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

الحقيقي الصادق الصالح الذي ال يرمي 
إال إلى إقرار العدل والحريات األساسية 
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بالفكر والساعد نبني هذا الوطن

من الخميس 10 مارس 2022  الى االربعاء 16 مارس 2022   - العدد   1685 - السنة 56   الثمن 1 ديناركلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

www.ugtt.org.tn

ات
اك

شتر
ا

في القيروان:
إضراب عام 

يوم 17 مارس 
االتحاد الجهوي بصفاقس 
يحيي ذكرى وفاة املرحوم 

الحبيب عاشور 
الدكتور فيصل الشريف

التداعيات االقتصادية صعبة على تونس  
وروسيا والصني تتزعمان تحالفا ضد 

أمريكا وحلفائها... 

األستاذ عبد الباسط بن حسن

نحن ننتظر اإلعالن عن 
نتائج اإلصالح الرتبوي

في الذكرى 33 لتأسيس المغرب العربي

التحديات والفرص املهدورة 
وإمكانيات التدارك

في النقل:

تجمع عمالي يوم 16 
بقصر املؤتمرات بالعاصمة

أي تفاوض مع صندوق النقد الدولي واالتحاد األوروبي 
دون برنامج إنقاذ شامل هو تفاوض عقيم يؤبد السّائد

المكتب التنفيذي لالتحاد

الحكومة تنتهج سياسة سلبية إزاء التهاب األسعار
وتدهور املقدرة الشرائية
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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

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

وطنية

مطالبة احلكومة بسحب املنشور عدد 20 
وتطبيق اتفاقيتي أكتوبر 2020 وفيفري 2021 

المكتب التنفيذي لالتحاد

الوطني  التنفيذي  املكتب  اجتمع 

لالتحاد العام التونيس للّشغل يوم األربعاء 

نورالدين  األخ  برئاسة   2022 مارس   2

الطّبويب األمني العام، وبعد تدارس الوضع 

العام ومتابعة تداعيات األوضاع العاملية 

املستجّدة عىل بالدنا، فإنّه:
بقدر رفضه املبديئ للحرب ومتّسكه بحّق الشعوب 
يف تقرير مصريها ويف اآلن نفسه حّقها يف الدفاع عن 
ينتهجها  التي  املكيالني  لسياسة  إدانته  وبقدر  أمنها، 
ترزح  التي  الشعوب  قضايا  تجاه  الدويل  املجتمع 
تحت نري االستعامر واالستيطان ويف مقّدمتها الشعب 
عىل  املفروضة  اإلبادة  حروب  وتجاه  الفلسطيني، 

دول كثرية كاليمن وسوريا والعراق وليبيا، فإّن املكتب 
التنفيذي الوطني ينبّه إىل خطورة آثار الحرب يف أوكرانيا عىل تونس، كام عىل 
أغلب بلدان العامل خاّصة إذا طال أمدها، ويدعو الحكومة إىل اإلرساع باتخاذ 
السلبية عىل  التداعيات  التخفيف من  إجراءات حامئية واستباقية من شأنها 
للنهوض  اسرتاتيجية  سياسات  بوضع  والتعجيل  الغذايئ  أمننا  وعىل  اقتصادنا 

بالقطاعات الحّساسة ودعمها كالفالحة والطّاقة.
- ينتقد بشّدة السياسة السلبية التي تنتهجها الحكومة إزاء التهاب األسعار 
واملهّربني  املحتكرين  عبث  وتواصل  للمواطنني  الرشائية  املقدرة  وتدهور 

واكتفاءها بعمليات مداهمة محدودة تفتقر إىل النجاعة 
وغري قادرة عىل ردع املتالعبني بقوت املواطنات واملواطنني 
ويحّملها املسؤولية يف استرشاء االحتكار ويطالبها باتخاذ 
إجراءات لدعم القدرة الرشائية ووقف االلتهاب املتواصل 

واملصطنع لألسعار.
ينطلق  األورويب ال  الدويل واالتحاد  النقد  تفاوض مع صندوق  أّي  يعترب   -
من تدقيق شامل للديون ولالتفاقيات السابقة وال يسعى إىل إرشاك األطياف 
املستويات  عىل  شامل  إنقاذ  برنامج  لصياغة  والسياسية  واملدنية  االجتامعية 
السياسية واالقتصادية واالجتامعية، وال يعّول 
بدرجة أوىل عىل اإلمكانيات الذاتية للخروج 
االجتامعية  املسألة  يراعي  ال  كام  األزمة  من 
الخروج من هشاشة نسيجنا  وال يعمل عىل 
السائد  يؤبّد  عقيم  تفاوض  هو  االقتصادي، 
إنتاج  ويعيد  الجاهزة  الوصفات  ويستنسخ 

الفشل الذي لن يكتوي بنتائجه سوى املواطن.
املربمة  االتفاقيات  وتطبيق   20 املنشور  بإلغاء  الحكومة  مطالبة  يجّدد   -
وخصوصا اتّفاق  06 فيفري 2021 و20 اكتوبر 2020 ضامنا ملصداقية التفاوض 
وحفاظا عىل االستقرار االجتامعي، ويحّملها املسؤولية كاملة يف أي توتّر قطاعي 

ينطلق من الدفاع عن الحقوق املكتسبة ويطالب بتنفيذ االتفاقيات املربمة.
كنف  يف  النجاح  القادم  ملؤمتره  ويرجو  تونس  لطلبة  العام  االتحاد  يحيّي 
الوحدة واإلشعاع الطاليّب والنضال املستميت من أجل جامعة عمومية وتعليم 

دميقراطي وثقافة وطنية.
األمني العام
نورالدين الطبويب

الحكومة تنتهج سياسة سلبية ازاء 
التهاب األسعار وتدهور املقدرة الشرائية

أي تفاوض مع صندوق النقد الدولي واالتحاد األوروبي 
دون برنامج انقاذ شامل هو تفاوض عقيم يؤبّد السائد

وباملؤسسات  بالوزارات  واالتصال  باالعالم  املكلفني  من  عدد  ينّفذ 
الحكومة  رئاسة  مقر  أمام  اعتصاما  املحلية  والجامعات  العمومية 
بالقصبة احتجاجا عىل انقالب الحكومة عىل اتفاق سابق أبرمته مع 
نوفمرب  يف  للشغل  التونيس  العام  باالتحاد  القطاعية  النقابية  الهياكل 

2020 يقيض بتسوية وضعياتهم املهنية.

املعتصمون اضطروا إىل االحتجاج إثر إنهاء عقودهم منذ 25 جويلية 
واالتصال  اإلعالم  مبكتب  فعيل  عمل  سنوات   4 من  أكرث  بعد   2021
وضعياتهم  تسوية  اتفاق  تفعيل  تجاهل  وبعد  الحكومة،  برئاسة 
الجامعة  مع  السابقة  الحكومة  طرف  من  واملمىض  الهشة،  الشغلية 
العامة لالعالم وبارشاف من االخ سامي الطاهري عضو املركزية النقابية 

باالتحاد.
من جهتها، أكدت النقابة االساسية للمكلفني باالعالم واالتصال 
إىل  التنكر  إليها  دفع  التي  االحتجاجية  الحركة  لهذه  دعمها 
وجهودهم  أعامرهم  من  دفعوا  ملن  الشغلية  الحقوق  أبسط 
الحكومة  رئاسة  وملؤسسة  الحكومي  واالتصال  لإلعالم  خدمة 
استمرارية  مببدإ  االلتزام  إىل  الحكومة  داعية  سنوات،  طيلة 
الدولة واإلذن بتفعيل اتفاق تسوية الوضعيات الهشة للمكلفني 
باإلعالم واالتصال وااللتزام مبا ورد يف محرض االتفاق املمىض يف 

27 نوفمرب 2020 بوزارة الشؤون االجتامعية.
كام ذكّرت النقابة أن املكلفني باإلعالم واالتصال برئاسة الحكومة 
)املنهاة عقودهم( كانوا تقدموا يوم 11 جانفي املايض مبطلب 
إجابة،  عىل  الحصول  دون  الحكومة  رئيسة  اىل  للعمل  عودة 

ولفتت إىل أنه تم إلغاء إرضاب سابق بسبب مامطلة الجانب اإلداري 
يف تفعيل اتفاق التسوية، وذلك بعد التزام وزارة الشؤون اإلجتامعية 
حني  إىل  التسويف  سياسة  تواصلت  لكن  املحرض  يف  ورد  ما  بتنفيذ 

إصدار التدابري الرئاسية االستثنائية.
هذا واكدت النقابة أنها ستتوخى كافة األشكال النضالية املرشوعة مبا 
فيها خيار االرضاب العام يف كل الوزارات واملنشآت يف حال استمرت 
أمام حقوق شغلية أساسية،  األبواب  املناورة واملامطلة وغلق  سياسة 

داعية إىل تثمني كفاءات الدولة من املكلفني باإلعالم واالتصال.
للتذكري، فقد نّص االتفاق املذكور عىل توقيع املعنيني باالمر عىل عقود 
 2021 جانفي  من  وبداية   2020 ديسمرب   31 اقصاه  اجل  يف  شغل 
العاملني  للصحافيني  املشرتك  السلك  باالمر ضمن  املعنيني  إدماج  يتّم 
التشغيل  اشكال  مع  بالقطع  التعهد  جانب  اىل  العمومية،  باالدارات 
مجال  يف  العمومية  واملؤسسات  واالدارات  الوزارات  بجميع  الهّش 
املتعلق  االمر  مراجعة  عىل  االتفاق  ثم  واالتصال،  باالعالم  املكلفني 
بالوزارات  العاملني  للصحافيني  بالسلك املشرتك  الخاص  النظام  بضبط 

واالدارات العمومية.
* صربي الزغيدي *اعتصام املكلفني باإلعالم

تواصل اعتصام املكلفني باإلعالم بالوزارات واملؤسسات العموميةالحكومة انقلبت على اتفاق سابق:
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االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يحيي 
ذكرى وفاة املرحوم الحبيب عاشور

يحيي االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس فعاليات إحياء الذكرى الثالثة والعرشون لوفاة الزعيم النقايب والوطني املرحوم الحبيب 
عاشور بإرشاف األخ نور الدين الطبويب االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل وذلك يوم االثنني 14 مارس 2022 حسب الربنامج 

التايل:
ـ الساعة التاسعة صباحا التحول إىل جزيرة قرقنة

ـ الساعة الحادية عرشة صباحا التجمع بدار االتحاد املحيل للشغل بقرقنة الفتتاح املعرض الوثائقي.
ـ الساعة منتصف النهار التحول إىل منزل املرحوم الحبيب عاشور ثم إىل مقربة العباسية لتالوة الفاتحة عىل رضيح الزعيم النقايب 

والوطني املرحوم الحبيب عاشور.

الحبيب  والنقابي  الوطني  والقيادي  املرحوم 
عاشور يف سطور   

ولد الحبيب عاشور يف قرية العباسية بجزيرة قرقنة يوم 25 فيفري  1913 وتويف يوم 14  مارس 1999. ساهم إىل جانب 
الزعيم النقايب فرحات حشاد يف تأسيس اتحاد النقابات املستقلة بالجنوب سنة 1944 ثم االتحاد التونيس العام للشغل سنة 
1946. وتوىلىّ قيادة اتحاد الشغل يف ثالث مناسبات، األوىل بني 1963 و1965 والثانية بني 1970 و1978 والثالثة بني 1980 

و1985.
ومل يكتف املرحوم الحبيب عاشور بالدفاع عن العامل بل كان له دور سيايس أيًضا. حيث دعا عاشور إىل اإلرضاب العام يف 
مدينة صفاقس يف اوت 1947 وتعرىّض إثرها إىل محاولة اغتيال قبل أن تقع محاكمته بالسجن واإلبعاد. كام دخل السجن بعد 
االستقالل 3 مرات يف قضايا »كيدية« أرادت السلطة حينها إبعاده من خاللها عن قيادة املنظمة النقابية. وكانت له مساهمة 

فعالة يف الضغط من أجل أن تعرتف الحكومة بحق املفاوضات االجتامعية وإرساء أول منظومة وطنية للتقاعد الوجويب.

وزارة الداخلية
والية قفصة
بلدية السند

إعالن طلب عروض عدد 2022/02 للمرة األوىل
 خاص باقتناء معدّات لتجهيز املستودع البلدي بالسند

واآلليات  السيارات  لصيانة  مستودع  لتجهيز  معدات  اقتناء  قصد  عروض  بطلب  القيام  السند  بلدية  تعتزم 
الثقيلة، ورشة لحام ومحطة الغسيل. 

بإمكان املزودين املرخص لهم والراغبني يف املشاركة سحب ملف طلب العروض من البلدية )مكتب الرشاءات( 
www.com m une-sened. الكائن مقرها بحي النجاح السند 2190 كامل أوقات العمل أو من موقع واب البلدية

 .gov.tn
أو عرب الصفحة الرسمية للبلدية عىل الفيسبوك

.www.facebook.com/communesened 
ويتم تقديم العروض مصحوبة بكل الوثائق ومعمرة بكل دقة ويتكون العرض من ظرف خارجي مغلق يحتوي 
عىل الوثائق االدارية وعىل ظرفني منفصلني: ظرف يحتوي عىل العرض الفني وظرف مغلق يحتوي عىل العرض 

املايل.
وترسل العروض باسم السيد رئيس بلدية السند إىل العنوان املشار إليه أعاله عن طريق الربيد مضمون الوصول 
أو الربيد الرسيع أو يتمىّ إيداعها مبكتب الضبط للبلدية مقابل وصل إيداع وال يحمل الظرف الخارجي سوى عبارة 
د  »ال يفتح: طلب عروض عدد 2022/02 للمرة األوىل خاص باقتناء معدات لتجهيز املستودع البلدي بالسند«. حدىّ

آخر أجل لقبول العروض يوم االثنني املوافق ليوم 21 مارس 2022 عىل الساعة العارشة صباحا. 
يتم فتح العروض يف جلسة علنية يسمح للمشاركني بحضورها، مبقر البلدية يوم االثنني 21 مارس 2022 عىل 

الساعة الحادية عرش صباحا.
يبقى كل مشارك ملزما بعرضه ملدة 60 يوما ابتداًء من اليوم املوايل لتاريخ آخر أجل لقبول العروض.

تلغى العروض الواردة بعد اآلجال املحددة اعاله.

تجمع عمالي ألعوان النقل يوم   16 مارس
دعت الجامعة العامة للنقل أبناء القطاع 
تجمع عاميل حاشد  إىل  برا وبحرا وجوا 
يوم األربعاء 16 مارس 2022 انطالقا من 
الساعة 10 صباحا وذلك بقرص املؤمترات 
بسبب  التجمع  هذا  ويأيت  بالعاصمة 
وزارة  تولِها  مل  التي  العالقة  اإلشكاليات 
تُبِد  إنها مل  النقل أي اهتامم إن مل نقل 

أي استعداد لتجاوزها وتوفري حلول لها رغم االتفاقات املمضاة يف الغرض.
* رمزي 

األخ عبد القادر الناصري 
الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين

إصالح املنظومة الصحية وتوحيد 
احتساب الجرايات

والعرشون  الخامس  املؤمتر  نواب  أكد  أن  بعد 
التالية  للنضال من اجل تحقيق املطالب  التام  استعدادهم 

فإنه يصبح من الرضوري:
ومتكاملة  شمولية  بطريقة  الصحية  املنظومة  إصالح  ـ 
يكون للقطاع الصحي العمومي الدور الرئييس واملرجعي من 

خالل تأهيله ومراجعة الخارطة الصحية.
الحرص عىل  الصناديق االجتامعية مع  ـ معالجة ملف 

ضامن توازناتها املالية والعمل عىل تنويع مصادر متويلها.
ـ تحسني الخدمات املسداة من قبل الصندوق الوطني للتأمني عىل املرض والرتفيع يف سقف 

مصاريف العالج لألمراض العادية
ـ توحيد قاعدة احتساب جرايات املتقاعدين دون املس من الحقوق املكتسبة للمضمونني 
لجرايات  أدىن  كحد  املضمون  االدىن  االجر  اعتامد  وضامن  الجرايات  ومراجعة  االجتامعيني 

املتقاعدين.
ـ إلغاء الفصل 86 من األمر 123 لسنة 2001 واألمر عدد 43 لسنة 2007 املتعلقني بتنقيح 

الفصل 37 من قانون 85/12 لسنة 1985.
ـ ربط مراجعة جرايات املتقاعدين يف القطاع الخاص بالزيادات يف األجور لنظرائهم املبارشين 

عىل غرار متقاعدي القطاع العام.
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 تطبيقا ألحكام الباب الثاين من االمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 املؤرخ 
الجهوية  الحضائر  بآلية تشغيل عملة  العمل  بإنهاء  املتعلق  يف 17 جوان 2021 

والحضائر الفالحية يف غري املجال املحدد لها تعلم مصالح رئاسة الحكومة أنه تّم 

ضبط القامئة النهائية لعملة الحضائر الجهوية والحضائر الفالحية الذين ال يتجاوز 

سنهم 45 سنة يف تاريخ 20 أكتوبر 2020 موّزعني عىل خمس )05( دفعات من 

االكرب اىل األصغر سّنا.

فالرجاء من املعنيني الولوج إىل املنصة الرقمية لتسوية وضعية عملة الحضائر 

رابط  عرب  أو   »www.hadhaer.gov.tn« االلكرتوين  العنوان  عرب  سنة   45 دون 

املنصة الرقمية عىل موقع رئاسة الحكومة عىل العنوان: www.pm.gov.tn وذلك 

قصد االطالع عىل الدفعة التي ينتمون إليها بصفة نهائية وسيتم توجيه ارساليات 

قصرية إىل االشخاص الذين مل تحظ اعرتاضاتهم عىل القامئة االولية بالقبول.

أما بالنسبة إىل األشخاص املدرجني يف القامئة االولية وتّم حذفهم من القامئة 

النهائية فريجى منهم االتصال مبارشة مبصالح وزارة االقتصاد والتخطيط او وزارة 

الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري حسب الحالة لالطالع عىل سبب الحذف.

هذا وسيتم الحقا دعوة العملة املنتمني إىل الدفعة االوىل إىل القيام باجراءات 

التسوية خالل الفرتة املمتدة من مارس إىل ماي 2022 عرب بالغ ينرش يف الغرض.

تسوية وضعية عملة الحضائر دون 45 سنة الربيد التونسي يودع ملفه ليتحوّل 
إىل بنك وإضراب يف األفق

أكد الرئيس العام للربيد التونيس سامي امليك إيداع الربيد ملطلب رخصة للتحول إىل بنك 
بريدي. واشار اىل ان امللف تّم إيداعه يف البنك املركزي منذ 2019.

واضاف أن الهدف من ذلك هو تطوير الخدمات الربيدية عىل غرار السامح مبنح قروض 
للحرفاء.

وأوضح امليك بأن هناك تقدما عىل مستوى النقاشات بخصوص احداث البنك الربيدي رغم 
وجود بعض العوائق وأهمها عدم االستقرار السيايس.

وأقر امليك بأن حوايل 4 ماليني تونيس لديهم حسابات ادخار بالربيد وأكرث من مليوين تونيس 
لديهم حسابات بريدية وحوايل 100 ألف حريف يزورون الربيد يومّيا.

ويذكر أن قطاع الربيد سيدخل يف إرضاب عن العمل خالل شهر مارس الجاري بسبب عدم 
تنفيذ عديد االتفاقيات املربمة سابقا.

نحن أعوان رشكة البيئة والغراسات والبستنة 

بقبيل املجتمعني بإرشاف األخ عبد الجليل بوعزّة 

الكاتب العام املساعد املسؤول عن الوظيفة 

العمومية وبحضور نقابتنا األساسية لتدارس وضع 

املؤسسة ومشاغل االعوان وقد عّب الحارضون 

عن:

ـ اعتزازهم باالنتامء إىل منظّمة حشاد 

العتيدة.

ـ تنديدهم بسياسة التسويف واملامطلة 

التي تنتهجها الحكومات املتعاقبة تجاه مطالبهم 

املرشوعة وتنصلهم من االتفاقات السابقة.

ـ قلقهم الشديد من الوضع املادي للرشكة 

بعد تخيل الحكومة والرشكات البرتولية املنتصبة 

بالجهة عن توفري االعتامدات الالزمة لضامن 

دميومة األجور.

لذلك نطالب بـ:

ـ ضامن دميومة أجور أعوان الرشكة عىل غرار 

باقي الجهات

ـ الزيادة يف األجور ومتتيع االعوان 

مبستحقاتهم املتخلّدة بالذمة 

ـ تصنيف الرشكة واعداد نظام أسايس خاص 

بها.

كام قّرر الحارضون:

تنفيذ تحركات احتجاجية سلمية تصعيدية 

تشمل عموم والية قبيل مبا يف ذلك مّقرات االنتاج 

البرتولية٬ عىل أن يتّم تحديد تاريخ انطالق 

التحرّكات واالعتصامات بالتنسيق بني النقابة 

االساسية واملكتب التنفيذي الجهوي.

مؤتمر البناء يف القريوان
يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بالقريوان انه تقرر عقد مؤمتر 

الساعة  2022 بداية من  25 مارس  الجمعة،  بالقريوان يوم  للبناء  الجامعي  الفرع 

التاسعة صباحا مبقر االتحاد الجهوي للشغل بالقريوان.

فعىل كل منخرط راغب يف الرتشح للمكتب التنفيذي ممن تتوفر فيه الرشوط 

القانونية املنصوص عليها بالفصل )112( من النظام الداخيل التقدم مبطلب ترشح 

باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل يف أجل اقصاه يوم الخميس 17 مارس 

2022 عىل الساعة منتصف النهار.

* يشرتط يف املرتشح

ـ أن يكون مبارشا للعمل وغري متقاعد

التونيس للشغل ملدة ال تقل عن  العام  ـ  ان يكون خالص االنخراط باالتحاد 

خمس سنوات كاملة.

أن يكون متحّمالً املسؤولية النقابية ملدة ال تقل عن أربع سنوات كاملة متتالية 

عند الرتشح أو كان تحملها ملدة ال تقل عن خمس سنوات كاملة.

ـ أن يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد العام عند الرتشح.

يضم املكتب التنفيذي للفرع الجامعي امرأة عىل األقل طبقا للفصل )112( من 

النظام الداخيل وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.

)215( من  للفصل  الشعب طبقا  بجريدة  باالشرتاك  ملزم  انتخابه  تم  كل من 

النظام الداخيل.

* مع وجوب ذكر:

1( رقم املعرف الوحيد ـ 2( مكان العمل ـ 3( رقم الهاتف الجوال.

أين أجور أعوان البيئة والغراسات والبستنة؟   قبلي

تعزية ومواساة
إىل عادل املحسني الكاتب العام 
للنقابة األساسية لبلدية جندوبة

املكتب  يتقدم  ذلك  وإثر  والدكم  وفاة  نبأ  وأمل  حرسة  بكل  بلغنا 

التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وكافة االرسة النقابية بالجهة 

بأحر التعازي واصدق عبارات املواساة يف هذا املصاب الجلل راجني من 

الله ان يتغمده برحمته الواسعة ويرزقكم وكافة العائلة الصب والسلوان.
إنّا لله وإنا إليه راجعون
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عمال الشركة التعاونية للبذور بال 
مرتبات منذ 3 أشهر !

نّفذ عامل الرشكة التعاونية للبذور واملشاتل املمتازة مبقر وزارة الفالحة بالعاصمة تجمعا احتجاجيا بتأطري من 
هياكلهم النقابية.

وطالب اعوان وعامل الرشكة برصف أجورهم التي مل يحصلوا عليها منذ 3 أشهر وتسوية وضعيتهم يف عالقة 
بالتغطية االجتامعية.

* صربي الزغيدي

اعتداء سافر يف جربة ميدون   
اجتمع أعضاء النقابة األساسية للتعليم الثانوي مبيدون جربة إثر اعتداء سافر تعرض له أستاذ من ِقبَِل أولياء 
تالميذ أُحيلوا عىل مجلس الرتبية مبعهد ميدون إذ قاموا مبهاجمة املجلس وهو يف حالة انعقاد محاولني االعتداء 

عىل أعضائه ماديّا ومعنويّا ماّم استدعى تدّخل األمن ملنعهم وهو ما خلق حالة هلع وإرباك داخل املؤّسسة.
وتبعا لذلك فإّن النقابة األساسيّة للتعليم الثانوي مبيدون تعرّب عن:

- شجبها للكامل لهذا االعتداء عىل املعهد وعىل الزمالء والذي ميثّل جزًءا من اعتداءات عديدة طالت املدرسة 
العمومية هيكالً وأفراًدا.

- دعوة سلطة االرشاف وطنيّا وجهويّا لتحّمل املسؤولية يف حامية املؤسسات الرتبوية وحفظ كرامة العاملني 
فيها قانونيّا وأخالقيا.

* محمد/ ع

سارة رجب، كاتبة عامة للحكومة   
متّت تسمية سارة رجب، كاتبة عامة للحكومة وذلك مبقتىض أمر رئايس عدد 242 
لسنة 2022 مؤرخ يف 7 مارس 2022، صدر بالعدد األخري من الرائد الرسمي التونيس 

بتاريخ 8 مارس الجاري.
يُذكر أن سارة رجب تقلّدت عديد املناصب من بينها كاتبة الدولة لدى وزير النقل 
والرئيس املدير العام لرشكة الخطوط التونسية وممثلة الدولة مبجالس إدارة رشكات 

النقل بني املدن ورشكة نقل تونس والرشكة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
وهي من مواليد 1959 بقرطاج ومتحّصلة عىل شهادة مهندس من املدرسة الوطنية 

للمهندسني بتونس سنة 1982 وعىل شهادة مهندس أول من املدرسة الوطنية للجسور والطرقات بباريس يف 
.1984

الرسمي أمر رئايس عدد 217 لسنة 2022 مؤرخ يف 7 مارس 2022 يتعلق  الرائد  العدد من  كام ورد يف هذا 
بتسمية أعضاء باملجالس املؤقتة للقضاء والذين تولّوا أداء اليمني خالل موكب بإرشاف رئيس الجمهورية.

وزارة العدل
اإلدارة العامة للسجون واإلصالح

سجـن الكــاف

استشارة عــدد 2022/04
خاصة برفع فواضل الخبز

يعتزم سجن الكاف اجراء استشارة خاصة برفع فواضل الخبز، فعىل الراغبني يف املشاركة اإلتصال بسجن الكاف 

أيّام العمل االداري قصد سحب االستشارة مع العلم أّن يوم 2022/03/24 حّدد كآخر أجل لقبول اإلستشارة ويتّم فتح 

الظروف وجوبا يف نفس اليوم املحّدد كتاريخ أقىص  لقبول اإلستشارة ابتداًء من الساعة العارشة صباحا.

ترسل العروض يف ظرف مغلق عن طريق الربيد الرسيع أو مضمون الوصول بإسم السيد: »مدير سجن الكاف« أو 

تسليمه مبارشة إىل مكتب الضبط مع ذكر عبارة »إستشارة ال تفتح«.

معلوم سحب االستشارة: 20.000د

إثر احتجاجات كتبة المحاكم بصفاقس:

جلسة بني االتحاد الجهوي والفرع 
الجامعي مع وزيرة العدل

التأمت جلسة 
عمل بني 

وزيرة العدل 
السيدة ليىل 
جفال ووفد 

ممثل لالتحاد 
الجهوي للشغل 

بصفاقس 
يتقدمه الكاتب 

العام الجهوي 
االخ يوسف 

العوادين، وعن 
الفرع الجامعي 

االخ هيثم املحجويب وعن النقابة األساسية بصفاقس املدينة االخ الحبيب الشاهد، كام حرض اللقاء الكاتب 
العام للجامعة العامة ألعوان وزارة العدل وأمالك الدولة وامللكية العقارية االخ حافظ بوقرة.

البنية التحتية مبحاكم جهة صفاقس وتعزيز  وتناول اللقاء جملة من املسائل ذات العالقة من بينها تحسني 
اإلطار البرشي بها والترسيع يف نسق انجاز املشاريع ذات الصبغة الجهوية، باإلضافة إىل تعزيز عالقة التعاون 

واالنسجام بني كافة مكونات مرفق العدالة.
الوزيرة  أكدت  فقد  مصادرنا  وبحسب  املطروحة،  امللفات  مختلف  ورؤاه حول  تصوراته  النقايب  الوفد  وقّدم 
باعتبار  العدل بجهة صفاقس،  التابعة لوزارة  للمحاكم واملقرات  التحتية  البنية  الوزارة تعمل عىل تطوير  ان 
أهميتها وحجم العمل فيها وذلك عىل غرار بقية الجهات، وخاصة تحسني ظروف العمل لكافة مكونات األرسة 
القضائية وتطوير جودة الخدمات املسداة للمتقاضني من خالل برنامج عمل تشاريك وواقعي يراعي الجانب 
االجتامعي مع التأكيد عىل أن توخي قواعد الشفافية يف التسيري وحسن الترصف يف املوارد تعترب من أولويات 

الوزارة وبرنامجها اإلصالحي.
وكان الفرع الجامعي للعدلية بصفاقس قد دعا يف وقت سابق كتبة املحاكم بالجهة اىل مواصلة احتجاجاتهم يف 
الفرتة الصباحية وعقد جلسات، وذلك عىل خلفية تواتر استهداف كتابات املحاكم باالجراءات التعسفية والتي 
بلغت حّد االيقاف عن العمل، ويف ظل مواصلة عدم تطبيق االتفاقات املربمة الخاصة بالقطاع. كام دعا، يف بيان 
له، اىل االرساع بتفعيل مبادرة التضامن االجتامعي واالستعداد لتنظيم تجمع مركزي احتجاجي امام مقر وزارة 
العدل مبناسبة انعقاد الجلسة االستعجالية يف ايقاف التنفيذ امام انظار املحكمة االدارية، مؤكدا رضورة تنظيم 
الرّد النضايل القطاعي الوطني عىل استهتار سلطة االرشاف من التفاوض الجاد مع الهياكل النقابية بخصوص 

الحقوق املرشوعة للعدليني.
هذا وعرّب الفرع الجامعي عن شكره للمحامني الذين عرّبوا عن استعدادهم للوقوف اىل جانب العدليني يف 

رصاعهم من اجل كرامتهم وحقوقهم واحرتامه لعديد القضاة الذين عرّبوا عن تضامنهم مع االحتجاجات.
* صربي الزغيدي

اهلل أكبر 
ننعى وفاة األخ رفيق حبايش عضو النقابة األساسية 

مبؤسسة 

Umanlink
رحم الله الفقيد ورزق أهله جميل الصرب والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون

تعزية ومواساة

الجامعة  تنعى  والحزن  األىس  من  مبزيد 
بن  محمد  األخ  واألخشاب  للبناء  العامة 
حامد الكاتب العام السابق للفرع الجامعي 
لرشكة  األساسية  والنقابة  بسوسة  للبناء 
رحمته  بواسع  الفقيد  الله  تغمد  القنوات 
ورزق أهله جميل الصرب والسلوان وإنا لله 

وإنا إليه راجعون.
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للرشكة  املركزية  املصالح  يف  الحاصلة  التغيريات  إثر 
النقابية  املتابعة  إطار  ويف  الحديدية  للسكك  الوطنية 
النقابة  اجتمعت  وجهويّا  وطنيا  املستجدات  ملختلف 

املسائل  من  جملة  لتدارس 
كل  صورة  يف  العامل  ووضع 
التطورات ومنها مآالت االجتامع 
بتونس  العامة  الجامعة  مع 
متكاملة  عمل  خطة  لوضع 
التغيري  ظل  يف  ومستقبلية 
االدارة  مستوى  عىل  الحاصل 

العامة.
الصيادي  خالد  االخ  وأكّد 
لالتحاد  التنفيذي  املكتب  عضو 
النقابة  عام  وكاتب  الجهوي 
الحديدية  للسكك  االساسية 
باملنستري عىل أن الفرصة كانت 
مواتية للتذكري ولتدارس امللفات 
بالخصوص  ومنها  العالقة 

تداوله  تم  ما  وهو   T.A.P الرتقية  امتحانات  روزنامة 
الجهوية  واالدارة  النقابة  ضمت  التي  الجلسة  خالل 
باملنستري  الساحل  احواز  لوحدة  املركزي  املدير  بحضور 
الوحدة وتّم  السيد مهدي نعيجة والعديد من اطارات 

الرتكيز خاللها عىل جملة من النقاط من بينها:
حالة البنى التحتية والترسيع بإنهاء االشغال الجارية 
يف املهدية واملتعلقة ببناء فضاء ومبيت خاص باالعوان 
واالرساع بتهيئة حجرات مالبس لألعوان والترسيع بإمتام 
بسوسة  الكائن  للمستودع  الجديد  املقّر  بناء  اشغال 

)سوسة،  االقليم  اعوان  كل  خدماته  تشمل  والذي 
كل  إىل  بالنسبة  الشغل  زي  وتوزيع  املهدية(  املنستري، 
سيارات  وتوفري  االدارة  بذمة  واملتخلد  االعوان  اصناف 
بالعمل  ميّس  مبا  خاصة  ادارية 
عند  والعملة  لالعوان  اليومي 
أداء الواجب سواء عىل الخطوط 
املختلفة  املستودعات  بني  أو 
نجدة  شاحنة  توفري  مع  املواقع 
الحاالت  يف  خدماتها  تتوزع 
عىل  وغريها...(  )حوادث  الطارئة 
سوسة  بني  املمتد  الخط  طول 
يتعني  اذ  املنستري  عرب  واملهدية 
ان تكون ضمن هذه االخرية )أي 
الخط  كامل  لتغطي  املنستري( 
ومطالبة  املطلوبة  وبالرسعة 
نقطة  بتوفري  املختصة  الجهات 
باملنستري  املركزية  باملحطة  أمنيّة 
املواطنني واالعوان  ضامنا لسالمة 

واالسطول يف الوقت ذاته.
كام أشار االخ خالد الصيادي كاتب عام النقابة وعضو 
املكتب التنفيذي الجهوي باملنستري يف خامتة لقائنا معه 
الذكر  سالفة  واملطالب  املذكورة  النقاط  جميع  ان  اىل 
من شأنها تثبيت التعاطي االيجايب مع كل ما يطرح من 

اشكاليات ودعم املناخ االجتامعي صلب املؤسسة.

* حمدة الزبادي

قطار اإلصالحات على السكة يف الساحل...

* األخ خالد الصيادي

االتحاد الجهوي للشغل بأريانة

مؤتمر الفرع الجامعي واملواد الكيمياوية
يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل باريانة انه تقرر عقد مؤمتر الفرع 
الجامعي للنفط واملواد الكيمياوية بأريانة وذلك يوم السبت، 12 مارس 2022 بداية من 

الساعة العارشة صباحا )10٫00( بدار االتحاد الجهوي.
فيه  تتوفر  ممن  الجامعي  للفرع  التنفيذي  للمكتب  الرتشح  يف  راغب  كل  فعىل 
التقدم مبطلب  الداخيل  النظام  )117( من  بالفصل  املنصوص عليها  القانونية  الرشوط 

ترشح باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل.
كاملة  سنوات  مدة خمس  باالتحاد  االنخراط  خالص  يكون  ان  املرتشح  يف  يشرتط 

متتالية عند الرتشح.
أن يكون متحّمالً املسؤولية النقابية ملدة ال تقل عن أربع سنوات كاملة متتالية عند 

الرتشح او كان تحملها ملدة ال تقل عن خمس سنوات كاملة.
أن يكون مبارشا للعمل وغري متقاعد

)117( من  للفصل  األقل طبقا  امرأة عىل  الجامعي  للفرع  التنفيذي  املكتب  يضم 
النظام الداخيل وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.

كل من تم انتخابه ملزم باالشرتاك بجريدة الشعب طبقا للفصل )222( من النظام 
الداخيل.

مؤمتر الفرع الجامعي للبناء
يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل باريانة انه تقرر عقد مؤمتر الفرع 
الجامعي للبناء واألخشاب بأريانة وذلك يوم السبت، 19 مارس 2022 بداية من الساعة 

العارشة صباحا )10٫00( بدار االتحاد الجهوي.
فيه  تتوفر  ممن  الجامعي  للفرع  التنفيذي  للمكتب  الرتشح  يف  راغب  كل  فعىل 
التقدم مبطلب  الداخيل  النظام  )117( من  بالفصل  املنصوص عليها  القانونية  الرشوط 
ترشح باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل يف أجل أقصاه يوم السبت 12 مارس 

.2022
كاملة  سنوات  مدة خمس  باالتحاد  االنخراط  خالص  يكون  ان  املرتشح  يف  يشرتط 

متتالية عند الرتشح.
أن يكون متحّمالً املسؤولية النقابية ملدة ال تقل عن أربع سنوات كاملة متتالية عند 

الرتشح او كان تحملها ملدة ال تقل عن خمس سنوات كاملة.
أن يكون مبارشا للعمل وغري متقاعد

)117( من  للفصل  األقل طبقا  امرأة عىل  الجامعي  للفرع  التنفيذي  املكتب  يضم 
النظام الداخيل وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.

كل من تم انتخابه ملزم باالشرتاك بجريدة الشعب طبقا للفصل )222( من النظام 
الداخيل.

يعلم االتحاد العام التونيس للشغل أنّه تقّرر عقد 
العادي لالتحاد الجهوي للشغل بتونس وذلك  املؤمتر 
 22 يوم  االفتتاح  2022 ويكون  22 و23 مارس  يومي 
الزوال  بعد  الثانية  الساعة  من  بداية   2022 مارس 
)14( بقرص املؤمترات بتونس العاصمة وتنطلق أشغال 
املؤمتر يوم 23 مارس 2022 بداية من الساعة التاسعة 

صباحا )9( بنزل املشتل ـ بتونس العاصمة.
التنفيذي  املكتب  لعضوية  الرتشح  باب  يفتح 
الهيئة  أو  الداخيل  للنظام  الجهوية  الهيئة  أو  الجهوي 
 08 الثالثاء  يوم  من  بداية  املالية   للمراقبة  الجهوية 

مارس 2022.
فعىل الراغبني يف الرتشح مّمن تتوفر فيهم الرشوط 
والثامنون  التاسع  بالفصل  عليها  املنصوص  القانونية 
التونيس  العام  لالتحاد  الداخيل  النظام  من   )89(
للشغل، ان يقّدموا مطالب ترشحهم باسم األخ االمني 
العام لالتحاد العام التونيس للشغل 13، شارع الواليات 
املتحدة االمريكية ـ تونس 1002 أو عرب الربيد الرسيع 
أو مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي مقابل وصل يف 

ذلك.
ـ آخر اجل لقبول الرتشحات يوم االثنني 14 مارس 

2022 عىل الساعة الرابعة ونصف )16.30س( مساء.
االنخراط  خالص  يكون  أن  املرتشح  يف  يشرتط 
متتالية  كاملة  سنوات   7 عن  تقل  ال  ملّدة  باالتحاد 
املالية  الذمة مع قسم  الرتشح وأن يكون خالص  عند 

باالتحاد.
 5 ملدة  النقابية  للمسؤولية  متحّمال  يكون  وأن 
سنوات متوالية عند الرتشح أو قد تحملها ملّدة ال تقل 

عن 6 سنوات كاملة.
أن يقيم مبركز الوالية وجوبا يف مّدة ال تتجاوز ثالثة 

أشهر بعد انتخابه.
ـ يجب ان يتضمن املطلب:

او  الوحيد  املعرف  او  للمرتشحة  اآليل  الرقم  ـ   1
نسخة من بطاقات االنخراط املبارش

2 ـ آخر بطاقة خالص لسنة 2022.
املرتشحة  تحملتها  التي  النقابية  املسؤوليات  ـ   3

وتواريخ تحملها
الشخيص  والعنوان  العمل  مكان  ذكر  ـ رضورة   4

ورقم الهاتف الجوال.
* األمني العام
نورالدين الطبويب

وزارة العدلاملؤتمر االنتخابي لالتحاد الجهوي للشغل بتونس
اإلدارة العامة للسجون واإلصالح

سجـن الكــاف

استشارة عــدد 2022/01
خاصة بصيانة املولد الكهربائي

الكهربايئ  املولد  بصيانة  خاصة  استشارة  اجراء  الكاف  سجن  يعتزم 

 31 إىل   2022 جانفي  غرّة  بني  املمتّدة  الفرتة  خالل   »Groupe«

أيّام  الكاف  بسجن  اإلتصال  املشاركة  يف  الراغبني  فعىل   ،2022 ديسمرب 

 2022/03/24 يوم  أّن  العلم  مع  االستشارة  قصد سحب  االداري  العمل 

حّدد كآخر أجل لقبول العروض ويؤخذ بعني االعتبار ختم مكتب ضبط  

السجن لتحديد تاريخ الوصول.

ترسل العروض يف ظروف مغلقة عن طريق الربيد الرسيع أو مضمون 

الوصول بإسم السيد: »مدير سجن الكاف« أو تسليمه مبارشة إىل مكتب 

الضبط لسجن الكاف مع ذكر عبارة »عرض ال يفتح«.

معلوم سحب االستشارة: 20.000د
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يعلم االتحاد العام التونيس للشغل أنّه تقّرر عقد 

بالقرصين  للشغل  الجهوي  لالتحاد  العادي  املؤمتر 

وذلك يوم 27 مارس 2022 بداية من الساعة التاسعة 

)9( صباحا بنزل بزاسان سبيطلة.

التنفيذي  املكتب  لعضوية  الرتشح  باب  يفتح 

الجهوي أو للهيئة الجهوية للنظام الداخيل أو للهيئة 

 12 السبت  يوم  من  بداية  املالية   للمراقبة  الجهوية 

مارس 2022.

فعىل الراغبني يف الرتشح مّمن تتوفر فيهم الرشوط 

والثامنون  التاسع  بالفصل  عليها  املنصوص  القانونية 

التونيس  العام  لالتحاد  الداخيل  النظام  من   )89(

للشغل، ان يقّدموا مطالب ترشحهم باسم األخ االمني 

العام لالتحاد العام التونيس للشغل 13، شارع الواليات 

املتحدة االمريكية ـ تونس 1002 أو عرب الربيد الرسيع 

أو مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي مقابل وصل يف 

ذلك.

ـ آخر اجل لقبول الرتشحات يوم الجمعة 18 مارس 

2022 عىل الساعة الواحدة )س 13( بعد الزوال.

االنخراط  خالص  يكون  أن  املرتشح  يف  يشرتط 

متتالية  كاملة  سنوات   7 عن  تقل  ال  ملّدة  باالتحاد 

املالية  الذمة مع قسم  الرتشح وأن يكون خالص  عند 

باالتحاد.

 5 ملدة  النقابية  للمسؤولية  متحّمال  يكون  وأن 

سنوات متوالية عند الرتشح أو قد تحملها ملّدة ال تقل 

عن 6 سنوات كاملة.

أن يقيم مبركز الوالية وجوبا يف مّدة ال تتجاوز ثالثة 

أشهر بعد انتخابه.

ـ يجب ان يتضمن املطلب:

او  الوحيد  املعرف  او  للمرتشحة  اآليل  الرقم  ـ   1

نسخة من بطاقات االنخراط املبارش

2 ـ آخر بطاقة خالص لسنة 2022.

املرتشحة  تحملتها  التي  النقابية  املسؤوليات  ـ   3

وتواريخ تحملها

الشخيص  والعنوان  العمل  مكان  ذكر  ـ رضورة   4

ورقم الهاتف الجوال.

* األمني العام

نورالدين الطبويب

املؤتمر االنتخابي لالتحاد الجهوي للشغل بالقصرين

الرتبية  وزارة  من  بتكليف  اداري  تفقد  لجنة  زيارة  إثر 
عىل خلفية بعض املواضيع واألوضاع داخل املدرسة االعدادية 
النموذجية باملنستري حدث بعض التململ يف صفوف جانب 
تشهده  وما  الزيارة  هذه  عىل  احتجوا  الذين  االساتذة  من 
أخبار  من  يروج  ما  وتحقيقات حول  أبحاث  من  مؤسستهم 
عن تجاوزات ُضمنت يف رسائل مجهولة املصدر وجهت إىل 
الحكومة  ورئاسة  الجمهورية  رئاسة  ومنها  األطراف  عديد 

ووزارة الرتبية...
وشأنا  عاديا  أمرا  والزيارات  االجراءات  هذه  كانت  ولنئ 
االفعال  ردود  بعض  إىل  بالنسبة  االمر  وكذلك  بحتا  اداريا 
فإن ما كان خارقا وخطريا يقول االخ عيل الحريب كاتب عام 
االحداث  هذه  تزامن  هو  باملنستري  الثانوي  التعليم  نقابة 
والتي  مالك  االستاذ عادل  االجرامي عىل سيارة  االعتداء  مع 
امام اعدادية املنستري وذلك  العادي  كانت رابضة يف مكانها 
باستعامل مادة حارقة مام انجّر عنه أرضار فادحة يف هيكلها 
طالت البلور والبالستيك وحتى املعدن وهو ما عّده كل من 
شاهد السيارة اعتداء متعّمًدا ومقصودا مام يؤرش اىل تهديد 

مبارش لصاحبها الذي سارع بإعالم االجهزة االمنية التي عاينت 
ذلك  مع  وبالتزامن  تحقيقاتها  يف  وانطلقت  االرضار  حجم 
إىل  االدارة  داعية  املندوبية  العالم  النقابية  االطراف  تحركت 
حامية منظوريها والتحقيق الجدي فيام جرى وتحميل ادارة 
للرتبية ووزارة االرشاف مسؤولية  الجهوية  واالدارة  املؤسسة 
التحرك الجدي االداري والجزايئ لكشف املعتدين ومن يقف 
وراءهم ومحاسبتهم مبا يستحقون عرب التحقيق االداري الالزم 
ومتابعة التحقيق االمني وفق ما جاء يف بيان النقابة االساسية.

* استنكار
من جهته استنكر االتحاد الجهوي مثل هذه املامرسات 
إذ اكد االخ سعيد يوسف كاتب عام االتحاد الجهوي تضامنه 
مع االستاذ املترضر واالرسة الرتبوية ككل محددا دعوته اىل 
الجهات املعنية كل حسب اختصاصه )اداري، أمني، جزايئ( 
التي  االعتداءات  مختلف  إىل  الوسائل  بشتى  بالتصدي 
بالرتبية  تعلق  ما  منها  وخاصة  العمومي  املرفق  تستهدف 

والصحة عىل سبيل الذكر.
* حمدة الزبادي

يف أحد املعاهد باملنستري

اعتداء آثم على سيارة استاذ

االتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يحتفي باملرأة النقابية ويكرم األخوات اللوايت 
نلن ثقة الناخبني يف املؤمتر الخامس والعرشين لالتحاد العام التونيس للشغل.. نحتفل 
ونحيي الذكرى لكننا الننىس وضعية املرأة العاملة خاصة يف القطاع الفالحي أوالنساء 
عامالت املنازل.. ال ننىس كل امرأة تعمل يف ظروف عمل غري الئقة.. ال ننىس أيضا 
الوضع  بسبب  موصدة  الشغل  أبواب  كل  وجدت  والتي  العمل  عن  العاطلة  املرأة 
االقتصادي املرتدي والسياسات الحكومية الفاشلة املنتهجة منذ عقود لكنها استفحلت 
خالل العرشية املاضية.. نحتفل يف جهة تشهد اعىل نسبة بطالة يف الجمهورية لكنها 
أشد ارتفاعا عند النساء بسبب غياب القطاعات املشغلة تقليديا للنساء مثل النسيج 
والصناعات امليكانيكية والكهربائية والصناعات الغذائية والتحويلية.. كثري من النساء 
يف الجهة لجأن للعمل يف االقتصاد غري املنظم حيث يكون الحديث عن العمل الالئق 

محرما وتكون املطالبة بأبسط الحقوق مؤدية إىل فقدان موطن الشغل..
و»الفقراء  للغالبا  سنغني  محبيه  ومع  اإلمام  الشيخ  مع  سنغني  سنحتفل.. 

املحكومني«.. للثورة والثوار للعامل والفالحني والطلبة وسنغني للمرأة..
سنؤكد للجميع أننا مل ننس.. »ما نسيناش 26 جانفي 1978«.. سنستعيد ذكرى 
»تبعات قمع اإلرضاب العام الذي خاضه يومها االتحاد العام التونيس للشغل والذي 

خلف مئات الضحايا من مساجني وجرحى وشهداء مل يتم االعرتاف بهم إىل اليوم«.
الذي يطرح  البار«  التلييل »ع  املتألق سامي  الوثائقي للمخرج  سنتابع الرشيط 
علينا يف رؤية فنية مميزة اهم حدثني وقعا تلك السنة : اإلرضاب العام الذي اعلنه 
االتحاد العام التونيس للشغل يوم 26 جانفي 1978 والثاين ريايض وهوترشح املنتخب 

الوطني لكرة القدم ألول مرة إىل كأس العامل باألرجنتني ..
ذكرى  وإحياء  الرشيط  ملتابعة  العامالت  ونساؤها  تطاوين  نقابيو  سيجتمع 
جامعية وطنية وفتح نقاش حولها مع هذا الجيل الجديد الذي يجهل اغلبه تفاصيل 

تلك األحداث..
الالئق  والعمل  الكرمية  الحياة  اجل  من  تناضل  بخري..  العاملة  واملرأة  عام  كل 
وتشارك يف الحياة العامة بنسبة تعكس ما متتلكه من مهارات وما تختزنه من طاقات، 

ال شك يف أنها متى وظفت، ستمكنها ومتكن بالدنا من فرص حياة افضل..
* مقتطف من بيان حملة ما نسيناش حول أحداث 26 جانفي 1978 وهي حملة 
اللجنة املنظمة من: جمعية  يشارك فيها عدد من منظامت املجتمع املدين وتتألف 
دوك هاوس، جمعية برسبكتيف، العامل التونيس للذاكرة واملستقبل، املنتدى التونيس 

للحقوق االقتصادية واالجتامعية والرابطة التونسية لحقوق اإلنسان. 

* عدنان اليحياوي

اليوم العاملي للمرأة يف تطاوين :

 نحتفل .. لكن ال ننسى
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الجهوية املشرتكة  القطاعية  الهيئة  نحن أعضاء 
االتحاد  بدار  بالقريوان  العمومية  الصحة  لقطاع 
السيد  األخ  برئاسة  بالقريوان  للشغل  الجهوي 
للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  السبوعي 
بالقريوان لتدارس الوضع الصحي املرتدي عىل عدة 
واملمنهجة  املتواترة  االعتداءات  عىل  زيادة  اصعدة 
ضّد مهني القطاع واملؤسسات الصحية بصفة عامة 
القطاعية  الهيئة  فإن  الكارثية  األوضاع  هذه  وإزاء 

املشرتكة تسجل:
بالجهة  الصحية  املنظومة  انهيار  ـ 

تردي  من  ذلك  عن  ينعكس  وما 
عن  وعجزها  الصحية  الخدمات 
مرتادي  من  الهائل  الكم  استيعاب 

املرفق الصحي بكامل الجهة.
عن  الصحية  املنظومة  عجز  ـ 

حامية منظوريها يف ظل غياب قوانني 
العاملني  عىل  االعتداء  تجرم  صارمة 

بالقطاع.
ـ النقص الكبري يف املوارد البرشية يف كل االسالك 

وخاصة اطباء التخدير واالنعاش
دون  تبقى  والتي  املوجودة  التجهيزات  تآكل  ـ 
القدرة عىل ضامن خدمات صحية مناسبة )سكانار 
باالغالبة، مجهر عمليات العيون، سيارات االسعاف 

وأدوية(.
تجاه  الجهة  مؤسسات  مديونية  تفاقم  ـ 
حال  والذي  املرض  عىل  للتأمني  الوطني  الصندوق 
مزوديها  تجاه  بالتزاماتها  املؤسسة  ايفاء  دون 

واستحقاقات االعوان.
املعطلة  املشاريع  انجاز  يف  السلطة  مامطلة  ـ 
املستشفى،  سور  والقلب،  الطبي  االنعاش  )قسم 
الصحة  مركز  بوحجلة،  مستشفى  العظام،  قسم 
الدم،  عناية  سحب  قاعة  جلولة،  بعني  االساسية 

املصعد، قسم االطفال(.
ـ استياءنا من مواصلة السلطة يف انتهاج سياسة 
امللك  مستشفى  بناء  متابعة  يف  والتضليل  املامطلة 
سلامن واملستشفى الكويتي بحفوز( واعتامد سياسة 
التي  الصحافية  البيانات  بعض  من خالل  تسويقية 
انشاء  مرشوع  عن  فضال  الواقع  عىل  أثرها  نرى  ال 

مستشفى جهوي بحاجب العيون.
القطاعية  الهيئة  فإن  االخالالت  وازاء كل هذه 

املشرتكة تطالب سلطة االرشاف بـ: 
املعطلة  املشاريع  ملف  فتح  ـ 
كافة  من  والعاجل  الفوري  والتدخل 
املشاريع  هذه  المتام  املعنية  السلط 
تحديد  مع  االشغال  حيز  ودخولها 
مسؤولية املتسببني واملتالعبني اداريا 
املشاريع  هذه  امتام  عدم  يف  وتقنيا 
املقصود  االستهداف  يؤكد  الذي  االمر 
من بعض األطراف واللوبيات النافذة لرضب 
املرفق العمومي بالجهة امام غياب االرادة الحقيقية 
يف تغيري املشهد الصحي العمومي املنهار اصال وما 

انجر عنه من تعكر املناخ االجتامعي 
ـ اإلرساع يف قانون تجريم االعتداء عىل مهنيي 

قطاع الصحة.
ـ اإلرساع يف متكني الجهة من االطار الطبي وشبه 
تأمني  عىل  والقادر  الكايف  بالعدد  والعملة  الطبي 

الخدمات الصحية الالزمة.
نعلن دخولنا يف مسار نضايل متواصل من أجل 
الدفاع عن حقوقنا وحقوق أبنائنا يف خدمات صحية 
ملواطنيه  الحياة  حق  وتحرتم  مرضانا  سالمة  تؤمن 
التايل:  النحو  عىل  متواصلة  احتجاجات  عىل  تقوم 
حمل الشارة الحمراء وتنظيم مسرية يف اتجاه الوالية 
تختم بارضاب جهوي قطاعي يوم 17 مارس 2022.

في القيروان اليوم الخميس:
احتجاجات يف الديوان الوطني للسياحة

علمت الشعب أن النقابة األساسية ألعوان واطارات الديوان الوطني التونيس للسياحة قّررت 
العارشة  الساعة  من  بداية  بالعاصمة  املؤسسة  مبقر  الخميس  اليوم  احتجاجية  وقفة  تنظيم 
صباحا، وذلك احتجاجا عىل ترّدي االوضاع املهنية واالجتامعية وتوتر املناخ االجتامعي بالديوان.

ويطالب االعوان برصف التسبقة املالية بعنوان سنة 2022 ومتكينهم من تذاكر االكل لألشهر 
الثالثة املتخلدة وايجاد حلول جذرية ورصف مستحقاتهم بخصوص التأمني عىل املرض.

كام يطالبون بحّل مشكل الصندوق االجتامعي ومتتيعهم بأرايض مقسم برج السدرية والتسميات 
بالخارج واحرتام مبدإ التداول والشفافية واحتساب الشهائد العلمية ألعوان التنشيط السياحي 

وبقية االعوان اىل جانب املطالبة بالزي املهني والوظيفي وتحيني الهيكل التنظيمي للديوان.

الجامعة العامة لألشغال العمومية 
تعلن عن تحركات يف ديوان قيس األراضي

جّدد املكتب التنفيذي للجامعة العامة لالشغال العمومية واالسكان والبيئة متسكه مبطالب أعوان 

ديوان قيس االرايض واملسح العقاري وأكد عدم التنازل عنها ألي سبب كان. ودعا املكتب كل األعوان 

إىل مزيد االلتفاف حول هياكلهم النقابية والتجند والنضال حتى تحقيقها، كام دعا أعضاء املكتب 

التنفيذي الوطني اىل مزيد بذل الجهود لتذليل الصعوبات بغرض حلحلة ملف أعوان الديوان، الفتا 

اىل انه ستَنتظم ندوة إطارات الديوان يف القريب العاجل من أجل تقييم التحركات السابقة وضبط 

األشكال النضالية املستقبلية.

مكتب الجامعة ذكّر بنجاح إرضاب أعوان واطارات ديوان قيس االرايض واملسح العقاري ايام 1 

و 2 و 3 مارس الجاري وذلك بعد نفاذ كل محاوالت الحوار وجلسات العمل والتدخالت واملساعي 

املتكررة من ِقبَِل أعضاء املكتب التنفيذي الوطني وبالخصوص األخ األمني العام واالخوين صالح الدين 

الساملي ومنعم عمرية لدى األطراف اإلدارية والحكومية املعنية بامللف.

وأبرز أن كل تلك املساعي مل تلق التجاوب املطلوب خاصة من قبل رئاسة الحكومة يف اتجاه 

تفعيل اتفاق 1 مارس 2021.

* صربي الزغيدي

يعلم االتحاد العام التونيس للشغل أنّه تقّرر عقد 
املؤمتر العادي لالتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد 
وذلك يوم السبت 19 مارس 2022 بداية من الساعة 
للشغل  الجهوي  االتحاد  بدار  صباحا   )9( التاسعة 

بسيدي بوزيد.
التنفيذي  املكتب  لعضوية  الرتشح  باب  يفتح 
للهيئة  أو  الداخيل  للنظام  الجهوية  للهيئة  أو  الجهوي 
الجهوية للمراقبة املالية  بداية من يوم السبت 5 مارس 

.2022
فعىل الراغبني يف الرتشح مّمن تتوفر فيهم الرشوط 
والثامنون  التاسع  بالفصل  عليها  املنصوص  القانونية 
التونيس  العام  لالتحاد  الداخيل  النظام  من   )89(
للشغل، ان يقّدموا مطالب ترشحهم باسم األخ االمني 
العام لالتحاد العام التونيس للشغل 13، شارع الواليات 
املتحدة االمريكية ـ تونس 1002 أو عرب الربيد الرسيع 
مقابل وصل يف  املركزي  الضبط  إىل مكتب  أو مبارشة 

ذلك.
ـ آخر اجل لقبول الرتشحات يوم الجمعة 11 مارس 
2022 عىل الساعة الواحدة بعد الزوال )13س( مساء.

يشرتط يف املرتشح أن يكون خالص االنخراط باالتحاد 

الرتشح  7 سنوات كاملة متتالية عند  ملّدة ال تقل عن 

وأن يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.

 5 ملدة  النقابية  للمسؤولية  متحّمال  يكون  وأن 

سنوات متوالية عند الرتشح أو قد تحملها ملّدة ال تقل 

عن 6 سنوات كاملة.

أن يقيم مبركز الوالية وجوبا يف مّدة ال تتجاوز ثالثة 

أشهر بعد انتخابه.

ـ يجب ان يتضمن املطلب:

او  الوحيد  املعرف  او  للمرتشحة  اآليل  الرقم  ـ   1

نسخة من بطاقات االنخراط املبارش

2 ـ آخر بطاقة خالص لسنة 2022.

املرتشحة  تحملتها  التي  النقابية  املسؤوليات  ـ   3

وتواريخ تحملها

الشخيص  والعنوان  العمل  مكان  ذكر  رضورة  ـ   4

ورقم الهاتف الجوال.

* األمني العام

نورالدين الطبويب

مؤتمر الفرع الجامعي للبلديات
يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بالقريوان انه تقرر عقد مؤمتر 

الفرع الجامعي للبلديات يوم السبت، 19 مارس 2022 بداية من الساعة التاسعة 

صباحا مبقر االتحاد الجهوي للشغل بالقريوان.

فعىل كل منخرط راغب يف الرتشح للمكتب التنفيذي ممن تتوفر فيه الرشوط 

القانونية املنصوص عليها بالفصل )112( من النظام الداخيل التقدم مبطلب ترشح 

باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل يف أجل اقصاه يوم السبت 12 مارس 

2022 عىل الساعة منتصف النهار.

* يشرتط يف املرتشح

ـ أن يكون مبارشا للعمل وغري متقاعد

ـ  ان يكون خالص االنخراط باالتحاد العام التونيس للشغل ملدة ال تقل عن 

خمس سنوات كاملة.

أن يكون متحّمالً املسؤولية النقابية ملدة ال تقل عن أربع سنوات كاملة متتالية 

عند الرتشح أو كان تحملها ملدة ال تقل عن خمس سنوات كاملة.

ـ أن يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد العام عند الرتشح.

يضم املكتب التنفيذي للفرع الجامعي امرأة عىل األقل طبقا للفصل )112( 

من النظام الداخيل وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.

كل من تم انتخابه ملزم باالشرتاك بجريدة الشعب طبقا للفصل )215( من 

النظام الداخيل.

* مع وجوب ذكر:

1( رقم املعرف الوحيد ـ 2( مكان العمل ـ 3( رقم الهاتف الجوال.

املؤتمر االنتخابي لالتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد

إضراب عام يوم 17 مارس
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جلسات التفاوض االجتماعي 
بشركة باكستار   

بدأت جلسات التفاوض االجتامعي برشكة باكستار بعنوان سنوات 2022 /2023 / 2024 مبقر الرشكة 
العرفاوي  الزوايب ممثيل الطرف اإلداري واألخ حسان  الجابري ونبيل نويرصي والصادق  بحضور وليد 

ممثل االتحاد الجهوي للشغل مبنوبة وكافة أعضاء النقابة األساسية.

اهتمام بقطاع النقل يف الكاف   
انعقد مبقر االتحاد الجهوي 

للشغل بالكاف اجتامع 
بإرشاف األخ كامل السايحي 

الكاتب العام لالتحاد الجهوي 
للشغل وبحضور اإلخوة وجيه 
الزيدي الكاتب العام للجامعة 

العامة للنقل وشمس الدين 
الخليفي الكاتب العام املساعد 

واإلخوة أعضاء النقابة األساسية للرشكة الجهوية للنقل بالكاف ويأيت هذا االجتامع للنظر يف عديد 
النقاط العالقة بالرشكة وإيجاد السبل الكفيلة لحلحلتها.

مؤتمر البلديات
األساسية  للنقابة  العادي  املؤمتر  انعقد  بالكاف  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  بإرشاف 

للبلديني بالكاف
وقد أفرزت النتائج عن فوز األخوات واإلخوة: مراد العلوي: كاتبا عاما وهالة بوغامني٬ منى السويف٬ 

محمد الصالح سحنوين٬ عزالدين الشايب٬ عيل بوسحابة٬ كامل العياري )أعضاًء(.

جامعة البناء تطلق حملة للمصادقة 
على االتفاقية 190

مبناسبة اليوم العاملي للمرأة وبالتعاون مع االتحاد الدويل لعامل البناء واألخشاب نظمت الجامعة العامة للبناء 
واألخشاب حملة قطاعية للمصادقة عىل االتفاقية 190 الدولية

مؤتمر تأسيسي يف باجة   
انعقد املؤمتر التأسييس للنقابة األساسية للنساء العامالت يف القطاع الفالحي الذي أسفر عن انتخاب مكتب 

نقايب يضم األخوات: ناجية املزوغي كاتبًة عامًة٬ وربح املزوغي وفائزة فطاحلية وسنية الرمضاين وربح الشلواطي 
وانتصار العكروت وفضيلة املاكني.

املؤتمر االنتخابي لالتحاد الجهوي 
للشغل باملنستري

يعلم االتحاد العام التونيس للشغل أنّه تقّرر عقد املؤمتر العادي لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري 
وذلك يوم السبت 26 مارس 2022 بداية من الساعة التاسعة )9( صباحا بدار االتحاد الجهوي للشغل 

باملنستري.
يفتح باب الرتشح لعضوية املكتب التنفيذي الجهوي أو للهيئة الجهوية للنظام الداخيل أو للهيئة 

الجهوية للمراقبة املالية  بداية من يوم السبت 12 مارس 2022.
فعىل الراغبني يف الرتشح مّمن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املنصوص عليها بالفصل التاسع والثامنون 
)89( من النظام الداخيل لالتحاد العام التونيس للشغل، ان يقّدموا مطالب ترشحهم باسم األخ االمني 
العام لالتحاد العام التونيس للشغل 13، شارع الواليات املتحدة االمريكية ـ تونس 1002 أو عرب الربيد 

الرسيع أو مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي مقابل وصل يف ذلك.
ـ آخر اجل لقبول الرتشحات يوم الجمعة 18 مارس 2022 عىل الساعة الواحدة )س 13( بعد الزوال.

يشرتط يف املرتشح أن يكون خالص االنخراط باالتحاد ملّدة ال تقل عن 7 سنوات كاملة متتالية عند 
الرتشح وأن يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.

وأن يكون متحّمال للمسؤولية النقابية ملدة 5 سنوات متوالية عند الرتشح أو قد تحملها ملّدة ال تقل 
عن 6 سنوات كاملة.

أن يقيم مبركز الوالية وجوبا يف مّدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بعد انتخابه.
ـ يجب ان يتضمن املطلب:

1 ـ الرقم اآليل للمرتشحة او املعرف الوحيد او نسخة من بطاقات االنخراط املبارش
2 ـ آخر بطاقة خالص لسنة 2022.

3 ـ املسؤوليات النقابية التي تحملتها املرتشحة وتواريخ تحملها
4 ـ رضورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخيص ورقم الهاتف الجوال.

* األمني العام
نورالدين الطبويب

وزارة العدل
اإلدارة العامة للسجون واإلصالح

سجـن الكــاف

استشارة عــدد 2022/02
خاصة بإقتناء السمـك

يعتزم سجن الكاف اجراء استشارة خاصة بإقتناء قسط »السمك«  خالل الفرتة 

املشاركة  يف  الراغبني  فعىل   ،2022 ديسمرب   31 إىل   2022 جانفي  غرّة  بني  املمتّدة 

اإلتصال بسجن الكاف أيّام العمل االداري قصد سحب االستشارة مع العلم أّن يوم 

2022/03/24 حّدد كآخر أجل لقبول العروض ويؤخذ بعني االعتبار ختم مكتب ضبط  

السجن لتحديد تاريخ الوصول.

ترسل العروض يف ظروف مغلقة عن طريق الربيد الرسيع أو مضمون الوصول 

بإسم السيد: »مدير سجن الكاف« أو تسليمه مبارشة إىل مكتب الضبط لسجن الكاف 

مع ذكر عبارة »عرض ال يفتح«.

معلوم سحب االستشارة: 20.000د
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الفرع الجامعي للتعليم 
الثانوي بصفاقس   يساند 

عمّال »برتو كونفور«
نظم الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس زيارة دعم ومؤازرة إىل اعتصام 
الكرامة لعامل رشكة برتو كونفور يف منتجع قرية قبيبة بطريق قابس عىل خلفية 
الجميع  يعلم  العامة لرشكة شال وهي كام  اإلدارة  تعسفيا من طرف  طردهم 

رشكة استثامرية متعددة الجنسيات متخصصة يف البحث عن الغاز والنفط.

تعزية   

ينعى املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بتونس املغفور لها والدة األخ 
مراد الهاممي عضو الجامعة العامة للنقل. راجني من الله العزيز القدير أن 

يرحمها ويرزق أهلها وذويها جميل الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

مكتب نقابي جديد إلقليم 
الشركة التونسية للكهرباء 

والغاز بجبنيانة
انعقدت يوم الجمعة 04 مارس 2022 انتخابات النقابة األساسية للكهرباء والغاز 
بجبنيانة مبقر العمل بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وأعضاء عن جامعة 
الحملة  واتسمت  بجبنيانة  للشغل  املحيل  االتحاد  عن  وممثلني  والغاز  الكهرباء 
اإلنتخابية لكال القامئتني باملنافسة يف إطار دميقراطي حيث طرحتا برنامج عملهام 
النيابية القادمة 2025-2022 ورؤيتهام لتحسني وضعية اإلقليم من توفري  للفرتة 
ملعدات العمل والنقل والتكوين مع توفري ألبسة الشغل وتسوية وضعية أصحاب 
الشهادات العلمية والنظر يف ملفات اجتامعية لبعض املوظفني لفض إشكاليتهم 
يف أقرب اآلجال إضافة إىل تنقية املناخ االجتامعي وفتح جسور الحوار مع األعوان 
يف ظرف تعيش فيه الرشكة وضعية مالية حرجة تطرح أكرث من سؤال واملحاوالت 
بني  الرشاكة  غطاء  تحت  الكهرباء«  »إنتاج  الرئييس  نشاطها  لتفكيك  الحثيثة 
القطاعني العام والخاص بالتوازي مع ضعف املقدرة الرشائية للموظفني وتراجع 
اإلدارة العامة عن عدد من املنح واالتفاقيات املهنية واللوائح الشغلية. وقد أسفر 
املربوك ومحمد  عادل  اإلخوة:  متكون من  نقايب جديد  الفرز عن صعود مكتب 
القروي ووهيبة العجنڨي ومحمد الحزڨي وأمني العدواين وهيثم األحمر وفراس 

املسدي. 
* سفيان بوزيد

املؤتمر االنتخابي لالتحاد الجهوي للشغل بقبلي
يعلم االتحاد العام التونيس للشغل أنّه تقّرر عقد املؤمتر العادي لالتحاد الجهوي للشغل بقبيل وذلك يوم الخميس 17 مارس 2022 

بداية من الساعة التاسعة )9( صباحا بدار االتحاد الجهوي للشغل بقبيل.
يفتح باب الرتشح لعضوية املكتب التنفيذي الجهوي أو للهيئة الجهوية للنظام الداخيل أو الهيئة الجهوية للمراقبة املالية بداية من 

يوم الخميس 3 مارس 2022.
الداخيل  النظام  )89( من  والثامنون  التاسع  بالفصل  عليها  املنصوص  القانونية  الرشوط  فيهم  تتوفر  مّمن  الرتشح  الراغبني يف  فعىل 
لالتحاد العام التونيس للشغل، ان يقّدموا مطالب ترشحهم باسم األخ االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل 13، شارع الواليات املتحدة 

االمريكية ـ تونس 1002 أو عرب الربيد الرسيع أو مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي مقابل وصل يف ذلك.
ـ آخر اجل لقبول الرتشحات يوم االربعاء 9 مارس 2022 عىل الساعة الرابعة ونصف )16.30 س( مساء.

يشرتط يف املرتشح أن يكون خالص االنخراط باالتحاد ملّدة ال تقل عن 7 سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وأن يكون خالص الذمة مع 
قسم املالية باالتحاد.

وأن يكون متحّمال للمسؤولية النقابية ملدة 5 سنوات متوالية عند الرتشح أو قد تحملها ملّدة ال تقل عن 6 سنوات كاملة.
أن يقيم مبركز الوالية وجوبا يف مّدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بعد انتخابه.

ـ يجب ان يتضمن املطلب:
1 ـ الرقم اآليل للمرتشحة او املعرف الوحيد او نسخة من بطاقات االنخراط املبارش

2 ـ آخر بطاقة خالص لسنة 2022.
3 ـ املسؤوليات النقابية التي تحملتها املرتشحة وتواريخ تحملها

4 ـ رضورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخيص ورقم الهاتف الجوال.
* األمني العام نورالدين الطبويب

العام  االتحاد  إىل  باالنتامء  اعتزازهم  عن  يعربون  مدنني  جهة  نقابيي  إن 
املبادئ  عىل  واملبنية  املناضلة  النقابية  الوطنية  املنظمة  للشغل،  التونيس 
تونس  العزيز  وطننا  وشهداء  شهدائها  بدماء  واملثبتة  للمؤسسني  السامية 
املناسبات  كل  يف  الدائم  والءها  معلنة  األيب  شعبنا  إىل  متاما  واملنحازة 

والشدائد للوطن.
إن تاريخ منظمتنا وحارضها وما قدمته من تضحيات كفيل بأن يسمح لها 
ان تعطي املثال وأن تتصدر كل النضاالت يف حياة شعبنا وان تكون اطارا 
شامال لتوحيد كل فئات املجتمع عىل قاعدة استقالل الوطن وصون كرامته 
وسيادته وحفظ حق الشعب يف الحياة الكرمية سياسيا واقتصاديا واجتامعيا 
ضمن دولة وطنية مدنية تضمن حق املواطنة والرعاية االجتامعية والتطور 

والتقدم عىل جميع املستويات.
التاريخي  الدور  إىل  ونظرا  واملواقف  واملبادئ  القيم  هذه  مع  وانسجاما 
خيارات  إرساء  عىل  دامئا  تعمل  فإنّها  ملنظمتنا  واالجتامعي  والوطني 
وسياسات وطنية تستجيب ملتطلبات شعبنا وحقوقه بعيدا عن اإلصالحات 
غالبية  ومعاناة  مأساة  من  واملستفيدون  املتسببون  يظل  بينام  الوهمية 
اعتامد  عىل  جاهدين  يعملون  عامة  بصفة  ووطننا  االجتامعية  الفئات 
الخيارات نفسها بسّن القوانني املالية والجبائية ورضب كل دورات االقتصاد 
املواد  كل  األزمات يف  باختالق  وذلك  الوطني  املجهود  املعتمد عىل  املنتج 
لالجنبي  البالد  ورهن  التوريد  واعتامد صفقات  للمضاربة  تقريبا  االساسية 
ماليا واقتصاديا وسياسيا وهو ما يسمح لفئة قليلة وأفراد متنفذين بالتالعب 

مبعيشة شعبنا ومصريه.
كام ال يفوتنا تجديد رفضنا للمنشور عدد 20 ورضورة سحبه فورا ونعلن 
بالفكر  للشغالني  حصانة  ميثل  الذي  النقايب  الحق  عن  للّدفاع  استعدادنا 
والساعد وضامنة بعدم االستفراد بهم من قبل السلط لتمرير سياساتها التي 
املرتجل والتلفيقي  االنفرادي  املالية  الالشعبية يف قانون  انكشفت طبيعتها 
باستعامل  العام  الشأن  ادارة  املعتمد يف  نفسه  االسلوب  لسنة 2022 وهو 
املجال االفرتايض تحت عنوان االستشارة االلكرتونية وحرصها يف من تتوفر 
له االمكانيات واالنفراد به بطريقة موجهة دون أي تفاعل مع الغري او مع 
اهل االختصاص او االستفادة من تعدد اآلراء وال رقيب عىل ما ستؤول اليه 

النتائج وال كيفية استغاللها وتوظيفها.
افتخارنا  فإننا نعرب عن  امتنا  االتحاد يف نرصة قضايا  وانسجاما مع مبادئ 
واعتبارها  الفلسطينية  القضية  حول  ملنظمتنا  الثابتة  املبدئية  باملواقف 
القضية املركزية لألمة ومن اولوياتها املطلقة ونشيد بصمود شعبنا يف الداخل 
والخارج ووقوفه يف وجه حمالت التهجري والقمع وهدم املنازل واالعتقاالت 
واالغتياالت كام ال يفوتنا ان نحيّى شعبنا يف سوريا ولبنان والعراق واليمن 

لوقفته أمام املخططات التخريبية الخارجية.
البالد  يف  السياسية  الحياة  اليه  آلت  ملا  الكبري  انشغالنا  عن  نعرب  كام   /1
وغياب الوضوح يف التوجهات الكربى واالختيارات االقتصادية التي شهدت 

الوطني  االقتصاد  تدهور  ومزيد  األزمات  انتجت  التي  نفسها  السياسة 
وارتهانه لالجنبي وتدهور مستوى املعيشة لكل فئات املجتمع.

الدؤوب  وسعيه  االتحاد  به  يقوم  الذي  الريادي  الدور  عاليا  نثمن   /2
للمحافظة عىل مكتسبات الشغالني ومتسكه بتنفيذ كل االتفاقيات املمضاة 

يف مختلف القطاعات.
الدولة  انهيار  يف  يتسبب  قد  الذي  السائد  الوضع  قاطعا  رفضا  نرفض   /3
واشعال نار الفنت ودمار ما تبقى من معيشة الشعب وبنيان املجتمع ونجدد 
متسكنا مبواصلة االتحاد لدوره يف الدفاع عن البالد يف التصدي لكل املؤامرات 

الداخلية والخارجية.
4/ نجدد متسكنا بتنفيذ الوعد الرسمي الذي قطعته السلط للجهة والخاص 
بجعل يوم 07 مارس من كل عام يوما وطنيا ملقاومة اإلرهاب يخلد ذكرى 

ملحمة بنقردان سنة 2016 والتي أنقذت تونس من املرشوع االرهايب.
من  له  ملا  السياحة  قطاع  يف  العامل  ترسيح  يف  التامدي  رفضنا  نجدد   /5
انعكاسات اجتامعية خطرية رغم استفادة اصحاب النزل من عديد االمتيازات 

والتسهيالت املقررة من قبل الدولة.
الوظيفة  يف  املعطل  الجهة  شباب  أمام  االنتداب  باب  فتح  إىل  ندعو   /6
العمومية ويف املنشآت العمومية اذ تم احصاء أكرث من 3 آالف شغور بالجهة 
)وهو ما تم حرصه والتدقيق فيه بالتنسيق مع السلط الجهوية وتم االتفاق 
مع الحكومة من اجل تسديدها خالل سنتي 2019 ـ 2020( خاصة أنّه ال 

توجد يف جهتنا مؤسسات ذات طاقة تشغيلية عالية.
يف  الجهة  ابناء  حق  اجل  من  النضال  ملواصلة  استعدادنا  عن  نعرب   /7
العمل الالئق واالنتفاع بخدمات صحية وتربوية الالزمة مقبولة وتوفري كل 

االمكانيات الرضورية لدميومتها ونجاحها وتطورها.
8/ نتمسك بتسوية وضعيات التشغيل الهش كاآللية 16 وعاّمل الحضائر 
بصيغة  العمل  وبإنهاء  الغرض  يف  املمضاة  لالتفاقيات  تنفيذا  وغريهم 
الوصوالت الخالصة عن طريق املجلس الجهوي وتنفيذ القانون 38 الخاص 
بتشغيل من طالت بطالته من اصحاب الشهائد العليا وذلك بإصدار األوامر 

التطبيقية.
القاحلة  املناطق  ملعهد  األساسية  القوانني  اصدار  يف  بالترسيع  نطالب   /9

الجاهز منذ أكرث من سنتني، والبطاحات والشؤون الدينية.
10/ نثّمن االتفاق الحاصل يف الزيادة يف أجور عامل القطاع الخاص رغم 
تواضعه فإنّنا نجدد رفضنا تحميل العامل نتائج الوضع االقتصادي الخطري و 

الناتج عن الخيارات الخاطئة والالوطنية لكل الحكومات.
11/ نطالب بفتح ملف النفايات بالجهة والتطرق إىل موضوع البيئة بجميع 

جوانبه ورضورة ايجاد الحلول الجذرية.
12/ نؤكد متسكنا وارصارنا عىل سن قانون يجرم التطبيع يف تونس انسجاما 
مع مواقف وثوابت اتحادنا وفضح كل طرف مطبع تحت اي صفة كانت 

رسية أو علنية يف تونس أو خارجها.

االتحاد الجهوي بمدنين

متى اصدار القوانني االساسية ملعهد املناطق القاحلة؟
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هل  كان البد
من احلل 

األمني
 تطبيق التمثيلية 
النسبية في اللجان 
االدارية المتناصفة 
واللجان االستشارية 

للمؤسسة

الملف

ـ 1 ـ
ال يشء مينع الدولة التونسية من التصديق 
عىل االتفاقيات الدولية 185 و189 و190 ـ وال 
يشء مينع من تجاوز الشعارات املرفوعة سنويا 
ويف مثل هذا الوقت تحديدا ـ حتى ال يذهب 
يف اعتقاد الكثريين اّن كل يشء عىل أحسن ما 
يرام ـ يف حني اّن الواقع ينفي حقيقة ما يقال 

هنا وهناك. 
ــ 2 ــ

العمل  ضامن  من  الدولة،  مينع  يشء  ال 
الالئق، وتوفري آليات عمل واضحة، نعم ال يشء 
مينع من تطبيق القوانني عىل من يستغل جهود 
النسوة يف املستغالت الفالحية، اليشء هذا الال 
املراقبة  يكون مفعال من خالل  أن  نود  ـ  يشء 

الغائبة.
ــ 3 ــ

العمل  تغيري واقع  الدولة من  ال يشء مينع 
الذي فيه تحرش وعنف وخروج عن النصـ  قلنا 
إذا متادى بعضهم يف  العمل  ما  لكّن  ـ  ال يشء 
استغالل سلطته ومركزه الوظيفي ـ ال يشء مينع 
الرشيدة  الحوكمة  لضامنات  الدولة  توفري  من 
االرادة  سوى  غائب  يشء  ال  الفاعلة،  واالدارة 
ُمّر ومؤمل  الواقع وهو واقع  الحقيقية يف تغيري 

بعيدا عن كل التوصيفات االخرى!
 ــ 4 ــ

ال يشء مينع الدولة من وضع حد لالستغالل 
الفاحش لجهود نسوة يغادرّن منازلهّن يف ساعة 
مبكرة من كل يوم جديد للحاق بحافلة الرابعة 
صباحا ليجدّن أجورا زهيدة مع نهاية كل شهر! 
ال يشء مينع الدولة من متكني عامالت املعامل 
من  تحميهّن  قانونية  وترشيعات  نصوص  من 

بطش العرف ورسقة جهودهّن!
ــ 5 ــ

العامالت،  تحفيز  من  الدولة  مينع  يشء  ال 
االمكان  قدر  االبتعاد  سوى  نعم  أي  يشء  ال 
والربوباغندة  بالدعاية  البعض  يسميه  ما  عن 
عرشية  امتداد  عىل  العام  الفضاء  مألت  التي 
االجري  متكني  من  مينع  يشء  ال  الثورة،  بعد  ما 
نتوقف  ونحن  عرقه  يجف  ان  قبل  أجره  من 
من  عامالتها  متكن  مل  تشغيلة  مؤسسات  أمام 

أجورهّن ملدة فاقت 8 سنوات! 
ــ 6 ــ

لرفع  يوما  مارس   8 يوم  يبقى  ال  وحتى 
تصدر  اّن  الدولة  عىل  اّن  نقول  ـ  الشعارات 
مذكرات للمحاكم الشغلية يك تسارع يف البت 
يف القضايا املرفوعة امامها وايجاد آلية حقيقية 
لتمكني العامالت من حقوقهّن حتى بعد غلق 
أصبحت  التقايض  مصاريف  ألّن  املؤسسات 

باهضة الثمن!

كتبه رمزي الجباري

قبل البدء

 التصديق على االتفاقيات 185 و189 و190
 بيان االتحاد في اليوم العالمي للمرأة 8 مارس

وهّن  رائدات   19 القرن  نهاية  يف  بنيويورك  النسيج  عامالت  كانت 
يقفن يف وجه أعتى الرأسامليات وأكرثها وحشّية ودموية عندما واجهن 
اآللة القمعّية للدولة مطالبات بأدىن الحقوق ورفضا منهّن لكّل أشكال 
االستغالل واالضطهاد والعبوديّة املقّنعة ودفاعا عن حّقهن يف املشاركة 
الفاعلة يف الحياة العامة فعّبدن بتضحياتهن لنساء العامل ولعاّمله قاطبة 
الطريق أمام النضال العاّميل الباسل مثلهن مثل عاّمل شيكاغو من أجل 

تحديد ساعات العمل.
فأصبح يوم 8 مارس منذ ذلك التاريخ يوما 
عامليّا للمرأة وعالمة بارزة يف تاريخ اإلنسانية 

من أجل التحّرر واملساواة.
من  وانطالقا  املجيدة،  املناسبة  وبهذه 
وثوابته،  مبادئه  عىل  وتأسيسا  النضايل  إرثه 
يحيّي  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  فإّن 
والتقّدمية  االجتامعية  القوى  مختلف  مع 
االجتامعية  وبالعدالة  بالتقّدم  املؤمنة 
الهّشة  الفئات  وبالحريات واملنترصة لحقوق 
تخليدا  للمرأة،  العاملي  اليوم  ذكرى  خاّصة، 
لروح  وإكبارا  نيويورك  عامالت  لتضحيات 
وسعيا  العامل  أنحاء  كّل  يف  العامالت  وعطاء 
إىل تدعيم الحقوق واملكتسبات التي أحرزتها 

التونسية وراكمتها بنضاالتها جيال بعد جيل، وبرزت خاللها نساء  املرأة 
رائدات نذكر من بينهّن األخت رشيفة املسعدي.

وإذ تشارك نساء تونس وعامالتها بكّل فخر واعتزاز نساء العامل إحياء 
هذا اليوم العاملي، فإّن نقابيات االتحاد العام التونيس للّشغل ونقابييه:

1 - يجّددون التزامهم املطلق مببادئ حقوق اإلنسان الكونية الضامنة 
للحقوق والحريات دون تجزئة وخاّصة املتعلّقة بالحّق يف العمل الالئق 
الالئقة  واالجتامعية  الصحية  بالخدمات  والتمتّع  األجور  يف  واملساواة 
والحامية من الهشاشة والتفقري والرافضة للعنف والتحرّش واملطالبة بحّق 

تحّمل املسؤوليات القيادية وضامن تكافؤ الفرص.
الوطنية  االتحاد  بها مختلف هياكل  تقوم  التي  الجهود  يثّمنون   -   2
للمسؤوالت  وعادل  منصف  متثيل  تحقيق  قصد  والقطاعية  والجهوية 
النقابيات يف مواقع القرار وهو ما وقع بلورته يف املؤمتر الثالث والعرشين 

فيه  تحّققت  والذي  لالتحاد  والعرشين  الخامس  املؤمتر  يف  وتنفيذه 
مشاركتهّن يف رئاسة املؤمتر ويف لجانه وتطوير نسب تحّمل املسؤوليات 

يف جميع املستويات.
النساء،  الدفاع عن حقوق  يواصلون دعمهم وانخراطهم يف مسار   3-
وتنظيم  التحسيس  حمالت  خالل  من  املدين،  املجتمع  مكّونات  مبعيّة 
الرافضة  امليدانية  والنضاالت  والفعاليات  التظاهرات  أشكال  مختلف 

للتمييز والعنف والتحرّش واملطالبة بتحقيق الحرية والكرامة واملساواة.
بالتصديق  التونسية  الدولة  يطالبون   -  4
القاضية  الدولية  االتفاقيات  جميع  عىل 
وخاّصة  والعطل  واملنح  األجر  يف  باملساواة 
ومراعاة  الخاص  القطاع  يف  األمومة  عطلة 
التحرّش  وتجريم  الشغل  يف  املرأة  خصوصية 
عدد  االتفاقية  بينها  ومن  العمل  مواقع  يف 
183 املتعلقة بحامية األمومة واالتفاقية عدد 
واالتفاقية  املنزليات  بالعامالت  املتعلّقة   189
عدد 190 املتعلّقة مبناهضة العنف والتحرش 
القوانني  بتفعيل  العمل. كام يطالبون  يف عامل 
واألوامر املتعلّقة مبناهضة كّل أشكال العنف 

والتمييز ضد املرأة.
5 - يدعون إىل تطبيق التمثيلية النسبية يف 
اللجان اإلدارية املتناصفة واللجان االستشارية للمؤّسسة وذلك استنادا إىل 
التزام الدولة بالسعي إىل تحقيق التناصف بني املرأة والرجل يف الهياكل 

املنتخبة.
6 - يجّددون مساندتهم للحركات النسائية املقاومة والصامدة واملناضلة 
يف سبيل تحرير أوطانهّن والدفاع عن حريّتهّن وكرامتهّن ومساواتهّن ويف 

مقّدمتهّن النساء الفلسطينيات عنوان املقاومة والتضحية.
7 - يدعون الهياكل النقابية الجهوية إىل مزيد القيام بحمالت االنتساب 
املنتميات  النساء  وباقي  الفالحيات  بالعامالت  تعنى  نقابات  وتشكيل 
يف  بالنساء  القرب  واتصال  امليدانية  الحمالت  واعتامد  هّشة  لقطاعات 

مواقع العمل وااللتصاق بهمومهّن.
األمني العام
نورالدين الطبويب

حتى ال يبقى يوم 8 مارس
يوما لرفع الشعارات فقط!

املؤتمر االنتخابي للجامعة
 العامة للمعادن واإللكرتونيك

العادي   املؤمتر  عقد  تقّرر  أنّه  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يعلم 
للجامعة العامة للمعادن واإللكرتونيك وذلك يوم االثنني 28 مارس 2022 
بداية من الساعة التاسعة )9( صباحا بنزل املهاريـ  بالحاممات الجنوبية.

الهيئة  أو  القطاعي  التنفيذي  املكتب  لعضوية  الرتشح  باب  يفتح 
القطاعية للمراقبة املالية  بداية من يوم االثنني 14 مارس 2022.

فعىل الراغبني يف الرتشح مّمن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املنصوص 
العام  لالتحاد  الداخيل  النظام  من   )62( والستني  الثاين  بالفصل  عليها 
العام  االمني  األخ  باسم  ترشحهم  مطالب  يقّدموا  ان  للشغل،  التونيس 
ـ  االمريكية  املتحدة  الواليات  شارع   ،13 للشغل  التونيس  العام  لالتحاد 
تونس 1002 أو عرب الربيد الرسيع أو مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي 

مقابل وصل يف ذلك.
عىل   2022 مارس   21 االربعاء  يوم  الرتشحـات  لقبول  اجـل  آخـر  ـ 

السـاعة الرابعة ونصف )س 16.30( مساء.
يشرتط يف املرتشح أن يكون خالص االنخراط باالتحاد ملّدة ال تقل عن 
قسم  مع  الذمة  خالص  يكون  وأن  الرتشح  عند  متتالية  كاملة  سنوات   7

املالية باالتحاد.
عند  متوالية  سنوات   5 ملدة  النقابية  للمسؤولية  متحّمال  يكون  وأن 

الرتشح أو قد تحملها ملّدة ال تقل عن 6 سنوات كاملة.
أن يقيم بتونس الكربى ويعمل بها يف مّدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بعد 

انتخابه.
مالحظة:

ال يتجاوز عدد املتقاعدين باملكتب التنفيذي القطاعي العضوين.
يضّم املكتب التنفيذي القطاعي امرأتني عىل األقل طبقا للفصل )60( 
من النظام الداخيل، وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر 

يف تاريخه.
ـ يجب ان يتضمن املطلب:

بطاقات  من  نسخة  او  الوحيد  املعرف  او  للمرتشحة  اآليل  الرقم  ـ   1
االنخراط املبارش

2 ـ آخر بطاقة خالص لسنة 2022.
3 ـ املسؤوليات النقابية التي تحملتها املرتشحة وتواريخ تحملها

4 ـ رضورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخيص ورقم الهاتف الجوال.
* األمني العام
نورالدين الطبويب
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األخ نور الدين الطبويب يدعو النساء الفالحيات 
إىل الثورة واالحتجاج

أكد األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل األخ نور الدين 
العاملي  اليوم  مبناسبة  الوطنية  الندوة  حضوره  خالل  الطبويب 
للمرأة تحت شعار »من أجل بيئة عمل آمنة خالية من العنف 
والتحرش« انه من الرضوري االلتفات إىل مشاكل املرأة العاملة 
واجورها  مهضومة  حقوقها  مازالت  التي  الفالحي  القطاع  يف 
القوانني  من  ترسانة  وجود  ورغم  مجهوداتهن  رغم  زهيدة 

لحاميتهن اال انها بقيت عىل الرفوف.
إىل  الفالحي  القطاع  يف  العامالت  النساء  الطبويب  األخ  ودعا 
مطالبا  بثورة،  والقيام  بورقيبة  الحبيب  شارع  يف  االحتجاج 
بتحديد يوم غضب قبل حلول شهر رمضان للتعبري عن رفضهن 

للواقع املعاش خاصة يف األرياف.
يف  العامالت  كل  بنقل  سيتكفل  االتحاد  ان  الطبويب  األخ  وقال 
شارع  يف  ليرثن  الجمهورية  جهات  كامل  من  الفالحي  القطاع 

الثورة ويدافعن عن حقوقهن االقتصادية واالجتامعية.

يجب حامية كل العامالت والعامل يف كل مكان ويف كل قطاع 
وتحقيق الحامية لهن ولهم من كل اشكال االستغالل وامليز.

وتعزيز  ملموس  واقع  إىل  الشعار  هذا  تحويل  اجل  من 
الحامية للعامالت والعامل عرب الدفع باتجاه امضاء تونس عىل 
عامل  يف  والتحّرش  العنف  عىل  بالقضاء  املتعلقة   190 االتفاقية 
العمل انتظمت ندوة وطنية افتتحها االخ االمني العام لالتحاد 

العام التونيس للشغل.
وحرضتها نقابيات من مختلف القطاعات وخاصة من القطاع 
علمية  مداخلة  النصريي  السالم  عبد  االخ  خاللها  قّدم  الفالحي 
استعرض خاللها االسباب امللحة التي تجعل من العمل عىل دفع 
بالدنا لالمضاء عىل االتفاقية 190 متأكدة واهمها استعراض بيئة 

عمل النساء يف قطاعي الخدمة الفالحية وخدمة املنازل من خالل 
الحاجة ملوامئة  بيّنت  االتحاد  انجزهام خرباء  دراستني  مخرجات 
الترشيعات الوطنية يف مجال الشغل مع معايري الحامية الدولية 
الشغل  مبجلة  املوجودة  الثغرات  وتجاوز  والشغالني  للشغاالت 
مثال او قانون الحامية االجتامعية التي متثل خاصة كامل النساء 
العامالت اذ بينت الدراستان حجم ما تتعرض له النساء من عنف 
اضافة  له  التصدي  سبل  وغياب  احيانا  وجسدي  ومادي  لفظي 
الحامية  وغياب  االجور  تدّن  يف  املتمثل  االقتصادي  العنف  اىل 
النساء االجريات  تبلغ  اذ مل  الجنسني  التمييز بني  وتكريس واقع 
مبستوى  متتيعهن  وعدم  املضمون  االدىن  االجر  حتى  الفالحيات 
انسان من الحقوق كتأجري الساعات االضافية وعدم التمتع بأيام 

راحة اسبوعية أو عطلة سنوية خالصة االجر او حتى تأمني نقل الئق 
أو تغطية اجتامعية مام يحّول وضعياتهن إىل وضعيات تشبه اىل حّد 

بعيد وضعية ضحايا عمليات االتجار بالبرش.
 190 النصريي تقدميًا شامال لالتفاقية  السالم  ثم قّدم االخ عبد 
لتغطي  وشاملة  عامة  وردت  اذ  وتكاملها  وواقعيتها  شموليتها  يف 
مخلتف العامل والعامالت مهام كان وضعهم التعاقدي )مرتبصون 
متعاقدون ـ متطّوعون( ومهام كانت القطاعات التي تشغلهم )عام 
ـ خاص ـ غري منظم( فضال عن اتساع مجال انطباقها الذي يتجاوز 
مكان العمل املبارش نحو عامل العمل الذي يشمل الرحلة إىل العمل 
أو  كاملطاعم  ـ  وجدت  إن  ـ  الرفاه  فضاءات  ويشمل  وايابا  ذهابا 

املقاهي او أماكن تغيري املالبس أو السكن العاّميل(.
فاالتفاقية 190 تطلب من البلدان التي تتبناها توفري سياسات 
واضحة لحامية بيئة العمل برمتها من خالل سياسات شاملة تتوفر 
فيها أدوات العمل الالئق ووسائل التوقي وسهولة الولوج اىل الحامية 
الرصد  القوانني خاصة وتكثيف آليات  انفاذ  القانونية والعمل عىل 
النقايب وتطويره  واملتابعة للردع والتطوير اضافة اىل حامية العمل 
الحقوق  وتعميم  الجامعية  املفاوضة  اىل  الولوج  احقية  خالل  من 
االساسية لتشمل كل الفئات حتى املستضعفة منها كاملهاجرين غري 
الرشعيني أو ذوي االحتياجات الخاصة من خالل إلتزام أرباب العمل 

بتوفري بيئة آمنة للعمل ال للعنف وال للتحرّش بكل أشكالهام.
الندوة  يف  واملشاركون  املشاركات  شاهد  املداخلة  هذه  بعد 
عامالت  عىل  املسلّط  الحيف  مظاهر  بعض  يرصد  وثائقيا  رشيطا 
االحتجاجية  التحركات  وبعض  سليانة  جهة  يف  الفالحي  القطاع 
ثم  جبنيانة  مبنطقة  الفالحي  القطاع  لعامالت  العفوية  النسائية 
شهادات  وتقديم  للتفاعل  الورشة  يشبه  ما  الحضور  بني  انطلقت 

ومقرتحات.

بمناسبة 8 مارس وبالتعاون بين قسم المرأة والشباب ومركز التضامن العمالي:

بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحّرش ويوم غضب قادم

* سلمى الجاليص /صور العكرمي
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الحوار المجتمعي

وسعت أرسة املعهد العريب لحقوق االنسان خالل السنوات االخرية ومنذ سنة 
2012 من دائرة اهتامماتها والمست الشأن الحقوقي اليومي للمواطنني يف 
مختلف جهات الجمهورية وذلك من خالل تركيز شبكة عهد تونس للحقوق 
اىل  والدفع  اخالقي سيايس  مدونة سلوك  اىل جانب صياغة  والحريات هذا 
الرتبية الحقوقية عند الناشئة من خالل نوادي الرتبية يف املدارس، مع تنظيم 
ندوة شفعت مبدونة سلوك ضد العنف بعد اغتيال الشهيدين شكري بلعيد 
ومحمد الرباهمي ونلمس هذا الفعل الحقوقي اكرث عند االستامع ألول اذاعة 
اذاعة »السيدة« وسط حي شعبي به مقر  الحقوقي وهي  للتثقيف  عربية 

االذاعة ومقر املعهد العريب لحقوق االنسان.
تجربة التثقيف الحقوقي متواصلة وعن ذلك حاورنا االستاذ عبد الباسط بن 
حسن رئيس املعهد العريب لحقوق االنسان وهذا االجتهاد مكنه من ان يصبح 
عضو اللجنة الدولية رفيعة املستوى حول مستقبل الرتبية التابعة لليونسكو.
* كيف تقرأ واقع جهود املعهد العريب لحقوق االنسان بعد سنوات الثورة؟

- انبنت مجهودات املعهد العريب لحقوق االنسان خالل سنوات ما بعد الثورة 
عىل رؤية تعترب حقوق االنسان جزًءا مهماًّ من »االنتقال« يجب أن تتأّسس من 
خالله القوانني والسياسات والثقافة الجديدة للمجتمع. ولقد اعتمد املعهد مع 
عدد هام من الرشكاء عىل مقاربة متكاملة تجمع بني نقد وتحليل السياسات 

واقرتاح البدائل والتأسيس لثقافة مجتمعية تقوم عىل الحريّة واملواطنة.
لقد قام املعهد يف باب تحليل ونقد السياسات مثال بدراسات ميدانية عديدة 
حقوقي  منظور  من  السياسات  نقائص  عىل  يتعرّف  أن  خاللها  من  حاول 
شملت قطاعات االعالم والرتبية والقضاء واألمن والصّحة والتشغيل واملجتمع 
والالجئني  اإلعاقة  واألطفال وذوي  الّنساء  مثل  وفئات  البلدي  والعمل  املدين 

واملهاجرين.
بأوراق  ليتقّدم  والبحوث  الدراسات  هذه  نتائج  من  املعهد  انطلق  وقد 
وغري  الرسميني  رشكائه  مع  لإلصالح  مسارات  إىل  يحّولها  أن  حاول  سياسات 
الرسميني. ولقد ُدعي املعهد للمشاركة بفاعلية يف مختلف الحوارات واألعمل 
هدفا  اإلنسانية  القيم  تعتمد  مجتمعية  ملنظومة  تؤّسس  أن  حاولت  التي 
وبرامج  برؤى  تقّدمنا  حيث  اقرتاح  قوة  يزال  وال  املعهد  كان  كم  ومنطلقا. 
لبلورة إصالحات منظومية واجهنا من خاللها محاوالت جّر البالد نحو مسارات 
االستبداد السيايس وهيمنة االيديولوجيات املتطرّفة والعنف واإلرهاب. ونذكر 
للحقوق  تونس  »عهد  حملة  مثل  الكربى  الحمالت  املثال  سبيل  عىل  هنا 
والحريات« التي ساهمت بفاعلية يف إدماج عدد كبري من الحقوق والحريات 
بانطالق  انتهت  التي  املواطنة«  الرتبية ومدرسة  أو حملة »عهد  الدستور  يف 
مسار اإلصالح الرتبوي سنة 2015. كم كان املعهد يف مقّدمة منظمت املجتمع 
بتجميع  وذلك  تونس  ضد  واإلرهاب  التطرّف  معركة  واجهت  التي  املدين 
القوى املدنيّة. ولنا يف »بيان التعامل السلمي بني األحزاب« واملؤمتر الوطني 
ملناهضة العنف واإلرهاب خري دليل عىل هذا التوّجه.أّما يف باب بناء الثقافة 
املجتمعية فلقد تعّددت مبادرات املعهد لتعميم ثقافة حقوق اإلنسان من 
خالل الحمالت والنقاشات واملنشورات والتدريب ودعم القدرات لعدد كبري 
امليدانية مثل »منتدى  الحمالت  املعهد عىل  املجتمعية. واعتمد  الفئات  من 
االنتقال الدميقراطي« ووسائل اإلعالم واالتصال والثقافة والفنون لنرش ثقافة 
املواطنة عىل أوسع نطاق ممكن. كم ابتكر املعهد طرقا ومنهجيات إلدماج 
فئات مجتمعية مهّمشة يف الحق يف ثقافة حقوق اإلنسان من خالل انتقاله 
أقام فيه مركزا منوذجيا وأسس مجموعة  الذي  الشعبي »السيدة«  الحي  إىل 
من نوادي املواطنة يف عدد هام من مناطق الجمهورية لرتسيخ ثقافة حقوق 
التوّجه  التعلم الرسمية وغري الرسمية.وتّوج املعهد هذا  اإلنسان يف فضاءات 
املنطقة  يف  إنسان  إذاعة حقوق  أّول  بتأسيس  اإلنسان  ثقافة حقوق  لتعليم 

العربية.
* ماذا تبقى من مرشوع »عهد تونس« وهل من منتوج ملموس لفعله املدين؟

للحقوق والحريات مجرّد نّص مكتوب بل كان مسارا  - مل يكن عهد تونس 
االجتمعية دون حقوق  العدالة  بناء مجتمع  أنّه ال ميكن  تعترب  لرؤيا  حامال 
وحريات وقيم إنسانية. لقد انطلقنا من هذه الفكرة مع رشكائنا وهم: االتحاد 
العام التونيس للشغل، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، الجمعية 
الهيئة  التونسيني،  للصحافيني  الوطنية  النقابة  الدميقراطيات،  التونسيةللنساء 
وجمعية  الّدولية  العفو  ملنظمة  التونيس  الفرع  بتونس،  للمحامني  الوطنية 
لنؤسس من   - اإلنسان  لحقوق  األورو-متوسطية  والشبكة  التونسيني  القضاة 
خالل هذا النّص الجمعي حملة كربى انطلقت يف عيد الجمهورية يف 2012 

لتتواصل أصداؤها إىل اليوم. إن هذا النّص الذي أمضاه عرشات اآلالف 
الوطنية  الشخصيات  من  العديد  واعتربه  واملواطنات  املواطنني  من 
واإلقليمية والدولية »نّص الثورة« قد حّقق نتائج عديدة ميكن أن نذكر 

منها األمثلة التالية:
ملواجهة  والتونسيات  التونسيني  من  كبريا  عددا  النّص  هذا  جمع  لقد 
محاولة فرض رؤية ظالميّة وإيديولوجية معادية للحقوق والحريات يف 
مسار إعداد الدستور. كم أثر عهد تونس إيجابيا يف إدراج عدد كبري من 
الرشيكة  املنظمت  أّسست  كم  تونس.  دستور  يف  والحريات  الحقوق 
يف حملة عهد تونس للحقوق والحريات شبكة »عهد للثقافة املدنيّة« 
الرتبوية.  املنظومة  2013 إلصالح  انطالقا من سنة  كبرية  بحملة  قامت 
وأّدى نجاح هاته الحملة إىل دعوة الشبكة للمشاركة يف مسار انطالق 

والحريات  للحقوق  تونس  عهد  كان   .2015 سنة  الرتبوية  املنظومة  إصالح 
بتعّدد  متيّزت  فرتة  يف  القانون«  لدولة  تونس  »عهد  لصياغة  األسايس  املرجع 
تونس  عهد  كان  والحريات.لقد  والحقوق  والدولة  القانون  ضد  الخروقات 
حارضا بقوة يف كّل الحوارات املجتمعية األساسية يف العقد األخري. بل ساهمت 

ديناميكيته بشكل فّعال يف إطالق مبادرة للحوار الوطني.
إنها أمثلة عىل حيوية وثيقة أصبحت مرجعا مدنيّا لكّل من يناضلون ويناضلن 
نستعملها  وثيقة  والحرية.  واملساواة  والعدالة  الكرامة  قيم  إعالن  أجل  من 
يف  التعليمية  وأنشطتنا  التدريبية  دوراتنا  كل  يف  أساسيا  مرجعا  كذلك  اليوم 

تونس وخارجها.
التعليم هل من عودة إىل حوار وطني مع  * اشتغلتم عىل مرشوع اصالح 

النقابات؟
كبري يف دعوته  أثر  اإلنسان ورشكائه  لحقوق  العريب  املعهد  لدور  كان  لقد   -
2015 وذلك من خالل  الرتبوي سنة  اإلصالح  إطالق مسار  ليكون رشيكا يف 
لقد  و2014.   2013 سنتي  بني  الرتبوية  املنظومة  إلصالح  عهد  شبكة  حملة 
انطلق مسار اإلصالح الرتبوي بقيادة من وزارة الرتبية واالتحاد العام التونيس 
لجنة  عهد.ووضعت  لشبكة  ممثال  اإلنسان  لحقوق  العريب  واملعهد  للشغل 

شامل  مجتمعي  حوار  تنظيم  وهو:  ألعملها  أساسيا  هدفا  اإلصالح  قيادة 
للتعرّف عىل نقائص املنظومة الرتبوية واقرتاح البدائل املمكنة.

الحوار  يف  أعملها  وأنتجت  باقتدار  الهدف  هذا  القيادة  لجنة  أنجزت  ولقد 
من  وعددا  الرتبوية  املنظومة  مشاكل  يقّدم  هاما  تأليفيا  تقريرا  املجتمعي 
الحلول. كم انبثقت عن هذا الحوار املجتمعي التاريخي مجموعة من اللجان 
الفنية التي اقرتحت عددا من الخطوط االسرتاتيجية إلصالح منظومي للتعليم 
ومرشوع قانون أسايس للتعليم.وما زلنا إىل حد اليوم نواصل مع كل األطراف 
التعريف بهذه النتائج املهّمة وندعو إىل اعتمدها مرجعا أساسيا يف كّل إصالح 
للمنظومة الرتبوية.لقد أنجزنا ما تقّرر من خطوات يف انطالق مسار اإلصالح 
الرتبوي ولكن مع األسف مل يقع اإلعالن عىل هذه النتائج بشكل رسمي يربز 
قيمة املجهودات ويثّمنها ويرسم معامل منهجية لضمن استدامة هذا املسار 
اإلصالحي. إنها مع األسف النقيصة التي يجب تداركها حتى ال نغرق يف محنة 

البدايات املتكّررة.
* لقد عملتم يف املعهد العريب لحقوق اإلنسان عىل اقرتاح سياسات إصالحية 
لعدد كبري من القطاعات ومن بينها األمن والقضاء. فام هو تصّوركم إلصالح 

هذين القطاعني الحيويني؟
العقد  هذا  واقرتاحها يف  بإنجازها  قمنا  التي  السياسات  أوراق  أكّدت  لقد   -
األخري عىل أن اإلصالح الشامل للمنظومات السياسية واالقتصادية واالجتمعية 
إذا أردنا أن نخرج من »ثقافة االستبداد والفساد«. فال  والثقافية هي قدرنا 
ازدهار اقتصادي وال تنمية إنسانية دامئة دون إصالح منظومي يف العمق يقوم 
التناحر والتباغض  عىل عقد اجتمعي جديد. لقد أضعنا وقتا كبريا ومثينا يف 
بالية  البعض أخذنا عنوة إىل منظومات حكم  والبؤس السياسوي ومحاوالت 

تقوم عىل التطرّف والهيمنة واملصلحة املتوّحشة.

إّن هذا النفس اإلصالحي الذي يجب أن يتحّول لعقد اجتمعي ال ميكن أن 
يتأسس ويتحول إىل ثقافة اجتمعية دون إصالح قطاعي األمن والقضاء، إن 
ما نشهده اليوم من تواصل لالنتهاكات وعدم ثقة يف هذين القطاعني مرّده 
وقضائية جديدة.  أمنية  لسياسات  والتصّورات  املقرتحات  عديد  تفعيل  عدم 
يقوم  جمهوري  أمن  وإنشاء  العدالة  يف  الحق  تكريس  إىل  تقودنا  سياسات 
عىل القرب من هموم املواطن وتطلعاته. وال ميكن أن نبلغ هذا الهدف دون 
مسارات إصالحية تشاركية تجمع كل األطراف الرسمية وغري الرسمية لوضع 
الكفيل  هو  اإلصالح  مائدة  عىل  األطراف  كل  جلوس  إّن  مشرتكة.  سياسات 

وحده بإخراجنا من أجواء عدم الثقة واالتهامات املتبادلة والوصم.
* اشتغلتم كذلك عىل مرشوع حقوق الطفل يف املدارس كيف نقرأ العنف 

التلمذي املسترشي اآلن؟
- لقد عمل املعهد العريب لحقوق اإلنسان عىل قضايا حقوق الطفل ومصلحته 
ثالثة عقود  أكرث من  قّدمنا عىل مدى  1989 ولقد  إنشائه سنة  الفضىل منذ 
عددا كبريا من املقرتحات والسياسات والتجارب العملية التي أكّدنا من خاللها 
عىل أّن رفاه وتقّدم مجتمعاتنا ال ميكن أن يتحّقق دون وضع الطفل ومصلحته 
اليوم  نالحظه  ما  إن  واملشاريع.  والقوانيني  السياسات  كل  قلب  يف  الفضىل 
من مظاهر عنف متّس الطفل والطفلة بأشكال مختلفة ومريعة يف املدرسة 
والشارع واألرسة وفضاءات التواصل االجتمعي ومؤسسات الرعاية لهي ترجمة 
لالمباالة التي أصبحت متيّز مجتمعاتنا يف عالقتها بالطفل. إّن العنف املدريس 
أصبحت  بل  الحل  من  تعد جزءا  مل  املدرسة  أن  يعربرٍّ عىل  الخطري هو جرح 
منتجة لألزمة تلو األزمة.نحن يف حاجة ملقاربة حضاريّة شاملة تضع الطفل 

يف قلب اهتمماتنا وتجعل من التعليم أفقا لبناء املواطنة بدل إنتاج اليأس.
* ما هي مشاريع املعهد املستقبلية؟

وغري  الرسميني  مع رشكائه  مسريته  اإلنسان  لحقوق  العريب  املعهد  يواصل   -
الرسميني يف تونس ويف بقيّة البلدان العربية من أجل نرش ثقافة حقوق اإلنسان 
للجميع.ولقد اعتربنا يف رؤيتنا أن التعليم والرتبية هم مدخالن أساسيان لبناء 
الترشيعات  تطوير  من خالل  نعمل  إننا  املستدامة.  اإلنسانية  التنمية  أسس 
املدين  الفضاء  التعليم وتوسيع  البديلة وإصالح  العمومية  السياسات  واقرتاح 
عىل أن تصبح الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتمعية والثقافية 
جزًءا من خطابنا املجتمعي وممرساتنا اليومية.واستجابة للتحديات الجديدة 
وإقصاء  وعنف  ونزاعات  عميقة  مناخية  تغرّيات  من  عاملنا  يطرحها  التي 
الربامج  من  مهّم  املعهد عددا  كبرية سيقّدم  تكنولوجية  وتحديات  وتهميش 
تطّور قدرات مجتمعاتنا عىل فهم هذه التحديات وعىل صياغة حلول جمعية 

لها.
* ماذا عن تجربة اذاعة »السيدة«؟

- إذاعة السيدة FM مقرتح جديد يطرحه املعهد العريي لحقوق اإلنسان يف 
ثقافة  القيام بدوره كامال يف نرش  لتطوير قدرة اإلعالم عىل  العربية  املنطقة 
حقوق االنسان بشكل مبسط وقابل لالستعمل لكل الفئات االجتمعية. إذاعة 
»السيدة« هي مقرتح حضاري يأيت لخدمة كّل اإلعالميني واإلعالميات لتطوير 
اإلذاعة  أن  كم  اإلعالمي.  العمل  يف  الحقوقية  املقاربة  إدماج  عىل  قدراتهم 
فضاء إلعطاء صوت ملن ال صوت لهم من فئات اجتمعية هّشة وأطفال ونساء 
وشباب وكبار السّن. كم أنها فضاء جامع لكل ما ميكن أن يبتكره اإلنسان من 

أجل تحويل مطلب الكرامة إىل لغة تجمع بني الناس.
:FM إذاعة السيدة

/https://www.facebook.com/EssaidaFm :عىل فايسبوك
/http://www.essaidafm.com :املوقع االلكرتوين

الرتّدد عىل موجات األثري: 89.2

* حاوره: ناحح مبارك األستاذ عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق اإلنسان:

نحن ننتظر اإلعالن عن نتائج اإلصالح الرتبوي 
التشاركي بشكل رسمي

  المدرسة لم تعد جزءا من الحل
بل أصبحت منتجة ألزمات متكررة
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األخت سهام بوستة

ضرورة التصدي لكل الظواهر التي 
تسيئ إىل املرأة

دعت االمينة العامة املساعدة والعضو يف املكتب 
للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  الجديد  التنفيذي 
األخت سهام بوستة، إىل تفعيل النصوص القانونية 
والترشيعات التي تحمي املرأة التونسية. وقالت 
والترشيعات  القوانني  تفعيل  إن  بوستة  األخت 
رضورة  عىل  وشددت  سياسية.  إرادة  إىل  يحتاج 
يف  العامالت  النساء  تحمي  التي  القوانني  تفعيل 
القطاع الفالحي والنساء املعنفات حتى ال تبقى 

مجرد نصوص ال تطبق عىل أرض الواقع.
لكل  التصدي  رضورة  سهام  األخت  أكدت  كام 

العامالت يف  النساء  منها  تعاين  التي  االقتصادية  والهشاشة  العنف  منها  التونسية خاصة  املرأة  إىل  تسيئ  التي  الظواهر 
القطاع الفالحي.

النساء  لحقوق  العاملي  اليوم  احياء   مبناسبة 
للنساء  التونسية  الجمعية  نظمت  مارس،   8
شعار  تحت  اقليميا  ملتقى   الدميقراطيات 
»نفاذ النساء إىل األرض وملكيتها: خطوة نحو 

تحقيق العدالة االجتامعية واملساواة«.
تسليط  إىل  االقليمي  امللتقى  هذا  ويهدف 
الجمعية  ناضلت  طاملا  قضية  عىل   الضوء 
التونسية للنساء الدميقراطيات من أجلها، تلك 
واالجتامعية،  االقتصادية  بالحقوق  املتعلقة 
وصاحبات  ألصحاب  مساندة  فوقفت 
الوقفات  عرب  ذلك  وجّسدت  الحقوق  هذه 
التضامنية مع املترضرات والتحول اىل الجهات 
للمساندة وإنجاز الدراسات امليدانية العلمية 
يف ما يتعلق بواقع النساء العامالت يف قطاع 
الخدمات  وتقديم  املنازل  وعامالت  الفالحة 
نفيس  ودعم  قانوين  وتوجيه  استامع  من 
منارصة  وحمالت  علمية  ندوات  وتنظيم 
واالجتامعي  االقتصادي  النساء  واقع  لتغيري 

والثقايف.
األزمة  ظل  يف  الحقوق  انتهاك  تضاعف  لقد 
برتاجع  اتسمت  التي  العميقة  االقتصادية 
للدولة عن دورها االجتامعي يف مجال )الصحة 
أن  ورغم  والتشغيل...(  والسكن  والتعليم 
الدستور التونيس لسنة 2014 أقر املساواة بني 
والحريات،  الحقوق  يف  واملواطنني  املواطنات 

الحكومات  أن  إال 
واصلت  املتعاقبة 
الخيارات  نفس  انتهاج 
االقتصادية واالجتامعية 
رضيبتها  دفعت  التي 
الفئات  تدفع  ومازالت 
يف  هشاشة  األكرث 
التونيس  املجتمع 
النساء  مقّدمتها  ويف 
الحلقة  باعتبارهن 

األضعف. 
لقد اخرتنا هذه املناسبة التي تحييها كل نساء 
امللتقى  هذا  -ويف  وهنا  اآلن  لنتطرق  العامل، 

الذي أردناه أن يكون اقليميا- إىل:
النساء إىل ملكية األرض رغم   - صعوبة نفاذ 
عىل  أوىل  بدرجة  يقوم  الفالحي  القطاع  أّن 
يستوعب حوايل  النسائية، حيث  العمل  قّوة 
 43 بحوايل  يقّدر  ما  أي  امرأة،  مليون  نصف 
الريفي،  الوسط  يف  الناشطات  النساء  من   %
العمل  إطار  يف  أجريات   %  32.5 بينهن  من 
غري املهيكل داخل املقاطع الفالحية، واملزارع 
الكربى، ومع ذلك ال تتمتع النساء بحقوقهن 
يف ملكية االرض حتى تلك التي أقرتها مجلة 

األحوال الشخصية يف مسألة املواريث.
- كام سنبنّي أهمية سّن  قانون يقّر باملساواة 
يف اإلرث مبا هو مدخل لتحقيق وصول النساء 
بصفة  بالرثوات  والتمتع  األرض  ملكية  إىل 
عادلة، حيث نجد أّن 85 % من عقود امللكية 

يف الريف تعود للرجال.
- ونقّدم شهادات حيّة تبوح خاللها الفالحات 
اىل  واضطرارهن  اليومية  معاناتهن  عن 
اآلمن، ومشاهد حوادث  النقل غري  استعامل 
مخيلتهّن.  ويف  أعينهّن  أمام  الجامعي  املوت 
من   %  10.3 أّن  اإلحصائيات  بينت  لقد 
حوادث  ضحايا  هّن  األرياف  يف  العامالت 
ملخاطر  معرّضات   %  21.4 منهن  الشغل، 
العمل، و62.2 % يعملن يف ظروف  حوادث 
صعبة، و18 % يعملن يف ظروف صعبة جداً. 
 %  73.5 أن  نجد  بينام 
الفالحيات  العامالت  من 
غري مؤمنات ضد األخطار 

املهنية.
النّساء  تعيشه  ما  أن   -
يختلف  ال  التونسيّات 
كثريا عاّم تعيشه نظرياتهّن 
الّدول  من  العديد  يف 
التي  سيّام  ال  العربية 
الحروب  تعاين من ويالت 
هذا  كان  لذا  واالستعامر، 
اآلالم  وملقاسمتهّن  لدعوتهّن  فرصة  امللتقى 

واآلمال.

»نفاذ النساء إلى األرض وملكيتها: 

العدالة  تحقيق  نحو  خطوة 
االجتماعية واملساواة«

10 ٪ من العامالت 
في األرياف من 
ضحايا حوادث 
الشغل و 18 ٪ 

يعملن في ظروف 
صعبة جدا 

املؤتمر االنتخابي للجامعة العامة 
للنسيج واملالبس والجلود واألحذية

يعلم االتحاد العام التونيس للشغل أنّه تقّرر عقد املؤمتر العادي  للجامعة العامة للنسيج واملالبس 
والجلود واألحذية وذلك يوم الخميس 31 مارس 2022 بداية من الساعة التاسعة )9( صباحا بنزل 

املهاري ـ بالحاممات الجنوبية.
يفتح باب الرتشح لعضوية املكتب التنفيذي القطاعي أو الهيئة القطاعية للمراقبة املالية  بداية 

من يوم الخميس 17 مارس 2022.
الثاين  بالفصل  عليها  املنصوص  القانونية  الرشوط  فيهم  تتوفر  مّمن  الرتشح  يف  الراغبني  فعىل 
والستني )62( من النظام الداخيل لالتحاد العام التونيس للشغل، ان يقّدموا مطالب ترشحهم باسم 
األخ االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل 13، شارع الواليات املتحدة االمريكية ـ تونس 1002 

أو عرب الربيد الرسيع أو مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي مقابل وصل يف ذلك.
ـ آخـر اجـل لقبول الرتشحـات يوم االربعاء 23 مارس 2022 عىل السـاعة الرابعة ونصف )س 

16.30( مساء.
يشرتط يف املرتشح أن يكون خالص االنخراط باالتحاد ملّدة ال تقل عن 7 سنوات كاملة متتالية عند 

الرتشح وأن يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.
وأن يكون متحّمال للمسؤولية النقابية ملدة 5 سنوات متوالية عند الرتشح أو قد تحملها ملّدة ال 

تقل عن 6 سنوات كاملة.
أن يقيم بتونس الكربى ويعمل بها يف مّدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بعد انتخابه.

مالحظة:
ال يتجاوز عدد املتقاعدين باملكتب التنفيذي القطاعي العضوين.

يضّم املكتب التنفيذي القطاعي امرأتني عىل األقل طبقا للفصل )60( من النظام الداخيل، وال 
مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.

ـ يجب ان يتضمن املطلب:
1 ـ الرقم اآليل للمرتشحة او املعرف الوحيد او نسخة من بطاقات االنخراط املبارش

2 ـ آخر بطاقة خالص لسنة 2022.
3 ـ املسؤوليات النقابية التي تحملتها املرتشحة وتواريخ تحملها

4 ـ رضورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخيص ورقم الهاتف الجوال.
* األمني العام
نورالدين الطبويب



15اخلميس 10 مارس 2022 - العدد 1685 
متابعات

تقّرر  أنّه  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يعلم 
واملواد  للنفط  العامة  للجامعة  العادي   املؤمتر  عقد 
بداية   2022 مارس  و25   24 يومي  وذلك  الكيميائية 
ـ  املهاري  بنزل  الزوال  بعد   )15( الثالثة  الساعة  من 

بالحاممات الجنوبية.
التنفيذي  املكتب  لعضوية  الرتشح  باب  يفتح 
القطاعي أو الهيئة القطاعية للمراقبة املالية  بداية من 

يوم الخميس 10 مارس 2022.
فعىل الراغبني يف الرتشح مّمن تتوفر فيهم الرشوط 
القانونية املنصوص عليها بالفصل الثاين والستني )62( 
من النظام الداخيل لالتحاد العام التونيس للشغل، ان 
يقّدموا مطالب ترشحهم باسم األخ االمني العام لالتحاد 
املتحدة  الواليات  شارع   ،13 للشغل  التونيس  العام 
أو  الرسيع  الربيد  عرب  أو   1002 تونس  ـ  االمريكية 
مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي مقابل وصل يف ذلك.
ـ آخر اجل لقبول الرتشحات يوم االربعاء 16 مارس 

2022 عىل الساعة الواحدة )س 13( بعد الزوال.
يشرتط يف املرتشح أن يكون خالص االنخراط باالتحاد 
الرتشح  7 سنوات كاملة متتالية عند  ملّدة ال تقل عن 

وأن يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.
 5 ملدة  النقابية  للمسؤولية  متحّمال  يكون  وأن 

سنوات متوالية عند الرتشح أو قد تحملها ملّدة ال تقل 
عن 6 سنوات كاملة.

ال  مّدة  يف  بها  ويعمل  الكربى  بتونس  يقيم  أن 
تتجاوز ثالثة أشهر بعد انتخابه.

مالحظة:
التنفيذي  باملكتب  املتقاعدين  عدد  يتجاوز  ال 

القطاعي العضوين.
يضّم املكتب التنفيذي القطاعي امرأتني عىل األقل 
طبقا للفصل )60( من النظام الداخيل، وال مينع عدم 

تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
ـ يجب ان يتضمن املطلب:

او  الوحيد  املعرف  او  للمرتشحة  اآليل  الرقم  ـ   1
نسخة من بطاقات االنخراط املبارش

2 ـ آخر بطاقة خالص لسنة 2022.
املرتشحة  تحملتها  التي  النقابية  املسؤوليات  ـ   3

وتواريخ تحملها
الشخيص  والعنوان  العمل  مكان  ذكر  رضورة  ـ   4

ورقم الهاتف الجوال.

* األمني العام
نورالدين الطبويب

املؤتمر االنتخابي للجامعة العامة للنفط واملواد الكيمياوية
وزارة العدل

اإلدارة العامة للسجون واإلصالح
سجـن الكــاف

استشارة عــدد 2022/03
خاصة بمداواة الغرف السجنية واملكاتب االدارية

الغرف  مبداواة  خاصة  استشارة  اجراء  الكاف  سجن  يعتزم 

للسجن  الخارجي  املحيط  ونظافة  االدارية  واملكاتب  السجنية 

املمتّدة  الفرتة  خالل   »Désinsectisation et dératisation«

بني غرّة جانفي 2022 إىل 31 ديسمرب 2022، فعىل الراغبني يف 

املشاركة اإلتصال بسجن الكاف أيّام العمل االداري قصد سحب 

االستشارة مع العلم أّن يوم 2022/03/24 حّدد كآخر أجل لقبول 

العروض ويؤخذ بعني االعتبار ختم مكتب ضبط  السجن لتحديد 

تاريخ الوصول.

ترسل العروض يف ظروف مغلقة عن طريق الربيد الرسيع أو 

مضمون الوصول بإسم السيد: »مدير سجن الكاف« أو تسليمه 

مبارشة إىل مكتب الضبط لسجن الكاف مع ذكر عبارة »عرض ال 

يفتح«.

معلوم سحب االستشارة: 20.000د

»رماديّة هي الّنظريّة يا صاحبي ولكن خرضاء هي شجرة الحياة الخالدة« 
)يوهان غوته(

»ليس الحقيقة هي ما يهّم بل الّنرص« 
)أدولف هتلر(

»يف وقت الخداع العاملّي يصبح قول الحقيقة عمال ثوريّا«.
)جورج أورويل(

ليست الحرب إالّ الوجه الثاين للّسياسة، الّسياسة وقد ركبت ظهر دبّابة، تعبريتها عىل 
أرض الواقع ملّا تستحيل التّفاهامت باعتامد الحلول الّسلميّة، فيها تغيب أو تُغيّب 
االعتبارت األخالقيّة وتحرض املصلحة الّسياسيّة واالقتصاديّة والقوميّة.هي موقف ِمن 
وضع تحكمه اعتبارات طبقيّة، قوميّة، إقليمية وعامليّة. حتى الّسلم األهيّل والعاملّي 
لينني مرّددا  يقل  أمل  الّرغبة.  يتحّقق مبجرّد  أن  نبيلة ال ميكنه  إنسايّن، كغاية  كهدف 
مقولة قدمية »ليك نحّقق الّسلم ال بّد من إعالن الحرب؟ ذلك ما تكشفه كّل حروب 
التّحرير من الهيمنة االستعامريّة ومن االستغالل الطبقّي والقومّي. يف الحروب ترتك 
القيم واملفاهيم  الّسالح وتُستباح كّل  األخالق واالعتبارات اإلنسانيّة مكانها لقرقعة 

واألعراف. ما عدا ذلك سالح الّضعفاء.
الّشعار املضلّل والفهم األعرج  

تعليقات  العجولة،  والتّعليقات  واالنطباعات  املواقف  تتناسخ  غريب  تسارع  يف 
التّعميميّة الخاليّة  انفعاليّة، تغلبها العاطفة واالستسهال والّرغبة يف إطالق األحكام 
من كّل تبّص. فّجرت الحرب الّروسيّة األوكرانيّة )حرب اإلخوة األعداء( هجمة منفلتة 
تهافت  الحرب  البرشّي. مل تكشف  العقل  التي راكمها  القيم  من عقالها عىل جملة 
القيم اإلسانيّة وغطرسة العقل الغريّب بقدر ما هي إدانة لتفاهة الّدوس عىل هذه 
نابليون وبيزمارك وهتلر وموسلّيني  أنتج  الّسيايّس والفكرّي  .فالغرب باملعنى  القيم 
ودعاة املركزيّة األوروبيّة، ونظّر بعض مفّكريه لصدام الحضارات وأنتج االسترشاق- يف 
كبار  ُولد  وباملقابل من صلبه  املعريّف-.  بعده  وليس يف  العنصّي  االستعامرّي  بعده 
العلامء واملفّكرين والفالسفة والثّورينّي: غراميش/ ماركس/ أنجلز/ روزا لوكسمبورغ/ 
لويز ميشال/ فالسفة األنوار/ نيوتن / فرويد/ غالييل/ تدين لهم اإلنسانيّة باستامتتهم 
عن  املقّدس  فصل  يف  الخرايّف،  الفكر  مع  القطع  مغاير،يف  آخر  عامل  عن  الّدفاع  يف 
قبل  ألنظمتهم  الحالك  الوجه  إلدانة  إثبات  شهادة  هم  وسياسيّني  املدنّس،مفّكرين 
أن يدينها غريهم . بعضهم كان شهيد آرائه ومواقفه واكتشافاته. أمل يقل موسيليني 
روزا  تكن  التّفكري«؟.أمل  عن  العقل  هذا  »أوقفوا  غراميش  حاكموا  الذين  والقضاة 
الحمراء شهيدة الثورة األملانيّة ؟ ظلّت إىل آخر يوم يف حياتها ترفع شعارا ما يزال إىل 
حّد اآلن أكرث راهنيّة ماّم كان عليه قبل قرن »إّما االشرتاكيّة أو االنحدار إىل الرببريّة.«. 
وبعضهم حّول الحروب االمربياليّة واالستعامريّة إىل محطّات إلشعال ثورات ستظّل 

منارات يف الغرب كام يف الرّشق.

يف كومونة باريس )مارس 1871( قدم عاّمل الكومونة منوذجا يف الّدفاع عن الوطن ويف 
رسم بدائل جوائح ومآيس الّنظام الّرأساميّل. دافع الكومونيون عن باريس املحارصة 
من الجيش البورويس وأقاموا جمهوريّة عىل أنقاض حكومة العاملة البورجوازيّة التي 
مل يجد حكاّمها بّدا من الفرار إىل فرساي واالستنجاد بجيش االحتالل البورويّس، العدّو 
الكذب/  كّل  الحقيقة وفرساي  كّل  باريس  الكومونة. حّقا  والقومّي لسحق  الطّبقّي 
باريس الحّريّة وفرساي العاملة. تحت أعواد املشانق التي أقامها فيلق حكومة أدولف 
تري كان الكومنيّون يرّددون أمام املقصلة »تحيا الكومونة«. مل تعّمر الكومونة غري72 
يوما هي فخر اإلنسانية املتألّمة والثّائرة. عنها يقول كارل ماركس يف مؤلّفه »الحرب 
األهليّة يف فرنسا«)وهو ديوان متجيد لبطوالت الكومونة( أنّها »الّنذير الجديد ملجتمع 
ليس  االستغالل  نظام  أّن  عىل  دلّلت  فقد  إنجازا.  وجودها  مجرّد  ويعترب  لجديد«، 
قدرا وأّن دحره إمكانيّة مطروحة دوما عىل جدول أعامل الثّورينّي وليست وهام وال 
حلام طوباويّا. نظام فقد كّل مقّومات ومرّبرات وجوده وبقائه، ومل يعد صالحا لغري 
الترّسيح. ونظام مل يحز بعد عىل موجبات االنتصار ولكّنه يبقى البديل الوحيد للقطع 
مع ماض بائس. انتهت الكومونة كدليل عىل أّن النص الّنهايّئ ال يتأّت إالّ عقب سلسلة 
من الهزائم، هي رضيبة اإلنسنايّة يف كفاحها املرير.ولكّن اآلفاق التي فتحتها مل تنته. 
ذلك تحديدا ما ثبّتته ثورات القرن العرشين أساسا ثورة 1905 الّروسيّة وثورتا فيفري 
وأكتوبر 1917. الثّورة الّروسيّة - مبا لها وما عليها - حّولت بلدا هو معقل االستبداد 
الفضل يف حسم  لهل  كان  عامليّة  قّوة  إىل  وماضيها،  وعارها  أروبا  اآلسيوّي، فضيحة 

مآالت الحرب العامليّة الثّانية.    
ويعمى عن العيب الذي هو فيه

تأبيد  إىل  التي تسعى جاهدة  الحاكمة  بطبقاته  الّرأساميّل  الغرب  خلط عجيب بني 
االستغالل والقهر الطبقّي والقومّي والهيمنة االمربياليّة وبني القيم التي يتبنّي يوميّا 
راهنيّة الّنضال من أجل فرضها. ما هو مدان ليس الحقوق الكونيّة والقيم اإلنسانيّة 
وحّق الّشعوب يف تقرير مصريها وإمّنا هو دوسها وتشويهها والّسطو عليها وتكييفها 
تنتهجها  التي  املكيالني  سياسة  الّنفوذ.  ومراكز  واللّوبيّات  الّدول  مصلحة  يخدم  مبا 
وكام  التّوازنات  تحكمها  املانحة  الجهات  ومتليها  الّنفوذ  ومراكز  العظمى  القوى 
والقوانني  املواثيق  أّن  عىل  إضايف  دليل  هي  الّسياسة  .هذه  الجهات  هذه  تسطّرها 
واملنظومات الحقوقيّة تحتاج هي األخرى قّوة ونضاالت لفرضها.وجاهة القيم ونبلها 
حصل  ما  وتكرّس  تحرتم  عامليّة  سياسة  لضبط  كافيا  يوما  يكن  مل  البرشيّة  وطموح 
حوله اتفاقات وبعد جملة من التّنازالت. الهجمة الخارقة لكّل منطق عىل املفاهيم 
والقيم باسم نقد العقل الغريّب والهجانة الغربيّة ينىس أصحابها -ولعلّهم يتناسون- 
عنه ومنه  يخلعه  فال  يتسّمر يف عرشه  الحاكم  األنظمة يف مجتمعاتنا حيث  فظائع 
غري ثورة قص أو ثورة القرب فيصبح التّداول عىل العرش- وليس عىل الّسلطة- رضبة 
كشفت  لقد  )االنقالبات(.  قاهرة  قّوة  أو  )املوت(  طبيعّي  عامل  فيها  يتحّكم  حّظ 

الحرب الّروسيّة األوكرانيّة )التي هي عمليّا حربا أمريكيّة روسيّة بالوكالة عىل األرايض 
والعسكرّي. الّسيايّس  بالّنفوذ  وارتباطها  املفاهيم  رخاوة  أخرى-  مرّة  األوكرانيّة(- 

يوما  تكن  مل  واملقاربات  واملواقف  التّحاليل  لتتصّدر  عادت  التي  الوطنيّة  فالّسيادة 
مبعزل عن امتالك مقّومات الّسيادة، أضعفها وأقلّها تأثريا اإلرادة الّسياسيّة. يف تونس 
أعلِيت الوطنيّة )مصلحة الّشعب التّونيّس/ طموحاته/ الّسيادة الوطنيّة..( إىل مرتبة 
املقّدس ورشّعت لخطاب مساو لنفسه متعال عىل ما سواه مهّجن لكّل نقد من أيّة 
جهة كانت. خطاب وتصيحات تفتقر إىل أبسط أبجديّات الربوتوكول الّسيايّس الذي 
بتفاهامت  له  حاجة  وال  بالعامل  له  عالقة  ال  من  املناسبة.خطاب  أو  اللّحظة  متليه 
الواقع أكرث  الّنهار.  اللّيل ميحوه  امتحان؟ كالم  أّول  الّنتيجة يف  وعالقات.فامذا كانت 
عنادا من العجرفة الخطابيّة. الّسيادة الوطنيّة ليست رغبة. وال معنى لها وال إمكانيّة 
التّونسيّة. فأكرب فضيحة أن  الّديبلوماسيّة  تاريخ  أّولها متثّل  لفرضها خارج مقّومات، 
الخارجيّة وخصوصيّة ديبلوماسيّتها. وأفدح منها أن  تاريخيّة عالقاتها  تتجاهل دولة 
الّسياسة  البالغة وموجباتها وإكراهات  يفرّق بني حّد  فتنساق يف خطاب ال  تجهلها 
ومتطلّباتها. يخلط بني عامل األدب وعامل الفكر، عامل الّسياسة مبا هي نجاعة وبراغامتيّة 
املقاييس  بكّل  الّنتيجة  اإلبالغ والتّبليغ.  تفّنن وتجويد لطرائق  اإلنشاء مبا هو  وعامل 
واد.  الحقيقة يف  والحسم ساعة  واد  الهذيان- يف  إىل  -أقرب  مواقف كالميّة  كارثيّة. 
التورّط  عدم  الّدوليّة،  عالقاتها  مجال  يف  التّونسيّة  للّسياسة  خاصيّة  أهّم  يف  تفريط 
يف التّزكيّات املفضوحة باالرمتاء األعمى يف أحضان محور من املحاور. إفقاد املواقف 
خطاب  وتناسق.  جّديّة  كّل  من  الّسيايّس  الخطاب  وإفراغ  مصداقيّة  كّل  الّسياسيّة 
»الّشعب يريد« طلّق باملفضوح ما يريده الّشعب. فأغلب -إن مل تكن كّل الفعاليّات 
مقّوما  أّن  والحال  الرّئيس،  الرّئيس وحكومة  ارتآه  ما  ترى  ال  املجتمعيّة-  واملكّونات 
العاّم  الّشعبّي  امليل  عىل  االتّكاء  هو  الوطنيّة  الّسيادة  بلورة  مقّومات  من  أساسيّا 
املستقّل مبا يحتاجه  الّسيادّي  القرار  القدرة عىل تكريس  الثّقة  وإتاحة مناخ يخلق 
من تضحيّات.أليس غريبا أن يجد جحافل املريدين والرّشّاح واملفرّسين ومن انطىل 
عليهم خطاب الطهوريّة والعّفة أنفسهم مورّطني يف الّدفاع عن قرار مل يشّكوا لحظة 
يف أنّه سيكون متانسقا مع هواهم وهوى العاّمة و»تطرّف« خطاب الرّئاسة. وكانت 
حاجة  بحكم  وحكمته  القرار  واقعيّة  أساسها  وبديعة  هائلة  والتّفاعالت  الّنتيجة 
لجوقة  ترويضا  -موضوعيّا-  األمر  أليس  املاليّة.  والّدوائر  املانحة  الجهات  إىل  تونس 
بني  التّباين  ومتثّل  قبول  استصاغة  عىل  الّشعب،  تنويم  انتظار  يف  يريد«،  »الّشعب 
الفعل والقول، بني نرجسيّة الخطاب وغربته وتعاليه وعجرفته أحيانا وبني االنصياع 
واالرتهان والتّورّط أحيانا بدون موجب؟ وليس مستبعدا أن يُعتمد خطاب الواقعيّة 
يتجّرأ عىل مجرّد  لتجريم من  املجانيّة مدخال  املزايدات  التّورّط يف  والحنكة ورفض 
التّذكري بسيادتنا الوطنيّة املهدورة هذه املرّة مّمن كان يلهج بها مبوجب وبدونه. ما 

هكذا تورد يا سعد اإلبل؟  

على هامش الحرب الرّوسيّة األوكرانيّة            
الحرب هي السّياسة محمولة على فوهة بندقيّة

* الطايع الهراغي
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رقمنة  حول  ندوة  السياسات  ودراسة  لألبحاث  العريب  املركز  نظم 
اقرتاح  أجل  من  املطروحة  اإلشكاليات  ملناقشة  التونسية  املدرسة 
يف  طرحت  إشكالية  وهي  والتطبيقية  اإلجرائية  الحلول  من  مجموعة 
الفرتة األخرية عىل الصعيد الدويل واإلقليمي واملحيل. ظهرت مع انتشار 
الجهازية  وكامل  االستعداد  للمدرسة  ان  نعتقد  كنا  عندما   19 كوفيد 
لتأمني السري العادي للمرفق العمومي اال اننا الحظنا نوعا من االرتباك 
والتعرث طرح عديد األسئلة وهي من مربرات اختيار هذا املوضوع وهي 
التي برزت مع اإلصالح الرتبوي سنة 1991 عندما طرحت فكرة ادراج 
اإلعالمية يف الربامج الرتبوية وتكوين االسالك الرتبوية والبيداغوجية يف 
املؤسسات  مختلف  ربط  مع  الدروس  قاعات  وتجهيز  اإلعالمية  مادة 
يف   95 حوايل  هنالك  ان  اىل  التسويق  وتم  االنرتنات،  بشبكة  الرتبوية 
املائة من املؤسسات الرتبوية قد تم ربطها بشبكة االنرتنات أرقام تدل 
عىل االستثامر السيايس للرقمنة أي ان هنالك تحول رقمي لكن ميدانيا 
األسباب  عن  نتساءل  وهنا  الرقمية  النقلة  هذه  نعاين  مل  ومدرسيا 
املائة من تالميذنا ال ميتلكون  فاألرقام شبه الصحيحة تؤكد أن 71 يف 
حواسيب او أجهزة رقمية وال يتمتعون بخدمات االنرتنات وان اغلب 
ان  نظن  كنا  بعدما  االنرتنيت  بشبكة  الرتبوية غري مربوطة  املؤسسات 
ملحاولة سد  الرتبوية  التلفزة  قناة  وقد جاءت  للرقمنة.  انتشار  هنالك 
هذه الثغرة، بعد ان طرحت مسألة االنصاف الرقمي وعدم التساوي. 
ادماجها يف  بد من  ملحةوال  الرقمية رضورة  الوسائط  أصبحت  فاليوم 
املنظومة الرتبوية والتعليمية فأغلب دول العامل قامت برقمنة مناهجها 
بشكل  تتم  مل  التونسية  املدرسة  رقمنة  ان  اال  البيداغوجية  وحواملها 
ناجح اال اذا متت رقمنة بقية املجاالت التي لها عالقة باملدرسة كمجال 

الصحة والثقافة.
 

مختار الخلفاوي 
رقمنة المدرسة رهان 

استراتيجي ليس مرتبطا 
بالجائحة

تحقيق  دون  حالت  التي  املعطالت  ماهي 
رقمنة  الرتبوية٬  مؤسساتنا  يف  الرقمية  النقلة 
املحتوى واملحامل البيداغوجية واعتامد التعليم 

عن بعد سؤال حاول املختار الخلفاوي مدير القناة الرتبوية٬ اإلجابة متتد 
التعليم عن  الشاسعة بني حقيقة  الهوة  أظهر  امتحان »كوفيد«  بقوله: 
بعد ورقمنة املؤسسات الرتبوية التونسية وبني واقعنا اليوم فدول الجوار 
مل تتعطل مؤسساتها زمن الحجر الصحي وكان الوصول اىل مصادر التعلم 
الحضوري  للتعليم  كرديف  بعد  عن  والتعليم  التفاعلية  املنصات  عرب 
لألسف مل تتمكن تونس من تحقيق هذا املنجز الرقمي والتجأت اليوم 
مكرهة إىل محاولة إنشاء قناة تلفزية يف الوقت الذي حققت فيه معظم 
انطلقت  فقد  تونس  أما يف  منذ سنوات٬  التجارب  العربية هذه  الدول 
ولجنة  فنية  لجنة  عرب  التجريبي  بثها  يف   2021 افريل   12 يف  القناة 
الشديد  الباكالوريا. لألسف  بيداغوجية وهي مخصصة حاليا اىل تالميذ 
فإن مثل هذه التجارب يغيب عنها عنرص التفاعل وال بّد من املرور اىل 
رقمنة املدرسة وهو رهان اسرتاتيجي ليس مرتبطا بالجائحة التي يعود 
اليها الفضل يف انها ايقظتنا عىل حقيقتنا فالرقمنة مسألة مطروحة عىل 

جميع املؤسسات التونسية وليس عىل املدرسة فحسب.

الرقمية  للمدرسة  سابق  مدير  منصور  طه   *
ورئيس جمعية الروبوتات البيداغوجية

المدرسة  الى  االفتراضية  المدرسة  من  انتقلنا 
الرقمية

أول تجربة قمنا بها يف تونس يف مجال التعليم 

عن بعد كانت سنة 1995 مع كندا ثم تطورت 

أربع  بربط  وقمنا  الرتبية  وزارة  مع  التجربة 

تفاعيل.  إطار رقمي  البعض يف  ببعضها  جهات 

ثم صدر سنة 2002 قانون املدرسة االفرتاضية 

وهي أيضا فرصة للمنقطعني عن الدراسة عن 

بعد إال أن التجربة توقفت نظرا لعدم االتفاق 

عىل الجهة التي متنح الشهائد يف نهاية املرحلة التكوينية هذه التجربة 

عىل بساطتها الحظنا من خاللها ان االقبال ال يكون اال يف فرتة االمتحانات 

واكتشفنا كذلك أن تالمذتنا غري شغوفني بالتعليم عن بعد بل إن رغبتهم 

ان  البسيطة  التجربة  لنا  أثبتت  كام  االمتحانات  ومواد  بفرتة  متعلقة 

ومعدة  ومجهزة  قصرية  لفرتة  االفرتاضية  الدروس  عىل  يقبل  التلميذ 

التفاعل  قلة  الحظنا  كام  املعززة  والوقائع  الرقمية  التطبيقات  بأفضل 

بني القطاع العمومي الذي ميتلك التجربة والقطاع الخاص الذي ميتلك 

التقنيات سيناريو بيداغوجي ورقمي جديد وليس إعادة انتاج الدروس 

بطريقة رقمية فقط فال بد من ربط البيداغوجي بالرقمي.
* أحمد

رقمنة المدرسة التونسية: 

املعطالت والحلول اإلجرائية

املؤتمر االنتخابي لالتحاد الجهوي للشغل 
بجندوبة

يعلم االتحاد العام التونيس للشغل أنّه تقّرر عقد املؤمتر العادي لالتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وذلك يوم االثنني 21 مارس 

2022 بداية من الساعة التاسعة )9( صباحا بنزل دار اسامعيل بطربقة.

يفتح باب الرتشح لعضوية املكتب التنفيذي الجهوي أو للهيئة الجهوية للنظام الداخيل أو للهيئة الجهوية للمراقبة املالية  

بداية من يوم االثنني 7 مارس 2022.

فعىل الراغبني يف الرتشح مّمن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املنصوص عليها بالفصل التاسع والثامنون )89( من النظام الداخيل 

لالتحاد العام التونيس للشغل، ان يقّدموا مطالب ترشحهم باسم األخ االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل 13، شارع الواليات 

املتحدة االمريكية ـ تونس 1002 أو عرب الربيد الرسيع أو مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي مقابل وصل يف ذلك.

ـ آخر اجل لقبول الرتشحات يوم االثنني 14 مارس 2022 عىل الساعة الرابعة ونصف )16.30س( مساء.

يشرتط يف املرتشح أن يكون خالص االنخراط باالتحاد ملّدة ال تقل عن 7 سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وأن يكون خالص 

الذمة مع قسم املالية باالتحاد.

وأن يكون متحّمال للمسؤولية النقابية ملدة 5 سنوات متوالية عند الرتشح أو قد تحملها ملّدة ال تقل عن 6 سنوات كاملة.

أن يقيم مبركز الوالية وجوبا يف مّدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بعد انتخابه.

ـ يجب ان يتضمن املطلب:

1 ـ الرقم اآليل للمرتشحة او املعرف الوحيد او نسخة من بطاقات االنخراط املبارش

2 ـ آخر بطاقة خالص لسنة 2022.

3 ـ املسؤوليات النقابية التي تحملتها املرتشحة وتواريخ تحملها

4 ـ رضورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخيص ورقم الهاتف الجوال.
* األمني العام
نورالدين الطبويب
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العريب  املركز  نظم  والدميقراطية  للتنمية  املغاريب  املنتدى  مع  بالتعاون 
املغاريب:  البناء  عنوان  تحت  وطنية  ندوة  السياسات  ودراسة  لألبحاث 
بالذكرى  التدارك وذلك احتفاء  التحديات والفرص املهدورة وإمكانيات 

33 لتأسيس اتحاد املغرب العريب.

رضا الشكندالي: النخب تؤمن أن هذا الصرح 
سيتم تشييده وإن تأخر

كبرية  اقتصادية  قوة  انه  باعتبار  العربية   للشعوب  امل  موضوع  هو 
محليني  املستثمرين  يستقطب  ان  ميكن  مليون   102 سكانه  عدد  بلغ 
واألجانب مساحته حوايل 6 االف كم مربع ميثل خمس القارة االفريقية 
املتوسط  األبيض  البحر  عىل  يفتتح  العريب  الوطن  مساحة  نصف  وهو 
واملحيط األطليس مام يجعله األقرب من أوروبا ويقلص كلفة االستثامر 
دميغرافيا كام يضّم اتحاد املغرب العريب يدا عاملة شابة مؤهلة وذات 
خربة هذا االمتياز الجغرايف والدميغرايف من شأنه جلب عديد املستثمرين 
عربا وأجانب فنسبة الجامعيني العاطلني عن العمل يف حدود 40 يف املائة 
املائة وحوايل 18 يف  ففي حدود 30 يف  الجزائر  أما  تونس  إىل  بالنسبة 
املائة لتونس و 12 يف املائة للجزائر 13 يف املائة املغرب. يحتوي املغرب 
وأول  منتج  ثالث  هو  األقىص  فاملغرب  مهّمة  باطنية  مواد  عىل  العريب 
العامل  الزيتون يف  لزيت  العامل وهو خامس مصدر  للفسفاط يف  مصدر 
وهو ثاين مصدر للقوارص يف العامل ومن أكرب منتجي السمك يف العامل، 
مصدر  ثالث  وهي  العامل  يف  الفسفاط  منتجي  اهم  من  بدورها  تونس 
لزيت الزيتون يف العامل وهي مصدر مهّم للتمور والقوارص. اما الجزائر 
فهي ثالث منتج للبرتول وهي اول منتج ومصدر للغاز يف افريقيا ومتتلك 
أكرب احتياط للحديد يف العامل. ليبيا هي ثاين منتج للبرتول يف العامل مام 
يجعل من هذه املنطقة منطقة قادرة عىل التخصص االقتصادي٬ فليبيا 

يف  الغاز  فاحتياط  البرتوكيميائيات  يف  تتخصصا  ان  لهام  ميكن  والجزائر 
 10 ميثل  النفط  احتياط  العامل،  احتياط  من  املائة  يف   11 ميثل  املنطقة 
مع  تونس  ان  حني  يف  النفط  من  العريب  الوطن  احتياط  من  املائة  يف 
املغرب ميكنهام التخصص يف الفسفاط ومشتقاته اما موريتانيا فبإمكانها 
الناتج اإلجاميل  الريفي.  الصناعات االستخراجية واالقتصاد  التخصص يف 
السنوي لدول املغرب العريب هو يف حدود 337 مليون دوالر ما ميثل 9 
مرات الناتج املحيل التونيس، كام متثل املغرب والجزائر حوايل 80 يف املائة 
من اقتصاد املغرب العريب اما قطاع الخدمات٬ أي السياحة والتجارة فهي 
متثل نصف خدمات دول املغرب العريب اما النقل فإنه ميثل 37 يف املائة 
من قطاع الخدمات، إذا فإن السياحة والنقل والتجارة متثّل 80 يف املائة 
من مجموع قطاع الخدمات يف االتحاد والقرب من اوروبا نّشط قطاع 

التجارة والعبور اىل كافة بلدان العامل.

المعوّقات واالكراهات الداخلية والخارجية
تحتل دول املغرب العريب مرتبة غري جيدة يف سلم االستثامرات وجذب 
رجال االعامل فالتكنولوجيا متأخرة يف هذه الدول باإلضافة اىل سيطرة 
فاإلنفاق  الخاص  القطاع  دور  وتقلّص  االقتصادية  املنظومة  الدولة عىل 
واالداءات يف دول  الجباية  ما يفرس حجم  الحكومي مرتفع جدا وهذا 
املغرب العريب فميزانيات هذه الدول موجهة اىل خالص املوظفني واإلدارة 
وليست اىل االستثامر الرأساميل والتنمية رغم الحجم الكبري مليزانيات دول 
فهو  االقتصاد  هيكلة  الثاين هو  العائق  الجزائر.  املغاريب خاصة  االتحاد 
اقتصاد ريعي خاصة يف الجزائر وليبيا يعتمد عىل العائدات البرتولية بينام 
العائدات الرضيبية فالسياسات االقتصادية  تعتمد املغرب وتونس عىل 
باالتحاد متنافرة وغري متجانسة. أما االداء عىل األرباح والرسوم الجمركية 
فهو مرتفع جدا يف جميع دول االتحاد مام يجعل منه منفرا لالستثامر أما 
العائق الثالث فهو التجارة البينية ورغم تضاعفها كل سنة يف السنوات 
الست األخرية إال أنها ال متثل سوى 3 يف املائة من مجمل التجارة يف هذه 
بالنسبة  مرات  و6  تونس،  إىل  بالنسبة  مرات   10 تضاعفت  فقد  الدول 
املائة  يف   12 متثل  أنها  كام  املغرب،  إىل  بالنسبة  مرات  و5  الجزائر،  إىل 
من مجموع املبادالت التجارية مع الدول العربية اال انها تراجعت إىل 
6 يف املائة بالنسبة إىل موريتانيا منذ 2014 اىل االن، واذا قارنا املبادالت 
االقتصادية البينية والتي تصل اىل 21 يف املائة بالنسبة إىل الدول اآلسيوية 
املبادالت  اما  الغريب،  املغرب  مام ميثل 3 أضعاف ما هو موجود بدول 
البينية يف أمريكا الجنوبية فهي 14،8 يف املائة، يف دول االتحاد االورويب 
تصل اىل 66 يف املائة من حجم املبادالت.إذن٬ نحن بعيدون جدا يف حجم 
التجارة البينية مقارنة باألقاليم الدولية، كام أن مبادالتنا التجارية فقرية 

من حيث التنوع فهي البضاعة نفسها أو تشابهها.
* أحمد 

في الذكرى 33 لتأسيس اتحاد المغرب العربي

التحديات والفرص املهدورة وإمكانيات التدارك

لمواجهة المحتكرين والمتالعبين باألسعار

العقوبات  يضاعف   10 عدد  املرسوم 
املاليّة والسجنيّة

هل يكون املرسوم الرئايس عدد 10 الورقة األخرية للحّد من ظواهر التالعب واحتكار املواد املعيشيّة؟
السؤال جائز طبعا أما اإلجابة عنه فتبقى لأليام التي ستحّدد طبيعة مرحلة اجتامعيّة واقتصادية متّر بها تونس. أي أن 

عمليات تقييم النتائج ستكون حتام مقرتنة مبدى تطبيق هذا املرسوم الذي ساّمه بعضهم بالردعّي. 
يعاقب من أجل االمتناع عن البيع أو البيع املرشوط بني املهنيني بخطية مالية قدرها:

– 20.000 دينار إذا ارتكبت املامرسات يف مراحل التوزيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع املحجوزة.
– 50.000 دينار إذا ارتكبت املامرسات يف مراحل اإلنتاج أو التصنيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع املحجوزة.

ويعاقب كل من:
أية وسيلة كانت أو قام  1 - رفع أو خفض بصفة وهمية أو حاول ذلك يف سعر بيع منتوج أو خدمات باستعامل 

مبزايدات قصد التأثري عىل املستوى الطبيعي لألسعار.
2 - مسك منتوجات لغرض بيعها أو املضاربة فيها دون أن تتوفر فيه رشوط مامرسة التجارة املنصوص عليها بالترشيع 

الجاري به العمل.
3 - قام بعمليات تجارية باعتامد وسائل ملتوية كتحرير فواتري غري مطابقة للواقع أو فواتري مجاملة.

4 - مسك منتوجات ال تدخل يف نطاق النشاط املهني املرصح به.
5 - قام مبسك أو استعامل أو ترويج منتوجات مجهولة املصدر.

6 - إخفاء بضاعة أسعارها حرة مل يز ّود بها حرفاءه أو مغازاته أو فضاءات العرض للعموم.
بالسجن من شهر إىل سنتني وبخطية مالية من :

– 5000 دينار إىل 20.000 دينار إذا ارتكبت املامرسات يف مرحلة التوزيع بالتفصيل يضاف إليها ضعف قيمة البضائع 
املحجوزة.

– 20.000 دينار اىل 50.000 دينار إذا ارتكبت املامرسات يف مرحلة التوزيع بالجملة يضاف إليها ضعف قيمة البضائع 
املحجوزة.

التجارية أو مخازن  أوالتصنيع أو من قبل املراكز  إذا ارتكبت املامرسات يف مرحلة اإلنتاج  – 50.000 إىل 300.000 
التربيد يضاف إليها ضعف قيمة البضائع املحجوزة.

املؤتمر االنتخابي لالتحاد 
الجهوي للشغل ببنزرت

يعلم االتحاد العام التونيس للشغل أنّه تقّرر عقد املؤمتر العادي لالتحاد الجهوي للشغل 
ببنزرت وذلك يوم االربعاء 30 مارس 2022 بداية من الساعة التاسعة )9( صباحا بنزل مرفه 

بنزرت ـ  ببنزرت.
يفتح باب الرتشح لعضوية املكتب التنفيذي الجهوي أو للهيئة الجهوية للنظام الداخيل أو 

للهيئة الجهوية للمراقبة املالية  بداية من يوم الثالثاء 15 مارس 2022.
فعىل الراغبني يف الرتشح مّمن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املنصوص عليها بالفصل التاسع 
والثامنون )89( من النظام الداخيل لالتحاد العام التونيس للشغل، ان يقّدموا مطالب ترشحهم 
باسم األخ االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل 13، شارع الواليات املتحدة االمريكية ـ 

تونس 1002 أو عرب الربيد الرسيع أو مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي مقابل وصل يف ذلك.
ونصف  الرابعة  الساعة  عىل   2022 مارس   21 االثنني  يوم  الرتشحات  لقبول  اجل  آخر  ـ 

)16.30س( مساء.
كاملة  تقل عن 7 سنوات  ملّدة ال  باالتحاد  االنخراط  يكون خالص  أن  املرتشح  يشرتط يف 

متتالية عند الرتشح وأن يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.
وأن يكون متحّمال للمسؤولية النقابية ملدة 5 سنوات متوالية عند الرتشح أو قد تحملها 

ملّدة ال تقل عن 6 سنوات كاملة.
أن يقيم مبركز الوالية وجوبا يف مّدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بعد انتخابه.

ـ يجب ان يتضمن املطلب:
1 ـ الرقم اآليل للمرتشحة او املعرف الوحيد او نسخة من بطاقات االنخراط املبارش

2 ـ آخر بطاقة خالص لسنة 2022.
3 ـ املسؤوليات النقابية التي تحملتها املرتشحة وتواريخ تحملها

4 ـ رضورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخيص ورقم الهاتف الجوال.
* األمني العام نورالدين الطبويب
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تطور  خالل  من  اليوم  العامل  يعرفها  التي  االزمة  إن 
نسق الحرب بني روسيا وأوكرانيا كشف ارتهان الكثري من 
البلدان ان مل نقل اغلبها اىل ما تنتجه كليهام من القمح 
دون ذكر الرثوات الباطنية االخرى حتى ال ينحرص االمر 
بل  الباطني  املخزون  ذلك  منحهم  الذي  الحظ  دائرة  يف 
سيتجه مقصدنا إىل ما تنتجه السواعد مستعينة بالتطور 
املنطقة  تلك  انتاج حّول  للرفع من مستوى  التكنولوجي 
إىل سلة غذاء ال تنضب يتهافت البعيد قبل القريب عىل 
العالة  صفقات  من  االولويات  له  لتعطی  إليهام  التودد 
شعوبها ولعل حالة الهلع التي اصابت العامل بسبب هذه 
الحرب بنّي اهمية ان تكون مستندا اىل السيادة الغذائية 
التي تحميك من غوائل االحداث وما تخفيه تطوراتها من 
الدول  من  للكثري  الغذايئ  باالستقرار  ستعصف  تداعيات 
ان  دون  عقود  مدى  عىل  غريهم  ينتجه  ما  اىل  املرتهنة 
لن يطول  السهل  الحل  اىل هذا  االرتهان  ان  إىل  يتفطنوا 
املشمولني  ان  والحقيقة  السيادة واالستقرار.  ولن يضمن 
للتأمل  إليه عددهم غري قليل اال ان من وقف  مبا أرشنا 
واملراجعة عددهم محدود الن الغالبية اختارت كالعادة 
الحلول السهلة والرسيعة وهي البحث عن أسواق اخرى 
»تؤمن« لهم قوتهم يف انتظار العودة إىل ما كانت عليه 
يف حني  وأوكرانيا  روسيا  بني  الحرب  اندالع  قبل  االوضاع 
أن الحكمة ومنطق االشياء يرى برضورة القطع مع هذه 
كانت  مهام  الصحيح  الطريق  واختيار  تدريجيا  الحلول 
التي  منها  البدايات خاصة  مطباته وهي معلومة يف كل 

ترنو إىل التغيري والبناء عىل أسس صلبة.
هو  كام  اليافعة  االجيال  عليها  تُرىب  األسس  وهذه 
حاصل لدى هذه البلدان املهيمنة عىل غذاء شعوب العامل 
اذ أورثت شبابها ثقافة انه ال سيادة ألي شعب دون تأمني 
والتواكل  الخمول  برتك  اال  يكون  ال  وذلك  الغذايئ  أمنه 
القبول  اي  الغري،  ينتجه  ما  وتوريد  التداين  إىل  والركون 
بأن يظلوا أسواقا تدر عملة صعبة باتت شحيحة يف خضم 
الجائحة التي يعرفها العامل وهنا تطرح عديد االستفهامات 
االرادة  غياب  بفعل  تونس  يف  املهملة  االرايض  بخصوص 
الحقيقية لجعلها منتجة مبا انها تهدى لرتضية من تعودوا 
عىل نهب ثروات شعوبهم بدل ان متنح للشباب الطامح 
املراهقني  نفور  عن  كذلك  نتساءل  ولعلنا  افضل  لحياة 
يقبلون  يف حني  فالحية  اعامل  هو  ما  كل  من  واليافعني 
أحيان  يف  تحرتم  ال  ظروف  ويف  االوروبية  البلدان  يف  بها 
يطول  ولن  الدولية  الشغل  قوانني  عليه  تنص  ما  كثرية 
املتداولة  النمطية  الصور  اىل  تعود  النها  اإلجابة  انتظار 
لدى هذه املجتمعات التي تأكل مام ينتجه غريها اذ تنظر 
»الحڤرة«  اي  لدينا  املتداول  باملفهوم  لنقلها  او  بدونية 
املخيال  يف  ارتبطت  اذ  الفالحية  وأولها  اليدوية  لألعامل 
واألدلة  املهن  سلّم  يف  التموقع  بأسفل  لدينا  الجمعي 
التكوين  الشبان املقبلني عىل  عىل ذلك عديدة منها قلة 
وبالعني  الفالحية  املهن  مامرسة  او  الفالحية  املراكز  يف 
او  الكهولة  مرحلة  يف  العمرية  الفئة  ان  نالحظ  املجردة 
املقدمة  املهن وتأيت يف  التي تزاول هذه  الشيخوخة هي 
النسوة بأجور زهيدة ويف ظروف ال تحرتم يف احيان كثرية 
انسانية الفرد وكل ذلك دون ان يتجاوز الخطاب الرسمي 
من  متوارثة  )وهي  عقود  منذ  يرددها  التي  الشعارات 
السلطة  وتنطلق  البالد(  عرفتها  التي  االنظمة  مختلف 
عىل  بالتحفيز  الغذايئ  االمن  شعارات  تجسيم  يف  فعليا 
بعيدا  وإجراءات  آليات  من  يفرتض  وما  الفالحي  العمل 
عن الشعبوية واالرتجالية وهذا التحفيز والتغيري املطلوب 
البد ان يستهدف بالدرجة االوىل االجيال الشابة املحمول 

عليها النهوض بالبالد مستقبال سياسيا واقتصاديا.

* لطفي املاكني

بالمناسبة

التكتالت املستقبلية ليست 
إيديولوجية بل أمنية واقتصادية

الدكتور فيصل الشريف متخصص في الجغرسياسية
 والتاريخ العسكري والصراعات المسلحة لـ»الشعب«

متغريات عديدة حصلت عىل املشهد الدويل بعد أن دخلت 
اصطفاف  حالة  أفرزت  اذ  االوكرانية  األرايض  الروسية  القوات 
اغلب  اليه  نبه  ما  وهو  الباردة  الحرب  فرتة  لالذهان  أعادت 
املتابعني لتطور االحداث وما ستحمله األيام القادمة من مفاجآت 
»الشعب«  به  الذي خص  الحديث  كان محور  ما  ونتائج وهذا 
الدكتور فيصل الرشيف االستاذ املحارض بالجامعة املتخصص يف 

الجغرسياسية والتاريخ العسكري والرصاعات املسلحة.
املرحلة  هذه  مثل  يف  حيوية  مسائل  عند  توقف  كام 

املتوترة عامليا يف عالقة بالتداعيات املفرتضة عىل 
واقتصاديا  سياسيا  الدول  عديد  استقرار 

ومنها تونس وما يتطلب القيام به من 
خالل دبلوماسيتها لتجنب التأثريات 

روسيا  بني  يجرى  ملا  السلبية 
دائرتها  توسيع  وتوقع  وأوكرانيا 
هناك  يكن  مل  اذا  مستقبال 
الخوف  لحالة  حدا  يضع  حال 

املهيمنة عىل شعوب العامل.
من  بني  متباينة  قراءات   *
إىل حرب  يتجه  العامل  أن  يرى 
ان هناك  يرى  عاملية وبني من 

تشكل ألقطاب جديدة جراء ما 
يحدث يف أوكرانيا فام هو تحليلك 

لها؟
العودة إىل فرتة  اآلن بصدد  ـ نحن 

قطبني،  بوجود  متيزت  التي  الباردة  الحرب 
ولكن  شيوعي  اشرتايك  وقطب  رأساميل  قطب 

ليس مبنظور إيديولوجي بل مبفهوم امني واقتصادي وتشكالت 
والتي  قامت  التي  الرصاعات  ذلك  عىل  واالدل  ودولية  اقليمية 
اذ  بسوريا  جرى  ما  وأهمها  األوسط  الرشق  منطقة  يف  الزالت 
الدول  مع  هيمنتها  ستبسط  االمريكية  املتحدة  الواليات  كانت 

الغربية عىل املنطقة.
 )1949 منذ  تأسس  )الناتو  االطليس  الشامل  حلف  ان  كام 
حول  نظرة  بوتني«  لـ»فالدمري  كانت  املقابل  يف  نًدا  له  يجد  مل 
سباق  الغربية يف  القوات  وبني  بينه  االسرتاتيجي  التوازن  إعادة 
نحو التسلح والذي تجاوزته تقنيا وتكنولوجيا الواليات املتحدة 
االمريكية والتموقع الجغرسيايس عىل مشارف البحار واملحيطات 
بجمع  »التاريخية«  بروسيا  يحيط  أمني  حزام  اقامة  وخصوصا 
الرصاعات االخرى أدت إىل  أّن عديد  الروسيني من ذلك  شتات 
إعادتها للفلك الرويس يف حني قامت دول االتحاد االورويب وحلف 
السوفياتية  الجمهوريات  وجمع  باستقطاب  االطليس  الشامل 
عملية  هي  االورويب  لالتحاد  الضم  كان  وان  فلكها  يف  السابقة 
سياسية واقتصادية اال ان الخطري بالنسبة لروسيا هي انضاممها 
متواجدة  امللف  هذا  قواعد  ان  ومعلوم  االطليس  شامل  مللف 
تقريبا يف جميع دولها ومتويلها باالساس يتم عرب الواليات املتحدة 

األمريكية )60٪ من مجموع التمويل(.

* ما هي تداعيات ذلك عىل التوازنات االقليمية والدولية؟
الن  ثالثة  عاملية  حرب  هناك  بأن  القول  الصعب  من  ـ 
بوضعه  »بوتني«  وقد هدد  األقوى  النووي  السالح  لديها  روسيا 
ودول  النفسية  الحرب  خانة  يف  يدخل  وهذا  استنفار  حالة  يف 
الناتو لن تخاطر بالدخول يف حرب رمبا ينجم عنها إجتياح دول 
باالساس  هي  الحرب  هذه  وتداعيات  اقتصادي.  وإنهيار  أخرى 
جغرسياسية إذ نرى ان شكل التكتالت اإلقليمية واضح املعامل من 
ذلك اننا نجد الواليات املتحدة االمريكية ومعها االتحاد االورويب 
تشكل  يربز  بدأ  يف حني  الناتو  العسكري  ورصاعهم 
الدول  إىل  اضافة  والصني  روسيا  تتزعمه  آخر 
عرب  واألورويب  االمرييك  للمرشوع  املعادية 
العامل وهذه التداعيات ستكون باالساس 
جغرسياسية إىل جانب كوريا الشاملية 

والهند وإيران وفنزويال.
* هناك خشية من اثارة النعرات 
العرقية والحركات االنفصالية فهل 

يوجد مربر للتخوف منها؟
ان  ذلك  خشية،  فعال  هناك  ـ 
باالساس  هو  أوكرانيا  يف  حدث  ما 
يف  تعيش  روسية  اقلية  استعادة 
لفتح  ذلك  يدفع  ان  أوكرانيا وميكن 
االفاق واسعة امام روسيا وغريها من 
ملف  لفتح  النظر  العادة  العامل  دول 
و  االستعامرية  الخارطة  عرب  الدول  تشكل 
بعد تفتت االتحاد السوفيايت ولكن هذا ميكن 
ان يرتد عىل البلدان االوروبية نفسها باعتبار ان لديها 
اقليات تريد االنفصال واالستقالل عن السلطة املركزية وهذا ال 
بعض  يف  التدخل  مبوجبها  يحاول  حاالت  يف  اال  الغرب  يساعد 
الدول مثل ما حصل لالكراد كورقة سياسية استعملتها الواليات 

املتحدة االمريكية.
* كيف سيكون الوضع وانعكساته عىل بلدان املغرب العريب؟

ـ الوضع سيكون صعبا ألن التموقع اليوم يف هذا الرصاع من 
وتوقف  املحروقات  سعر  ارتفاع  االقتصادية،  االرتدادات  ذلك 
النشاط السياحي والتبادل التجاري بعد العقوبات املفروضة عىل 
لكن  واألوكرانيني(  الروس  السواح  من  كبري  عدد  )هناك  روسيا 
والجزائر ستستفيد  ليبيا  مثل  للنفط  املنتجة  البلدان  املقابل  يف 
بشكل كبري من هذه األزمة. اما بالنسبة للتموقع السيايس يجب 
ان تبقى تونس عىل الحياد وال تتدخل اال يف الجانب االنساين لهذا 
الرصاع الن تونس تاريخيا بلد صديق غري عضو يف الناتو )مثلها 
لتونس(  بالنسبة  قواعد عسكرية  املغرب( مع عدم وجود  مثل 
املتحدة االمريكية متني  الواليات  العسكري مع  التعاون  ان  كام 
جدا والتجاري مع أوروبا يف حني عالقتنا مع روسيا عادية وليس 
الرويس  الطرف  امليدان الن  ننتظر تطورات  فيها توترات ونبقى 
يحاول اليوم فرض واقع جديد عىل األرض لتحسني أقىص ما ميكن 

من رشوطه يف املشاورات.

الحرب الروسية ـ األوكرانية 
أي تداعيات؟ 
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 التداعيات االقتصادية ستكون صعبة 

على عديد البلدان  ومنها تونس

شؤون دولية

االستاذة  والدميغرافيا  االجتامع  الباحثة يف علم  أكدت 
نرسين بن بلقاسم يف حديثها لـ »الشعب« رضورة االحاطة 
هربا  أوكرانيا  من  العائدين  بالطلبة  واالجتامعية  النفسية 
الدائرة هناك وذلك بعد الذي تعرضوا له من  من الحرب 
االعالم  لوسائل  ترصيحاتهم  مختلف  يف  ذكروها  صعوبات 

عند عودتهم إىل البالد بواسطة رحالت االجالء الجوية.
الهجرة  من  غايتهم  كانت  الطلبة  اغلب  أن  وأضافت 

إىل اوكرانيا امتام دراستهم العليا والحصول عىل الشهادة 
الجامعية لتتويج تضحياتهم وكذلك االمر بالنسبة 

بعد  احداث  من  يجري  ما  ان  اال  لعائالتهم 
دخول القوات الروسية لالرايض االوكرانية 

سلبا  اثر  مبا  له  خططوا  ما  كل  لخبط 
من  املطلوب  فإن  وبالتايل  عليهم 
االحاطة  توفري  املعنية  الهياكل  مختلف 
العادة  أوىل  مرحلة  يف  لهم  النفسية 
الحاصلة  باملتغريات  والقبول  التوازن 
والخرباء  املطلعني  وبحسب  الحرب  الن 

قد تطول ما يعني ان العودة يف القريب 
إىل أكرانيا غري ممكنة.

توقف  الذي  العلمي  مبسارهم  عالقة  ويف 
جراء الحرب الدائرة هناك بينت االستاذة نرسين بن 

بلقاسم ان املسألة تتطلب رؤية من قبل الدولة واملؤسسات 
اغلبهم  الطلبة الن  لدى هؤالء  املعنية وكذلك وجود رغبة 
اختاروا الهجرة إىل الخارج المتام مسارهم العلمي وبعد ذلك 
االقامة بتلك البلدان وهي رغبة تسكن أغلب الشباب اليوم.

املستوى  اختبار  إجراء  يف  يكون  قد  الحل  فإن  وبالتايل 
العلمي لكل طالب تحت ارشاف لجنة محكمة بإعتبار ان 
هناك اختالفات يف مناهج التدريس اذ نعتمد يف تونس أساسا 
عىل اللغة الفرنسية يف حني تُدرّس الجامعات األوكرانية اللغة 
االنقليزية بالنسبة لالجانب وهو ما يعني توفر توافق الكثري 
من املصطلحات واملفاهيم خاصة وان أغلب املنتمني لتلك 
الجامعات يتابعون دراستهم يف االختصاصات الطبية وشبه 
الطبية وهو أمر متداول منذ سنوات طويلة بعد ان اصبحت 
اوكرانيا ورومانيا »مالذا« ملن يحلمون مبتابعة دراستهم يف 
تلك االختصاصات ومل ينالوا التوجيه الجامعي الذي ينشدونه 
األخذ  يجب  كام  تونس.  يف  الباكالوريا  عىل  حصولهم  بعد 
طويل  العلمية  االختصاصات  هذه  مسار  ان  االعتبار  بعني 
ومناهجه دقيقة لذا البد من العمل بكل جدية إليجاد حلول 
لهؤالء الطلبة حتى ال يخرسوا جهد وتعب السنوات املاضية 
لعودتهم  يعني رفض عائالتهم  الحرب وما  استمرت  ما  اذا 
هناك المتام بقية الربامج الدراسية التي قاربت عىل النهاية 
)هناك من بقي له أشهر قليلة عىل التخرج( ونظرا ملختلف 
االعتبارات فإن االحاطة بهؤالء الطلبة من مختلف الجوانب 

يعترب أولوية ومسؤولية مختلف الوزارات ذات الصلة.
* صعوبات االندماج

كشفت  »الشعب«  لـ  حديثها  من  آخر  جانب  ويف 
االستاذة نرسين بن بلقاسم انه ومن خالل دراسة انجزتها 
املهاجرين  ابناء  وادماج  العمومية  »املدرسة  محورها 

فاشلة  مجملها  يف  العملية  أن  تبني  تونس«  إىل  العائدين 
العينة  خالل  من  استنتجتها  عديدة  معطيات  إىل  استنادا 
التي شملها البحث من مختلف جهات الجمهورية موزعني 
عىل بلدان هاجروا اليها سابقا ما بني الخليج وأوروبا وكندا.

ومن أهم هذه الصعوبات التي ذكرها التالميذ واالساتذة 
واألولياء هي شكلية اجراء اختبار املستوى )هذا ان حصل( 
االحاطة  غياب  اىل  اضافة  اصال  به  يسمع  مل  من  وهناك 
درسوا  الذين  التالميذ  لهؤالء  واالجتامعية  النفسية 
ببلدان اخرى لها امكانيات مادية ضخمة لذلك 
تكون الصدمة الكربى عند التحاقهم مبدارسنا 
وما عليه من نقص يف التجهيزات والعدد 
الواحد وغياب  بالقسم  للتالميذ  املرتفع 
املختصني الذين تعودوا عىل وجودهم 
حيثوا كانوا يتابعون دراستهم بالخارج.

الرياضة  قاعات  توفر  عدم  كذلك 
واالنشطة الثقافية الهميتها يف التكوين 
مامرسة  عىل  سابقا  تعّودوا  اذ  املتوازن 
أوقات  جدول  حسب  االنشطة  عديد 
وساعات  التدريس  ساعات  بني  يوازن 
اغلب  عن  يغيب  ما  وهذا  والتثقيف  االفادة 

مدارسنا ومعاهدنا.
تعرض هؤالء  بلقاسم  بن  الباحثة نرسين  كام الحظت 
التالميذ من أبناء املهاجرين العائدين إىل تونس إىل حاالت 
التنمر من قبل زمالئهم بسبب لباسهم او طريقة حديثهم 
العامية  باللهجة  يكون  القسم  داخل  النقاش  غالبية  الن 
اللغة  مسألة  تطرح  هنا  ومن  التالميذ  اغلب  بني  املتداولة 
الغالب  الخارج وهي يف  العائد من  التلميذ  بها  يتابع  التي 
االنقليزية يف حني تعتمد مناهجنا عىل اللغة الفرنسية وهذه 
يف  الباحثة  وواصلت  الدروس.  الستيعاب  العوائق  أكرب  من 
االولياء  لدى  ان  بالقول  استنتاجاتها  تقديم  االجتامع  علم 
االحاطة  وجدوا  ما  اذ  النجاح  ميكنهم  ابنائهم  بان  قناعة 
هي  الرتبوية  املنظومة  يف  وجدوه  ما  ألن  وذلك  املفقودة 
كرثة الكتب وعدم تطور محتواها وهناك من اكد انها نفس 
املراجع التي درسوا بها ملا كانوا تالميذ ومثل هذه العوائق 
للدراسة  ابنائهم  ارسال  يف  مجددا  يفكرون  األولياء  جعلت 
التقليل  دون  الباكالوريا وهذا  بعد حصولهم عىل  بالخارج 
من كفاءة االطار الرتبوي إال ان الظروف والعوامل املتداخلة 
يف املؤسسة الرتبوية ال تساعد عىل االندماج بل هي سبب 
املستوى  تدين  عن  الحديث  يف  هنا  من  وانطلقت  اعاقته 
التعليمي مستشهدة مبا متت مالحظته من عجز عن التعبري 
املسائل  عىل  االطالع  وغياب  االجنبية  اللغات  استعامل  او 
رسم  عىل  التالميذ  من  كبري  عدد  قدرة  عدم  مثل  العامة 
اللفظي  العنف  انتشار  اىل  إضافة  التونسية.  البالد  خريطة 
املنقطعني  نسبة  وإرتفاع  خطرة  اخرى  وظواهر  واملادي 
انعدام  يهددهم من ضياع يف ظل  وما  الدراسة  مبكرا عن 
الحلول االخرى وهنا استغربت قلة الدعاية لربنامج الفرصة 
الثانية للعودة اىل مقاعد الدراسة رغم ان اعدادهم باآلالف 
عىل  الرتكيز  مقابل  الربنامج  بهذا  لالعالم  غيابا  هناك  لكن 
مسائل أخرى ال جدوى منها وهذا ما يعرفه الجميع واكدت 
باستعامل  الحاصلة  التطورات  مواكبة  أهمية  محدثتنا 
التي ال  الجديدة  االجيال  انتباه  القادرة عىل شد  اآلساليب 
منذ  االفرتايض  انتهى عمرها  بآساليب  معها  التواصل  ميكن 

سنوات.
* لطفي املاكني

* هذا الذي ذكرته ممكن اإللتزام به؟
عن  الجغرايف  البعد  هو  مساعد  عامل  هناك  الن  به  االلتزام  ميكن  ـ 

منطقة الرصاع.
* كيف تفرس دعوة املتطوعني لاللتحاق بأوكرانيا وهو ما أعاد لالذهان 

ما حصل يف أفغانستان وهل ميكن اعادة نفس السيناريو؟
القوى كبري جدا لكن  بإعتبار توازن  السيناريو  اعادة نفس  ـ ال ميكن 
اذا تحولت  الروسية  بالنسبة للقوات  ميكن ان تتطور االمور بشكل يسء 
املعركة إىل املدى البعيد وهنا ندخل حرب شوارع وهذه الدعوة ال ميكن 
ان تجد صدى بإعتبار أنه بالنسبة للشعوب العربية املسلمة ال يوجد رابط 
ديني كام هو الحال بالنسبة الفغانستان وسوريا والشيشان وبالتايل هي 
دعوات تدخل يف الحرب النفسية كام ان أغلب املقاتلني يتواجدون عىل 
األرايض الرتكية ويف جبهات سورية وبالتايل ال أعتقد انهم سيتحولون إىل 

أوكرانيا وتلبية هذه الدعوة.
* لكن ميكن استجالبهم باملال؟

ـ يف هذه الحالة سيجلبون املرتزقة من جميع الجنسيات لكن ليس عىل 
قناعة الدفاع عنها كام حصل سابقا.

يظهر  فأين  ينته  مل  األيديولوجيات  ان عرص  تعترب  التحاليل  * عديد 
ذلك من خالل التطورات الدولية األخرية؟

أصبحت  البلدان  اغلب  داخل  االوضاع  الطرح ألن  لهذا  أميل  ال  أنا  ـ 
السياسية  القيادات  عودة  إىل  تحيلنا  بل هي  وتطوراته  بالسوق  مرتبطة 
القوية أي الزعامات التاريخية واملجد التاريخي للدولة كام أن خطاب هذه 
الدول هو اقتصادي سيايس وعسكري وروسيا تحاول احياء تحالفا عسكريا 

جديدا أي احياء تجربة حلف فرصوفيا خالل فرتة الحرب الباردة.
املرجعيات  من  الكثري   *
واالفكار املحرضة عىل االصطفاف 

من هذا الجانب أو من اآلخر؟
ـ ما نسمعه حاليا خالل هذه 
مع خطاب  متامهيا  ليس  الفرتة 
ايديولوجي بل االكرث هو خطاب 
التكتل  ان  باعتبار  براغاميت 
دول  هي  الناتو  وحلف  الغريب 
االقتصادية  اوال،  تعمل ملصالحها 
والسياسية وبالتايل أحرى ان تنظم هذه الدول لتكتل مضاد لهذه الرؤية  
العامل هي  يف  الحاصلة  النزاعات  عديد  العدل الن يف  عىل  تقوم  ال  التي 
عليه  ماهو  عىل  الحال  وبقي  االمريكية  املتحدة  الواليات  من  بتحريض 
يزيد من  بالخوف وهذا  الشعور  بتنمية  باالساس  والذي يخدم مصالحها 

االقبال عىل اقتناء األسلحة.
* هل يفرض هذا مستقبال اإلنضامم إىل تكتالت؟

ـ الكتل التي بدأت تتشكل هي وازنة اوال عىل مستوى املنظمة االممية 
باستعامل حق الفيتو كام انه متثل خطا ثان للدول التي تعترب نفسها ضد 
سياسات الغرب والواليات املتحدة االمريكية قس عىل ذلك إيران وكوريا 
الشاملية وفينزوال ومايل ومن هنا فإن رؤية كل من روسيا والصني تعتمد 
عىل االندماج وفق ما تحتاجه عديد الدول اي التعاون بالرشاكة دون فرض 

كام هو الحال مع بلدان أخرى.
* ما املطلوب من دبلوماسيتنا يف مثل هذه االوضاع الدولية املتوترة 

لتجنب تداعيات الحارض واملستقبل؟
ـ املطلوب من ديبلوماسيتنا، توضيح الرؤية والعمل بصفة اسرتاتيجية 
يعنى  الخارجية  وزارة  صلب  ودراسات  بحث  مركز  إنشاء  عرب  وذلك 
بالعالقات الدولية وذلك حتى تتم دراسة االوضاع عىل املستوى الدويل مبا 
الواضح لكل ما  الديبلومايس والخط  من شأنه ان يرفع من قيمة العمل 

يطرأ من تطورات وعىل الساحتني االقليمية والدولية.

* حوار لطفي املاكني

  روسيا والصني 
تتزعمان تحالف 

يضم الدول املعارضة 
للمشروع األمريكي 

الصعوبات تعرتض  ـ هذه 
بالخارج  الدارسني  إندماج 

عند عودتهم إىل تونس

االستاذة نسرين بن بلقاسم باحثة في علم اإلجتماع لـ »الشعب«

  الطلبة العائدون من أوكرانيا 
يحتاجون لالحاطة النفسية واإلجتماعية
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* حسني عبد الرحيم   

فيلم  الشاشة  يخرج عىل  مل   2011 ثورة  منذ  رمبا 
يطرح األسئلة املوجعة التي خرج من أجلها املاليني 
ومات يف طلبها الشهداء وهرب بسببها مسؤولون 
تلتها  مختلف  ملستقبل  أمنيات  حولها  وتكونت 
كهذا  فيلام  نشاهد  مل   ! كلية  وعدمية  إحباطات 
الذي مثله وكتبه وأخرجه »ظافر العابدين«. ماذا 

حدث وملاذا؟
العرص  يف  املقموعني  عن  يدافع  محاٍم  »حبيب« 
الذي ظنه الكثريون أنه بائد ولكنه توالد من جديد 
الكادحني  من  ليس  »حبيب«  مختلفة.  صور  يف 
مبسكنه وملبسه وزوجته وابنه ليس يف مظهرهم 
الحياة،  سبل  ضيق  أو  االقتصادية  للمعاناة  آثار 
العقد  املزدهرة ىف  الوسطى  للطبقة  ممثلون  هم 
األول من القرن كام كانت تشري املؤرشات الدولية 
التونسية انذاك، ولكنه كشخص مثايل  عن الحالة 
االجتامعيتني  والحقيقة  العدالة  انعدام  من  يعاين 
ميلؤون  ضحايا  له  كان  الزائف  االزدهار  فهذا 
خوفا  ويهاجرون  للتعذيب  ويتعرضون  السجون 
القمع الوحيش، وهو بحكم مهنته كان عليه  من 
الدفاع عن الحقيقة والعدل أمام املحاكم التي مل 
تكن سوى أداة إلنفاذ القمع تجاه مواطنني رفعوا 
أصواتهم مثله وكان مصريهم التشهري بهم وخنق 
زيفا  أغلبها  بتهم  املعتقالت  أسوار  بني  أصواتهم 
وبهتانا.. بالطبع٬ كان عىل املحامي احرتاما لصفته 

ويجمع  املظلومني  عن  يدافع  أن  وألخالقياتها 
الدالئل عىل براءتهم ويتجه بها للهيئات التي 

ولغريهم  لهؤالء  العدالة  إقرار  مهمتها 
عىل  القامئني  مصلحة  مع  يتناىف  مبا 
السلطة وأدواتهم سواء البوليسية أو 
القضائية، املحامي الحقوقي بدال من 
أن يزيل الظلم عن املواطنني يتعرض 

غياهب  ويودع  للقمع  نفسه  هو 
نفسيا  مضطربا  منها  ليخرج  السجون 

العقليةوتنفصل  األمراض  مبستشفى  فيودع 
عنه زوجته اتقاء ملشاكل ال قدرة لها عىل مواجهتا 
عن  بعيدا  ليعيشا  الوحيد  ولدهام  معها  وتأخذ 
الخسارة  أن  الواضح  ولكن  املثالية  األب  معركة 

حيث المكان إلقرار الحقوق والعدالة.
تحدث الثورة ويخرج حبيب من املصحة العقلية 
للسلطات  ويتجه  ملفاته  ويفتح  كفاحه  يتابع  يك 
الجديدة وهو متوّهم أن األوان قد جاء إلحقاق 
العدالة ولكنه يجد آذانا صامء ومطاردات وحصار 
يدفعه مرة أخرى لالعانة العقلية والنفسية، ولكّن 
للمعيشة  العودة  يختار  مراهقا  صار  الذي  االبن 
بتناوله  واالهتامم  لرعايته  املضطرب  والده  مع 
لألدوية الرضورية لالتزان العقيل مبوافقة األم التي 
تحاول ايضا املساعدة فهي تعرف صدقه وإخالصه 

للقضية التي وهب حياته لها.
للعالج  للمصحة  العودة  لرضورة  حبيب  يرضخ 
تقبض  للعودة  وجريانه  أبنه  يصطحبه  وبينام 

امللفات  كل  ترك  قد  يكون  لكنه  عليه  الرشطة 
سيارة  متابعا  يجري  الذي  لالبن  والوثائق 
الذي يراه من  الرشطة صائحا لوالده 
يصيح:  وهو  السيارة  حواجز  وراء 
حتى  قضيتك  سأتابع  تقلق  ال 
مل  مييض  جيل  كان  إذا  النهاية! 
فجيل  العدالة  تحقيق  يستطع 
نفسه  بالكفاح  سيضطلع  جديد 
يثق  اللذين  الراحلني  من  تسلم  فقد 

يف رشفهم كل وثائقها.
أدواره  عن  يخرج  كممثل  العابدين«  »ظافر 
بنجاح شخصية مركبة يف رصاع  ويقدم  التقليدية 
اجتامعي  وتواطؤ  للقمع  كامل  نظام  من  معقد 
دور  يؤدي  للشفقة.  محل  ذلك  يجعل  أن  دون 
»حبيب« كشخصية واقعية تسبح ضد التيار دون 
خوف أو ندم! شخصية مناضلة متامسكة وليست 
ضحية عىل الرغم من املتاعب واإلضطراب العقيل. 
وكذلك  لألبن  الطبيعي  األداء  ذلك  يف  وساعده 

الوجود الهادئ للجار والجاره املحبني والزوجة.
قام باألدوار البحري الرحايل وغانم الزرقي ورباب 
الرسايري ونجالء َعبَد الله، كمؤلف ومخرج للفيلم 
يدخل »ظافر العابدين« عامل اإلخراج بالفيلم من 
بابه الكبري والذي حاز به جائزة الفيلم األول الذي 
توجته بجائزته الفيربييس )اتحاد النقاد الدويل( يف 
مهرجان القاهرة الدويل للسينام.فيلم استثنايئ عن 

»ثورة التي مل تتم«.

»غدوة« فيلم استثنائي لظافر العابدين نقطة ضوء:

السينما التونسية 
تعرف أحسن أيامها 

وتحقق اكتفاءها الذاتي
*بقلم: فتحي الخراط

يوشك  االمكانيات  وتواضع  الصعوبات  رغم 
السينامئيون التونسيون عىل تحقيق االكتفاء الذايت 
يف ميدان االستغالل السيناميئ فالشاشات التونسية 
املذاق  مختلفة  تونسية  أفالما  األيّام  هذه  تعرض 
والتوجهات، فيها ما تّم إنتاجه مبساهمة املال العام 
بنسب متفاوتة ومنها ما تْم إنتاجه دون الوقوف 
يف طابور لجنة املساعدة عىل اإلنتاج التي ال ميكنها 
االعتامد  األفالم ألْن  إجازة سوى عدد محدود من 
املرصود لها ال ميثْل إاْل جزًء بسيطا من أجر ممثل 

أو مخرج يف السينام الغربية بل حتى العربية.
منذ شهور تحتّل األفالم التونسية شاشات القاعات 
وتحّقق نسب مشاهدة ال بأس بها رغم ما فرضته 
ميلك  وال  قيود.  من  الذكر  سىيّئة  كورونا  جائحة 
املرء إاّل أن يحيّي املجهود واإلرصار اللذين مييّزان 
عددا  ظْل ينمو ويتزايد من صّناع األفالم )مخرجني 
عىل  قدرتهم  عىل  برهنوا  الذين  وفّنيني(  ومنتجني 
املغامرة واستنباط مقاربات جديدة يف اإلنتاج ومل 
أوقدوا  بل  الظالم  يلعنون  األيدي  مكتويف  يقفوا 
بريوقراطية  وتتجاوز  القاعات  عتمة  شموعا تيضء 
اإلدارة العامة للفنون السمعية البرصيّة وإرصارها 
مبسؤول  ابتُلِيت  منذ  سنوات،  أربع  من  أكرث  منذ 
األفالم  صانعي  دروب  يف  العراقيل  زرع  يف  تفّنن 
إىل  أغلبها  يعود  لنصوص  بتأويل سلبي ومتعّسف 
ودرة  العابدين  لظافر  فتَحيَّة  خلت.  سنة  ستني 
)فيلم  النهدي  بوشوشة)فيلم غدوة( وملحمد عيل 
)فيلم  مرزوق  وعامد  بالقايض  ولنجيب  معّز( 
مجموعة  مع  ينهي  الذي  عيّاد  ملحمد  و  قربان( 
من الشباب فيلام طويال عن سّفاح نابل ولقيدوم 
املخرجني رضا الباهي الذي يعكف منذ مّدة عىل 
آثروا  فيلمه L›ile du pardon فكّل هؤالء  إنهاء 
دعم  عىل  يحصلوا  ومل  ذاتية  موارد  عىل  االعتامد 
التوّجه دّشنه يف  مسبق من وزارة اإلرشاف. وهذا 
الواقع جامعة EXIT بفيلم« آخر واحد فينا« لعالء 

الدين سليم. 
من  تعانيه  كانت  مام  اآلن  التونسية  السينام  أين 
مواسم  عليها  تأيت  كانت  بحيث  اإلنتاج  يف  ندرة 
تونسيا  فيلام  املسؤولون  فيها  يجد  ال  عجاف 
للمشاركة يف أيام قرطاج السينامئية  مثلام حدث 
لط إىل اإلفراج عن  سنة 1978 عندما اضطرت السُّ
ماء  إلنقاذ  الباهي  لرضا  الضباع«  »شمس  فيلم 
عن  بالدنا  تغيب  كادت  إذ   1988 سنة  أو  الوجه 
الجزيري  للفاضل  »عرب«  فيلم  ان  لوال  املشاركة 
والفاضل الجعايبي خرج من املخابر يف الوقت بدل 

الضائع؟

والية قفصة
بلدية السند

إعالن بتة عمومية لكراء محالت بلدية
للمرة الثانية لسنة 2022 

يترشف رئيس بلدية السند بإعالم العموم بإجراء بتة عمومية باإلشهار واملزاد العلني للمرّة الثانية لتسويغ محالت بلدية يوم الثالثاء املوافق لـ: 2022/03/29 
بداية من الساعة العارشة صباحا مبقر البلدية وذلك حسب الجدول التايل:

السعر بيان املحلع/ر املساحة 
االفتتاحي السنوي

الضامن
الوقتي

وتوقيت  مكان 
إجاراء البتة

مدة التسويغ

باملركز 01  07 دكان عدد 
التجاري

عىل 84د840د السند  بلدية 
العارشة  الساعة 

صباحا
قابلة  واحدة  سنة 

للتجديد

مكرر 02  08 عدد  محل 
و12  و11  و10  و09 
و25 بالسوق املركزية

720د
للمحل الواحد

72د
 للمحل الواحد

عىل  السند  بلدية 
العارشة  الساعة 

والنصف صباحا

فعىل الراغبني يف املشاركة ومل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الجامعات املحلية أو الدولة وليست لهم سوابق عدلية:
* أن يسحبوا االستامرة املعدة للغرض لتعمريها وارجاعها لبلدية السند قبل الساعة العارشة صباحا ليوم 2022/03/29 مصحوبة بالوثائق التالية:

ـ شهادة إبراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية مسلمة من القباضة املالية.
ـ وصل الضامن الوقتي واملساوي لـ 10٪ من السعر االفتتاحي مسلم من السيد قابض املالية بالسند.

ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم امتام البتة عند االقتضاء.
ملزيد االرشادات ميكن االتصال مبقر البلدية أو عن طريق الهاتف 76290164 اثناء أوقات العمل.



21اخلميس 10 مارس 2022 - العدد 1685 
ثقافة

إّن حرية اإلعالم حق ضمنه الدستور التونيس وهو ما يفرض احرتامها عىل جميع املواطنني، 
وليتجاوز  توجهاته،  ليصحح  الشعب  لصوت  باالستامع  الحاكم  تلزم  الدميقراطية  أّن  كام 
جرائم منظومات الحكم السابق يف حق »اإلعالم« عامة، واإلعالم العمومي خاصة، ذلك أنه 
مرفق يدفع الشعب تكلفته من رضائب يساهم بها يف ميزانية الدولة رغبة منه يف تطوير 

وعيه بالحدث ومبصادر الخرب وبتكوينه الفكري.
الثقافية« بوصفها مرفقا عموميا إعالميا عاىن منذ تأسيسه سنة 2006  ولعل »إذاعة تونس 
من اختيارات سيئة الرهانات طبعت عالقته بالفكر وباملثقفني إذ ظلت هذه اإلذاعة عصية 
عىل أغلب املبدعني والجامعيني ذلك أنها كانت تحكم بسياسة الفكر املوجه ومبنطق تشجيع 
املثقفني املقربني من الحزب الحاكم باألساس٬ فسعت لتغييب كل تداول عىل انتاج برامجها 
فكرست األسامء نفسها، وظلت نسبة التجديد والتطعيم داخل إنتاج برامجها ضئيلة جدا. 
ولعل هذا التوجه العام مل يتغري حتى بعد الثورة إذ ظل هذا املرفق بيد السطة الحاكمة التي 
ترصفت فيه مبنطق االنتامء »الخاص« و»التوجيه السيايس املفضوح« وتكريس سياسة دعم 
إدارتها وضمن  داخل  اإلصالحي  والتوجه  االستحقاق  املختلف مام غيب  واستبعاد  القريب 

تنفيذ برامجها.
فهل من تفكري جدي إلصالح هذا املرفق العمومي لبناء اعرتاف حقيقي بينه وبني املثقفني 
ومبادئها  الثورة  يشوه  وايديولوجي  وجهوي  سيايس  فعل  كل  خارج  واملبدعني  والجامعيني 
رفعها  التي  الثورة  رهانات  تنجح  أن  والكرامة؟ وهل ميكن  الحرية  ثقافة  لتحقيق  الساعية 
الشعب يوم 25 جويلية 2021 واملطالبة باإلصالح واملحاسبة يف غياب إصالح حقيقي لإلعالم؟

دار لقامن عىل حالها
»تونس  إذاعة  تتحول  أن  الجميع  انتظر   »2010 »ديسمرب   17 والكرامة  الحرية  ثورة  بعد 
الثقافية« من باب تربير الواقع إىل باب كشف تناقضاته، وأن تنفتح عىل وجودهم اإلبداعي 
املثقفني  أغلب  أن  غري  ومشاركة.  وإنتاجا  تسيريا  بالحضور  لهم  وتسمح  والعلمي  والنقدي 
من املبدعني والجامعيني صدموا مبواصلة السلطة السياسية سيطرتها عىل هذا املرفق، مام 
غيب داخله باب الكفاءة وعامل االختصاص. لقد كانت هذه القناة اإلذاعية تحظى بحامية 
سياسية كلية وبدعم تام لقراراتها االنتقائية لألسامء املتعاملة معها ذلك أنها حافظت عىل 
نفس متشيات السلطة السياسية السابقة يف مستوى التسيري وانتاج الربامج. لقد عمل كل من 
توىل سلطة تسيري الدولة بعد الثورة عىل جعل هذا املرفق اإلعالمي العمومي أداة ملزيد نرش 
توجهاته السياسية العامة وتربير اختياراته يف الحكم ولذلك سعى صاحب السلطة إىل تعيني 
املثقفني  العام من  املرفق  املتعاونني مع هذا  اختيار  املدير من حزبه وعقيدته مام يضمن 

والكتاب املوالني لتوجهاته والدائرين يف فلكه.
لقد دخلت السياسة باب اإلذاعة يف أصوات عدد من املثقفني املصفقني للسائد والحامدين 
أعىل  لدى  واملتظلمني  الناقدين  أصوات  تغيريها  تستطع  مل  سياسة  الرشيد.  الحكم  لقيادة 
السلطات من مواصلة اقصاء املختلفني عن هذا املرفق يف مجاالت التسيري واملشاركة واإلنتاج. 
باب حديدي يغلق عىل املوالني لهم وعىل أتباعهم وال يرتك كوة نظر ملن يقف أمامه من 

أبناء الشعب الكريم. 
اإلصالح مدخل لـ»دمقرطة« «إذاعة تونس الثقافية«

لقد جاء حراك 25 جويلية 2021 بطموح جدي غايته تصحيح املسار وإيقاف سيطرة الفساد 
السيايس عىل مؤسسات الدولة، لذلك وجب بناء توجهات وتصورات جديدة إلصالح البالد 
التي  الهامة  القطاعات  من  العمومي  اإلعالم  واعتبار  الصحيح  ملسارها  الثورة  قيم  وإرجاع 
وعىل  العام  خطها  وعىل  إدارتها  عىل  »السيايس«  سيطرة  من  إنقاذها  عىل  الحرص  وجب 

مختلف أقسامها ومصالحها و العاملني فيها من موظفني ومنتجني .
ولعل التفكري يف اصالح اإلعالم يقتيض التشاركية بني املثقفني واإلعالميني والجامعيني من جهة 
والسلطة الحاكمة من جهة ثانية. هي تشاركية تتجه للقطع مع ثقافة وفكر منظومة ما قبل 
وبناء دميقراطية  املسار  التونيس يف تصحيح  الشعب  أحالم  اغتالت  التي   2021 25 جويلية 
اجتامعية حقيقية لكيان فكري وثقايف وإبداعي جديد قوامه الحرية والكرامة يساهم يف بناء 

مجتمع دولة الرفاه والعدل واإلنصاف.
االجتامعية والسياسية واالقتصادية يف غياب  تعلن عن تصحيح مساراتها  أن  دولة ال ميكن 
إعالم يحرتم الشعب ويقدر النخبة الفكرية وروح اإلبداع لذا فإن رضورة إصالح إذاعة »تونس 
الثقافية« يظل من أولويات ثقافة االنتامء لتصحيح املسار. إصالح يتجه يف مستوى التسيري 
أيضا أن تكون اختصاصات املسؤولني  إدارتها، كام يفرتض  املبدعني فقط مبجال  إىل تكليف 
التابعني لها متالمئة مع األقسام التي يرشفون عليها، وأن يتجه اإلصالح كذلك إىل تنويع الربامج 
املنتجة بهذا الفضاء لتمس مختلف الفنون من شعر ونرث ورقص وموسيقى ومرسح ورسم 
وسينام وغريها من الفنون. عىل أن هذا اإلصالح املنتظر وجب أن ينحرص فيه إنتاج الربامج 
يف املبدعني مع رشط تطابق اختصاص كل واحد منهم مع موضوع الربنامج الذي سيكلف 
به، ضامنا للجودة وحسن التواصل واإلفادة للمستمع. إن حامية هذا املرفق من املحسوبية 
التعاقدي  البعد  عىل  أيضا  التأكيد  يقتيض  توجهاتها  مبختلف  والجامعية  الفردية  والسيطرة 
املحدود بزمن لكل منتج، ضامنا للجدة يف طرح املواضيع من جهة وللتداول اإلعالمي عىل 

هذه املنابر من جهة ثانية ليستفيد من ذلك أكرث عدد من املبدعني وخاصة الشباب منهم.

* حاتم النقاطي )جامعي وكاتب(

أكثر من ثالثني سنة من التلوين على أوعية وتقنيات 
مختلفة واالشتغال على اسرار املدينة العتيقة

وهو يمر بظرف صحي صعب.. 
الفنان محمد الرقيق يصدر كتابا فنيا 

صعب  صحي  بظرف  الرقيق  محمد  التشكييل  الفنان  مر 
منذ فرتة وهو الذي يعيش من فنه ومع التأثريات الكبرية 
لجائحة الكورونا فهو مل يكّف عن االجتهاد والعمل حيث 
أصدر كتابا فنيا يختزل أكرث من ثالثني سنة يف تجربته مع 
تونس  يف  والجامعية  الخاصة  واملعارض  والتلوين  الفن 
وخارجها وخاصة إقامته الفنية قبل عرشين عاما مبركز الفن 
الحي بفرنسا ومشاركته الشهرية يف فعالية ثقافية تشكيلية 
الصحية  حالته  الفنية.  األعامل  عديد  هناك  ليرتك  بالصني 
الشؤون  وزارة  قبل  من  خاصة  والدعم  املؤازرة  تستدعي 
الثقافية. ويف هذا الكاتالوغ الفني الصادر تنّوع يف النشاط 
األعامل  وخاصة  املشاركات  ومختلف  الفنية  واألعامل 
التشكيلية التي شكلت أبرز عناوين تجربة محمد الرقيق 

منذ انطالقاته األوىل أواخر مثانينيات القرن املايض.
سنة  ثالثون   ...« الكتاب  هذا  عن  الرقيق  الفنان  يقول 
عىل  واالشتغال  مختلفة  وتقنيات  أوعية  عىل  التلوين  من 
وعمقها  الثقافية  للذاكرة  الحاضنة  العتيقة  املدينة  أرسار 
الحضاري... أصدر كتايب هذا لعله يساهم يف جانب تاريخي 
صندوق  من  بدعم  انجز  للمدينة.الكتاب  فني  توثيقي 
التشجيع عىل اإلبداع األديب والفني بوزارة الشؤون الثقافية، 
التشكلية  الفنون  يف  والخبري  االستاذ  تقديم  تونس،  بلدية 

عيل الزنايدي وكلمة للدكتور مصطفى شلبي...«.
الفني  املعرض  يف  جمع  الرقيق  محمد  التشكييل  الفنان 
الفني الخاص وبقاعة يحيى  الكتالوغ  بالتوازي مع صدور 
الجديدة  الفنية  أعامله  من  حيّزا  بالعاصمة  بالباملاريوم 
أكرث  تجربة  اىل  تشري  أخرى  إىل  إضافة  حديثا  واملنجزة 
واملواضيع  األحجام  مختلفة  أعامل  وهي  سنة   30 من 

والتقنيات وذلك إىل جانب إصدار كاتالوغ فني. كل ذلك 
يف إطار مرشوع عمل عليه منذ مدة ضمن دعم من وزارة 
وتنوعت  هذا  اإلنتاج.  عىل  وتشجيعها  الثقافية  الشؤون 
كان  ما  منها  ومشاركاته  الرقيق  محمد  الفنان  لوحات 
املدرسة  بفضاءات  الرتاث  لشهر  الثقافية  الفعاليات  ضمن 
)مدينة  عنوان  تحت  وذلك  العتيقة  باملدينة  السليامنية 
وتراث( قبل أشهر. كاتالوغ فني أنيق سيتبعه الحقا كتاب 
وفيه  الرقيق  محمد  يقول  كام  ومضمونا  مهّم حجام  فني 
وتفاصيلها  وضجيجها  وأصواتها  بعطورها  املدينة  تظل 

ومشهديتها...  .
* شمس الدين العوين

إذاعة تونس الثقافية وواجب اإلصالح

انتصاًرا لإلنسان واالنسانية وإميانا باالختالف 
شكري  جمعية  اختارت  التعايش،  ظل  يف 
محور  يكون  أن  والفنون  لالبداع  بلعيد 
من  تنتظم  التي  الرابعة  دورته  يف  املهرجان 
12 إىل 15 مارس الجاري عنوان »إنسان بكل 

األلوان«.
وقد كانت الجمعية يف الدورات السابقة قد 
اسست هذا النهج يف اختيار محاور االهتامم 
النساء  وقضايا  الهامش  بـثقافة  فاهتمت 

والطفولة.
عىل  الفنون  خالل  من  الضوء  تسلط  واليوم 
بصمت  متمعنا  وطأتها  تحت  يرزح  مسألة 
ينكرها  التي  العنرصي  امليز  مسألة  وهي 
االفراد ويثبتها الواقع وقد عرّتها يف السنوات 

االخرية ظاهرة املهاجرين اىل تونس من بلدان افريقيا جنوب الصحراء.
الندوة  اثناء  الجمعية  رئيس  البغوري  السالم  عبد  األخ  عرّب  وقد 
الصحافية التي انتظمت لتقديم فقرات املهرجان عن انتصار الجمعية 
ثقافة  ترسيخ  عىل  العمل  ومنها  ثابتة  قيم  إىل  ومحبّيها  وافرادها 
اشكال  لكل  التصدي  عىل  والحرص  ـ  وعقالنية  ومنفتحة  ُمستنرية 
الرقابة عىل التفكري واالبداع والفن، والسعي إىل تكريس ثقافة قبول 
املختلف ودعم الفن املحيل من خالل املحافظة عىل الرتاث بتسمية 

املادي الالمادي.
وقد شّدد البغوري عىل أن الجمعية تواصل النشاط عىل مدار السنة 
من خالل الندوات والورشات والرتبصات، واملهرجان هو لحظة الكثافة 
ا يف املوارد املالية وال تتمتع بالدعم  فقط، ولكنها يف املقابل تعاين شحًّ
انطلقت يف عقد رشكات  لذلك  الجمعيات  باقي  غرار  العمومي عىل 

متتني  أجل  من  الرسمية  الجهات  بعض  مع 
التعاون وفتح الفضاءات الخاصة بهذه الجهات 
واملركز  الرتبية  كوزارة  الجمعية  لنشاطات 
السينامئية  واملكتبة  والصورة  للسينام  الوطني 

ودار الكتب الوطنية...
الوطنية  النقابة  مع  الرشاكة  سمحت  وقد 
وعلوم  الصحافة  ومعهد  التونسيني  للصحافيني 
يف  للطلبة  مسابقة  عن  االعالن  من  االخبار 
الفوتوغرافية  والصورة  الصحايف  املقال  كتابة 
أشهر  منذ  املتواصلة  الورشات  أفرزت  كام 
ثالثة  كتابة  مرحلة  بلوغ  يف  الشباب  مع 
رشيط  انتاج  عن  فضال  ألفالم  سيناريوهات 
من  واملونتاج  التصوير  إىل  الفكرة  منذ  قصري 
خالل العمل مع شباب وشابات واليات تونس 
الكربى )13 ـ 20سنة( يف انتظار انفتاح الجمعية عىل باقي الجهات 
الجمعية ستكرّم هذه السنة الشاعر املرحوم بلقاسم اليعقويب والفنان 

خميس البحري واملحامية إميان قزازة.
إضافة إىل عقد ندوة فكرية تحتضنها دار الكتب الوطنية ويشارك فيها 
كل من الفنان زهري قوجة واالستاذ بحار عامري واالستاذة حياة عاممو  

والكاتب نور الدين الخبثاين.
الكايف  تديرها هدى  الطفل  إىل  املوّجهة  الفسلفة  ثانية حول  وورشة 
وورشة للرشيط السيناميئ مبشاركة الفنانني نور الدين الورغي وسمري 
الحرباوي وعايدة الشامخ وعادل بكري، ثم عروض راقصة وموسيقية 
أيضا  بلعيد هو  فمهرجان شكري  وأمسية شعرية وعرض مرسحي... 

الثقافة بكل ألوانها.
* سلمى الجاليص

محور الدورة الرابعة ملهرجان شكري بلعيد  لإلبداع والفنونإنسان بكل األلوان
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الشابي حضر مع النجم 
يف مقابلة املنستري

يف  الشايب  لسعد  رشع 
الساحيل  النجم  تدريب 
معه  تعاقد  أن  بعد 
النادي ملدة 4 أشهر قابلة 
الشايب  واجتمع  للتمديد. 

بالالعبني.
أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
مبلعب  جرت  التدريبات 

العواين بالقريوان الذي اختاره فريق جوهرة الساحل الستقبال جاره االتحاد 
املنستريي يوم أمس األربعاء يف إطار الجولة العارشة من منافسات املجموعة 
فريق  مع   بالتعاقد  »سعيد  الشايب:  لسعد  وقال  الوطنية٬  للبطولة  الثانية 
كبري بقيمة النجم الساحيل، وإن شاء الله تكون التجربة ناجحة عىل جميع 

املستويات، وبحول الله سنعيش أياما حلوة يف هذا الرصح الكبري«.
* حسني القاسمي

إصابة تبعد العب النجم الساحلي 
صدام بن عزيزة عن املالعب

خضع مدافع النجم الساحيل صدام بن عزيزة لتدخل جراحي ناجح عىل 
مستوى الركبة بعد إصابته يف لقاء الكالسيكو ضد النادي االفريقي.

ومن املنتظر أن يركن بن عزيزة إىل راحة ترتاوح من 3 اىل 4 أسابيع قبل 
للنجم  القادمة  االستحقاقات  الالعب عن  التامرين فيام سيتغيب  استئنافه 

محليا وقاريا.

حكام مباريات ذهاب املقابالت الفاصلة 
املؤهلة لكأس العالم قطر   2022

 )CAF( عنينّ االتحاد اإلفريقي لكرة القدم
حكام مقابالت ذهاب املباريات الفاصلة 

املؤهلة لكأس العامل قطر 2022 
الكامريون- الجزائر )الحكم جوشوا بوندو من 

بوتسوانا 
مايل - تونس )الحكم بامالك تيسيام من 

أثيوبيا( 
غانا -نيجرييا )الحكم صادق الساملي من 

تونس( 
مرص -السينغال )الحكم جان جاك نداال من الكونغو( 

الكونغو الدميقراطية - املغرب )الحكم باسيفيك ندابيها من بورندي(

تدور يومي الجمعة 11 والسبت 12 
مارس الجاري مباريات الجولة الرابعة 

من منافسات دور مجموعات كأس 
رابطة األبطال االفريقية وذلك حسب 

الربنامج التايل:

املجموعة 1 :
الجمعة 11 مارس 2022 :

س 14: الهالل السوداين / املريخ 
السوداين

السبت 12 مارس 2022 :
ماميلودي صان داونز / األهيل املرصي

الرتتيب : 
-1 ماميلودي صان داونز )7 نقاط(

2 - املريخ السوداين )4 نقاط( 
3 - األهيل املرصي )4 نقاط( 
– الهالل السوداين )1 نقطة(.

املجموعة 2 :
السبت 12 مارس 2022 :

س 17 : حوريا كوناكري الغيني / الرجاء البيضاوي 

املغريب
السبت 12 مارس 2022 :

س 20 : وفاق سطيف الجزائري / أمازولو الجنوب 
افريقي

الرتتيب :
1 - الرجاء البيضاوي املغريب )9 نقاط(
2 - أمازولو الجنوب افريقي )6 نقاط(

– وفاق سطيف الجزائري )3 نقاط( 
4 - حوريا كوناكري الغيني )0 نقاط(.

املجموعة 3 :
الجمعة 11 مارس 2022 :

س 20 : شباب بلوزداد الجزائري / غوانانغ 
غاالكيس

السبت 12 مارس 2022 :
س 14 : النجم الساحيل / الرتجي الريايض

الرتتيب : 
1 - الرتجي الريايض )5 نقاط( 

2 - شباب بلوزداد الجزائري )5 نقاط( 
3 - النجم الساحيل )3 نقاط( 

4 - غوانانغ غاالكيس البوتسواين )نقطة واحدة(.
املجموعة 4 :

الجمعة 11 مارس 2022 :
س 17 : الزمالك املرصي / الوداد البيضاوي املغريب

السبت 12 مارس 2022 :
س 17 : بيرتو اتليتيكو األنغويل / ديبورتيفو 

ساغرادا األنغويل
الرتتيب :

1 - بيرتو أتليتيكو األنغويل )7 نقاط(
2 - الوداد البيضاوي املغريب )6 نقاط( 

3 - الزمالك املرصي )2 نقاط( 
4 - ديبورتيفو ساغرادا األنغويل )نقطة واحدة(

يوم األحد 13 مارس 2022 مباريات  تُجرى 
الجولة األوىل إيابا ملنافسات دور مجموعات 
وذلك  القدم  لكرة  االفريقي  االتحاد  كأس 

حسب الربنامج التايل:

المجموعة 1 :
طرابلس  أهيل   / الزامبي  زاناكو   :  14 س 

الليبي
س 20 : النادي الصفاقيس / برياميدز املرصي

الرتتيب : 
1 - برياميدز املرصي )9 نقاط( 

2 - أهيل طرابلس الليبي )6 نقاط( 
3 - النادي الصفاقيس )3 نقاط( 

4 - زاناكو الزامبي )0 نقاط(

المجموعة 2 :
س 17 : أورالندو برياتس الجنوب افريقي / 

روايال ليوبار االسواتيني
س 20 : شبيبة الساورة الجزائري / االتحاد 

الليبي 
الرتتيب :

1 - اتحاد طرابلس الليبي )7 نقاط(
 6( افريقي  الجنوب  برياتس  أورالندو   -  2

نقاط( 
3 - شبيبة الساورة الجزائري )4 نقاط( 
4 - روايال ليوبار االسواتيني )0 نقاط(

المجموعة 3 :
مازمبي  يب  يت   / الكامروين  القطن   :  14 س 

الكونغويل
أوتوهو   / البورسعيدي  املرصي   :  17 س 

الكونغويل
الرتتيب :

1 - يت يب مازمبي الكونغويل )6 نقاط(
2 - املرصي البورسعيدي )4 نقاط(

3 – أوتوهو الكونغويل )4 نقاط(
4 - القطن الكامروين )2 نقاط(.

المجموعة 4 :
س 14 : سيمبا الطنزاين / نهضة بركان املغريب

الحرس   / االيفواري  ميموزا  أساك   :  17 س 
الوطني من النيجر

الرتتيب :
1 - نهضة بركان املغريب )6 نقاط(

2 - سيمبا الطنزاين )4 نقاط(
–  الحرس الوطني النيجري )4 نقاط(
4 - أساك ميموزا االيفواري )3 نقاط(

كأس االتحاد االفريقي لكرة القدم:

النادي الصفاقسي مطالب بتدارك أخطائه

كأس رابطة األبطال االفريقية لكرة القدم
النجم والرتجي يف مواجهة جديدة

مقابالت الرابطة األولى ليوم 
أمس االربعاء

هزيمة مفاجئة 
لالفريقي والصفاقسي 

عاجز أمام اتحاد بن 
قردان

جرت يوم أمس االربعاء مقابالت الرابطة 
األوىل واسفرت عن النتائج التالية:

م الرجيش - الترجي الجرجيسي 1 - 0

األولمبي الباجي - هالل الشابة 0 - 1

الترجي الرياضي - النادي البنزرتي 4 - 0

النادي الصفاقسي - اتحاد بنقردان 0 - 1

النجم الساحلي - االتحاد المنستيري 0 - 0 

ن. حمام األنف- أ. حمام سوسة 0 - 0

نجم المتلوي - اتحاد تطاوين 1 - 0

م. سليمان - النادي االفريقي 1 - 0
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جالل  املدرب  بقيادة  الوطني،  للمنتخب  الجديد  الفني  الجهاز  حدد 
القادري، املوعد النهايئ لحسم قراره يف ما يتعلق بالرتتيب النهايئ لحراس 
الدور  يف  مايل  ملواجهة  عنها  اإلعالن  املُرتقب  املنتخب  قامئة  يف  املرمى 
»قطر  العامل  كأس  نهائيات  إىل  املؤهلة  إفريقيا  تصفيات  من  الفاصل 

.»2022
ويتأهب منتخب تونس ملواجهة مايل يف مواجهة إقصائية مزدوجة من 
أجل مقعد يف مونديال قطر 2022؛ حيث يلتقي املنتخبان ذهابا يف مايل 
يوم 25 مارس الجاري، قبل أن يتكرر صدامهام إيابا يوم 29 من الشهر 
األوملبي »حامدي  امللعب  أرضية  إقامتها عىل  املُحدد  املباراة  نفسه، يف 

العقريب« برادس.
بقيادة  التونيس،  للمنتخب  الفني  الجهاز  أن  خاصة  مصادر  وذكرت 
باإلضافة  بومنيجل،  وعيل  عاشور  بن  سليم  ومساعَديه  القادري،  جالل 
إىل مدرب حراس املنتخب الشاذيل املربويك، يف حرية كبرية بسبب مركز 
ناديه  مع  الجمل  الدويل عيل  الحارس  تألق  بعد  وذلك  املرمى،  حراسة 
النجم الساحيل. حيث أثبت عيل الجمل أن لديه إمكانيات فنية عالية، 

قاد النجم من خاللها لتحقيق التعادل بنتيجة 0-0 أمام الرتجي الريايض 
الثالثة من دور املجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتعادل  يف الجولة 
منافسات  ضمن  مارس(،   5( املايض  السبت  يوم  اإلفريقي  النادي  مع 

املجموعة الثانية يف البطولة التونسية.

خالل  الفت  بشكل  دحامن  أمين  التونيس  الحارس  تألق  جانبه،  ومن 
يوم  الريايض  الرتجي  بغرميه  الصفاقيس  فريقه  جمعت  التي  املباراة 
األحد 6 مارس، ضمن منافسات البطولة، حيث قاد دحامن، البالغ من 
العمر 24 عاما، فريقه لتحقيق الفوز )0-1(؛ بتصديه للعديد من الفرص 

الخطرية التي أتيحت ملهاجمي الخصم.
حسم  قرر  التونيس  للمنتخب  الفني  الجهاز  أن  ذاتها  املصادر  وأكدت 
التي  تونس  قامئة  إىل  سينضمون  الذين  املرمى  لحراس  النهايئ  الرتتيب 
ستواجه مايل، بعد متابعة مباراة االتحاد املنستريي والنجم الساحيل يوم 
املواجهة  نهاية  بعد  وأيضا  للبطولة،  العارشة  الجولة  إطار  يف  مارس   9
التي ستجمع النجم الساحيل بغرميه الرتجي الريايض يوم 12 من الشهر 
دوري  ملسابقة  املجموعات  دور  من  الرابعة  الجولة  لحساب  الجاري 

أبطال إفريقيا.
بقدرة  األخرية،  الفرتة  يف  القادري،  اقتناع  إىل  نفسها  املصادر  وأشارت 
بشري بن سعيد حارس االتحاد املنستريي ليكون أساسيا يف حراسة مرمى 
املنتخب التونيس، عىل غرار ما حدث يف نهائيات كأس األمم اإلفريقية 

»الكامريون 2021«.

جالل القادري يحدد ترتيب حراس املرمى قبل مواجهة مالي

أبرز الهوامش واألرقام الخاصة ببطولة الرابطة 2 بعد إدراكها جولتها قبل 
األخرية التي التحق إثرها النادي القريب وأوملبيك سيدي بوزيد واملحمدية 
الصعود  دورة  يف  التونيس  بامللعب  القريوان  وشبيبة  جربة  وجمعية 
للرابطة 1 سننتظر الجولة األخرية لنتعرّف عىل الثالثة فرق التي سرتافق 
تّم  فإنه  آوت«٬  و»البالي  املبارش  النزول  إىل  وبالنسبة  املجموعة.  هذه 
ويبقى  مدنني  أوملبيك  وهو   1 الهواة  لرابطة  وحيد  نازل  عىل  التعرّف 
الختامية يومي  للجولة  النهائية  الصافرة  الرصاع عىل أشده حتى إعالن 
السبت واألحد القادمني لنتعرّف عىل باقي النازلني الثالثة والفرق التي 

ستخوض دورة تفادي النزول لينجو منها فريقان ينزل آخران للهواة 1.
+ بعد تسجيل 19 هدفا٬ ارتفع العدد الجميل لألهداف يف أعقاب الجولة 

التاسعة إىل 175هدفا يف 108 مقابلة.

بعد صمت هجوم امللعب التونيس عن التهديف يف الجولة املاضية٬ عاد 
للتسجيل من جديد ودّعم مركزه يف طليعة خطوط الهجوم برصيد 13 
هدفا متقدما عىل الشبيبة )12( وقوافل قفصة )11( والقلعة الرياضية 

واملكارم )10(.
 3 لتسجيله  الهجوم  يف خطوط  األخرية  املرتبة  مدنني  أوملبيك  يحتّل   +
أهداف يف 9 جوالت٬ وهو أمر محرّي لفريق له مهاجمون يف قيمة سليم 

الجديد وحسان الشوايش وبشري الرحيبي.
+ ميلك امللعب القابيس وجندوبة الرياضية أفضل خط دفاع برصيد 4 

أهداف.
األخرية يف خطوط  املرتبة  الراديس  والنجم  النور  منزل  كوكب  يحتل   +

الدفاع بقبولهام 12 هدفا.
كريم  حافظ  حيث  الهدافني  ترتيب  عىل  تغيري  يطرأ  مل  أخرى  مرّة   +

العوايض عىل املرتبة األوىل برصيد 5 أهداف متقدما عىل مهاجم القوافل 
سامح بوحاجب ومهاجم جمعية جربة عامر بن سايس )4(.

أي هدف.  املحمدية  يقبل مستقبل  ال  التوايل٬  الرابعة عىل  للجولة    +
لإلشارة مباراة املحمدية ومستقبل قابس عرفت أحداث عنف.

حقق العب جندوبة الرياضية منترص بالله املعرويف ثنائية جديدة من 
رضبتي جزاء رفع بها العدد الجميل إىل 8 ثنائيات.

وأخريا مل يعد هناك فريق ال يتعادل مبا أن أمل جربة متّكن من التعديل 
ضد األوملبي للنقل يف الوقت البديل وهو التعادل األول له يف املوسم. 
ففي رصيدها  بوزيد  وأوملبيك سيدي  ومرجان طربقة  الشبيبة  فرق  أما 

أيضا تعادل وحيد.
+ مستقبل املحمدية هو بطل التعادالت بامتياز )7(.

+ امللعب التونيس هو أكرث الفرق انتصارا )6( وأقلّها هزائم صحبة النادي 
القريب ومستقبل املحمدية.

النور والرالوي ومرجان  الهزائم يف رصيد كوكب منزل  + أكرب عدد من 
طربقة ونادي بن عروس )5(

من  عدد  أقل  لها  واملحمدية  والرالوي  للنقل  واألوملبي  مدنني  فرق   +
االنتصارات )1(.

+ النادي القريب له أفضل حصيلة إيجابية بعدم االنهزام للجولة الثامنة 
عىل التوايل. فمنذ الهزمية يف الجولة االفتتاحية يف بن عروس٬ حقق أبناء 

فخر الدين قلبي 5 انتصارات و3 تعادالت.
+ أعلن الحكام عن 7 رضبات جزاء أهدر العب القلعة الرياضية عيل 
الجملية ارتفعت إىل 39 رضبة جزاء )31  صالح واحدة منها. الحصيلة 

ناجحة و8 فاشلة(.
رُِفعت الورقة الحمراء يف ثالث مناسبات مام رفع عددها إىل 20.

+ ارتفع عدد حكام البطولة إىل 42 حكام بعد تعيني 3 حكام جدد وهم 
)أمري لوصيف ويوسف الرسايري ومحرز املاليك( أداروا 108 مقابلة ويأيت 
يف طليعتهم أحمد الذوادي وسفيان قتات وحسام بولعراس ووليد البناين 

وأرشف الحركايت برصيد 5 مقابالت.
+  حقق املدرب محمد الجاليص انتصاره األّول مع امللعب القابيس. وهو 
امللعب  رأس  عىل  كمون  نبيل  معوض  السوييس  أيضا هشام  حققه  ما 

الصفاقيس وحسان القابيس مع فريقه الجديد أوملبيك سيدي بوزيد.
+ يف أّول ظهور له عىل رأس مستقبل قابس٬ عاد نعيم بالربط بالتعادل 

من املحمدية.
+ مجدي رويس عاد لتدريب مرجان طربقة ولكنه انهزم يف قابس ضد 
الستيدة. كام عاد إكرامي قنابة لإلرشاف مجددا عىل النادي البنبيل وعاد 

بتعادل مثني من رادس ضد النجم.
* عمر/ م

الرابطة الثانية تدخل منعرجها الحاسم

أوملبيك مدنني أول النازلني ومستقبل قابس يتعرض للتعنيف  

الترجي الرياضي: 

بدران وبن حمودة يعودان والهوني ينتظر...
استأنف الرتجي الريايض تحضرياته ملواجهة الجولة العارشة من بطولة الرابطة املحرتفة األوىل والتي 

استضاف خاللها النادي البنزريت يوم أمس األربعاء.
وعرفت تدريبات نادي باب سويقة عودة كل من املهاجم محمد عيل بن حمودة واملدافع الدويل 

الجزائري عبد القادر بدران إىل التدريبات الجامعية بعد أن تغيبا طيلة الفرتة املاضية ألسباب صحية.
وسيتواصل غياب املهاجم الدويل الليبي حمدو الهوين الذي ال يزال يتدرب عىل انفراد تحت رقابة اإلطار 

الطبي.
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االخيرة

مسرية  والناقد...  والشاعر  واألكادميي  األستاذ  الوهايبي  املنصف   *
حافلة بالنجاحات تدريسا وتأليفا. كيف تقدم نفسك للقراء؟

- كل حّد هذه األوصاف قد ال يبقى منها سوى الشاعر. والشعر هو 
الفّن الذي أخلصت له، وأظّنه ألصق يل. يف مقال للشاعر الراحل سعدي 
يوسف، منشور يف موقعه ويف مجلّة »الفيصل« السعوديّة )أوت 2016( 
وإن  إجامال؛  دقيق  لكّنه  العربيّة،  البالد  يف  الشعر  لحال  عاّم  وصف 
احتاج إىل قدر من تنسيب الحكم. وحاصله أّن املشهد الحايل »مشّوش، 
غري مستقّر؛ بل باهت...« رغم إقراره بأّن الشعر ال يزال ديوان العرب. 
التونيس، كام  الشعر  استثنى  الرأي، ليس ألنّه  أّن أشاطره  وال أخفيك 
هي  اآلن  تونس  يف  الشعريّة  »الحركة  أّن  ذكر  إذ  الظّّن،  يف  يقع  قد 
كّل  دون  من  يب  ومتثّل  العريّب«،  الّشعرّي  املشهد  يف  واألبهى  األعمق 
الشعراء )وهي شهادة أعتّز بها كثريا، ودرويش نفسه يقول إّن سعدي 
ومسّوغات،  ألسباب  بعبارته؛  كابية«  »الصورة  ألّن  وإّنا  أستاذه(؛  هو 
الّشعريّة  مميّزات  يحيص  كالنبض، وهو  إليها سعدي يف خطف  أشار 
أو  املشتّق  ال  الجامد  االسم  واستعامل  الصورة  ماديّة  مثل  الجاهليّة؛ 
»السائل«، واإلقالل من الفضلة، وعقد العالقة مع الطبيعة ومع »أنا« ال 
نحن. وهذه تحتاج إىل بسطة يف القول، ال يتّسع لها هذا الحوار. ولكّني 
عىل إقراري ب»عظمة« الشعر الجاهيل، وهو الذي يجاذب »اإللياذة« 
و»األوديسا« مكانتهام؛ فضال عن أنّه »أّم« العربيّة، وهي التي تدين له 
بنحوها ورصفها ومجازاتها وسائر لطائفها؛ ال أحّب أن أجعل منه حجابا 
العربيّة  البالد  العريب يف رشق  عىل أوجه االختالف بني مراحل الشعر 
وغربها. فحال شعرنا اليوم، ال تدرك يف سياق الزمنيّة الخطية؛ وإّنا يف 
تتوّزع إىل ماض وحارض ومستقبل،  الشعريّة. وهذه ال  الزّمنيّة  سياق 
وإّنا هي حارض أبدّي، وال يحتاج الشعراء مبوجبها إىل أن يعيدوا إحياء 
»املوىت« فهم حارضون يف قصائدهم، وهم يحاورونهم باستمرار. وأكرث 
شعرنا اليوم، يفتقد هذا »الحوار« حتى يكون منشّدا إىل نفسه مثلام 

هو منشّد إىل سابقه بل الحقه.
* تشعبت املدارس واالتجاهات الشعرية التونسية والعربية. أين يقيم 

الشاعر منصف الوهايبي اآلن؟
سنوات  منذ  العاملي  الشعري  املشهد  وأواكب  الشعر،  يف  أقيم  أنا   -
بعيدة، من خالل اللغة الفرنسيّة، أو بعض ما هو مرتجم إىل العربيّة؛ 
ماّم أثق فيه. والشعر الغريب قدميا وحديثا، ال يجري عىل منوال واحد؛ 
وشتّان مثال بني الشعر الفرنيس الذي أعرفه أكرث، والّشعر اإلسبان أو 
الربتغايل وقد تعرّفت إىل أهّم رموزه، خالل السنوات القليلة املاضية؛ 
إذ جمعتني الصداقة ببعض الشاعرات والشعراء مثل روزا أليس برنكو 
وشعر  شعرهام  من  ناذج  ونقلت  املثال،  سبيل  عىل  غوديس  ونونو 
شجرة«  ليكون  األخرض  ينقص  »ما  كتايب  يف  كام  العربيّة،  إىل  غريهام 
)تونس 2002( و»نخلة القريوان« )بورتو/ الربتغال 2003(. ففي الشعر 
من  نوع  إىل  ترقى  التي  اللغويّة  التجربة  أكرث  تحرض  اليوم،  الفرنيس 
تجربة  تحرض  الربتغايل  الشعر  ويف  للكلمة،  الجاميل  باملعنى  اللعب 
واألنقليزي  األملان  الشعر  ذلك  عىل  وقس  واليومي.  واملعيش  الحياة 
وعىل  الكربى.  اإلنسان  وقضايا  امليتافيزيقي،  العمق  يحرض  حيث 
رضورة تنسيب الحكم، ألّن األمر يحتاج إىل شواهد وأمثلة دقيقة، ال 
يتّسع لها هذا الحيّز؛ أقول إّن الشعر الغريب عاّمة تتعالق فيه الفنون 
ولكّل  وكيف؟  القائل:  يقول  وقد  واملوسيقى.  الرسم  وخاّصة  جميعها 
من الشعر والرسم مثال لغته، ولكّل عامله املميّز. فكيف لهام إذن أن 
عمل  موقعه:  فأين  بإمكانهام،  هذا  أّن  سّوغنا  فإذا  ويندمجا؟  ينضاّم 
الشاعر أم عمل الرّسام؟ بل هل ميكن أن نعقد حوارا بني هذين الفّنني 

أو التعبريين؟ يف هذا السياق، وأنا أحتاج هنا إىل مثال دقيق، حتى ال 
يظّل كالمي فضفاضا؛ أقول قد يصعب أن ال نتذكّر الفرنيس رون شار، 
سواء يف شعره أويف كتاباته عن الرسم. وهو الشاعر الذي يبني الصورة 
وتخليطها،  األلوان  مزج  أي  »الّدخلة«  الرّسام  يستخدم  ما  نحو  عىل 
ليأخذ منها لونا آخر. عىل أّن املشكل اليوم يف الثقافة العربيّة، فلم يعد 
الواعية،  اإلرادة  املبنّي عىل  الحّر  التواصل  األريحيّة ما مينحنا  لها من 
أي التواصل الذي نتعلّم منه جميعا أن الثقافات ال تُغتَصب وال ميكن 
إخضاعها ألّي نوع من التّلقيح القرسي. فقد تالقت يف األندلس ثقافات 
شتى ذات أصول إسالمية ومسيحيّة ويهوديّة... يف أفق من »عامليّة« 
رحبة قامئة عىل التّنّوع، حتى أن البعض يجد يف األندلس نواة تاريخيّة 
جذوره  يف  الكوّن  لإلطار  وامتدادا  املستقبل  لثقافة  مكتمال  ونوذجا 

األقدم يف فينيقيا واليونان ومرص. فعىس أن نتعلّم من هذه الثقافة..
* عرفت مبنهجية تعطي األولوية للمخيال واملكان كوظيفة إبداعية 
متامئك  ولك  والوجود.  النقدي  والعقل  والوجدان  األعامق  يف  تحفر 
الخاصة. فقصيدتك هي تخصيب الجغرافيا نحو إرساء السؤال. ما هي 

أهم خصائص تجربتك الشعرية بعيون الناقد؟
- لعّل محاواليت كلّها تنضوي إىل الجغرافيا بذات القدر الذي تنضوي 
الجبال«  تأيت  البحر  ف»من  »ألواح«  األّول  كتايب  منذ  اللغة؛  إىل  به 
ف»مخطوط متبكتو« إىل »فهرست الحيوان« و«كتاب العصا« و»مترين 

البحري«  الصيد  2011« و»ديوان  14 جانفي  الجمعة  يوم  كتابة  عىل 
و»السوريّون«، ف»بالكأس ما قبل األخرية« والكتاب الشعري الجديد 
الذي أعّده »بورتريهات منصف الوهايبي« وهي كلّها أو جلّها قصائد 
مركّبة »طويلة« تستنطق املكان التونيس واملغاريب والعريب يف الجزيرة 
العربيّة واليمن، وعامل الفينيقيّني من خالل استحضار املحنة السوريّة، 
األندلس  وعامل  اإليبرييّة  الجزيرة  )شبه  والغريب  االفريقي  والشامل 
واملوريسكيّني وجنوب الربتغال والمبادوزا وجنوة يف إيطاليا وسيت يف 
باملايض  امللتبسة  إّنا يحرض يف عالقته  فرنسا وباريس...( واملكان هنا 
والحارض معا أي »الحال« كام كان يسّميه نحاة العرب، وليس يف سياق 
محاواليت  يف  وهي  الشعريّة؛  الزمنيّة  تناسب  ال  التي  الخطيّة  الزمنيّة 
»املوىت«  إحياء  يعيد  أن  إىل  مبوجبها  الشاعر  يحتاج  ال  أبدّي،  حارض 
فهم حارضون يف قصائده، وهو يحاوروهم باستمرار قدماء ومعارصين 
واملعّري  كلثوم  بن  وعمرو  وعنرتة  والشنفرى  وطرفة  القيس  )امرؤ 
والسيّاب ومحمود درويش وأدونيس ورسكون بولص ونزيه أبو عفش 
واملاغوط وممدوح عدوان وبول فالريي والشاعر التّونيس الراحل عاّمر 
منصور...( واملسّوغ لذلك الوعي بأّن الشعرّي قائم عىل التّداخل، وهو 
منشّد إىل نفسه مثلام هو منشّد إىل سابقه بل إىل الحقه؛ إذ هو ينشأ 
»قرائيّا أي وهو يَْقرأ مواّده وخاماتِه وكّل ما يدور يف فضائه، بحسب 
من  عنارص  من  يستعريه  ما  وبحسب  جنسه،  طبيعة  عليه  متليه  ما 

يتّسع  الشعر  امللحمة والدراما خاّصة. وما دام  األجناس األخرى مثل 
بشعريّة  أو  الّداّل  بشعريّة  تعلّقت  سواء  األجناس  أو  الظواهر  لهذه 
املدلول، فال ضري أن يصل الشاعر بعضها ببعض ما دام منبتها األصيل 
هو الشعر نفسه. هذا الديوان هو ديوان الرحلة واألمكنة التي عرفها 
الشاعر، وهو يحاول أن يتمثّلها يف عالقتها بالتاريخ والحارض وباليومّي 
واملعيش، وأن يستنطقها بأدوات القصيدة العربيّة حيث اإليقاع الزمان 

املسموع )الوزن/ التفعيلة( يف عالقة حميمة باإليقاع املكان املريئ.
الجاميل  إىل  االلتفات  عليه  يغلب  النقدي  توجهك  أن  الحظنا   *
والفلسفي. وكل دراسة نقدية يصدرها صاحبها مبِهاد نظري تحتاج اىل 

مسافة أوسع للدراسة والتحليل؟
- مثة دامئا وشائج قرىب خفية، بل ضغينة مكتومة بني الفلسفة والشعر؛ 
كام كتب لويس الفيل يف مقالته »تعقلية بول فالريي« معارصه الكبري. 
غرية  عنه  نجمت  والفالسفة،  الشعراء  بني  متبادل  خبيء  سحر  ومثة 
شديدة، كام يقرر الفيل بنربة قاطعة. ولعلها غبطة كام أحّب وأفّضل، 
وليست غرية وال هي بالعداوة املضمرة، فكل منهام يرغب يف أن يكون 
له ما لآلخر، أو أن يكون القرين؛ فالفيلسوف ينشد عاملا مرتبا منظام 
بصورة أفضل من املاثل للعيان. وهو يدفعنا إىل التفكري فيه، إذ ليس 
فهو  الشاعر  عليه  يطلعنا  الذي  العامل  أما  عليه.  يطلعنا  أن  مبيسوره 
ُمنحناه، عاملنا املعيش؛  الذي  العامل  يباين، بل يضاّد إىل درجة عالية، 
الشاعر  إن  بل  الظن،  يقع يف  قد  الرساب، كام  أو  بالوهم  ليس  وهو 
حقيقة  من  أعىل  مرتبة  يف  الوهم  يضع  أن  الحال  هذه  يف  يستطيع 
اليشء، مثل الفيلسوف الذي يضع الفكرة أعىل من اليشء ومن الواقع 
التقيا مصادفة أو رضورة،  أو فوقه. ولن نندهش أو نستغرب إذا ما 
رغم أن الفيلسوف يزعم أن بإمكانه أن يشمل يف مجال الفكر، دائرة 
أوسع؛ عىل حني أن الشاعر ينشد بلوغ مركز محسوٍس أكرث ما ميكن، 
رائعٍ ممتع أكرث ما ميكن. وقد يجعلنا الشاعر نستشعر ملْح الصلة بني 
الفلسفي  التفكري  موضوع  وهو  العامل؛  وبني  بيننا  والنهايئ،  الالنهايئ 
أساسا. وكّل ما يف األمر أن الفلسفة تحاول تفسريه فحسب. إن العالقة 
بني الفالسفة والّشعراء مل تكن قطُّ ال مباالة أو عدم اكرتاث، وال كانت 
أطرد  وقد  الفعل.  وعدم  الفعل  يف  إمكان  تساوي  أي  استواء،  حرية 
أفالطون الشعراء من املدينة مستندا إىل الخالف القديم بني الفلسفة 
وفّن القول. و»أطردهم« القرآن أيضا؛ وإن يف سياق مختلف؛ وأنزلهم 
الشاعر  أن  رغم  والفعل؛  القول  بني  الفصل  وُشبهتهم  األباطح،  سهل 
مطالب بفعل القول، وليس باملناسبة بني هذين؛ وإن استثنى »الذين 
آمنوا«. ولعله انشقاق قديم بني لغة املفاهيم ولغة الرموز. وقد تأوله 
هايدغر عىل أنه خالف؛ وإن كان أرسطو مل يرتدد يف القول »إن الشعر 
أكرث حكمة من التاريخ«. مثة إذن ما يفرّقهام، فالعمل الفلسفي يقوم 
أساسا عىل التوسل بالعقل، مبا أن الفلسفة معرفة مجرّدة أوهي الفكر 
الذي يفكر يف الكون واألبدي. وهي الزمنيّة وال فرديّة تستعيل حتى يف 
املثولية أو حالة الكائن املاثل يف كائن آخر، عىل محسوس التجربة أو 
ما يدرك منها بالحس أو بالعقل، أو ما يتعلق باملعان واملبادئ الباطنة 
أي  الجاميل  مفاتيح  منحتنا  التي  الفلسفة هي  أّن  ناهيك  الذاتيّة.  أو 

املفاهيم.

الشعر أكثر حكمة من التاريخ 
وعقدة اجلوائز املرشقية ال أريد التحدث عنها

املنصف الوهايبي قامة وقيمة. رشف يل محاورته... شاعر فنان، يدرك الفن والتاريخ والجغرافيا. هو شاعر وأخ للتاريخ والجغرافيا 
واملايض والنص... النص جامع كّل يشء... املنصف الوهايبي شاعر حيث مييش وحيث يقف. الحكيم، والحكمة عندما يكتب أقرأ، 
وعندما يقرأ تنصت وعندما يهل. إنه ديوان الشعر وفاكهة الحرف وثورة الجملة وحنني الحياة. املنصف الوهايبي طريقة من الطرق، 
هو عشق الله يف الغياب، مربك اللغة والتاريخ والجغرافيا. هو الشاعر الشيوعي هو املنصف فاعل اللغة وفاعل املفتون به واملفتون 

بها... هي اللغة وما بقي من الحرف... اخرتنا أن نحاوره ألنه ابن الشعب فكان هذا الحوار.

الشاعر المنصف الوهايبي لـ»الشعب«:  

درّبت نفسي كثيرا
 على احترام اآلخرين وعلى أن 

أكون ديمقراطيّا دون ادعاء
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