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ملف التسفير إلى سوريا:

يف انتظار كشف خفايا أكرب
ملف إرهاب يف تاريخ تونس

«الذئاب التي لـم تكن منفردة»
وزارة الرتبية تتلكأ وتتالعب
باأللفاظ ...ماذا يعني إنتداب
«عون مك ّلف بالتدريس»؟!
األخ حفيظ حفيظ في الدورة
 48لمؤتمر العمل العربي:
االشتراكات

االتحاد يجدّد رفضه
ّ
لكل أشكال التطبيع
مع الكيان الصهيوني...

سراح أم إفراج
وقراءات سياسية مختلفة

؟

اتفاق حول الزيادات يف األجور واملنح
يف الصحافة املكتوبة واإللكرتونية
بعنوان سنوات  2022ـ  2023ـ 2024
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اتفاق حول الزيادات يف األجور واملنح يف الصحافة املكتوبة والورقية
واإللكرتونية بعنوان سنوات  2022ـ  2023ـ 2024

ان ممثيل االتحاد العام التونيس للشغل والجامعة التونسية
ملديري الصحف املجتمعني يوم امس االربعاء  21ديسمرب  2022باملقر
املركزي لالتحاد العام التونيس للشغل،
وتجسيام للمشاورات بني املنظمتني املهنيتني وتكريسا لسياسة
الحوار االجتامعي ومبدإ التفاوض الجامعي وحرصا عىل مزيد ترسيخ
الثقافة يف العالقات بني جميع االطراف .وسعيا إىل تحسني االوضاع
االدبية واملادية لالعوان مع مراعاة وضعية املؤسسات والظروف
االقتصادية عىل الصعيدين الوطني والدويل وانعكاساتها عىل قطاع
الصحافة الورقية وااللكرتونية.
يتفقون عىل ما ييل:
أوال :تسند للعاملني يف قطاع الصحافة املكتوبة الورقية وااللكرتونية
والخاضعني لالتفاقية املشرتكة القطاعية املربمة بني هياكل املنظمتني:
 1ـ زيادة يف األجور االساسية تقدر بنسبة  ٪6٫5بعنوان ،2022
وتط ّبق هذه الزيادة عىل االجر االسايس لسنة  2019وتدخل حيز

أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

أحمد التليلي

التنفيذ يف غرة ماي  ،2022وتوزّع هذه الزيادة حسب الطريقة
املعتمدة يف التوزيع خالل .2019
 2ـ زيادة يف األجور االساسية تق ّدر بنسبة  ٪6٫75بعنوان ،2023
وتط ّبق هذه الزيادة يف األجر االسايس لسنة  ،2022وتدخل ح ّيز
التطبيق بداية من غرة جانفي  ،2023وتوزّع هذه الزيادة حسب
الطريقة املعتمدة يف التوزيع خالل .2022
 3ـ زيادة يف األجور األساسية تقدر بنسبة  ٪6٫75بعنوان ،2024
وتط ّبق هذه الزيادة عىل األجر االسايس لسنة  ،2023وتدخل حيز
التطبيق بداية من غ ّرة جانفي  ،2024وتوزّع هذه الزيادة حسب
الطريقة املعتمدة يف التوزيع خالل .2023
 4ـ زيادة يف املنح الشهرية ذات الصبغة القا ّرة والعامة والتي
يتمتّع بها كافة أجراء املؤسسات واملنصوص عليها باالتفاقية املشرتكة
القطاعية وذلك بنسبة  ٪6٫5بعنوان  2022وتطبّق هذه الزيادة عىل
املنح املسندة سنة  2019وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة ماي

املدير املسؤول

نور الدين الطبوبي

املدير

.2022
 5ـ زيادة يف املنح الشهرية ذات الصبغة القا ّرة والعامة والتي
يتمتّع بها كافة أجراء املؤسسات واملنصوص عليها باالتفاقية املشرتكة
القطاعية وذلك بنسبة  ٪6٫75بعنوان  2023وتط ّبق هذه الزيادة عىل
املنح املسندة سنة  2022وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي
.2023
 6ـ زيادة يف املنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي
يتمتع بها كافة اجراء املؤسسات واملنصوص عليها باالتفاقية املشرتكة
القطاعية وذلك بنسبة  ٪6٫75بعنوان  2024وتطبّق هذه الزيادة عىل
املنح املسندة سنة  2023وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي
.2024
ثانيا ـ تنطلق املفاوضات ملراجعة االتفاقية املشرتكة القطاعية يف
جانبيها الرتتيبي واملايل عىل مستوى قطاعي وذلك قبل موىف شهر
أكتوبر .2024

سامي الطاهري

رئيس تحرير

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس
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كلمة االتحاد ألقاها األخ حفيظ حفيظ في الدورة الثامنة واألربعين لمؤتمر العمل العربي
نجدّد رفضنا ّ
لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني...
إنه ملن دواعي السعادة والرسور أن نشارك معكم يف فعاليات هذه
الدورة الثامنة واألربعني ملؤمتر العمل العريب ،والتي تلتئم هذه السنة
تحت عنوان « االقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل» .واسمحوا يل بداية
أن أتوجه بخالص عبارات الشكر واالمتنان إىل السيد فائز عيل املطريي،
املدير العام ملكتب العمل الدويل ،عىل اختيار هذا املوضوع كمحور
رئييس لتقريره ،وأن أعرب له ولكم جميعا عن استحساننا وتثميننا ملا
جاء يف التقرير حول أثر التكنولوجيا الرقمية الزاحفة ودورها مستقبال
يف تحديد شكل الوظائف واملهن ويف رسم الخارطة الجديدة لسوق
العمل وللعالقات الشغلية.
لقد سبق لنا ،من عىل هذا املنرب ،أن أرشنا إىل أن
بلداننا عىل أبواب ثورة تكنولوجية رابعة توشك
وتغي نظرتنا الحالية للعمل
أن تكتسح عامل الشغل رّ
ولنظم اإلنتاج واإلدارة ولعالقات العمل .لقد
سبق وأن أرشنا إىل أن تجليات هذه الثورة ،وإن
مل تكتمل وقتها يف سوق العمل بأقطارنا العربية،
فإنها باتت واضحة وجلية يف الواليات املتحدة
األمريكية والصني واليابان وأوروبا وسائر البلدان
الصناعية ،وهي ال محالة لن تلبث أن تغمر بقية
البلدان ومنها منطقتنا العربية .وقد جاء تقرير
املدير العام هذه السنة ليؤكد نظرتنا االسترشافية
وليشدد عىل أهمية العمل لفهم إفرازات هذه
الثورة الرقمية وأبعادها وأسبابها وتداعياتها عىل
املفاهيم والتصورات القامئة حول العمل وحول
العالقات الشغلية ،ولكن أيضا استباقها بالعمل
عىل القيام باملراجعات الرضورية ملقارباتنا الحالية
تجاه تنظيم العمل وعالقات العمل ،ومناهج
التعليم والتدريب والتأهيل وملضامني الحوار
االجتامعي ولدور الرشكاء االجتامعيني ،مبا يضمن
مواكبة املتغريات والتأقلم مع مقتضيات االقتصاد
الرقمي ،ومبا يوفر ظروف الحامية واالستقرار
ملواطن الشغل ورشوط العمل الالئق للجميع.
السيدات والسادة الحضور
إ ّن اقتصادياتنا العربية اليوم عىل وشك التعرض
لتغيريات هيكلية رسيعة وعميقة من املتوقع
أن تكون حاملة لفرص جديدة واعدة ،لكن
أيضا ملخاوف ومخاطر اجتامعية متزايدة وقد
أصبح من غري املجدي تجاهل هذه التحوالت
التكنولوجية الهائلة أو اإلستخفاف مبا تحمله
من تحديات ورهانات .بل علينا جميعا التعامل
معها كواقع قائم الذات ال ب ّد من إعداد العدة له
وتنمية قدراتنا عىل تقبل تلك التحديات وتوظيفها
التوظيف األسلم يف خدمة مجتمعاتنا .فمستقبل
العمل سوف يكون دامئا يف متناولنا ،لكن ذلك
يعتمد إىل ح ّد كبري عىل التعجيل بوضع اإلصالحات
الهيكلية الرضورية والحرص عىل تنفيذها يف أقرب
اآلجال ،كام يعتمد عىل مدى نجاحنا يف تحديث
هياكلنا التمثيلية وتنمية مواردنا البرشية وترشيد
حوكمة مؤسساتنا مبا يجعل من االقتصاد الرقمي
فرصة للجميع ومينعه من أن يتحول إىل نقمة عىل
الجميع.
السيدات والسادة الحضور
ِ
لن أتوسع أكرث يف رشح التَ َمظهرات الجديدة
للتحوالت الجارية يف مستوى أسواق الشغل
العاملية واإلقليمية والوطنية  .فام ورد يف تقرير
املدير العام وما سيتق َّد ُم به السيدات والسادة
الحضور الحقا سيكون ضافيا مبا فيه الكفاية لإلملام
بهذا املوضوع من جميع جوانبه.
ما أو ّد الرتكيز عليه هو مدى تأثري هذه التحوالت

الجارية والوشيكة عىل العالقات الشغلية وعىل
مستقبل الحوار االجتامعي وعىل تركيبة الرشكاء
االجتامعيني.
يعلم الجميع أن عقد العمل غ َري مح َد ِد املد ِة
ولوقت كامل ،ال يزال ميثل قانونيا الشكل املرجعي
املتفق عليه رغم ما يشهده من موجات الهشاشة
املتواترة الناجمة عن تواتر األمناط الهجينة
للتشغيل السالبة للحامية والكرامة واملرضة
بالصحة والسالمة واملكرسة للتمييز والحيف.
وقد دفعت أشكال الشغل الالّمنطية هذه إىل
التساؤل حول التفرقة بني أمناط العمل املأجور
وبني هذه األخرية والعمل املستقل وإىل التساؤل
حول جدوى االستمرار يف اعتبار العمل املأجور

مواكبة املتغيّرات
والتأقلم مع مقتضيات
االقتصاد الرقمي
الشكل املرجعي للتشغيل.
ويكفي التذكري يف هذا املجال بنسبة الناشطني يف
القطاع الغري منظم والذي تجاوز يف تونس مثال
 54يف املائة ،لنتبينّ َ التزامن بني تنامي الهشاشة
يف العمل املأجور والتنامي املوازي ل ِن َس ِب العمل
املستقل.
ظل الهشاشة املسترشية
هكذا بدأت تطهر يف ّ
ظاهرة عالقة الشغل الثالثية يف أشكال ُمستحدثة
كاملناولة واإلجارة املحمولة التي تجمع بني العمل
املأجور والعمل املستقل ،وجميعها أشكال هجينة
تُثري التساؤل حول عالقة التبعية القانونية بني
امل ُؤجر واملأجور وترتك املجال لتشكّل رقعة
عب
رمادية ما انفكت تتوسع وتزداد قَتَام ًة ْ
يص ُ
التقليدي للفاعلني االجتامعيني
تثبيت الدور
معها
ُ
ّ
والتأكد من استمرارية واستدامة الحوار
االجتامعي وحق التفاوض الجامعي.
السيدات والسادة الحضور.
يوما بعد يوم تتسع هذه املنطقة الرمادية التي
أغفلها املرشع إىل ح ّد تكا ُد تختفي فيه الحدود
بني العمل املأجور والعمل املستقل ،مع ظهور
أشكال جديدة من النشاط االقتصادي والتجاري
تجسدها
املرتبط بالتكنولوجيا الرقمية والتي باتت ّ
ما تعرف باملنصات الرقمية وهي منصات تُسدي
خدمات للحرفاء دون أن نكون مالكة وال حتى
مستأجرة لوسائل إنتاج الخدمة أو تنفيذها.
لقد قامت هذه املنصات بإنشاء تركيبة قانونية
للتهرب من القواعد املنظمة للعالقة الشغلية
واملطلوبة من اإلدارة امل ُ ّدعية أن تقيم الدليل عىل

وجود عالقة تبعية قانونية تربط العاملني تحت
إمرتها باملؤسسة وهناك اليوم شبه إجامع عىل أن
الصناعة الرقمية سوف تخلّف أثارا صادمة غري
مسبوقة عىل سوق الشغل:
 أثارا ك ّمية صادمة عندما يساهم تطور االقتصادالرقمي يف تعويض العديد من األنشطة املألوفة
واملؤسسات القامئة.
 وأثارا نوعية صادمة هي األخرى بسبب هذاالتطور يف تغيري نطاق ورشوط مبارشة العمل
املأجور.
علمي ،ليس هناك مجاال للحياد،
تقدم
كل
وإزاء
ّ
فالصناعة الرقمية الزاحفة ميكن إ ّما أن تُستعمل
لحذف مواطن الشغل وتعويضها بالروبوتات،
وإ ّما أن تساهم يف إحالل نُظُم عمل ال إنسانية
والتخفيض بل إلغاء قطاعات مهنية بأكملها
وإحالة مباليني العامل إىل البطالة.
كام ميكن أن متثل الصناعة الرقمية الوشيكة
فرصة إلعادة النظر يف مفهوم العمل ومعناه
ومضمونه وطريقة تنظيمه .وهو ما يعني
للنقابيني مناسبة للتخفيض من ساعات العمل
وتطوير فرص التكوين والتعلم بشكل يساعد
تَحيني املسار املهني والتشغيلية  ،ومناسبة أيضا
بحق التمتع بفسحة من الوقت لحياته
للمطالبة ّ
الشخصية والعائلية لتقليص نطاق تلك املنطقة
الرمادية التي ال تنفك تتسع بني العمل املأجور
والعمل املستقل ،وإلعادة التفكري الستنباط أشكال
جديدة للتضامن.
إن األمر يتعلق يف الحقيقة بإعادة تصور العمل
حتى يكون محررا أكرث و ُموفرا للصحة وللكرامة
وللحرية.
اعتبارا لكل هذه التطورات واملستجدات نرى يف
رقمنة العمل تحديا رصيحا للرشكاء االجتامعيني
وللحوار االجتامعي ،ال ب ّد أن يستعدوا له وأن
يتهيؤوا له بإخضاع أساليب عملهم ونُظُم إدارتهم
ول ِنطاق تدخلهم وطريقة تفكريهم ومقارباتهم
إىل املراجعة والتقويم وهي محاور ميكن أن تدرج
يف جدول أعامل دورتنا الحالية.
السيدات والسادة الحضور
إننا مدعوون إىل بذل املزيد من الجهود من
أجل إعادة صياغة آليات التضامن وإعادة
االعتبار للذكاء العريب حتّى يسهم يف اإلعداد
لعمل الغد وحتّى يعيد إنتاج الحوار االجتامعي
عىل أسس جديدة مبا يضمن الحامية والتنافسية
والعمل الالئق الضامن للحرية والكرامة والعدالة
االجتامعية
ودون إطالة أقول إن كسب الرهانات ورفع
التحديات ال ميكن يف اعتقادنا أن يت ّم إالّ يف أطار
الحوار والتوافق والتضامن وعىل قاعدة التقييم
املشرتك والتشخيص الجامعي ،وهو التوجه الذي

اخرتناه يف بالدنا واستطعنا بفضله تج ّنب الكثري
من التجاذبات والرصاعات وتوحيد كلمتنا يف
مواجهة املخاطر املحدقة.
ينعقد املؤمتر  48ملنظمة العمل العربية يف ظل
جملة من التحوالت املتسارعة دوليا و إقليميا
تسعى اىل مواصلة تغيري خارطة النفود العاملي و
تستهدف إحكام السيطرة عىل الوطن العريب و
رضب مقوماته الحضارية خاصة يف فلسطني.
فبعد اتفاقية سايكس بيكو سنة  1916و وعد
بلفور سنة  1917و قرار التقسيم يف  29نوفمرب
 1947و أشكال التسويات املشبوهة و التي
تستهدف تصفية القضية الفلسطينية و عزلها عن
محيطها العريب و عمقها اإلنساين ،نشهد اليوم:
 تكثيف الكيان الصهيوين لجرامئه ضد الشعبالفلسطيني من خالل مساعي التهويد و االستيطان
و مصادرة األرايض و هدم املنازل و االعتداء عىل
املقدسات و التنكيل باألرسى و تحويل القدس
اىل عاصمة للكيان الصهيوين بدعم من القوى
اإلمربيالية و عىل رأسها الواليات املتحدة األمريكية
و الحركة الصهيونية العاملية و ذلك تنفيذا ملرشوع
«صفقة القرن» الهادفة اىل ض ّم أكرث من  % 65من
أرايض الضفة الغربية اىل املستوطنات الصهيونية.
كام تسعى محاولة تصفية كل نفس مقاوم يف
سوريا و لبنان و غريها من الدول و عىل رأسها
املقاومة الفلسطينية.
 توظيف النعرات الطائفية و املذهبية لرضبوحدة النسيج االجتامعي العريب و توجيه البوصلة
نحو االقتتال الداخيل إلبعاد الجامهري العربية عن
القضايا الجوهرية و تنامي التهديدات الحقيقية
لرضب األمن القومي من خالل السيطرة عىل
منابع املياه كام هو الحال يف «جنوب األناضول»
و «س ّد النهضة» األثيويب و تحويل «نهر األردن» يف
تح ّد صارخ لكل املعاهدات و اإلتفاقات الدولية .
كم نحن معت ّزون بصمود شعبنا يف فلسطني يف
الداخل و الخارج..
وهي مناسبة يك نج ّدد رفضنا لكل أشكال التطبيع
مع الكيان الصهيوين سواء كانت سياسية أو
رسية كانت أم
اقتصادية أو ثقافية أو أكادمييةّ ،
علنية.
إ ّن وحدة الصف العريب هي مامرسة و ليست
شعارا و ليست ُخطبا ننساها بعد إلقائها  .ففي
الوقت الذي يستهدف الكيان الصهيوين سوريا
التي دحرت اإلرهاب الدويل امل ُص ّدر اىل املنطقة،
يتواصل تجميد عضويتها يف جامعة الدول العربية،
و نتطلع ان تكون أهم مخرجات مؤمتر القمة
العربية القادم يف الجزائر يف أول نوفمرب القادم
عودة سوريا بني اخوانها لنساهم جميعا ُمو ّحدين
يف نهضة أمتنا العربية .
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ملف التسفير إلى سوريا

*يوسف الوساليت

يف انتظار كشف خفايا أكرب ملف ارهاب يف تاريخ تونس
تواصلت إىل غاية امس االربعاء  21سبتمرب 2022
عمليات استنطاق مجموعة من املتهمني يف ملف التسفري
إىل بؤر االرهاب سواء أمام باحث البداية بقطب االرهاب
او امام حاكم التحقيق بذات املحكمة.
متهمون بالعرشات سواء بحالة إيقاف او احتفاظ
أو تقديم متورطون يف هذا امللف الذي طبع العرشية
السوداء لحكم النهضة.
أي تداعيات سياسية لهذا امللف وهل ستقود
التحقيقات إىل الوصول إىل حقيقة املسؤولني االساسيني
عن ارسال الشباب التونيس اىل املحرقة السورية؟
من ج ّند ،من م ّول من خلق وضعا لوجستيا سمح
بتوفري األموال والتدريب والعتاد وجوزات السفر والتنقل...
منظومة كاملة انتصبت يف تونس منذ  2013أخذت عىل
عاتقها تجنيد الشباب التونيس ملحاربة النظام السوري يف
اطار تحرك اقليمي الحداث تغيري جيو سيايس يف املنطقة ـ
حركة النهضة من جانبها انخرطت يف هذا الحلف االقليمي
اىل جانب قطر وتركيا اساسا لتدفع بالشباب التونيس إىل
املحرقة السورية.
* من املسؤولية السياسية إىل املسؤولية الجزائية
منذ األشهر األوىل لسقوط نظام بن عيل وظهور
االنتفاضات يف مرص وسوريا وليبيا ضخ الحلف القطري
الرتيك االسلحة واالموال الضخمة لالطاحة بنظامي القذايف
وبشار االسد اساسا وانخرطت حركة النهضة بشكل كامل
ومفضوح يف سيناريو الثورة السورية التي مل تكن غري
عملية توطني للجهاديني من كل مكان واقامة الدولة
االسالمية مبسميات مختلفة (دولة الخالفة ،تارة وداعش
تارة أخرى )...عىل أرض الشام.
نشأت يف تونس يف تلك الفرتة حوايل  9آالف جمعية
جديدة حتى ان والية تونس وحدها شهدت بني سنتي
 2012و 2013ميالد  2114جمعية يف غياب كامل للرقابة
عىل آليات عملها ومتويلها وتبينّ الحقا أن اغلب تلك
الجمعيات مثلت نسيجا جمعياتيا لحركة النهضة وبدأت
عملية ض ّخ االموال بصورة غري مسبوقة لجمعيات اسالمية
تعنى يف ظاهرها بالعمل الخريي ولكنها مجرد واجهة
الحزاب سياسية توظفها يف االنتخابات ويف عمليات الحشد
والتسفري إىل أتون العنف والحروب .وتم بالتوازي مع ذلك
تكثيف تنظيم املخيامت الدعوية واستدعاء رموز االرهاب
من املرشف اللقاء خطب حامسية اللهاب روح الشباب
ودفعهم دفعا اىل املحرقة السورية وكان كل ذلك يتم بعلم
وزارة الداخلية ومعرفتها (عىل رأس الوزارة عيل العريض)
كام كان لرسائل الغنويش اثر واضح يف حفز همم السلفيني
وهو الذي اعتربهم يذكرونه بشبابه وكان يجب انتظار
ماي  2013لتتحرك وزارة الداخلية نتيجة الضغط الدويل
وتهديد الكنغرس االمرييك بامكانية تصنيف االخوان
املسلمني تنظيام ارهابيا وتعلن حرض نشاط التيار السلفي
وتصنفه منظمة ارهابية ،كام يأيت ذلك بعد احراق السفارة
االمريكية وما حصل من رضر بالغ يف االرواح واالموال
(تعويضات للواليات املتحدة).
ورغم الحرض الذي مل يتجاوز خطابات يتيمة هنا
وهناك فإن نشاط هذه املجموعات مل يخفت وواصلت
صوالتها وجوالتها التي وصلت اىل حدود تسيري دوريات

امنية بواسطة شاحنات واسلحة كالشنكوف
كام ان وزارة الداخلية واصلت غض الطرف
عن عدم حصول االسالميني عىل تراخيص
لتنظيم مظاهرات عىل غرار املسرية التي
خرجت من جامع الفتح وغريها باملئات ويف
املقابل كانت الداخلية حريصة عىل قمع
كل املظاهرات االخرى عىل غرار ما حصل
يف مظاهرة  9أفريل.
لقد كان واضحا ان املسؤولية السياسية
لحركة النهضة يف انتشار العنف كانت جل ّية
وملموسة ال تحتاج إىل ادلة يف خضم ذلك
اطلق العنان للسلفيني لالفالت من العقاب
وتنظيم هجامت ضد االمن والجيش ثم
االنتقال اىل التصفية الجسدية املبارشة
باغتيال الزعيمني شكري بلعيد ومحمد
الرباهمي يف أثناء عمليات الفوىض ونذر
االقرتاب التي بدأت تطل عىل املشهد
السيايس التونيس بدأت اصابع االتهام تتوجه نحو حركة
النهضة وتحملها املسؤولية الجزائية عام يحصل وعدم
االكتفاء باملسؤولية السياسية.
* الغرفة السوداء واليوم األسود
بالتوازي مع الجهود الجغرافية التي بذلتها هيئة
الدفاع عن الشهيدين يف كشف ملف االغتياالت السياسية
والجهاز الرسي وحقيقة الغرفة السوداء يف وزارة الداخلية
بدأت خيوط لعبة االغتياالت والتسفري وعمل األجهزة
الرسية تنكشف ـ االمن املوازي والخاليا االرهابية ودور
الجمعيات يف االغتياالت ويف التسفري صارت مالمحها
واضحة اكرث من اي وقت اخر ففي سنة  2017كان
املشهد السيايس ضبابيا اىل درجة شوشت بشكل واضح
عىل ملفات االغتياالت والتسفري فالتحالف بني النهضة
ونداء تونس اعاق اي تقدم يف هذا املجال إذ كانت
هناك شكوك كثرية حول امكانية وجود اتفاقات سياسية
بني الغنويش والباجي لقرب تلك امللفات الخطرية فبعد ان
تم يف تلك السنة بعث لجنة برملانية للتحقيق يف تجنيد
وتسفري التونسيني اىل سوريا برئاسة النائبة لييل الشتاوي
تلقت هذه االخرية اعالما باقالتها من رئاسة اللجنة بعد ان
اقيلت ايضا من منصب رئيس لجنة االمن لكشفها ملفات
تزعج اطرافا سياسية نافذة ومتت هذه االقالة بتواطئ من
اعضاء حزبها مام يكشف حصول اتفاق سيايس عىل أعىل
مستوى لعدم الكشف عن املسؤولية الجزائية للمرشفني
عىل التسفري واالغتياالت.
* أعامل اللجنة ...وقرب الحقيقة
حينام بدأت اللجنة الربملانية عملها قدمت تقارير
إىل وزارة العدل للبحث مع أمئة قدموا من الخليج ومرص
وقاموا بجوالت يف عديد املساجد التونسية (كل الواليات)
وجندوا اعدادا غفرية من الشبان وارسلوهم للقتال مع
جبهة النرصة ـ فمن استقدم هؤالء املشائخ ومن نظم
اقامتهم ونشاطهم وذلك هو عني السؤال.
يف نوفمرب  2016أقيل وزير الشؤون الدينية بعد
ان قال ان املدرسة الحنبلية الوهابية هي سبب التكفري
واالرهاب يف العامل وحصل ذلك بضغط من النهضة

ويتواطئ كامل من نداء تونس هذه اللجنة استمعت اىل
ممثلني عن البنك املركزي الذين رصحوا ان ما ال يقل عن

الذئاب التي
لم تكن منفردة!!...
 200جمعية دعوية وخريية مشتبه بها حصلت عىل مبالغ
متفاوتة قيمتها بني  100ألف دينار و 3ماليني دينار لكل
جمعية من قطر وحدها دون اعتبار الجمعيات االخرى
والدول االخرى املانعة .ولقرب مختلف هذه املعطيات
وعدم متكني اللجنة من وضع اصبعها عىل املسؤولية
الجزائية للمسؤولني السياسيني والناشطني الذين انخرطوا
يف التسفري واالرهاب تم حل اللجنة واقالة رئيستها بل
كادت ان تدخل السجن بسبب ترصيحاتها والقضايا التي
رفعتها لكشف املستور يف التسفري اىل سوريا.
هل اكتملت قامئة املوقوفني؟
كلنا يعلم انه بعد سقوط منظومة االخوان وهيمنتها
عىل القضاء وعىل النيابة العمومية اساسا بعد تسرت بشري
العكرمي عىل ما ال يقل عن ستة االف قضية ارهابية بدأ
القضاء يتعاىف نسبيا ويطرح القضايا بالجدية الالزمة وما
وقوف الغنويش والعريض واسامء اخرى بارزة امام القضاء
اال خري تأكيد عىل ان الصورة اكتملت امام القضاء الذي
اصبح اكرث جرأة يف التعاطي مع هذا امللف لنمر بذلك
من املسؤولية السياسية لحركة النهضة اىل مسؤوليتها
الجزائية عن هذا امللف يف هذا السياق تم ايقاف كل من
رضا الجوادي ـ الحبيب اللوز ولو انه تم اطالق رساحه
الحقا وعيل العريض ومحمد العفاس ومحمد فريخة
(الذي اقتنى طائرة خصيصا وفق ما تقول االبحاث لنقل
الجهاديني ثم توقف نشاط الرشكة الحقا) ونور الدين
الخادمي وضباط باملطار وبالحدود
واالجانب اضافة اىل التحقيقات
الجارية مع عيل العريض الذي
من املفروض ان يكون قد عرض
امس عىل حاكم التحقيق ليتخذ
ما يراه مناسبا دون ان ننىس راشد
الغنويش وشخصيات اخرى ويقر
العارفون بهذا امللف ان قرابة
 100شخصية عىل االقل مرتبطة
ارتباطا وثيقا بعمليات التحريض
واللوجستيك الخاصة بالتسفري
وميكن ان نسوق يف هذا االطار
بعض السياسيني عىل غرار أبو
يعرب املرزوقي الذي كتب يف

جريدة السور انه يخجل ممن يعترب ان الجهاد يف سوريا
جر ًما ...ونظن انه من املفروض ان يكون من بني املشمولني
بهذه االبحاث الن االرهاب هو كلمة قبل ان يكن حمال
للسالح.
* خدم النهضة
ملساعدة النهضة عىل الخروج من ازمتها وهي التي
صارت مورطة جزائيا وضالعة يف االرهاب انربت بعض
الشخصيات بطريقة عمياء تدافع عن النهضة فالسيد
احمد نجيب الشايب اعترب ان هذه التحقيقات هدفها االول
واالخري تصفية املعارضة ،وهو ترصيح غريب من شخصية
سياسية اصبحت موسومة بالهرولة السياسية نحو املناصب
يف تخل كامل عن الثوابت التي عرف بها سابقا .بالتوازي
مع هذه الترصيح نعرث عىل ترصيح آخر للسيد عزالدين
الحزقي يقول فيه ان الذين انخرطوا يف عمليات التسفري
اىل سوريا هم حزب النداء ...هكذا.
اما اغرب هذه الترصيحات فقد جاءت عىل لسان
الرئيس االسبق املنصف املرزوقي الذي اعترب ان الجميع
يعلم ان النهضة ال عالقة لها مبلف التسفري اىل سوريا وال
ندري من اين جاء بـ «الجميع يعلم» هذه ...ما صار معلوما
لدى القايص والداين انه هو من دعا اىل مؤمتر اصدقاء
سوريا والجميع يعلم انه كان حليفا للنهضة وكان يستقبل
يف قرص قرطاج االمئة واالرهابيني بال حرج ،املرزوقي يف
ترصيحه لقناة الجزيرة قال ان من قاموا بتجنيد الشباب
هم القوميون وذلك بغرض مساندة بشار االسد.
* ملاذا مل تتواصل تونس مع سوريا؟
من املعلوم ان القضاء السوري ومخابرات هذا البلد
عىل بيّنة بصورة واضحة باالطراف التونسية الضالعة يف
عملية التسفري وقد يسهم هذا يف دفع التحقيقات بصورة
ج ّيدة ولكن هناك عراقيل ج ّمة حالت دون ذلك ومنها
بالخصوص:
 1ـ انتظار الجانب التونيس للق ّمة العربية لتنقية
االجواء مع الدولة السورية خاصة وان النظام الجزائري
يريد ان يلعب دو ًرا يف اعادة سوريا اىل الصف العريب
هذا االنتظار التونيس محكوم بعدم رغبة تونس باملبادرة
باعادة العالقات مع سوريا بصورة منفردة واحادية حتى
ال يبدو هذا االمر خارجا عن سياق توجهات باقي البلدان
العربية.
 2ـ رغبة النظام السوري يف عدم اظهار ما لديه من
رسية وكأنه نوع من دفع تونس اىل
معلومات بصورة ّ
املساهمة يف املصالحة العربية مع سوريا وذلك حتى يكون
التعاون االمني بني البلدين واضحا ورسميا ومكشوفا.
ويف انتظار ما ستؤول اليه االبحاث التي يفرتض ان
تكون حاسمة يوم ا مس عند كتابة هذا املقال يف قراءة
التوجهات العامة للقضاء نحو االحالة او التخيل يف انتظار
ذلك مازال يف الزمن بقية لرنى كشف النقاب عن اكرب
ملف ارهاب ال يتعلق هذه امل ّرة بذئاب منفردة بقدر ما
يتعلق بحزب سيايس بهياكله ومؤسساته واجهزته املعلومة
منها والخف ّية.

الخميس  22سبتمبر  - 2022العدد 1713

5

وطنية

مالمح البرلمان القادم

رجالي ومن األيّمة ورؤساء الجمعيات خال
ناجح مبارك
قالت الباحثة يف القانون الدستوري اقبال بن موىس لـ «الشعب» ان منع االمية
ورؤساء الجمعيات الرياضية من الرتشح اىل االنتخابات الربملانية القادمة بحكم
القانون االنتخايب الجديد من املسائل االيجابية ذلك ان هؤالء يرتشحون ويفوزون
ال ليشء اال النهم يتقلدون مسؤولية او لهم سلطة معنوية داخل فضاءات العبادة
.والحظت ان الرتشحات الفردية يجب ان تكون جدية.
وترى األستاذة اقبال بن موىس أ ّن اشرتاط تقديم املرتشحني املفرتضني لالنتخابات
الربملانية القادمة لوصل خالص الرضيبة عىل دخل االشخاص الطبيعيني بعنوان
سنة  2021وذلك حسب املرسوم عدد  55لسنة  2022املؤرخ يف  15سبتمرب 2022
واملتعلق بالقانون االنتخايب امر ايجايب مثله مثل رضورة تقديم شهادة يف ابراء
الذمة من االداءات البلدية ،هذا مثل ايجابية منع ترشح امية املساجد ورؤساء
الجمعيات الرياضية اال بعد انتهاء سنة عىل انتهاء وظائفهم .
أ ّما األستاذة سلسبيل القليبي فقد توقفت عند التزكيات وعددها  400تزكية
معرف بها لدى االدارات الفرعية لالنتخابات ولدى ضابط الحالة املدنية مام يعني
وجوب التعريف باالمضاء وهذا ما يطرح عدة تحديات عىل الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات وهذه التزكيات جهوية ال وطنية يف حني ان االنتخابات الربملانية وطنية
باالساس .وكان ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات قد
اكد خالل اللقاء نفسه ان املرسوم يف نسخته االخرية قد تضمن مقرتح الهيئة بالرفع
يف عدد التزكيات من  200اىل  400تزكية معرف بها .
ويرى ّبسام معطر رئيس جمعية عتيد ،أ ّن تنقيحات القانون االنتخايب أحدثت
تغيريات كبرية عىل التّوجه العام ملنظومة الحكم واستجابت يف جزء منها ملطالب

املجتمع املدين ،بإصالح هذا القانون.وأضاف بقوله
«ولكن هذا القانون انطوى يف جانب كبري منه ،عىل
ٍ
رشوط مجحفة وصعبة التحقيق وقد تؤ ّدي إىل نتائج
وربا تؤ ّدي إىل نظام رئاسوي بحت».
عكس ّية ،مّ
الصادرة بالرائد ال ّرسمي ،فإ ّن
وأضاف  ،يف قراءة لتنقيحات القانون االنتخايب ّ
تخفيض عدد أعضاء الربملان من  217إىل  161نائبا« ،أمر ج ّيد» ،مضيفا أن رشوط
السجل العديل وهي
نص عليها التنقيح ّ
الرتشح التي ّ
وخاصة منها املتعلقة بنظافة ّ
من املطالب التي أكد عليها املجتمع املد ّين« ،هي نقطة مضيئة يف هذا القانون».
في ايجابيات سحب الوكالة
وأشار إىل أن اإلشكال الكبري ،يبقى يف مسألة التزكيات ،إذ أ ّن جمع  400تزكية
متناصفة (بني إناث وذكور) 25 ،باملائة منهم دون  35سنة ،عن طريق التعريف
باإلمضاء« ،ينطوي عىل مشقّة كربى للمرتشح ويطرح الكثري من األسئلة عن ماهية
تتفش
األشخاص الذين ميكنهم القيام بهذا األمر» ،مشريا إىل أنه من املمكن أن ىّ
ظاهرة رشاء التزكيات التي ميكن أن تفرز برملانا غري الذي نأمله.
كام ن ّبه رئيس جمعية (عتيد) إىل النقطة املتعلقة بسحب الوكالة من النائب،
مبيّنا أ ّن هذا األمر «معمول به يف تجارب قليلة يف العامل ويطبّق عادة يف املجالس
البلديّة وليس يف الربملان».
تصفية حسابات في سحب الوكالة
وأوضح أن رشوط سحب الوكالة تنطوي عىل «مخاطر كربى» إذ أ ّن جمع عريضة
ل ُعرش الناخبني يف دائرة انتخابية مع ّينة“ ،صعب ج ّدا” ،باعتبار أنه من املفرتض أن

دائرة انتخابية تضم  60ألف ناخب ،مبا يستوجب أخذ موافقة  6000منهم لسحب
الوكالة ،بنفس طريقة التزكية (أي التعريف باإلمضاء) ،مضيفا أن هذا «إن حدث
ونُفّذ ،فإنّه سيكون يف إطار مو ّجه ض ّد نائب معينّ أو يف إطار تصفية حسابات
ما» .أ ّما بخصوص اختيار نظام االقرتاع عىل األفراد ،فقد الحظ ّبسام معطر ،أنّه
“سيك ّرس مزيدا من التّشتت يف مجلس النواب” ،متسائال إن كان نظام االقرتاع
عىل األفراد “سيجعل الناخبني يختارون ،حسب الربامج أو األشخاص؟” ،واعترب أن
اعتامد نظام االقرتاع باألغلبية عىل دورتني“ ،سيكون له كلفة ما ّدية إضافية ها ّمة،
نظرا إىل أ ّن االقرتاع يف الدورة الثانية سيكون باآلليات والتحضريات ذاتها”.
تغيبب أصوات النساء
أوضح محمد الصغري الزكراوي رئيس قسم القانون العام ان عدة اخالالت تضمنها
القانون االنتخايب منها اقصاء املرأة مام سيحمل برملانا رجاليا تسيطر فيه العروش
واصحاب املال والجاه وهذا ما ذهبت اليه الجمعيات النسوية يف قراءتها للقانون
االنتخايب ومنها جمعية النساء الدميقراطيات ،ورأت رئيسة الجمعية نايلة الزغالمي
ان القانون االنتخايب الجديد مل يراع مسألة التناصف وهو قانون غري دستوري
.ويعمق سطوة الرجال يف برملان خال من الوجوه النسوية الفاعلة .ويرى البعض
أ ّن هذا القانون هو غواصة االحزاب وتم خرق مبدأ التناصف خالل صياغته .

مرسوم القانون االنتخابي

يضمن الرتشحات العشوائية واملحاصصات الحزبية والتحالفات املصلحية
* لطفي املاكني

منذ صدور املرسوم عدد  55لسنة  2022املتعلق بتنقيح القانون االسايس
املتعلق باالنتخابات واالستفتاء استنادا اىل رؤية كل طرف سيايس لهذا املرسوم
وغاياته انطالقا من جملة ما تضمنه هذا املرسوم من ذلك تقسيم الدوائر اىل
 161دائرة ( 151داخل البالد و 10خارج البالد) وبالتايل سيكون عدد نواب
الربملان  161نائبا بعد ان كانوا  217نائبا بالربملان السابق.
كام تضمن هذا املرسوم االقرتاع عىل االفراد يف دورتني وكذلك سحب الوكالة
من النائب يف حال أخلّ بواجباته اضافة اىل عدة نقاط اخرى هي محل جدل
ونقاش خاصة وأنه مل يتم ترشيك اي من مكونات املشهد السيايس او منظامت
املجتمع املدين بالرغم من مطالبتها رئيس الجمهورية باخذ رأيها ومقرتحاتها اال
ان االمر اقترص عىل عرض املرشوع عىل هيئة االنتخابات يف الوقت نفسه كان
محل نظر مجلس الوزراء ليقع مبارشة االعالن عنه باصداره بالرائد الرسمي.
* نقلة نوعية
ويف قراءته لهذا القانون االنتخايب يرى القيادي بالتيار الشعبي محسن
النابتي ان لكل طرف رؤيته بحسب توجهاته ومواقفه اال اننا يف التيار الشعبي
يقول النابتي مل ننتظر كل هذا الوقت بل كان موقفنا واضحا مبارشة بعد
انتخابات  2019وما افرزته من نتائج كارثية وما يفرض من التغيري الجذري
للقانون االنتخايب وهذا ما حصل وأولها االنتخاب عىل االفراد يف دورتني وهو
استجابة من رئيس الجمهورية ملا طالبنا به خالل االستشارة االخرية وهذا ميثل
نقلة نوعية منذ االستقالل حيث كان النظام االنتخايب املتداول هو التصويت
عىل القامئات وقد تواصل االمر بعد  2011حيث يتم اختيار القامئة برمتها وهو
ما خلق ازمات متالحقة.
ومن االيجابيات االخرى حسب محسن النابتي مراقبة النائب بعد انتخابه
اذ انه يف السابق كان يف حل من اي محاسبة وال يسأل عىل ما يفعل ومن هنا
جاءت آلية سحب الوكالة املعتمدة بأعرق الدميقراطيات يف العامل وهي ذات
منحى رقايب شعبي عىل النائب املنتخب يف صورة تقصريه يف آداءه او عدم
التزامه بالوعود التي رصح بها خالل حملته االنتخابية وبالتايل هي آلية رشيدة
تستوجب بحسب القانون االنتخايب عريضة تقدم من عدد من الناخبني واذا
ما مرت تلك العريضة يكون سحب الثقة نهائيا من خالل استفتاء يقع بالجهة
التي انتخب عليها النائب وكل هذا هدفه تحميل املنتخب املسؤولية وااللتزام
بها كامل فرتته النيابية حتى يكون مطلعا عىل مشاغل الجهة وهو ما يتطلب
استقراره بها وليس كام كان االمر سابقا باقامة العديد من النواب بعيدا عن
الجهات التي ترشحوا داخلها.

هذا اضافة اىل رشط الجنسية التونسية وخلو سجله العديل من السوابق
وتسوية وضعيته الجبائية وهذا لرتشيد الرتشحات حتى ال تكون عشوائية
لكل من يسعى فقط للظهور يف الصورة دون التفكري الج ّدي يف خدمة الجهة
وتلك الرشوط متت املطالبة بها سابقا لكن تجاهلها وهذا ما جعل العديد من
الخارجني عن القانون واملتعلقة بهم احكام قضائية يدخلون الربملان والنتيجة
يعلمها الجميع زد عىل ذلك مسألة التمويل والعقوبات التي ستسلط عىل كل
من لن يلتزم بالشفافية يف االبتعاد عن االموال املشبوهة ورشاء الذمم.
* تكتالت كبرى
من جهة اخرى اشار محسن النابتي إىل رضورة توضيح عديد املسائل
املدرجة بالقانون االنتخايب ومنها التعريف باالمضاء عند جمع التزكيات الن
الرقم املطلوب هو  40نائبا وبالتايل البد من التفكري يف آلية لتجنب الطوابري
بالبلديات وهنا اقرتح التعريف االلكرتوين او التعريف عىل كامل قامئة املزكني
عىل املرتشح وتجنب اغراء املزكني باملال وهذا يتطلب جهد ووعي يف الوقت
نفسه خاصة وانه يجب منع الرتشحات التي تغذى الرصاعات الجهوية أو
العائلية وهي مسؤولية كل القوى السياسية والنخب الننا نحتاج يف هذه
املرحلة ملرشوع وطني حتى يف غياب القانون االنتخايب وهناك تجارب ناجحة
ضمنت االستقرار السيايس وهذا يكون من خالل التكتالت الكربى املبنية عىل
القيم املشرتكة بعيدا عن الترشذم واالنقسامات وعليهم استيعاب حصل خالل
الفرتة السابقة من تشتت ولهث خلف املصالح الحزبية املرتبطة باللوبيات
يف حني نحتاج للمواقف الواضحة املبنية عىل الخيارات الوطنية والدميقراطية
واالجتامعية.
* دور االحزاب
من جانبه يذهب منسق إئتالف صمود حسام الحامي اىل اعتبار ان
االنتخابات القادمة ستفرض برملان هاميش ال سلطة له مع تحجيم دور االحزاب
والكفاءات واضاف انه وان كان ائتالف صمود من اول املطالبني باعتامد نظام
االنتخابات عىل االفراد يف دورتني فان التدقيق يف مختلف فصول املرسوم الذي
صاغه رئيس الجمهورية بصفة احادية يتبني انه جاء ملزيد تكريس مرشوع

الرئيس قيس سعيد السيايس باحتوائه لعديد املخاطر والتناقضات التي تدفع
جلها لتعميق اختالل التوازن بني السلط وتكرس هيمنة السلطة التنفيذية.
وتوقف حسام الحامي عند عديد النقاط منها عدم احرتام الحاصل
االنتخايب بني الواليات الذي عىل أساسه تجرى عملية االنتخاب وهو ما ميثل
رضبا ملبدأ تكافؤ االصوات بني الجهات.
إضافة اىل غياب مبدإ التناصف ومتثيلية الشباب وهو ما قد يحرم املرأة
والشباب من التواجد داخل الربملان وكذلك غياب التنصيص عن تقدم االحزاب
واإلئتالف بصفتهم وشعاراتهم ورموزهم لالنتخابات وهو ما يهمش دور
االحزاب واىل ذلك التصور الطوباوي غري الواقعي يف مسألة التزكيات وسحب
الوكالة مبا قد يعيق العملية االنتخابية ويرضب االستقرار السيايس كام قد يؤدي
إىل الفوىض.
* التوازن بين السلط
وأكد عىل تناغم القانون االنتخايب والدستور الجديد يف رضب مبادئ
الدميقراطية ودولة القانون وتكريسه الختالل التوازن بني السلط مستهدفا
التعددية والتداول السلمي عىل السلطة كام انه سيحد من الحريات العامة
والفردية واستغرب عدم تنظيم انتخابات رئاسية ليجدد رئيس الجمهورية
رشعيته وبالتايل فان اإلقتصار عىل االنتخابات الترشيعية وما ميثّله القانون
االنتخايب الجديد سوف ينتج مشهدا برملانيا مشتتا سيزيد من تعميق االزمة
السياسية التي تعيشها البالد وبالتايل قد تسبب يف انهاء التجربة الدميقراطية.
وعربت عديد االحزاب عن استغرابها اوال من غياب التشاركية يف صياغة
مضمون هذا املرسوم ويف الوقت نفسه اعتربت مختلف فصوله محارصة لكل
نفس دميقراطية وهذا ما رصح به غازي الشوايش أمني عام التيار باإلشارة إىل
أن القانون االنتخايب املعلن من قبل الرئيس قيس سعيد ال يؤسس لربملان فاعل
وناجع بل هو تكريس لربملان صوري من خالل متثيلية املعتمديات داخله
وليس ممثال لعموم الشعب التونيس كام انه سيحي النعرات الجهوية ويقىص
الكفاءات واملرأة والشباب وبالتايل يضيف الشوايش هو مجرد «فرتينة لنظام
الحكم الفردي».
وغري بعيد عن ذلك املوقف عربت عديد االحزاب عن رفضها ملضمون هذا
املرسوم االنتخايب خاصة وأنّه وهذا منظورها يهمش دور االحزاب كجسم وسيط
وآلية دميقراطية عريقة ملامرسة العمل السيايس والوصول اىل مواقع القرار من
خالل استيعاب تلك االحزاب للنخب والكفاءات عىل املستوى الجهوي والوطني
اال ان هذا املرسوم افرغ أو غيب تلك االدوار التي تقوم بها االحزاب وبالتايل
فإن الربملان القادم ستختفي عنه «النكهة السياسية» كام ذهبت إىل ذلك اغلب
قراءات املحللني مبا ان رشط عدم الجمع بني صفتني لن ميكن الكثري من الفاعلني
يف قطاعات عديدة مثل االطباء واملحامني وغريهم.
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الدكتور عماد الخليفي الكاتب العام الجديد لنقابة االطباء وصيادلة الصحة العمومية

األمر  341ال يضمن حماية الطبيب امام املواطن!
* حوار رمزي الج ّباري
اختار الدكتور نور الدين بن عبد الله الكاتب العام السابق لجامعة االطباء
االستقالة من منصبه ألسباب قال عنها للشعب يف مكاملة هاتفية انها شخصية
بحتة ـ وبالتايل كان الب ّد ان يتوىل الكتابة العامة الدكتور عامد الخليفي مبا ان
طبيعة هذه املسؤوليات تأىب الفراغ وملن ال يعرف فا ّن الدكتور عامد الخليفي
هو طبيب عام رئيس يف الصحة العمومية من مواليد  18جويلية  1965ـ نحن
حاورناه فكان هذا الحديث الخاص.
* أوال ،هل كان ضرورة ا ّن تكون كاتبا عاما لقطاع االطباء
بعد ان اختار الدكتور نورالدين بن عبد اهلل «االستقالة» من
مهامه؟
ـ نعم ،كان رضوريا ان اضطلع بخطة كاتب عام ،اوال ال ّن املسؤولية
تكليف وليست ترشيفا ،ثم ثانيا انني استجبت لطلب زماليئ واشقايئ بأن اتوىل
هذه املهمة الصعبة والشاقة والتي اعرف انها تحتاج مني إىل الكثري من الجهد
والصرب وكذلك االجتهاد يف متابعة امللفات التي تخص القطاع.
* ثانيا ،متى بدأت العمل النقابي وما هي المسؤولية التي
إضطلعت بها؟
ـ بدأت العمل النقايب سنة  2008ضمن النقابة االساسية الطباء املجمع
العام للصحة االساسية ،ثم كان االنضامم إىل نقابة جهوية وكان ذلك تحديدا
سنة  2015ـ ألكون يف سنة  2019ضمن اعضاء املكتب
التنفيذي للنقابة العامة لالطباء وصيادلة القطاع العام.

برنامجا للحد منها فهذه مسؤولية مجتمعية للكل فيها نصيب وأوىل االطراف
التي بيدها الحل والربط هي الحكومة واعتقد ان اوىل الحلول تتمثل يف وضع
ح ّد للمفاوضات القامئة بيننا وبني الحكومات املتعاقبة منذ سنة  2019اذ ان
كل حكومة ترجيء امللف والوقت حان لتقول وزارة الصحة كلمتها النهائية
يف مطالب االطباء.
* هل يمكن لنا ان نعرف فيما تتمثل هذه المطالب؟
ـ اوىل املسائل التي يعتقد االطباء ا ّن اهميتها كبرية تتمثل اساسا يف
تحديد مهام طب العائلة بعد صدور االمر عدد  341الذي كان يف افريل 2019
وهو امر منظم للدراسات الطبية واالمر جاء لتوضيح النوايا واالهداف من
طب العائلة كام ا ّن هناك تسمية للخط االول والثاين والثالث.
* اذا عرفنا الخط االول فاننا لم نفهم الغاية من الخط الثاني
ـ فهل من مزيد التوضيح للرأي العام؟
ـ يف جملة واحدة ـ هو الذهاب اىل طبيب االختصاص يف املستشفيات
الجهوية مبا ان الخط االول يهم املستوصفات ومجامع الصحة االساسية أي
املستوصفات.
* والخط الثالث لمن ال يعلم؟
ـ هو طبعا الطب االستشفايئ والجامعي

* أود العودة إلى هجرة االطباء وعالقتهم باألمر عد 341
ـ فهل صدور االوامر هو لتوضيح الرؤى واالهداف
ام لتوتيرها ولدفع االطباء على الهجرة؟
سنعقد يوم
ـ اعتقد جازما ان االمر  341الصادر يف افريل 2019
 1أكتوبر
وهو الذي يخص طب العائلة جاء استجابة ملتطلبات مرحلة
* ثالثا ،انت االن اصبحت الكاتب العام فكيف
يعرفها العامل عىل مستوى تطور الطب يف كل اصقاع الدنيا
ترى هذا التكليف؟
هيئة
كام يف كندا خصيصا ،كام ا ّن صدور االمر يف ذاك الوقت كان
ـ هو تكليف اترشف به ،لكن املسؤولية جامعية
إدارية لنضع
تحديدا حتى نواكب التطورات التي تعرفها فرنسا وملزيد
باألساس وقد توليت املهمة بدفع من زماليئ الذين عاهدوين
عىل توفري الدعم واملساندة الجامعية ،اقول هذا بحكم ان الحكومة أمام
القرب من املريض ـ ملا نعلم أ ّن تونس عرفت هجرة 1200
طبيب اختصاص ـ هنا اود فتح قوس يه ّم مسألة فتح مجال
استقالة االخ نور الدين بن عبد الله كانت مفاجئة بالنسبة مسؤولياتها
التخصص هنا ع ّيل ان اذكر ا ّن الوزارة فتحت املجال لتطوير
لنا جميعا بعد أن عقدنا املؤمتر االنتخايب كام ا ّن االمور سارت
املعارف تصوروا ان  60طبيبا فقد لبوا الدعوة ـ فيام غادر
عكس املنتظر فقد قبلت التحدي والتحدي عندي ان نكون
 1140كام اعرض عن ذلك  80طبيبا كام انهم مل ينخرطوا يف
جميعا يف مستوى ثقة االطباء يف هياكلهم النقابية.
مجلس عامدة االطباء.
* يعرف قطاع االطباء تملمال لم يعد خافيا بعد ان كشفته
ّ
* هذا يعني ان العالقة متوترة بين االطباء والوزارة في
قائمة االطباء الذين اختاروا الهجرة على مزيد البقاء في تونس
غياب كل امكانيات النجاح واول هذه االمكانيات غياب ابسط
ـ فهل لكم برنامج في هذا االتجاه للحد من ظاهرة الهجرة؟
ـ ملف هجرة االطباء ملف مل يعد خافيا عىل اي احد ـ لكن ان تضع االساسيات فهل تنفي ذلك؟

ـ ماهو موجود حاليا ال يلبي الطموحات وهذا كشفته محنة كورونا ،اما
ماهو موجع حقا ا ّن طبيب الصحة العمومية مل يجد حامية من أي طرف!
ـ فاملواطن يحاسب الطبيب عىل غياب التجهيزات والحال ا ّن الدولة هي
املسؤولة عن كل ذلك.
وهنا نعود لالمر  341الذي مل يتضمن نصه احكاما انتقالية تهم وضعيات
 6آالف طبيب يف القطاعني العام والخاص لتسويتها ودمجهم يف القطاع ولو
انني اعود القول ا ّن وزارة الصحة مل ترشك عمداء الكليات قبل اصدار االمر
الذي كان يستوجب استشارة لجميع االطراف املعنية بهذا االمر.
* كيف يمكن تجاوز بعض النقائص؟
ـ الوقت حان لتسارع وزارة الصحة بإدماج االطباء يف منظومة طب
العائلة.
ـ كام الب ّد من تجاوز اللبس املوجود يف اذهان العامة بحكم ا ّن االمور
اختلطت عىل الناس يف وجود تسميات ألطباء مراكز الصحة األساسية وهي
التي اصبحت  3أنواع الطب العام ـ والطبيب املختص يف طب العائلة والطبيب
املؤهل يف طب العائلة.
* ماذا ينتظر قطاع االطباء من مستجدات المرحلة القادمة؟
ـ نحن طلبنا عقد هيئة ادارية خاصة بالقطاع وسنعقدها يوم  1اكتوبر
 2022بحضور  3أعضاء للمكتب التنفيذي وهم االخوة منعم عمرية ومحمد
الشايب وعثامن الجلويل وسنضع ممثيل االطباء امام مسؤولياتهم ليتخذوا ما
يرونه صالحا.

اربعينية فقيد الساحة النقابية الصادق بتبوت باملنستري

احيى النقابيون بجهة املنستري اربعينية الفقيد محمد الصادق
بتبوت الذي وافته املنية أخريا مبشاركة عرشات النقابني من مختلف
االجيال وذلك بقاعة االجتامعات الكربى مبقر االتحاد وبكثري من التأثر
يفتتح االخ سعيد يوسف كاتب عام االتحاد الجهوي للشغل باملنستري
متقدما بالشكر لكل من فكر ونفذ هذه الحركة النبيلة التي تؤكد ما
دأبت عليه املنظمة من وفاء لالجيال التي ض ّحت وعاشت من الظروف
احلكها واصعبها وبكل االشكال النضالية من اجل حقوق الوطن وعرق
ونضال الشغالني بالفكر والساعد ومن بينهم الفقيد الغايل محمد
الصادق بتبوت.
االخ سعيد يوسف نوه ومث ّن بداية كل القامئني عىل هذه الحركة
النبيلة ومن بينهم االخ عيل الحريب عضو املكتب التنفيذي لالتحاد
الجهوي وزمالئه والذين اوفوا للفقيد بعض حقه بعد ان اقرتنت حياته
بعديد النضاالت التي ترقى إىل مالحم يف ذلك الزمن الصعب وخاصة
يف السبعينات ومثانينات القرن املايض وهو ما يشهد به الكثريون ومن
بينهم من يحرضون اليوم معنا عىل غرار االخوة أحمد الكحالوي وعبد

بعد انتخابهام يف دورة  84/81وبعد االفراج عن القيادة الرشعية أيامها
كانت للرجل صوالت عىل تأطري الحراك النقايب يف الجهة وخاصة يف
املؤسسات الكربى عىل غرار رشكة االتحاد العام (آجر جامل) وساحلينا
وغريهام من املؤسسات كل ذلك بالتوازي مع النضاالت صلب املؤسسة
سواء يف الجهة او قبلها حني كان يناضل يف جهة زغوان.

السالم جعفورة األخ غري الشقيق للفقيد وعبد الكريم الجديدي عضو
املكتب التنفيذي سابقا وغريهم من الوجوه التي اثثت املشهد النقايب
عىل امتداد عقود عاشت وعايشت فيها كل اشكال التضحيات واملعاناة.
* محطات في حياة الراحل
لنئ كانت عديدة فقد اختار منها االخ سعيد البعض ذكْ ًرا ال حرصا
خاصة تلك التي كان فيها جنبا اىل جنب مع الفقيد يف االتحاد الجهوي

* تقدير
خاصا
األخ سعيد ج ّدد الثناء عىل كل القامئني عىل هذه املناسبة ّ
بالذكرى زميله االخ عيل الحريب الذي وفر الكثري من الوثائق التاريخية
للتذكري واالفادة وتوجيه الدعوات لكل من له عالقة بالفقيد من قريب
او بعيد سواء نقابيا أو عاديّا.
تكريم ومواساة
االربعينية كانت مناسبة ملواساة العائلة وتكريم الراحل وكذلك بقية
أرسته الصغرية املتمثلة يف أرملته وأبنائه.
* حمدة الزبادي
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في الهيئة االدارية لمجمع اتصاالت تونس:

اصرار على املحافظة على املؤسسة وديمومتها
خليفة شوشان
انعقدت يوم الثالثاء  20سبتمرب  2022بالحاممات الجنوبية الهيئة
االدارية القطاعية للجامعة العامة ملجمع اتصاالت تونس برئاسة
األخ صالح الدين الساملي االمني العام املساعد املسؤول عن الدواوين
واملنشٱت العموميّة وبحضور االخوة أعضاء الجامعة العامة.
الهيئة االدارية التي تواصلت اشغالها حتى املساء مثّلت فرصة ألبناء
القطاع للتداول يف االوضاع الذي يعيشها املجمع وتدارس الصعوبات
التي مت ّر بها رشكاته ،بداية بالرشكة األم اتصاالت تونس ،مرورا برشكة
«توبنات» والوكالة التونسية لالنرتنيت ( )atiوالرشكة التونسية للمقاوالت
السلك ّية والالسلك ّية ( ،)sotetوصوال إىل االتصال ّية للخدمات.

حماية المؤسسات العمومية وتطويرها

افتتح الهيئة االدارية األخ صالح الدين الساملي بتقدميه تقييام لالتفاق
األخري للزيادة يف أجور القطاع العام والوظيفة العمومية ،مستعرضا
مساره التفاويض واهدافه ،مؤكدا حرص املنظمة خالله عىل املوازنة
بني االستحقاقات االجتامعية ملنظوريها أمام تدهور مقدرتهم الرشائيّة
وبني املسؤولية الوطنيّة التي فرضتها صعوبات الوضع االقتصادي
الوطني واالقليمي والعاملي .قبل ان يتطرق إىل الصعوبات التي متر بها
املؤسسات العمومية داعيا إىل رضورة العمل عىل حاميتها وتطويرها
وضامن دميومتها وتنقية املناخ االجتامعي داخلها والتصدي لكل
محاوالت التفويت فيها وعىل رأسها مجمع اتصاالت تونس.

المحافظة على
ديمومتها أولويتنا

المؤسسة

وعلى

من جهته أكد الكاتب العام ملجمع اتصاالت تونس االخ مختار النصريي
يف مداخلته ان الهيئة االدارية تنعقد يف دورتها العاديّة للتطرق إىل الشأن
الوطني والنقايب والقطاعي ،وطنيا لتناول الوضع العام يف البالد ،ونقابيا
لتوضيح أهم ما جاء يف االتفاق االخري بني االتحاد والحكومة ،اما قطاعيا
فأكد عىل التزام الجامعة باملطالب املتمثلة خصوصا يف املحافظة عىل
املؤسسة وعىل دميومتها ،والغاء املناولة ،واالمر  422اىل جانب اعادة
ترتيب البيت الداخيل خاصة بعد ارضاب  16جوان التي مل تكن فيه
نسبة مشاركة أبناء القطاع بالزخم املطلوب.

* مطالب وملفات عالقة

خلص أعضاء الهيئة االدارية بعد النقاش إىل التأكيد عىل اعتزازهم
باالنتامء لالتحاد العام التونيس للشغل ،ومثنوا االتفاق املمىض بني
املنظمة والحكومة ،وباالخص الغاء املنشور  20وتعديل املقدرة الرشائية.
وبعد تدارسهم معظم االشكاليات التي تشغل عامل واعوان واطارات

جميع مؤسسات «مجمع اتصاالت تونس» أكدت الالئحة املهنية للهيئة
االدارية عىل املطالب امللحة التالية.
يف عالقة مبؤسسة اتصاالت تونس طالب املجتمعون برضورة الترسيع يف
انهاء عقود املناولة يف األنشطة األساس ّية للمؤسسة واىل االستغالل الفعيل
لرخصة مز ّود االنرتنيت ( )ESIواتخاذ االجراءات الرضورية لتحسني
الخدمات التجارية يف عالقة بها .ودعوا إىل الغاء االمر الحكومي عدد
 422املؤرخ يف  20جويلية  ،2020واعادة تصنيف االدارة الجهويّة .كام
اكّدوا عىل املحافظة عىل أقدمية األعوان يف الصنف املشمولني بتسوية
وضعياتهم يف إطار نظام أمد ،وسد الشغورات الناتجة عن النقص الفادح
يف االعوان يف التجاري والتقني وتجديد أسطول السيارات وتوفري وسائل
العمل.
كام طالب اعضاء الهيئة االدارية بتسوية وضعية االداريني العاملني
باملراكز الفن ّية ،والرتفيع يف ميزانية الصندوق االجتامعي وتنويع مجاالت
تدخالته ،واملحافظة عىل مراكز العمل للحراسة والتنظيف املبارشين
باتصاالت تونس وتدعيمها.
اما يف عالقة مبطالب مؤسسات «صوتيتال» واالتصالية للخدمات»

حرص على تنقية المناخ
االجتماعي وتحقيق
مطالب االعوان
و»الوكالة التونسيّة» فقد أكد أعضاء الهيئة االدارية عىل رضورة الرتفيع
يف منحة التغطية واحداث منحة التحضري  .وطالبوا باستكامل التفاوض
يف اتفاقية املؤسسة مبفعولها الرجعي وذلك بداية من  01سبتمرب
 2021طبقا التفاق  13أكتوبر  ،2011وادماج املنح الخصوصيّة يف األجر
األسايس ،وتحسني ظروف العمل لكل العاملني بالرشكة طبقا لقواعد
الص ّحة والسالمة املهن ّية وعدم «تكثيف» ساعات العمل فيام يتعلق
مبؤسسة االتصال ّية للخدمات.
مشاغل الوكالة التونسية لالنرتنيت كانت ايضا حارضة يف نقاشات أعضاء
الهيئة االدارية الذين طالبوا بتطبيق جميع املحارض التي ت ّم امضاؤها
مع وزارة االرشاف.
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في الهيئة االدارية للنفط والمواد الكيمياوية

* رمزي الج ّباري

القطاع قادر على إخراج البالد من ازمتها
أرشف االخ صالح الدين الساملي االمني العام
املساعد املكلف بالدواوين واملنشآت العمومية
عىل اشغال الهيئة االدارية لقطاع النفط واملواد
الكيمياوية املنعقدة كامل يوم امس االربعاء 21
سبتمرب  2022مبقرها الكائن بالحي االوملبي كلمة
االفتتاح كان قدمها االخ سلوان السمريي الكاتب
العام للقطاع من خالل تثمينه لالتفاق الحاصل بني
الحكومة واالتحاد فيام يخص الزيادة يف االجور وهذا
التميش يأيت عىل خلفية صعوبة الوضع االجتامعي
واالقتصادي ـ كام نوه االخ سلوان برسعة اعادة
تركيب آالت اعادة نشاط معمل العجني بالقرصين
والذي وصفه األخ سلوان بالكابوس الذي كان جامثا
عىل رؤوس االهايل مبا ان الفرحة ستكون فرحتني
باستئناف النشاط وكذلك باعادة الحياة إىل جهة
السباسب.
* هدوء ونظرة للمستقبل
قال االخ صالح ا لدين الساملي االمني العام
املساعد املكلف بالدواوين املنشآت العمومية ان
االتفاق مع الحكومة حول الزيادة يف االجور جاء
ليبعث الطأمنينة يف النفوس خوفا من املستقبل

الغامض ـ كام طمنئ كل من يحبون الخري لهذه
البالد لتتمكن من الحصول عىل قرض صندوق
النقد الدويل حتى تتمكن الدولة من ترصيف
شؤونها بشكل جيد واضاف االخ صالح الدين
الساملي ان هذا االتفاق التاريخي والذي جاء يف
الوقت الصعب ال يجب ان يلغي التوجه نحو
اصالح املؤسسات العمومية واحدة بواحدة
وبالتايل اعادة تشغيلها عىل قاعدة النجاح
والتخلص من االعباء.
* االيادي املفتوحة
تحدث االخ صالح الدين الساملي بكل وضوح
يف الهيئة االدارية عن االصالحات الرضورية التي

* دعوة لالمضاء
تواصال مع ما قاله االخ صالح الدين ـ كانت

تحتاجها الصناديق االجتامعية وعديد املؤسسات
االخرى القادرة عىل اداء دورها كأحسن ما يكون
رشيطة ضامن الحوكمة الرشيدة ،واضاف ا ّن عالقة
االتحاد بكل هياكل الدولة طيبة وحتى ان توترت يف
بعض االحيان فالجل الضغط عىل لتحسني وضعها.

لالخ سلوان مداخلة اضافية بينّ خاللها حاجة قطاع
النفط اىل الهدوء النه قطاع قادر عىل لعب دور اكرب
متى آمنت سلط االرشاف ظروف العمل الطيبة النه
قادر عىل اخراج البالد من وضعها الصعب وخاصة يف
املجمع الكيميايئ ورشكات البرتول التي توفر مداخيل

شركة العجني تستأنف نشاطها مع نهاية شهر سبتمرب

مالية كبرية مليزانية الدولة.
* دعوة لالمضاء
دعا االخ سلوان السمريي اتحاد الصناعة والتجارة
ومن خالله غرفتي الزيت والصابون ومحطات الوقود
لالمضاء عىل املالحق حتى ال تضطر هذه القطاعات
اىل تنفيذ ارضاب يومي  11و 12أكتوبر .2022
* الئحة مهنية
انهت الهيئة االدارية نقاشاتها عىل اعداد الحقة
مهنية ستصدر يف الساعات القادمة.
وستتوىل «الشعب» نرشها يف عدد الحق.

الهيئة االدارية لجامعة موظفي التعليم العالي:

*خليفة شوشان

مسارات مهنية وانسداد آفاق واحرتام الحق النقابي

بالحممات الهيئة اإلدارية القطاعية للجامعة العامة
إنعقدت
اّ
ملوظفي التعليم العايل والبحث العلمي برئاسة األخ سمري الشفي
األمني العام املساعد املسؤول عن املرأة والشباب العامل والجمعيات
واملؤسسات الدستورية.
الهيئة االدارية خصصت لتدارس أوضاع القطاع ولتقييم الوضع
اإلجتامعي ملنظوريه والتداول يف مجمل اإلشكاالت املطروحة قطاعيا
وجهويا ووطنيا.
افتتح الهيئة االدارية االخ سمري الشفي من خالل تقديم إعالم
حول مخرجات املفاوضات اإلجتامعية ،كام أشار إىل حرص الوفد النقايب
عىل تفعيل مخرجات إتفاق  06فيفري  2021وإلغاء املنشور عدد .20
من جهتها قدمت االخت زكية الحفيص الكاتبة العامة للجامعة
إعالما نقابيا حول املسار التفاويض القطاعي مع الطرف الوزاري
وأوضحت جملة املعوقات التي واجهتها الجامعة جراء تبعات املنشور
عدد  20وما إنجر عنه من تجميد للتفاوض ،كام تطرقت إىل جملة
اإلشكاالت املطروحة ذات العالقة باملسارات املهنية الخاصة مبنظوريها
من جميع األسالك .وما سببته من انسداد اآلفاق لديهم ،ومن لخبطة
يف تطبيق املناشري املنظمة إلسناد املساعدات اإلجتامعية ،وعددت
جملة املطالب املحلة للقطاع بجميع أسالكه.
* انعدام الشفافية
قبل ان يفتح املجال لالخوات واالخوة أعضاء الهيئة االدارية
للتدخل والخوض يف العديد من االشكاليات التي تواجههم مثل رضب
الحق النقايب ،والتذكري باملعوقات التي تحف بإحداث الهيئة التأسيسية
لتعاونية التعليم العايل والبحث العلمي ،إنعدام الشفافية يف تنظيم
الرتقيات بامللفات وعدم إحرتام مواعيدها ومفاعيلها الرجعية وكذلك
الشأن يف إسناد الخطط الوظيفية .إىل جانب تعمد الطرف االداري
اإللتفاف عىل بعض املكاسب عىل غرار مجانية ترسيم أبناء العاملني
بالقطاع يف الجامعات.
* متابعات ومفاوضات
وختمت املداوالت بردود االخ األمني العام املساعد وأعضاء
الجامعة العامة ،ومصادقة أعضاء الهيئة االدارية عىل الالئحة املهنية

التي أكدت عىل جملة من املطالب ،وعىل رأسها إحرتام الحق النقايب
وفتح املجال ملسار تفاويض ج ّدي وبناء ،اىل جانب الترسيع مبراجعة
صياغة املنشور عدد  8املنظم لرشوط إسناد املساعدات اإلجتامعية
بشكل يضمن تعميمها دون إستثناءات ألي رتب أو وظائف.
ـ إحرتام اآلجال يف اإلعالن عن فتح املناظرات الداخلية للرتقية
بامللفات ومتكني الناجحني من حقهم يف املفاعيل الرجعية عند التأخري
يف اإلعالن عن النتائج ،إعادة النظر بشكل تشاريك يف صياغة مقاييس
مضبوطة وعادلة وشفافة للرتقية بامللفات وتقنينها.
ـ متكني األسالك املشرتكة املنظوية بالقطاع من ترقيات آلية
وتنظريهم بزمالئهم ببقية القطاعات ،فتح اآلفاق ملساعدي التطبيق
والبحث ووضع حد لتجميدهم ومنعهم اإلتقاء لرتبة أ 1وتنظريهم مع
زمالئهم بقطاع الرتبية عىل كل االصعدة ومتكينهم من منحة التكاليف
الخاصة ،متكني السلك املشرتك للتقنيني من منحة الخطر والعدوى.
ـ متكني السلك املشرتك للمكتبيني والسلك املشرتك ألعوان التوثيق
من منحة الحليب والغربة ،متكني كل منظوري القطاع من حقهم يف
خالص الساعات اإلضافية ،تنظري «فنيي الصحة» بزمالئهم يف قطاع
الصحة وسحب كل القرارات ذات العالقة عليهم ،تنقيح النظام األسايس
ملدينة العلوم.

ـ مراجعة وتطوير التنظيم الهيكيل للوزارة وللعديد من اإلدارات
الفرعية وتسوية األوضاع املهنية للمنتدبني من املفروزين أمنيا ولكل
أشكال التشغيل الهش عىل غرار أصحاب اآللية.
هذا وأوكلت الهيئة اإلدارية القطاعية للمكتب التنفيذي القطاعي
متابعة التفاوض بصفة جدية بخصوص جميع القضايا املطروحة.
وأكدت أنه ويف صورة تواصل رضب الحق النقايب واإللتفاف عىل
املكتسبات أو التلكؤ يف تطبيق كل ما تم االتفاق عليه ومواصلة
تكريس الالمساواة بني كل مكونات القطاع وبقية مكونات األرسة
الجامعية ،فإن الهيئة اإلدارية القطاعية تف ّوض مكتبها اتخاذ القرارات
واعتامد األساليب النضالية املرشوعة املالمئة.
* توضيح
كام أوضحت توصيات الهيئة االدارية أنّه يف الجانب الخاص بتفعيل
إتفاق  6فيفري  2021يف إطار محرض إتفاق املفاوضات اإلجتامعية
املزمع إمضاءه يف القريب العاجل بني اإلتحاد ورئاسة الحكومة ،يعترب
موظفو التعليم العايل والبحث العلمي بجميع أسالكهم املنضوية
صلب القطاع معنيون عالوة عن الرتفيع يف األجور ،مبفاعيل مالية
أخرى يف شكل منح وقع اإلتفاق فيها سابقا مع سلط اإلرشاف ،وأنه
سيقع توضيحها واإلعالن عنها يف اإلبّان.
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في الهيئة االدارية للجامعة العامة للفالحة:

تغطية  :صربي الزغيدي

دفاعا عن املؤسسات العمومية يف القطاع وحماية لها من خطر االندثار
ّ
دق اعضاء الهيئة االدارية للجامعة
العامة للفالحة ناقوس الخطر حول الهجمة
املنظمة التي تواجهها املؤسسات العمومية
يف قطاع الفالحة والتي تعاين خطر االندثار
شيئا فشيئا .
كان ذلك خالل اجتامع الهيئة االدارية
القطاعية يوم  17سبتمرب مبدينة الحاممات
برئاسة االخ صالح الساملي االمني العام
املساعد املسؤول عن قسم املنشأت
العمومية والدواوين.
موضوع املؤسسات العمومية اخذ نصيبا
من النقاشات التي كشفت الوضع الكاريث
التي تعيشه من غياب الحوكمة وضعف
التسيري وشبهات الفساد التي تحوم حول
عدد منها واملشاكل املعنية واالجتامعية
املرتاكمة التي يواجهها العاملون فيها.
تقييم اتفاق الحكومة
واالتحاد
اللقاء مثّل فرصة لتقييم االتفاق االخري
الذي ابرمته املنظمة الشغيلة مع الحكومة،
إذ بينّ االخ صالح الساملي ان الحكومة هي
التي سعت جاهدة اىل استئناف التفاوض
وعقد اتفاق بأرسع االوقات املمكنة
باعتبارها تعيش ضغوطات والتزامات مع
صندوق النقد الدويل .
فبعد الجلسة التي انعقدت يف اوت بني
االخ االمني العام ورئيسة الحكومة ورئيس
منظمة االعراف والتي ُسميت حينها بالعقد
االجتامعي ،قدمت الحكومة برنامجها
لالصالح املوجه للصندوق والذي ميس
تجميد كتلة االجور واالنتادابات يف القطاع
العام والوظيفة العمومية والرفع التدريجي
للدعم والتفويت يف املؤسسات العمومية
والجباية ،وهو برنامج قبله الصندوق لكن
بقيت نقطة الزيادة يف االجور بينهام ،ليتم
بعد ذلك تحديد نسبة  5يف املائة.
االخ صالح ع ّرج عىل املسار التفاويض
االخري يف كل تفاصيله ويف كامل النقاط
املطروحة للتفاوض واملدرجة بربقية التنبيه

باالرضاب  16جوان الفارط وكيف كان سلوك
الحكومة التفاويض الذي اتسم بالتذبذب
واالرتباك وعدم االنسجام بني افارد الوفد
الحكومي.
ووضع االخ صالح الساملي االتفاق يف
اطار وضع عام دقيق تعيشه البالد بلغت
فيه االرقام اىل مستويات غري مسبوقة من
نسب التضخم ومستوى املالية العمومية
وتداعيات الحرب الدائرة يف اوكرانيا و
الكوفيد  19عىل االقتصاد الوطني ،فضال عن
تراكامت السنوات العرش االخرية ،وأكد ان
االتحاد العام التونيس للشغل متفهم لهذا
الوضع ،وهوليس ضد التفاوض مع صندوق
النقد الدويل وإمنا هو مع مفاوضات الند
للند وليست مفاوضات خضوع المالءات
ورشوط اثبتت فشلها يف املايض وخيارات
وسياسات مل تجن لالقتصاد الوطني اال
الخراب.
كام ع ّرج االخ الساملي عن االرتفاع
املهول يف االسعار وندرة املواد االساسية
وتفاصيل برنامج االصالح الذي تروم السلطة
تطبيقه والذي ستكونه له انعكاسات خطرية
عىل املواطن التونيس وستساهم يف توسيع
رقعة الفقر يف البالد ،الفتا اىل االتحاد العام
التونيس للشغل ضد هذه الخيارات التي
اثبتت فشلها يف املايض  ،لذك قدم االتحاد
رؤيته لالصالح وردوده عىل برناج السلطة
بالتعاون مع خرباءه ،وهو يأمل ان تتوفر
االرادة السياسية للتفاعل االيجايب مع

مقرتحاته وتصوراته التي يرى فيها سبيل او
موطئ قدم نحو الخروج من االزمة وتقديم
رسائل طأمنة للتونسيات والتونسيني الذين
ينتظرون بريق امل منذ  25جويلية من
السنة الفارطة  ،لكن اىل االن االوضاع زادت
سوءا والتي قد تذهب بالبالد اىل املجهول.
وضع قطاعي متأزم
االخ عامر الزين الكاتب العام للجامعة
العامة للفالحة قدم عرضا مستفيضا حول
الوضع النقايب القطاعي ومختلف النقاط
املهنية واالجتامعية التي ال تزال عالقة فضال
عن الوضع القطاعي يف الجهات وتفاصيل
االخالالت التي يعاين منها عاملو القطاع.
ولفت إىل أن الظروف الحالية صعبة
وتتطلب املزيد من الوحدة ورص الصفوف،
مشريا إىل ان الهيئة اإلدارية مناسبة للتقييم
ورسم الخطط  ،مؤكدا التمسك باملطالب
املهنية واالجتامعية لكل أسالك القطاع
ومؤسساته .
االخ الكاتب العام قدم تقريرا مفصال
عن االوضاع املهنية واالجتامعية التي
تشهدها كل اسالك القطاع ومؤسساته
ورشكاته ودواوينه وتفاصيل عن أنشطة
مكتب الجامعة ومتابعاته وملفات التكوين
والندوات االطارية يف الجهات ،اىل جانب
امللفات التي تهم القطاع يف االتفاق االخري
بني االتحاد والحكومة ،واكد رضورة توحيد
املواقف وتععيل التضامن النقايب وإحياء
املامرسة النقابية وتجذيرها ملواجهة الوضع
الصعب واالستثنايئ الذي
يعيشه والبالد يف هذه
املرحلة الصعبة خاصة
فيام يخص االعتداءات
عىل العامل وعىل
التأخري يف رصف االجور
والتضييق عىل نقابيي
القطاع.
كام اكد ان الوضع
باملؤسسات العمومية
يف قطاع الفالحة ينبئ

بالخطر وان عددا من املؤسسات مهددة
حقيقة باالندثار نتيجة لتخريب ممنهج
بغية اضعاف تلك املؤسسات ثم التفويت
فيها بأبخس االمثان لفائدة لوبيات يعرفها
القايص والداين  ،مشددا عىل وجوب الوقوف
للتصدي لها والنضال ضدها والضغط عىل
السلطات حتى تتحمل مسؤولياتها النقاذ
هذه املؤسسات واعادة هيكلتها وبق
االكسيجني فيها لتكون حقيقة مؤسسات
تخلق الرثوة وتكون رافدا مهام لالقتصاد
الوطني .
ملفات عالقة
النقاش خالل الهيئة االدارية كان
ساخنا والذي تطرق اىل االتفاق االخري بني
االتحاد والحكومة وتقييم مختلف تفاصيله
وعناوينه ،اىل جانب االتيان عىل الوضع
املهني واالجتامعي يف الجهات.
كام تم طرح مشاكل املؤسسات
العمومية القطاعية املهددة باالندثار كرتبية
االبقار واملشاتل املمتازة والبذور ورضورة
اعادة هيكلتها واصالحها ،اىل جانب مشاكل
ارايض الدولة والزراعات الكربى ومنها
مشكل االجور يف بعض املركّبات ومنحة
العودة املدرسية وزي الشغل ومنحة االنتاج
واالنتاجية وعدم تطبيق االتفاقات وتسوية
وضعية املتعاقدين واملسرتسلني وانجاز
االستثامرات .
كام ع ّرجت بعض املداخالت اىل اشكالية
تسمية مندوب يف سيدي بوزيد والنقص يف
اليد العاملة وملف االمن الغذايئ والتصدي
للوبيات الضاربة لالمن الغذايئ وترسيم
العملة يف الدواوين والرشكات والوكالت .
هذا واتفق اعضاء الهيئة االدارية عىل
رضورة رسم خطة نضالية للفرتة القادمة
تتضمن امللفات املهنية واالجتامعية التي
ال تزال عالقة ،ويف هذا الصدد اوكل اعضاء
الهيئة االدارية املكتب التنفيذي للجامعة
العامة اختيار الشكل النضايل املالئم وموعده
ومدته بالتنسيق مع املركزية النقابية.
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متفرقات

وقفة تضامنية لعائالت العالقني بالخارج

نظمت عائالت العالقني بالخارج وقفة تضامنية لدعم القضاء ملحاسبة من شجع عىل االرهاب وتسفري االبناء عىل
الذهاب إىل بؤر التوتر ـ وقد كانت هذه الوقفات ناجحة بحكم ا ّن االهايل طالبوا ضمن شعارات رفعوها بتعميق
االبحاث ملحاسبة املورطني فيها مبا ا ّن النيابة العمومية فتحت تحقيقات جديدة أذنت للوحدات االمنية املختصة
للبحث يف جرائم االرهاب لتتبّع تفاصيلها واحالتها عىل القضاء.
ويذكر انه تم ايقاف وزير الداخلية السابق عيل العريض بعد ان سبقه يف ذلك محمد فريخة والحبيب اللوز الذي
أفرج عنه مساء الثالثاء ليتم تقدميه للمحاكمة يوم أمس االربعاء.
* محمد

سجن جندوبة

اعالن طلب عروض
عدد 2023/01

قسط عدد1
قسط عدد2
قسط عدد3
قسط عدد4
قسط عدد5
قسط عدد6

العدد

القسط
اللحوم الحمراء
الدجاج والبيض والديك الرومي
الحليب ومشتقاته
الخرض والغالل
الخبز باقات
العطرية العامة

مؤتمر االتحاد الجهوي بقابس يو م  9أكتوبر

يعلم االتحاد العام التونيس للشغل أنّه تق ّرر عقد املؤمتر العادي
لالتحاد الجهوي للشغل بقابس وذلك يوم األحد  9أكتوبر  2022بداية
من الساعة التاسعة ( )09.00صباحا بنزل الواحة بقابس.
يفتح باب الرتشح لعضوية املكتب التنفيذي الجهوي أو الهيئة الجهوية
للنظام الداخيل أو الهيئة الجهوية للمراقبة املالية بداية من يوم السبت
 24سبتمرب .2022
فعىل الراغبني يف الرتشح م ّمن تتوفّر فيهم الرشوط القانونية املنصوص
عليها بالفصل التاسع والثامنون ( )89من النظام الداخيل لالتحاد العام
التونيس للشغل ،أن يق ّدموا مطالب ترشحهم باسم األخ األمني العام
لالتحاد العام التونيس للشغل  ،13شارع الواليات املتحدة األمريكية ـ
تونس  ،1002عرب الربيد الرسيع أو مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي
مقابل وصل يف ذلك.
** آخر أجل لقبول الرتشحات يوم الجمعة  30سبتمرب  2022عىل
الساعة الواحدة (13.00س) مساءا.
تقل عن
يشرتط يف املرتشح أن يكون خالص االنخراط باالتحاد مل ّدة ال ّ
 7سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وأن يكون خالص الذمة مع قسم
املالية باالتحاد.
وأن يكون متح ّمال للمسؤولية النقابية مل ّدة  5سنوات كاملة متوالية
تقل عن  6سنوات كاملة.
عند الرتشح أو قد تح ّملها مل ّدة ال ّ
أن يقيم مبركز الوالية وجوبا يف م ّدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بعد انتخابه.
** مالحظة:
ال يتجاوز عدد املتقاعدين باملكتب التنفيذي الجهوي العضوين.
يض ّم املكتب التنفيذي الجهوي امرأتني عىل األقل طبقا للفصل ()87
من النظام الداخيل ،وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد
املؤمتر يف تاريخه.
ـ يجب أن يتض ّمن املطلب:
 1ـ الرقم اآليل للمرتشّ ح أو املع ّرف الوحيد أو نسخة من بطاقات
االنخراط املبارش.
 2ـ آخر بطاقة خالص لسنة .2022
 3ـ املسؤوليات النقابية التي تح ّملها املرتشّ ح وتواريخ تح ّملها.
 4ـ رضورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخيص ورقم الهاتف الج ّوال.
األمني العام
نورالدين الطبويب
تركيبة هيئة النجم الساحلي بعد انسحاب حامد كمون

يعتزم سجن جندوبة اجراء طلب عروض يخص التزود باملواد الغذائية العامة لسنة  2023خالل الفرتة املمتدة من
 1جانفي  2023إىل  31ديسمرب  2023طبقا للفصل األول من كراس الرشوط االدارية الخاصة وذلك حسب االقساط
التالية:
550
440
280
330
400
1300
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الضامن الوقتي بالدينار

فعىل الراغبني يف املشاركة يف قسط أو اكرث سحب ملف طلب العروض عن طريق منظومة الرشاء العمومي عىل
الخط  ،TUNEPSوقد حدد تاريخ  2022/10/24عىل الساعة العارشة صباحا كأجل اقىص لتقديم العروض.
ـ يتم ارسال العروض عن الطريق منظومة الرشاء العمومي  TUNEPSما عدى الضامن الوقتي يرسل عن طريق
الربيد الرسيع عىل العنوان التايل سجن بالريجيا  8117او تسلم مبارشة إىل مكتب الضبط مقابل وصل ايداع مع رضورة
التنصيص عىل الظرف الخارجي عىل ما ييل (ال يفتح طلب العروض عدد  2023/01ـ التزود بقسط (ذكر القسط).
وقد حدد يوم  2022/10/24عىل الساعة العارشة والنصف صباحا  10٫30موعد جلسة فتح العروض الفنية واملالية
مبقر السجن وميكن للعارضني الحضور مبارشة او عن طريق من ينوبهم.
ويبقى املشاركون ملزمني بعروضهم ملدة  120يوما ابتداء من اليوم املوايل الخر اجل لقبول العروض.

الساحيل يوم أمس االربعاء  21سبتمرب  ،2022بالغا
أصدرت إدارة ال ّنجم ّ
أعلنت من خالله رسميّا عن انسحاب حامد ك ّمون من الهيئة املديرة وتعويضه
بفهمي ال ّنيفر يف مهام نائب رئيس مكلّف بكرة القدم.
وجاء نص البالغ كام ييل:
عىل إثر االجتامع الدوري للهيئة املديرة يتقدم السيد عثامن جنيح بإسمه
وباسم الهيئة املديرة للنجم الريايض الساحيل بأح ّر عبارات الشكر والتقدير إىل
الحساسة من حياة
السيد حامد كمون عىل تح ّمله املسؤولية يف هذه املرحلة ّ
النادي من أجل إنجاح فرتة التحضريات للموسم الريايض الجديد.
خاصة ،فإن السيّد حامد كمون سيواصل دعم النادي من
ونظرا إللتزامات ّ
خالل موقعه كأحد أعضاء هيئة الدعم واملساندة ،فيام سيتولىّ السيد فهمي
النيفر مهام نائب رئيس مكلف بفرع كرة القدم لتصبح تركيبة الفرع عىل
النحو التايل:
فهمي النيفر نائب رئيس مكلف بفرع كرة القدم
فؤاد الشتايل رئيس قسم كرة القدم املحرتفة
زياد الجزيري مدير ريايض
محمد عيل املهذيب رئيس قسم كرة القدم شبان
رضا بلخريية منسق قسم كرة القدم شبان
محمد الذيب مدير ف ّني ملركز تكوين الشبان
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بالتلميح والتصريح
بقلم :لطفي املاكني

املدرسة العمومية !
هل مازال للعودة املدرسية توهجها وعبق رائحة
االدوات التي كانت تشد التالميذ اىل االقسام وما يقدمه
املربون من دروس ونصح وتعلق بغد سيكون أفضل؟ قد
ال يحتاج الجواب اىل الكثري من التذكري الن الترصيحات
املتتالية من مختلف االطراف ذات العالقة باملنظومة
التعليمية كلها تذهب باتجاه الصعوبات التي عرفتها
هذه العودة التي كانت منذ  15سبتمرب  2022كام جرت
به العادة منذ سنوات.
وتستند تلك الترصيحات اىل خصوصية الظرفية
التي تعيشها البالد بسبب تردي االوضاع االقتصادية
واالجتامعية التي مست أغلب رشائح املجتمع حتى
التي كانت تعترب يف وقت غري بعيد محظوظة ذلك
ان تهرئة املقدرة الرشائية أدخلت الكثري من االرتباك
والحرية عىل العائالت املكتوية بارتفاع ال يتوقّف يف
األسعار خاصة يف هذه االيام التي تتزامن مع العودة
املدرسية بعد ان عرفت أغلب املستلزمات قفزات يف
أمثانها بتعالت ومربرات مختلفة أولها تداعيات الحرب
الروسية ـ األوكرانية وفقدان املواد األولية حتى بالبلدان
ذات املستوى املعييش املرتفع وقد وجد املضاربون
واملحتكرون يف هذه الحرب الفرصة ليثقلوا كاهل األولياء
ويشعرونهم بالعجز أمام ابنائهم بعدم توفري القليل من
الكتب والكراسات واالقالم وهو شعور يتحول اىل غنب
ثم اىل نقمة دفينة عىل أوضاع تكرس التمييز وتزيد من
الفوارق عىل أساس االمكانيات املادية التي باتت هي
املقياس االول والوحيد يف توفر الفرص للتعلم التي كانت
لعقود خيار الدولة الوطنية دون اقصاء او تهميش بل انها
كانت تفرض بسلطة القانون ذهاب جميع االطفال اىل
املدارس ويف الوقت نفسه توفري االساسيات ليتمكن من
التعلم من خالل مبادرات متعددة هدفها واحد هو عدم
حرمان اي طفل من معانقة الكتاب والكراس.
كام ال ميكن انكار انه من تداعيات هذه االزمة غياب
املبادرات التطوعية التي كانت يف عقود سابقة متيز هذه
الفرتة من العودة املدرسية والجامعية اال ان ما تعانيه
العائالت التونسية ومثلها عديد الجمعيات التي كانت
وبالرشاكات مع عديد املؤسسات الوطنية تقدم الكثري
من املواد املدرسية واملالبس مع التأكيد هنا عىل ان تلك
الفرتة كانت محصنة ضد أي انحراف للعمل الجمعيايت
عن اهدافه األساسية وهو ما غاب يف السنوات املاضية
بفعل التوظيف الذي مارسته بعض االحزاب التي هيمنت
عىل منظومة الحكم وهو ما جعل العزوف يطغى من قبل
املواطنني واملؤسسات عىل االنخراط يف االعامل التطوعية
التي مكنت من تغطية حاجيات العديد من فئات
املجتمع خاصة محدودة الدخل والفقرية .ان الدور الذي
تلعبه املؤسسة الرتبوية يف تحصني الناشئة من مختلف
االنحرافات والسلوكات الخطرة هام وحساس يف الوقت
نفسه خاصة وان االرقام املعلنة عىل الترسب املدريس
(اإلنقطاع عن الدراسة) مفزعة وتدعو إىل االرساع بإيجاد
الحلول العملية والحقيقية بعيدا عن الخطابات الغارقة
يف الشعارات التي مل يعد يصدقها حتى من يروجها ذلك
ان مغادرة اآلالف للمؤسسات التعليمية يف سن مبكرة
يجعلهم عرضة للتأثريات السلبية للشارع وهذا ما نالحظه
يوميا ومبختلف االماكن العامة والخاصة .كام ان الرتابط
بني ما نشاهده من سلوكات وانحرافات لدى الناشئة
يزيد من قناعتنا بان اعادة االعتبار للمؤسسة الرتبوية
العمومية يبقى أهم الخيارات وصامم االمان لحامية
االجيال الجديدة باعتبار ان التعليم العمومي يوفر فرصة
التعلم للجميع دون النظر إىل إمكانيات عائالتهم املادية
وهو مقياس بات اليوم مهيمنا عىل نظرة التعليم الخاص
الذي أحدث عىل أساس معاضدة مجهود الدولة وحامية
من فشلوا يف استغالل فرصة التعليم العمومي السباب
مختلفة اال ان ما طغى اليوم هو مظاهر مادية تزيد من
تغذية الشعور لدى االطفال واملراهقني بأن هناك تفاوت
يف الفرص للنجاح والتفوق ليس عىل مقاييس االجتهاد
واملثابرة بل من منطلق انتامء طبقي يوفر للمحظوظني
ماديا كل امكانيات التموقع االجتامعي وتهميش غريهم
من الذين تعوزهم االمكانيات املادية ويف الوقت نفسه
تخلت عنهم الدولة!
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شغورات بـ  2500يف األساسي و 3700يف الثانوي

أشارت نقابة التعليم الثانوي يف والية
القريوان إىل أ ّن املدارس اإلعدادية واملعاهد
الثانوية تشهد نقصاً يف عدد املد ّرسني بلغ
 250وظيفة شاغرة .من جهته أصدر الفرع
الجامعي لنقابة التعليم الثانوي يف والية
قبيل بياناً عبرّ من خالله عن رفض الزيادة يف
رضت باالستقرار
عدد ساعات العمل التي أ ّ
االجتامعي للمد ّرسني وكذلك باالستقرار
الرتبوي للمؤسسات التعليمية ،وأغلقت مجال
النقل الداخلية التي حرمت مد ّرسني كثريين
من حقهم يف النقل بعد سنوات من املعاناة.
ويف سياق متصل ،أوضحت النقابة أ ّن كاهل
املد ّرسني يُثقل بعدد إضايف من ساعات العمل،
بهدف س ّد الشغور .لك ّن تلك الحلول غري
قادرة عىل معالجة مسألة النقص يف املوارد
البرشية مبعاهد كثرية يف الوالية .فالزيادة يف
عدد الفصول مل تواكبها زيادة يف عدد املد ّرسني،
األمر الذي يوفّر تغطية للنقص الحاصل يف
الكادر الرتبوي باملعاهد.
وقضية الشغور يف مدارس ومعاهد كثرية
ليست جديدة .فسنوياً ،يف موسم العودة
املدرسية ،يُعاد تسليط الضوء عىل النقص
الكبري يف الكادر التعليمي الذي فاق عرشة
آالف مد ّرس يف بعض السنوات .وقد تجاوز
النقص هذا العام  2500مد ّرس يف املرحلة
االبتدائية ،و 3700آخرين يف املرحلة الثانوية
وفق إحصاءات رسمية ،األمر الذي أثار انتقاد
مد ّرسني كثريين أُثقل كاهلهم بساعات عمل
إضافية .كذلك ن ّدد آالف املد ّرسني واملد ّرسني
النواب بالشغور فيام ُعلّق انتدابهم رسمياً
نتيجة توقّف االنتدابات يف الوظيفة العمومية
منذ أكرث من سنتَني بسبب األزمة املالية يف
البالد.
وانطلق العام الدرايس  2023 - 2022مع
التحاق أكرث من مليونَني و 500ألف تلميذ
بـ  6130مؤسسة تربوية ،أي بزيادة  65ألف
تلميذ مقارنة بالعام املايض ،علامً أ ّن وزارة
الرتبية كانت قد توقّعت زيادة عدد التالميذ
بـ  50ألفاً ،األمر الذي يتطلب تأهيل البنى
التحتية يف املدارس واملعاهد الرتبوية وزيادة
عدد فصول التدريس وزيادة عدد املد ّرسني مبا
يتالءم مع التنامي الكبري يف عدد التالميذ .وقد
ذكرت وزارة الرتبية أ ّن قطاع التعليم يشكو

هذا العام من نقص يف املوارد البرشية بق ّدر
بـ ،7556الفتة إىل أ ّن الحلول سوف تنطلق من
خالل تسوية أوضاع  2686من املد ّرسني النواب
ليت ّم انتدابهم بشكل رسمي ،باإلضافة إىل
التعاقد مع مد ّرسني نواب جدد أل ّن الصعوبات
املالية التي تعيشها الدولة تحول دون القيام
باالنتدابات الرسمية الرضورية يف القطاع.
يقول كريم مرزوق وهو مد ّرس يف املرحلة
االبتدائية « إ ّن «مد ّرسني كثريين طُلب منهم
تدريس ساعات إضافية لس ّد الشغور يف أقسام
ع ّدة إىل حني انتداب مد ّرسني نواب جدد»،
مؤكدا ً أ ّن «هذه املشكلة ليس جديدة ،إذ
ترفض الوزارة القيام بتحديد حاجتها من املوارد

مؤقتة وأجور زهيدة بسبب توقّف االنتدابات
الرسمية.
ويف هذا اإلطار ،يقول املنسق الوطني
للمد ّرسني النواب رمزي رحال « إ ّن «املد ّرسني
النواب انطلقوا منذ بداية العام الدرايس يف
تحركاتهم االحتجاجية أمام املندوبيات الجهوية
للتعليم يف مختلف الواليات من أجل توقيع
الهش ويضمن لهم
اتفاق يقطع مع التشغيل ّ
االنتداب الرسمي ،ال س ّيام أ ّن الوزارة وقّعت يف
ماي  2018اتفاقاً مع الجامعة العامة للتعليم
األسايس يقيض بانتداب املد ّرسني النواب الذين
انتُدبوا بني سبتمرب  2006و 30جوان 2017
عىل دفعات .وسوف يت ّم وفق هذا االتفاق،

كل املواد وعدد االنتدابات الكايف
البرشية يف ّ
لس ّد الشغور سنوياً ،باإلضافة إىل االعتامد دامئاً
عىل املد ّرسني النواب بعقود مؤقتة» .يضيف
مرزوق أ ّن «أقساماً ع ّدة مل ت ُن ِه كامل برامجها
التعليمية يف العام املايض بسبب أزمة املد ّرسني
من جهة وأزمة كورونا من جهة أخرى .ومن
غري املمكن استكامل الربامج بصفة رجعية،
علامً أ ّن أقساماً كثرية تشكو نقصاً يف عدد
مد ّريس بعض املواد».
يرفض املد ّرسون النواب انتداب نحو 2600
مد ّرس نائب من جملة أكرث من عرشين ألفاً
ينتظرون االنتدابات الرسمية ،علامً أ ّن النقص
يفوق سبعة آالف مد ّرس .كذلك يرفضون
السياسة الرتقيعية التي تعتمدها الوزارة سنوياً
عرب التعويل عىل املد ّرسني النواب بعقود

انتداب  40يف املائة من املد ّرسني النواب
املعنيّني بالتسوية .لك ّن االنتداب ال يشمل
أقل من
العدد املتّفق عليه سنوياً ويغطّي ّ
 10يف املئة من العدد اإلجاميل سنوياً ،وهو ما
ظل ارتفاع عدد املد ّرسني
يُع ّد نسبة ضئيلة يف ّ
النواب سنوياً».
من جهتها ،دعت الجامعة العامة للتعليم
كل املد ّرسني النواب باختالف
الثانويّ ،
أوضاعهم إىل رفض تسلّم التكليف بالنيابة
أي غطاء كان ،سواء أكانت نيابة ظرفية
تحت ّ
أو نيابة مسرتسلة .وطلبت الجامعة من هؤالء
املشاركة الكثيفة يف التج ّمع االحتجاجي املزمع
تنفيذه أمام وزارة الرتبية يوم الخميس 29
سبتمرب الجاري ،للمطالبة باالنتداب الرسمي
وفق االتفاق املوقّع قبل أكرث من سنتني.
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ما ب
عد العودة المدرسية والجامعية
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اإلنقطاع المدرسي وحرقة القصّر

* لطفي املاكني

البحث يف أسباب نفور االطفال واملراهقني عن املؤسسة الرتبوية
تُجمع مختلف التقارير الصادرة عن مختلف الهياكل الرسمية
ومثلها عن منظامت املجتمع املدين عن وجود ترابط وثيق بني
ظاهرة االنقطاع املدريس ومختلف املشاكل املرتتّبة عنه وعن االرتفاع
القص املشاركني يف عمليات الهجرة غري النظامية
املتواصل ألعداد رّ
(الذين وصلوا السواحل االيطالية او الذين مل يتمكنوا من ذلك) اذ ان
هاجس االلتجاء إىل «خيار» الهجرة يف سن مبكرة وبطريقة محفوفة
بكل انواع املجازفة والخطورة اصبح مهيمنا عىل غالبية الناشئة
املراهقني الذين نفروا من املؤسسات الرتبوية والتكوينية.
وعكست األرقام املعلنة يف مفتتح السنة الدراسية الجديدة عن
حجم معظلة االنقطاع املدريس ذلك ان سنة  2021ـ  2022عرفت
مغادرة ما يزيد عن  100ألف تلميذ عن مواصلة الدراسة وتذهب
األرقام إىل تثبيت انقطاع  100تلميذ يوميا عن الذهاب اىل املدرسة
او االعدادية او املعهد وهو رقم يعكس خطورة هذه الظاهرة التي
عجزت الدولة وباقي مؤسساتها عن معالجتها او الحد منها.
يعكس نفور تلك اآلالف من االطفال واملراهقني للمؤسسة
الرتبوية اىل حجم املشاكل املزمنة التي مل تعرف حلوال حقيقة من
قبل الحكومات املتعاقبة التي غرقت يف املناكفات الحزبية ذلك ان
السنوات املاضية مل نعرف االستقرار الحكومي (يف الغالب حكومة يف
اقل من سنة) وبالتايل مل تحظى أي من امللفات الكربى ومنها الرتبية
والتعليم باالولوية وهذا ما أشارت اليه اغلب االطراف املتداخلة يف
هذا امللف من هياكل رسمية ومنظامت املجتمع املدين حيث تعاين
اغلب املؤسسات الرتبوية من تردي البنية االساسية اذ ال يتوفر بعديد
املدارس املاء الصالح للرشب ومثله املرافق الصحية االخرى اضافة اىل
حالة االقسام وعدم تسييج تلك املدارس خاصة يف املناطق الداخلية.
* غياب الطرق السالكة
زيادة عىل صعوبات الوصول إىل تلك املؤسسات الرتبوية لغياب
الطرق السالكة او عدم توفّر وسائل النقل كام أ ّن نسبة التأطري تبقى
دون املطلوب رغم وجود الكثري من الشغورات اال انه دامئا يتم االلتجاء
إىل الطرق الهشة للتشغيل بدل ادماج املعلمني واالساتذة النواب
بالرغم من االرقام املعلنة سنويا عن الذين متت تسوية وضعياتهم اال
ان ذلك ال يفي بالحاجة يف ظل الحديث عن ارتفاع اعداد املتعلمني

تدعيم برنامج «الفرصة الثانية»
وتنويع الشراكات مع الخارج
والتأطري واالحاطة عامل مهم لشد التالميذ اىل املؤسسات الرتبوية من
خالل االنشطة والربامج اال ان غياب النوادي (وهي ظاهرة تفشت يف
السنوات االخرية حتى عىل مستوى الجامعات) قلّل من فرص انجاز
التظاهرات الثقافية والرياضية التي كانت يف عقود سابقة مجاال
واسعا للتنافس واكتساب املهارات وهنا نتحدث عن الرياضة املدرسية
والجامعية واملرسح املدريس وغريها من املسابقات الوطنية التي كانت
تحفز الناشئة عىل ابراز قدراتهم الفكرية والبدنية.
* إرتفاع األرقام
ال تخفى أغلب القراءات املعلنة من قبل املتابعني مللف الهجرة
غري النظامية ان هناك عالقة سببية بني االنقطاع املدريس وارتفاع اعداد
القص املشاركني يف عمليات الحرقة وهذا ما أكّده الناطق الرسمي
رّ
للمنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية مؤخرا حيث اكد
عىل ان اعداد هؤالء متزايدة ويف كل الحاالت اي اذا كانوا مرافقني
لعائالتهم او بدونهم حيث قاربت اعدادهم اىل حد شهر سبتمرب
الجاري ما يزيد عن  2700قارص وصوال اىل ايطاليا عىل مدى االشهر
املاضية للسنة الحالية وهو رقم يُغني عن كل تعليق اذ ان املتمعن يف
األرقام املعلنة من قبل املنتدى يالحظ تصاعد وتريتها من شهر إىل آخر
بشكل يبعث عىل ا لحرية واالنشغال اذ ان السؤال املطروح يبقى دامئا

* وزير الرتبية فتحي السالويت
القص خاصة بالنسبة للذين مل
مرتبط بالكيفية التي شارك بها هؤالء رّ
يرافقوا عائالتهم اي من حرضهم او دفعهم او سهل ركوبهم يف تلك
املراكب املزدحمة بالحارقني إىل السواحل االيطالية.
وعرب الناطق الرسمي للمنتدى رمضان بن عمر عن استغرابه
للصمت الذي خيم عىل جميع مؤسسات الدولة املعنية بشأن الطفولة
من تفاقم هذه الظاهرة والتطبيع معها دون القيام باي خطوات للحد
القص
منها إىل درجة ان االخبار املتواترة عن وصول العرشات من رّ
اىل ايطاليا اصبح امرا مألوفا يف حني ان االصل يف االشياء هو البحث
يف األسباب واملسببات وعدم االتكال عىل أن السلطات االيطالية
القص إىل
ومبوجب قوانينها الداخلية ومثلها االوروبية متنع ارجاع رّ
بلدانهم االصلية حيث تكون ملزمة بتسجيلهم يف منظومتها التعليمية
او التكوينية وتوفري جميع املستلزمات التي يحتاجها وهذا العامل
هو الذي دفع بالعائالت اىل اصطحاب االطفال يف عمليات الهجرة غري
النظامية حتى تجرب السلطات االيطالية عىل إيوائهم وضامن االقامة
القانونية.
* اشكاليات ومواجهات
السيناريو ليس هو االطار الوحيد واالمثل الذي سيعيشه القارص
حال وصوله األرايض االيطالية اذ ان الكثري من االشكاليات قد تعرتضه
يف صورة عدم تفطن السلطات الرسمية اىل وجوده هناك ما يعني
مواجهته ملخاطر عديدة تدفعه لالنخراط يف سلوكات اجرامية وهذا
ما تم توثيقه يف حاالت عديدة مبا يطرح رضورة البحث عن حلول
حقيقية لهذه املعظلة املتفاقمة يف ظل تجاهل الهياكل الرسمية لها
بالرغم من ان تونس كانت اول بلد يف منطقتها االفريقية والعربية
التي صادقت عىل مجلة حقوق الطفل وغريها من املواثيق االخرى
منتصف التسعينات.

* رمضان بن عمر

*برنامج حقيقي
ال ميكن القطع مع هذه الظاهرة اال بوضع برنامج حقيقي لالحاطة
والتأطري للمتمدرسني واملنقطعني وهنا نشري إىل ما ذكره وزير الرتبية
فتحي السلوايت من توجه لتدعيم برنامج الفرصة الثانية والذي ميثل
أمال جديدا ملن انقطعوا عن التعليم خالل السنوات املاضية مبا يجنبهم
االنحرافات او البحث عن رحالت الحرقة هذا اضافة اىل تعزيز برامج
االحاطة والتأطري داخل املؤسسات الرتبوية وخارجها اذ ان «الجمود»
الذي تعرفه اغلب دور الشباب والثقافة البد ان يطرح مسألة الكيفية
التي تصاغ بها طريقة تنشيطها حتى تخرج من اسلوب الغرف واالجبار
اي ان توضع الربامج واالنشطة من قبل رواد هذه الدور وهو ما سيكون
حافزا لهم عىل االقبال املكثّف عىل مختلف النوادي وهذا ما يغيب
حاليا.
* غياب الحوار
كام يغيب أيضا الحوار داخل املجتمع مبختلف مكوناته حول هذه
الظاهرة ليقترص االمر عىل الجوانب القانونية والردعية تحديدا يف حني
يفرتض ايجاد آليات خطاب يالمس واقع تلك الرشيحة قادر عىل اقناعها
بتجنب ذلك «الخيار» مع تقدميه للبدائل العملية يف عالقة باعادة
ادماجهم باملؤسسات الرتبوية وهنا يفرتض دعم مبادرة الفرصة الثانية
وقد تتوسع تلك البدائل بتنشيط االتفاقيات املشرتكة التي كانت سائدة
يف عقود سابقة بني الهياكل الرسمية التونسية ونظرياتها االجنبية ومثلها
بني املنظامت والجمعيات ذات التقاليد العريقة يف التبادل الشبايب
بأوجهه املختلفة مبا يفتح للناشئة فرص تكوين وتشغيل ضمن اطر
منظمة بعيدا عن ركوب املجهول وما يسببه من مآيس للعائلة واملجتمع
ودامئا نؤكد عىل اهمية العدالة االجتامعية من قبل الدولة الن غيابها
يعمق الشعور بالدونية والتميز الطبقي والبحث عن الحلم خارج البالد.
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الحوار المجتمعي
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رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية لألولياء والتالميذ لـ «الشعب»

السنة الدراسية الجديدة ستكون أصعب من سابقاتها واملؤسسة الرتبوية
تعاني من تدني البنية التحتية ومحدودية املوارد البشرية
*حوار لطفي املاكني
عديدة هي الصعوبات التي تواجهها العودة املدرسية للسنة
الجديدة بسبب تراكامت مل تعالج يف إبانها من قبل سلطة االرشاف
وهذا ما توقف عنده رضا الزهروين رئيس الجمعية التونسية لألولياء
والتالميذ يف حديثه لـ «الشعب» اضافة اىل االنعكاسات املرتتبة عن تلك
االشكاليات العالقة عىل املناهج املعتمدة وعىل التالميذ يف ظل حالة
العزوف املتزايدة عن الدراسة وعدم القدرة عىل الحد من الفوارق بني
املؤسسات الرتبوية والجهات التي تنتمي إليها.
* لو تبين لنا اهم الصعوبات التي تواجهها
العودة المدرسية؟
ـ الصعوبات عديدة ونذكر منها ما جاء يف البالغات الرسمية
بخصوص افتقار  400مدرسة ابتدائية للامء الصالح للرشب اضافة اىل
البنية االساسية املهرتئة من ذلك عدم تسييج املؤسسات التعليمية
وفقدان االبواب ومحدودية املوارد البرشية اذ ان الرضورة تستدعي
توفري حوايل  3آالف مدرس لكن اليوم يتم االعتامد عىل النواب النجاز
الدروس.
كام ان الربامج التعليمية انتهت صلوحيتها وهذا بشهادة وزير
الرتبية ومثل تلك الصعوبات وغريها دليل عىل ان السنة الدراسية
ستكون اصعب من سابقاتها.

البد من تساوي حظوظ النجاح بني مختلف ابناء الطبقات باعتبار بان
املؤسسة الرتبوية كانت ترمز للمصعد االجتامعي عىل مدى عقود وهذا
ما مل يعد حاصال بل ان املدرسة باتت ترمز لرتسيخ الفوارق بني من
لديه االمكانيات املادية وغالبية محدودي الدخل وكل هذا سيزيد من
عديد املؤرشات السلبية عن تفيش ظاهرة االنقطاع املدريس وتزايد نسبة
االمية بشكل يثري الكثري من التخوفات والتساؤالت عن مستقبل االجيال
القادمة.
* على ذكر تدني مستوى التعليم ما
تفسيرك لما تضمنته طبعة كتاب الفرنسية من
اخطاء لغوية؟
ـ ما حصل هو إساءة إىل مصداقية املنظومة الرتبوية حيث اصبحت
محل سخرية حتى من صحف أجنبية وهذا ما يذكرنا بالعدد الكبري
من التالميذ الذين حصلوا عىل اصفار يف اختبار الفرنسية خالل امتحان
الباكالوريا.
كام اريد ان اذكر بريتوكول طبع اي وثيقة ورضورة التأكد من جميع
املعطيات شكال ومضمونا اضافة اىل ان هناك مسؤوليات متعددة حتى
ال يتحمل وزر الخطأ طرف وحيد مع االشارة اىل االجراءات املتخذة
يف مرحلة النسخ االولوية وأعني املراجعة والتدقيق حتى تكون صالحة
للطباعة والسحب وتجدر االشارة أن االخطاء ال تقترص عىل املرجع
املذكور فقط وهو ما يجب االنتباه اليه.

يمكن تطويق تداعيات ذلك؟
ـ ما تعرفه املستلزمات املدرسية من ارتفاعا لالسعار هي صورة
حقيقية عن غالء املعيشة الذي تعاين منه غالبية العائالت
* هناك مسألة مزمنة ونعني مغادرة اآلالف
* وكيف تفاعلت سلطة
التونسية يف ظلّ تدهور املقدرة الرشائية وهذا ما انعكس
سلبا عىل عجز تلك العائالت عىل مجابهة تكاليف العدوة سنويا للمؤسسات التربوية اعداد منهم اتجهت
االشراف مع هذه الوضعية غالء أسعار
املدرسية التي ال تقترص عىل توفري الكتب والكراسات للحرقة فهل هناك خطة لتطويقها؟
التي أشرت إليها؟
المواد
ـ ما نتج عن املنظومة التعليمية الحالية هو تدين نسب النجاح
ـ بالنسبة لسلطة االرشاف فانها اكتفت
واالقالم بل تشمل كذلك النقل واللمجة وخاصة الدروس
الخصوصية التي باتت رضورية من منظور تلك العائالت مقابل ارتفاع نسبة املنقطعني عن الدراسة لعدم قدرتهم عىل النجاح
بالتعامل مع مرشوع املدرسة بصفة عامة
خلق
المدرسية
مع تدين مستوى التعليم ونحن هنا كجمعية األولياء ويف ذلك اهدار للطاقات البرشية واملادية ويف مثل الظروف الصعبة
بانصاف الحلول او حلول ظرفية والدليل
رصفات املشطة يف التي تعيشها البالد اقتصاديا واجتامعيا فإن العائالت هي من باتت
ان الوزير يدعو املجتمع املدين للمساهمة
المساواة
عدم
والتالميذ بقدر ما نستنكر بعض الت ّ
عالقة بتقديم الدروس الخصوصية اال اننا ال نعارضها تشجع أبنائها عىل ركوب زوارق الهجرة غري النظامية مبا كرس عقلية
يف ترميم املؤسسات الرتبوية او فتح باب
مطلقا اذا ما كانت للعائلة امكانيات مادية تخصص جزء لدى الجميع يف ان الحل هو يف مغادرة البالد بعد ان فقدوا االمل يف
التربعات وهذا ما اعتربه حلوال ظرفية يف حني وغياب تكافؤ
منها لدعم ابناءها اال ان كل ذلك لن يحجب الصعوبات املستقبل بغياب االمان والكرامة واالستقرار لديهم وهو ما يستعدي
ان واقع االمر يحتاج السرتاتيجية انطالقا من
بين
الفرص
التي تعاين منها غالبية رشائح املجتمع عىل اننا نحرص معالجة حقيقية لالوضاع االقتصادية واالجتامعية والرهان مجددا عىل
خريطة املؤسسات الرتبوية الحالية ومعرفة
عىل تحسيس اصحاب املهنة مبراعاة ظروف العائالت املؤسسة الرتبوية كمصعد اجتامعي لغالبية رشائح املجتمع.
االرقام الحقيقية للنمو الدميغرايف اي املناطق
التالميذ
التي تشهد ضغطا يف عدد املتمدرسني ومن
وخاصة توفري الكراس املدعم
* أي دور ترونه للجمعية وغيرها
هنا تتبني خطة التطوير واالنجاز النه ال ميكن
والكتاب املدعم مع دعوتنا يف
اإلشراف
سلطة
من مكونات المجتمع المدني في
التعامل مع مرشوع مستقبيل بحلول حينية
الوقت نفسه األولياء اىل التحكم يف املصاريف
المنظومة التربوية؟
لتجاوز معيقات قيام املدرسة بدورها داخل املجتمع.
بعدم اقتناء املواد غالية الثمن وكذلك دعوة
تعاملت مع
ـ هناك عالقة مع االسف تغيب فيها الثقة بني
املربني لعدم مطالبة التالميذ مبستلزمات غري
األولياء والتالميذ من جهة واملؤسسات الرتبوية
مشروع
* هل تقدمتم بمقترحات في إطار دوركم رضورية وكل هذا يبقى حلوال ظرفية يف غياب
من جهة اخرى وهذا ما كان له تأثري عىل املنظومة
كمجتمع مدني؟
سياسة حقيقية ملعالجة الوضع االقتصادي
المدرسة
لكل اضافة اىل استقالة عدد من االولياء عىل القيام
ـ عملنا منذ مدة عىل اعداد مرشوع اصالح كامل يرتكز عىل مراجعة واالجتامعي هي مسؤولية الدولة بدرجة اوىل
بدوره ونحتاج لكثري من الوقت للوعي بأهمية دور
الرتاتيب القانونية بعدما متت معاينته من عوائق منذ اصالح سنة  1991املطالبة بتوفري ما يحقق التوازن بني الجهات
الحلول
بأنصاف
املجتمع املدين ومنظامته املهتمة بالشأن الرتبوي كام
ومثله اصالح سنة  2022حيث مل تتخذ كل االجراءات للنهوض باملدرسة وتكافؤ الفرص بني ابناء الوطن الواحد الن
انه ال معنى وال جدوى من اي برامج او اسرتاتيجيات
لذلك البد من املراجعة عىل مراحل مختلفة وقد توجهنا بهذا املرشوع نتائج اخر السنة تكشف عن وجود تفاوت
الحلول
أو
دون دور فاعل لألولياء وهذا ما يحصل بالبلدان
إىل رئيس الجمهورية واىل رؤوساء الحكومات ووزير الرتبية ولدينا قناعة يف نسب النجاح بسبب افتقار أغلب الجهات
املتقدمة استنادا إىل ان املؤسسة التعليمية مؤسسة
الظرفية
باهمية املرشوع النه من اعداد مختصني لهم دراية واطالع بالواقع والفئات ملقومات التفوق والتم ّيز وهذا بسبب
بالدرجة االوىل طاملا انها تحتضن ابناؤها ومن هنا تربز
الرتبوي وبالتايل كانت رؤيتهم من خالل هذا املرشوع لالصالح عىل مدى تخيل الدولة عن دورها االجتامعي.
اهمية املقاربة التشاركية يف دعم واعادة إشعاع دور
السنوات القادمة،
* هل مازال الحديث عن مجانية التعليم ممكنا املؤسسة الرتبوية الن القرب هو أساس الفعل والتغيري وهذا يتطلب
توحيد الجهود واالقتناع برضورة تحمل مختلف الصعوبات النه مبرور
* تذمرات عديدة ومتواصلة بسبب غالء ومستساغا؟
ـ الحديث عن مجانية التعليم يف املطلق وهم الن الجميع يساهم الوقت ستتغري الكثري من املسائل نحو االفضل.
االدوات المدرسية ستكون سببا في عدم التحاق
الكثير من التالميذ بالمدارس والمعاهد فكيف يف متويلها من خالل متويل امليزانية باشكال مختلفة ومن وجهة نظري
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الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين
وزارة الرتبية تتوخّى سياسة «الصمت» وعقود للمرّة الخامسة على التوالي
متثل العودة املدرسية حدثا مجتمعيا
باعتبار أن املسالة الرتبوية هي القاسم
املشرتك بني أفراد املجموعة الوطنية وهاهي
تنطلق يف ظل وضع اقتصادي واجتامعي
يتسم بارتفاع نسب التضخم والتهاب األسعار
جعل العائالت التونسية عاجزة عن مجابهة
تكاليف األدوات املدرسية التي شهدت
ارتفاعا جنونيا .مام ال اختالف حوله أن
املنظومة الرتبوية تعيش اليوم أزمة عميقة
المست كل نواحي الحياة املدرسية وتتجىل
خاصة يف تردي البنية التحتية للمؤسسات
الرتبوية وندرة التجهيزات ووسائل العمل،
كام يتسم الزمن املدريس اليومي واألسبوعي
بالثقل تسبب يف إرهاق التالميذ وأرسهم
ومختلف الفاعلني الرتبويني.
إ ّن الجامعة العامة للقيمني والقيمني العامني
تسجل النقص الفادح يف املوارد البرشية للقطاع ما أدى
إىل ضعف منسوب التأطري واملرافقة للتالميذ وأحدث
خلال يف عملية النمو املطرد يف حاجيات التالميذ
السيكولوجية والسوسيولوجية .باإلضافة إىل ما ذكر،
فقد تم تهميش دور مكاتب اإلصغاء واملرافقة وعدم

تخصيص فضاءات للمراجعة مجهزة باالنرتنات تواكب
متطلبات العرص والنمو الذهني للتالميذ وقادرة عىل
استقطابهم لتقيهم مخاطر الشارع .كل هذه الهينات
وغريها ترضب يف العمق التعليم العمومي وتؤدي اىل
ارتفاع نسب الترسب ومنسوب العنف وتفاقم بالتايل
أزمة املدرسة العمومية.

االتحاد الجهوي للشغل بالقصرين

ما حكاية عون مكلف بالتدريس؟

ان االتحاد الجهوي للشغل بالقرصين
وبقدر حرصه عىل نجاح العودة املدرسية ويف
ظروف طيبة فانه يتابع بانشغال ما اقدمت
عليه وزارة الرتبية ويف سابقة خطرية حيث
اسندت صفة «عون مكلف بالتدريس»
للمتعاقدين املعنيني بالتسوية بعنوان دفعة
 2022ضاربة بذلك كل النصوص القانونية
وخاصة القانون عدد  112لسنة 1983
واالمر عدد  194لسنة  2017وبذلك ادخلت
صفة هجينة تكرس شكال جديدا من اشكال
التشغيل الهش لتفتح بذلك بابا لتلغيم
العودة املدرسية وارباكها وخلق اجواء من
التطاحن ضاربة بذلك عرض الحائط االتفاق
بني االتحاد والحكومة منذ سنة  2017والذي
يقيض بتسوية وضعية االعوان املتعاقدين

قالت مصادر مطلعة للشعب
أنه متّت املوافقة عىل عقد الهيئة
االدارية القطاعية للجامعة العامة
الساتذة التعليم العايل والبحث
العلمي ،وذلك يوم السبت 24
سبتمرب  2022عىل الساعة التاسعة
( )09صباحا بنزل الهدى الحاممات
الجنوبية ،برئاسة :األخ عبد الله
العيش االمني العام املساعد املسؤول
عن الهجرة والتونسيني بالخارج.
* رمزي

وقفه احتجاجية لعملة وزارة الرتبية

عىل ثالث دفعات.
وبناء عىل ذلك فإن االتحاد الجهوي
للشغل بالقرصين ويف اطار حرصه عىل سري
العودة املدرسية بشكل عادي يدعوى:
ـ وزارة الرتبية اىل االحتكام اىل القوانني
املنظمة لالنتداب وااللتزام باالتفاقيات مع
الطرف االجتامعي.
ـ تنفيذ االمر عدد  194املؤرخ يف 02
فيفري  2017واملتعلق بتسوية االعوان
املتعاقدين وذلك بانتدابهم بصفة عون وقتي.
ـ متكني حاميل االجازة التطبيقية للرتبية
والتعليم دفعة  2021من تسمية بعنوان
مرتبص.
* الكاتب العام
الصنيك االسودي

هيئة ادارية للجامعة العامة
الساتذة التعليم العالي هذا السبت

تتوخّى وزارة الرتبية سياسة الصمت وغض النظر
عن الواقع املأزوم للرتبية وتقسيمه إىل جزر متناثرة
عوضا عن القيام بإصالح تربوي يشمل مختلف
الجوانب واملجاالت تتحاور حوله مختلف األطراف
املعنية وخاصة الفاعلني الرتبويني باعتبار أ ّن الرتبية
مسألة مجتمعية وطنية بكل املقاييس.

لهذه األسباب وغريها فان الجامعة
العامة للقيمني والقيمني العامني تطالب
بـ:
 تسوية وضعية الزمالء أعوانالتأطري واملرافقة املتعاقدين الذين
يوقعون هذه السنة عىل عقدهم
الخامس عىل التوايل ،وذلك بإدماجهم
دفعة واحدة يف خطة قيم أول .املزيد
من انتداب القيمني لتسديد الشغورات
الكبرية واملتزايدة صلب القطاع دون
اعتامد آليات التشغيل الهش
 إيقاف عمليات التصفية للزمالءعرب مجالس التأديب الصورية والتي
ال يعتد مبقرتحاتها بدافع التشفي
والرتهيب.
 فتح باب التفاوض العاجل مع الجامعة العامةحول كافة النقاط املضمنة بالالئحة املهنية للمؤمتر
القطاعي .وندعو كافة الزميالت والزمالء إىل االلتزام
مبهامهم ومشموالتهم التي يتضمنها القانون األسايس
الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ  10جوان . 2013
الكاتب العام /بولبابة الساملي

نظّم الفرع الجامعي لعملة
الرتبية والنقابة األساسية بإرشاف
االتحاد الجهوي للشغل بتونس وقفة
احتجاجية
مبقر وزارة الرتبية حول مطالب
أه ّمها :منحة الحليب والصحة
والسالمة املهنية وزي الشغل وتوزيع
الكتب املدرسية ومنحة العودة
املدرسية ووصوالت األكل.
وت ّم عقد جلسة بني الطرف
االجتامعي و الطرف اإلداري
اسفرت حصول اتفاق عىل تسوية
هذه املطالب مع تسقيفها زمنيا وذلك بأن
ال يتجاوز إتفاق التنفيذ  25سبتمرب .2022

في جامعة النقل

املفاوضة الجماعية
لعمال النقل
غري الرسمي
يف إطار مرشوع الـ  itfوالـ  U2Uلتنمية القدرات
النقابية يف قطاع النقل الحرضي تنظم الجامعة العامة
للنقل بالتعاون مع االتحاد الدويل لعامل النقل itf
ندوة تدريبية حول املفاوضة الجامعية لعماّ ل النقل
غري الرسمي وذلك يومي  28و 29سبتمرب .2022

عيد ميالد سعيد

يف نخوة كبرية من الع ّزة والشموخ ومباهج الفرح والسعادة
احتفل الطفل الوسيم
محمد إياد العكرمي
يوم  13سبتمرب بعيد
ميالده الخامس وباملناسبة
يسعد والديه وكافة أفراد
العائلة أن يتق ّدموا له
بأجمل آيات التباريك
متمنني له عمرا مدي ًدا
ُمفعماً بالسعادة والهناء
ظل أبويه األكرمني
يف ّ
ويقولون له عقبال لـ مائة
شمعة وشمعة يا إياد.
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متفرقات

طالبوا بخفض االداءات

أصحاب االقامات البديلة يقدمون «مشروعا بديال» لكرّاس شروط
اكد حسام بن عزوز رئيس الجامعة املهنية املشرتكة للسياحة
للشعب ان املهنيني من اصحاب االقامات السياحية يثمنون
حذف الرتاخيص لبعث واستغالل هذه املشاريع السياحية
املجددة وذات القيمة التسويقية املضافة ،ولكنهم
يطالبون بتعديل كراس الرشوط املقرتح من
وزارة السياحة كام أ ّن الجلسة املنتظرة
خالل هذا الشهر مع االداريني يف الوزارة
من شأنها ان تبدد الخالف من اجل
الخروجوج بتوافق حول كراس رشوط
يتامىش والتحوالت التي يشهدها القطاع
.
أوضح نبيل السيناوي عضو املجمع
املهني لالقامات السياحية البديلة ان
مرشوع كراس الرشوط يف صيغته الحالية ال
يستجيب لتطلعات ابناء القطاع الذين يرغبون
يف العمل ضمن اطار القانون ال خارجه خاصة وان املشهد
يشمل  700اقامة ومسكن ريفي وسياحي يف املدن والقرى
واالرياف ولكن  90منها فقط مرخص له ويعمل ضمن االطار
القانوين املنظم من قبل بالرتخيص املسبق .

ودعا السيناوي إىل احرتام القانون ولكن مع الدعوة لرفع
الحواجز ،وكل العراقيل يف وجه ابناء املهنة املتحفزين للعمل
وتحقيق القيمة االضافية باالستثامر يف الجهات الداخلية
واملدن العتيقة التونسية وتأمني تشغيل االطارات
وأصحاب الخربات وتطوير املنتوج السياحي
وتنويعه باالنفتاح عىل املنتجني والفالحني
يف كل مناطق الجمهورية .
املنتوجات واملرشوبات
وعن مطالب اهل املهنة قال نبيل
السيناوي الذي قدم مداخلة مبناسبة
اجتامع اصحاب االقامات البديلة باقامة
«قرطاج هيل» ان املطلوب هو تقنني
استغالل استهالك املواد الكحولية عىل
طاولة االكل وتنظميها وتقنينها ضمن كراس
الرشوط والتعويل ال فقط عىل املنتوجات التونسية
من املرشوبات الغازية والكحولية ،الن السائح الداخيل
واالجنبي يطلب ذلك وهذا االمر ،ال ينافس املطاعم .
اما اسكندر الزريبي صاحب اقامة بديلة يف زغوان فقد
طالب بفتح االقامات وضمن الرشوط االمنية والسالمة

وزارة التربية

إعـالن طلب عروض عدد 2022/14

إقتناء وتركيز والوضع حيز االستغالل ملنظومة تصرف الكرتوني
يف املوارد البشرية لفائدة وزارة الرتبية
تعلن وزارة الرتبية عن تنظيم طلب عروض تحت عدد  2022/14قصد اقتناء وتركيز والوضع
حيز االستغالل ملنظومة ترصف الكرتوين يف املوارد البرشية لفائدة وزارة الرتبية.
فعىل املؤسسات املختصة الراغبة يف املشاركة تحميل كراسات الرشوط االدارية والفنية الخاصة
بطلب العروض مجانا عىل الخط عرب منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط «.»TUNEPS
وميكن للمؤسسات غري املسجلة مبنظومة « »TUNEPSاالتصال بوحدة الرشاء العمومي عىل
الخط عىل الرقم  71566364لطلب مزيد من املعلومات حول كيفية التسجيل.
ويتم تقديم العروض املالية والفنية وجوبا وحرصيا عىل الخط عرب منظومة الرشاء العمومي
عىل الخط « »TUNEPSيف أجل اقصاه  21اكتوبر  2022عىل الساعة العارشة صباحا باستثناء
وثيقة الضامن املايل الوقتي التي يتم اما ايداعها مبارشة مبكتب الضبط املركزي بوزارة الرتبية ضمن
ظرف مختوم يحمل عبارة «ال يفتح طلب عروض عدد  2022/14متعلق باقتناء وتركيز والوضع
حيز االستغالل ملنظومة ترصف الكرتوين يف املوارد البرشية لفائدة وزارة الرتبية» مقابل وصل ايداع
يتم تسليمه يف الغرض.
او ارسالها يف ظرف مختوم يحمل عبارة «ال يفتح طلب عروض عدد  2022/14متعلق باقتناء
وتركيز والوضع حيز االستغالل ملنظومة ترصف الكرتوين يف املوارد البرشية لفائدة وزارة الرتبية»
عن طريق الربيد مضمون الوصول او عن طريق الربيد الرسيع وذلك عىل العنوان التايل:
الجمهورية التونسية
وزارة الرتبية
شارع باب بنات  1030تونس
وذلك يف نفس اآلجال ( 21اكتوبر  2022عىل الساعة العارشة صباحا)
هذا وال يتم األخذ بعني االعتبار كل عرض يتم تقدميه بصفة مادية خارج منظومة الرشاء
العمومي عىل الخط « »TUNEPSأو بعد انتهاء األجل االقىص لقبول العروض.
ـ ميكن للمشاركني يف طلب العروض الحضور يف جلسة فتح العروض وذلك باملكان والتوقيت
املح ّدد أعاله.
يتم فتح العروض يف جلسة علنية يوم  21أكتوبر  2022عىل الساعة الحادية عرشة صباحا مبقر
وزارة الرتبية وميكن للعارضني حضور هذه الجلسة.
يبقى العارضون ملزمون بعروضهم مل ّدة تسعني ( )90يوما ابتداء من اليوم املوايل لفتح
العروض.

واحرتام الرتاتيب ،فتح االقامات يف الجهات امام الحفالت
العامة والخاصة واقامة الندوات خاصة يف واليات ال تتوفر
عىل فضاءات سياحية ونزل تقليدية ،هذا مع ادخال املساكن
الريفية ضمن االقامات البديلة والحد من شطط االداءات عىل
القيمة املضافة لتكون مدعام لالداءات عىل النزل و يف حدود
.٪7
آليات عمل جديدة
طريقة عمل الوزارة يف اعداد كراس الرشوط وعدم االصغاء
للمهنيني كانت محل سخط اصحاب املهنة من ماليك ومستغيل
االقامات البديلة ودور الضيافة يف الكاف وجندوبة وسوسة
وجربة وتطاوين وغريها من الواليات التي تستقطب عدة دور
بديلة مثل دار بومخلوف يف الكاف ودار الشنويف ودار الزيتونة
يف سوسة وفيال فردي يف الحاممات .
وينتظر ان يستقر الرأي املشرتك بني اهل املهنة واملنظوين
تحت لواء الجامعة املهنية املشرتكة للسياحة وسلطة
االرشاف عىل كراس رشوط منوذجي يضمن الحقوق ويح ّدد
الواحبات ويؤمن العمل دون ضغوطات امنية ومالية ،وستكون
الجلسات املقبلة املحددة ملستقبل القطاع .
ناجح

مؤتمر االتحاد الجهوي بتوزر يو م 11أكتوبر
يعلم االتحاد العام التونيس للشغل أنّه تق ّرر عقد املؤمتر العادي لالتحاد الجهوي للشغل بتوزر وذلك
يوم الثالثاء  11أكتوبر  2022بداية من الساعة التاسعة ( )09.00صباحا بنزل برأس العني ـ توزر.
يفتح باب الرتشح لعضوية املكتب التنفيذي الجهوي أو الهيئة الجهوية للنظام الداخيل أو الهيئة
الجهوية للمراقبة املالية بداية من يوم الثالثاء  27سبتمرب .2022
فعىل الراغبني يف الرتشح م ّمن تتوفّر فيهم الرشوط القانونية املنصوص عليها بالفصل التاسع والثامنون
( )89من النظام الداخيل لالتحاد العام التونيس للشغل ،أن يق ّدموا مطالب ترشحهم باسم األخ األمني
العام لالتحاد العام التونيس للشغل  ،13شارع الواليات املتحدة األمريكية ـ تونس  ،1002عرب الربيد
الرسيع أو مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي مقابل وصل يف ذلك.
** آخر أجل لقبول الرتشحات يوم االثنني  3أكتوبر  2022عىل الساعة الرابعة ونصف (16.30س)
مساءا.
تقل عن  7سنوات كاملة متتالية عند
يشرتط يف املرتشح أن يكون خالص االنخراط باالتحاد مل ّدة ال ّ
الرتشح وأن يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.
وأن يكون متح ّمال للمسؤولية النقابية مل ّدة  5سنوات كاملة متوالية عند الرتشح أو قد تح ّملها مل ّدة ال
تقل عن  6سنوات كاملة.
ّ
أن يقيم مبركز الوالية وجوبا يف م ّدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بعد انتخابه.
** مالحظة:
ال يتجاوز عدد املتقاعدين باملكتب التنفيذي الجهوي العضوين.
يض ّم املكتب التنفيذي الجهوي امرأتني عىل األقل طبقا للفصل ( )87من النظام الداخيل ،وال مينع عدم
تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
ـ يجب أن يتض ّمن املطلب:
 1ـ الرقم اآليل للمرتشّ ح أو املع ّرف الوحيد أو نسخة من بطاقات االنخراط املبارش.
 2ـ آخر بطاقة خالص لسنة .2022
 3ـ املسؤوليات النقابية التي تح ّملها املرتشّ ح وتواريخ تح ّملها.
 4ـ رضورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخيص ورقم الهاتف الج ّوال.

األمني العام
نورالدين الطبويب
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التجارة االلكترونية:

مؤسسة دولية لتسويق املنتوجات التونسية
اعلنت مؤسسة «دو يب ورلد» مز ّود الحلول اللوجستية الذكية املتكاملة
والهادفة إىل متكني التدفق التجاري حول العامل ،عن إطالق منصتها
للتجارة اإللكرتوين يف تونس ،لتمكّن الرشكات التونسية من القيام
باألعامل التجارية خارج حدود البالد بطريقة أكرث سهولة ،مع الوصول
التوسع لتجار الجملة التونسيني يف املواد
إىل أسواق جديدة .وسيتيح ّ
االستهالكية والصناعية اإلستفادة من شبكة واسعة النطاق من الرشكاء
الدوليني حول العامل ،وتوفر أيضً ا سلسلة توريد أكرث أماناً وموثوقية من
خالل شبكة املوانئ والخدمات اللوجستية العاملية التابعة «دو يب ورلد».
وستتمكّن الرشكات التونسية عرب شبكة املستوردين واملص ّدرين
املختصني بالعمليات التجارية املسجلني يف املنصة «دو يب كوم» من
و ّ
النمو بأعاملهم والوصول إىل مصادر منتجات جديدة واستكشاف فرص
أعامل مبتكرة.
ويؤكد إطالق هذه املنصة يف تونس التي يصل حجم سوقها اإلستهالكية
إىل  15مليار دينار تونيس  ،عىل إلتزام «دو يب ورلد» بفتح مم ّرات التجارة
الرقمية يف افريقيا إلتاحة املجال أمام االقتصاديات النامية يف تونس من
الوصول إىل األسواق االسرتاتيجية ،وزيادة متكني الرشكات املحلية من
االرتقاء بأعاملها لتزدهر بشكل أكرب .وتقدم املنصة عروضها للرشكات
التجارية يف دول غانا وكينيا وتنزانيا وزامبيا،واالن تونس والتي متثل
مجتمع أعامل عرب اإلنرتنت يضم أكرث من  4000تاجر.

التجارة اإللكرتونية يف افريقيا منوه مع لجوء املزيد من الرشكات اإلقليمية
الستخدام قنوات التكنولوجيا الرقمية يف التواصل مع املو ّردين واملوزعني.
وتحظى املحطة االلكرتونية مبكانة فريدة تؤهلها لتطوير التجارة عىل
مستوى املنطقة ،وإتاحة الفرصة أمام الرشكات االفريقيةو التونسية
لتجاوز حدود القارة بأعاملها التجارية ،وإيجاد فرص تجارية جديدة
بالتوسع األخري يف شامل
يف افريقيا ومختلف أنحاء العامل .ومع قيامنا
ّ
أفريقيا ،فإننا نق ّدم للرشكات التجارية فرصة استثنائية لالستفادة من
الفرص الكبرية املتوفرة يف املنطقة ككل ،والرشق األوسط وسائر أنحاء
العامل .نحن نأمل أن يسهم نجاح منصتنا الرقمية يف دعم االرتقاء
باالقتصاد التونيس وتعزيز االزدهار يف املنطقة».
تعد منصة «دو يب» بوابة األعامل إىل افريقيا ،التابعة لـرشكة «دو يب
ورلد» ،املز ّود الرائد للحلول اللوجستية الذكية عامليًا ،والتي تضم 295
املنصة الرقمية املبتكرة سوقًا
وحدة أعامل موجودة يف  78دولة .وتوفر ّ
متكاملة للتجارة اإللكرتونية باستخدام حلول سلسلة التوريد الشاملة
للقارة األفريقية وخارجها .وتعمل املنصة عىل ربط الرشكات االفريقية
باألسواق اإلقليمية والدولية ،وضامن تسليم البضائع بأمان وموثوقية
ويف الوقت املحدد .وتوفر قارة افريقيا فرصة فريدة للرشكات الكبرية
والصغرية حيث تضم أكرث من  50دولة ويبلغ عدد سكانها  1.3مليار
نسمة.

تونس الرابعة افريقيا
تساهم  UBUY.comيف حل عدد من التحديات
الرئيسية التي تواجه منو التجارة اإللكرتونية يف افريقيا،
والتي من املتوقع أن تتحول إىل أكرب منطقة للتجارة
وميسة،
الحرة يف العامل ،عرب توفري معامالت مالية آمنة رّ
وإعتامد سياسة تسعري متدرجة للطلبات ذات القيمة
العالية ،وكفاءة إنجازها بشكل وثيق.
وقال محمود البستيك ،الرئيس التنفيذي للعمليات -
حلول التجارة الرقمية يف «دو يب ورلد»« :يواصل سوق

ربط تونس بالعالم االخر
تعد «دو يب ورلد» ملزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية املتكاملة
والهادفة إىل متكني التدفق التجاري حول العامل .وتغطي القامئة الشاملة
ملنتجاتنا وخدماتنا جميع نقاط الربط لسلسلة التوريد املتكاملة بدءا ً
من املحطات البحرية والربية ،وصوالً إىل الخدمات البحرية واملجمعات
الصناعية ،إضافة إىل الحلول التجارية القامئة عىل التكنولوجيا.
ونقدم هذه الخدمات عرب شبكتنا العاملية املرتابطة التي تضم  295وحد ًة
تجاري ًة يف  78بلدا ً عرب ست قارات ،مام يعكس حضورنا البارز يف كلٍّ
األسواق ذات معدالت النمو املرتفعة واألسواق املتطورة
عىل ح ٍد سواء .وإننا نحرص يف كل مواقع عملياتنا
عىل دمج االستدامة واملسؤولية االجتامعية للرشكة يف
أنشطتنا ،ونسعى لتقديم مساهمة إيجابية لالقتصادات
واملجتمعات التي نعمل ونعيش فيها.
وكانت عدة مؤسسات منتصبة يف قطاع التجارة
االلكرتونية تبحث عن توسيع انشطتها من تونس
وتسوق منتوجاتها اىل الخارج مع توفر االمان املايل
والبنيك ووصول البضاعة يف وقتها وهذا ما تسعى اليه
املؤسسة االماراتية الجديدة االلكرتونية» دويب «بتونس

يوفر أكثر من ألف موطن شغل:

تمويل ياباني لتحقيق  ٪10من انتاج الطاقة الكهربائية
أعلنت رشكة «ميتسوبييش باور» إحدى رشكات «ميتسوبييش
للصناعات الثقيلة املحدودة» ،بدء التشغيل الفعيل ملحطة « َرا ِدس ج»
لتوليد الكهرباء بنظام الدورة املركبة والتابعة للرشكة التونسية للكهرباء
والغاز « إس يت إي جي» .وقام ائتالف بقيادة ميتسوبييش باور و
مؤسسة سوميتومو عىل تطوير املحطة التي تبلغ قدرتها  450ميغاواط.
واستهدف املرشوع رفع قدرة توليد الطاقة الكهربائية يف تونس وضامن
استقرار إمدادات الطاقة ،مبا يسهم يف دعم جهود واستدامة التنمية
االقتصادية يف البالد.
قال هشام عنان ،املدير العام للرشكة التونسية للكهرباء والغاز خالل
اجتامع عقده مع أعضاء االئتالف «الطاقة هي املحرك الرئييس للتنمية،
ستلعب محطة توليد الكهرباء « َرا ِدس ج» دورا ً محورياً يف ترسيع النمو
االقتصادي لتونس خالل العقود املقبلة .ونود بهذه املناسبة أن نتوجه
بالشكر للرشكة لهذا املنجز الذي سيسهم يف تلبية الطلب املتزايد عىل
طاقة كهربائية نظيفة ومستقرة وموثوق بها ،باإلضافة إىل املساهمة يف
تحقيق أهدافنا لتحويل قطاع الطاقة باستخدام حلول رائدة مثل وقود
الهيدروجني وتقنيات إزالة الكربون والتقاطه وحلول تخزين الطاقة.
ونتطلع إىل تنمية رشاكتنا مع ميتسوبييش باور لدعم جهودنا يف وضع
املسار املستقبيل الستدامة قطاع الطاقة يف تونس وخلوه من االنبعاثات
الكربونية.
ويتميز التصميم املتقدم ملحطة « َرا ِدس ج» بتلبية األهداف البيئية لقطاع

الطاقة يف تونس واملساهمة يف خفض مستويات االنبعاثات الكربونية،
باستخدام التوربينات الغازية املجهزة للتشغيل بوقود الهيدروجني وذلك
بإدراج حد أدىن من التعديالت.
حلول تقنية ايكولوجية
قال «هيدييش كاواموتو» ،الرئيس التنفيذي مليتسوبييش باور ونائب
رئيس تحويل الطاقة وأنظمة الطاقة برشكة ميتسوبييش للصناعات
الثقيلة :تعكس محطة « َرا ِدس ج» لتوليد الطاقة بتقنية الدورة املركبة،
التزام ميتسوبييش باور طويل األجل تجاه تونس ،حيث وفرت تقنياتنا
املتقدمة الدعم املطلوب للرشكة التونسية للكهرباء والغاز ،لتعزيز

القدرة اإلنتاجية للطاقة يف البالد عىل مدى العقود األربعة املاضية.
وبالتزامن مع احتفال الرشكة التونسية للكهرباء والغاز بالذكرى الستني
لتأسيسها ،نتطلع إىل مواصلة العمل سوياً للمساهمة يف تحقيق أهداف
التنمية املستدامة خالل املرحلة املقبلة ،مبادرين بتوفري أحدث حلولنا
التي تتسم برؤيتها املستقبلية وريادتها العاملية من حيث الكفاءة
ومن جهتها ،ومبوجب اتفاقية طويلة األمد ،ستقدم ميتسوبييش
باور خدمات الصيانة للمحطة والتي تتضمن تثبيت منظومة الذكاء
االصطناعي توموين التي تدعم قدرات املراقبة الذاتية عىل مدار
الساعة وطوال العام .ومن جهتها ،تولت مؤسسة سوميتومو مهام أعامل
اإلنشاء وتوفري وتركيب املعدات.
الوكالة اليابانية تمول
ت ّم متويل مرشوع محطة « َرا ِدس ج» من إدارة املساعدات اإلمنائية
الرسمية التابعة لوزارة الخارجية اليابانية من خالل الوكالة اليابانية
للتعاون الدويل  ،JICAويف إطار مبادرات الحكومة اليابانية تحت عنوان
الرشاكة من أجل جودة البنية التحتية.
وأسهم مرشوع محطة « َرا ِدس ج» يف توفري  70فرصة وظيفية ثابتة،
وقرابة  2000وظيفة خالل مرحلة التطوير ،باإلضافة إىل استخدام
محتوى ومواد وموارد.
ناجح
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اعتداء في مركز االمن بباب بحر على صحفي

إىل متى تواصل مثل هذه التجاوزات؟
قالت النقابة الوطنية للصحفيني أ ّن الصحفي بـ «إذاعة تونس
الدولية» سفيان بن نجيمة تعرض ليلة الجمعة  17سبتمرب 2022
إىل اعتداء همجي وعنيف من قبل ثالثة أعوان أمن مبركز األمن
بباب بحر املعروف بـ «مركز الستيام» بتونس العاصمة وذلك
يف سابقة خطرية تستهدف الصحفيني وحرية العمل الصحفي.
وادانت النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني االعتداء الخطري
وغري املسبوق عىل الصحفي بـ «إذاعة تونس الدولية» سفيان
بن نجيمة مطالبة وزير الداخلية باتخاذ كل اإلجراءات التأديبية
يف حق املسؤولني األمنيني مبركز «الستيام» بباب بحر» وإدانة
هذا االعتداء السافر بصفة علنية معربة عن متسكها بحق بن
نجيمة يف مالحقة املعتدين قضائيا الفتة اىل أنها ستعمل عىل توفري كل الدعم النفيس والقانوين له.
وأوضحت النقابة أن بن نجيمة تنقل إىل مركز األمن املذكور لتقديم شكاية يف عملية سلب
«براكاج» تعرض لها ،وعند وصوله إىل مركز األمن عرف الصحفي بصفته وبسبب تنقله إىل املكان،
وخالل االنتظار رفقة مجموعة من املواطنني ،دخل أحد األعوان إىل مركز األمن ووجه السب والشتم
لجميع الحضور .إالّ أ ّن الصحفي سفيان بن نجمة عمل عىل رصد االعتداء األمني عليه وعىل
الحارضين وتصويره عرب هاتفه الجوال ،وفور تفطن العون إىل تصوير الصحفي له ،اعتدى عليه يف
البداية لفظيا وشتم مهنة الصحافة والصحفيني/ات وقام مبصادرة هاتفه وتكبيله بـ «املينوت»  ،ثم
اقتاده إىل غرفة بعيدا عن كامريا املراقبة باملكان حيث تناوب  3أعوان عىل االعتداء عليه بالعنف
الشديد وبالسب والشتم .
وأضافت أنه تم احتجاز الصحفي منذ منتصف ليلة  17سبتمرب إىل حدود الساعة السادسة صباحا .
السؤال املطروح إىل متى ستتواصل هذه التجاوزات ومن يحمي القطاع من هؤالء وهل سيكون
التحقيق ُمنحازًا لكشف مالبسات الفعلة أم أ ّن األمر سيكون هكذا تحت أي عنوان يطمس معامل
الجرمية.
رمزي

مركز فنون بمدينة جمال يولد من رحم الخراب

شباب عازم على تغيري املشهد...

أن معركة الثقافة هي أكرب املعارك وارشسها واكرثها حدة
خاصة بعد العرشية السوداء التي عاشتها تونس.
االستثامر يف الثقافة يحتاج اىل الجرأة واملغامرة والتفرد والثقة
والتميز واالنتصار للعقل والجامل والحلم وثقافة الحياة والرقي
الروحي .الثقافة هي منط حياة امن بها مجموعة من شباب
مدينة جامل من والية املنستري غسان قاسم وطالل أيوب هام
القبس أمنا بأن الخيال أهم من املعرفة رغم أن الطريق كان
محفوفا باملخاطر والعراقيل والوصول النجاز حلمهام مل يكن
سهال يف ظل االنكشاريني والسامرسة والسكون والجمود وغياب
الدعم وسياسة االجهاز عىل الثقافة واملثقفني واملبدعني .لكن
طالل وايوب اختارا املجازفة باميان جارف وحارق يف االستثامر
يف الحلم واألمل واملعرفة والثقافة والحياة.
*قاعة سينام (ابن خلدون) مبدينة جامل مغلقة منذ عرشين
عاما تنعق فيها الغربان ويعشش فيها الظالم  .بصفاء األنفس
وجداول ماء الروح تحولت اىل مركز فنون تأوي شباب مدينة
جامل النشاد أناشيد الحرية وعزف معزوفة تثوير العقول
واألنفس وتجويد العواطف حتى ال تلعن جامل أوالدها .هذا
االنجاز الذي يولد من رحم الخراب يسري عكس بوصلة الساسة
يف ظل غياب دار ثقافة ودار شباب مبدينة جامل.
ومن شامئل هذا املولود عسري الوالدة أنه ولد من نوتة
القلب وروح النص .مركز فنون مبدينة جامل فضاء ثقايف مستقل
هاجسه الثقافة الجادة املجددة واملناضلة من أجل انسانية
االنسان .فضاء منفتح عىل جميع الفنون وعىل جميع الرشائح.
وبعد تعب وعرق ومع توفر االرادة وبقلبني نابضني بالثبات

واالميان مبرشوعهام كان االفتتاح الرسمي ملركز فنون مبدينة
جامل يوم  10سبتمرب  2022الذي حرضه عديد املبدعني والفنانني
واملثقفني .من جامل ومن جميع معتمديات والية املنستري
وكذلك عديد الجاملية املقيمية بالعاصمة وحضور السيد وايل
املنستري .واملعتمد األول ومعتمد جامل ورئيس بلديتها والسيد
املندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالوالية ونحن يف «الشعب»
نتمنى ان ال يكون حضورهم ترشيفا وألخذ بعض الصور فقط
بل هم جميعا مطالبون بالدعم املتواصل لهذا املرشوع اللوحة
الفسيفسائية النبيلة .االفتتاح اثثته عديد الفرق نذكر :الدمى
العمالقة واملاجورات .وبعض الشعراء والفنان يارس الجرادي.
وقد علمنا ان فضاء مركز الفنون بجامل منذ االفتتاح الرسمي
أنجز عديد العروض يف املرسح واملوسيقى والسينام والشعر
حتى أصبح ال يستطيع تلبية جميع طلبات الحضور .فألتجأ
اىل طريقة الحجز املسبق .مع العلم ان فضاء مركز الفنون أسس
عديد النوادي يف عديد االختصاصات املفتوحة .طيلة ايام
األسبوع للمشرتكني .وختاما نقول كام قال الصديق جامل حلمي
بن صالح .مركز فنون بجامل ولد يك تلتهم الحياة والوليمة هي
الحب واألمل

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ديوان الخدمات الجامعية للوسط
الحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير

إعالن طلب عروض وطني عرب منظومة الشراءات العموميّة على ّ
الخط «تونيبس» عـــــــدد 2022 / 03
لتزويد الحي الجامعي فطومة بورقيبة باملنستري باملواد الغذائية خالل سنة 2023

يعلن مدير الحي الجامعي فطومة بورقيبة باملنستري إجراء طلب عروض وطني القتناء مواد غذائية لتسديد حاجياته خالل سنة  2023حرصيا عرب منظومة الرشاءات العموم ّية عىل الخط «تونيبس».
عىل ال ّراغبني يف املشاركة بطلب العروض والذين تتوفّر فيهم الضامنات القانونية الرضورية لحسن إنجاز الصفقة موضوع طلب العروض الوطني التّسجيل مبنظومة الرشاءات العموميّة عىل الخط «تونيبس» وتحميل ك ّراس
الرشوط مجانا عرب املوقع www.tuneps.tn
تقديم العروض بإتباع االجراءات عىل الخط ()TUNEPS
يت ّم تقديم العروض حرصيا عرب منظومة الرشاء العمومية عىل الخط ( )TUNEPSعىل املوقع  www.tuneps.tnويت ّم إرسال نظري من السجل التجاري والضامن البنيك الوقتي بالطريقة املادية عن طريق الربيد الرسيع أو
مبارشة إىل مكتب الضبط بالحي الجامعي فطومة بورقيبة باملنستري يف ظرف مغلق بإسم السيد مدير الحي الجامعي فطومة بورقيبة باملنستري يحمل عبارة «ال يفتح طلب عروض وطني عدد  2022/03لتزويد الحي الجامعي
فطومة بورقيبة باملواد الغذائية خالل سنة  »2023حي النسيم سطح جابر ص ب عدد  162ـ  5000املنستري يف أجل أقصاه  2022/10/24عىل الساعة منتصف النهار.
الحصة
ّ
عدد 1
عدد 2
عدد 3
عدد 4
عدد 5
عدد 6
عدد 7
عدد 8
عدد 9
عدد 10

الحصة
بيان ّ
عجني غذايئ ومواد عطرية
الزيت النبايت
خبز من الحجم الصغري «بقات»
خرض وغالل
بيض
لحم دجاج
لحم ديك رومي
لحم بقري وغنمي
أسمــاك
حليب ومشتقاته

مبلغ الضّ امن
1,200,000
400,000
300,000
700,000
200,000
500,000
1,000,000
400,000
200,000
1,200,000

تغلق منظومة الرشاءات العموم ّية عىل الخط يوم  2022/10/24عىل الساعة منتصف النهار وال ميكن بعد هذا األجل قبول أي عرض.
يبقى العارضون ملزمني بعروضهم مل ّدة ستّني يوما ( 60يوما).
يت ّم فتح العروض الفنية واملالية عىل الخط إلكرتونيا وذلك يف جلسة واحدة علنيّة يوم  2022/10/24عىل الساعة منتصف النهار والنصف بإدارة الحي الجامعي فطومة بورقيبة باملنستري.
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منتدى «انسانيات»

هل يكفي أن نكون عاصمة العلوم اإلنسانية واالجتماعية؟
كشفت الندوة الصحفية ملنتدى «إنسانيات» يف دورته التأسيسية من 20
إىل  24سبتمرب  2022والتي انعقدت مبركز الرتجمة مبدينة الثقافة عن
فحوى هذا الحدث العلمي والثقايف الدويل الذي يدور يف فلك العلوم
اإلنسانية واالجتامعية مبا هي علوم نحتاجها اليوم بنفس حاجتنا للعلوم
الصحيحة من اجل خري اإلنسان.
رئيسة منتدى «انسانيات» الدكتورة جهينة بوبكر غريب أكدت أهمية
العلوم اإلنسانية واالجتامعية يف تنمية الفكر ودعم تطور املجتمعات
مشرية إىل أن منتدى «إنسانيات» سعى يف برمجته اىل إبراز الرثاء الذي
تزخر به اإلنسانيات معتربة هذه الدورة التأسيسية فرصة لتبادل املعارف
والخربات مع بلدان مختلفة ثقافة ولغة .واعتربت جهينة غريب أن نجاح
تونس يف احتضانه هو تأكيد عىل أن تونس عاصمة للعلوم اإلنسانية
واالجتامعية .أما رئيسة هيئة الربمجة والتنظيم الدكتورة قمر بن دانة
فقد أشادت بالعدد الكبري للضيوف واملحارضين واملشاركني يف هذه
الدورة األوىل مع الرتكيز عىل الهاجس املعريف والبيداغوجي الذي قاد
املنظمني وأساليبه التقنية التي تقدم بها املعرفة يف املجال ،أو بعبارة ادق
البيداغوجيات املستعملة يف مجال العلوم اإلنسانية وذلك من أجل خلق
فضاء للتساؤل والتفكري والتفاعل .مشرية إىل أن املحارضات واملداخالت
سعت إىل ضامن الح ّد العادل من التناصف بني الباحثات والباحثني وبني
بلدان الشامل والجنوب وبني بلدان الرشق والغرب .أما رئيس الهيئة
العلمية الدكتور هشام الريفي فقد أشار إىل أن منتدى «انسانيات» هو
ملتقى يجمع جزءا من العامل تطرح يف فضاءاته مشاغل وهواجس فكرية
وإنسانية تتعلق باملتغريات واملفاهيم واألزمات وذلك ضمن محورين
كبريين هام الزمان واملكان:
فاملكان سيدرس او سيناقش من جهة االزمنة الراهنة وجذورها يف تاريخ
العرص الوسيط وصوال إىل القرن التاسع عرش .أما املكان فيناقش من جهة
الفضاء مبا هو مناطق وحدود ومعامر وفضاءات خاصة وعامة ومقاه
ثقافية وبازارات وحياة--- ...من جهة ثانية سينظر إىل الفضاء من ناحية
التنقل فيه عرب متابعة التنقل يف العامل العريب اإلسالمي وقضايا الهجرة
والحرقة واللجوء والتهجري راهنا وماضيا.
وسينظر إىل التنقل يف الفضاء ايضا من زاوية انتقال املفاهيم واملعرفة
من ثقافة إىل اخرى ومن لغة إىل أخرى وما ميكن ان يطرحه هذا األمر
من اشكاليات.
ومن املحاور املطروحة للنقاش ايضا محور االزمات املعارصة ثم محور
النظر اىل الصني باعتبارها القوة املهيمنة هيمنة ناعمة عىل العامل وهي

حارضة بأبحاث مهمة (باحثة ومبحوثة) يف هذا املنتدى.
رئيسة لجنة القيادة الدكتورة شرياز العتريي أكدت من جهتها أن الدورة
التأسيسية ملنتدى «إنسانيات» ولدت كبرية عىل مستوى املحتوى فالعلوم
اإلنسانية واالجتامعية ته ّم املواطن ومن الرضوري االشتغال عىل الوضع
«ما بعد كوفيد» يف سياق جيوسيايس يعرف أزمات وحراك .وش ّددت عىل
أهمية التشبيك يف هذا املنتدى الذي تعتربه «الغورا االنسانيات» أين
يلتقي املهتامت واملهتمون والجمهور العريض ضمن فعالياته الثقافية
والفنية :جامعيون ،مثقفون ،فنانون ومكونات مجتمع املدين من تونس
وخارجها .لالنفتاح عىل الطروحات الجديدة يف مجال االنسانيات .ثم
أشادت بدور األساتذة والطلبة املتطوعني يف التنظيم إضافة إىل دعم
الرشكاء واملستشهرين وانخراطهم الجاد يف مشاغل تتبنى أطروحات
حيوية عن البيئة ،الهجرة وغريها من القضايا االجتامعية والفكرية
الراهنة والحارقة ما جعل ميزانية املنتدى ال تتجاوز  470ألف دينار٬
رغم ثرائه وتنوع فقراته الكثرية العلمية والفنية.
ويُذكر ان فعاليات منتدى «انسانيات» يف دورته األوىل من  20إىل 24
سبتمرب  2022كانت باملركب الجامعي مبنوبة ومدينة الثقافة الشاذيل
القليبي وقد اشرتكت يف تنظيمه جامعات :منوبة ،وتونس املنار وعدد

من مؤسسات الجامعية واألكادميية منها معهد البحوث املغاربية
املعارصة« ،املجتمع ذو االهتامم العلمي للرشق االوسط والعوامل
اإلسالمية»« ،جامعة البحث يف الرشق االوسط والعوامل اإلسالمية» وعدد
من الجمعيات األكادميية.
ويهدف املنتدى إىل تقديم مشهد بانورامي عن البحوث يف مجاالت
العلوم اإلنسانية واالجتامعيّة باملغرب الكبري وغريه من املناطق العربية
واالوروبية واالفريقية منها محارضات وموائد مستديرة تق ّدم فيها
شخصياتٌ علم ّي ٌة مرموق ٌة تأ ّم ٍ
الت يف تاريخ هذه العلوم وتح ّدياتها
ال ّراهنة ،ما يقارب  250ورشة بحثية ،لقاءات وعروض أفالم مشفوعة
بنقاش بحضور صناعها ،سهرات موسيقيّة ومعارض فنون تشكيليّة
كام تتطلعت هذه ال ّدورة األوىل إىل فتح فضاء نقاش بني دوائر علميّة
مختلفة يف بعض أه ّم البحوث واملسائل املستحدثة يف مجاالت علوم
الصالت بني جامع ّيني
اإلنسان واملجتمع وتوفري فرصة للتّبادل وربط ّ
وطلبة-باحثني وف ّنانني ومثقّفني من بلدان متع ّددة وتجاوز الحواجز
اللّغويّة والثّقافيّة وإبراز رضورة ر ّد االعتبار للعلوم االنسانيّة واالجتامعيّة
السياسات الثّقاف ّية وإدارة شؤون املجتمع.
يف برامج التّعليم و ّ
* سلمى الجاليص

صيحة فزع للدعم قبل االضطرار للغلق وايقاف النشاط

الفضاء األنيق يف قلب «املدينة العربي» بسوسة و االعداد للدورة الجديدة مللتقى نجمة للفنون

شمس الدين العوين
يف قلب املدينة العتيقة بسوسة فضاء ثقايف يجمع بني تلوينات الفن
التشكييل والشعر واألدب والكتاب والورشات وما مينح املجال فسحة
للكتابة و املطالعة..الفضاء أنيق وهو لجمعية نجمة للثقافة والفنون
بادارة الفنان التشكييل سمري شوشان .
يتحدث سمري شوشان عن مرشوعه الثقايف هذا ليقول «...الفضاء جاء
ليساهم يف الفعل الثقايف بسوسة ويف قلب مدينتها «العريب» وفيه مجال
للمطالعة حيث نعمل عىل دعم رصيدنا من الكتب كام يوفر الفضاء
مجاال لتعلم الرسم واقامة املعارض واللقاءات الشعرية والندوات ولهذا
أرجو مزيد ال ّدعم من مندوبية الثقافة واملصلحة الثقافية لبلدية سوسة
وكذلك مساندة وزارة الثقافة حتّى ال أجرب أمام العجز عىل غلقه وما
ميثله ذلك من خسارة للنسيج الثقايف بسوسة...نحن نعمل عىل االعداد
ملهرجان نجمة للثقافة والفنون وال ّدعم ونتمنى أن نجد اآلذان الصاغية
لنا  ..»..إذ منذ سنوات تنوعت األنشطة التي تقيمها جمعية نجمة للثقافة
و الفنون و التي تشمل عددا من الفنون حيث انتظمت معارض و

أقيمت فعاليات مهرجانات ولقاءات شعرية وأدبية
ومنها مثال االحتفاء بتجربة الشاعر جالل باباي و
تكرميه  .باالضافة اىل فقرات متنوعة شارك فيها
فنانون تشكيليون وموسقيون و شعراء  .تظاهرة
تالقحت فيها الفنون من خالل مشاركة نوعية لثلة
من املثقفني  ..كام سبق ذلك توقيع اتفاقية رشاكة
وصداقة بني جمعية نجمة للثقافة والفنون من
تونس والجمعية املغريبية الفنية والثقافية بالدار
البيضاء ..وذلك اىل جانب النشاط برواق حرضموت
باملرسح البلدي بسوسة تحت عنوان ملتقى نجمة للفنون التشكيلية
دورة الفنان محمد بالعجوزة الذي قدمته الدكتورة كرمية بن سعد
فضال عن شهادات عن تجربته الفنية مع حضور الورشات الفنية و
املعرض الجامعي لهذه الفعالية .الجمعية يرتأسها الفنان التشكييل سمري
شوشان و هو واحد من فناين جهة الساحل قادته املغامرة التشكيلية و
الفنية منذ الثامنينات اىل معانقة الشعراء ضمن محاكاته لقصائدهم
فهو املأخوذ بفتنة القول و سحر الكلامت و ممكنات العبارة الشعرية..

اشتغل يف حيز من رسوماته عىل القصيدة هذه التي
رآها رضبا من الرؤى و األفكار التي يحتاجها الرسام
مثلام يطلب الهواء و الحياة..الرسم لديه مغامرات
مفتوحة يفيض بعضها اىل البعض اآلخر يف كون
تسارعت تحوالته و متغرياته وانحدرت فيه القيم
و تداعت فيه األحالم..و من هنا كانت اللوحة لدى
الفنان التشكييل سمري شوشان مبثابة املالذ حيث
اللون املجال الفسيح للقول بالذات يف تشظيها
ونواحها الخافت ..مثل الجسد يف األعامل األخرية
للرسام شوشان فكرة ممكنة للذهاب بالعبارة اىل ماهو نبع وعطاء
و تواصل و من خالل لوحاته يف هذا السياق تربز الرغبة يف التعاطي
مع االنساين الكامن يف الذات الكينونة وقد وفق يف ذلك من خالل
تخري األلوان املالمئة واللعب عىل األشكال املناسبة ...القضايا االنسانية
عىل غرار القضية الفلسطينية وهموم الناس وتفاصيل وعنارص حياتهم
اليومية وغري ذلك اشتغل عليه سمري الفنان يف عديد املناسبات وخاصة
يف أعامله ومعارضه.
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الفنان النحات محرز اللوز:

أعمال متعددة منها منحوتة «أمومة» بدبي
شمس الدين العوين
الفنان النحات محرز اللوز ينوع نشاطه الف ّني واألكادميي وهو صاحب
عديد املشاركات الفنية يف ملتقيات تونسية و عربية و دولية حيث أنجز
عديد األعامل الفنية يف مجاالت فنون النحت و منها عمله الفني يف
االمارات العربية املتحدة حيث يقيم اآلن و نعني به «أمومة» املعروض
اآلن أمام املدخل الرئييس لندوة الثقافة والعلوم بديب .وهي منحوتة من
الرخام أنجزها سنة ...2013هذا ومنذ فرتة قريبة ويف حفل بهيج بحضور
عديد الفنانني التشكيليني والطلبة وهواة النحت و فنونه وبارشاف الوايل

الدورة  18للمهرجان الصيفي ببوعوان

برنامج و سهرات فنية
تستجيب لكل األذواق

اختتمت منطقة بوعوان من والية جندوبة مهرجانها الصيفي حيث
تنوعت العروض وكان منها العرض الصويف «ناس الفقرة» بفضاء دار
الثقافة بوعوان ووسط حضور جامهريي كبري ...فعاليات الدورة  18لـ
«مهرجان ليايل صيف بوعوان» تنظّمه جمعية إيناس لإلبداع الثقايف
بالرشاكة مع دار الثقافة بوعوان وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية
ومندوبيتها الجهوية بجندوبة واملؤسسة الوطنية لتنمية املهرجانات
والتظاهرات الثقافية والفنية ووالية جندوبة وبلدية بوعوان شهدت
اقباال جامهرييا مميزا يف مختلف سهرات العروض و قد تم خاللها
تكريم الناجحني يف الباكالوريا من رواد دار الثقافة بوعوان اىل جانب
تكريم مجموعة من الشباب املتحصلني عىل جوائز عاملية يف الكرة
الحديدية كام ت ّم تكريم األم املثالية ببوعوان لتكون السهرة مع عرض
للفنان معز الطرودي  .ودعام من املنظمني لالبداع الفني الجهوي
انتظمت سهرة جهوية مع عرض ملجموعة أوالد الرصاوي كام كان
لالطفال نصيب من هذه الربمجة حيث ق ّدم لهم عرض مرسحي
بعنوان «عروس القش» من انتاج رشكة عني لالنتاج بالقريوان ثم ق ّدم
لهم عرض تنشيطي بعنوان «فراس شو» وخصصت سهرة للمرأة
من خالل عرض موسيقي نسايئ بعنوان «مفتاح الديوان» وهو عرض
يجمع بني املالوف واغاين الراشيدية ليختتم املهرجان بعرض مرسحي
لألطفال بعنوان «بياض الثلج» لرشكة أمواج لالنتاج بسوسة ...وعن
هذه الدورة التي متيّزت بحسن تنظيمها افادتنا االستاذة أمرية غرياين
مديرة املهرجان ومديرة دار الثقافة بوعوان ان هيئة التنظيم حاولت
من خالل مختلف فقرات املهرجان االستجابة لكل االذواق وحسب
محدودية االمكانيات املتاحة من خالل تقديم طبق فني يجمع بني
املوسيقى الصوفية والفن الشعبي واملوسيقى الطربية النسائية
والعروض املرسحية الهادفة وذات الطابع الرتبوي التثقيفي،كام حرصت
عىل التوجه بالربمجة ملختلف الرشائح االجتامعية ولفئتي الطفل واملرأة
باالساس وحسب الخصوصيات والطابع الريفي للمنطقة.
شمس الدين العوين

ورئيس بلدية صفاقس و مندوب الشؤون الثقافية بها و مدير املعهد
العايل للفنون والحرف وكذلك النحاتني املشاركني يف هذا امللتقى الدويل
و منهم ضيوف تونس من االمارات العربية املتحدة والجزائر واألردن...
ت ّم اختتام فعاليات امللتقى الدويل للنحت ببلدية صفاقس ،دورة باسم
«املرحوم فتحي اللوز» حيث « النحت وسيط مصالحة مع املحيط»...
كانت كلامت املسؤولني املذكورين عىل جانب كبري من الرضا تجاه
الدورة و نشاطها و منجزها الفني وفق الوعي بهكذا عمل و مبادرة تجاه
الفنون و االبداع و الفضاء و ممكنات جامله و املحيط مبا يشري اىل أن
يكون امللتقى الحقا منتظام بصورة دورية ومنفتحا عىل تجارب و أسامء
أخرى من العامل ..وباملناسبة كان لنا هذا الحوار مع النحات محرز اللوز
منسق هذه الفعالية الدولية الكربى ليقول مشريا اىل امللتقى والفكرة
املؤسسة له والحيثيات «...امللتقى كان حلام من سنوات و هو حلم فنان
أن تكون بالده مثل بالد العامل و منها الصني التي شاركت يف فعاليات
ضمنها تخص الفنون والنحت ومن ذلك مشاركايت االخرى كفنان نحات
بكل من االمارات العربية املتحدة والبحرين وايطاليا ومرص والجزائر
وسلطنة عامن ..ويف هذه املشاركات وخاصة يف تجربتي بالصني سنة
 2008حاولت استنساخ نفس التجربة حيث كانت هناك ندوة علمية
و فيها عالقة النحات بالهندسة املعامرية من خالل حضور مهندسني
وفق تصور فني جاميل للفضاء العمومي من مفرتقات طرق وحدائق
عمومية وكان التتويج مبعرض ميسح حوايل  18هكتارا كمساحة عرض
ليدعى الفنانون ومعهم الفنانون الصينيون ليكون العمل عىل الحجارة
والرخام والربونز وهذا فيه مفهوم شامل و عميق للصناعة الثقافية
..هناك تصور لفعاليات كهذه يف قطاعات هي الشامل والوسط والجنوب
وبقاعات كربى للعرض مع إقامات للفنانني وأشغال الورشات وكان هذا
مبثابة الطموح الذي يشغلني يف سياق اسرتاتيجية تحضن كل الفنون
خاصة وإنّنا لنا من الخصوصيات و الجوانب الحضارية الكثري ...كنت
أطمح دامئا لكل هذا ومنه أيضا مدرسة لتعليم النحت بكل أنواعه وكل
مايجعلنا نحافظ عىل تراثنا الفني .»...ويضيف الفنان النحات محرز
اللوز عن هذا امللتقى ضيفا «...عمر فكرة امللتقى سنتان واقرتحت هذا
املرشوع عىل الشباب يف عالقتهم بصفاقس وهم من جاؤوا إليها للدراسة
والتدريس و من يقيم فيها و من يحبها خاصة مع احساسنا بالتشوه
البرصي لصفاقس وتراجع حضورها الجاميل األنيق كعاصمة عريقة لها
تاريخها وتراثها ورجاالتها وحاولنا ألن نكون كنحاتني فاعلني يف ما يخص
استعادة جامل صفاقس ...أنا عىل جانب كبري من الرضا عىل منجز هذا
امللتقى الهام الذي يجمع بني النحت و النقد بني النظري و املامرسة

الفنية و ما نتج عن أعامل الفنانني املشاركني رغم أيام اشتد فيها الحر
خالل الدورة و ما بلغته األعامل من رفعة ذوق و جاملية و حسن
تقبل عند الجمهور املتابع للفعالية و استعراض املنحوتات خالل حفل
االختتام بقرص البلدية ...كانت األمور يف مستوى اآلمال املرجوة و ككل
عمل برشي كانت هناك هنات بسيطة منها يف الجانب اللوجيستييك
من حيث الدعم مثال .»...و يواصل مشريا اىل «...هي دورة التأسيس و
الرهانات و كان التعاون مع املعهد العايل للفنون و الحرف بصفاقس
بادارة الدكتور فاتح بن عامر مميزا حيث الندوة املهمة و الكتاب املمتاز
الحاوي للدراسات و البحوث و املقاالت املتصلة بالنحت و فنونه بارشاف
الكوميسار ألفة معىل و املعرض الخاص باألعامل املنجزة بارشاف
الكوميسار عبد العزيز الحصايري فضال عن ورشات النحت و غري ذلك
من نشاط املشاركني من الفنانني التونسيني و العرب من الجزائر و مرص
و األردن و االمارات التي تم تكريم فنانتها املشاركة نجاة ميك ملنجزها
و تجربتها ...هكذا هو محرز اللوز فنان نحات وناشط باستمرار يف اعداد
الفعاليات املتصلة بالنحت وفنونه و حضور بارز يف فعاليات دولية يف
تونس وخارجها تنسيقا ومشاركة ..

اختتام فعاليات الدّورة  37لمهرجان بوسالم

مسرحية «موش فيكسيون» ..وتنوّع يف العروض
الفنية...
بالتعاون مع بلديّة بوسامل ودار الثقافة وبارشاف
املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة اختتمت
جمعية املهرجان الفالحي والثقايف ببوسامل فعاليات
ال ّدورة  37للمهرجان املنتظمة حيث تعددت العروض
ومنها عرض موسيقي « كافون» وعرض تنشيطي مع
مجموعة الرتيستو للتنشيط والرتفيه وعرض مرسحي
كوميدي بعنوان «البحث يجيب» وعرض مرسحي
لألطفال بعنوان «العنكبوت والكمبيوتر» وعرض
موسيقي بعنوان «تسلطينة» وعرض مرسحي كوميدي بعنوان «موش فيكسيون» لدار الثقافة بوسامل وعرض تنشيطي ترفيهي بفضاء دار الشباب
القدمية ليكون االختتام بالعرض املوسيقي الحدث الحرضة «ناس الفقرة» ...دورة جديدة و تنوع يف العروض و السهرات ملهرجان عريق.
شمس الدين العوين

20

ثقافة

الخميس  22سبتمبر  - 2022العدد 1713

الشاعر محمد الغزي لِـ«الشعب»

مهنتي صناعة أجنحة تم ّكن القارئ من التّحليق عاليا (الجزء الثاني واألخري)
* ونزار قباني؟
 علّمني أشياء كثرية لعل أه ّمها أن الشّ عر فتح وغ ْزو .فهذا الشّ اعراقتحم بجرأة نادرة فضاءات يته ّيبها الجميع وهي فضاءات الجسد
والرغبة والغريزة.
قصائد نزار قباين تتب ّدى للقارئ وكأنّها قادمة من بعيد ،من زمن غري
معلوم ،من مستودع أرسار مجهول ،تقول الرغبة وتس ّمي الجسد وتعلن
عماّ تخفّى وتكتّم وظلّ يف أعامق النفس مطمورا لكأن هذه القصائد
رضج بعد خجال
بعصور الوثن ّية األوىل ّ
أمس رحام :فالجسد فيها مل يت ّ
الحب مل يتح ّول إىل
من نفسه ،والرغبة مل ترت ّد إىل الداخل خائفة ،و ّ
الوثني» ِسمة تس ُم قصائد نزار وتش ّده إىل
فعل محظور .هذا «اإليقاع ّ
الحب الكربى يف التاريخ اإلنساين :ملحمة قلقامش ،نشيد
أقدم نصوص ّ
اإلنشاد.
ومثل هذه ال ّنصوص يفتح شعر نزار قباين عن طريق اللّغة والكلامت
تتأسس ح ّرية املتقبل بعد أن حارصتها نواميس الحالل
قارة جديدة فيها ّ
والحرام وقوانني املباح واملحظور! بعد الدخول إليها ومامرسة طقوسها
يتعذّر عىل املتق ّبل أن ينظر إىل العامل واألشياء نظرته األوىل! فكلّ يشء
بات مرتبكا مش ّوشا :صورة املرأة ،نظم املجتمع ،سطوة الرجل .أشياء
العامل! لكأنّه العامء الذي يسبق كلّ خلق جديد !
الفقهي الذي انسلخ عن غرائزه وتخلىّ
املفهومي
أعرض نزار عن الجسد
َ
ّ
ّ
وربا
بفتنته
ويحتفي
برغائبه
يزدهي
الحي
بالجسد
ى
ن
وتغ
مالمحه
عن
ّ
مّ
ّ
استتب من نواميس ،واستق ّر من قوانني.
تواطأ معه للخروج عىل ما
ّ
الحاسة وال ّرغبة فإذا ما
إن تاريخ الحضارة هو تاريخ نسيان الجسد و ّ
تذكّرها املرء تداعت إىل ذهنه صور الخطيئة واإلثم والعقاب .لهذا آثر أن
يهجرها ويحيا خارجها حتى إذا ما أبرصها أنكرها فاس ْرتذلها فأعرض عنها.
هكذا ظلّت ذاكرتنا موشومة بحرائق الخوف ،الخوف من نبض رغائبنا
وإيقاع أجسادنا.
أ ّما الشّ عر فقد ظلّ ينهض يف التاريخ بوظيفة مقابلة ،وظيفة تذكري
اإلنسان بجسده ورغائبه وغائر مشاعره لكأ ّن
الشّ عر نقيض «الحضارة» ففيام تع ّزز هذه ملكة
ال ّنسيان يع ّزز الشعر ملكة التذكّر.
وشعر نزار هو من قبيل ال ّنصوص الكبرية التي
ظلّت ،يف التاريخ ،تستنفر الذاكرة لتقاوم النسيان
والخوف واملوت ،وتعقد مصالحة بني اإلنسان
والفرح .إنّه شعر تعرية وكشف غايته نزع
الحاسة
املق ّدس عن املرأة وال ّرجل والجسد و ّ
الحب من حيث
وهتك كلّ الحجب عن فعل ّ
هو فعل حياة وإعالن وجود فالولوج يف دائرة
هذا الشّ عر ولوج يف دائرة املحظور واملمنوع
واملسكوت عنه من هنا باتت القراءة مثل الكتابة
رضبا من االنتهاك والتّعرية ...حتّى لكأ ّن الغواية
تتب ّدى يف ثوب أبيض نستسلم إىل إيقاعها ط ّيعني.

الفضاء الجديد مبا ينطوي عليه من قيم جديدة ،أما الشّ عر الثاين فهو
شعر الحنني إىل قيم هي باملنظومة األخالقية القدمية أوثق صلة!
لقد قام شعر نزار قباين عىل إيهام كبري ضلّل النقّاد طويال ،فقد حسبوا
أ ّن املرأة هي سبب حظوة الشّ اعر ،والحال أن الشّ اعر هو الذي أعاد إىل
املرأة يف الشّ عر حظوتها .إ ّن مقصد الشّ اعر-يف ما ن ّدعي -مل يكن املرأة
وإنمّ ا الشّ عر.
* قلت إن المرأة كانت مجرد تعلّة لكتابة قصيدة
متطوّرة ...كيف ذلك؟
 لقد تحوّلت صورة األنثى إلى ممارسة نصّية،إلى فعل شعريّ ،إلى غزو لغويّ!
وربا جاز لنا ،من بعد هذا ،القول إ ّن أسباب ذيوع هذه املد ّونة ،مد ّونة
مّ
النص ذاته ،أ ّي كامنة يف إيقاعه وصوره وطرائق
نزار قباين ،كامنة يف ّ
ترصيف القول فيه .لهذا نخطئ التّأويل إذا فزعنا إىل عوامل خارجة عن
املد ّونة نتم ّحلها ونستفتيها.
فال ّنص لديه ليس مج ّرد ما ّدة تشغل حيّزا يف املكان ،وإنمّ ا هو رؤية ونقل
للذّات إىل الوجود ،وهو سبيله إىل الكشف واملعرفة وجرسه إىل اكتامل
االرتواء ومتام الفرح .لكن النص ال يتحقّق إال باملتعة -متعة اللّغة والف ّن-
فهي ق ّوته الحيويّة ،وهي رمز حياته واستمراره وطريقته يف مقاومة
املوت وعنوان وجوده وتحقّقه .فليست املرأة هي األوىل بالنظر والتدبّر
النص ذاته! فامرأة نزار -مثل كل نساء الشّ عراء -كائن
يف شعر قباين ،وإنمّ ا ّ
من كلامت وحروف وورق.
* هل هناك مدرسة شعريّة اسمها مدرسة
القيروان؟
 لنتفق أ ّوال عىل مفهوم املدرسة األدب ّية ،فهي تشري إىل مجموعة مناألدباء تجمعهم عىل تن ّوعهم عدد من املبادئ الجاملة والفكريّة العا ّمة
تشكّل تيّارا أدبيّا له خصائصه الفارقة .كمدرسة البعث واإلحياء ومدرسة
الديوان .فهل ينطبق هذا عىل شعراء
القريوان؟
ال أعتقد ذلك .فلكلّ شاعر قصيدته
املخصوصة ،ولكلّ شاعر أسئلته وطريقته
يف األداء والكتابة .ويكفي أن تقرأ مناذج
من قصائد شعراء القريوان حتى تقف
عىل الفوارق التي تباعد بينها.
والواقع أن مفهوم املدرسة هو نفسه قد
تالىش منذ زمن بعيد ،وأصبح الشّ عراء ال
ينشدون التّامثل بينهم بقدر ما ينشدون
االختالف والتّباين .كلّ شاعر أصبح ميثّل
«مدرسة» ،إذا جاز القول ،لها خصائصها
الفارقة .رمبا جمع الجنوح إىل التّصوف،
السبعينات ،هؤالء الشّ عراء ،لكن
يف ّ
رسعان ما اختار كلّ شاعر طريقه ،ونأى
بنفسه وبشعره عن كلّ تأثّر بالشّ عراء اآلخرين.

تاريخ الحضارة
هو تاريخ
نسيان الجسد
والحاسّة
والرّغبة

* ماذا عن بالغة الغموض؟
 إذا كان النقاد قد تح ّدثوا عن «بالغة الغموض» يف الشعر الحديثالقامئة عىل االستعارات البعيدة وال ّرموز املتلبسة واإلشارات امل ُبهمة،
فربا حملت
فإنّنا مع قباين «إزاء بالغة الوضوح» شعر نزار شعر تسمية ،مّ
ومعانٍ
وربا
،
العبارة يف قصائده ما تحمله اإلشارة من أثقال وأخيلة
مّ
انطوى التّرصيح عىل كثافة التّلميح وعمق دالالته وبعد إشاراته .يتب ّدى
هذا الوضوح مري ًبا مربكا .فإذا كان شعر الحداثة يدعونا عنوة إىل ّفك
وفض مغلق االستعارات واسترشاف دالالت األساطري فا ّن شعر نزار
ال ّرموز ّ
ق ّباين يدعونا إىل استقراء وضوحه حيث يبدو البياض مثقال بال ّدالالت.
فهو مثل الطّبيعة ،ج ّيل يف التباسه ،بريء يف َمكره ،غريب يف ألفته.
وإنّه ألمر ذو داللة أن يظلّ شعر نزار قباين ،شعر الحارضة ،يحتفل بها
ويتغ ّنى مبفرداتها فيام ظلّ أغلب الشعر الحديث شعرا يناهض املدينة،
ويتوق إىل استعادة املكان القديم .الشّ عر األ ّول ،شعر نزار ،هو شعر

* كيف تقيّم المشهد الشّعري التّونسي
وال ّثقافي عامّة؟
 ال أريد أن أقيّم ،ألن يف التقييم أحكاما أريد أن أتحاشاها ،وإمنا سأكتفيباملالحظة والوصف .قد ال نحتاج إىل جهد كبري لندرك أ ّن مد ّونة الشعر
التونيس الحديث تنطوي عىل أزمنة شعريّة كثرية ،تكشف ،مجتمعة،
التونيس وتع ّدده ،وتص ّور ،عىل وجه الخصوص ،تر ّدده
عن تن ّوع الشّ عر
ّ
بني قديم ال يريد أن يختفي متاما وجديد مل يتمكّن من الهيمنة عىل
الساحة الشّ عرية هيمنة كاملة .مث ّة يف هذه املد ّونة قصائد بقيت
مشدودة إىل الرتاث الشّ عر ّي تسرتفد أصوله وتعيد إنتاج عنارصه وفيها
السمع للّحظة ال ّراهنة وسعت إىل تأسيس شكل من
قصائد ثانية أرهفت ّ

الكتابة جديد .وفيها قصائد ثالثة ظلّت مرتبطة بأكرث من زمن ،بأكرث من
متجانس األصوات،
مرجع ّية .مل يكن الشعر التونيس يف يوم من األيّام
َ
السياق
متشاب َه التّجارب .إنّه هذا التّم ّوج والتّباين واالختالف .ويف هذا ّ
أريد أن أبدي أربع مالحظات:
 أن الشّ عر التّونيس صار ي ْجنح إىل الخطاب الذايت ،واختفى مفهوم الت ّياروالحركة واملدرسة تجمع عددا من الشّ عراء لهم خصائص مشرتكة ...كلّ
شاعر باتت له تجربته ،ومعجمه وأسئلته ...صحيح أ ّن الكثري من هؤالء
الشّ عراء مل يبتكروا بع ُد لغتهم ،وبقوا يستعيدون لغة الشّ عراء السابقني
مثل سعدي يوسف ودرويش لكن هذا ال يخفي شوقهم إىل صياغة
معاجمهم املخصوصة.
 أن هناك تراجعا واضحا لقصيدة التّفعيلة وانتشارا واسعا لقصيدةالنرث ...ويبدو أن هذا األمر ال يقترص عىل الساحة الشّ عرية التونسية
وإنمّ ا يع ّم كل الساحات الشّ عرية العرب ّية ....هذه القصيدة ،أعني قصيدة
النرث ،بدت أكرث جرأة واندفاعا من قصيدة التفعيلة خاصة تلك التي
التزمت بالقافية.
 أن هناك اختفاء يكاد يكون كليّا للقصيدة امللتزمة التي ازدهرت إبّانالثورة وبعدها.
 أن هناك تراجعا واضحا للشّ عر وتقدما جل ّيا للخطاب السرّ دي بأنواعه...وكل متابع للساحة الثقافية ال ب ّد أنه الحظ ازدهار الرواية التونسية
ازدهارا الفتا خالل العرشية األخرية ،ومدى تطور أساليبها وطرائق أدائها.
* هل القيروان الغزي والوهايبي فقط؟
 القريوان ليست االسمني اللّذين ذكرت فحسب وإمنا هي أيضا الشعراءالكبار من أمثال فتحي النرصي ،جميلة املاجري ،بشري القهواجي وعبد
العزيز الحاجي ...القريوان هي أيضا عدد من الشّ عراء الرائعني الذين
ظهروا يف السنوات األخرية ميلؤون سامءها برفيف أجنحتهم ...أذكر منهم
الشاعر محمد ال ّنجار الذي يكتب قصائد مفعمة بأنوار الوجد ...تجربة
مه ّمة ينبغي االنعطاف عليها .بالنظر والتأ ّمل ،عبد العزيز الهاممي
الشّ اعر الذي يتج ّدد باستمرار ،راضية الشهايبي التي ما فتئت تكتب
قصائ َد جميلة وعميقة مغسولة مباء املحبة ،معز ماجد الذي يكتب
باللغة الفرنسية قصائد مفتونة بعروبتها .وهاين الفرحاين الذي تتنازعه
اللغتان العربية والفرنسية.
أضف إىل هؤالء جيال جديدا من الشعراء يخوضون تجربة الكتابة
بحامسة وإرصار كبريين ،وي ِعدوننا بنصوص أبهى وأعمق ...إنهم أبناؤنا
الرائعون الذين يقرعون أبواب القصيدة بأي ٍد من ضوء وماء.
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ثقافة

أحد المهرجانات المؤهلة لجوائز األوسكار

نجيب بوكثري يقود «ترينو» اىل مهرجان بنيوزيلندا السينمائي
يشارك الفيلم التونيس القصري «ترينو» للمخرج نجيب بوكثري
يف مهرجان السيناميئ بنيوزيلندا (من  7إىل  30أكتوبر) املقبل
 ،حيث ينافس يف املسابقة الرسمية للمهرجان الذي يُعد أحد
املهرجانات املؤهلة لجوائز األوسكار.
ويحيك الفيلم قصة طفل صغري يهرب من جسده الفاشل وحياته
املنعزلة بالسفر يف أحالمه التي شكّلها من مجالت تحرضها له
أمه؛ ولكن زوج والدته يحث أم الصبي عىل التوقف عن اهتاممها

الشديد به ،فيتخذ األم واالبن خطوة مهمة قد تغري حياتهام.
وت ّم عرض الفيلم يف مهرجان لوس أنجلوس السيناميئ الدويل
حيث كان يف االختيارات الرسمية مبسابقة األفالم القصرية ،كام
نافس يف املهرجان الدويل لألفالم الوثائقية.
فيلم «ترينو» من تأليف وإخراج نجيب بوكثري ،ويشارك يف
بطولته محمد قريع ،ماكس بيمربتون ،كوثر الذوادي ،وإلينور
كرو يف إنتاجه رشكات العهد السابع لالنتاج ومؤسسة يس يف

يب لالنتاج  ،iaويتوىل مهمة توزيع الفيلم يف العامل العريب رشكة
مؤسسة ماد للتوزيع.
نجيب بوكثري مخرج وسيناريست وموسيقي تونيس يعيش يف
لندن ،درس املوسيقى وهندسة الصوت يف جامعة ويست لندن
عام  ،2011ثم تفرغ لدراسة التصوير السيناميئ ،ويعمل نجيب
حاليًا عىل تطوير أول أفالمه الروائية.
ناجح

الدورة  42للمهرجان الدّوليّ للشّعر بتوزر:

جائزتني دوليتني يف الشعر والنقد
بعد الدورة  41من املهرجان ال ّدويل للشعـــر بتوزر التي انتظمت تحت
شعار الشعر والتطبيع ،وكانت دورة مقاومة التّطبيع عرب الشّ عر مبا
طرحته من محاور ذات العالقة بالقض ّية الفلسطين ّية ،وقضايا التّح ّرر
االجتامعي ،ومجابهة العوملة املتو ّحشة،
الوطني يف العامل ،وأفق التّح ّرر
ّ
ّ
وأفق الثّورات العرب ّية يف القرن الحادي والعرشين ،تنظم جمعية
املهرجان الدويل للشعر بتوزر ،تحت إرشاف وزارة الشؤون الثقافية
واملندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ،الدورة  42من املهرجان الدويل
للشعر بتوزر آخر شهر نوفمرب  ،2022وتحديدا من  24إىل  ،27تحت
شعار «الشعر وتشكيل الصورة» ويف إطار انفتاح املهرجان عىل الشعراء
الشبان وتحفيزهم عىل اإلبداع والتعريف بأعاملهم وتثمينها ،أعلنت
الهيئة املديرة لل ّدورة  42عن فتح باب الرتشح لنسخة ثانية للجائزة
ال ّدول ّية «أبو القاسم الشّ ايب» ألدب الشّ باب (أقلّ من  35سنة /اإلصدار
األ ّول).
وجاء يف بالغ الهيئة أ ّن هذه الجائزة مفتوحة لكلّ الشّ اعرات والشّ عراء
الذين تقلّ أعامرهم عن  35سنة ،والذين أصدروا دواوينهم األوىل خالل
سنتي  2021و ،2022عىل أن تكون املشاركة مبخطوط شعر ّي باللغّة
العرب ّية الفصحى أو بكتاب شعر ّي منشور خالل سنتي ،2022 / 2021
وأن يكون هو اإلصدار األ ّول والوحيد ملؤلّفه ،وألاّ يكون املرتشّ ح قد شارك
سابقا باملخطوط أو بالكتاب يف مسابقة أخرى أو مسابقة موازية - .يف
حالة املشاركة مبخطوط شعر ّي يجب أن يكون العمل مع ّدا وجاهزا
لل ّنرش ،ومل يسبق نرشه أو طبعه ورق ّياً أو رقم ّيا ،أو فوزه بجائزة مشابهة،
وألاّ يق ّدم يف الوقت ذاته لجائزة أو مسابقة أخرى ،كام ال يجوز للمرتشّ ح
أسايس،
املشاركة بأكرث من مخطوط ،عىل أن يكون باللّغة العرب ّية كرشط ّ
وأال يتجاوز حجم العمل 120صفحة حجم أ ،5مع العلم أن هيئة
املهرجان ال تلتزم بإعادة املخطوطات أو املجموعات الشّ عريّة املنشورة

وزارة الصحة
مستشفى قرنبالية

سواء فازت أم مل تفز .وسوف يُستبعد كلّ عمل مخالف للشرّ وط أو
يحق للفائزين إضافة أ ّي تعديل عىل
تنقصه بعض املرفقات .كام ال ّ
العمل الفائز بعد إعالن ال ّنتائج.
وسوف يت ّم اإلعالن عن الفائزيْن أثناء أو بعد فعاليّات ال ّدورة  42من
املهرجان ال ّدو ّيل للشّ عر بتوزر حاملا تنهي لجنة التّحكيم املتك ّونة من
الصامة العلم ّية عملها ،فيام تُق ّدر
أساتذة أجلاّ ء معروفني بال ّنزاهة و رّ
قيمة الجائزة بألف دينار للفائز باملجموعة الشعرية املنشورة ،أ ّما إذا
كان الفائز األ ّول مخطوطا فتكون الجائزة طباعة مخطوطه وتوفري 150
نسخة منه للمؤلّف - .يت ّم اإلعالن عن الفائزيْن وتسليم الجائزة إثر
ال ّدورة  42للمهرجان يف حفل خاص باملناسبة يُعلن عن موعده يف اإلبّان.
وعىل املرتشح إرفاق مشاركته بسرية ذات ّية مح ّررة باللّغة العرب ّية للمشارك
موضّ حا فيها العنوان الربيد ّي ،ورقم الهاتف والربيد اإللكرتو ّين ،وترسل
نسخة ورق ّية مرفقة بـ  CDيحتوي عىل العمل املشارك عىل العنوان
الربيد ّي التّايل :محمد بوحوش ،ال ّنهوض االجتامعي ،توزر الشرّ فة .2243
الجمهوريّة التونس ّية ،مع إرسال نسخة رقم ّية عىل العنوان االلكرتو ّين
التّايل للجمعيّة internationalpft@gmail.com :وتستقبل الهيئة
املشاركات إىل غاية يوم  20أكتوبر  2022بدخول الغاية.
كام أطلقت الدورة  42من املهرجان الدويل للشعر بتوزر وبالرشاكة مع

دار القلم للنرش والتوزيع الجائزة الدولية للمخطوط النقدي األ ّول حول
الشعر التونيس ،وهي جائزة مفتوحة أمام أهل الفكر من كتّاب النقد
والباحثني من تونس وخارج تونس ،للمشاركة مبخطوط نقدي يكون
محوره األدب التونيس وباللغة العربية الفصحى.
وتتمثل الجائزة يف نرش املخطوط النقدي بالرشاكة مع دار القلم للنرش
والتوزيع التي تلتزم بإمضاء عقد النرش مع الفائز لحظة اإلعالن عن
النتائج خالل فعاليات الدورة  42من املهرجان ،كام توفر الدار وجمع ّية
املهرجان  150نسخة لصاحب املخطوط ،وتحتفظ دار القلم للنرش
والتوزيع بحقوق الطبعة األوىل.
أما عن رشوط املشاركة يف هذه املسابقة فهي أن يكون البحث أو
الدراسة املقدمة ،مخطوطاً ُمعدا ً للنرش ومل يسبق نرشه ،أو طبعه ورقياً
أو إلكرتونياً ،أو فوزه يف جائزة مشابهة ،وأال يقدم يف ذات الوقت لجائزة
أو مسابقة أخرى ،كام ال يجوز للباحث أو الناقد املشاركة بأكرث من
مخطوط ،وأن يلتزم البحث أو الدراسة النقدية باملعايري العلمية وأن
يكون مستوفياً رشوطها مع توضيح الهوامش واملصادر واملراجع يف
البحث ،وأالّ يتجاوز حجم العمل  80صفحة (حجم أ.)4
وباملقابل ال تلتزم هيئة املهرجان بإعادة املخطوطات سواء فازت أم مل
تفز ،وسوف يت ّم اإلعالن عن الفائز أثناء فعاليات الدورة  42من املهرجان
الدويل للشعر بتوزر ،ويُستبعد أي عمل مخالف للرشوط أو غري مكتمل
املرفقات ،كام ال يحق للفائز إضافة أي تعديل عىل البحث الفائز بعد
إعالن النتائج.
وتُرسل األعامل املشاركة مرفقة بالسرية الذاتية باللغة العربية للمشارك
موضحاً بها العنوان الربيدي ،وأرقام الهواتف والربيد اإللكرتوين ،مع
تقديم ملحة عامة حول املخطوط املشارك به يف صفحتني عىل أقىص
تقدير وذلك قبل  20أكتوبر .2022

طلب عروض عدد 2022/03

يعتزم مستشفى قرنبالية اجراء طلب عروض يخص
MAD d’un Automate de Biochimie 240 tests/heure avec achat de réactifs

البيانات
MAD d’un Automate de Biochimie 240 tests/heure avec achat de réactifs

مبلغ الضامن الوقتي
 1500دينار

تتم املشاركة يف طلب العروض وجوبا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط «تونيبس» وميكن للمشارك تحميل ملف طلب العروض مجانا عرب املوقع www.tuneps.tn
ـ ترسل الظروف املحتوية عىل العروض االدارية واملالية والفنية وجوبا عرب منظومة الرشاء عىل الخط «تونيبس»  www.tuneps.tnوفقا لدليل االجراءات املعد من طرف الهيئة العليا للطلب العمومي.
ـ اال بالنسبة للضامن الوقتي والنظري من السجل التجاري فيتم إرسالها وجوبا يف ظرف خارجي يختم ويحمل عبارة «طلب عروض عدد MAD d’un Automate de Biochimie 240 tests/heure avec achat 2022/03
 de réactifsـ ال يفتح» بالربيد الرسيع او الربيد مضمون الوصول يف ظرف خارجي مختوم باسم السيد مدير مستشفى قرنبالية شارع فرحات حشاد  8030قرنبالية او يسلّم مبكتب الضبط مبستشفى قرنبالية
ويغلق باب الرتشحات آليا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط «تونيبس» يوم  24أكتوبر  2022عىل الساعة التاسعة والنصف صباحا.
تفتح العروض املادية وعىل الخط يف جلسة علنية حدد تاريخها ليوم  24أكتوبر  2022عىل الساعة العارشة صباحا عىل الخط «تونيبس»
وفيام يتعلق بالوثائق التي سيتم ارسالها حسب االجراءات املادية يعتمد يف ذلك عىل ختم مكتب الضبط
تقىص آليا العروض التي مل تتضمن وثيقة الضامن الوقتي أو جدول االسعار الفردية ووثيقة التعهد.
يبقى املرتشحون ملزمني بعروضهم ملدة 120يوما بداية من اليوم املوايل آلخر اجل لتسلم العروض.
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منتخب تونس جاهز لمواجهة جزر القمور

اكتشاف الالعبني الجدد وبروفة قبل ال ّلعب أمام الربازيل
حصة تدريبية منوذجية ضمن برنامج تحضرياته
أجرى املنتخب الوطني ّ
للمباريات الودية التي سيجريها ض ّد كلّ من منتخب جزر القمور يوم 22

سبتمرب واملنتخب الربازييل يوم  27سبتمرب ،يف باريس استعدادا لنهائيات
كأس العامل قطر .2022
واحتضن امللعب األوملبي حامدي العقريب برادس ،تدريبات املنتخب
الوطني التي ارتكزت أساسا عىل الجانب التكتييك ،وتطبيق الخطة التي
ينوي املدرب الوطني اعتامدها يف اللقاء األول.
كام سعى اإلطار الفني خالل هذه الحصة ،إىل تعديل متركز الالعبني
يف مختلف الوضعيات الدفاعية أو الهجومية ،قبل أن يخوض الالعبون
مباراة تطبيقية يف نهاية الحصة التدريبية.
وشارك كل الالعبني الذين وجه لهم املدرب الوطني الدعوة للمشاركة
يف هذا الرتبص ،يف الحصة التدريبية وذلك من أجل التعرف عىل مدى
جاهزية كل الالعبني.
وميكن القول أ ّن املنتخب جاهز ملواجهة جزر القمور مبا أ ّن يف نيّة املد ّرب
جالل القادري التعويل عىل األسامء الجديدة بن ّية اكتشاف تأقلمها مع
املجموعة التي تبقى من كوادر املنتخب املطالب باالقناع يف مباراة جزر

القمور واثبات حسن استعداده للمونديال القطري أمام منتخب الربازيل
الذي سيلعب بكامل نجومه.

فالريي يختار تمثيل تونس يف كأس العالم

يان فالريي العب أنجي الفرنيس والالعب الدويل السابق يف أصناف الشبان للمنتخب الفرنيس  ،من أب فرنيس وأم تونسية ،إختار منتخب تونس
وأمىض الوثائق الرضورية التي ينتمي مبوجبها رسميا إىل املنتخب التونيس ،ويضع نفسه عىل ذمة اإلطار الفني واملنتخب التونيس دون قيد أو رشط.
هذا وبالتنسيق مع الناخب الوطني جالل القادري ومع ناديه إلتحق فالريي مبقر تربص املنتخب يف فرنسا انطالقا من مساء يوم أمس االربعاء 21
سبتمرب . 2022

الهادي
املقراني
مدربا جديدا
لنجم املتلوي

كلّفت هيئة نجم املتلوي املد ّرب
الهادي املقراين مبه ّمة تدريب الفريق
خلفا للمدرب اقبال الرواتبي الذي خيرّ
االنسحاب من مهامه بعد قرار اللجنة
الوطنية لالستئناف القايض بإقرار النتائج
الحاصلة يف مرحلة النزول وبالتايل نزول
نجم املناجم إىل الرابطة الثانية ،ورشع
املقراين يف مهامه عىل رأس الفريق.

صراع خفي بني عمار و حروش
إ ّن ما يجري داخل أسوار ادارة التحكيم يؤكّد توتر العالقة بني عماّ ر عواز الطرابليس املدير وياسني حروش
رئيس دائرة التكوين والرسكلة ،هذه العالقة بلغت الربود والفتور والصدام غري املعلن وتوضّ حت الصورة
خالل غياب ياسني حروش عن تربص حكام النخبة بقمرت ،هذا الغياب نابع عن شعور باستهدافه من قبل
املدير ومحاولة عرقلته والقضاء عليه وفسح املجال لالستحواذ عىل دائرة التكوين والرسكلة واالمتحانات
وأكرب دليل منح الثقة ملحمد املدب املعزول من قبل وديع الجريء بعد ان كان مكلّفا بتعيني حكام رابطة
ناجي الشاهد ،وهذا دليل عىل فشله وعكس أنور هميلة ومراد حمزة الذين سامهام املوسم الفارط املكتب الجامعي فإ ّن محمد املدب مل تصدر يف شأنه ال برقية تعيني ال من
رئاسة الجامعة وال من املدير بل هي تسوية شفاهية ليكن ظلّ ياسني حروش وعني املدير والغاية هي احراجه.
إ ّن ما يجري ال يخدم البتة التحكيم و يزيد يف متاعبه و سنكشف لكم قريبا نتائج هذه النزاعات وماهي مآالتها وكيف الحظ ذلك عصام عبد الفتاح الذي عبرّ عن أسفه لتدهور
وضعية التحكيم وما آلت اليه االمور و كيف ان الخامات املوجودة غري مستغلة ،مؤكدا استعداده التام لتقديم العون إلدارة عماّ ر عواز الطرابليس عىل كلّ املستويات داعيا
املدير إىل التعاون مع دائرة التكوين و الرسكلة ،مشاكلنا عدت الحدود و أصبح األجانب يحاولون إيجاد الحلول فيام رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم مازال مل يلتفت ملشكل
رضر األسايس منه هو التحكيم،
سيعصف بادارته لو مل يعجل باجتامع املدير ورئيس دائرة التكوين والرسكلة وجها لوجه وطرح كل املشاكل ووضع حد للتصارع املحموم واملت ّ
فال تربصات وال تدريبات وال تكوين فقط أل ّن املدير ورئيس الدائرة متخاصمني.
محمــد

رئيس رابطة الوسط سوسة القريوان سابقا الحاج
حسني فيالة يف ذمّة اهلل
انتقل اىل جوار ربه املغفور له بإذن الله رئيس رابطة الوسط سوسة القريوان
سابقا الحاج حسني فيالة
وعىل اثر ذلك يتق ّدم قسم الرياضة بجريدة «الشعب» إىل عائلة الفقيد بأحر
التعازي و املواساة راجني من الله العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته و أن
يسكنه فسيح جنانه.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون
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يحدث في الجامعة التونسية للمالكمة( الحلقة الرابعة)

ملاذا لم يمض املحكم الثاين سفيان اجلريبي؟
 ...كانت املحكمة الرياضية اصدرت برئاسة االستاذ ماهر بن ضياء (وزير
محكم اول وسفيان الجريبي
الرياضة سابقا) وعضويها االستاذين جابر الشقراين اّ
محكام ثان القرار التحكيمي الثاين يف القضية عدد  2021/342ـ بعد الطعن
الذي قدمه محمود الهاممي ينوبه االستاذ املحامي وائل الحداد اما املطعون
ضدها فهي جامعة املالكمة ينوبها االستاذان صفوان بن رضا شامخ وأحمد
التونيس اما موضوع الطعن فهو القرار الصادر عن الهيئة املستقلة لالنتخابات
والقايض بفوز قامئة السيد عمر الحمزاوي املرصح بها بعد انعقاد الجلسة العامة
لجامعة املالكمة نحن نقدم عىل أعمدة «الشعب» هذا القرار التحكيمي بنية
واضحة وهي ان « الرياضة يف تونس» تحكمها لوبيات واطراف تتخفى وراء
الستار ـ «إلعسار العمل» داخل الجامعات عىل اختالفها واختالف قضاياها
الوهمية التي من شأنها «اكثار القيل والقال» وبالتايل يظل الكل معلقا بني
ما ستقرره الهياكل الرياضية من قرارات تحكيمية قد تؤدي إىل ابطال قرارات
اللجنة املستقلة لالنتخابات التي رفعت شكاية إىل النيابة العمومية وقد انفردنا
يف الشعب بنرش نص الدعوى كامال يف عددنا السابق وذلك للتدليل اوال عىل
اهمية ما تطرحه القضية من اشكاالت جوهرية عىل مستوى «تركيبات الهيئات
املديرة ،ثم يف عالقة باملسؤوليات داخل هذه الهيئات نفسها ـ نقول هذا ونحن
نعرف طبيعة العالقة الجيدة التي تربط رئيس جامعة الكرة وديع الجريء
وشقيقه وجيه برئيس النادي البنزريت سابقا عبد السالم السعيداين ولنا يف ملف
النفزي منوذجا لتلك العالقة (؟) كام اننا نعرف طبيعة عالقة محمود الهاممي
بوديع الجريء وهو تحالف هدفه محاربة رئيس اللجنة الوطنية االوملبية محرز
بوصيان! ـ وهذا يعني أ ّن وديع الجريء هو من حرض عبد السالم السعيداين ـ
حتى هو خارج الحدود ـ عىل اثارة املشكلة وادعاء ان ال احد عني من ميثله يف
الجلسة العامة ـ عىل كل حال نحن كشفنا الوجه الخفي للعبة الكواليس لنصل
يف الحلقة الخامسة التي فيها تركيز عىل عدم امضاء املحكم الثاين لهيئة املحكمة
الرياضية وعدم االمضاء عىل الحكم ـ رغم امضائه من طرف رئيس مجلس
التحكيم الريايض االستاذ أكرم الزريبي.
* من هنا كانت البداية!
يعرض األستاذ الحداد انه مبناسبة انعقاد الجلسة العامة االنتخابية للجامعة
التونسية للمالكمة سجلت الهيئة املستقلة املرشفة عىل االنتخابات خروقات
عديدة سبقتها وتخلّلتها اجراءات باطلة علام وان القامئة التي ينوبها شاركت
يف االنتخابات وقد حرض جميع النوادي طبقا للقامئة املعدة من طرف املكتب
الجامعي والبالغ عددها  50جمعية وبعد عملية التثبت ق ّررت اللجنة املستقلة
لالنتخابات رفض التفويض املعمول به من ممثل الجمعية العسكرية بباجة
بتعلّة كون صفة كاتب عام مساعد للجمعية ال تسمح له باملشاركة باالعتامد
عىل الفصل  18من النظام األسايس وبذلك شاركت  49جمعية يف االنتخابات
وبعد عملية التصويت والفرز انتهت اللجنة إىل قرارها املطعون فيه وذلك بفوز
قامئة السيد عمر الحمزاوي بـ  24صوتا مقابل  23صوتا للطاعن أي ملحمود
الهاممي.
وحيث طلب االستاذ الحداد بابطال النتيجة املذكورة ،وذلك لعدم قانونية
اعامل الجلسة العامة االنتخابية وذلك نظرا لقبول تصويت ممثل النادي
الريايض البنزريت مبقتىض تفويض من الكاتب العام للهيئة التسيريية للنادي
وليس من رئيس الجمعية كام يستوجب ذلك القانون االسايس للجامعة وما ورد
ايضا ببالغات الجامعة ذاتها وادىل مبؤيدات الثبات ذلك وانتهى اىل طلب قبول
الطعن شكال ويف االصل بنقض القرار املطعون فيه  2020/12/19للخروقات
القانونية كإبطال القرار الصادر عن اللجنة املستقلة لالنتخابات املع ّينة من
طرف املكتب الجامعي.
* اإلجراءات
وبالجلسة املعيّنة لها القضية وبعد تتايل نرشها تحضرييا بجلسة املرافعة
املح ّددة ليوم  26ـ  2ـ  2021حرض االستاذ وائل الحداد عن القامئة الطاعنة
وحرض االستاذان الشامخ والتونيس عن املطعون ضدها وبعرض تركيبة الهيئة
عىل القوادح القانونية سلمت منها .وأبدى جملة االطراف استعدادهم للرتافع
رصحت املحكمة باختصاصها بالنظر يف
عىل ضوء ملحوظاتهم الكتابية بعد ان ّ
النزاع باعتباره نزاعا انتخابيا يدخل تحت طائلة نظر املحكمة.
وبإعطاء الكلمة ملحامي الطاعنة االستاذ الحداد ترافع عىل ضوء تقاريره

املضافة ومتسك من حيث الشكل بسالمة الطعن املقدم من طرف القامئة
الطاعنة من حيث اآلجال ومن حيث الصفة ومن حيث املصلحة ويف األصل رافع
يف حدود طلباته الكتابية مشددا عىل أ ّن التفويض القانوين املدىل به من طرف
السيد توفيق داللة ممثل النادي الريايض البنزريت يفتقد لشكلياته القانونية
وغري ممىض من رئيس النادي وقد شابته عديد الخروقات من ذلك ختمه باسم
الهيئة التسيريية منتهية الصلوحية يف  2020/07/15مبا ان االمضاء املذيّل به مل
يكن صادرا عن الكاتب العام السيد األمجد بلكاهية وامنا عن السيد صابر بن
بركة الذي ليست له صفة الكاتب العام.
وبإعطاء الكلمة لألستاذ التونيس عن جامعة املالكمة أدىل بأصول املؤيدات
ورافع عىل ضوء ملوحظاته الكتابية مستندا عىل خروج الطعن عن آجاله
القانونية مؤكدا عىل أن الطعن كان من املفروض ان يوجهه ضد الهيئة املستقلة
االنتخابات وليس ضد الجامعة رأسا منتهيا إىل طلب الترصيح برفض الطعن
شكال لعدم امكانية تدارك تلك األخطاء الجوهرية.
ومتسك مبلحوظات زميله
ورافع االستاذ الشامخ عىل ضوء تقريره املضاف ّ
يف الشكل وأضاف يف اآلجال ان التفويض املدىل به من طرف السيد رئيس فرع
املالكمة بالنادي الريايض البنزريت هو تفويض سليم إذ ان النظام الداخيل يف
فصله  18يعطي الصالح ّية للحضور والتصويت للرئيس ونائبه وللكاتب العام
ورئيس الفرع بتفويض من الرئيس أو الكاتب العام اذا مل يكونا هام الحارضين
وقد كان السيد توفيق داللة يحمل يف تاريخ جلسة  2020/11/18املؤجلة ليوم
 2020/12/19يحمل تلك الصفة وطاملا ان أ ّن النظام االسايس فإنّه ال مانع مينع
السيد توفيق داللة من الحضور والتصويت .كام متسك بأحكام الفقرة  7من
الفصل  10من النظام االسايس املتعلقة بتحيني القامئات الخاصة بالجمعيات
قبل تاريخ  2020/11/20ويف غياب ذلك يبقى الوضع كام هو عليه نافيا حصول
معارضة ذلك يوم الجلسة العامة االنتخابية مؤكدا عىل أن وضعية ممثل
الجمعية العسكرية بباجة تختلف عن موضوع ممثل النادي الريايض البنزريت
منتهيا إىل طلب رفض الطعن شكال واحتياطيا الحكم بعدم سامع الدعوى.
* الهيئة التحكيمية
من حيث االختصاص
والبت تأسيسا عىل منطوق الفصل
التعهد
يف
باختصاصها
رصح املحكمة
ّ
ت ّ
الثاين من نظام التحكيم الريايض.
من حيث الشكل:
حيث أثارت املطعون ضدها الجامعة التونسية للمالكمة مسألة خروج
الطعن عن آجاله القانونية باعتبار ان العريضة وردت يوم 2020/12/28
وباحتساب أجل االسبوع من تاريخ عقد الجلسة العامة االنتخابية نجد أن آخر
أجل هو يوم .2020/12/26
وباحتساب أجل األسبوع من تاريخ عقد الجلسة العامة االنتخابية نجد أ ّن
آخر أجل هو يوم  .2020/12/26وحيث باحتساب أجل  7أيام ونظرا لكون يوم
 2020/12/26هو يوم سبت فان يوم عطلة رسمية وبإضافة يوم االحد الذي
هو كذلك ميت ّد األجل إىل يوم االثنني  2020/12/28واتجه بذلك ر ّد هذا املطعن
باعتبار ان اآلجال كانت دقيقة ورصيحة وال ميكن التغيري فيها وقد جاءت يف
صيغة عامة لكل الطعون والنزاعات.
وإذا جاءت نصوص الفصل  16من نظام التحكيم الريايض عامة فوجب
أخذها عىل إطالقها وعموميتها .وحيث بخصوص تقديم الطعن ضد الجامعة
التونسية للمالكمة رأسا وليس ضد الهيئة املستقلة لالنتخابات فانه يجوز
لطالب الطعن ان يقدم طعنه ضد الجامعة التونسية للمالكمة او احدى الهياكل
املنبثقة عنها وهو ما جاء رصاحة بالفصل األول والخامس من نظام التحكيم
الريايض كام ان الهيئات املرشفة عىل االنتخابات هي هيئات مؤقتة تنتهي
بانتهاء العلمية االنتخابية وال ميكن اعتبارها من هياكل الجامعة أو املنبثقة عنها
كام ان احداث اللجان املستقلة لالرشاف عىل االنتخابات جاء بعد صدور النظام
األسايس املحدث لهذه املحكمة واتجه لذلك ر ّد هذا الدفع أيضا .وحيث اتجه
رصح بذلك
للسبب املذكور قبول الطعن شكال وبذلك تق ّرر املحكمة وت ّ
من حيث االصل
حيث انحرص النزاع الحايل يف مدى صحة التفويض املسند للسيد توفيق
داللة بصفته رئيس فرع املالكمة للنادي الريايض البنزريت ومشاركته يف عملية

*ورقة إصدار الحكم
التصويت وقد كان التصويت حاسام يف فوز قامئة السيد عمر الحمزاوي عىل
قامئة السيد محمود الهاممي باعتبار ان الفارق كان بصوت وحيد.
وحيث بالرجوع إىل أحكام الفصل  18من النظام االسايس للجامعة
واملفس واملوضّ ح
التونسية للمالكمة املصادق عليه من قبل األندية واملك ّمل
رّ
واملت ّمم حسب رصيح فصله الثاين نجد ان حق التصويت يف الجلسات العامة
لكل من يحمل صفة الرئيس او نائبه او رئيس الفرع او الكاتب العام غري
ممكن ّ
ان تفويض رئيس الفرع ال يكون اما من الرئيس او من الكاتب العام رأسا بقطع
النظر عن البالغات التي ال ترقى من حيث الحج ّية للقانون األسايس والنظام
الداخيل للجامعات وهو ما تب ّنته لجنة االنتخابات بقبولها التفويض الصادر من
بعض الجمعيات واملمىض من قبل الكاتب العام لرئيس الفرع كام هو الحال
لجمعية الرتجي الريايض التونيس.
وحيث بالرجوع للتفويض املسند للسيد توفيق داللة نالحظ انه اتسم
بخروقات شكلية من ذلك انه يحمل ختم الهيئة التسيرييّة التي انتهت مهامها
يف  2020/07/15كام انه ممىض من طرف السيد صابر بن بركة بوصفه
الكاتب العام لجمعية النادي الريايض البنزريت والحال ان املكاتبة التي أدلت
بها الجامعة التونسية للمالكمة نفسها والواردة من طرف املندوبية الجهوية
للشباب والرياضة ببنزرت املؤرخة يف  2021/01/04واملض ّمنة بالجامعة تحت
عدد  0013بتاريخ  2021/01/05تض ّمنت ان قامئة الهيئة املديرة للنادي
الريايض البنزريت تتضمن ان السيد األمجد بالكاهية هو الكاتب العام وان السيد
عبد السالم السعيداين هو الرئيس وال ميكن بالتايل اعتامد التفويض الصادر عن
السيد صابر بن بركة لكونه كاتبا عاما مساعدا.
وحيث ان حضور السيد توفيق داللة وقبول تصويته من طرف الهيئة
املستقلة لالنتخابات برغم العيوب الشكلية التي تض ّمنها التفويض يؤدي إىل
رصح بها إلنبنائها عىل وجود
استبعاد تصويته وبالتايل اىل ابطال النتائج امل ّ
تفويض مخالف ملقتضيات القوانني املعمول بها يف الجامعة التونسية للمالكمة
وعليه وجب الحكم والترصيح بذلك.
لذا ولهذه االسباب
قررت املحكمة قبول الطعن شكال ويف األصل بإبطال القرار الصادر عن
رصح بها بتاريخ  19ـ  12ـ  2020وإلغاء نتائج
اللجنة املستقلة لالنتخابات وامل ّ
االنتخابات وما ترتب عنها من أثار ودعوة املكتب الجامعي السابق لتنظيم
انتخابات جديدة طبق القانون االسايس والنظام الداخيل للجامعة التونسية
للمالكمة ورفض الدعوى يف ما زاد عىل ذلك مع إبقاء املصاريف محمولة عىل
من سبقها.
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«النّخبة» وغياب االعالم السمعي البصري!
حاتم النقاطي جامعي وكاتب
إ ّن التاريخ يخربنا أن األمم تجد يف املايض دروسا تتعلم منها
لتطور حارضها وتتوق لخري غدها معتمدة يف مامرستها
للحكم عىل خلفيات نظرية وفكرية وقيمية تنري سبيلها
 .لقد قدمت لنا الثورات اإلنسانية شهادات تكشف
عمق ترابط الفكري باملامرسة السياسية  ،ذلك أن كتابات
«فولتري» و»روسو» و «روباس بيار « مثلت مجاالت حضور
هامة داخل مامرسات الحكم يف الدولة الفرنسية الحديثة ،
وكذلك وجدت الثورة البلشيفية يف كتابات
« ماركس «و»لينني» منارات رشد لها .هي الثورات ال ميكن
أن يستقيم عودها ويثمر أكلها يف غياب أسس الفكر وحضور
النخب.
بعد ميض أكرث من سنة عىل حراك  25جويلية  2021الزال
الشعب ينتظر من حكومة الرئيس تحقيق أهداف الثورة املتمثلة يف
الشغل والحرية والكرامة  ،كام أنه يأمل يف تجاوز األزمة االقتصادية
والسياسية واملجتمعية التي تزامنت مع بط ء يف محاسبة من أجرم
يف حقه طيلة العرشية السوداء التي تلت ثورة الحرية والكرامة يف
 17ديسمرب . 2010إن الشعب بعامته وخاصته يتوق لتغيري املوجود
السيايس لبناء جمهورية جديدة تصحح االنحرافات وتؤسس لدولة
العدل واالنصاف حيث يكون فيها للنخب دورها يف بناء إنسانها  ،فهل
ميكن أن تتحقق الدميقراطية والحرية والعدالة باستبعاد دور النخبة
من شعراء ومثقفني ومفكرين يف انجاز سمو هذه القيم أم أ ّن تأسيس
الجمهورية الجديدة يفرض حضور «النخبة» كرأي وفعل ومامرسة
وإرادة لتغيري السائد لبناء دولة العدل واالنصاف التي تضمن ملواطنيها
الحق يف الحرية و الشغل والكرامة ؟
 1ـ الشعر وعي بالحرية
لعلّ الشعر هو من أبواب الدخول للمساهمة يف باب التغيري ذلك أنه
بحسب « هيدغار « «ما يخرج الوجود من النسيان إىل الحضور» ففيه
رشف مامرسة البحث عن عمق الكيان لتجاوز كل مغالطات االنتامء إذ
هو املعرف األمثل للوجود وللكائن :
«إذا الشّ ْع ُب يَ ْو َماً أ َرا َد الْ َحيَـا َة
َوال بُـ َّد لِلَّيـْ ِل أ ْن يَ ْن َجلِــي
َو َم ْن لَ ْم يُ َعانِ ْق ُه شَ ْوقُ الْ َح َيـا ِة
فَ َويْلٌ لِ َم ْن لَ ْم تَشُ قْـ ُه الْ َح َيا ُة
َـت لِ َـي الكَائِ َناتُ
كَذلِ َك قَال ْ
َو َدم َد َم ِت ال ِّري ُح بَينْ َ ال ِف َجا ِج

ِيب القَـ َدر
فَال بُ َّد أ ْن يَ ْستَج َ
ِ
َوال بُ َّد لل َقيْ ِد أَ ْن يَـ ْنكَسـر
تَ َبخَّـ َر يف َج ِّو َهـا َوانْ َدثَـر
ِم ْن َص ْف َعـ ِة ال َعـ َدم امل ُ ْنتَ رِص
َو َح ّدثَنـي ُرو ُحـ َها امل ُْستَت
َوفَ ْوقَ ال ِجبَال َوتَ ْح َت الشَّ َجر

 .ولعلّ هذا الوعي برضورة نرش ثقافة الفعل ال يستقيم من
غري االلتحام باملفقرين والكادحني واملحرومني من حقوقهم يف
الشغل والحرية والكرامة الوطنية  .لقد استشهد الفقراء من
املهمشني واملعطلني واملناضلني يف هذا الوطن بهدف إعالء الذات
لقيم الكرامة والحرية ،لذلك كان ال خيار للشعراء التونسيني غري
االبتعاد عن ظل النافع واالنخراط يف ثقافة الشعب ويف مضامينها
املعربة عن خياراته  .هو الدفاع عن ثقافة الكلمة الهادفة املعربة
عن قضاياه املناضلة ضد االستبداد بكل معانيه واملساهمة يف
وطن يضمن للجميع قيم الحرية والعدالة.
البصري وتغييب

ـت إلِـى غَـايَ ٍة
إذَا َما طَ َم ْح ُ
أبو القاسم الشايب

يت ال َحذَر»
َركِبْ ُت الْ ُم َنى َون َِس ُ

يظل الشاعر يف التاريخ العريب واإلنساين حامل ألوية الحق واملدافع
عن أفكار الحرية  ،فهو صوت عشريته وفخر قبيلته و نبي أمته وحارس
أممية الثورات  ،لذلك فإن حداثة وجوده لن تخرج عن رسالته األبدية
يف املساهمة مع السياسيني ورجال االقتصاد وسائر املواطنني يف بناء
مسرية وطنه .
إن االختالف يظل هو الدافع للتفكري والفاتح للسجال بني النخب
الفكرية والثقافية  ،فقد نختلف يف تقييمنا للوضع السيايس الحايل و
إلدارة مرحلة ما بعد  25جويلية  2021ولكن تظل هذه الوثبة مقرتنة
بتحرير الوطن من عصابات الحكم التي سيطرت عىل البالد لعرشية
كاملة  ،لذلك فإن دور الشاعر التونيس رمز ينتمي للطليعة اإلصالحية
يظل االنخراط النقدي يف هذا املسار ،ذلك أن الثورات العربية تظل
طفرات وتراكامت
و فاتحة لتغيري عقلية الوعي بالواقع والكتابة يف آن  .لقد كانت الثورة
التونسية يف 17ديسمرب  2010فرصة تاريخية للدخول إىل عامل الحرية إذ
أنها غريت أصول االنتامء إىل اإلنسان والكتابة يف آن لينخرط الجميع يف
الدفاع عن الشغل و الحرية والكرامة الوطنية  .لقد شهد املبدع التونيس
انتصار إرادة الشعب و انتهاء حكم األقوى فكان له حق االنتامء لنرش
قيم الثورة تحقيقا لكيانه واستجابة ملقتضيات مسؤوليته التاريخية.
إن الكتابة نرش لسالح الوعي لدى الفقراء واملثقفني عىل حد السواء
فالشاعر يظل كام ردد «سارتر» « :ضمري وطنه « وحارس االختالف
واملدافع عن الحرية  .هو صوت يقبع فوق األحزاب السياسية ألنه نار
ال يعلم إال هو كنهها .هو املبدع ينتج الحرية و يلج الكتابة من عمق
معاين الحياة ويوقد للكل رشارة املعرفة ضمن جدلية اإلنسان والتاريخ

-2اإلعالم السمعي
اإلبداع
إن صوت الشاعر ال ميكن أن يرتفع يف هذا «الربيع العريب»
الذي كان لتونس رشف تدشينه إال بربط صلة الصوت الحر
بالجمهور حيث األذن و العني ووسائل االتصال السمعية البرصية يف
قدرتها عىل نرش الكلمة و سمو أبعادها .لقد علم الكل وضع اإلعالم
العمومي بعد الثورة وما لحقه من نقد صارخ لرداءة أدائه و انحيازه
للسلطة الحزبية الحاكمة  .ولعل الرغبة الجادة يف اإلصالح تحتم عىل
الجميع مطالبة رئاسة الحكومة والقامئني عىل إدارة ومراقبة هذا القطاع
بإصالح سياساته وتوجهاته بلوغا لحياديته
و العمل عىل استحضار الحس الثقايف واإلبداعي داخل برامجه وضمن
رؤاه  .لقد سيطرت حمى السياسة عىل كل الربامج فغاب املبدع داخلها
مام أدى لغياب تنوع زوايا النظر وتعدد معايشة الواقع  ،لذلك كان من
الرضوري املطالبة بتعميق دور الثقايف يف بناء حجة العقل لتجنب لغة
االقصاء والكراهية بني أبناء الوطن الواحد .إن حق إعطاء الدور الجدي
لحملة الكلمة والنخب يف هذه الثورة هو الضامن لتثبيت لحمتهم ويف
تثمني انتسابهم لوطن يشعر فيه الجميع بجدارة االنتامء  .هو حضور
إبداعي للنخبة عرب االتصال بالجمهور عرب وسائل اإلعالم السمعية و
البرصية لخلق ذائقة جديدة تتوق لتجاوز أزمة اآلن  ،و لتغيري املشهد
الثقايف والفكري واإلعالمي البائس يف وطن الثورة واألحرار  .ال مفر
للشاعر من التزامه بخدمة قضايا الناس وال عذر لتخاذل املثقف عن
مساهمته يف جمهورية جديدة  ،لنرش ثقافة تغيري السائد ولالنخراط يف
قدريّة « املثقف العضوي» كام حدده «قراميش» ككارس للعزلة بني ذاته
واآلخرين و كحامل للوعي املتقدم عن بقية أفراد مجتمعه  ،فهو امللتزم
بهمومهم لنرش قيم التحرر و العدالة .
رحم الله الشهداء وسيظل الشعراء طليعة النخبة لبناء أجمل الصور
ولنرش ثقافة الوعي ملقاومة كل قبح وكبت  ،والستبعاد جميع أشكال
االستبداد التي تشوه إرادة الحياة.

الشعوب ال ّذكيّة واخرتاع العجلة
* بقلم األستاذ :زبري بن عبد الله
رش أغلفتها وعناوينها ا ّدعا ًء للمعرفة.
الكتب لتُقرأ ال من أجل ن ِ
ُج ِعل َِت ُ
تخمة من الكتب للتحميل وال ّدراسات وال يشء يوحي بالثقافة .وزاد
علينا منظّرو الرتبية بك ّم نظر ّي هائل سيغيرّ وجه التّعليم ويقفز بنا إىل
ما بعد الحداثة .نحن قوم نرتجم وال نفهم ال ّنصوص ونطبع الكتب من
أجل الباعة ال الق ّراء لتنتهي عند أصحاب الفواكه الجافّة .مّربا قرأ منها
شاب وهو يحتيس جعة بعد خيبته يف اإلبحار خلسة أو مّربا شيخ عاركته
ّ
مصب فضالت .تباع الثّقافة عندنا
من
قريب
ركن
يف
فاعتزلها
الحياة
ّ
الس ّيارات .أ ّما
ّور
ل
ب
وتنظيف
بأسلوب ذيكّ وتساهم يف مسح األحذية
ّ
وخاصة يف «تويرت» و«انستغرام».
الحكمة فنجدها بطفرة يف «فيسبوك» ّ
ما أبرعنا يف ال ّنطق بالحكمة وما أسعد أنفسنا ونحن ننرش ماليني
التّدوينات تقطر معرفة وعقال .إ ّن اهتاممنا دون ّ
شك مبأثور األقوال وما
استخلصته البرشيّة عرب تاريخها من عرب وأفكار .مجلّدات من ال ّنصوص

الق ّيمة وكتب متأل العقول نورا وتنويرا .ما أعمق مباحثنا التي مل ترتك من
الرشق إىل الغرب حرفا مل تحتفل به وال يف القديم والحديث علام مل تُ ْع َن
بغوامضه وال يف القريب أو البعيد خطّا مل تظهر خباياه.
نحن قوم نجلّ املعرفة والفكر وأهلَ العلم واألدب والفنون فال يخلو
صباح لنا من قهوة وحكمة وال أصيل من قصيدة وال ليل من سديد
رأي وتحليل .نحن نعرف العلامء واملفكرين كام نعرف العبي أشهر
السياسة كام نفهم خطط املد ّربني الكبار .نحن منأل
الفرق ونحسن فهم ّ
يفسون
املعارص.
اإلنسان
قيم
استيعاب
علينا
تلفزاتنا بأساطري تس ّهل
رّ
لنا ما الجسد وما اإلله وما الف ّن .نساء ورجال تكاد من عظمة ما يأتون
من إبداع تتداعى أمامك املسلّامت خ ْجىل .برامجنا هجرتها ولله الحمد
ال ّرداءة والبالهة والبذاءة جميعا حتّى شعوب األرض ظ ّنت أنّا ُرسل
ُجدد .إ ّن الواحد م ّنا ليح ّدثك يف الفلك فتعجب ويف الف ّن فتطرب ويف
رس األفالك وأهواءها
ال ّدين فرتهب ويريك غرائب السياسة ودهاءها و ّ

وتواريخ األوبئة وأدواءها .يعلّمك الجرب وال ّنقد وعلوم ال ّنفس والعمران
ويع ّرفك تاريخ األمم واألديان والفنون وال ّنحو والعروض والبالغة البلدان
واملناخات والتّجارة والشعر وال ّنب ّوة .عن «املربد» وعن «وول سرتيت»
عن ال ّنابغة وعن كافكا وديستوفسيك.
نحن شعب يناضل كلّ يوم من خالل الهواتف ونتعلّم يف الهواتف
ونطالع يف الهواتف ونأكل ونرشب الشّ اي والقهوة ونرحل حيث أردنا يف
الهواتف نحن أرباب الهواتف الذّكيّة لذلك انتقلنا إىل شعب ذيكّ .ذيكّ
إىل درجة جعلتنا نكتفي بالظّ ّن أنّنا نفكّر .نحن مل نعد يف حاجة إىل أن
نفكّر ،يكفينا أن نتب ّنى األفكار التي نطم ّنئ إليها .نحن شعب ذيكّ ج ّدا إىل
درجة أنّنا استطعنا أن نخدع العامل فرتكناه يفكّر ومت ّددنا لنتبادل األفكار
التي يتعب يف إنتاجها اآلخرون .فكرة عظيمة بدأت يوم قلنا ألنفسنا
يوما :نحن لن نخرتع العجلة من جديد .تلك كانت فكرتنا نحن وذلك
ما يجعلنا عظامء.

