسون يف الّدفاع عن سلكهم -أسالكهم-

أزمة التّعليم أزمة مركّبة متظهراتها مرعبة كام تكشفها إحصائيّات االعتداءات 
التي بلغت سقفا مخيفا ويفضحها عدد من تلفظهم املدارس خارج أسوارها 
فيتحّولون رغام عنهم إىل قنابل موقوتة،بحكم كونهم ضحايا،وتؤكّدها جحافل 
البطّالني من ذوي اليافطات)أصحاب الّشهائد العليا( يف بلد تجزم كّل األطراف 
بأّن منعته تتمثّل يف ضورة توظيف موارده البرشيّة والرّهان عليها واالستثامر 

فيها.   
  التّعليم رهان مجتمعّي، وليس رهان أرسة التّعليم فقط -عىل أهميّة دورها 
للتّعامل مع  يرُخطّط  إليه. وهكذا يجب أن   يرُنظر  املحورّي-.هكذا يجب أن 
الجهات املعنيّة مبارشة أو بشكل موضوعّي) كفاءات علميّة/ خرباء/ منظاّمت/

جهات،       واستعداء  املقيتة  القطاعيّة  الّنزعات  وتغليب  التّوقع  أحزاب..(.أّما 
املغلق يف دائرة  اللّحظة والّنزوع  أحيانا بشكل مجايّن، فنظرة قارصة تأرسها 
يراد لها أن تكون  مغلقة. إصالح املنظومة الرّتبويّة التي يلهج بها الجميع عىل 
أنّها مطلب الّساعة ال نرى موجبا ووجاهة يف طرحها اآلن- عىل خالف ما هو 
أنّه محّل إجامع- بحكم طبيعة املرحلة وتعّقد املالبسات  سائد ويرُقّدم عىل 
والتباس الظّرفيّة وضبابيّة املخارج يف كّل ما يتعلّق بالّشأن املجتمعّي، وليس 
فقط يف معضلة التّعليم. اإلصالح ليس مجرّد إجراءات شكليّة تطال الّسطحّي 
ورمّبا تعيد إنتاج القديم يف ِبزّة جديدة وتضّخمه فتحّوله -أدركت ذلك أم مل 
تدركه- إىل جوهرّي.تتعامل مع مطالب ماّديّة نقابيّة عىل أنّها لّب اإلصالح) 
وقابل  عائم  غامض  مطلب  وهو  بالتّلميذ  اإلحاطة  التّدريس/  إطار  رسكلة 
للتّأويل / تحسني البنية التّحتيّة/تغيري أو تطوير الربامج..(.ال معنى إلصالح ال 
يتّكئ عىل رؤية وخلفيّة وال يستند إىل دراسات ومقاربات ومقارنات لتجارب 
بني  والتّمييز  واالنفصال  والتّقاطع  التاّمس  الفروق وحدود  متثّل  مع  متنّوعة 
االستئناس واالستنساخ الذي باح بفشله ومجانيّته يف محطّات سابقة )املقاربة 
الحينّي  والخاّص،اآليّن  العاّم  والخصويّص،  املشرتك  منوذجا(،بني  بالكفايات 
واملستقبيّل االسترشايّف. رؤية شموليّة ميكن اختزالها يف سؤال مركزّي:ماذا نريد 
من إصالح املنظومة الرّتبويّة؟ماذا نريد من التّعليم؟كّل إصالح إذا ارتآى أن 
لها،بعضها  بها ومتثاّل  لألهداف ووعيا  بالّضورة ضبطا  يحتاج  أعرج  يكون  ال 
تربوّي تعليمّي بيداغوجّي علمّي ومعريّف،وبعضها مجتمعّي. ضبط األهداف 
كلاّم كان واضحا ومدروسا يقود وجوبا إىل تلّمس مواطن الخلل واالهتداء إىل 

أنجع الوسائل واإلجراءات.  
 ويظّل اإلشكال الحقيقّي :توفّـر اإلرادة الّسياسيّة والقرار الّسيايّس بالّضورة.             

 دفاعا عـن القيمـة االعتبارّيـة للّتعليم
 النفطي حولة

    دفاعـا عـن املؤسّسـة التّربويّـة                                                                                                 
* الطايع الهراغي

اغتيال  من  األخرية  »املرحلة 
املدرسة العمومّية«. 

عىل  االعتداء  عىل  تعليق   -      
مدّرس مبعهد الزّهراء -.  

للّصحبي  سالمة  فاتن  »من 
سالمة...عىل الّتعليم الّسالم. وين 

ماشني؟ زّفـر راهي خلت ».
- تعليق أستاذ عىل حادثة        

االعتداءين- 
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يعتزم املركز املندمج بعني دراهم اجراء طلب عروض 
وذلك  باملركز  املكفولني  لألطفال  الغذائية  باملواد  للتزود 
للفرتة املمتدة من 01 جانفي 2022 إىل 31 ديسمرب 2022.

القسط األول: املواد العطرية.
القسط الثاين: مادة الخرض والغالل.

القسط الثالث: الدجاج والبيض.
القسط الرابع: اللحوم.

فعىل الراغبني يف املشاركة يف هذه االستشارة االطالع 
املركز  ادارة  من  امللفات  وسحب  الرشوط  كراس  عىل 
كامل  وذلك  دراهم  بعني  والطفولة  للشباب  املندمج 
)ميكن  به  املعمول  االداري  التوقيت  خالل  االسبوع  أيام 

املشاركة يف قسط أو أكرث(.
وتتكون ملفات العروض من:

ـ الوثائق االدارية وهي:
للضامن  الوطني  الصندوق  يف  انخراط  شهادة  ـ 

االجتامعي
ـ الضامن الوقتي مبلغه 150د لكل قسط صالح ملدة 
لقبول  أجل  آخر  لتاريخ  املوايل  اليوم  ابتداء من  يوما   90

العروض.
تقديم  من  واملتوسطة  الصغرى  املؤسسات  وتعفى 
عىل  بالرضيبة  ترصيحا  تقدم  ان  عىل  الوقتي  الضامن 
الدخل بالنسبة للمؤسسات الناشطة او الترصيح باالستثامر 

بالنسبة للمؤسسات حديثة التكوين.
ـ ترصيح عىل الرشف بعدم االفالس.

ـ ترصيح عىل الرشف بعدم تقديم هدايا وعطايا وعدم 
التأثري عىل سري مختلف اجراءات الصفقة.

طرف  من  ممضاة  والفنية  االدارية  الرشوط  كراس  ـ 
العارض يف جميع صفحاتها وتحمل طابع املؤسسة.

ـ ترصيح عىل الرشف يقدمه العارض بأنه مل يكن عونا 
عن  انقطاعه  عن  مىض  وانه  املعنية  باملؤسسة  عموميا 

العمل بها مدة خمس سنوات عىل االقل.
* العرض الفني ويحتوي عىل:

ـ ترصيح عىل الرشف يف توفري وسيلة نقل
ـ بطاقة رمادية تفيد بأن وسيلة النقل مجهزة بغرفة 

تربيد بالنسبة لقسط اللحوم وقسط الدجاج.
* العرض املايل واملتكون من:

ـ التعهد املايل
ـ جدول االسعار

ـ القامئة التقديرية.
منفصلني  ظرفني  يف  واملايل  الفني  العرض  يرسل 
وثيقة  مع  خارجي  ثالث  ظرف  يف  يدرجان  ومختومني 

الضامن الوقتي والوثائق االدارية ويختم.
ويكتب عليه »ال يفتح ـ طلب عروض عدد 2022/01 

خاص باقتناء مواد غذائية«.
ترسل العروض عن طريق الربيد مضمون الوصول او 
باملؤسسة  الضبط  لدى مكتب  مبارشة  او  الرسيع  بالربيد 
باسم السيد مدير املركز املندمج للشباب والطفولة بعني 

دراهم ص.ب. عدد 141 عني دراهم 8130.
حدد آخر اجل لقبول العروض 2022/12/08 ويعتمد 

ختم مكتب الضبط بإدارة املركز املرجع يف ذلك.
* مالحظة: 

أو  املحددة  اآلجال  بعد  اإلدارة  إىل  ـ كل عرض يصل 
بعد التوقيت اإلداري ال يؤخذ بعني االعتبار.

يعترب  الوقتي  الضامن  وثيقة  يتضمن  ال  عرض  كل  ـ 
ملغى.

وزارة المرأة واألسرة والطفولة
اإلدارة العامة للطفولة

املركز املندمج للشباب والطفولة بعني دراهم
استشارة عدد 2022/01

القتناء املواد الغذائية لألطفال املكفولني باملركز املندمج  للشباب والطفولة بعني دراهم

والية سيدي بوزيد
بلدية منزل بوزيان

إعالن طلب عروض عدد 2021/08 خاص
 بصفقة إجراءات مبسطة القتناء شاحنة مجهزة 

بسلملفائدة بلدية منزل بوزيان

تعتزم بلدية منزل بوزيان القيام بصفقة بإجراءات مبسطة القتناء شاحنة 
TU� الخط  عىل  العمومية  الرشاءات  منظومة  طريق  عن  بسلم  )ججهزة 

.)NEPS
فعىل الوكالء التجاريني للمعدات السيارة املرصحني بنشاطهم يف قطاع بيع 
املعدات السيارة وفقا للرتاتيب الجاري بها العمل املشاركة يف هذه الصفقة 
ويتم  الصفقة  لهذه  واحد  عارض  من  اكرث  الوكيل  نفس  ميثل  ال  ان  رشيطة 
 www.tuneps.tn تحميل كراسات الرشوط مجانا من املنظمة عىل املوقع

)رقم الصفقة عىل املنظومة: 20211100386-00(.
يوم  اقصاه  أجل  يف  واحدة  مرة  املنظومة  عرب  الكرتونيا  العروض  ترسل 
املنظومة  هذه  عرب  العروض  وتفتح  صباحا   10 الساعة  عىل   2021/12/15

بتاريخ 2021/12/15 عىل الساعة 10 والنصف صباحا )10:30(.
ـ ترسل كافة العروض الفنية واملالية عىل الخط باستثناء وثيقة الضامن 
الوقتي )بقيمة 1500د صالحة ملدة 90 يوما من التاريخ النهايئ لقبول العروض( 
ويف صورة تجاوز هذه العروض الحجم االقىص املسموح به فنيا واملنصوص 
عليه باملنظومة فانه ميكن تقديم جزء من العرض خارج الخط عىل ان يتم 
ارسال كافة الوثائق املالية والعنارص التي تعتمد يف التقييم الفني واملايل عىل 
الخط وان ينصص العارض ضمن عرضه االلكرتوين عىل الوثائق املرسلة خارج 

الخط ودون ان تكون مخالفة للعنارص املضمنةبالعرض االلكرتوين.
يف صورة وجود تضارب بني بعض عنارص العرض االلكرتوين والعرض املادي 

يتم اعتامد عنارص العرض االلكرتوين.
الرقم  عىل  البلدية  بادارة  االتصال  ميكن  االرشادات  ملزيد  مالحظة:   *

.)76672166(

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية منزل بوزيان

إعالن بتة عمومية للمرة الثالثة باالشهار واملزاد العلني
يترشف رئيس بلدية منزل بوزيان بإعالم العموم  انه سيقع اجراء بتة عمومية للمرة الثالثة باالشهار واملزاد العلني لتسويغ الفصول املذكور حسب بيانات الجدول التايل:

مدة التسويغتاريخ وتوقيت ومكان البتةالضامن الوقتيالسعر االفتتاحيالفصل

7٫000٫000د70٫000٫000دالسوق االسبوعية لالنتصاب مبنزل بوزيان
 2021 نوفمرب   15 اإلربعاء 
عىل الساعة العارشة والنصف 
صباحا بقاعة الجلسات لقرص 

البلدية

سنة واحدة من 
2022/01/01

إىل
2022/12/31

1٫000٫000د10٫000٫000دالسوق االسبوعية للدواب مبنزل بوزيان
13٫000٫000د130٫000٫000دالسوق االسبوعية العامة بالقالل

300٫000د3٫000٫000دالسوق االسبوعية لالنتصاب بالكربة
300٫000د3٫000٫000دالسوق االسبوعية للدواب بالخرشف

300٫000د3٫000٫000دمعلوم وقوف العربات مبدينة منزل بوزيان

معلوم االشغال الوقتي للطريق العام
معلوم االشهار

5٫000٫000د
5٫000٫000د

500٫000د
500٫000د

فعىل الراغبني يف املشاركة يف بتة أو اكرث بالنسبة لالشخاص او الرشكات 
التي مل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الجامعات املحيل او الدولة وليست 
لديهم سوابق عدلية او يف حال افالس والحاصلني عىل رقم معرف جبايئ 

ملامرسة النشاط ان:
ـ يسحبوا االستامرة املعدة للغرض وتعمريها وارجاعها للبلدية كحد 

اقىص يوم االربعاء 15 ديسمرب 2021 الساعة العارشة صباحا 
االدارة  من  تسحب  )معرفة(  طرفه  من  ممضاة  الرشوط  كراس  ـ 

البلدية
ـ نسخة طبق االصل من بطاقة تاجر )باتينداة( معدة لغرض استغالل 

لزمات االسواق
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

ـ كشف يف املوارد البرشية التي ستوضع عىل ذمة اللزمة
ـ ترصيح عىل  الرشف يف عدم االفالس
مع رضورة االستظهار بالوثائق التالية:

ـ املعرف الجبايئ
االفتتاحي  السعر  من   )٪10( باملائة  لعرشة  مساوي  وقتي  ضامن  ـ 
يدفع لدى السيد قابض املالية باملكنايس محتسب بلدية منزل بوزيان 
نقدا او بواسطة صك مؤرش عليه مع تقديم ضامن بنيك يف املبلغ املتبقي 

عىل تسعة اقساط.
ـ يدفع مسبقا معلوم التسجيل املساوي لـ :)1٪( من السعر االفتتاحي 
لدى السيد قابض املالية باملكنايس محتسب بلدية منزل بوزيان نقدا و 

بواسطة صك مؤرش  عليه

ـ االستظهار بشاهدة براءة
مالحظة: ال تقبل املشاركة يف البتة مبوجب توكيل كام ان البتة تريس 
عىل من قدم اكرب عرض مايل وتتوفر فيه الرشوط املذكورة أعاله ترسل 
عروض املشاركني مضمونة الوصول مع  االعالم بالبلوغ او عن طريق 
الربيد الرسيع او تودع مبارشة مبكتب الضبط املركزي للبلدية يف اجل 
اقصاه االربعاء 15ديسمرب 2021 الساعة العارشة صباحا وال تؤخذ بعني 

االعتبار املطالب الواردة بعد هذا  التاريخ ويف الساعة املحددة 
عند  التسويغ  عملية  امتام  عدم  بحق  لنفسها  البلدية  تحتفظ  ـ 

االقتضاء.
وملزيد االرشادات ميكن االتصال مبارشة او  عن طريق الهاتف عىل 

الرقم التايل: 672166)76( خالل أوقات العمل االداري.
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لتطوير 
القطاع
 المالي

 قدم املرصد التونيس للخدمات املالية 6 توصيات لتطوير 
لصالحيات  وتوسيعا  ترشيعية  اصالحات  تتضمن  املايل  القطاع 
البنوك العمومية يف مجال ادارة الديون غري املستخلصة وصوال 

اىل تصفية ديون املؤسسات العمومية.
واكد املرصد ، رضورة توحيد الترشيعات لجميع املؤسسات 
املالية مبا يتيح تكافؤ الفرص بني القطاعني العام والخاص واصدار 
قانون لتمكني املؤسسات البنكية من استخالص الديون املصنفة 
برشوط ميرسة مع ترك هامش لالطار البنيك العمومي يف اتخاذ 

القرارات املجدية للبنك.
ودعا اىل ترشيك الكفاءات والخرباء واملختصني يف وضع هذه 
النصوص مع تحديد املفاهيم والعبارات املفاتيح ومتكني البنوك 
العمومية من اختيار مكاتب محاماة حسب ما يستوجب امللف 

دون اللجوء اىل طلب العروض.
وتضمنت قامئة التوصيات التي صدرت ، الدفع نحو التقليص 
املؤسسات  ديون  وتصفية  للحريات  السالبة  العقوبات  من 

والدواوين العمومية.

وصاغ املرصد هذه التوصيات بناء عىل العوائق واالشكاالت 
التي تحول دون اداء املرفق العمومي بواجباته من بينها »وجود 
اقىص  اىل  العمومي  القطاع  تكبل  التي  القوانني  من  مجموعة 
بالقضايا  تتصل  التي  القانونية  النصوص  تنقيح  وعدم  الحدود« 
النص  مع  التعامل  يف  الجمود  من  نوع  اىل وجود  ولفت  املالية 
قانوين  التحفظي وغياب هيكل  االيقاف  96 حول  القانون عدد 
ديون  نسبة  »وارتفاع  العمومية  املالية  املؤسسات  عن  يدافع 
البنوك العمومية اىل 9ر13 مليار دينار منها ديون غري مستخلصة 

بقيمة 8ر9 مليار دينار«.

انتاج ب 345 ألف طن ونقص يف املالطي ونافال
 صابة القوارص تسجّل نقصا ب٪20 

اصالحات تشريعية وصالحيات
متى البدء يف اصالح  أكرب للبنوك العمومية

املؤسسات العمومية؟
كان االتحاد العام التونيس للشغل اتفق مع حكومة هشام املشييش 

عىل تنفيذ برنامج اصالحي يهم املؤسسات العمومية الخارسة او لنقل 

لكن  املشرتك  االصالح  يف  البدء  السائد  االعتقاد  وكان  بالديون،  املكبلة 

فيام  االتفاقية  ادخل  جويلية،   25 بعد  املشييش  حكومة  مهام  انهاء 

يشبه الغفوة او الغيبوبة حتى ال نقول اي يشء آخر ـ اليوم وقد جاءت 

حكومة نجالء بودن نسأل متى ستقدم لنا هذه الحكومة ورقة برنامج 

عملها اآليت ونحن نكاد نقرتب من 100 يوم األوىل لهذه الحكومة ـ ثّم 

ثانيا هل ستلتزم السيدة نجالء مبا تّم االتفاق يف شأنه ام انها ستعمد 

ورقة اساسها »فسخ وعاود من جديد« عىل كل حال الوقت مير برسعة 

قياسية والجامعة مازالت مل تعدل اوتارها عىل اّن املرحلة صعبة وهي 

دميومة  عىل  املحافظة  الجل  الحارقة  امللفات  عديد  يف  الحسم  تنتظر 

عمل هذه املؤسسات وتوضيحها ملستقبل العامل.
* رمزي الجّباري

من الواقع:

القوارص ملوسم 2021ـ2022  سّجلت صابة 
نقصا بنسبة 20 باملائة، إذ بلغ اإلنتاج الوطني 
ألف   440 مقابل  طن،  ألف   345 يقارب  ما 
العوامل  املايض، وذلك بسبب  املوسم  طن يف 
األمطار،  يف  ملحوظ  بنقص  املتسمة  املناخية 
تم  التي  السقي  مياه  توفر  نقص  جانب  إىل 

التقليص فيها يف مناطق اإلنتاج.
إىل  باألساس  اإلنتاج  يف  الرتاجع  هذا  يعزى 
مراحل  عدة  خالل  الحرارة  درجات  ارتفاع 
اإلزهار،  امتداد فرتة  النمو، مام تسبب يف  من 
للثامر،  الحاد  الفيزيولوجي  التساقط  مع 
لبعض  بالنسبة  املعاومة  ظاهرة  جانب  إىل 
األصناف والنقص يف الكميات املسندة من مياه 
السقوية  املناطق  من  عدد  يف  للقوارص  الري 
العمومية خاصة بوالية نابل التي تساهم بنسبة 

75 باملائة من اإلنتاج الوطني.
ويشمل هذا النقص يف الصابة أساسا أصناف املالطي بنسبة 30 

باملائة والنافال بنسبة 25 باملائة والكليمنتني بنسبة 23 باملائة.
 ،8 املالطي ب  الربتقال  األصناف عىل  اإلنتاج حسب  ويتوزع 
92 ألف طن ،مقابل 132 ألف طن يف املوسم الفارط، أي بنقص 
5ر130  98 ألف طن مقابل  النافال ب  باملائة، وصنف   29  ، بـ 
ألف طن يف املوسم الفارط، أي بنقص بـ 9، 24 باملائة، إىل جانب 
الكليمنتني ب 5، 56 ألف طن مقابل 7ر73 ألف طن يف املوسم 
الفارط أي بنقص بـ 3، 23 باملائة، فالليمون ب 3، 52 ألف طن 
مقابل 53 ألف طن يف املوسم الفارط أي بنقص طفيف بـ 3، 1 

باملائة.
أما صنف املسيك، فقد بلغ إنتاجه 1، 17 ألف طن مقابل 8، 
17 ألف طن يف املوسم الفارط، أي برتاجع بنسبة حوايل 4 باملائة، 

عالوة عىل صنف الفالنسيا 5، 9 آالف طن مقابل 7، 11 ألف طن 
يف املوسم الفارط أي بنقص بـ 8، 18 باملائة.

 5  ،6 ب  اإلنتاج  يف  استقرارا  املدلينة  صنف  عرف  وباملقابل، 
آالف طن مقابل نفس املستوى يف املوسم الفارط.

مقابل  طن  ألف  5ر13  إنتاجها  بلغ  فقد  األخرى،  األنواع  أما 
باملائة   13  ،5 بـ  بنقص  أي  الفارط،  املوسم  يف  طن  ألف  6ر15 
ويستفاد من ذات البيانات االحصائية التي أعدتها وزارة الفالحة، 
أن تزويد السوق الداخلية بالكليمنتني انطلق منذ منتصف شهر 
)القريوان،  والجنوب  الوسط  واليات  من  خاصة  املتأتية  أكتوبر 
قابس، سيدي بوزيد(، وهي أساسا منتوجات بدرية، ووالية نابل 

وبعض األصناف األخرى كالنافال.
األسعار

الوقت  يف  السوق  يف  املتداولة  القوارص  أسعار  وبخصوص 

املهني  باملجمع  مدير  كاهية  ترية،  طارق  أكد  الراهن، 
جل  ألن  وذلك  نسبيا،  مرتفعة  إنها  للغالل،  املشرتك 
يتم  أي  بدرية،  هي  األسواق  يف  املعروضة  املنتوجات 
التبكري يف انتاجها، بدليل أن العديد من أصناف الربتقال 

مييل لونها إىل األخرض.
بكميات  املنتوج  وتوفر  املوسم  تقدم  مع  أنه  ورجح 
أكرب، ستنخفض األسعار، مستدال عىل ذلك مبنتوج الرمان 
الذي عرفت أسعاره ارتفاعا يف بداية املوسم، لتنزل إىل 

مستويات هامة يف الفرتة األخرية.
وأضاف انه، ملزيد دعم ترويج واستهالك القوارص، تم 
إنجاز برنامج إشهاري ودعائم إشهارية لتحفيز اإلستهالك 

الداخيل للقوارص.
أفاد  املالطي،  وخاصة  القوارص  تصدير  وبخصوص 
طارق ترية بأن املوسم سينطلق مبدئيا يف النصف األول 
ميناء  عرب  الفرنسية  السوق  عىل   2022 جانفي  من 
ترويجية  أيام  تنظيم  يتم  أن  املستبعد  غري  من  وبأنه  مرسيليا، 
وحصص تذوق يف ميناء مرسيليا ملزيد التعريف بالربتقال املالطي، 

الصنف املُحبَذ لدى الفرنسيني.
باتجاه  انطلقت  التصدير  عمليات  أن  إىل  املتحدث  وأشار 
أسواق الخليج بكميات ال تتجاوز األلف أو األلفي طن، يف انتظار 
مزيد تكثيف عمليات التصدير باتجاه هذه األسواق. ولفت إىل 
أن السوق الليبية استوعبت لوحدها العام الفارط، حوايل 7 آالف 

طن من القوارص التونسية.
وبلغت حصيلة صادرات القوارص ملوسم 2020 - 2021 حوايل 
بقيمة  الذي سبقه،  املوسم  10442 طنا يف  مقابل  طنا،   17887
جملية تقدر بنحو 6، 35 مليون دينار، مقابل 24 مليون دينار، 
أي بنسبة منو قدرها 29 باملائة من حيث الكمية و48 باملائة من 

حيث القيمة.
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  سؤال 

األسبوع:

القطع مع املنوال التنموي
مبجرد  املحيل  االقتصاد  تعاىف  عن  الحديث  ميكن  هل 
وتنشيط  املالية  السيولة  وتوفري  السياحي  النشاط  عودة 
مؤسسات اإلنتاج والعودة إىل ما كان عليه الوضع يف 2010 

حيث كانت األرقام افضل مام هي عليه اليوم؟
اعتامده  ميكن  مرجعا  ليست   2010 سنة  األوضاع  إن 
للحديث عن تعايف االقتصاد الن الشعب التونيس انتفض 
عىل ذلك الواقع رفضا منه للبطالة والفقر وتردي مستوى 

املعيشة والخدمات أمال يف حياة افضل.
القبول مبا  العودة إىل ما كنا عليه يف 2010 يعني  إن 
هو يسء لتفادي األكرث سوءا. وهذا ليس مبتغى االغلبية 
الشعبية. إن مطالب الجامهري لخصها شعار الثورة املركزي: 
تحقيق هذا  كرامة وطنية. فام هي رشوط  شغل، حرية، 

الشعار ومن أين يجب البدء اليوم؟
الحل الجذري هو يف القطع مع املنوال التنموي التقليدي 
لصالح منوال جديد يركز عىل القطاعات االسرتاتيجية من 
ببعث مشاريع كربى منتجة  تحتية  وبنية  فالحة وصناعة 
للرثوة وقادرة عىل استيعاب جيوش املعطّلني،عىل أن تتوىل 
الدولة بعث وإدارة ومتويل هذه املشاريع مع البحث عن 

توفري األموال الرضورية لذلك.
ونجاح الدولة يف هذا املسار من شأنه تشجيع الخواص 
املشاريع.  وبعث  االستثامر  عىل  األجانب  أو  املحليني 
الخاص  االستثامر  مجاالت  بتحديد  مطالبة  والدولة 
العامة  للخيارات  رافدا  يشكل  حتى  ودعمه  وتشجيعه 

للدولة ومكمال لها.
أما السيولة املالية وحتى نتجنب االرتهان للمؤسسات 
املالية العاملية النهابة ورشوطها املدمرة فيمكن توفريها من 
تعليق خالص الديون الخارجية لفرتة زمنية محددة وسن 
األموال  واسرتجاع  الكربى  الرثوات  عىل  استثنائية  رضيبة 
املنهوبة وارساء منظومة جبائية جديدة ترتكز عىل الرضيبة 
مع  الثنايئ  التعاون  عىل  االعتامد  إمكانية  مع  التصاعدية 
دول الجوار )ليبيا والجزائر( ببعث مشاريع مشرتكة خاصة 
البلدين وخصائص  تراعي حاجيات  الحدودية  املناطق  يف 
املناطق املذكورة كام باإلمكان االستفادة يف هذا املجال من 
الخربات التونسية والقدرات املالية للجارتني. وبهذا ميكن 
لخدمة  اوال  موجه  اقتصادي  قطب  تشكيل  رويدا  رويدا 
الثالثة ثم تصدير ما زاد عن  للبلدان  الحاجات األساسية 
اساسا  العربية  الدول  مع  ورشاكة  تعاون  وخلق  الحاجة 

والتي تعيش يف اغلبها عىل االسترياد.
تصاحب هذه اإلجراءات مراجعة قانون البنك املركزي 
االتحاد  مع  الرشاكة  )اتفاقية  املكافئة  غري  واالتفاقيات 
مصادر  وتنويع  الحرص(  ال  الذكر  سبيل  عىل  األورويب 
التمويل الخارجي كلام كان رضوريا للتحرر من االمالءات 
قرارنا  عىل  سلبا  واملؤثرة  باقتصادنا  املرضة  الرشوط  وكل 

املستقل.
إن هذه الخيارات الجديدة ليست مستحيلة وليست 
عن  األهم  الجواب  وهي  واقعنا  من صميم  بل  طوباوية 
األزمة الشاملة والعميقة التي تعيشها بالدنا. لكنها تتطلب 

ارادة سياسية فذة.
عيل البعزاوي 

الوسطى  وآسيا  األوسط  الرشق  إدارة  مدير  قال 
بصندوق النقد الدويل، جهاد أزعور،ان املحادثات 
الصندوق والحكومة تجري حاليا قصد  الفنية بني 
تدارس إمكانية إطالق برنامج متويل جديد لفائدة 

لتونس.

نظمها  تدريبية  دورة  هامش  عىل  ازعور  وأكد 
الصندوق لفائدة مجموعة من صحفيي املنطقة من 
14 اىل 16 نوفمرب 2021، ان املحادثات تتعلق أساسا 
التي  واإلصالحات  والتحديات  األولويات  بتحديد 

يتعني تنفيذها لتجاوز األزمة الحالية يف البالد«.
النقد  صندوق  أطلقها  التي  الربامج  أن  وذكر 
الدويل ملساعدة البلدان متثل حلقة واحدة ، اي يجب 

عىل  أخرى  بإجراءات  بالرضورة،  الربامج،  من  النوع  هذا  يقرتن  أن 
املستوى الوطني مبا يف ذلك برامج الحامية االجتامعية يف اطار مقاربة 

شاملة قصد الحفاظ عىل االستدامة االقتصادية للبلدان.
التي  املزايا  تتوفر عىل عديد  أنها  ازعور  اعترب  لتونس،  وبالنسبة 

أوروبا  من  والقرب  البرشية  الكفاءات  سيام  وال  استغاللها،  يجب 
وقطاع خاص نشط مبا ميكن من دعم االقتصاد الوطني.

وأوىص برضورة »إعطاء املزيد من الفرص للمستثمرين وتطوير 
القطاعات  يف  االستثامر  ومزيد  الخاص  للقطاع  مالئم  تنافيس  مناخ 
التكنولوجية«. وأكد أزعور حرص صندوق النقد الدويل عىل الوقوف 

اىل جانب تونس وتقديم الدعم الالزم. 

حتديد األولويات والتحّديات واالصالحات...

في الصميم:
بين حكومة بودن وصندوق النقد الدولي:

الوضعية  أّن  سعيد  سمري  والتخطط  اإلقتصاد  وزير  أفاد 
االقتصادية يف تونس صعبة، مضيفا أنه يتم حاليا دراسة 
بكل  للقيام  واملتوسط  القصري  املدى  عىل  الربامج  كل 

االصالحات الرضورية.
ولفت وزير االقتصاد يف هذا اإلطار، إىل أن مجلس الوزراء 
لالصالحات  قوية  اجراءات  اتخذ  اكتوير   21 يوم  املنعقد 
ان  ميكن  ال  املالية  التوازنات  أن  عىل  مشددا  الهيكلية 
تتامدى بنفس الطريقة حيث ال بد من مراجعة منظومة 
العمومية  والوظيفة  العمومية  الرشكات  واصالح  الدعم 
أن  شأنها  من  التي  الجبائية  السياسات  وترشيد  وتحسني 

تعيد التوازن املايل للدولة عىل املدى الطويل.
 6% تناهز  بنسبٍة  منو رسيع  إىل  تونس  حاجة  إىل  واشار 
معتربا ان نسبة 2 او 3 % غري كافية للخروج من االزمة 

االقتصادية التي تعاين منها تونس.
واكد ان هناك خطة برنامج انعاش اقتصادي سيتم االعالن 
رؤية  اطار  يف  تندمج  والتي   ‚2023 للثالثية  قريبا  عنها 

2025 سيتم العمل عىل اعدادها بشكل تشاريك.

هل نحن قادرون على تحقيق نسبة نموّ ب 6٪؟

*وزير االقتصاد سمري سعيد مع األخ صالح الدين الساملي األمني العام املساعد 

املكلف بالدواوين واملنشآت العمومية)عدسة منترص العكرمي(

رقم األسبوع:
سجلت نسبة البطالة ارتفاعا بـ0,5 نقطة، خالل الثاليث الثالث من سنة 
2021 لتبلغ 18,4 باملائة مقابل 17,9 باملائة خالل الثاليث الثاين.وبينت 
السكان  حول  الوطني  املسح  أّن  لالحصاء،  الوطني  املعهد  مؤرشات 
والتشغيل للثاليث الثالث من سنة 2021، أظهر وجود 762,6 ألف عاطل 
ألف  مقابل746,4  النشطني  السكان  مجموع  من  تونس  يف  العمل  عن 
عاطل عن العمل تّم تسجيلهم خالل الثاليث الثاين لسنة 2021 أّي بزيادة 

16 ألف عاطل عن العمل.
وإرتفعت نسبة البطالة، خالل ذات الفرتة، بـ 0,5 نقطة لكال الجنسنينْ 

لتبلغ 15,9 باملائة لدى الذكور و24,1 باملائة لدى االناث.
وكشفت ذات االرقام، أّن بطالة الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 

من  الثالث  الثاليث  باملائة خالل   42,4 لتبلغ  ارتفاعا  سنة، سجلت  و24 
النسبة  لتكون  الثاين،  الثاليث  خالل  باملائة   41,7 مقابل  الحالية  السنة 
لدى  باملائة  و41,7  الذكور  لدى  باملائة   42,8 الجنسني ب  بني  متقاربة 

االناث.
وحافظت املناطق الغربية للبالد التونسية والجنوب التونيس، عىل أعىل 
باملائة  و26,3  الغريب،  بالشامل  باملائة   33 بلغت  حيث  للبطالة،  نسب 
بالجنوب  باملائة  و22,5  الغريب  بالوسط  باملائة  و23  الغريب،  بالجنوب 
الرشقي وهي معدالت تتجاوز املعدل الوطني، يف املقابل سجلت مناطق 
دون  بطالة  معدالت  الكربى  وتونس  الرشقي  والوسط  الرشقي  الشامل 
و16,1  باملائة  و13,9  باملائة   10,8 التوايل  عىل  لتبلغ  الوطني  املعدل 

762 ألف عاطل عن العمل 
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 بقلم  الشاعر عادل املعيزي 
الصناعات  أو معارض  األثاث  بيع  يختلُف عن معارض  الكتاب ال  إنَّ معرَض 
بالكرم...وأعتقد  املعارض  بقرص  املكان  نفس  تنظيمها يف  يتّم  التي  التقليدية 
الثقافة  وزارة  أيام  منذ  فلسفته  ويف  املعرض  تاريخ  يف  موجودة  املشكلة  أن 

البورقيبية وصوال إىل وزارات ثقافة عهد الفساد واإلفساد!
بدا يل معرضا بال روح بل »جثّة يف حالة موت« عىل حّد العبارة األشهر خالل 
)وكأنّها  الدولة  رئيس  أقحمت  التي  اإلشهارية  الفتته  من  الزمن،  من  عقد 
تحتمي برشعيته لتغطية الرشعيّة ما يف أعاملها( جعلت عامة الناس يتنّدرون 
الندوات واألنشطة عىل هامشه مرورا  عىل »املثّقفني املفرتضني«، وصوال إىل 

باإلشكاليات التي يتعرّض لها العارضون ونتائج جوائزه املشكوك يف نزاهتها...
املتمّعشون:  منه  ليتمّعش  مناسبة  طويلة  سنوات  منذ  كدأبه  أصبح  فقد 
اتحادات مشبوهة للكتّاب وللنارشين متداخلة مع دور نرش »خصم وحكم« 
وسط تضارب مصالح فاضح... يف سياق معرض كتاب من املفروض أن يكون 
أكسسوارات  وليسوا مجرّد  األسايس  واملثّقفون هم محوره  واملفّكرون  األدباء 

ملشهد الكآبة الذي نشاهده وماّدة لتربير مصاريف غامضة...
ُمْعتَاٌد عىل مواكبة األنشطة املوازية ولكن رغم أنّها أثبتت فشلها عىل  إنّني 

مدار السنوات، فإّن إدارة املعرض ترّص عىل تنظيمها إمعانا يف إهانة املدعّوين 
أرائك فاخرة يف قاعات خالية من  الذين يجلسون عىل  األدباء واملؤلّفني  من 

الجمهور يتبادلون قراءات وأحاديث رتيبة وميضون يف حال سبيلهم
يصفها  كربى  وسياسية  دستورية  تحّوالت  معرتك  تعيش  وتونس  يُعقل  هل 
البعض باالنقالب عىل الدستور ويصفها البعض اآلخر بتصحيح املسار الثوري 
دون أن نجد صدى لذلك يف برنامج ندوات املعرض؟ أمل يكن حريّا أن تدور كّل 
إحداثيات املعرض وندواته حول هذا املوضوع الحارق الذي يشغل بال كل 
التونسيات والتونسيني مبختلف مشاربهم الفكرية والسياسية ويساعد املعرض 
من خالل مخرجات مثقفيه ومفّكريه يف تجاوز األزمة الشاملة ولو بالحد األدىن 
من خالل توصيات تقرتح الحلول اإلبداعية التي ينتظرها الجميع حتّى تتمّكن 
تونس من تجاوز ما ترّدت إليه؟ أمل يكن املعرض فرصة نادرة لطاملا انتظرتها 
الحركة الثقافية لتعلن من خاللها عن ثورتها وعن قدرتها عىل االسهام الفاعل 

يف الحراك االجتامعي والسيايس منذ 2011؟
الرؤى  أجل  من  ساكنا  يحرّك  وال  املبتذل  السياق  هذا  يحرض يف  من  كل  إّن 
فارقة  تاريخية  مرحلة  يف  زور  شاهد  يُعترب  الجديدة  والتصّورات  الجديدة 
تعيشها تونس والحّق أنّنا ال نستطيع أن نطمح لتصورات جديدة من وجوه 

قدمية بأفكار قدمية ال تفّكر يف غري التمّعش من كعكة معرض الكتاب. ولعل 
تأسيس يجعل من  التأسيس،  إعادة  إىل  املعرض يف حاجة  أّن  يدّل عىل  ذلك 
التجاري  الطابع  تنظيمه  عن  وتنزع  نقديّة  رؤية  تلتئم ضمن  قضيّة  الكتاب 
واالنتهازي الذي ال يسمح بالتفكري يف أيّة قضيّة دون متزّق ثنايئ بني االنهامم 

بقضايا الثقافة واالنهامم بقضايا التجارة واالستهالك والربح والسمرسة...
أوّد أن أختم هذا الكالم باإلشارة إىل أّن جوائز املعرض التي انتظرنا أن تكون 
تكون  أن  ال  األخريتني  السنتني  خالل  التي صدرت  للمؤلفات  حقيقيا  تتويجا 
نتائجها تعرّب عن تقاسمها بني النارشين والذين هم أنفسهم يف لجان تنظيم 
املصالح  تضارب  بجالء عن  يعرّب  تداخل مشني  الجوائز يف  لجان  املعرض ويف 
تُجّسده بشكل واف نتائج الجوائز وهو ما مينح أيّة مالحظة القّوة التي تربهُن 

عليها الوقائع.
مبصطلحات  نراه  ما  نفرّس  أنّنا  هذا  بكالمنا  املعنيون  يعتقد  أن  يجب  وال 
األحاسيس البحتة فلعّل األمر سيتحّول إىل حجر، حجر سرنميه يف هذه الربكة 
عندها  واألقالم  العيون  عنها  الغافلة  الجوانب  من  جانب  كل  لتحرّك  اآلسنة 
لن يكون أحد قادرا عىل الهرب من نظرة »ميدوزا« املتصلّبة حتّى وإن كان 

»برييسيوس« الذي يطري بنعلني مجّنحني.

معرض تونس الدولي للكتاب

زيف العرض والعارضني

مثل قصيدة منفردة:

معز وأمنة يقتفيان اثر الشعراء 
ونصوصهم وعصورهم 

يستعد ثنايئ الشعر والحياة معز ماجد وامنة الوزير اىل تقديم كتابهام الشعري 
االول »قصيدة بأرسها«اىل جمهور القراء بفضاء مكتبة الكتاب بشارع الحبيب 
بورقيبة بالعاصمة وذلك يوم غدا الجمعة عىل الساعة الثالثة ظهرا وذلك بعد 
تقديم اول مبعرض الكتاب الدوىل حيث نالت فكرة الكتاب استحسان النقاد 

ومن اطلع عليه من زوار املعرض.

نصوص زمن الكوفيد
وطرافة الكتاب تكمن يف تحويل برنامج اذاعي عىل قناة تونس الدولية الناطقة 
باللغة الفرنسية يحمل عنوان »tout un poéme«وميكن ترجمته ب«قصيدة 
بأرسها »او مثل قصيدة منفردة ،اىل كتاب يحمل العنوان ذاته وصدر عن دار 
نريفانا،وقد اجتهد الفريق التقني يف مساعدة امنة ومعز عىل حسن االخراج 

واعد صورة الغالف اسكندر زراد وساهم يف التنسيق امني بو جميل .
يقول الشاعر املرتجم معز ماجد ان هذه النصوص الصوتية واالذاعية كانت 
ترافق املستمعني االوفياء طيلة فرتة الحجر الصحي وعند فرتة داكنة بل سوداء 
والذين  بيوتهم  املحارصين يف  العامل  التونسيني مثلهم مثل مواطني  يف حياة 
وناظم  بشري  وزبيدة  املستكفي  بنت  والدة  قصائد  وكانت  الشك  ساورهم 

حكمت وجعفر ماجد فسحة امل يف عتمة ليايل الحجر الطويلة واملتعبة.

تفاعل وتواصل
رحلة امنة الوزير ومعز ماجد مع عامل الشعر كانت من خالل ترجمة النص 
واالثر إذ مل يكتفيا بعرض قصائد منتقاة من املنت الشعري التونيس  واملرشقي 
والعاملي، بل عرفا بالشاعر املحتفى به، وقدما بسطة عن عرصه ،وهذا ما جعل 
الجمهور االذاعي وجمهور الكتاب يتفاعل مع الشاعر واالثر، من ذلك توقف 
االيطايل  الشاعر  تجربة  يف  مثال  واالبداعي  السيايس  تداخل  عند  املستمعني 
بني  1321وتنقل  سنة  واالهل  الوطن  عن  بعيدا  مات  حيث  اليقياري  دانتي 

مواطن ايطالية مختلفة متخفيا .
مع دانتي اليقياري االيطايل وازرا باوند االمرييك وروين شار الفرنيس وفيليب 
جاموتات السويرسي ،ميعن معز ماجد مع رفيقة دربه امنة الوزير يف تفاصيل 
من  شعراء  يف  يتمعنان  نفسه  االن  يف  ولكنهام  الشعراء  من  الغربيني  حياة 
عاملنا العريب من بدر شاكر السياب العراقي اىل جعفر ماجد التونيس مرورا 
بناظم حكمت الحلبي الرتيك وبني هؤالء كلمة سواء هي صورة الذات والعرص 
الذات للولوج اىل عامل اخر اكرث دفئا وحميمية وهذا ما يوحد  وانطالق من 

كل الشعراء 
مبارك

 تحت ارشاف وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية 
بالكاف  والركحيّة  الدرامية  الفنون  مركز  ينظم 
املديوين  عامد  االستاذ  ادارته  عىل  يرشف  الذي 
النسخة  فعاليات  الجاري  نوفمرب   21 اىل   19 من 
الشعبية  والفرجة  »املرسح  تظاهرة  من  الثالثة 
»حيث تنتظم خالل اليوم االول منها ومبقّر املعهد 
 « بعنوان  فكريّة  ندوة  بالكاف  لإلعالمية  العايل 
الفرجة الشعبيّة : رهانات جامليّة وثقافيّة » ومن 
خالل مداخالت لكل من االساتذة محمد مسعود 
ادريس ، أنيس حمدي وعمر الخامري ثم تحتضن 
ساحة بنعنني عرضني فلكلوريني  فرجويني بعنوان 
» البنقة« و«الزقايري«لتحتضن من جهتها املدرسة 
فرجويا  تنشيطيا  الزيتونة«عرضا  اإلبتدائية« 
بعنوان» Touz’art animation«  ثم يقّدم مبقّر 

املركز املنظّم عرضا ملرسحية » يف مديح املوت » وهي من إخراج عيل 
اليحياوي وانتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بتطاوين ثم يقّدم عرض 
شبايب من نوع الـ«راب »لجنجون فاختتام اليوم االول بعرض املرسحية 
وانتاج  الهنودي  رضوان  اخراج  من  وهي  الهوى«  مرض   « الغنائية 
الجامعي  املبيت  بفضاء  وذلك  بالكاف  والركحية  الدرامية  الفنون  مركز 
االبتدائية  باملدرسة  املوعد  يكون  الجاري  نوفمرب   20 «ويوم  »يوغرطة 
فعرض   »sicca Animation« ملجموعة  تنشيطي  عرض  مع  الرشييش 
تالمذة  لفائدة  ثابت  فوزية  اخراج  من  السمكات«  حديث   « مرسحية 
الثقايف«  املركز  ذلك  إثر  ليحتضن   1952 جانفي   18 االبتدائية  املدرسة 
محمد  الشاعر  الشعبي مبساهمة   الشعر  يف  أمسية  الزغالمي«  الهادي 
القاسمي  الطيّب الهاممي ، عادل الجرباين ونور الدين بن ميينة ثم عرض 
فداوي للجمعي  العامري ومن جهته يحتضن املركز الثقايف »سريتا« عرضا 
للفن البدوي بعنوان« مهاذبة ومثاليث » لحمزة سعد ونورشان مهذيب 
الرحامن  لعبد  لتجلّيات صوتّية  بوعالق من جهتها عرضا  دار  وتحتضن 
إخراج  من   « سكون   « املنظّم مرسحية  املركز  مبقّر  لتعرض  الشيخاوي 
بعنوان«  ترايث   عرض  يقّدم  ثم  الوطني  املرسح  وانتاج  حمدة  نعامن 

الّشاوية  » لنضال اليحياوي 
وتختتم التظاهرة يوم 21 نوفمرب الجاري حيث تعرض مبقّر مركز الفنون 
بالكاف ولفائدة االطفال مرسحي » األحدب »وهي  الدرامية والركحيّة 
من اخراج حاتم مرعوب  كام يعرض رشيط سيناميئ قصري  بعنوان« يف 
بالد العم سامل« من انتاج سليم بالهيبة وبساحة بومخلوف يقّدم عرض 
بفضاء  ذلك  إثر  ليقّدم  بومخلوف  لعيساوية  امليعاد«  بعنوان«  صويف  
املركز الثقايف » الهادي الزغالمي« عرض غنايئ فرجوي بعنوان » فرنانة 
جدي » من اخراج هشام الشيحي وانتاج مركز الفنون الدرامية والركحية 
بجندوبة ثم تعرض بفضاء املركز املنظّم مرسحية » ذاكرة » من اخراج 

ارتيس  رشكة  بني  مشرتك  وإنتاج  الصنهاجي  سليم 
املوعد  املسنني يكون  األوبريا وبدار  لإلنتاج ومرسح 
ذهب  لرشاد   « الفوندو   « بعنوان  ترايث  عرض  مع 
والركحيّة  الدرامية  الفنون  مركز  مقّر  من  فاالختتام 
من   x«وهي  إيكس   « مرسحية   بعرض  بالكاف 
الفنون  مركز  وإنتاج  خريات  الطاهر  محمد  اخراج 
الدرامية و الركحية بالكاف والذي ينظّم كذلك عىل 
 21 اىل   19 ومن  التظاهرة  هذه  فعاليات  هامش 
نوفمرب الجاري بفضاء دار الشباب محمد القمودي 
ورشة يف املرسح بعنوان »le partage  » من تأطري 
الفّني  النسيج  يف  ومعرضا  الفالح  صالح  املرسحي 

الحائطي للفنانة التشكيلية هدى رجب. 
والركحيّة  الدرامية  الفنون  مركز  مدير  مع  لقاء  ويف 
بالكاف االستاذ عامد املديوين أفادنا أن هذه التظاهرة 
يف دورتها الجديدة ستحتفي بالفرجة مبختلف تعبرياتها الفنيّة ذلك ان 
 Histoire Des Spectacles يف كتابه Guy Dumur الفرجة وكام قال
يف كل اشكالها، سواء أكانت عروضا مقّدسة أو مدنّسة، مسلّية أو مثرية 
وسواء أكان الجمهور العبا لدور أو عىل العكس من ذلك مكتفيا باإلصغاء 
أنّه يصعب تصّور مجتمع ما  الحياة، لدرجة  فإنّها جزء من  واملشاهدة 
حيث ال موكبا دينيّا أو إحتفاال أو لعبة أو عرضا متثيليّا يأيت ليقطع إيقاع 
أو  كالسحر  يشء  بقدرة  يتجاوزها  رمّبا  معنى  ليعطيها  اليوميّة  الحياة 
كالوهم«ومن هذا املنطلق حرصنا عىل اخرتاق فضاءات مشفرة اجتامعيا 
باإلضافة  الجامعية  واملؤسسات  العامة  والّساحات  والشوارع  كاملقاهي 
اىل العلب املغلقة لتنفتح يف املكان وكذا يف الوجهة أو الفئة املستهدفة 
من خالل محاولة استهداف فئات اجتامعية مختلفة تكريسا للحق يف 
إىل  الثقافية  باملادة  الخروج  من  الهدف  كان  وللجميع...«وإذا  الثقافة 
فضاءات غري معهودة ومفتوحة وتقريبها إىل املواطن تكريسا لحقه يف 
الثقافة ومبدأ ثقافة القرب  فإن تطّور املرسح التونيس أواخر الستّينات 
من القرن العرشين وتخلصه من البناية التقليدية للمرسح كان من بني 
أهدافه خلق نوع من التواصل الحميمي بني املمثل والجمهور وتأسيس 
الباّث  حيث  من  املرسحية  العملية  قطبي  بني  وبّناءة  فعالة  ملشاركة 
عن  البحث  خالل  من  للفرجة  جديدة  أشكال  عىل  باإلعتامد  واملتقبّل 
تراثية  وفنيّات جاملية  سينوغرافيات  وتشغيل  جديدة  ركحية  فضاءات 
وشعبية لصيقة باملجتمع  ويف هذا اإلطار يتنزل تنظيم الندوة العلمية 
التطبيقي  للجانب  وسيكون  الثقافية  ورهاناتها  الشعبية  الفرجة  حول 
حضور من خالل برمجة تربص تكويني يف املرسح موجه للهّواة والشباب 
يهدف إىل تطوير خربات وتعزيز القدرات الشخصية والرفع من مهاراتهم 

وطاقاتهم اإلبداعية » 
منصف كرميي 

الكاف:

الدورة الثالثة لتظاهرة »املسرح والفرجة الشعبية«
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 *الشاعر خري الدين الشايب رحلة طويلة مع القصيدة، كيف 
كانت الرحلة ؟

رحلة  كانت  الشعر  وخاصة  عموما  الكتابة  مع  رحلتي  طبعا   
كبريا  انجبت شاعرا  عائلة  اوال يف  متعبة جدا من خالل وجودي 
العائيل  الوسط  الكارثة يف  بداية  الشايب وهذه  القاسم  أيب  أسمه 
وبداية التعرث يف مسرييت ودفعت الثمن باهظا عىل جميع الشعراء 
باعتبار ان من يكتب الشعر بعد الشايب ويف نظرهم مبثابة الكفر 
واغلق  واصمت  عمك  ابن  بعد  شاعرا  تكون  ان  أصال  ميكن  وال 
تكتب سنحرق  ان  تحاول  أصال  نراك  ومازلنا  تحشمنا  ال  الكراس 
ـ  الخطري  املنحدر  هذا  يف  تنزلق  ال  حتى  فاعله  أنت  ما  كل  لك 
ذنب  ال  الذي  الطفل  وأنا  بتعسف  يعاملونني  كانوا  هكذا  نعم 
بطريقة  بثها  لرييد  افكار خطرية  داخله  يف  تتاموج  انه  سوى  له 
يف  حتى  اشعار  من  اليه  يستمعون  كانوا  عام  وغريبة  جديدة 
بتلك  معي  ترصفاتهم  معنى  افقه  ال  وكنت  العائلية  جلساتهم 
الطرق التعسفية وال ادري أصال ان هناك شاعرا اسمه بلقاسم كام 
ينادونه يف العشرية وبدأت معانايت كلام أكتب شيئا ما اال وأالقي ما 
أالقي من مضايقات من أخويت الكبار داخل البيت ومن كالم مر يف 
الشارع اذا خرجت ،كربت موهبتي وكربت معها معانايت وترسبت 
كالنار يف الهشيم رويدا رويدا اوال اىل الصحف والجرائد يف أواخر 
السبعينات ونرشت اول محاولة يف جريدة الرشوق ثم يف أخبار 
الجمهورية ويف ملحق جريدة الحرية وغريهم وكنت كلام تنرش 
يل محاولة اجوب بها شوارع توزر كلها ملاذا ألنني اخاف من ردود 
فعل العائلة املوسعة وعقابهم املتتايل ولذلك هربت لهذه الفكرة 
الصحيح وال دخل يل يف ما يفكرون  الطريق  بأنني يف  يك يؤمنوا 
به حول أبو القاسم وبالفعل هم من أجربوين عىل ان أعود القرأ 
ديوان أغاين الحياة وحصلت الكارثة بالنسبة يل ولهم، ألنني كنت 
أكتب اشياء بعيدة جدا عن افكاره التي كنت احسها بسيطة رغم 
ومثقف  اشهاد  وعدل  زيتوين  الله  رحمه  والدي  وكان  عبقريتها 
بالفعل، ذات مرة وأنا عىل فراش املرض كعاديت منذ خلقت دعاين 
يك أقرأ له بعض من محاواليت ليضحك ـ هكذا قال يل يف ما بعد 
ولكن اصطدم بنص مل يصدق بأن ابنه خريالدين االصفر املكحاح 
وكانت  النص حيث جلس يف صمت عميق  الضعيف كتب هذا 
قلته  ألنني صادق يف كل يشء  ملاذا  ادري  ال  وأنا  تدمعان  عيناه 
وكتبته بادرين بكلمة ال ولن انساها ابدا بعد تصفحه للورقة قائال 
بالحرف الواحد اه يا ابني ستتعذب كثريا فاصرب عىل ما ستالقيه 
معنويايت سوى  من  ترفع  واحدة  كلمة  أجد  ومل  وبعرثين  خوفني 
ادراجي اىل فراش املرض حيث منت وبالفعل  الصمت ثم عدت 
كنت مبثابة الكافر ناهيك اين كنت اتلقى رسائل مجهولة من بعض 
الذين اصبحوا اصدقاء يف ما بعد وبدأت املسرية تكرب فشيئا فشيأ 
اىل ان بدأ اسمي يندرج ضمن أسامء مشاركة يف املهرجانات يف 
إال وال احد  يا صديقي وكلام شاركت يف تظاهرة  توزر وخارجها 
يأيت قبيل للحصول عىل الجوائز هكذا باختصار اىل ان طبعت كتايب 
األول غابية العينني الذي نزل نزول الصاعقة عىل الوشاة الكرث يف 

تلك الفرتة.
* أين يضع خريالدين الشايب نفسه رغم قيمتها االبداعية فهو 

مل يكن محظوظا عند النقاد؟
 بالفعل، ولكن رمبا عامل املكان هو الذي أثر سلبا عىل هذا 
تساهم  بدورها  التي  العاصمة  عن  بعيد  أنني  باعتبار  املوضوع 
كثريا يف التعريف باملبدع  مبا ال شك يف ذلك من عالقات وحركات 
ثقافية مكثفة ولقاءات مبارشة وأنا يف مكان نايئ اعاين معاناة كان 
من املفروض ان تكون عكس ذلك وعندما ترسب اسمي من شاعر 
اىل آخر بدأ بعض النقاد يهتمون مبا أكتب امثال املرحوم الدكتور 
وحمودة  بلوزة  والهاشمي  القايض  ومحمد  طالب  بن  عثامن 

الرشيف كريم  وغريهم 
وكرب االسم وخرج بقوة االبداع اىل كل املهرجانات التي كنت ال 

اغيب عنها ابدا بجوائزها
اىل  وعدت  بالهينة  ليست  ملدة  املرض  محنة  اىل  تعرضت   *

الساحة فمن وقف معك.؟
عملية  يف  متثلت  الفراش  الزمتني  صحية  وعكة  اىل  تعرضت 
جراحية صعبة جدا وذلك عىل مستوى الغذروف النخاع الشويك 
معظم  كتبت  حيث   2004 سنة  يف  العمليات  اصعب  من  وهي 
الجرائد يف الحقيقة عني اليشء الذي ساهم يف تحرك كل االوساط 
املرحوم  الشاعر  برئاسة  أنذاك  الكتاب  اتحاد  فيهم  مبا  الثقافية 
امليداين بن صالح وكل اصدقايئ ـ لألمانة ـ اىل ان وصلت الحالة 
اىل رئيس الدولة يف مكاملة مع امليداين بن صالح عىل أساس السفر 
يب اىل فرنسا الجراء العملية هناك ولكن بعد التأكد ان يف تونس 
لنا من يستطيع ان يجريها رغم صعوبتها وبالفعل كنت محظوظا 

بأن اجريت عني العملية يف مستشفى الرابطة من طرف الدكتور 
مازلت  أنني  املهم  لله  والحمد  أثرت يف صحتي  و  زمال  احسان 

أكتب
من ساللة  وشاعر  قومه  نبي يف  وال  الجريد  ابن  انك  يقال   *

شاعر إرادة الحياة فكيف كانت معك الحياة.هناك يف الجريد؟
الحياة وليس ذنبي   ههههههه، ضحكت ألنني مل أعرف طعم 
أن أكون شاعرا بعد هذا العبقري وأنا العبقري بذاته حسب ما 
سمعته من كبار الحومة بعد أن افرجوا عني من سجن تعسفهم 
ـ أنني أذىك منه وال يتجاوزين بيشء إال يف عامل الزمن باعتبار أن 
القاسم  أيب  فيها  جاء  التي  والفرتة  ملجتمعه  عاكسة  مرآة  الشعر 
بيئتي  طبعاً  خريالدين  فيها  جاء  التي  البيئة  عن  متاما  مختلفة 
أصعب بكثري من بيئته رغم املفارقات الكثرية يعني بيئتي أصعب 
الذي جاءت فيه الحضارة والتكنولوجيا  التعبري عن مجتمعي  يف 
فبيئتي  املرأة  فيهم  مبا  اإلنساين  والتطور  التلفزيونية  والشاشات 
صعبة جدا يف رصد هاته االشياء وماذا ستكتب وملن أصال تكتب 
كل هذه التفاصيل رصدها خريالدين وابدع يف رصدها دون غريه 
التوجه  هذا  يف  ونجحت  نعم  ومدهش  ومضحك  مبك  بأسلوب 
لتتمم  الله  بعثك  وكيف  فقط  بالصدق  لله  والحمد  كبريا  نجاحا 
مكارم الشعر بعد أيب القاسم وأنا ال أريد ان اتشبه بأي شاعر آخر 
ـ أنا خريالدين الشايب نعم ـ وما ادراك مل ال أعتز بنفيس ومبسرييت 
الصعبة ولو كان مكاين شاعر آخر ملا اندثر متاما ومىض يف خرب كان 

* القصيدة موقف هل انت مع مقولة »االبداع وجد لتنوير

الفكر  هجوم  مرحلة  يف  خاصة  العواطف«  وتنوير  العقول   
الظالمي؟

  يف الحقيقة القصيدة موقف تلك هي التسمية صحيحة ولكن 
هو  الجواب  يعني  املوقف  من  املوقف  موقف  وما  املوقف  أين 
الشعراء  لبعض  املواقف  عديد  ألن  ملاذا  السؤال  ليس  الخطري 
ولالسف عطلت مواقفنا ألننا نختلف متاما يف عديد املسائل فأنا 
مثال موقفي من الثورة وما بعدها اىل اآلن واضح يعني انها ال ثورة 
وال هم عليها بالعامية وكذلك بالفصحى واسترشايف كان يف محله 
ومل يتغري موقفي متاما عن 10 سنوات وهنا االختالف يعني كنت 
افكر بجدية الكتب شيئا صادقا قوية عىل العرص يعني استرشاف 
كاد ان يكون تنبؤا بالغيب، نعم هذا ما اكده نص خري الدين الشايب 
عن عديد النصوص االخرى وأصبحت مستهدفا برؤية واضحة من 

عديد املسؤولني السياسني من االخوانيني بطرق ملتوية وخفية
 وقللت حتى من خروجي من البيت بعد اعالمي بأنني افسدت 
عليهم مشاريعهم املخططة وافشلت كل محاوالتهم ومخططاتهم 
الجهنمية  والعديد من األصدقاء يف توزر يعلمون ذلك جيدا بعد 
يل  ورشح  الصغري  األمري  مقهى  يف  األشخاص  احد  من  استضافتي 
كل يشء باختصار انك افسدت مشاريع الحزب الحاكم بكتاباتك ـ 
فاجبته هل أنا مهم لهذه الدرجة وأنا يف توزر ولست يف العاصمة 
القوارير  كل  لها  انتفضت  رضبة  الطاولة  ورضب  نعم  اجابني 
بحامقة أنت تكتب ضدنا ارجوك قالها وبتحذير خطري »انك تتحمل 
انقطع عن  البيت ومل  التزمت  بحيث  كالربق«  مسؤوليتك ومىض 

الكتابة والقراء يعلمون جيدا ما انرشه عن صفحتي بالفايسبوك
*كيف تقيم عزوف املبدعني  عن الفعل النقايب والسيايس يف 

الفضاء العام ما هي االسباب املوضوعية.؟
. أنا أؤمن أن الشاعر الحقيقي هو نقايب باالساس يف كل مواقفه،و 
يف الكتابة يعني الوطنية بذاتها ـ هي نقابة يف قلب املبدع الوطني 
الصادق يدافع عن مواقفه والذود عن مكتسبات الوطن وحرمة 
اراضيه وكرامة مواطنيه وان يكون شوكة واقفة يف حلق كل من 
تحدثه نفسه النيل من حرمة وطنه وشعبه وال يخىش لومة الئم يف 
قول الحق مهام يكلفه ذلك ويف عديد املرّات تّم تهديدنا بالسجن 
الثابتة اىل ان مضوا وبقينا كالطود  ننقطع متاما عىل مواقفنا  ومل 

الشامخ ال تهدنا رياح
* ختاما كلمة حرة

»هل أنا مرة يف حيايت مل أقل كلمة حرة« ـ املهم اشكرك صديقي 
الهادي عىل مرورك بشخصيتي املستعصية  الشاعر العزيز محمد 
عىل كثري من االعالميني الذين يقيدونني مبواقف معينة ورفضت 
واالن معك يحلو الصدق وتحلو الرصاحة  وامتنى لكل القراء قراءة 
والتونيس  العريب  الشاعر  مع  والجريء  الجيد  الحوار  لهذا  شيّقة 
والتوزري املريض ال الكبري ألنها تزعج عديد الشعراء املرىض بكورونا 
مستوياتهم  كانت  مهام  االبداع  عىل  تطفلهم  من  الربيء  ،الشعر 
االدارية املرموقة وهذا ال يعني أن كل هؤالء بالرضورة ان يكونوا 

شعراء نصوصهم  تدل عىل محدودية مواهبهم وشكرا للجميع.

لم يكن ذنبي أنني أحمل لقب العبقري أبو القاسم الشابي 
ليس من السهل أن تحاور  شاعرا  يف حجم  الشاعر  
الجريدي  التوزري التونيس خري الدين الشايب سليل 
شاعر  هو  الشايب،  القاسم  أبا  الحياة  إرادة  صاحب 
يكتب   نكتة،  ساخر،ضاحك،صاحب  العادة..  فوق 
بالفصحى و يتقن  القصيدة باللهجة العامية، اخرتنا  

لقاءه فكان هذا الحوار لجريدة الشعب

الشاعر خير الدين الشابي  

أسماء كثيرة في الساحة 
الثقافية ال تتقن كتابة الشعر!

* حاوره : أبو جرير

الحوار األدبي
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ثقافة

لقاء مع الكاتب الكندي-الهايتي
)Dany Laferrière(داني الفريير

يف إطار االنفتاح عىل رموز اإلبداع والفكر والبحث العلمي، نظّم املجمع التونيس للعلوم 
واآلداب والفنون »بيت الحكمة« سلسلة لقاءات مع أكادمييني ومبدعني عامليني لتقديم 
مسرياتهم وبحوثهم ومقارباتهم، ويف هذا اإلطار استضاف يوم الخميس 11 نوفمرب 2021 
قّدمته  الذي   ،)Dany Laferrière(»الفريير »داين  الكندي-الهايتي  والكاتب  األكادميي 
الباحثة  اللّقاء  األستاذة رجاء ياسني بحري رئيسة قسم اآلداب باملجمع، وأرشفت عىل 

هند سوداين وهي أستاذة الفرنسيّة يف كليّة اآلداب والفنون واإلنسانيّات مبنوبة.
القضايا  إىل عديد  وإبداعيّة  أكادمييّة  واكبتها نخب  التي  األمسية  الضيف خالل  تطرّق 
ذات العالقة بتجربته األكادمييّة وتحديدا يف األكادمييّة الفرنسيّة، كام تناول اللّقاء طبيعة 
حول  بالشاعريّة  مفعم  بأسلوب  السياق  هذا  يف  تحّدث  إذ  اإلبداعيّة  الضيف  أعامل 

أحداث الطفولة » الكامنة بالرضورة يف خيال كل مبدع« حسب عبارته. وتناول »داين 
األكادميي  ورصامة  الروايئ  انسيابية  بني  املوّحد  بأسلوبه   )Dany Laferrière(»الفريير
إشكاالت الوطن ومختلف قضايا املعيش. تلك هي مسرية أكادميي جمع بني املامرسة 
الفنيّة والصحفيّة واألكادمييّة ماّم جعله وفقا لبعض النّقاد من أبرز كتّاب الفرنكوفونيّة 

عامليّا.

هذه  متثل  الثقايف  الحدث 
بنزرت  لوالية  بالنسبة  املرة 
بالفن  حبىل  ايام  خمسة  يف 
لها  اتخذت   ، الجميل  الراقي 
حسيبة  مهرجان   ( عنوانا 
والسنام(  للموسيقى  رشدي 
بلغ  الذي  املهرجان  هذا   ،
قوية  بارادة  السابعة  دورته 
من املندوبية الجهوية للثقافة 
ودار الثقافة ببازينة - جومني 
للفنون  الشامل  وجمعية 

والتنمية الثقافية

حسيبة رشدي عذابات طفولة ومجد فنانة
عبد  للدكتور  جديد  كتاب  صدور  مع  الدورة  هذه  تزامنت 
) حسيبة رشدي  بعنوان  الربوع  تلك  اصيل  املرساين  الرحامن 

عذابات طفولة
ومجد فنانة( تم تقدميه امام جمع محرتم من املثقفني باسلوب 
الدكتور  مقدمه  فيه  قال  الذي  الكتاب  هذا  وطريف،  شيق 
محمد عبيد : ) انه كتاب يحوم حول نجمة من نجوم الغناء 
والطرب يف تونس ،قد صيغ بكثري من التحري والتدقيق وبجهد 
ملحوظ يستحق التثمني ملا ميثله من دعم للمكتبة املوسيقية 
التونسية وما فيه من اضافة وافادة الهل الفن وانا منهم كلام 
اكتشفنا ما مل نكن نعلمه عن هذه الفنانة املكافحة واملناضلة 

).....

لمة العشاقة
اعقبت فقرة تقديم الكتاب ملسة تكرميية  شمل بها املنظمون 
الدراما  ونجم  املرسحي  الفنان  بينهم  من  املبدعني  من  جمعا 
وقع  لحضوره  كان  الذي  التوايت  كامل  الكبري  املمثل  التونسية 
مؤثر يف نفوس ابناء املنطقة وخاصة مثقفيها وشبابها التلمذي 
الرحامن  عبد  الدكتور  االكادميي  والباحث  الكاتب  كذلك   ،
سالمة  بن  حمدي  واالذاعي  البكاي  رشيد  والصحفي  املرساين 
مبعوث القسم العريب الذاعة مونريال واالعالمي محمد الهادي 

البكوري واملرسحي البشري خمومة ...

بازينة تغني حسيبة 
يف مهرجان حسيبة شدت االصوات باغانيها فرتددت اصداؤها 
يف كل االرجاء ، بتفاعل وعشق كبريين من املطربني واملطربات 
العويني وفيصل رجيبة ومروان عيل  رجاء بن سعيد وعفيفة 
ومحمد.موحى وفاروق السالوي وعبري الكالعي، وبرشى كريم 

وبالل بن حسن وعامد الرياحي...

حسيبة رشدي كما لو كانت بيننا
كان هذا هو عنوان الرشيط الوثائقي الذي اعده كاتب هذه 
االسطر ومام جاء فيه: ) يقال ان مسرية االلف ميل تبدأ بخطوة 

، لكن عن أي خطوة نتحدث ، اذ ليست كل الخطوات قادرة 
عىل الرسوخ والصمود ، وليست كلها قادرة عىل رفع التحدي 

واالسهام يف كتابة التاريخ ،
، هل  عنها  التبي( هل سمعتم  عبد  بن  ) زهرة  تعرفون  هل 
خربتم حامسها وجاشها ، باسها ومراسها ، عزمها وحزمها ضد 
الخنوع والركوع ، ضد بائد الطقوس والنكوس وباليا النفوس 
، لتخرج بارادتها عن السائد واملالوف وتؤسس لنفسها مسارا 
افل  نجام  الفن  سامء  يف  وتطلق  مجدا  وتصنع  سرية  وتنحت 
العمر ومل يافل وترسم اسام مل يزل بيننا مقيام ثابتا متوهجا داال 

عىل صاحبته الفنانة التونسية العربية الكبرية حسيبة رشدي
حسيبة رشدي ، ومن كان يدري ان تخرج تلك الفتاة الصغرية 
يف  سعيد(  اوالد   ( قريتها  من  ربيعا  عرشة  الخمسة  ذات 
مرتفعات جبال مقعد من ناحية جومني فيام كان يعرف ب ) 
عمل ماطر( شامل غريب بنزرت ، ان تخرج من بيئتها الصغرية 
النائية اىل افق ارحب بارادة قوية قد  الربوع  الفقرية يف تلك 
املايض  القرن  ثالثينات  يف  ذلك  ،كان  الرجال  اعتى  ميتلكها  ال 
،حيث ركبت زهرة بن عبد النبي او حسيبة رشدي كام عرفناها 
رشاع املغامرة الفنية تلبية لهاتف كان ينادينا المل ظل ينبض 
خفاقا يف وجدانها ،من ماطر ايل بنزرت ثم اىل تونس الحارضة 
فصفاقس ، من باريس اىل القاهرة ، من باب سويقة اىل منهاتن

عىل قول الرشيد ادريس، كلها كانت محطات بارزة وعالمات 
الفني  الكاملة مجدها  الفنانة  فارقة صنعت من خاللها هذه 

التليد يف عامل املوسيقى واملرسح والرقص والسينام
كانت من اوىل الفنانات التونسيات التي سجلت البوم اغانيها 

يف باريس والرشق 
البطولة  دور  تتحصل عىل  تونسية  ممثلة  اوىل  االوسط وهي 
البرز  غنت  من  اول  وهي  مرصي  سيناميئ  رشيط  يف  االوىل 
تقمصت  من  وهي  عرصها  يف  واملشارقة  التونسيني  امللحنني 
ابرز االدوار يف السنام التونسية الناشئة وهي من مل تبخل عىل 
وطنها تونس الحبيبة بالدعم واملساندة ايام املحنة االستعامرية

سنة2012   وفاتها  وتاريخ  سنة1918  مولدها  تاريخ  بني  ما 
الراحلة الكبرية حسيبة رشدي 94 عاما بالتامم  عاشت فنانتنا 
والكامل ، عاشتها جوالة قوالة ، مبدعة فعالة ، صداحة مداحة 
، وبارادتها عادت يف النهاية اىل مهدها االول كام بدات بدوية 

فالحة.
رشيد البكاي 

ببيت الحكمة

محاضرة من مالمح 
»الكوني« يف 

التصوّف األكربي
قسم  ينظّم  املتتالية،  الفكريّة  األنشطة  إطار  يف 
واآلداب  للعلوم  التونيس  باملجمع  اإلسالميّة  الدراسات 
والفنون »بيت الحكمة« يوم الجمعة 19 نوفمرب 2021 
عىل الساعة 10 محارضة بعنوان:« من مالمح »الكوين« 

يف التصّوف األكربي«، يقّدمها األستاذ محمد بالطيب.

ملتقى عليسة الدولي للمبدعات ...حسيبة رشدي تعود اىل اهلها متسربلة يف مهرجان

تفاحة البدء جنة االحتمال
*أبو جرير 

بتونس  الثقافية  للشؤون  الجهوية  املندوبية  من  بدعم 
وبالرشاكة مع دار الثقافة ابن خلدون وبيت الشعر القريواين 
نوفمرب   18 الخميس  اليوم   تنطلق  للغات  العايل  واملعهد 
2021 عىل الساعة الثالثة بعد الظهر فعاليات ملتقى عليسة 
جمعية  تنظمه  والذي  الرابعة   دورته  يف  للمبدعات  الدويل 
النشيطة  الجمعية  هذه  الثقافية  السياحة  و  لالبداع  تونس 
التي نجحت يف تنظيم عديد التظاهرات  الكربى نذكر منها : 
األيام الشعرية التونسية  ـ والبحر يقرأ ـ وتأثيث فقرة تونس 

يف املهرجان العاملي للشعر
له  األضواء وجذب  الفتي رغم حداثة ميالده خطف  امللتقى 

به من  التي مرت  الوطني والدويل والدليل عىل ذلك قيمة األسامء  املستوى  األنظار واالهتامم عىل 
مختلف الجنسيات واملشارب والتعبريات الفنية منها رائدة الروائية الكويتية  الدكتورة فاطمة العيل  
و املطربة الكبرية جاهدة وهبة والشاعرة اللبنانية ماجدة داغر و الشاعرة  التقدمية سناز زادة فر 
من ايران وجميلة املاجري و الباحثة و املفكرة  آمال القرامي وغريهن . ولسائل أن يسأل ملاذا هذه 
التظاهرة النسوية و مجتمعنا متصالح مع املساواة فنجد اإلجابة عند مدير التظاهرة عادل الجريدي 
حيث يقول » جاءت فكرة ملتقى عليسة الدويل للمبدعات يف سياق دعم املكتسبات التي حققتها 
جميع  عىل  الريادي  دورها  تثمني  و  العريب  و  اإلقليمي  املستوى  عىل  بها  متيزت  و  التونسية  املرأة 
األصعدة  ثقافيا و فكريا ومعرفيا و سياسيا  لتصبح بذلك مثاال يحتذى به ومنوذجا تقدميا صاغ نشيد 
التحرر و االنعتاق مبا قدمته من نضاالت وتضحيات متشيا مع حركة التنويرو االصالح يف تونس الطاهر 
والهرسلة  الحصار  من  نوعا  العربية  و  التونسية  املرأة  عاشت  األخرية  السنوات  يف  و  لكن  الحداد. 
ومحاولة شطب مكتسباتها والعودة بها اىل القرون الغابرة .وألن الثقافة هي رائد الشعوب ومقياس 
رقيها و تطورها ، وهي املدافع الرشس عن قيم الجامل/ قيم الحياة أطلقنا عنان الفكرة فكانت ملتقى 
عليسة الدويل للمبدعات  محطة  ثقافية تهتم باآلداب و الفنون النسائية وتدعم حضور املرأة مبا  يليق 

مبقامها الرفيع و ألنها وبكل بساطة تشكل نصف املجتمع و حاضنة نصفه اآلخر«.
اختار امللتقى يف دورته الرابعة ان يوزع أعامله عىل عديد الفضاءات الثقافية غاية استهداف  عدد أكرب 
ممكن من جمهور الشعر و الفن وان ال تنحرص أعامله يف مكان واحد .فقد متت برمجة حفل االفتتاح 
بدار الثقافة ابن خلدون  وهو عبارة عن عرض ابداعي متكامل ميتزج فيه الشعري بالغنايئ واملوسيقي  
والشاعرة  كبة  قيس  ريم   : العراقية  والشاعرة  اليعقويب  : سمية  التونسية  :الشاعرة  بامضاء  كل من 

االمارتية : مريم زرعوين والشاعرة املغربية : ليىل نسيمي
عازف  من  ومبرافقة  حقي  جميلة  الفنانة  بصوت  غنائية  مداخالت  الشعرية  القراءات  وتتخلل 

الساكسوفون طارق معتوق  مع عرض فيلم قصري يلخص أعامل الدورات السابقة  للملتقى.
أما اليوم الثاين فسيتحول امللتقى اىل فضاء الحرم الجامعي بني الشباب الطاليب بالرشاكة مع املعهد 
العايل للغات بتونس  اين سيقيم الندوة الفكرية  تحت عنوان » يف األدب النسايئ » والتي سيرتأسها 
األستاذ طارق بوعتور  مدير قسم العربية و الرتجمة باملعهد وقد متت برمجة املداخالت عىل النحو 

التايل .
املداخلة األوىل لألستاذة  أسامء السبوعي )أنثى التوق ال الطوق( املداخلة الثانية لالستاذة نورة قريع 

)الحوار القصيص يف رواية ذاكرة الجسد ألحالم مستغامني : قراءة و دالالت(
املداخلة الثالثة لالستاذة  حياة بربوش ) جسدنة الكتابة يف الرواية املغاربية املعارصة (

وبعد النقاش سيفسح املجال للقراءات الشعرية  لكل من  الشاعرة نعيمة النصيبي و الشاعرة عائشة 
املؤدب - والشاعرة سعيدة الفرشييش  - والشاعرة اسامء الرشقي -  والشاعرة هدى الهرمي  والشاعرة 
الرثيا رمضان. أما اليوم الثالث فسيحط امللتقى رحاله يف مدينة القريوان لتكون األمسية الختامية يف 
ضيافة بيت الشعر القريواين بامضاء زكية الطنباري – والشاعرة بسمة الحذيري و الشاعرة فضة خليفة 

والضيفات العربيات.
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المسرحية والسينمائية أسمى بلعيد:

حركتي الرمزية رسالة تضامن مع النساء ضحايا 
العنف واالغتصاب واالستغالل

اختارت أسمى بلعيد املمثلة املرسحية و السينامئية و الناشطة النسوية الخروج عن املعتاد وكرس القاعدة املتعارف عليها يف أيام قرطاج السينامئية، 
عندما ارتدت خالل اختتام فعاليات املهرجان معطفا كتُب عليه أسامء لشخصيات نسائية تونسية وعربية وعاملية كّن ضحايا للعنف أو للقتل أو 
االغتصاب، إىل جانب شعارات تدافع عن قضايا املرأة وعن املساواة التامة والفعلية بني النساء والرجال ومقاومة العنف واالستغالل املسلّطني عىل 

النساء.
أسمى بالعيد ويف ترصيح خصت به الشعب قالت إنها من خالل حركتها الرمزية أرادت تذكري الرأي العام بقضايا النساء وعدم نسيانهن وأن العنف 
قاتل، مؤكدة أن الفنان يجب أن ال يكون معزوال عن واقعه وأن تكون هواجسه وهمومه مرتبطة بالقضايا العادلة وملتزما بالدفاع عنها بعيدا عن 

االبتذال والسطحية.
وشددت بلعيد عىل وجوب وأهمية تضامن النساء فيام بينهن يف كل زمان ومكان وخلق قوة تتصدى لكل محاوالت التهميش واالستغالل يف املجتمعات 

الذكورية املتخلفة، مشرية إىل أن حركتها الرمزية رسالة تضامن مع النساء ضحايا الشقاء والعنف واالغتصاب واالستغالل يف تونس ويف العامل.
لإلشارة، الفنانة أسمى بلعيد لعبت البطولة يف فيلم »سقالة« الذي شارك يف أيام قرطاح السينامئية، وتقول أسمى إنها استلهمت فكرة حركتها الرمزية 
من قصة رحمة لحمر التي كانت ضحية اغتصاب، إىل جانب  مئات القصص األخرى املدمرة لقتل النساء واغتصابهن واستغاللهن يف تونس ويف العامل، 

لذلك عىل الفنان أن ال يبقى صامتا أمام هذه الجرائم وعىل النساء  الرفع من قيم التضامن والتآزر والوحدة وتعزيز مقاومتهن.
صربي الزغيدي

الدورة الثانية لـ »ملتقى األيام الشعرية« بالمنيهلة

ماذا عن األدب يف زمن الجائحة؟
»أبو  الثقافة  دار  مع  بالرشاكة  تنظيمها  بعد 
الثامنة  الدورة  لفعاليات  الشايب«باملنيهلة  القاسم 
أكتوبر  و31   30 املنفرد«يومي  العزف  »أيام  لـ 
الرابعة  الدورة  لفعاليات  املشرتك  وتنظيمهام   2021
لـ«امللتقى الوطني للرقص«من 4 اىل 7 نوفمرب الجاري 
الثقافية  للشؤون  الجهوية  املندوبية  إرشاف  تحت 
املنيهلة  الثقافة  دار  مبدعي  جمعية  تنظّم  باريانة 
التي يرأسها االستاذ فتحي املدوري فعاليات الدورة 
 27 يومي  وذلك  الشعرية«  األيام  ملتقى  لـ«  الثانية 
و28 نوفمرب 2021 ليكون املحور العام لهذه الدورة 

» األدب زمن الجائحة » 
ويفتتح امللتقى يف يومه االول باستقبال للضيوف 
أغنية ترحيبية من  تقّدم  الشعرية حيث  الخيمة  يف 
كورال املوسيقى لدار الثقافة املنيهلة الرشيك الفاعل 
يف التنظيم ثم تنتظم ورشة رسم لوحة مجسم للشاعر 
املرحوم عبد الله مالك القاسمي بارشاف أنس بركايت 
الدين  شمس  الشاعر  تنسيق  من  أمسية  لتنتظم 
للشؤون  الجهوية  املندوبة  بكلمة  وتفتتح  العوين 
الثقافية بوالية أريانة االستاذة  سمرية عموري فكلمة 
العمريي  ربح  االستاذة  املنيهلة  الثقافة  دار  ملديرة 
فكلمة لرئيس الجمعية املنظّمة ثم يكون املوعد مع 
مجموعة من القراءات الشعرية من تأثيث الشعراء 

حافظ محفوظ ، محمد املي ،ناجي بن جنات ،الهادي جاء بالله، عادل الهاممي ، فريد السعيداين، منصف كرميي و ليىل رحموين 
املجيد  وعبد  فتحي،  آدم  واملبدعني  الشايب  فضيلة  املبدعة  تكريم  تتخللها  عامر طبوعي  الفنان  مع  موسيقية  مراوحة  وتتخللها 

اليوسفي و حسني الغريب  
ويوم 28 نوفمرب ويف جلسة يديرها الشاعر فريد السعيداين يقّدم األستاذ شمس الدين العوين مداخلة بعنوان« األدب زمن 
الله بن يونس، عيل  الزاير ، وداد بيويل ، عبد  الجائحة »ثم تنتظم حصة للقراءات الشعرية بامضاء الشاعرات والشعراء أمامة 
الثقافة  اليوسفي تتخللها قراءات شعرية لثلة من منخرطي نوادي الشعر و األدب بدور  مبزعية ، حسني الغريب و عبد املجيد 
فاختتام أشغال هذا امللتقى بحفل موسيقي مع مجموعة من األغاين امللتزمة لنادي املوسيقى بدار الثقافة املحتضنة ويتّم  توزيع 

الشهائد عىل املشاركني واملساهمني يف تأثيث مختلف فقرات هذه التظاهرة االدبية 
الثقافية باملنطقة مبولود  الثقافة املنيهلة تأسست يف 17 جويلية 2018 لتزدان الساحة  جدير بالذكر ان جمعية مبدعي دار 
جمعيايت ترتكب هيئته من ثلة من الفاعلني الثقافيني مبا سيمّكن من دفع القاطرة الثقافية باملنيهلة نحو األرقى ومبا سيجعل من 

املنطقة منارة ثقافية بوالية أريانة 
أمرية قاريش 

في زغوان:

الدورة الثالثة لـ »األيام 
الثقافية الطالبية« 

ودعم  ارشاف  تحت 
الجهوية  املندوبية 
بوالية  الثقافية  للشؤون 
مع  وبالرشاكة  زغوان 
للفالحة  العليا  املدرسة 
املركّب  نظّم  باملقرن 
الذي  بزغوان  الثقايف 
ادارته  عىل  يرشف 
بوهريرة  بالل  االستاذ 
الثالثة  الدورة  فعاليات 
الثقافية  لـ«األيام 
بزغوان«وذلك  الطالبية 
نوفمرب   13 إىل   10 من 

الجاري 
هذه  شهدت 
يومها  يف  التظاهرة 
االول من املدرسة العليا 
مقرن  مبنطقة  للفالحة 
ورشة  تنظيم  خالل  من 

مراسم جدارية  طالّبية بإرشاف كل من سميع بن الحطاب ، سامي مطري و زياد يحيا 
لتحيي يف الفرتة املسائية الفنانة ناجحة جامل حفال فنيا موسيقيا  

ويوم 11 نوفمرب الجاري وبفضاء املركّب الثقايف بزغوان نظّمت مجموعة من الورشات 
املفتوحة للطلبة وهي »ورشة املرسح« بإرشاف املمثل املرسحي أحمد بالشيخ و«ورشة 
األستاذة   بإرشاف  الرقص«  و«ورشة  مطري  سامي  الرّسام   بإرشاف  التشكيلية«  الفنون 

سريين العبايس . 
ويوم 12 نوفمرب كان لطلبة الجهة وبفضاء دار الثقافة بزغوان موعد مع دورة تدريبية 
الجبايل فأمسية موسيقية مع عرض للفنان   يف  » فن الخطابة » بإرشاف املدربة أمرية 
أحمد املاجري ليكون اختتام هذه التظاهرة الثقافية التي تستهدف فئة الطلبة يوم 13 
نوفمرب الجاري مع خرجة ترفيهية إىل جبل زغوان تتخللها ورشة يف التصوير الفوتوغرايف 

يف تأطري لألستاذ عزيز مرجان.  
منصف كرميي 



23اخلميس 18  نوفمرب 2021 - العدد 1669 
رياضة

تصفيات كأس العالم قطر 2022

املنتخب الوطني يتأهل
 إىل املرحلة الختامية بشق األنفس

الوزير حضر بمعيّة بوصيان إلى ملعب رادس

من أمر بغلق املقصورات 
يف وجه الجريء ومرافقيه؟  

تعرّض وديع الجريء وجامعته اىل موقف محرج يوم  16 نوفمرب 2021 قبل انطالق مباراة املنتخب 

متثل يف إغالق املقصورات يف ملعب رادس وعدم السامح للجريء والوفد الجامعي بالدخول ملواكبة 

املباراة.

السامح  بعدم  أمر  الرياضة  وزير  من  وبتعليامت  الريايض  الحّي  مدير  فإّن  مطلعة  ووفق مصادر 

مبتابعة  ومرافقيه  الجريء  لوديع 

يف  الخاصة  املقصورات  من  املباراة 

العادة.  عليه  دأبت  مثلام  امللعب 

ومبا أن املنشأة الرياضية تتبع الوزارة 

مشموالت  من  هي  كذلك  فإدارتها 

الريايض  بالحي  والعاملون  الوزارة 

يأمترون بأوامر الوزير.

حرض  فقد  ذاتها  املصادر  وحسب 

اللجنة  برئيس  مرفوقا  الوزير 

تابعا  وقد  بوصيان  محرز  األوملبية 

املباراة من املقصورة الرشفية قبل أن 

يغادر الوزير قبل نهاية املباراة دون 

الجامعي  املكتب  أعضاء  يلتقي  أن 

ودون تهنئة الالعبني واملسؤولني بعد 

ضامن الرتشح ملباريات الباراج.

أعضاء  وبقيّة  الجريء  أجرب  وقد 

االمتثال  عىل  الجامعي  املكتب 

مثلام  املباراة  وتابعوا  العليا  لألوامر 

نقلت الصور التلفزية.

محمد

تأهل املنتخب الوطني أكابر لكرة القدم، إىل املرحلة 
الثالثة واألخرية من تصفيات كأس العامل قطر 2022، 
بعد االنتصار عىل املنتخب الزامبي بنتيجة 3ـ1 يف 

الجولة السادسة.
ومتكن املنتخب الوطني من حسم بطاقة العبور منذ 
شوط املباراة األول عندما سجل ثالثة أهداف بفضل 
كام  معلول،  وعيل  دراغر  ومحمد  العيدوين  عيىس 

أضاع وهبي الخزري رضبة جزاء يف الشوط األول.
يف  أخرى  أهداف  إضافة  عىل  قادراً  منتخبنا  وكان 
شوط املقابلة الثاين ولكنه أضاع عديد الفرص، مقابل 

لتذليل  جزاء  رضبة  من  الزامبي  املنتخب  استفادة 
الفارق.

الثانية  مجموعته  صدارة  الوطني  املنتخب  وتصدر 
إىل  بالتأهل  له  يسمح  ما  وهو  نقطة،   13 برصيد 

امللحق الذي سيقام يف شهر مارس القادم.
وسيتعرف »نسور قرطاج« عىل منافسهم يف املرحلة 
الثالثة واألخرية، الشهر القادم بإقامة القرعة الخاصة 

بهذا الدور.
يكون  قد  القادم  منافسنا  فإّن  التثمينات  وحسب 
منتخب مرص أو مايل أو غانا أو الكونغو أو الكامرون.

تعرض مقر اإلتحاد الرياضي
 املنستريي اىل السرقة  

كشفت هيئة االتحاد املنستريي عن تعرض مقره اىل الرسقة  و ذكر الفريق بأنّه وقع تأجيل 
عملية بيع االشرتاكات اىل أجل اخر سيقع اعالم الجمهور بها يف مرحلة الحقة. 

عنّي االتحاد اإلفريقي لكرة القدم 

إفريقي  جنوب  تحكيم  طاقم 

لكأس  الذهاب  لقاء  إلدارة 

السادس  الدور  يف  الكنفدرالية 

سيجمع  والذي  مكرر  عرشة 

مبلعب  الجاري  نوفمرب   28 يوم 

نايرويب انطالقا من الساعة الثانية 

توسكر  نادي  تونس  بتوقيت 

الصفاقيس.  بالنادي  الكيني 

ثاندو  سيقوده  الطاقم 

هالوس ندزانزيكا ويساعده 

وغارا  رازومييزاين  خمويس 

يضطلع  بينام  موكانا 

وسيتفقد  بادي  لوكسولو 

السيل  التنزاين  الطاقم 

ليوندا.

الحكم الجنوبي االفريقي ثاندو هالوس
 ملقابلة نادي توسكر الكيني والنادي الصفاقسي

22
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ملفّ كوليبالي ...هل يصلح القروي ما أفسده اآلخرون ؟...  

األهلي املصري عائلة كبرية ...تقدّر النّجم و تحرتمه...
ناس تبني ...وناس تهّد... ناس تصعد بك إىل الّسامء... وناس مترمدك يف األرض...هذا هو حال الّدنيا... وحال الّنجم الساحيل من هذه القناعات... كوليبايل العب متوقّف عن 
اللّعب... متورّط يف حكم من نزاعات الفيفا...مطالب بدفع أكرث من 5 مليارات لألهيل املرصي... يأيت املهدي العجيمي بتزكية و دعم من رضا رشف الّدين و يقوالن للحائط  » 
برّب طيح علينا« و يورّطان الّنجم يف خمسة مليارات و يغادران الّنجم و يرتكان خلفهام فضيحة و صفقة كارثيّة تزيد من متاعب الفريق ...الحّل اليوم عند األهيل املرصي ...ال 
بّد من اتّفاق لجدولة هذا الّدين و تقسيطه حتّى ال يجد الّنجم نفسه ممنوعا من اإلنتدابات يف املركاتو القادم...ماهر القروي الرّئيس الجديد للّنجم أكّد أّن األهيل املرصي عائلة 
كبرية تقّدر وتكّن للّنجم احرتاما كبريا...وبني األهيل املرصي  والّنجم تنافس ريايض شديد ما يف ذلك شّك و لكن بينهام أيضا احرتام كبري و عالقات ممتازة و التّنافس يف امللعب 
يقابله وّد كبري  و احرتام خارجه و بعيدا عنه ...  وقنوات التّواصل مفتوحة بخصوص موضوع كوليبايل و املساعي الصلحيّة موجودة ومتقّدمة وتوحي بوجود بوادر انفراج و حّل 

للمشكل...و اللّه غالب ...الّنجم يعاين و يقايس مخلّفات املرور الكاريث لبعض األسامء يف إدارته و املرشفني عليه و املتقّدمني عنه.
هذا ويذكر أّن مستحقات الالعبني فقد تفوق 21 مليارا.

لومار يعود لتدريب النجم 
الساحلي

حصل اتفاق رسمي بني هيئة القروي واملدرب الفرنيس روجي لومار يتوىّل مبوجبه تدريب 
النجم خلفا للسعد الدريدي الذي متّت اقالته من مهامه لسوء النتائج التي حّققها مع 

الفريق يف بداية هذا املوسم الريايض الجديد.
محمد

حكام مقابالت الرابطة االولى   

ليومي الخميس والجمعة...
الخميس 18 نوفمبر 2021 :

الساعة 14:00 :
نجم املتلوي - نادي حامم األنف  )الحكم جالل السحباين(

اتحاد بنقردان - امل حامم سوسة )مجدي بالحاج عيل(

الجمعة 19 نوفمبر 2021 : )الساعة 14 (:
اتحاد تطاوين - الرتجي الريايض ) الحكم نرص الله الجوادي(

المجموعة الثانية :
الخميس 18 نوفمرب  2021 )الساعة 14( :

مستقبل سليامن - هالل الشابة )الحكم سفيان قتات(

الساعة 16 :
االتحاد املنستريي - االوملبي الباجي ) الحكم يوسف الرسايري(

النادي اإلفريقي –ترجي جرجيس )الحكم أمري لوصيف(
الجمعة 19 نوفمرب 2021 )الساعة : 14(

النجم الساحيل - مستقبل الرجيش  )الحكم خالد قويدر(

الوطنية  اإلدارة  نظمته  الذي  امللتقى  انتهى    
والذي  املراقبني  لفائدة  قمرت  بضاحية  للحكيم 
حرضه قرابة 50 مراقبا. هذا امللتقى عرف عند 
عن  وأسفرت  االنتباه  شدت  حادثة  انطالقه 
الوطنية رضا فهمي فندق  مغادرة عضو اإلدارة 
كناطق  منصبه  من  انسحابه  وإعالنه  املرادي  
لدائرة  وكرئيس  التحكيم  إدارة  باسم  رسمي 
الذي  املراقبني  سلك  ومن  الشبان  حكام  تعيني 
القطع  قرر  أن  بعد  املوسم  هذا  خالل  له  عاد 
مع خطة منسق عام. أّما سبب انسحاب فهمي 
طرف  من  لها  تعرّض  التي  اإلهانة  إىل  فيعود 
موظّف بإدارة التحكيم. صورة الحادثة تتمثّل يف 
رفض هذا املوظف تسليم بدلة فهمي الرياضية 
نفس  يف  معه  يقيم  الذي  لزرق  توفيق  لزميله 
باألمر شخصيا  املعني  بحضور  ومطالبته  الغرفة 

لتسلمها وهو ما تعّذر عليه حينها لشعوره بأمل 
إهانة  الساق. فهمي رأى يف ذلك  عىل مستوى 
لشخصه ولصفته بإدارة التحكيم الذي هو أحد 
أعضائها   إضافة إىل أنه كان له الفضل يف انتامء 

لدى  له  بالتوسط  لإلدارة  املوظف  هذا 
الوظيفة  تلك  يشغل  يك  الجامعة  رئيس 
مكاملة  ورغم  ذلك.  عىل  يشهد  وقرياط 
البدلة  تسلم  بأنه  ليعلمه  قرياط  هشام 
للفندق,  العودة  منه  ليطلب  ثّم  مكانه 

فإن الناطق الرسمي إلدارة التحكيم ورئيس 
دائرة تعيني حكام الشبان رفض ذلك.

بالحادثة  الجامعة  رئيس  فهمي  رضا  أعلم  وقد 
ولكن مل يقع اتخاذ أي موقف والحال أن رئيس 
الجامعة جّمد نشاط توفيق العجنقي وحمدي 

رضا  فهم  وقد  التحقيق.  انتهاء  حتى  املاجري 
التحكيم  بإدارة  فيه  مرغوبا  يعد  مل  أنه  فهمي 
بتربيره  خصوصا  عنها  يدافع  فتئ  ما  التي 
ملختلف وسائل اإلعالم العقوبات املسلطة 
عىل الحكام والحال أنه يعلم جيدا أن 
هذه  العقوبة.  قرار  تتخذ  مل  اإلدارة 
اإلدارة مل تقم حتّى بدعوته ملختلف 
رغم  األخريتني  السنتني  يف  امللتقيات 
البقية    يحرض  بينام  بها  عضو  أنه 
ويأتون من مختلف مناطق الجمهورية 
وهو يقطن بالعاصمة. كام مل تعلمه إدارة 
التحكيم بانطالق بطولة الشبان يف الشهر القادم 
تعيني  عن  املسئول  وهو  للموسم  يستعد  حتى 

حكامها.
عمر

املستوى  الهواة  رابطة  بطولة  السبت  هذا  تنطلق 
األول  - »الشعب« تقّدم لكم قامئة مدريب الفرق

المجموعة 1
جمعية أريانة : فيصل بن أحمد - مستقبل املرىس : 
عبد الكريم بوقرة - اتحاد الجديدة : سلوان الصغري

ملعب منزل بورقيبة : نبيل الزواوي  - ستري جرزونة: 
الله- موج منزل عبد الرحامن : محمد  مهدي فتح 

التومي
المجموعة 2

 : التمري -نادي الحاممات  العمران : محمد  شبيبة 
حمودة عامر - النادي املنزيل : سليم عبد الغفار - 

النجم الخالدي : أمني الباجي
برج  اتحاد   - الوساليت  حسن   : الرياضية  قرنبالية 

السدرية : محمد السويحيل
المجموعة 3

نجم الفحص : جامل املناعي - اتحاد بوسامل : نارص 

اللمويش - أوملبيك الكاف : عبد املجيد الحاميدي
وداد الرسس : سفيان الغرب - نادي الجريصة : عبد 

الصمد الجباري - نادي مكرث : أمين العياري
المجموعة 4

السبيخة  العياري - مستقبل  : هيكل  اتحاد سليانة 
لسعد   : العيون  حاجب  نادي   - التومي  حسام   :

الرشيطي
نجم الوسالتية : كريم الرتيك - اتحاد سبيطلة : زياد 

الدربايل - بعث بوحجلة : صابر الرشيف
المجموعة 5

النادي الهاليل : حمدي امليالدي- أهيل بوحجر : معز 
علية - نرس طبلبة : مراد السبعي

قصيبة  اتحاد   - القاطري  مراد   : الرياضية  النفيضة 
 : الساحلني  مشعل   - عمر  الحاج  رشاد   : املديوين 

مهدي ضيف الله
المجموعة 6

 : جلمة  نرس   - الشاوش  فاضل   : املكنني  سبورتينغ 
أنيس عبد الالوي - كوكب عقارب : سفيان الفقيه

 : قرقنة  محيط   - الغضاب  سامي   : جبنيانة  نادي 
أسامة املليتي - ملعب املكنايس : ناجي قراش

المجموعة 7
 - بوجلبان  القادر  عبد  أنيس   : القرصين  مستقبل   
هالل الرديف : أمين مخلوف -جريدة توزر : جامل 
امللعب   - بوشيبة  رايض   : اللة  مستقبل   - الزاب 
أمني   : املتلوي  --منجم   - جمعة  سامي   : القفيص 

السحيمي
المجموعة 8

زيتونة شامخ : زهري بوزيد - نجم فريانة : خميّس 
النرصي

أحمد   : الحامة  وداد   - حامدي  رائد   : قبيل  واحة 
كوكب   - خميلة  الدين  عز   : الرقبة  أمل   - الودرين 

دقاش : عصام الباديس

مدربو رابطة الهواة 1 للموسم 2021 - 2022

 عضو ادارة التحكيم رضا فهمي   غادر غاضبا ولم يعد رغم اتصال قرياط الهاتفي



اخلميس 18  نوفمرب 2021 - العدد 1669  24
االخيرة

تنعقد  اليوم الخميس 18 نوفمرب 2021 هيئة ادارية وطنية 

جديدة تحت ارشاف االخ نور الدين الطبويب االمني العام لالتحاد 

وتأيت الهيئة االدارية الجديدة يف سياق متابعة االحداث الوطنية 

والتفاعل معها وكذلك بعد الجلسة التي كانت جمعت االخ االمني 

بودن  نجالء  املكلفة  الحكومة  برئيسة  الطبويب  نورالدين  العام 

نحن يف الشعب نؤرخ اللحظة ونرصد الوقائع ونقدم املواقف.

بني هيئة إدارية مضت وأخرى تنعقد اليوم الخميس بالحمامات
* تعليق رمزي الجباري / عدسة منترص العكرميصور للحقيقة والتاريخ

ـ األخ كامل سعد االمني العام املساعد لالتحاد، لالخوين مصطفى املديني )منوبة( والرشيف الربيني )تطاوين( ما مثة كان الخري وتونس برجالها، 
أزمة وستمر إن شاء الله  ـ »وإيل يف يدو حجرة ما عندو ما يعمل بيها«.

ـ االخوة يوسف العوادين )صفاقس( ولزهر الڤمودي )سيدي بوزيد( 

ومحمد الصغري املرياوي )قفصة( أش محرضلنا للمؤمتر العام يف فيفري 2022.
األخ نجيب املربويك )بن عروس( 

يطمنئ عىل وضع االعالم الوطني 
وتصدر عنه ضحكة نحو األخ محمد 

السعيدي )االعالم(.

األخ أحمد الشافعي )سليانة( يقول لألخ 
مليك بن موىس )الداخلية( والله كالمي الكل 

صحيح وهاو أختنا زكية الحفيص )أعوان املخابر( 
شاهدة عىل ذلك

األخوان صالح الدين الساملي )الدواوين واملنشآت 
العمومية( وحفيظ حفيظ )املسائل القانونية( لعيل ورق 

)تكنولوجيا االتصال( وحافظ بوقرة )امالك الدولة( ال يشء 
ينفع  فيها غري الوضوح.

األخ حسني الشارين )املياه( لألخ عبد القادر الجاليص )الستاغ( 
رشايني الحياة يف تونس عال العال وريب يبقي السرت علينا، تفرهيدة 

نهار إليل ما يقصش عىل التونسيني ال الضوء ال ماء.

األخ الربين خميلة )النفط( شوف يا أخ صالح بن حامد )قابس( إليل أوله كتابة 
آخرو نور، وان شاء الله دميا منورين.

األخ الطاهر الربباري )املعادن( بني األخوين محمد الشايب )اريانة( وسعيد يوسف )املنستري( ال حال يدوم ـ الضحكة من القلب خري من ألف كنز.


