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أقامت  بينكم  المرأة  وهذه 
الدليل أكثر من السابق على أنّها 
وهؤالء  الكفاح،  ميدان  دخلت 
وقدماء  والمتوظفون  العّمال 
المحاربين قد كافحوا االضطهاد، 

وهؤالء المثقفون التونسيون قد انضموا لالتحاد. بالفكر والساعد نبني هذا الوطن

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

الربنامج الذي قدّمته الحكومة
 لصندوق النقد ال يلزمنا يف شيء!

www.ugtt.org.tn- echaabnews.tn                          اخلميس 6 أكتوبر 2022 - العدد 1715        -  الثمن دينار -

                      األخ نورالدين الطبوبي في مؤتمريْ المهدية ومنوبة

الدكتور عدنان اإلمام لـ »الشعب«

                      األخ بولبابة السالمي الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين  العامين

  التزكيات تعترب حاجزا معوّقا للراغبني يف الرتشح لالنتخابات التشريعية

القطاع الخاص في تونس

توحش، غياب الحقوق وآالف العمّال
    على قــــارعة الطريق...

3 آالف شغور يف اإلعدادي والثانوي

ماذا في زيارة الوفد الحكومي وأي حجج سيقدمها لصندوق النقد؟

انتفاضة أسالك التعليم  يف صفاقس
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األخ نور الدين الطبوبي في مؤتمريْ المهدية ومنوبة
الربنامج الذي قدمته الحكومة إىل صندوق النقد ال يلزمنا يف شيء!

وعن  متوقعه  عن  للدفاع  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  عاد 
باملفاوضات  عالقة  يف  اإلصالحية  خياراته  عن  بالدفاع  دوره 
وبالتحديد  الدويل  النقد  صندوق  مع  الحكومة  تجريها  التي 
األخ  لالتحاد  العام  األمني  أن  ذلك  من  الدعم،  منظومة  حول 
للشغل  الجهويني  االتحادين  مؤمترْي  الطبويب خالل  الدين  نور 
االتحاد  أن  مفادها  رسائل  عدة  بتوجيه  قام  ومنوبة  باملهدية 
ليس جزءا من املفاوضات مع صندوق النقد الدويل وإن القول 
مبثل ذلك يأيت يف خانة »املغالطة الكربى«، مشريا إىل أن الربنامج 
الذي قدمته الحكومة إىل صندوق النقد الدويل يلزم الحكومة 
فقط وال يلزم االتحاد الذي أمىض عىل اتفاق الزيادة فقط ومل 

ميض عىل رفع الدعم أو عىل أي إجراء ينكل بالشعب.

كام شدد األخ الطبويب عىل أن البالد متر مبنعرج خطري جدا وتساءل 
كيف ميكن رفع الدعم مع األجور املوجودة والتي تعترب زهيدة، مربزا 
لذلك  دينار   1000 األدىن  األجر  يتجاوز  أن  يتطلب  الدعم  رفع  أن 
األجر  أن  األجور، خاصة  الدعم يف ظل هذه  رفع  الحديث عن  فإن 
األدىن يقدر بـ400 دينار فقط ضحك عىل الذقون مام يزيد من تأزيم 
األوضاع، وأنهم يتحدثون عن رفع الدعم يف ظل غياب عديد املواد 
العملية  األمر  حقيقة  ويف  االحتكار  عن  يتحدث  والبعض  األساسية 
مقصودة والنقص املسجل الغاية منه ان يتعّود املواطن عىل األسعار 

املرتفعة ال كام يقول البعض إنه جراء االحتكار«.
املدين  املجتمع  قاطرة  االتحاد  أن  الطبويب  الدين  نور  األخ  وأضاف 
مع احرتامه لكل الرؤى التقدمية، مشريا إىل أن الوفاء للشهداء ليس 
منظمة خالفية  »لسنا  قائال  وإمنا مامرسات حقيقية،  مجرد شعارات 
واملفقرين  الشارع  نبض  جانب  إىل  منظمة  وطنية...  منظمة  بل 

واملهمشني.. االتحاد لن يكون بوق دعاية ألي كان«. وأكد يف كلمته أن 
التفاوض  اتفاق االستحقاقات االجتامعية واحرتام  االتحاد أمىض عىل 
املمضاة  االتفاقيات  واحرتام   ،20 عدد  املنشور  إىل  إشارة  يف  النقايب 
وتعديل املقدرة الرشائية، ليشّدد عىل أن االتحاد مل يطالب بالزيادة 
يف األجور باعتبار أن األجور يف تونس تعترب زهيدة بل طالب بتعديل 
املقدرة الرشائية. وذكر األخ الطبويب بإجراء التخفيض يف كتلة األجور 
مع  املفاوضات  مبسار  وكذلك  األجور  بتجميد  املطالبة  ثّم   % بـ10 
الحكومة والترسيب الذي تّم حول االتفاق عىل الزيادة يف األجور يف 
الوظيفة العمومية بـ3.5 % وهذه النسبة ليست صحيحة بل كانت 

الزيادة بني 5.5 % و4.6 % يف الوظيفة العمومية.
وأوضح األخ الطبويب أنه تّم االتفاق أيضا عىل تنظيم لقاءات سنوية 
وهذه  للمتقاعدين  األدىن  األجر  يف   % بـ7  والرتفيع  الوضع  لتقييم 
املرة األوىل التي يتّم فيها إقرار هذه النسبة من الزيادة يف جرايات 
ِض عىل رفع الدعم وال عىل  املتقاعدين، مشّددا عىل أن االتحاد مل ميمُ

أي قرار ينكل بالشعب، وذكّر بالربنامج الذي قدمه االتحاد يف ندوة 
صحفية وسلمه إىل الحكومة والربنامج الذي تقدمت به الحكومة إىل 
صندوق النقد الدويل ال يلزم االتحاد وال يلزم إال أصحابه، قائال »عندما 
تكون الخيارات مؤملة وموجعة سيكون االتحاد يف الصفوف األمامية 
مع أبناء الشعب يف الشارع من أجل االستحقاقات االجتامعية واالتحاد 
اتفاق  عىل  اجتامعي  هو  ما  يف  أمىض  االتحاد  »بيوعا«..  يكون  لن 
الزيادة وبخصوص الخيارات اإلصالحية سيكون إىل جانب كل القوى 

التقدمية والوطنية يف الدفاع عن كل القيم واملبادئ والخيارات...«.
أما يف منوبة فقد قال األخ نور الدين الطبويب، إن »املواطن التونيس 
فيه ميزة أساسية وهي أنه »ينحي من العظم ويقري أوالده.. وهذا 
ينطبق عىل جميع األرس التونسية... إذن ال خوف عىل شعب يسعى 

للعلم وللتطور والتقدم«.
كام قال األخ األمني العام »أعلم بوجود رصاعات اختالفات جوهرية 
انقسامات يف العائلة الرتبوية بالكامل«، منتقدا ما اعتربها إهانة كبرية 
للمعلم بإسناده صفة عون مكلف بالتدريس«. وأضاف »نحن نختلف 
مع رئيس الجمهورية قيس سعيد يف عدة أشياء، لكن نحرتمه يف يشء 
واحد... وهو أنه ميلك برنامجا واضحا وأفكارا يريد أن يطبقها قائال 
كامشتني  بني  اليوم  تونس  وأن  لالتحاد«.  تلبسهاش  ما  لكن  »طبقها 
من خارج حدود الوطن، األوىل ترى أنه يجب االبقاء عىل التوازنات 
الحركة  اضعاف  يجب  انه  ترى  واالخرى  االتحاد،  بينها  من  البالد  يف 
النقابية يف تونس ورضب االتحاد العام التونيس للشغل أساسا، مبينا 
أن الهدف من ذلك هو رفع الدعم وبيع املؤسسات العمومية. كام 
استنكر قيام البعض ومن بينهم أحد الصحافيني، ببيع أنفسهم للمغرب 
ولالعالم املغريب ليقوم بسب وشتم رئيس الجمهورية وزوجته، مشّددا 
عىل أن االختالف مع الرئيس ال يجب بأي حال من األحوال أن يدفع 

إىل االستقواء بالخارج وفضح بالدك ورموزها.

األخ الطبوبي يف بيت األخ سعيد يوسف   
أدى األخ األمني العام نور الدين الطبويب زيارة إىل األخ سعيد يوسف الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري إثر 
العملية الجراحية التي أجراها وكللت بالنجاح، ومتنى له األخ األمني العام كل الصحة والعودة الرسيعة إىل العمل النقايب، 

باعتبار أن االتحاد يحتاج إىل كل مناضليه وأبنائه.
وعرب األخ سعيد يوسف عن امتنانه لهذه الزيارة.

*األخ األمني العام يف زيارة خاصة لألخ سعيد يوسف
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بأجر أدنى ال يتجاوز 
429 دينارا  

التونيس  العام  لالتحاد  العام  األمني  األخ  ذكّر 
للشغل، نور الدين الطبويب، بتحذيرات االتحاد سابقا 
حول وضع البالد، وأبرز أنه إذا ما تعرضت تونس ال 
قدر الله إىل أي رجة يف هذه السنة فلن تتمكن من 

تحمله تداعياتها ونتائجها.
فاتورة  أن  نعلم  »نحن  الطبويب  األخ  وقال 
واملفّقرين  واملهمشني  وشعبها  البالد  ستدفعها  ذلك 
والطبقة الوسطى خاصة«، وتابع » قناعتنا الراسخة 
أنه ال وجود ملسؤول دائم.. وإذ لو دامت لغريك ملا 

ٱلت إليك«.
الطبويب  األخ  قال  الدعم،  رفع  عىل  تعليقه  ويف 
إىل  الدعم  توجيه  حول  شعارات  من  يرفع  ما  إن 
مستحقيه ال يختلف فيه اثنان، ولكن رفع الدعم ال 
يكون بأجر أدىن ال يتجاوز 429 دينارا يف الشهر، إذ  
من املمكن التفكري فيه عندما يكون األجر األدىن ألف 
دينار. وفرس األخ الطبويب أن كل القطاعات يف تونس 
الجامعي يف  »الطبيب  قائال  الدعم  إىل  تحتاج  اليوم 
إىل  وانظروا  دعم  إىل  يحتاج  االستشفائية  مؤسساتنا 

عدد كفاءاتنا التي هاجرت خارج تونس«.

هذا ما يريده األطباء والصيادلة وأطباء األسنان للصحة العمومية

األسنان  وأطباء  والصيادلة  لألطباء  القطاعية  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  نحن 
للصحة العمومية املجتمعون يوم السبت 01 أكتوبر 2022 برئاسة األخ محمد 
الشايب األمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية وحضور األخ سامي 

الطاهري األمني العام املساعد املسؤول عن قطاع اإلعالم والنرش، 

نعربّ عن:
- اعتزازنا باالنتامء لالتحاد العام التونيس للشغل منظمة وطنية مدافعة عن 

املرفق العمومي للصحة.
جائحة  مجابهة  يف  جسام  تضحيات  من  الطبي  اإلطار  خاضه  مبا  فخرنا   -
وبشدة  ونستنكر  وتجهيزات،  برشية  موارد  من  اإلمكانيات  قلة  رغم  الكوفيد 
حالة نكران الجميل التي واجهتنا بها سلطة اإلرشاف يف أول انفراج وقتي لألزمة 

الصحية.
- قلقنا ملا آلت إليه البالد من أوضاع اقتصادية واجتامعية مرتدية أثرت سلبا 

عىل قطاع الصحة العمومية.
إىل  أدى  مام  الصحية  لإلطارات  الرشائية  املقدرة  تدهور  مبدى  انشغالنا   -
عزوف األطباء عن االلتحاق بالقطاع العام واثر سلبا عىل جودة الخدمات وعمق 

أزمة هجرة الكوادر الطبية.

ونطالب بــ:
صحية  اسرتاتيجيات  بتفعيل  املرتّدي  الوضع  من  العمومية  الصحة  إنقاذ   -
تضمن للمريض حقه يف الحصول عىل الرعاية الصحية املالمئة وتوفر لإلطار الطبي 
الصحية  الخدمات  الطبي أرضية عمل جيدة ومناسبة متكن من تقديم  والشبه 

الالزمة ويف أعىل مستوياتها .

- تسوية األمر الحكومي عدد 341 املؤرخ يف 10 أفريل 2019  وتوحيد الخط 
األول بصفة نهائية.

- حقنا يف تفعيل منحة الجوائح املتفق عليها سابقا مبحرض جلسة 11 مارس 
.2021

- تسوية وضعية األطباء املتعاقدين والوقتيني.
اإلطار  هذا  خارج  النقل  ومنع  والجهوية  الوطنية  النقل  لجان  تفعيل   -

القانوين.
- متتيع اإلطارات الطبية برتقية استثنائية ثم مراجعة سلم الرتقيات.

- تفعيل االتفاقيات املمضاة سلفا مع سلطة اإلرشاف.
- مراجعة النصوص القانونية القدمية للصيادلة وإسناد الخطط الوظيفية يف 

الدوائر الصحية والخط األول.
يف  األسنان  وأطباء  والصيادلة  لألطباء  الوظيفية  الخطط  إسناد  مراجعة   -

األقسام الجامعية.
األسنان  وأطباء  والصيادلة  لألطباء  األسايس  القانون  بإصدار  اإلرساع   -

املتفقدين وتحسني ظروف عملهم.
نطالب  مزمنة،  أصبحت  والتي  بالالئحة  الواردة  مطالبنا  مرشوعيّة  وأمام 
بفتح مفاوضات فورية وجّدية مع سلطة اإلرشاف ويف صورة املواصلة يف سياسة 
املامطلة والتسويف وعدم االكرتاث، نعلن الدخول يف إرضاب قطاعي ملدة ثالثة 
العامة  والنقابة  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  التنفيذي  للمكتب  نفوض  أيام 
تحديد تاريخه، كام نؤكد عىل القيام بتحركات نضالية نوعية تيل اإلرضاب املزمع 

تنفيذه سيتم اإلعالن عنها الحقا.
  * األمني العام املساعد  املسؤول عن الوظيفة العمومية محمد الشايب

املؤتمر االنتخابي لالتحاد الجهوي بسليانة يوم 18 أكتوبر
يعلم االتحاد العام التونيس للشغل أنه تقرر عقد املؤمتر العادي لالتحاد الجهوي لشغل بسليانة وذلك يوم الثالثاء 18 أكتوبر 2022 بداية من 

الساعة التاسعة )09٫00( صباحا مبقر االتحاد الجهوي للشغل بسليانة.
يفتح باب الرتشح لعضوية املكتب التنفيذي الجهوي او الهيئة الجهوية للنظام الداخيل او الهيئة الجهوية للمراقبة املالية بداية من يوم الثالثاء 

04 أكتوبر 2022.
فعىل الراغبني يف الرتشح ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املنصوص عليها بالفصل التاسع والثامنني )89( من النظام الداخيل لالتحاد العام 
التونيس للشغل أن يقدموا مطالب ترشحهم باسم األخ االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل 13، شارع الواليات املتحدة األمريكية ـ تونس 

1002، عرب الربيد الرسيع او مبارشة اىل مكتب الضبط املركزي مقابل وصل يف ذلك.
** آخر أجل لقبول الرتشحات يوم االثنني 10 اكتوبر 2022 عىل الساعة الرابعة ونصف )16٫30س( مساًء.

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

وأن يكون متحمالً املسؤوليَة النقابيَة ملدة 5 سنوات كاملة متوالية عند الرتشح او قد تحملها ملدة ال تقل عن 6 سنوات كاملة.
أن يقيم مبركز الوالية وجوبا يف مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بعد انتخابه.

** مالحظة:
ال يتجاوز عدد املتقاعدين باملكتب التنفيذي الجهوي العضوين.

َحها من انعقاد املؤمتر  يضّم املكتب التنفيذي الجهوي امرأتني عىل األقل طبقا للفصل )87( من النظام الداخيل، وال مينع عدم تقديم امرأٍة ترشُّ
يف تاريخه.

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

2 ـ اخر بطاقة خالص لسنة 2022.
3 ـ املسؤوليات النقابية التي تحملها املرتشح وتواريخ تحملها.

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

باملكتبة السينامئية مبدينة الثقافة بالعاصمة انتظمت 
فعاليات مهرجان الفيلم التثقيفي للصحة يف دورته الثالثة 
بحضور الرئيس الرشيف لهذه الدورة الفنان رؤوف بن عمر 
وعدد من األطباء واملختصني يف املجال الصحي والسيناميئ.

من  فيلم   608 بتسجيل  دويل  بعد  الدورة  لهذه  وكان 
54 دولة موزعة عىل املحاور الخمسة التالية: الرسطان 15 
فيلامً؛ االيدز 21 فيلامً؛ الرتبية الجنسية الشاملة 32 فيلامً؛ 
 265 للصحة  حر  وموضوع  فيلامً؛   275 النفسية  الصحة 

فيلامً.
بـ  الفرز، احتفظت لجنة االختيار  4 أسابيع من  وبعد 
 5 التحكيم  لجنة  ومنحت  الرسمية،  املسابقة  يف  فيلامً   40
 2000 مبعدل  دينار   10000 قدرها  اجاملية  بقيمة  جوائز 

دينار لكل موضوع كام ييل:
إيناس  إنجاز  من  نقاومو  كلنا  لرشيط  السيدا  محور 

سعيد من تونس
من   Prima che sia notte لرشيط  الرسطان  محور 

Concetto Scuto إيطاليا من إنجاز
محور الصحة النفسية لرشيط Hug me من إيران من 

Ahmat Seyedkesh إنجاز
من   )Efun )Flesh لرشيط  الجنسية  الصحة  محور 

Anita Abada نيجرييا من إنجاز
 Un éléphant sur la lune محور صحي حر لرشيط

Benjamin Barthélémy من فرنسا من إنجاز
الصحة  خرباء  من  نخبة  من  تكونت  التحكيم  لجنة 
التوايل  عىل  وهم  ومرص  تونس  من  واالتصال  والسينام 
ومنهم طارق بن شعبان مدير املكتبة السينامئية والدكتور 
سمري املقراين مسؤول عن الربنامج الوطني ملكافحة السيدا 
مع لسعد صوة مدير مكتب تونس لألمم املتحدة ملكافحة 
الوطنية مختصة  اإلذاعة  املؤدب صحافية يف  السيدا وريم 
أفالم  ومنتج  رياض صحايف  إبراهيم  إىل  اضافة  الصحة٬  يف 

مرصي.
                                                               * ناجح 

الفيلم التثقيفي حول الصحة

»كلنا نقاوم« يحصد الجائزة الكبرى
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* ناجح مبارك

مع  لالنتخابات  للمستقلة  العليا  الهيئة  رئيس  بوعسكر  فاروق  يتحدث  مل 
ممثيل البنك املركزي إال عن آليات تسهيل فتح الحسابات البنكية للمرشحني 
بالنظر  املحتوى  فقرية  بنكية  الجديد وهي حسابات  االنتخايب  القانون  وفق 
اىل اقصاء التمويل العمومي والرتكيز عىل التمويل الذايت، ولهذا فإن الحملة 
الفرص  االنتخابية للترشيعية املقررة يف 17 ديسمرب سوف لن تضمن تكافؤ 
املمّولني رسيا  باختالف  أخرى  اىل  دائرة  الحملة من  الجهات وستختلف  بني 

وباختالف غواصات االحزاب والتي لها املال والخربة يف توزيعه.
عربت أحزاب املعارضة التي وجدت نفسها خارج حسابات الرئيس قيس سعيد 
فرضها  التي  الذاتية  التمويل  وآليات  االنتخايب  القانون  اىل  بالنظر  االنتخابية 
عن االستياء من ذلك خاصة أن التمويل العمومي وحسب رسحان النارصي 
رئيس التحالف من أجل تونس هو الضامن لتمويل حملة ال لبس فيها وتجعل 
االحزاب ومرشحيها يف مأمن من أي تأثري مايل خارجي واستياء التحالف من 
أجل تونس من الهيئة العليا لالنتخابات ال ميّس مسألة التمويل فقط بل كذلك 
مسألة إقصاء األحزاب من الحمالت االنتخابية اال اذا كان احد مرشحيها قد 

اتم التزكيات وصادقت الهيئة عىل ترشحه.
رئيس  التقى  الذي  الربييك  عبيد  االمام  إىل  تونس  لحركة  العام  االمني  امام 
العليا  والهيئة  الرئيس  دعا  فقد  مناسبة  اكرث من  قيس سعيد يف  الجمهورية 
املستقلة لالنتخابات إىل تجاوز الهنات والنقائص قبل الحملة االنتخابية وهي 

نقائص متصلة بالتزكيات ورشوط الرتشح وخاصة التمويل الذايت 
بعد أن تّم القطع مع التمويل العمومي يف كنف الشفافية.

التمويل الخاص وباب المال
دعا  فقد  الخلويل  الرزاق  عبد  جويلية   25 بحراك  القيادي  أما 
رئاسة الجمهورية وأعضاء الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات إىل 
تأجيل التزكيات بـ400 تزكية إىل موعد انتخايب الحق مثلها مثل 

اقرار التمويل العمومي لهذه االنتخابات الترشيعية.

ال مساواة مالية بين المترشحين
الحملة  متويل  »يتّم  أنه  عىل  الجديد  االنتخايب  القانون  ينص 
الخاص  والتّمويل  الّذايت  بالتمويل  االستفتاء  وحملة  االنتخابية 

مدير  الهرايب  نارص  القانون«.واعترب  هذا  يضبطه  ما  وفق  سواهام  دون 
لحمالتهم  العمومي  التمويل  من  املرتشحني  »حرمان  أن  »شاهد«،  مرصد 
االنتخابية سيفرض غيابا للمساواة بني املرتشحني وفق التنقيح األخري للقانون 
االنتخايب«. والحظ أن النقاش العام تحول من حديث عن رضورة التخيل عن 
مبدإ التسبقة من املال العام يف 2017، إىل التخيل عن املال العام للحمالت 
االنتخابية يف 2022. وان القانون االنتخايب السابق قد ضمن التمويل العمومي 
البعدية للنفقات واملستلزمات وهذا ما مل تتمكن  ولكن االشكال يف املراقبة 

محكمة املحاسبات من القيام به عىل أحسن وجه ويف الوقت املناسب.

أي فوارق بين الشباب ورجال االعمال؟
يرى الهرايب أن النظام األمثل الذي ميكن أن يضمن 
لالنتخابات  املرتشحني  بني  املساواة  من  أدىن  حدا 
الترشيعية، بني الشباب ورجال األعامل مثال، هو 
نظام اسرتجاع مصاريف الحملة االنتخابية، الذي 
 .2019 الترشيعية  االنتخابات  يف  اعتامده  تم 
وأضاف أن مرصد شاهد ملراقبة االنتخابات، يتوقع 
االستحقاق  يف  املرتشحني  عدد  يف  كبريا  تراجعا 
وصف  جهته،  من  القادم.  الترشيعي  االنتخايب 
بسام معطر رئيس جمعية »عتيد«، إلغاء التمويل 
يف  للمرتشحني  االنتخابية  للحملة  العمومي 
الترشيعية، بـ»اإلجراء غري املقبول« وقال إنه ينتج عدم 
تكافؤ للفرص بني املرتشحني. وأوضح معطر أن »اعتامد 

القيام  فرصة  توفري  شأنه  من  االنتخابية،  للحمالت  العمومي  التمويل  مبدأ 
بحملة انتخابية ذات معنى بالنسبة للفئات املرتشحة التي ال متلك املال مثل 
الشباب«. وأضاف أن »عتيد« تتوقع انتخابات ترشيعية »ذات بعد فردّي، وقد 

تنتج مخاطر تشتت كبري يف املشهد الربملاين القادم«.

* الطايع الهراغي

زاحفة  جائحة  اآلفات،  آفة  البائسة،  اإلنسانيّة  طفولة  بالتّعريف  هو  االستبداد 
من غابر العصور، تطاول صارخ وبربرّي عىل الزّمن وعىل التّاريخ، إحياء لنمط 
حكم عّجلت كّل البلدان التي بلغت درجة من التّمّدن والرّقّي الحضارّي والثّقايّف 
الرّكن  التّاريخ، تحديدا يف  ذّمة  بات يف  أنّه  األخري، ويُفرتض  إىل مثواه  بتشييعه 
املخّصص للكائنات املنقرضة، بقايا مخلّفات بائسة تلطّخ ما أبدعته كّل التّجارب 
عالجات  عن  الباحثة  اإلنسانيّة  حّق  يف  إجحافا  اعتربته  ما  مع  لتقطع  البرشية 
برؤية  التّدثّر  وليس  اآلن،  وحاجيّات  العرص  وقانون  يتالءم  مبا  العرص  لهموم 

وبحلول بليت وباتت عارا وعبئا وموروثا تعيسا من ماض أكرث بؤسا. 
الّسياسة يف الّدرجة الّصفر ألبسط تعريفاتها ويف فهمها البسيط -كام ثبّت ذلك 
هي  االستعباد«-  ومصارع  االستبداد  »طبائع  مؤلفه  يف  الكواكبي  الرّحامن  عبد 
هو  مبا  االستبداد  الّسياسة  وعدّو  الحكمة«،  مبقتىض  املشرتكة  الّشؤون  »إدارة 

»الترّصّف يف الّشؤون املشرتكة مبقتىض الهوى«.

* ليس على المريض حرج
انتفاخ األنا حالة مرضيّة، أحيانا هذيانيّة، يف موضوع الحال يتعلّق األمر بذات 
وإجراءات  »سياسات«  لّب  األنا هي  إعالء  نقص.  إلشباع  التّسلّط  إىل  متعطّشة 
قيس سعيّد )هذا إذا أبحنا ألنفسنا أن نتحّدث عن سياسات( وهو ما ينطق به 
أدىن مواربة، ويعّززه صلف ردود فعل  »الطّغراين« بشكل مبارش وبال  الّدستور 
الّشيخ الرّئيس عىل كّل معارضيه ومنافسيه يف جدال يتضارب مع أبسط ما متليه 
يستبطن  جدال  الرّسميّايت.  الربتوكول  أبجديّات  من  الّدولة  يف  األوىل  املسؤوليّة 
الّذات والكذب عليها بشحنها  نزعة تشّف ساديّة يجد صاحبها متعة يف إرضاء 

باألوهام.  
إذا كانت الّنهضة -املشدودة شّدا إىل مرجعيّة الحاكميّة- والّسابحني يف فلكها قد 
الّضائعة يف تحويل الحكم إىل تحّكم، فإّن قيس سعيّد  استامتوا طيلة العرشيّة 
واملتهافتني عىل مبايعته -تقودهم يف ذلك عقدة تاريخ كانوا دوما غرباء عنه- قد 
جعلوا يف زمن قيايّس من التّحّكم مطيّة لالنتقام من الحياة الّسياسيّة -وليس فقط 
من الفاعلني الّسياسيّني- واالعتداء عليها بالفاحشة وبشكل بدايّئ. وباتت شاّمعة 
الّسياسات،  أبشع  لتربير  كتعلّة  املؤامرة  بنظريّة  االقتناع  لتعزيز  مطيّة  الّنهضة 
الفساد  مقاومة  عنوانها  وكارثيّة،  ماكرة  بخديعة  ورسكلته  القديم  إنتاج  إعادة 
واالنتصار لهيبة الّدولة، وسبيلها تعّمد قصف املشهد الّسيايّس وتعفينه لتحويله 
فكرّي  فعل سيايّس  كّل  واستهداف  عليه  العاّم  الّرأي  وتأليب  اإلنعاش  إال غرفة 
مسؤول منظّم وهادف بأبلسته وإلباسه كّل الرّشور. تلك هي الوصفة الّسحريّة 
صاغرة  وأتتها  الرّقاب  لها  ودانت  األعناق  إليها  وارشأبّت  األلباب  سحرت  التي 
يقّنن  يتيم،  اختيار  فرض  هدفها  وْصفة  والحشود.  الفيالق  بحمدها  وسبّحت 
إماما  الّصالحيّات،  بتعميده فرعونا مطلق  املحاسبة  الحاكم فوق  ويدسرت إعالء 
الّشيعة- ال يخطئ ال سهوا وال عمدا، شطحة وافقت  -عىل مذهب بعض غالة 
هوى يف نفس الحاكم بأمره، حاكم نّصبته الّصدفة سيفا مسلّطا عىل رقاب العباد، 
عالقته بعامل الّسياسة وخفاياها كعالقة أهل الكهف بعامل هجروه منذ 300 سنة، 

العنان  التّاريخ وإطالق  باالنتقام من  أمجاد  لنفسه وهم  أن يصنع  حاكم قدره 
للتّخياّلت تشيد قصورا يف جنان وهميّة ترتع فيها يف كّل آن وحني.

فعل  أّي  دواليب  يف  انخراطه  وعدم  العاّم  الّشأن  عن  قرطاج  حاكم  غربة 
مجتمعّي سيكون حاجزا اسمنتيّا مسلّحا يحول دون التّفريق بني عوامل التّهوميات 
من  الوسيطة  األجسام  لكّل  استعداء  وسيولّد  الّسياسيّة  اإلكراهات  ومتطلّبات 
أحزاب ومنظاّمت ومؤّسسات وجمعيّات، فهي كوابيس تذكّره مباضيه الخايل من 

كّل ارتباط بالّشأن املجتمعّي فتقّوي لديه نزعة االستئصال والّسحل.
بدءا  سعيّد  لقيس  الّشاهق  البناء  »إنجازات«  تفهم  غريه  يف  ال  اإلطار  هذا  يف 
-وحتّى  الّدولة  ودوائر  الرّئاسة  عالقات  بتشّنج  مرورا  املؤّسسات  كّل  بتعطيل 
والجمعياتيّة  الّنقابيّة  واالتّمثيليّات  القضائيّة  املؤّسسة  مع  تعاطيها  يف  اإلدارة- 

والحزبيّة وانتهاء ببدعة البدع، القانون االنتخايّب الجديد.

* العرس القبليّ/ لعنة البناء القاعديّ.
عل خالف كّل الدساتري التي تستفيد من التّجارب التّقدميّة والّدميقراطيّة وتعتمد 
جملة من املقارنات تراعي ما تتطلّبه املراحل االنتقاليّة إذا رامت فعال أن تقيم 
وال  طعم  ال  وحده،  نسيج  الجديدة  الجمهوريّة  دستور  جاء  تأسيسيّة،  مرحلة 

رائحة٬ وعىل شاكلته سيكون القانون االنتخايّب الجديد.
القانون االنتخايّب الجديد »عبقريّة األفكار الجديدة« التي ستجتاح العامل »كام هو 
مسطور يف مطلع الّدستور وكام يلهج بذلك املغالون من شيعة حاكم قرطاج، هل 
هو الّدفعة األخرية من فاتورة الحساب عىل العقاب؟ اليشء يسمح بتوّهم ذلك. 
فام بالك بتصديقه. هو جزء من كّل، استتباع طبيعّي لـ»مسارات« 25 جويليّة، 

استنساخ وفـّي للتطلّعات التي طبعت الّدستور.
الّداء يعّشش يف  كّل حديث عن نزوعه االختزايّل اإلقصايّئ ال معنى له ألّن لّب 
كّل  الغتصاب  جويلية   25 للحظة  الرّئيس  استغالل  االستتباعات،  يف  ال  األصل 
شؤون  إلدارة  )املراسيم(  العليّة  الّسلطانيّة  الفرمانات  إىل  واالحتكام  الّسلطات 
باالستفتاء  امللكيّة وتتويجها  املؤقّت إىل دائم عرب االستشارة  »اململكة«، تحويل 
الّنتائج  كانت  أيّا  تزكيّته  يضمن  ما  فصوله  أحد  يف  تضّمن  الذي  الّدستور  عىل 

ونسبة املشاركني يف كرنفال التّأييد واملبايعة.
فهل كان ميكن للقانون االنتخايّب أن يكون نشازا وهو املحكوم عليه بأن يكون 
أسريا لعقليّة منتجه ورهني فلسفة الّدستور التي حكمته؟ قانون قُّد عىل املقاس، 
سعيّد،  قيس  »تعويذة«  بأنّه  اإلقرار  هو  له  تعريف  أسلم  بيّنة.  فيه  األنا  نزعة 

قانون اتّكأ عىل خلفيّة البناء القاعدّي يف أكرث تجلّيّاته هالميّة.
مشبع  الّدستور-  عىل  االستفتاء  كموعد  -متاما  الترّشيعيّة  االنتخابات  تاريخ 
بالّدالالت.فإذا كان االستفتاء التّزكيّة قد أريد له أن يكون مهرجانا احتفاليّا بحركة 
25 جويلية كفاتحة لعهد جديد، هو عهد قيس سعيّد كام ارتسمت معامله يف 
مخيّلة الّسيّد الرّئيس وبطانته الخاشعة آلياته البيّنات، فإّن17 ديسمرب تكريس 
ذهن  يف  التّونسيّني.  مفخرة  يُعّد  وإرث  نضايّل  مبسار  التّشنيع  لحملة  عميّل 
 14 إىل  امتّد من 17ديسمرب  مسار  التفاف عىل  رّدة،  لعنة،  الفرعون 14جانفي 
جانفي وأجهضه تحالف األزالم والتفافهم عىل مقاصده إىل أن قيّضت له العناية 

اإللهيّة من يبعثه حيّا بعد عرش سنوات عجاف.

»لطخة« االنتخابات الترّشيعيّة -يف طبعتها الحداثية جّدا- إرساء لحجر األساس 
يف البناء الّشاهق غري املسبوق يف التّاريخ بشهادة رأس املفّسين العالّمة أحمد 
الّناطق  هديّة  واملالبسات،  الزّمان  أرس  من  منفلتة  للقاّرات،  عابرة  ثورة  شفرت، 
بفلسفة  رؤية جديدة،  وشعوبه.  العامل  أمم  إىل  يريد«  »الّشعب  باسم  الرّسمّي 

جديدة، بزعيم مل ير الّدهر له مثيال، إذا نطق أفحم وأتاه الّدهر منشدا.. 
الفلسفة الجديدة للجمهوريّة الجديدة قطع مع املألوف، تطليق لرتّهات الّنخب، 
ال  الفرد  .عامدها  الّسنني  مئات  بعد  األمم  بخاطر  يجول  قد  ملا  استباقّي  فتح 
املتذّررة  الهامئة  الّذات  املجتمع،  ال  والعرش  الوطن،القبيلة  ال  الجهة  املواطن، 
خورها  جويلية   25 حراك  كشف  التي  الّشمولية  الّنظرة  تطليق  املجتمع.  ال 

واستبدالها بنزعة اختزاليّة عيبها الوحيد عجز الّنخب عن متثّلها.
املرتّشح أسري هواجس قبيلته وعرشه، وبدرجة أقّل جهته. إطالق العنان إلنعاش 
أّن دولة االستقالل  التّونسيّون ونخبهم يف لحظة خيالء وتدفّق أحالم  اعتقد  ما 
قد حسمته.الّنائب ليس مسؤوال أمام املجتمع بل أمام ناخبيه من معتمديّتـ)ه( 
وعرشـ)ه( وأهلـ)ه(. فإليهم يعود الفضل يف تنصيبه عىل عرشهم، وإليهم يعود 
الّسيف املسلول عىل الّنائب -املنتَخب عمليّا بشكل مؤقّت-: سحب الوكالة عقابا 
أخرى  بدائيّا من »ملّة«  انتقاما  يكن  إن مل  يرونه فشال يف خدمتهم  ما  له عىل 
فشلت يف تصعيد مرّشحها. أّما عن تواتر االنتخابات الجزئيّة مبوجب وجيه، بنزوة، 
بعنرتيّة من العنرتيّات التي ال تزال معّششة يف بعض الذهنيّات فحّدْث وال حرج. 
لنقل إنّه رضب من رضوب تنشيط املشهد الّسيايّس. فامذا عن األحزاب الّسياسية 

وسائر الوسائط؟
زائدة دوديّة ال  وىّل.  قد  زمانها  بأّن  باتّا  فيها حكام  رجمها قيس سعيّد وأصدر 
وأقدم عىل  اإلخشيدّي  العرص  بدائع  والّسخريّة. سحلتها  التّشنيع  بها غري  يليق 
سلخها »املعلّم األّول« ذات فجر من يوم الخامس والعرشين من جويلية. وزاد 
جيش املنارصين، مّمن َحِظَي برشف مبايعة املنقذ من الّضالل، يف تعميق جراحها 
باالرمتاء يف أحضان الّشيخ الرّئيس الذي ال يعنيه رغبات املوالني أنصارا ومهاجرين 
وال طموحهم وال طمعهم. الّشيخ الرّئيس مسكون بإقصاء الجميع، بتمييع صورة 

مشايعيه بالّضحك عىل ذقونهم.

* كيف سيكون مجلس النّواب المقبل؟
صالون اجتامع ممثيّل العروش والقبائل. ال يشء يجمع بينهم غري انتظار ما يعرضه 

سيادته عىل سيادتهم للتّزكيّة والتّمرير وفرصة -إذا أتيحت- للتّنابز باأللقاب.
وكيف سيكون املشهد الّسيايّس يف ظّل املّدة الّنيابيّة املقبلة؟

كان  وأيّا  متوقعها،  وشكل  انغراسها  عمق  عن  الّنظر  بقطع  سياسيّة،  أحزاب 
املوقف منها ومن رؤاها ومن تخندقها، عىل تخوم أسوار الربملان، ولكّنها ليست- 
موضوعيّا- خارج اللّعبة الّسياسيّة. ونّواب منتخبون ولكن ال تأثري لهم يف األحداث 
الّسياسيّة ويف الحراك االجتامعّي. هم شكليّا ورسميّا ممثلو الّشعب وعمليّا ممثلّو 

ذواتهم ما داموا يفتقرون وجوبا ألّي برنامج سيايّس اجتامعّي ثقايّف.
وسياسيّها  فكريّها  الحياة  مجاالت  لسائر  واملدروس  املقصود  التّصحري  إنّه 
واقتصاديّها. إنّها فعال رّدة مناهضة ألّي انتامء وطنّي، رهانها الفرد املفرد املجرّد 

من كّل األبعاد.

في انتظار حملة فقيرة:

حسابات املرشحني الشبان فارغة وأخرى ال شيء فيها 

عندما يصبح التّاريخ لعنة وعقدة
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التزكيات تعترب حاجزا معّوقا للراغبني يف الرتشح لالنتخابات الترشيعية
* حوار لطفي املاكني

القانون  استاذ  اإلمام  عدنان  الدكتور  توقف 
الدستوري عند عديد االشكاالت املرتتبة عن مرسوم 
القانون االنتخايب الجديد الصادر مؤخرا والتي متثل 
صعوبات حقيقية عند تنزيلها عىل أرض الواقع كام 
قد  ما  »الشعب«  به  خص  الذي  الحديث  يف  بني 
يرتتب عن التنقيحات الجديدة من آثار غري متوقعة 

من مرشوع هذا القانون عىل الربملان القادم.
* انتقادات عديدة وجهت إىل القانون االنتخايب 
أولها متعلق بكيفية ضامن ذلك العدد املرتفع من 

التزكيات٬ فام هو تعليقك عنها؟
حاجزا  يعترب  التزكيات  االمر رشط  حقيقة  يف  ـ 
الرتشح لالنتخابات  الذين ينوون  معّوقا للعديد من 
لن  أنه  عنها  سيرتتّب  ذلك  أّن  ويبدو  الترشيعية، 
يرتشح لهذه االنتخابات إال ملن كان وراءه جهاز حزيّب 
أو جمعيايت أو تنسيقي يدعمه ويتوّل مهمة جمع 
والواردة  ا  مَّ شيئا  املعّقدة  الرشوط  وفق  التزكيات 
يف  التناصف  يكون  أن  ومنها  االخرية  التنقيحات  يف 
العدد بني الرّجال والنساء ونسبة معيّنة من الشباب، 
جمع  »معركة«  تخوض  ال  أن  ذلك  من  يخىش  كام 
فالشخص  واملطامح  املطامع  أصحاب  اال  التزكيات 
املتزن والعادي الحامل ملرشوع والذي ينوي الرتشح 
لن يذّل نفسه بالهرولة والحديث ال آالف الناس يف 
االماكن العامة والخاصة إلقناع 400 منهم مستعّدين 
ملدة  طويلة  صفوف  يف  واالنتظام  املشاق  لتحمل 
وهذا  باالمضاء  التعريف  شبابيك  أمام  رمبا  ساعات 
رشط يف حقيقة االمر رادع ألصحاب النوايا الحسنة 
محلّه  غري  يف  أمر  االخرية  التنقيحات  يف  واقحامه 
وينال حتى من إحدى مقومات الدميقراطية املتمثل 

يف حرية الرتشح.
* وماذا عن رشط الجنسية وما ظهر من متييز 

بني املقيمني بالبالد وبني املهاجرين؟
ويقيم  يبدو يف غري محلّه كذلك  الرشط  ـ هذا 
املواطنني  بني  متييز  السؤال  يف  ورد  كام  بالفعل 
من  فكم  البلد  داخل  واملقيمني  بالخارج  املقيمني 
مقيم خان وطنه وكم من مهاجر متعصب له ولسائل 
ان يتساءل ملاذا أُقحم هذا الرشط يف التنقيحات يف 
حني ان الرئيس نفسه أقر بالدور الفعال الذي يقوم 
الي  الرتشح  ميكن  ال  )ألنه  الخارج  يف  املواطنون  به 
كان إال يف الدائرة التي يقيم فيها( أو بحكم اصولهم 
الليبية او الجزائرية او املغربية وهي رشيحة واسعة 
او جنسية احد البلدان االوروبية بحكم االنتساب إل 
االمر هذا الرشط مجحف  او االب ويف حقيقة  االم 
وينال من احد امهات املبادئ التي تقوم عليها كل 
املساواة  مبدأ  وهو  والسياسية  القانونية  املنظومة 
كل  يجعل  ان  الرشط  هذا  شأن  ومن  القانون  امام 
باالقصاء  تشعر  طائلته  تحت  تدخل  التي  الرشيحة 
وبأنها من صنف املواطنني درجة ثانية لذلك بقدر ما 
ميكن تفّهم ادراج هذا الرشط ضمن رشوط الرتشح 
لالنتخابات الرئاسية بقدر ما ال ميكن تربيره إطالقا يف 

ما يتعلق باالنتخابات الترشيعية.
* هناك من يرى أن سحب الوكالة من النائب 
لهذه  موجبا  ترى  فهل  ضغوطات  تحت  تجعله 

»اآللية«؟
تقنيات  من  تقنية  هي  الوكالة  سحب  آلية  ـ 
مع  مقتضياتها  تتعارض  التي  املبارشة  الدميقراطية 
يعترب  هنا  فالنائب  النيابية  الدميقراطية  مقتضيات 
نائبًا عن مجموعة ناخبيه دون سوى ذلك ومهّمته 
األساسية تتمثّل يف مترير وتحقيق إرادتهم وإن حاد 
عن ذلك يعترب قد خرج عن نطاق الوكالة التي أسندت 

إليه ويحق بالتّايل لناخبيه سحبها منه وفق إجراءات 
ا واردة يف التنقيحات االخرية٬ يف حني  مشّددة نوعا مَّ
النيابية  الدميقراطية  تقتضيه  ما  ظّل  يف  النائب  أن 
مجموعة  عن  وليس  كلّه  الشعب  عن  نائبا  يعترب 
عمله  خالل  الترصف  دوره  يكون  وبالتايل  ناخبيه 
النيايب وفق ذلك املقتىض وبقطع النظر عن مصلحة 
سن  الذي  الرئيس  أراد  ما  وهذا  ناخبيه  ارادة  او 
املرسوم االنتخايب ان يقطع معه وقد يكون لتكريس 
النائب  مردود  عىل  ايجايب  اثر  الوكالة  سحب  آلية 
وعىل مدى اهتاممه لتحقيق رغبات ناخبيه واالبقاء 
عىل العالقة املبارشة معهم طيلة املدة النيابية خالفا 
ملا كان عليه االمر سابقا إذ ال يكرتث النائب إطالقا 

بناخبيه اال خالل الفرتة االنتخابية.
يف  التناصف  اشرتاط  عدم  تفسرّ  وكيف   *

الرتشحات للربملان القادم؟
الرتشحات  مستوى  عىل  وإقحامه  التناصف  ـ 
طريقة  أن  خاصة  مقتضيات  تطبيق  ميكن  ال  قد 
القامئات  عىل  االقرتاع  كان  فعندما  تغريت  االقرتاع 
من اليسري ان يشرتط التناصف صلب تلك القامئات 
الشرتاط  وليس  األفراد  عىل  االقرتاع  اصبح  وقد  اما 
مسبقا  نعرف  ان  ميكن  ال  ألنه  معنى  اي  التناصف 
ترتبط  ُمسبقة  رشوطا  نضبط  وأن  الرتشحات  عدد 
بالتناصف فقد يكون عدد املرتشحات اكرب من عدد 
املرتشحني وقد يكون العكس اذ ليس هناك يف هذه 
الصورة طرف بعينه يضبط تلك الرتشحات كام هو 
القامئات ونذكر هنا بأن  الشأن يف ظل االقرتاع عىل 
الدستور الجديد ينّص عىل أن التناصف غاية يسعى 
إليها وليس رشطا شكليا يرتتب عنه بُطالن كل ما ال 

يتالءم مع التناصف.
االنتخايب  القانون  املالحظني  أغلب  يعترب   *
لألطراف  متكينه  مقابل  لألحزاب  مغيبا  الجديد 
الهيمنة  من  املال  ولوبيات  والعشائرية  الشعبوية 
عىل الربملان القادم فإىل أي مدى ترى وجاهة هذا 

القول؟
ـ بالنسبة إل ما يتعلق باألحزاب نشري هنا ال أن 
رشط التزكية يف حّد ذاته يجعل االحزاب مؤهلة يك 
تلبيه اذ يسهل عليها تجمع 400 تزكية عىل مستوى 
كل دائرة بحكم توفرها عىل شبكات قامئة الذات لذا 
ال ميكن ان نستبق األحداث يف هذا الخصوص وإذا 
فسيكون  الجديد  الربملان  يف  األحزاب  متثيل  ضعف 
ان  املفارقات هنا  الشعبية ومن  اإلرادة  بفعل  ذلك 
يسعى الرئيس من ناحية إل تحجيم وتهميش دور 
اخرى  ناحية  من  التزكية  يقحم رشط  وأن  االحزاب 
سهولة  يف  متمثال  لألحزاب  امتيازا  يعطي  الذي 
جمعها لتلك التزكيات خالفا للمواطن العادي الذي 
ال يسنده جهاز او شبكات٬ أما عن العشائرية التي 
اللعبة  يف  النزعة  هذه  اقحام  خطورة  جميعا  نعلم 

التزكية كام  السياسية فبالفعل قد يرتتب عن رشط 
هو وارد يف التنقيحات االخرية احياء واذكاء للنزعة 
الوازنة يف  العشائرية واقحامها كعنرص من العنارص 
معلومة  مخاطر  عىل  بالطبع  هذا  ويحتوي  اللعبة 
ونتساءل  املواطن.  وعي  اال  منها  يقينا  ان  ميكن  ال 
يرتتب  قد  مبا  متاما  واٍع  سعيّد  االرئيس  هل  هنا 
ولتاليف  التنقيحات  يف  الذي صيغ  التزكية  عن رشط 
سلبية تتمثل يف الرتشحات االعتباطية قد نذهب ال 

سلبيات اخطر بكثري.
ويف ما يتعلق بلوبيات املال نشري هنا طبعا إل 
ان التنقيحات االخرية تضمنت أحكاما رادعة لرشاء 
ذمم الناخبني إال ان رشط التزكية من شأنه ان يرتتب 
عنه استعامل املال من ِقبَِل من ميتلكون منه الوفري 
لتلبية رشط التزكية وجمع العدد املطلوب ونذكر يف 
هذا السياق ان الذي ينفق ماله بغري حساب لنيل 
ومصالح  مآرب  له  تكون  ان  البّد  املطلوبة  التزكية 
شخصية يسعى إل تحقيقها من خالل ترشحه ولن 
وهي  غايته  ال  للوصول  املال  استخدام  عن  يتواىن 
أساليب  باستعامل  وذلك  الربملان  يف  نائبا  يكون  ان 
الجزائية  التتبعات  من  حل  يف  تجعله  ملتوية 
املنصوص عليها يف املرسوم االنتخايب فدون شّك يعترب 
رشط التزكية متهيدا يصب يف صالح لوبيات املال اذ 
يوفر لهم االرضية السانحة لتنفيذ مآربهم والتساؤل 
نفُسه يطرح مجّددا هل وقعت دراسة اآلثار املرتتبة 
ال  رأيي  وحسب  يكفي  مبا  التنقيحات  هذه  عن 
أظن ذلك وأخىش ما أخشاه ان يكون الرئيس اسري 
نظرياته دون ان يسترشف األبعاد العملية امللموسة 
التي قد ترتتب عنها عند تنزيلها عىل الواقع امللموس 

املعاش املتعفن.
* تذهب بعض التحاليل إىل كون الربملان القادم 

أُفرغ من أغلب صالحياته فأي دور ترونه له؟
أغلب  من  أُفرغ  القادم  الربملان  أن  أرى  ال  ـ 
املرتتبة  املدمرة  اآلثار  وعايّنا  ملسنا  ولقد  صالحياته 
الدولة  يف  السلطة  ثقل  مركز  الربملان  جعل  عن 
يف  املتمثلة  الطبيعية  صالحياته  إل  رجع  فالربملان 
أن  دون  الترشيعية  الوظيفة  مقتضيات  مامرسة 
الدولة  الدستور من تعطيل سري كل دواليب  ميكنه 
فالدستور أقّر نظاما رئاسويا يجعل من الرئيس مركز 
ثقل السلطة ولديه حجم كبري من السلطات تجعله 
نجاح  الشعب عن  امام  الشخيص واملبارش  املسؤول 
الوظيفة  إليه  فرتجع  الربملان  اما  سياسته  فشل  او 
الترشيعية كيفام كانت يف ظل دستور 1959 إال أنه 
ال يشارك يف تزكية الحكومة مثلام كان عليه االمر يف 
دستور 2014. سيضطلع الربملان بالوظيفة الطبيعية 
التي ترجع إليه واملتمثلة يف املصادقة عىل القوانني 

واملبادرة لها كذلك.
هيئة  ل  حمرّ االنتخايب  القانون  أن  ترى  أال   *
قد  ما  عدة  مسائل  تفسري  مسؤولية  االنتخابات 

يتسبب يف توتري عالقاتهم مع القوى السياسية؟
ـ أوال٬ يجب أن نعلم انه ال ميكن تعويم مسألة 
ألي  يكون  ال  إذ  االنتخايب  القانون  موجبات  تأويل 
طرف القول الفصل يف ذلك فمن ناحية من الطبيعي 
املستقلة  العليا  الهيئة  إل  املهمة  هذه  تسند  أن 
سلبيات  من  خيار  أي  يخلو  ال  ولكن  لالنتخابات 

ومساوئ ومخاطر.
ومن ناحية أخرى ما هو البديل عن ذلك؟ فأي 
بديل لهذا التميش سيضيع املطلوب يف املطالب وقد 
يُعوق ذلك حسن سري العملية االنتخباية مع التذكري 
تبقى  الهيئة  إل  املسندة  الرتتيبية  الصالحيات  بأن 
بطبيعتها خاضعة ملراقبة املحكمة اإلدارية دون نص 

رصيح يقر ذلك.
* كرث الجدل مؤخرا بخصوص املوقف من قرار 

املحكمة اإلفريقية فكيف نتجنب تداعياته؟
يف  بتّت  اإلنسان  لحقوق  االفريقية  املحكمة  ـ 
معطيات  عىل  بناء  أنظارها  عىل  املعروضة  القضية 
جديد  دستور  بدخول  خاصة  االحداث  تجاوزتها 
يجعل  مبا  املبارش  الشعبي  باالستفتاء  عليه  مصادق 
هذا الحكم غري ذي جدوى وغري قابل للتنفيذ أصال 
مام  جديد  دستور  احكام  طائلة  تحت  اآلن  ألننا 
النه  للتنفيذ  قابل  غري  اليه  املشار  الحكم  يجعل 
دستور  ملقتضيات   117 االمر  مخالفة  عىل  استند 
ان  ميكن  وال  أصال  موجودا  يعد  مل  الذي   2014
نتصور لحظة ان املحكمة االفريقية لحقوق االنسان 
االعرتاف  بعدم  التونيس  الشعب  ارادة  تحدي  تريد 
الصحيح  القانوين  الجديد لذا فالرأي  بالدستور  مثال 
هذ  قابلية  بعدم  يقول  املسألة  هذه  إل  بالنسبة 
الحكم للتنفيذ وبفقدانِه جدواُه بفعل دخول دستور 

جديد حيّز التنفيذ.

شرط الجنسية 
يميز بني التونسني 
داخل البالد وخارجها 

ويضرب مبدأ املساواة 
أمام القانون ويُخشى 
أن تكون للتنقيحات 
املدرجة يف القانون 

االنتخابي آثار عكسية 

الدكتور عدنان اإلمام لـ »الشعب«

دخول الدستور الجديد 
حيّز  التنفيذ يجعل من 
حكم املحكمة اإلفريقية 

لحقوق اإلنسان 
 غري قابل للتنفيذ
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يحتفل الجامعيّون يف تونس، عىل غرار باقي املدرّسني يف العامل، بيومهم العاملّي 
الّصادرة  املشرتكة  التّوصية  توقيع  ذكرى  أكتوبر،   5 يوم  سنويّا  يوافق  الذي 
والثقافة،  والعلوم  للرتبية  املتحدة  األمم  ومنظّمة  الدوليّة  العمل  منظّمة  عن 
اليونسكو، سنة 1966 واملتعلّقة بظروف عمل املدرّسني بصفة عاّمة يف مختلف 
املراحل التعليميّة. كام يحتفلون يف اليوم نفسه بذكرى مصادقة املؤمتر العام 
لليونسكو سنة 1997 عىل التّوصية الخاّصة بإطار التّدريس يف التّعليم العايل 

فيام يهّم أوضاعهم ومهاّمهم وحقوقهم وظروف عملهم.
ويف إطار ما دأبت عليه اليونسكو، عند االحتفال باليوم العاملّي للمدرّسني، من 
رفع شعار سنوّي تعّب من خالله عن األوضاع التي يعيشها املدرّسون يف أرجاء 
املعمورة، فإّن شعار هذه الّسنة هو: »االرتقاء بالتعليم يبدأ باملدرّسني«. ويف 
الدور  العامليّة عىل  املنظّمة  تأكيد من هذه  لسنة 2022  الّشعار  اختيار هذا 
املحورّي واألسايّس للمدرّسني يف مختلف مراحل الرّتبية والتّعليم، وعىل أهميّة 
لتطوير منظومات  أّي محاولة  أّن  واملاديّة، وعىل  املعنويّة  بأوضاعهم  االرتقاء 
الرتبية والتعليم أو إصالحها أو االرتقاء بها -مبا يف ذلك منظومة التعليم العايل 
والبحث العلمي- ال ميكن أن تنجح دون إيالء املدرّس األولويّة التي يستحّق 

ودون وضعه يف مركز دائرة االهتامم والعناية.
من  كّل  الّسنة،  هذه  للمدرّسني  العاملي  باليوم  اليونسكو  احتفال  إىل  وتنضّم 
منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(، ومنظّمة العمل الدوليّة، والدوليّة 
للرّتبية، وهي منظّمة نقابيّة تجمع املنظامت النقابية من مختلف بلدان العامل 
يف قطاعات الرّتبية، والتعليم مبراحلها، وأسالكها العديدة، واملتنوعة. ويف هذا 
الترشيك أكرث من مغزى ومعنى. أّول وأبرز هذه املعاين، اإلقرار بدور نقابات 
الرّتبية والتّعليم يف تطوير منظومات الرّتبية والتّعليم الوطنيّة أو إصالحها أو 
االرتقاء بها، ويف متثيل املدرّسني ويف الّدفاع عن تصّوراتهم ورؤاهم فيها. وثاين 
هذه املعاين هو علويّة املعايري الدوليّة بالنسبة للعمل الاّلئق ورضورة احرتامها 

يف حقل الرّتبية والتّعليم.
وقد حلّلت منظّمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة، يف ورقة مفاهيم، 
الّسنة لالحتفال؛ وفّصلته إىل محاور رئيسيّة، لعّل  الّشعار الذي اختارته هذه 
الئقة  غري  املدرّسني  من  العديد  عمل  بـ»ظروف  يتعلق  الّذي  املحور  أبرزها 
األسايس  الّدور  عىل  الورقة  أكّدت  وإذ  املهنة«.  جاذبيّة  الّصميم  يف  وترضب 
للمدرّسني يف إنجاح السنوات الجامعيّة واملدرسيّة خالل أزمة كوفيد- 19، فإنّها 
بيّنت أّن املدرّسني يشتكون من عدم اعرتاف سياسات الّدول باألهميّة األساسيّة 
لدورهم. فأغلب املنظاّمت النقابيّة يف قطاعات الرتبية والتّعليم املنضوية تحت 
الّدوليّة للرّتبية، ومنها تلك الخاّصة باملدرّسني الجامعينّي، تشتيك من تديّن األجور 
وتدهور ظروف العمل والبنى التّحتيّة وأنّه خالفا للخطاب الرّسمي فال الرّتبية 
وال التّعليم ومنه التّعليم العايل والبحث العلمّي من أولويّات الحكومات. كام 
للمدرّسني  الفعليّة  املشاركة  أو  الحقيقيّة  االستشارة  ندرة  عىل  الورقة  أّشت 
بكّل  والتّعليم  بالرّتبية  الخاّصة  الّسياسات  أو يف صياغة  القرار  أخذ  آليّات  يف 
مراحله. وَخلَُصْت الورقة إىل أّن املكانة االجتامعيّة املرتاجعة واألجور املتدنيّة 
وظروف العمل الّصعبة كلّها عوامل أفقدت مهن التّدريس، ومنها التّدريس يف 
التّعليم العايل، جاذبيّتها لدى الّشباب وجعلت املدرّسني يشتغلون دون التمكن 
من استعامل كل طاقاتهم، وأّن هذا األمر يجعل العديد منهم يغادرون املهنة.

كثريا  الوضع  يختلف  ال  العلمي،  والبحث  العايل  التّعليم  قطاع  يف  تونس،  يف 
وعىل  يعرف،  فالجميع  املذكورة.  املفاهيم  ورقة  يف  الوارد  التّوصيف  عن 
والتّعليم  الرّتبية  ميزانيّات  نسب  تناقص  أّن  السيايس،  القرار  أصحاب  رأسهم 
للمكانة  ملحوظ  تراجع  من  ذلك  عن  نتج  وما  للّدولة  العاّمة  امليزانيّات  من 
مهنة  جعل  الرشائيّة،  ملقدرتهم  متواصل  وتدهور  للجامعينّي  االجتامعيّة 
الذي  املتعلّم  للّشباب  جاذبيّة  أّي  تفقد  العلمّي  والبحث  الجامعّي  التّدريس 
أصبح عازفا عن مواصلة الّدراسة الجامعيّة يف مستوى الدكتوراه نتيجة انسداد 
العايل لسنوات عديدة ثم عودته عودة محتشمة  التّعليم  أبواب االنتداب يف 
دون املأمول ودون الحاجيات الحقيقيّة ملؤّسسات التّعليم العايل والبحث املعّب 
الجامعّي  التّدريس  مهنة  مامرسة  ظروف  أّن  كام  تسيريها.  هياكل  عب  عنها 
واالستقرار  العطاء  عىل  مشّجعة  تعد  مل  بها  العاملني  إلبى  بالنسبة  والبحث 
فيها نتيجة نقص املوارد البرشيّة واملاليّة وكل التّعقيدات اإلداريّة التي يعيشها 

الجامعيّون يوميّا.
البحث والجامعات  الجامعيّة عن مخابر  الكفاءات  نتج عن هذا عزوف  وقد 
وعن مؤّسساتهم الجامعيّة بحثا عن حلول فرديّة ملشاغلهم. كام تسبّبت هذه 
األوضاع يف ظاهرة جديدة نسبيّا وهي هجرة الكفاءات الجامعية التونسيّة نحو 
بلدان أخرى سواء كانت يف الخليج العريب أو أمريكا الشاملية أو أوروبا الغربية 
وحتّى جنوب شق آسيا. فقد غادر الجامعات التونسية، يف إطار التعاون الفّني 
بحثا عن عيش كريم وظروف عمل أفضل، أكرث من ألفي مدرّس تعليم عال 
)2014 مدرّسا حسب أرقام الوكالة التّونسيّة للتّعاون الفني لسبتمب 2022(، 
منهم 1811 ينتمون إىل رتب أستاذ مساعد، وأستاذ محارض، وأستاذ تعليم عال. 
وميثّل هذا العدد نسبة 18.56% من إجاميل املدرّسني الباحثني يف هذه الرّتب، 
الجامعيون  طبعا  األرقام  هذه  إىل  ويضاف  خمسة.  من  واحدا  يقارب  ما  أي 
الذين استقالوا وغادروا البالد نهائيّا. هؤالء وأولئك أقدموا عىل ذلك مضطّرين 

بعد أن ضاقت بهم السبل من أجل عيش كريم يف وطنهم.
وقد كانت الجامعة العاّمة للتعليم العايل والبحث العلمي قد قيّمت يف بيانها 
الّسنة الفارطة مبناسبة اليوم العاملي للمدرّسني 2021 منظومة التعليم العايل 
والبحث العلمي عىل ضوء أربع نقاط أساسيّة واردة يف توصيات اليونسكو يف 
باعتباره مرفقا عموميا،  العايل  التّعليم  تباعا:  العايل، وكانت  التعليم  ما يخص 
واستقالليّة  الجامعي،  التفاوض  يف  الحّق  الجامعيني،  املدرّسني  عمل  ظروف 
للتعليم  الوطنية  العايل. وإذا وضعنا منظومتنا  التعليم  الجامعات ومؤسسات 
العايل والبحث العلمي عىل محّك نفس هذه النقاط، فإنّنا سرنى أّن األمور مل 

تتحّسن هذه الّسنة. 
إلنفاذ  اسرتاتيجية  أّي  غياب  نالحظ  عموميا،  مرفقا  العايل  التعليم  باب  ففي 
ما ورد يف تقرير دائرة املحاسبات لسنة 2018 من حّث لوزارة التّعليم العايل 
مؤّسسات  عىل  الرقابيّة  وصالحيّاتها  إشافها  مامرسة  عىل  العلمّي  والبحث 
التّعليم العايل الخاّصة لوقف التجاوزات العديدة والخروقات الكبرية للّنصوص 
عجز  تواصل  نالحظ  كام  تونس.  يف  الخاّص  العايل  للتّعليم  املنظّمة  القانونيّة 
الحكومة عن إيقاف بطريقة رسميّة لالنتصاب الفوضوّي وغري القانويّن املستمّر 
منذ ثالث سنوات لجامعة أجنبيّة عىل الرّتاب التونيس. أّما يف ما يخّص ظروف 
الّسابقة  الفقرة ما قبل  الجامعيني يف تونس، فلعّل ما ورد من أرقام يف  عمل 

دليل واضح عىل تدهور األوضاع بشكل مفزع يضع فكريت املصعد االجتامعي 
وكرامة الجامعّي يف خطر وجودّي. 

الّذي  التّفاوض الجامعّي، فقد مثّل املنشور عدد 20  أّما فيام يخّص الحّق يف 
لرئاسة  املسبقة  للموافقة  للقطاعات  التّفاوض  حّق  عديدة-  -ألشهر  أخضع 
القرن  سبعينات  منتصف  منذ  انخرطت  لبالد  مرشّفة  غري  صفحة  الحكومة، 
املايض يف التّفاوض الجامعّي. اآلن وقد وقع تجاوز هذا املنشور بتغيري صياغته، 
فاألمل أاّل يقع الرّتاجع عن هذا الحّق املؤّسس للّسياسة االجتامعيّة يف تونس 
مرّة أخرى. أّما يف ما يخّص النقطة األخرية وهي استقالليّة الجامعات ومؤّسسات 
لتتحّول  عديدة  لسنوات  دام  الّذي  التّعطيل  تجاوز  وقع  فقد  العايل،  التعليم 
الجامعات ومؤّسسات التّعليم العايل من مؤّسسات عموميّة ذات صبغة إداريّة 
إىل مؤّسسات عموميّة ذات صبغة علميّة وتكنولوجيّة، بعد أن صدرت املراسيم 
التي تخّص هذا التحّول لسّت جامعات عموميّة وتسع مؤّسسات تعليم عال 

وبحث. 
وعندما يدخل هذا التحّول حيّز التّنفيذ يف 1 جانفي 2023 سيمّكن مؤّسسات 
التّي  االستقالليّة  من  جرعة  من  فيه  انخرطت  التي  والبحث  العايل  التّعليم 
املفرتضة  الرياديّة  العلميّة واألكادمييّة واملجتمعيّة  أدوارها  تلعب  تحتاجها يك 
ومن استقطاب الطّلبة عىل املستوى القارّي والّدويّل بعد أن كبّلتها عقود من 
ثقافة الجمود واألذون والرّتاخيص ومنعتها من التّطور ومنافسة نظرياتها إقليميّا 
ودوليّا. إاّل أّن إنجاح هذا التحّول يقتيض مواكبة لصيقة لوزارة التّعليم العايل 
والبحث العلمّي، ومتابعة من طرفها وتأطريها للعمليّة وتوفري أسباب نجاحه 
املاديّة منها واللوجستيّة والتأهيليّة. ويف الحقيقة ال نرى إىل حّد اآلن أثرا لهذه 
تتخبّط وحيدة  الجامعيّة  الخوف أن ترتك جامعاتنا ومؤّسساتنا  املواكبة، وكّل 
الوزارة  من  سند  دون  التحّول،  هذا  خالل  ستظهر  التي  املمكنة  املشاكل  يف 
باسم االستقالليّة التي ستحوز عليها، فتتحّول من إمكانيّة إىل نقمة ومن فرصة 
للتّطور إىل عقوبة للذين تجّرؤوا وخرجوا من بوتقة وأغالل صيغة املؤّسسات 

العموميّة ذات الصبغة االداريّة.
أّوال  التونسيّة  الّدولة  يقتيض من  اآلن،  والواقعّي يف نفس  السلبّي  الجرد  هذا 
والبحث  العايل  للتعليم  الوطنية  منظومتنا  يف  الحاصل  بالتّدهور  االعرتاف 
وقوعه  عىل  ومبسؤوليّتها  صلبها،  والجامعينّي  الجامعة  مكانة  ويف  العلمي 
للجامعة  تعيد  قرارات شجاعة  اتّخاذ  وثانيا  إليقافه؛  استعدادها  عن  والتّعبري 
الوقت  بها جديرون، وتعطي يف  التي هم  املكانة  املفقود وللجامعينّي  بريقها 
التّعليم العايل والبحث العلمّي بالقطاع  نفسه معنى وداللة لوصف منظومة 
االسرتاتيجّي. إّن الجامعينّي يف تونس ال يَستْجدون مّنة وال عطفا من أحد ألنّهم 
الّدولة  غرية  ترتجم  فعل  برّدة  يطالبون  ولكّنهم  والبذل،  الوطنيّة  عىل  ُجبلوا 
التونسيّة وخوفها عىل منظومة الرتبية والتعليم التّي تبقى الجامعة العموميّة 
عامدها الرّئييّس. وهم أيضا عىل قناعة راسخة بدور هذه املنظومة املركزّي يف 
أّي عمليّة إصالح وطنّي يخىش عليها من أن تفرغ من كّل معنى إذا مل يحَظ 
الجامعيّون باملكانة االجتامعية التي يستحّقون. واحتفالية هذه الّسنة باليوم 
دليل  أبلغ  باملّدرسني«  يبدأ  بالتّعليم  »االرتقاء  شعار  تحت  للمدرّسني  العاملّي 

عىل ذلك.  
* الكاتب العام نزار بن صالح

بيان جامعة التعليم العالي بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين

غياب أي اسرتاتيجية إلنفاذ ما ورد يف تقرير دائرة املحاسبات لسنة 2018! 

ألساتذة  العامة  للجامعة  االدارية  الهيئة   2022 سبتمب   24 يوم  اجتمعت 
العام  األمني  العيش  الله  عبد  األخ  بإشاف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
مشاغل  يف  النظر  ملداولة  بالخارج  والتونسيني  الهجرة  عن  املسؤول  املساعد 
القطاع واستحقاقاته يف ظّل الصعوبات االجتامعية واالقتصادية التي يعيشها 
والتي انعكست سلبا عىل وضعية الجامعيني والباحثني يف الجامعات العمومية 
التونسية، وعىل اثر النقاش املستفيض وتدارس جميع ما طرحه أعضاء الهيئة 
االدارية من مشاغل متّس الحياة املهنية للجامعيني وظروف عملهم وانتاجهم 
باالنتامء  وفخرهم  اعتزازهم  عن  االدارية  الهيئة  أعضاء  يعّب  وإذ  العلمي، 
النضال من أجل  باستكامل طريق  التونيس  للشغل ومتّسكهم  العام  لالتحاد 
العامة، فإنّهم  الجامعة  القطاع تحت راية  الدفاع عن مكاسب واستحقاقات 

يطالبون وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بـ:
1 ـ نرش مرشوع تعاونية التعليم العايل والبحث العلمي بالرائد الرسمي قبل 

نهاية سنة 2022.
2 ـ رصف منحة التشجيع عىل االنتاج العلمي لسنوات 2019 و2020 و2021.

3 ـ الرّتفيع يف منحة العودة الجامعية إىل مقدار مرتّب كامل ورصفها يف مفتتح 
السنة الجامعية مع تعميمها عىل كافة األسالك الجامعيّة دون استثناء من ُهم 

يف عطلة بحثيّة أو سنة دراسيّة.
4ـ  مراجعة طريقة احتساب منحة التّشجيع العلمي بطريقة تبّسطها وتجعلها 

العلوم  مجال  يف  البحوث  خصوصيّة  مراعاة  مع  ومقرونيّة،  وضوحا  أكرث 
االنسانيّة واالجتامعية.

الزيادة  عىل  الحصول  يف  حّقهم  العايل  بالتّعليم  املبزين  الزمالء  إيفاء  ـ   5
العامة لتحديد األشكال  الجامعة  الخصوصيّة التفاق سبتمب 2019 وتفويض 

النضالية املناسبة لتحقيق ذلك يف أقرب اآلجال.
6 ـ تعميم املنحة الجامعيّة عىل أبناء الجامعيني املتقاعدين واملتوفنّي.

7ـ  احتساب الساعات اإلضافيّة بنفس طريقة احتساب ساعات العمل العاديّة.
8 ـ حق الجامعيني يف الحصول عىل زيادة خصوصيّة متّكنهم من ظروف عيش 
كريم تسمح باستقرارهم يف وطنهم وتحّد من نزيف هجرتهم املتزايد سنويا.

الحاجيات  االنتداب والرتقية مع أخذ  السنويّة ملناظرات  الّدورية  ـ احرتام   9
الفعلية املقّدمة من طرف الهياكل البيداغوجية للمؤسسات الجامعية والبحثية 

والتكنولوجية بعني االعتبار، للحّد  من التشغيل الهّش واحرتام مبدأ الشفافيّة 
يف التناظر وإيجاد آليّة تشاركيّة ملتابعة املشاكل املطروحة يف هذا الّصدد.

10 ـ اعتامد نظام أسايس يف شكل قانون يخّص قطاع التعليم العايل والبحث 
العلمي لضامن الحفاظ عىل خصوصيّة جميع األسالك داخله.

11 ـ أن تكون الجامعة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي طرفا يف صياغة 
والتعليم  وتحديد هيكلته  للرتبية  األعىل  املجلس  إحداث   ينظّم  قانون  أّي 

وصالحيّاته وبرامج عمله ورفض إصداره بطريقة أحاديّة.
12 ـ االنطالق الفوري يف االعداد التشاريك لتعديل األوامر واملناشري املنظمة 
لالنتخابات الجامعيّة لوضع حّد لكل التجاوزات والهنات التي متّت معاينتها 

ومتتيع مراكز البحث بهذا الحق.
13 ـ فتح ملف البنيّة التحتيّة والرتفيع يف ميزانيات مؤسسات التعليم العايل 
ومراكز البحث، فضال عن متابعة املشاريع املعطّلة التي حالت دون انطالق 

سنة جامعيّة طبيعيّة.
14 ـ الحفاظ عىل مبدأ التناظر يف تسميّة مدراء مراكز البحث والترسيع فيها 

تفاديا للّشغورات وللتعيينات لسّدها.
وإذ يؤكّد أعضاء الهيئة االداريّة عىل رضورة أن تفتح الوزارة التفاوض الجّدي  
يف املطالب الواردة بالالئحة فإنّهم يفّوضون املكتب التّنفيذي للجامعة العامة 

لتحديد األشكال النضالية املناسبة لتحقيقها.

الئحة مهنية للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي
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* حوار رمزي الجّباري

بولبابة الساملي قيّم مرشد أول حاصل عىل األستاذية يف الجغرافيا من 
كلية 9 أفريل دفعة 2001 ـ ومرسم ماجستري يف تعليمية املوعد ـ مولود 
النقايب  العمل  ترىب عىل  قابس  والية  من  الحامي  حامة محمد عيل  يف 
منذ الصغر اي يف األيام األوىل للتلمذة وبعد ذلك ناضل يف الجامعة إذ 
كان ناشطا يف صفوف الطلبة التقيناه مبكتبه فكان لنا معه الحوار التايل:

* من أين يمكن أن نبدأ هذا الحديث؟
ـ ال ميكن أن ميّر اليوم العاملي للمريب دون الحديث عن واقع أهم 
والقيمون  القيمون  والسادة  السيدات  وهم  الرتبوية  املنظومة  ركائز 
اإلعدادية  املدارس  داخل  »الرتبية«  عن  املسؤولون  وهم  العامون 

واملعاهد الثانوية.
داخل  العامين  والقيمين  للقيمين  تربوي  دور  أي   *

المؤسسات التربوية؟
التالميذ  تأطري  الرتبوية  املؤسسات  داخل  القيمني  مهاّم  أهم  من  ـ 
ومتابعة سلوكهم ومواظبتهم وأوضاعهم االجتامعية والصحية والدراسية 
ومرافقتهم واكتشاف التالميذ ذوي الحاالت التي تتطلب متابعة خاصة 
واإلحاطة بهم واإلصغاء إليهم وإشعار إدارة املؤسسة متى تطلّب األمر 

ذلك.
* هذه المهام تحتاج إلى آليات وأدوات عمل إلنجازها 

على الوجه المطلوب فهل وفرت وزارة التربية ذلك؟
ـ آخر اهتاممات وزارة الرتبية هو توفري أدوات وآليات عمل حتى 
نتمكن من القيام مبهاّمنا عىل الوجه املطلوب يف غياب مكاتب للقيّمني 
مراجعة  قاعات  غياب  ظّل  يف  واملرافقة  اإلصغاء  مكاتب  تفعيل  وعدم 
مؤهلة الحتضان أبنائنا التالميذ يف أوقات فراغهم مع النقص الفادح يف 
تتحمل  الرتبوية والتي  للمؤسسة  املأساوي  الواقع  اإلطار... يف ظّل هذا 
يف  التالميذ  أبناءنا  نجد  ال  حتى  فيه  وحدها  املسؤولية  الرتبية  وزارة 
الشارع مبا يحمله من مخاطر سلوكية وصحية وتربوية واخالقية وقيميّة.

* وماذا عن القانون األساسي للقيمين؟

ـ القانون األسايس موجود من 17 مارس 1973 ـ وهذا القانون تّم 
تنقيحه عديد املرات وكان آخر تنقيح فيه الصادر يف الرائد الرسمي يف 
25 جوان 2013ـ  ويتضمن القانون األسايس عديد املسائل التي إىل حدود 
اللحظة تتهرب وزارة الرتبية من تنفيذها عىل غرار تفعيل نظام الرتقيات٬ 
وخاصة الرتقية بالتكوين والرتقية بالشهائد علام أن القطاع يزخر بآالف 
القيمني العامني والقيميني من ذوي الشهائد العلمية الجامعية خاصة يف 

علوم النفس واالجتامع والرتبية.
القيّم  يعيش  األسعار  وارتفاع  والتضّخم  املتدنية  األجور  ظّل  يف 
أنفسهم  منظورونا  يجد  ال  حتى  تحسينها  وجب  مزرية  مادية  أوضاعا 
مضطرين إىل حلول أخرى نحن نرفضها ولكن سندافع عن استحقاقات 

منظورينا املالية واملعنوية بكل الوسائل.
* المدرسة حادت عن أهدافها٬ هل تنكر ذلك؟

ـ يُفرتض أن يكون الدور الرئييس للمدرسة هو دور تعليمي وتربوي 
أي أنه موكول اليها إنتاج جيل جديد بتوازن نفيس وتربوي وصحي، جيل 

له تنشئة عىل أهداف معينة.
إن ما نجده اليوم أن املدرسة تفرز 100 ألف منقطع سنويا، وتالميذ 
يتعاطون املخدرات بكل أنواعها وتالمذة تّم التغرير بهم لتكون الهجرة 
إما إىل داعش او اىل أوروبا بحثا عن حياة جديدة وانحرافات سلوكية 
متعددة هذا املنتوج الذي تفرزه املؤسسة الرتبوية نتيجة حتمية للخلل 
الذي تعيشه املنظومة أمام عدم االهتامم وعدم تفعيل دور القيم والقيم 

العام مع نظام تأديب مختلف مل تهّب عليه رياح التغيري منذ 1991.
* كيف يمكن إصالح واقع الحال؟

شامال  إصالحا  الرتبوية  املنظومة  بإصالح  التعجيل  من  بّد  ال  ـ 
املدريس  الزمن  ليشمل خاصة  الرتبويني  الفاعلني  مختلف  مع  بالتشارك 
والحياة املدرسية والنظام التأديبي املدريس وتكوين املوارد البرشية إىل 
آخره... ويف غياب ذلك ستبقى منظومتنا الرتبوية تفرز الفشل علام أن 

تونس تحتل املراتب األخرية علميا وسلوكيا ومعرفيا.
يمكن  فكيف  الهش  العمل  إلى  عاد  القطاع   *

مواجهته؟
أن  بعد   2015 منذ  بقوة  عادت  الهّش  التشغيل  مسألة  لألسف،  ـ 

ُسّويت جميع ملفات العمل الهّش يف سنتْي 2011 و2012 بفضل ضغط 
االتحاد العام التونيس للشغل ومختلف هياكله نجد أنفسنا اليوَم أمام 
واقع جديد مفروض علينا إذ منذ 2018 تّم انتداب أعوان تأطري ومرافقة 
يف  املفرط  التأخري  ظّل  يف  سيئة  مادية  ظروفا  يعيشون  وهم  بالتعاقد 
يف  وسنسعى  بانتدابهم  وضعياتهم  تسوية  وعدم  )األجور(  خالصهم 
إطار تفعيل مختلف بنود محرض اتفاق 6 فيفري إىل انتدابهم وتسوية 
وقناعة  املطلب  هذا  بعدالة  منا  إميانا  ذلك  عن  وسندافع  وضعياتهم. 

باستحقاق اجتامعي مثلام سندافع عن استحقاقات جميع منظورينا.
* أين وصلت مطالب الئحة المؤتمر؟

ـ عقدنا جلسة اوىل مع وزير الرتبية كانت مخصصة لتقديم املكتب 
وطرح مشاغل القطاع بصفة عامة ثم طلبنا عقد جلسة ثانية ملناقشة 
للعودة  الصعبة  الظروف  إىل  ونظرا  مؤمترنا  الئحة  يف  الواردة  املطالب 
فإننا  العاجل  القريب  الجلسة وإذا مل تحّدد جلسة يف  لت  أُجِّ املدرسية 

سنجد أنفسنا أمام حتميّة الدخول يف خطوة تصعيدية قريبا.
* وحتى نلتقي مرة أخرى؟

ـ نعد منظورينا بأننا سنكون صوتهم املدافع عن حقوقهم وسنعمل 
عىل تحسني أوضاعهم املادية واملعنوية يف الفرتة القادمة ولن نّدخر جهدا 

كمكتب يف مزيد االقرتاب من منظورينا وااللتصاق بهم ومبشاغلهم.

قال الكاتب العام املساعد للجامعة العامة للتعليم األسايس، األخ توفيق 
الشؤون  بوزارة  املنعقدة  املفاوضات  جلسة  تعليق  وقع  »إنه  الشايب، 
االجتامعية بحضور ممثلني عن الجامعة واالتحاد العام التونيس للشغل 
يتّم  أن  واملالية عىل  االجتامعية  والشؤون  الرتبية  وزارات  عن  وممثلني 
عقد جلسة تفاوضية الحقة قبل يوم الجمعة املقبل 07 أكتوبر الجاري، 

تاريخ انعقاد الهيئة اإلدارية القطاعية للتعليم األسايس.
الطرف  »تقديم  عدم  نتيجة  كان  الجلسة  تعليق  أن  الشايب  األخ  وأكد 
الحكومي ألي مقرتحات ميكن التفاعل معها بشكل إيجايب«، مؤكدا أن 

الجلسة القادمة ستكون املحددة لقرارات الهيئة اإلدارية القطاعية.
الجلسة  خالل  كتابية  إجابة  عىل  الحصول  طلبت  الجامعة  إن  وقال 
عرض  أجل  من  مطالبها  بشأن  الرتبية  وزارة  مع  القادمة  التفاوضية 
تقييم  بهدف  القطاعية  اإلدارية  الهيئة  أنظار  عىل  الجلستني  مخرجات 

مقرتحات وزارة الرتبية واتخاذ القرارات.
التعليم  قطاع  يعشها  التي  األزمات  إىل  التطرّق  الجلسة  خالل  وتم 
الذي  الشايب،  الهشة، وفق  الوضعيات  األسايس السيام يف عالقة بتسوية 
أفاد بأن الطرف الحكومي اقرتح التفكري يف آلية لتسوية ملف الوضعيات 

تقديم  دون  التدريجي،  االدماج  عرب  الهشة 
حلول عملية لعملية االدماج بالنسبة لألعوان 

الوقتيني باملدارس االبتدائية.
الجلسة  خالل  عرضت  الجامعة  أن  وأكد 
العون  صفة  إلغاء  غرار  عىل  القطاع  مطالب 
األعوان  وترسيم  بالتدريس  املكلف  الوقتي 
و2019   2018 سنوات  دفعة  من  الوقتيني 
و2020 و2021، مفيدا بأن عدد األعوان الذين 

يعانون من أشكال التشغيل الهش باملدارس االبتدائية يصل إىل »أكرث من 
20 ألف شخص«.

اإلجازة  خريجي  وضعية  بتسوية  الجلسة  خالل  الجامعة  طالبت  كام 
التطبيقية للرتبية والتعليم دفعة 2021 و2022، وتسوية وضعية النواب 
خارج االتفاقية وإدراجهم بقاعدة البيانات، وتسوية قامئة تضم 84 معلام 

تتوفر فيهم رشوط االنتداب، لكن وزارة الرتبية تنكرت لهم.
الرتبية  يف  التطبيقية  االجازة  وخريجو  النواب  املعلمون  ويخوض 
والتعليم املتعاقدون تحركات احتجاجية واعتصامات مبقرات املندوبيات 

الجهوية للرتبية بكامل انحاء البالد، رفضا ملا اعتربوه سياسة »التسويف 
واملامطلة« التي تنتهجها وزارة الرتبية يف تسوية ملف انتداب املعلمني 
البالغ عددهم حوايل 6135 معلام  التطبيقية  االجازة  النواب وخريجي 
مبقاعد  االلتحاق  عن  تلميذ  الف   390 من  اكرث  تخلف  يف  تسبب  مام 
الكاتب  اكده  الجديدة حسب ما  الدراسية  السنة  انطالق  الدراسة منذ 
ندوة صحفية  الهوايش يف  نبيل  االسايس  للتعليم  العامة  للجامعة  العام 

عقدها.
وكان املعلمون النواب قد نفذوا يوم غضب  أمام وزارة الرتبية للمطالبة 

بتسوية وضعياتهم املهنية.

األخ بولبابة السالمي الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين 

العودة املدرسية تمت بأكثر من 3 آالف شغور 
يف املدارس اإلعدادية واملعاهد الثانوية

بين جامعة التعليم األساسي والطرف الحكومي  

20 ألف وضعية عمل هشّ!



الخميس 6 أكتوبر 2022 - العدد 1715  8
نقابة

المؤتمر 12 لالتحاد الجهوي للشغل بالمهدية

النواب يكلفون رسميا األخ نور الدين ميالد بالكتابة العامة 
انعقد املؤمتر 12 لالتحاد الجهوي للشغل باملهدية يف اجواء هادئة 
املساعدة  العامة  االمينة  بوستة  سهام  األخت  أشغاله  ترأست  وقد 
املكلفة بالتكوين النقايب واالنشطة الثقافية فيام افتتح أشغاله األخ نور 
الدين الطبويب. كان املؤمتر هادئا أما ما ميزه فهو الحضور الالفت لألخ 
عبد الله العيش األمني العام املساعد املسؤول عن الهجرة والتونسيني 

بالخارج وهو الذي وجد حفاوة كبرية وتكرميا مستحّقا من ضمن الذين 
تم تكرميهم مبناسبة املؤمتر٬ ولشدة التأثر بىك وترك املنرب لحظو تقدميه 

لكلمة يف الحارضين هم من أرصوا عىل أن يقولها للتاريخ..
عقد  خالل  من  يحتفل  االتحاد  أّن  بوستة  سهام  األخت  وأكدت 
اللقاءات وهي كذلك مناسبة ملزيد  فيها  تتجدد  التي  املؤمترات  هذه 

إحكام تنظيم البيت من الداخل يف ظّل الصعوبات التي يعرفها العامل 
من  جملة  دار حول  فقد  النقاش  أّما  ذلك  عن  مبنأى  ليست  وتونس 
القضايا التي أشار إليها األخ نور الدين ميالد يف كلمة االفتتاح والتي 

ننرشها كاملة.
* رمزي الجباري

 قبل البدء ال بّد من الرتحيب بالضيوف بإسمي 
لالتحاد  التنفيذي  املكتب  اعضاء  زماليئ  عن  ونيابة 
بإسم نقايب  إذ  الحارضين  نقابية لكل  الجهوي تحية 
املكتب  من  الكرام  بضيوفنا  نرحب  املهدية  جهة 
التنفيذي الوطني يف مقدمتهم األخ األمني العام نور 
الدين الطبويب، كام نرحب باالخوة من الهيئة االدارية 
وقطاعات  وجامعات  جهوية  اتحادات  من  الوطنية 

وهيئة النظام الداخيل واملراقبة املالية.
كام نرحب بالسيد مصطفى العوايني ممثل إنكا 
إنكا  مكتب  بدور  للتنويه  قوسا  أفتح  وهنا  بتونس 
باملهدية وما يلقاه من دعم من طرف االخ مصطفى 
كام أتوجه بالشكر اىل السيدة شيامء النوري مبكتب 
املهدية ملا تبذله من جهد لطالبي الخدمة من مكتب 
العرشين  بني  ما  يوميا  يستقبل  الذي  املهدية  إنكا 
زائرا وأكرث من اصدقاء تونس من االيطاليني املقيمني 
وعائالتهم  بإيطاليا  العاملني  عاملنا  ومن  بتونس 
أو أكرث خالل اشهر  الزائرين إىل ثالثني  ويرتفع عدد 

الصيف.
القصيبي  املجيد  عبد  باألخوين  كذلك  ونرحب 
السابقني  العاّمني  الكاتبني  منصور  الستار  وعبد 
محمد  واإلخوة  باملهدية  للشغل  الجهوي  لالتحاد 
الصغري ومحمد حدادة ومحمد تومية أعضاء االتحاد 
ومكونات  املنظامت  من  وبضيوفنا  سابقا.  الجهوي 
جامل  بالسيد  نرحب  كام  بالجهة  املدين  املجتمع 
السبع رئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع 
سيدهم  الدين  خري  وبالسيد  االنسان  حقوق  عن 
وبالسيد  الشايب  بالطالب  النهوض  جمعية  رئيس 
الربيني  مرشد  والسيد  الجهوي  املدير  عامر  أحمد 

السالميي  فيصل  وبالسيد  للشغل  الجهوي  املتفقد 
االجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق  مركز  رئيس 
وبالسيد زهري الرشيف رئيس مركز املهدية للصندوق 
الوطني للتأمني عىل املرض وبالسيد حكيم النابيل عن 

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية.
تزامن انعقاد املؤمتر الوطني مع انعقاد مؤمترنا 
اإلخوة  إىل  بالشكر  نتوجه  املناسبة  وبهذه  تونس  يف 
بصفاقس عىل حسن التنظيم وقد تابعنا نحن نقابيي 
جهة املهدية هذا املؤمتر باهتامم خاّص حيث أفرزت 
العام  الكاتب  العيش  الله  عبد  االخ  صعود  نتائجه 
وان  الوطني  التنفيذي  املكتب  إىل  الجهوي  لالتحاد 
فهو  الله  عبد  لألخ  النضايل  للمسار  نتيجة  هذا  كان 
التي  بالجهة  النقابية  الحركة  اشعاع  يعكس  كذلك 
نفتخر بها وقد انتابنا شعور التتويج لكل نقايب الجهة 
فتهانينا لالخ عبد الله ومتنياتنا له بالتوفيق يف مهامه 

الجديدة.
ينعقد مؤمترنا بعد إمضاء اتفاق تعديل الجاور 
حيث  من  كسابقاتها  تكن  مل  مضنية  مفاوضات  إثر 
العمومية  املالية  وواقع  االقتصادي  الظرف  صعوبة 
النقد  صندوق  توصيات  إىل  الحكومة  وامتثال 
هذه  إدارته  لحسن  التفاويض  للوافد  تحياتنا  الدويل 

املفاوضات.
السنة  مفتاح  يف  ونحن  مؤمترنا  ينعقد  واذ 
ما  تعاين  الجهة  فإن  الرتبوية  ومؤسساتنا  الدراسية 
زالت تعاين من نقص بالعرشات من املدرسني وكذلك 
وزارة  إبداعات  إىل  اضافة  والقيمني  العملة  من 
وابداعها  االتفاقيات  من  تفصيها  خالل  من  الرتبية 
عنوانا  كانت  لالنتداب  جديدة  تسميات  ابتكار  يف 

دفعة  جعل  مام  الدولة  لدى  الهش  للعمل  ومدخال 
باإلدارات  معتصمني  النواب  املعلمني  اتفاق  من   22
الجهوية بدَل أن يكونوا يف مدارسهم ومع تالميذهم 
أما يف مستوى البنية التحتية حدْث وال حرج ناهيك 
التالميذ  بالشابة مغلق يف وجه  ابن رشف  أن معهد 
للسنة الثالثة عىل التوايل وحظرية ترميمه ال تزال عىل 

حالها وال أحد يعلم متى تنتهي.
االمتداد  فرغم  بالجهة  الصحي  املرفق  عىل  أّما 
عن  تبعد  املعتمديات  بعض  حيث  للوالية  الجغرايف 
يوجد  ال  هذا  ورغم  وأكرث  كم   100 الوالية  مركز 
الجامعي  واملستشفى  جهوي  مستشفى  أي  بالوالية 
الطاهر صفر لو استثنينا منه الكفاءات البرشية من 
اال  الجامعي  من  له  كان  ملا  طبي  شبه  واطار  أطباء 
لوحة املدخل وختم املدير كام ان مؤسستنا الصحية 
الطبي  والشبه  طبي  االر  يف  فادح  نقص  من  تشكو 

والعملة.
القطاع الصناعي هو اآلخر مل يشهد استثامرات 
الزالت  لذلك  كربى  وتشغيلية  اهمية  ذات  جديدة 
الجهة يف املراتب االخري من التنمية ومؤرش التنمية. 
أما القطاع الفالحي فرغم أننا غري معنيني مبارشة به 
لكن تأثرياته علينا وعىل عموم الشعب تجعلنا نهتم 
به باعتباره ضامن ألمننا الغذايئ أو املفروض أن يكون 
ومواقع  مؤسساتنا  املبارشة عىل  غري  وتأثرياته  كذلك 

الشغل فيها وتوازناتها املالية بالجهة بعدما تصدرت 
مهاّم  جزء  تفقد  اآلن  نراها  الحليب  انتاج  لسنوات 
يؤثر  وهذا  األبقار  من  وخاصة  املاشية  قطيع  من 
مبارشة عىل واقع التنمية بالجهة ناهيك عىل تأثريات 
عىل مؤسسة »فيتايل« من حيث دميومتها وتطورها 

ومواطن الشغل بها.
يف الختام أقول٬ رغم صعوبة املرحلة ومحاوالت 
تهميش باالتحاد ونكران دوره الوطني عموما ودوره 
يف تأطري واحتضان االحتجاجات ذلك مل يكن مّنة وال 
هو غريب وال جديد عن االتحاد بل كان يف صميم 
وتاريخ  التونسية  النقابية  للحركة  الوطني  البعد 
هذا  بفضل  التاريخ  هذا  ويتواصل  شاهد  املنظمة 
والنساء  والشباب  الكهول  من  الفسيفسايئ  الحضور 
والجهوية  والفكرية  القطاعية  انتامءاتنا  يف  متنوعني 
االتحاد  راية  بيد  نرفع  واحدة  كلمة  عىل  لكننا 
دربك  عىل  االتحاد  عاش  عاش  تونس  راية  واألخرى 
يا حشاد وعىل كلمة واحدة نجتمع من أجل العدل 
االجتامعي ومن أجل دولة مدنية دميقراطية وطنية 
ولالتحاد  النقايب  للعمل  املناوئني  ولكل  اجتامعية 
وثوابت  ومببادئ  أقوياء  بوحدتنا  لهم  نقول  تحديدا 
نصبو  ما  لتحقيق  سبيلنا  والنضال  ملتزمون٬  االتحاد 

إليه.

األخ نور الدين ميالد في افتتاح المؤتمر الثاني عشر لالتحاد الجهوي للشغل بالمهدية

وضعنا صعب يف كل القطاعات!

املكتب الجديد
انعقد مؤمتر االتحاد الجهوي للشغل باملهدية بإرشاف األخ نور الدين 
األخت  وبرئاسة  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  العام  األمني  الطبويب 
فوز  النتائج عن  أسفرت  وقد  املساعدة  العامة  األمينة  بوستة  سهام 

األخوات واالخوة:
نور الدين ميالد: كاتبا عاما

محمد الشاهد: كاتبا عاما مساعدا
رمزي الزبايل: كاتبا عاما مساعدا
بديع مبارك: كاتبا عاما مساعدا

عايدة بالحارث: كاتبة عامة مساعدة
محجوب خنفوس: كاتبا عاما مساعدا
سفيان بن رابعة: كاتبا عاما مساعدا
طارق بن عائشة: كاتبا عاما مساعدا
وحيدة الغول: كاتبة عامة مساعدة
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تعزية   ومواساة
تتقدم النقابة األساسية للمياه باملكنني بأحّر 
التعازي للزميلة منية كريم إثر وفاة والدتها، 

راجني من الله ان يرزقها جميل الصرب 
والسلوان وان يتقبل الفقيدة بواسع رحمته 

وانا لله وانا اليه راجعون.

اهلل اكرب 
تتقدم عائلة املرحوم الزايد عباس شعباين بأحر عبارات التعازي واملواساة 
الربجي  قبة واألبناء هالة وأحالم وحمدي والصهر سامي  للسيدة ملياء 
الربجي إثر وفاة املغفور لها باذنه تعاىل والدتها شامة املهبويل حرم قبة 

إنا لله وانا اليه راجعون البقاء لله تغمدها الله بواسع الرحمة وأسكنها 
فسيح جناته

إىل متى اعتماد سياسة 
الالمباالة؟

النقابة  التونسية املجتمعون مبقر املؤسسة بدعوة من  نحن أعوان االذاعة 
وبحضور  بتونس  للشغل  الجهوي  االتحاد  بإرشاف  التونسية  لالذاعة  االساسية 

الجامعة العامة لالعالم واثر تدارسنا للوضع داخل املؤسسة.

نعرب عن:
ـ اعتزازنا باالنتامء إىل قلعة النضال الوطني والنقايب االتحاد العام التونيس 

للشغل
ـ دعمنا والتفافنا حول نقابتنا االساسية وجميع هياكل االتحاد العام التونيس 

للشغل

ونطالب مبا ييل:
القانون  بتنقيح  الخاص  االمر  باصدار  االرساع  إىل  الحكومة  رئاسة  دعوة   1

االسايس ملؤسسة االذاعة التونسية املمىض يف اتفاق 28 جوان 2021
والساعات  اللييل  العمل  بساعات  الخاصة  املالية  املستحقات  رصف  ـ   2

االضافية يف اقرب اآلجال 
3 ـ دعوة رئاسة املؤسسة اىل طرح مرشوعها االصالحي لالذاعة التونسية عىل 

ان يكون بصفة تشاركية مراعيا لخصوصية كل اذاعة.
4 ـ التعجيل بحل ملف الشهائد العلمية والتصنيف املهني اضافة اىل سنوات 

العمل العريض 
5 ـ فتح مناظرة داخلية بامللفات لجميع االصناف.

6ـ  االرساع بسّد الشغورات يف ما يخص الخطط الوظيفية يف االذاعة والخطط 
التحريرية القسام االخبار استنادا اىل مبدإ الكفاءة.

7 ـ تحسني ظروف العمل داخل االذاعة وتوفري دورات تدريبية وتكوينية 
لجميع االعوان يف مختلف االسالك.

ويف صورة إرصار الطرف املقابل عىل انتهاج سياسة الالمباالة وعدم التعاطي 
الجدي مع مطالبنا فإننا سنجد انفسنا مضطرين إىل خوض سلسلة من النضاالت 

املرشوعة مبا يف ذلك اإلرضاب.

االتحاد الجهوي للشغل بتونس

مؤتمر الفرع الجامعي للمتقاعدين
للمتقاعدين  الجامعي  الفرع  مؤمتر  عقد  تقرر  أنه  بتونس  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يعلم 
بجهة تونس يوم االربعاء 19 اكتوبر 2022 بداية من الساعة العارشة )10٫00( صباحا بدار االتحاد الجهوي للشغل 

بتونس نهج اليونان.
القانونية  الرشوط  فيه  تتوفر  ممن  الجامعي  للفرع  التنفيذي  للمكتب  الرتشح  يف  راغب  منخرط  كل  فعىل 
الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  باسم  ترشح  التقدم مبطلب  الداخيل  النظام  )117( من  بالفصل  عليها  املنصوص 

للشغل بتونس يف أجل أقصاه يوم الجمعة 14 أكتوبر 2022.
يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط باالتحاد مدة أربع سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وان يكون 

خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.
أن يكون متحمالً املسؤوليَة النقابيَة ملدة ال تقل عن أربع سنوات متوالية عند الرتشح او كان تحملها ملدة ال 

تقل عن خمس سنوات كاملة.
أن يكون مبارشا غري متقاعد

يضم املكتب التنفيذي للفرع الجامعي امرأة عىل األقل طبقا للفصل 116 من النظام الداخيل، وال مينع عدم 
َحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه. تقديم امرأٍة ترشُّ

كل من تّم انتخابه ملزم باالشرتاك بجريدة الشعب طبقا للفصل 222 من النظام الداخيل.
* مالحظة 

ـ الرجاء ذكر الفرتات النقابية
ـ الرجاء ذكر املعرف الوحيد

ـ الرجاء ذكر رقم الهاتف الجوال.

انتفاضة أسالك التعليم يف صفاقس
بتاريخ  املجتمعني  والتعليم  الرتبية  ألسالك  الجامعية  للفروع  العامون  الكتاب  نحن 
2022/10/2 بدار االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس 
لتدارس الوضع الرتبوي بالجهة. وإذ  نعرّب عن اعتزازنا بانتامئنا إىل منظمتنا العتيدة االتحاد 

العام التونيس للشغل فإنّنا نسّجل:
1 ـ تواصل استهداف حرية مامرسة العمل النقايب والتضييق عليها من خالل استهداف 
ويرضب  الجانب  أحادي  بشكل  بالتعيينات  والقيام  الرتبية  أسالك  أعوان  أغلب  نقل  حركة 

العالقة التشاركية بني الطرفني اإلداري والنقايب.
2 ـ إحالة العديد من منظورينا عىل مجالس تأديب استأسد ممثلو اإلدارة فيها بتسليط 

أقىص العقوبات مبا حولها إىل فضاءات للتشّفي من عموم املربنّي.
بالتدريس  وعون  الهّش كعون مكلّف  التشغيل  3 ـ امليضُّ قُدًما يف اعتامد كّل  أشكال 

مكلّف بالتأطري وعون وقتي.
4 ـ  النقص الفادح يف املوارد البرشية لدى كّل األسالك الرتبوية عالوة عىل انعدام رشوط 

الصحة والسالمة املهنية يف الكثري من املؤسسات الرتبوية.
5 ـ مواصلة وزارة الرتبية نهجها يف االعتداء عىل حقوق املربيات واملربني من خالل تنّكرها 

لعديد االتفاقيات املمضاة وتلّكؤها يف تفعيل البعض اآلخر.
إزاء ما تقّدم نقّرر وقفة احتجاجية بساعتني يف اليوم العاملي للمريّب املوافق لألربعاء 5 
أكتوبر 2022 بداية من العارشة صباحا والتجمع االحتجاجي يف اليوم ذاته باملندوبية الجهوية 
للرتبية صفاقس 1 بداية من الساعة الحادية عرشة صباحا والدعوة موجهة إىل كّل منظورينا 

بكافة األسالك بكثافة يف هذه الوقفة االحتجاجية.
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النقابة األساسية 
للمعهد العالي 

للبيوتكنولوجيا 
بصفاقس  

للبيوتكنولوجيا  العايل  باملعهد  األساسية  النقابة  تجديد  تّم 
بصفاقس  للشغل  الجهوي  االتحاد  بإرشاف  بصفاقس، 
العلمي  والبحث  العايل  للتعليم  الجامعي  الفرع  وبحضور 

بصفاقس.
وأسفرت االنتخابات عىل التشكيلة اآلتية املتكونة من اإلخوة 
عاما  كاتبا  بوضياف  عاما ورضا  كاتبا  واألخوات محمد فرح 
مساعدا ومليكة العييش ونزار الخيتوين ومنصف الخرضاوي 

أعضاًء. 

ربيع بن كديسة يف ذمة اهلل  
األساسية  النقابة  تنعى 
املحيل  للمستشفى 
ربيع  الزميل  بالهوارية 
وافته  الذي  كديسة  بن 
املنية يوم االثنني 3أكتوبر 
مرور  حادث  إثر   2022
املصاب  هذا  وإثر  أليم٬ 
االتحاد  يتقدم  الجلل 
بنابل  للشغل  الجهوي 
بتعازيه الحارة إىل عائلة 

الفقيد وبصفة خاصة إىل شقيقه الصديق رضا كديسة، رحم 
الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته ورزق ذويه 

الصرب والسلوان وانالله وانا اليه راجعون.   

جلسة تعارف يف اإلدارة الجهوية التصاالت 
تونس بنب عروس   

سليم  الجهوي  املدير  السيد  مع  تعارف  جلسة  انعقدت 
النبييل الذي تّم تعيينه عىل رأس االدارة الجهوية التصاالت 
عن  املارغني  محمد  األخ  بحضور  وذلك  عروس  بنب  تونس 
عن  عبيد  قيس  واألخ  عروس  بنب  للشغل  الجهوي  االتحاد 
واالخوات  واالخوة  تونس  اتصاالت  ملجمع  العامة  الجامعة 

كافة اعضاء النقابة األساسية. 
النقائص  عديد  لطرح  استثامرها  تّم  تقديم  جلسة  وهي 
الفادح لالعوان  النقص  باملؤسسة منها  العالقة  واالشكاليات 
بالفضاءات التجارية والوحدات التقنية، النقص يف املعدات، 
وضعية وحدات تزويد الخدمات )ULS & UGS( بالجهة، 
اإلداري  من  السلك  من  التصنيف  اعادة  ملف  متابعة 

للتقني... وتّم االتفاق عىل القيام بزيارات ميدانية إىل كافة مقرّات العمل. 

في زغوان

إيقاف الكاتب العام 
لشركة بونا عن العمل! 
مبجرد أن أصدر االتحاد الجهوي للشغل بزغوان برقية ارضاب بثالثة 
أيام وذلك يف 19و20 21 سبتمرب 2022 لعامل رشكة بونا أقدمت إدارة 
الرشكة عىل إيقاف االخ مصطفى الحجري الكاتب العام للنقابة األساسية 
وعضو املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي املسؤول عن القطاع الخاص إىل 
حني مثوله أمام مجلس التأديب إثرها دخل العامل يف إرضاب مفتوح إىل 
لط الجهوية يف عديَد املرات اليجاد الحلول  يومنا هذا ورغم تدخل السُّ
جلسة  إىل  سبتمرب   30 يوم  والنقايب  االداري  الطرف  استدعاء  وآخرها 

صلحية إال أنها باءت بالفشل.
ويُذكَر أّن رشكة بونا كانت عرفت اعتصاما لبعض العملة ويف حركة 
استفزازية تعمد العرف تنظيم رحلة إىل الحاممات كانت مشفوعة بغذاء 

وعشاء وإقامة٬ وهكذا هي األحوال!
* رمزي

للتعليم  الجهوية  االدارة  تشهد 
النواب  لالساتذة  تحركات  باملنستري 
ما  جراء  الرتبية  علوم  وخريجي 
يسمى »تسمية مكلف بالتدريس«... 
وإثر ذلك أدىل لنا االخ محمد صالح 
املساعد  العام  الكاتب  الغضاب 
باملنستري  للشغل  الجهوي  لالتحاد 
واملريب  العمومية  بالوظيفة  املكلف 
النواب  االساتذة  بأن  السابق 
قرروا  الرتبية  علوم  وخريجي 
يوم  ثم  مفتوح  اعتصام  يف  الدخول 
اىل يوم غضب  غضب جهوي تحول 
وطني مقابل سكوت غريب لسلطة 
االخ  تحدث  التحرك  وعن  االرشاف 
محمد صالح وكذلك بعض املحتجني 

سلبي عىل  تأثري  من  لذلك  ملا  إدراكهم  رغم  الحراك  هذا  االستمرار يف  عن 
يف  تكون  ان  الجميع  متنى  التي  السنة  هذه  مفتتح  يف  الرتبوية  املناخات 
ظروف افضل بالنسبة إىل املربني متاما كام منظوريهم من التالميذ واوليائهم 
مام يجعل ابناء السلك يف حرية تدفعم إىل خيارات مرة مثلام هم بصدده 

علام أن االمر يتعلق بعّدة مسائل منها:
1ـ ترسيم دفعتي 20 و21 

2 ـ تسمية استاذ مدارس ابتدائية مرتبص
الرتبوي  الحقل  صلب  خاصة  الهش  التشغيل  لظاهرة  حّد  وضع  ـ   3
واملتمثلة يف قضية الحال يف ما يسّمى التعاقد. علام انه واىل حدود الساعة 
مازال الحراك قامئا ومتواصال بالتنسيق مع الجامعة العامة للتعليم االسايس 
والتي عقدت ندوة صحافية اخر االسبوع املايض مبقر الجامعة النارة الرأي 

العام وتسليط كل األضواء عىل املسألة.

* في التكوين المهني
النقابية  االطارات  ندوة  وبارشافه  الجهوي  االتحاد  دار  يف  انعقدت 
لالتحاد  التنفيذي  املكتب  عضو  الحريب  عيل  االخ  برئاسة  املهني  للتكوين 
الجهوي لتدارس مشاغل القطاع ومعاناة منتسبيه الذين يشعرون بحالة من 
من  االرشاف  سلطة  تفّص  نتيجة  عليهم  املسلطني  الكبريين  والظلم  الغنب 

مسلسل  وتواصل  العامة  الجامعة  مع  املربمة  االتفاقيات  تطبيق  مسؤولية 
لنقاش مستفيض حول كل مشاكل  املامطلة والتجاهل وهو ما كان محورا 

القطاع جهويا ووطنيّا.
الترصف  ميزانيات  بتحيني  الحارضون  طالب  الجهوي  الصعيد  فعىل 
عىل مستوى مراكز الجهة لضامن حسن تسيري التكوين وخالص مستحقات 
من صائفة  واملتخلدة  باملنستري  واملطعم  املبيت  بوحدة  االضافية  الساعات 
2021! كام دعا أعضاء الفرع الجامعي والنقابات االساسية إىل اعادة النظر 

يف االختصاصات الحالية باملركز القطاعي للتكوين يف الّزرْد واإلكساء ببْنبلة.
أما عىل الصعيد الوطني فتنادى الحارضون بتطبيق كل النقاط الواردة 
العامة  السابقة املربمة بني سلطة االرشاف والجامعة  يف محارض االتفاقيات 
وإلغاء نسبة االقتطاع املتمثلة يف 1٪ من األجور لفائدة الصناديق االجتامعية 
ومضاعفة منحة النهوض بالتكوين املهني والرتفيع يف باقي املنح مع الدعوة 

إىل النسج عىل منوال وزاة الرتبية يف ما يتعلق مبنحة العودة التكوينية.
كام أكد الحارضون عىل بعض النقاط األخرى ومنها احداث منحة الخطر 
املهندسني والنظر يف  االعياد وفتح حوار مع  الحراسة وكذلك منحة  العوان 
مشاكلهم املتعلقة اساسا باملنحة الخصوصية وما يعادلها يف الرتبة يف بقية 
األسالك عىل غرار نظرائهم يف الوظيفة العمومية٬ إىل جانب عديد املسائل 

نت يف الئحة مهنية عقب االجتامع. االخرى والتي ُضمِّ
* حمدة الزبادي

في مفتتح السنة الدراسية بالمنستير

عذاب النواب
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الخاص  للقطاع  الدستورية  الندوة  كشفت 
املنعقدة بالحاممات عن أهمية توفري كل الضامنات 
ركيزة  باعتبارهم  القطاع  بهذا  للعاملني  والحقوق 
ما  التأكيد  هذا  ويفرس  املؤسسات  ودميومة  االنتاج 
تم التوقف عنده من أرقام تبني ان نضاالت العامل 
املدرجة  حقوقهم  اجل كسب  من  متواصلة  مازالت 
بالقوانني واالتفاقيات بعد ان تم تسجيل العديد من 
االخالالت والرتاجع عن االلتزام مبا جاء يف االتفاقيات 

املمضاة.
ويأيت الرقم املعلن خالل هذه الندوة كون 720 
وهو  كاملة  حقوقهم  عىل  يتحصلوا  مل  متقاعد  ألف 
تجاه  العمل  أرباب  من  جحودا  نقل  مل  ان  اجحاف 
مؤسسات  خدمة  يف  أعامرهم  سنوات  أفنوا  من 
القطاع الخاص وكانوا ينتظرون لفتة لجهودهم تلك 
الستمرارها والرفع من انتاجها اال ان العكس هو الذي 
كان وهذا لالسف ما يعرف عن عدد غري قليل من 
الناشطني بقطاع يفرتض ان يكون اصحابه اكرث حرصا 
النظرة  إىل  ذلك  يعزى  وقد  به  العاملني  عىل حامية 
نجاح  بني  الربط  يف  بعيدا  تذهب  ال  التي  القارصة 
املؤسسة وتوفر مقومات ما يعرف باالمان االجتامعي 
أول  من  واملختصني  الخرباء  بحسب  وهو  للعامل 
مؤرشات االستقرار داخل املؤسسة الذي عىل أساسه 

تنطلق يف نحت مسرية تطورها.
للعالقة  القارصة  النظرة  تلك  من  يخىش  ما  ان 
)وهذا  ينعكس  ان  الخاص  القطاع  داخل  الشغليّة 
اذ  انتصابه  دائرة  اشعاعه يف  اآلن( سلبا عىل  حاصل 
ان طغيان العقلية الربحية بأي طريقة وخاصة عىل 
وانحسار دورهم من منظور  العامل  حساب حقوق 
لهم  االرباح  من  املزيد  تحقيق  يف  العمل  أرباب 
اصبح  الذي  القطاع  لهذا  تطور  أي  كل ذلك سيكبّل 
بعديد الدول امللتزمة بحقوق العامل قاطرة للتنمية 

الحقيقية بعيدا عن الشعارات الجوفاء.
ويعرفها  عرفها  التي  باألزمات  التعلل  ان  كام 
املمضاة  االتفاقيات  من  للتنّصل  مربرا  ليس  العامل 
لصالح العامل الن تبعات تلك االزمات يدفع األجراء 
لوحدهم نتائجها ويكابدون لوحدهم الصعوبات بل 
ان هناك من اغلق مؤسسته دون ان يكرتث بوضعية 
اجور  يف  زيادة  اي  جّمد  من  هناك  ان  كام  العامل 
تبقى هي االضعف مقارنة مبا مينح لغريهم بالبلدان 
إضافية  بساعات  يطالبهم  املقابل  ويف  املجاورة 
طويلة.  الشهر  مبستحقاتهم  املطالبة  عن  والتغايض 
لقد اثبتت مختلف االزمات التي مرت بها بالدنا مدى 
دميومة  عىل  الحفاظ  برضورة  واالجراء  العامل  وعي 
املؤسسات االقتصادية من منطلق وطني هو نرباس 
رغم  بحقوقهم  للمطالبة  تحركاتهم  كل  يف  الشغالني 
ما يلقونه من تجاهل لتلك املطالب التي ستعود يف 
النهاية بالفائدة عىل االنتاج وتراكم الرثوة املفرتض ان 
يكون اقتسامها عادال خاصة بالنسبة ملن هم محركها 
االول بفضل جهدهم الذي مل يفرت يف اي مرحلة كانت 

من بناء مسرية االقتصاد الوطني.
بالدنا  تعيشها  التي  الصعبة  املرحلة  رهانات  ان 
وهي غري منفصلة عن تلك التي يعيشها العامل رشقا 
من  للعديد  حقيقية  مراجعة  تفرض  باتت  وغربا 
الشغيلة  العالقة  تقوم  أساسها  عىل  التي  االتفاقيات 
هو  املرحلة  هذه  تحديات  كسب  أسس  من  الن 
الرهان عىل العنرص البرشي وضامن حقوقهم املادية 
الظرفية  صعوبات  وراء  التخفي  وعدم  واملعنوية 
الحالية للتنكر لتلك الحقوق يف حني يتشبث ارباب 
من  ويضخموا  املرابيح  نفس  ينالوا  بأن  العمل 
مكتسباتهم يف حني ان املطلوب هو تحقيق املوازنة 
العامل  حصول  ورضورة  الظرفية  خصوصية  بني 

واالجراء عىل حقوقهم.

بالتلميح والتصريح
قسم القطاع الخاص في االتحاد

األمان االجتماعي!
مهام االمني العام املسؤول عن القطاع الخاص

يرتكب من الكتاب العامني للجامعات العامة املعنية ويرأسه االمني العام 

املساعد املسؤول عن القطاع الخاص.

يجتمع مرة كل ثالثة أشهر وكلام دعت الحاجة بدعوة من االمني العام 

املساعد املسؤول عن القطاع الخاص.

ـ للنظر يف التوجهات العامة

ـ تأطري املفاوضات

ـ اعداد الدراسات الالزمة للرجوع إليها عند الحاجة )النظام الداخيل(.

بقلم: لطفي املاكني

ـ يرأس مجمع القطاع الخاص
العامل  قضايا  متابعة  عىل  املعنية  الهياكل  مع  بالتنسيق  يرشف  ـ 

املهنية 
االتفاقيات  وكل  عامة  بصفة  املشرتكة  العقود  تطبيق  عىل  يعمل  ـ 

التابعة للقطاع الخاص
ـ متابعة املشاكل االجتامعية الخاصة بهذا القطاع

ـ يسهر عىل جمع العقود املشرتكة واملراجع ذات الصلة
للعقود  وتنقيحات  مشاريع  اعداد  عىل  املعنية  الهياكل  يساعد  ـ 

املشرتكة الخاصة بها
والقوانني  العمل  بترشيعات  املتعلقة  املشاريع  اعداد  عىل  يعمل  ـ 
االجتامعية والتنقيحات لالستفادة منها عند الحاجة بالتنسيق مع قسمي 

الترشيع والدراسات
ـ يرشف عىل املفاوضات االجتامعية التابعة للقطاع الخاص

ـ يرأس الندوة الوطنية للقطاع الخاص التي تنعقد مرة كل سنة وتضم 
االتحادات  الخاص يف  القطاع  املسؤولني عن  املساعدين  العامني  الكتاب 

الجهوية وممثلني عن الجامعات العامة التي لها عالقة مبيدان نشاطه.

المجامع

  مجمع القطاع الخاص

هي اطر استشارية قطاعية:
عىل  باالعتامد  بالنظر  اليها  الراجعة  والدراسات  امللفات  يف  تنظر  ـ 

الخربات الفنية
التفاوضية يف كل ما يتعلق بالجوانب  ـ وتساهم يف بلورة السياسة 

املشرتكة لالعوان التابعني لكل مجمع
ـ وتويص باتخاذ االجراءات الرضورية لدفع تلك املفاوضات وانجاحها 
والشؤون  الدراسات  قسمي  مع  وبالتنسيق  املعني  القسم  بأرشاف 

القانونية )القانون االسايس(.

اهلل لطيف
إثر تعرضه لتوعك صحي ناجم عن اإلرهاق يتمنى االتحاد الجهوي 

العام  الكاتب  اللطيف  العاجل لألخ محمد عبد  الشفاء  بنابل  للشغل 

إىل  وقت  أقرب  يف  يعود  وأن  الداخيل  النظام  عن  املسؤول  املساعد 

سالف نشاطه املعهود.
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لها  حلول  ايجاد  إىل  تحتاج  التي  األوضاع  هي  عديدة 
واسناد  لدعم  حقيقيا  رافدا  يكون  حتى  الخاص  بالقطاع 
الفئات  اغلب  تنتظرها  التي  التنمية  لتحقيق  العام  القطاع 
والجهات بالبالد وهذا ما وضحه االمني العام املساعد املكلف 
مبلف القطاع الخاص الطاهر الربباري والذي قدم يف الوقت 
نفسه رؤية اتحاد الشغل لعديد امللفات املطروحة والحلول 
اهم  ميثل  الذي  االجتامعي  االستقرار  لضامن  املستوجبة 
عوامل استمرار االنتاج وما يعنيه من رفاه وطأمنينة للعاملني 

باملؤسسة االقتصادية.
* ما مدى إلتزام القطاع الخاص باالتفاقيات املربمة وأولها 

املتعلقة بالزيادة يف األجور؟
ـ بداية يجب التأكيد انه من دورنا تقييم القطاع الخاص 
خالل  من  االعراف  منظمة  مع  بالتنسيق  له  الحلول  وايجاد 
امضاء  عديد املالحق التعديلية وهذا ما تم االتفاق عليه مع 
االعراف اذ تم امضاء 33 ملحقا تعديليا اىل حد اليوم يف حني 
جرى التشاور يف ما تبقى من مالحق تعديلية وعددها 7 مبا 
املساحات  مثل  القطاعية  االتفاقات  بعض  مراجعة  ذلك  يف 
الكربى والسياحة والنفايات الصلبة والسائلة وقد صدرت تلك 

االتفاقيات بالرائد الرسمي وأخرى يف طور النرش.
عديد  هشاشة  عن  االخرية  العاملية  االزمات  كشفت   *
ترون  فكيف  العامل  أوضاع   عىل  وتداعياتها  القطاعات 

الحلول لتجاوزها؟
العاملية كارثية عىل أغلب  ـ لقد كانت تداعيات األزمات 
الدول والشعوب وبالتالي مست جميع القطاعات وخاصة منها 
متعددة الجنسيات واخص بالذكر قطاع السيارات وتوابعها اذ 

شهد ارتباكا منذ انتشار وباء كورونا )كوفيد 19( واستفحلت 
عنها  نتج  وما  واالوكرانية  الروسية  االزمة  باندالع  التداعيات 
تراجع  بسبب  وذلك  السيارات  عىل  الطلبات  يف  نقص  من 
املقدرة الرشائية وهذا حاصل عىل مستوى دويل اي انه الوضع 
السيارت  لصناعة  االولية  املواد  نقصان  عىل  زيادة  عاما  كان 
تفاقمت الحاجة إليها مع استمرار الحرب الروسية واألوكرانية 
اذ سجلت األسواق العاملية نقصا كبريا يف الرشائح االلكرتونية 
عىل  سلبا  الوضعية  هذه  وقدأثرت  السيارات  يف  املستعملة 
العامل يف تونس وعملنا من خالل كل هذه االوضاع املتداخلة 
ال  انه  اال  الشغل  مواطن  عىل  للمحافظة  الحلول  ايجاد  عىل 
ميكن التغافل عن ما تم تسجيله من نقص ملحوظ يف دخل 
العامل استنادا إىل ما سجلته ارقام وزارة الشؤون االجتامعية 
من تراجع االجور املرصح بها من قبل القطاع الخاص بتعلة ان 

العامل ال يشتغلون اسبوعا كامال.
* ركز الخطاب الرسمي يف فرتة ما عن الدور 
املشاريع  انجاز  حتى  الخاص  للقطاع  الفاعل 
بذلك  القيام  عىل  قادرا  تراه  فهل  التنموية 

الدور؟
ـ رغم ان القطاع الخاص ميثل 60٪ من الناتج 
يتمثل  تونس  يف  االشكال  ان  اال  الخام  املحيل 
الزيادة يف  من  متكننا  قطاعية  سياسة  غياب  يف 
عىل  املالية  التوازنات  وايجاد  الشغل  مواطن 
فرتة  الحال  عليه  كان  ما  مثل  الوطني  املستوى 
الدولة  اعتمدت  حني  والثامنينات  السبعينات 
وعىل  واملتوسطة  الصغرى  املؤسسات  عىل 
االستثامرات املحلية اال ان هذه السياسة تالشت 
وفقدت دورها يف تعديل السوق مام نتج عنه 
غلق االف الرشكات بحسب االرقام املرصح بها 
يعني  ما  وهذا  والطاقة  الصناعة  وزارة  لدى 
وخاصة  العمومية  املالية  تدعم  رشكات  فقدان 
توفر مواطن الشغل باالالف وقد نتج عن تلك 
التصدير  بني  التجاري  التوازن  انخرام  الوضعية 
امليكانيكية  املعدات  توريد  اصبح  اذ  والتوريد 

معتمدة لدى الصناعيني دون انتاجها محليا.
* ما املطلوب الستعادة ذلك الدور؟

ـ مستقبل الصناعة والخدمات يعتمد عىل سياسة واضحة 
وهادفة من خاللها ميكن الزيادة يف انتاج املحيل الخام وهي 

الثورة الحقيقية التي متكننا من ايجاد التوازن املايل للبالد.
العام  القطاعني  بني  الرشاكة  قانون  من  انجز  ماذا   *

والخاص؟
ـ إىل غاية اليوم بقيت الرشاكة بني القطاعني العام والخاص 
الحكومة  لدى  اولوية  الرشاكة  تلك  متثل  ومل  ورق  عىل  حربا 
لطرحه عىل االطراف االجتامعية كبديل اقتصادي ميكن البالد 
تعديل  يقع  خالله  من  لالقتصاد  جديد  منظور  ايجاد  من 
السابقة  الفرتة  خالل  سجلت  التي  السلبية  والنتائج  نواقصنا 
بالرغم من ان االتحاد العام التونيس للشغل حرص عىل طرح 
املايل  الوضع  من  البالد  انقاذ  اىل  الرامية  االقرتاحات  عديد 
املتدين الذي متر به حاليا ويف الوقت نفسه ايجاد حلول عملية 

تنّمي قدرة املواطن وموارده الذاتية.
االتفاقيات  من  عدد  امضاء  عدم  أسباب  هي  ما   *

القطاعية؟
ـ حقيقة هناك قطاعات تخضع إىل نظام الدعم وهامش 
الربح يتم ضبطه من طرف السلطة التنفيذية لذلك البد من 
استمراريتها  املؤسسة من ضامن  ايجاد حلول تشاركية متكن 
من  هذا  واحد  آن  يف  الرشائية  مقدرته  تعديل  من  والعامل 
جانب ومن جانب آخر فان بعض القطاعات ال تؤمن بالحوار 
النمو واالزدهار  العامل يف  االجتامعي وال تؤمن كذلك بدور 
اليشء الذي نتج عنه التخيل عن عدة اتفاقيات قطاعية ومن 
هنا فإن دورنا كقسم القطاع الخاص هو إيجاد ارضية تفاهم 

اليجاد حلول عملية العادة تفعيل االتفاقيات يف إطار املصلحة 
املشرتكة.

* ماذا عن الزيادات املقررة للعاملني بالقطاع الخاص؟
ـ الزيادات املقّررة مؤخرا )2022 ـ 2023( هي يف حدود 
إال  مرموقة  زيادة  تعترب  شكال  سنوات  ثالثة  مدى  عىل   ٪20
ان االزمة االقتصادية وتداعياتها محليا ودوليا نتج عنها نقص 
يف العرض والطلب اليشء الذي جعل العامل يفقد جانب من 
أجره وبالتايل ال ميكن أن تكون  هذه الزيادات امتيازا للعامل 
االوضاع  لصعوبة  الرشائية  مقدرتهم  بتعديل  لعدم شعورهم 

التي أرشنا إليها.
الخاص األمان االجتامعي  القطاع  * إىل أي مدى يضمن 

للعامل؟
تعدد  بسبب  العامل  يعيشها  التي  الصعوبات  مثل  يف  ـ 
موطن  مهدد يف  أنه  لديه شعور  اصبح  العامل  فإن  األزمات 
تعرفها  التي  والضبابية  واالزمات  التوترات  تلك  جراء  شغله 
وقبوله  شغله  مبوطن  يتمسك  جعله  الذي  اليشء  بالدنا 
للرشوط املفروضة من قبل املؤسسات من اجل تعديل االنتاج 
اشتغلنا  وقد  للمؤسسة  االقتصادية  املؤرشات  عىل  والحصول 
الكفيلة  الحلول  اليجاد  نشتغل  ومازلنا  الجانب  هذا  عىل 
وتوفري  موارده  تنمية  خالل  من  مصريه  عىل  العامل  بطأمنة 
الظروف املالمئة للعمل عرب التواصل املستمر معه وترشيكه يف 
عملية أخذ القرار ووضع الّرؤى املستقبلة التي تهم مستقبله 
ومستقبل املؤسسة التي يشتغل بها وهذه الثقافة التي نريد 
العامل  بني طأمنة  الرتابط  اي  الخاص  القطاع  يف  نكرسها  ان 
التي  املشرتكة  املصلحة  وهذه  املؤسسة  صاحب  وطأمنة 
يجب ان ننجح يف كريسها عىل أرض الواقع لتحقيق االهداف 

املرجوة من القطاع الخاص.

االخ الطاهر البرباري األمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص لـ »الشعب«

إتحاد الشغل يحرص على تقديم االقرتاحات النقاذ البالد من وضعها املرتدي

* حوار لطفي املاكني

  أمضينا 33 ملحقا تعديليا 
واملشاورات جارية يف عدد آخر منها 

الملف النقابي

الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيت حبرا على ورق وال تشكل أولوية لدى الحكومة

 هناك غياب لسياسة قطاعية تمكننا
 من الزيادة يف فرص العمل وإيجاد التوازنات املالية
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الملف النقابي

* الحكومات السابقة وغياب الدولة الراعية
تلبية  آليات  تنويع  اىل  القانون  هذا  »يهدف 
تطوير  بغاية  متويلها  ومصادر  العمومية  الطلبات 
البنية التحتية وتدعيمها ودفع االستثامر العمومي 
الخاص  والقطاع  العام  القطاع  بني  باالشرتاك 

واالستفادة من حرفية القطاع الخاص وخربته«. 
عدد49  قانون  األول  الباب  من  األول  الفصل 
القطاع  بني  الرشاكة  بعقود  يتعلق   2015 لسنة 

العام والقطاع الخاص.
القطاع  بأنه  العام  القطاع  نعرف  أن  ميكن   -
لخدمة  للدولة  متويله  نصف  من  أكرث  اململوك يف 
أما  الحكومة،  ورؤى  أهداف  وتحقيق  املواطنني 
واملساهمة  الربح  تحقيق  فهدفه  الخاص  القطاع 
عىل  األفراد  تشجيع  اجل  من  االقتصاد  تطوير  يف 
الجودة  لتحسني  الشغل  فرص  وخلق  االستثامر 
لقد  الرفاه.  لتحقيق  الرثوة  خلق  يف  واملساهمة 
تنظيم  عىل  تسهر  أن  االستقالل  دولة  حاولت 
العامل  حق  تحمي  قوانني  بسن  القطاعني  هذين 
السلمي بني طريف  التعايش  واملستثمرين وتضمن 
املعادلة العامل من جهة واملشغل من جهة أخرى. 
سن  إىل  املايض  القرن  سبعينات  يف  سعت  إنها 
جرب  بغاية  ولاللتزامات  للعقود  ومجالت  قوانني 
الحكومة عىل احرتام حق العامل يف العمل املنظم 
الصحية  بالرعاية  متتعهم  ووجوب  معقول  بزمن 
احرتام  عىل  عملت  سياسة  هي  واالجتامعية. 
التعايش بني القطاعني الخاص والعام وبناء سياسة 
يف  ممثليهم  وبني  جهة  من  املشغل  بني  تشاركية 
إدارة املؤسسات الخاصة والعمومية لتطوير الرثوة 
الدولة  بني  الصدام  لتاليف  الحياة  جودة  وتحسني 
داخل  السلمي  التعايش  وضامن  األفراد  وبني 
الثورة  التي تلت  الحكومات  املجتمع٬ غري أن كل 
عملت عىل بناء اقتصاد يهّمش هذا التعايش بني 
التخلص من  إىل  والخاص وسعت  العام  القطاعني 
أعباء القطاع العام فاتجهت إىل التفويت يف عدد 
كالصناعة  قطاعات عدة  الدولة يف  من مؤسسات 
واالتصاالت والبنوك لتتبنى الخوصصة يف مجاالت 

توجهات  هي  والنقل.  والصحة  كالتعليم  حساسة 
كرست ترشيعات وقوانني ريعية بُنيت عىل حامية 
االستثامر  أولوية  وعىل  الخاص  القطاع  ودعم 
بلوبيات  الداخليية  السوق  تربط  واسرتاتيجية 
لوبيات  حضور  يكرس  نظام  الخارجي.  االستثامر 
مبجموعات  مرتبطة  الرثوة  تحتكر  عائلية  سياسية 
تأصيل  والخارج عملت عىل  الداخل  اقتصادية يف 
كل  تنفيذ  عطلت  متوحشة  ليبريالية  توجهات 
القطاعني  بني  التعايش  عىل  املؤكدة  الترشيعات 
تفعيل  أعاق  ما  ذاك  والخصويص.  العمومي 
قانون القطاع الخاص والعام ألنه يكرس توجهات 
املحمي  السائد  مع  تتناىف  وسياسية  اقتصادية 
االقتصادي  التوحش  خيار  تدعم  عامة  بتوجهات 
تحت  املرشوع  الربح  وتثمني  املال  تقديس  حيث 
حامية قوانني الريع. لقد كشفت العرشية السوداء 
السيايس  فيها  تداخل  التي  املنظومة  هذه  جشع 
هو  والعاملي،  باالقليمي  واملحيل  باالقتصادي 
الفساد الذي انترش يف هذه الحقبة والذي فضحته 
بعد 25 جويلية 2021 وقائع واملحاكامت املتتالية 
يف  الدولة  مسؤويل  وكبار  الوزراء  من  للفاسدين 

املالية واالقتصاد والبيئة واألمن.
باتجاه  الثورة  بعد  السيايس  املناخ  امتاز  لقد 
الطبقة الحاكمة إىل التعامل الرباغاميت مع الطبقة 
الشغيلة ومع القوانني املنظمة للعمل يف القطاعني 

الخاص والعام والوظيفة
السوداء  العرشية  حكام  عمد  إذ  العمومية،   
حل  من  التهرب  يف  الزمن  عامل  عىل  اللعب  إىل 
املشاكل الشغلية وانتهاج سياسة التنكر لالتفاقات 
العام  االتحاد  وبني  جهة  من  الدولة  بني  املربمة 
التونيس للشغل من جهة أخرى مام أدى إىل عدد 
من االرضابات يف أغلب القطاعات املهنية. كام أنها 
اتبعت يف مجال القطاع العام والوظيفة العمومية 
يف عدد من القطاعات كالتعليم والصحة والفالحة 
سياسة التشغيل خارج أُطر القانون مخالفة ملجلة 
اتجهت  كام  العمومية،  الوظيفة  وقانون  الشغل 
جل  تهميش  إىل  الخاص  القطاع  مجال  يف  أيضا 

االتفاقيات الشغلية وما تقتضيه من التزام الدولة 
إنها  العاملني.  حقوق  تضمن  ترشيعات  بإصدار 
السلطات  من  اتخذت  باألساس  سياسية  رؤية 
الترشيعية والتنفيذية قوة هائلة إلعالء نفوذ املال 
وقدرتها  اإلنتاج  لوسائل  الفردية  امللكية  وسلطة 
الخارجية وسائل فعالة  السوق  االنفتاح عىل  عىل 
لتهميش القطاع العام ورضب كل تشاركية ممكنة 
أزمات  تعددت  لذلك  الخاص.  القطاع  وبني  بينه 
هذا الخيار االقتصادي وتتالت عرثاته لتتوج بخروج 
شعبي يف 25 جويلية 2021 أنهى فساد منظومته 
السياسية وجشع قادته وجرامئهم بحق مؤسسات 

الدولة واالقتصاد الوطني وكرامة الشعب. 
* الرشاكة بني القطاع العام والخاص طريق لبناء 

اإلصالح
ما يشهده االقتصاد التونيس من أزمات واضحة 
تعود إىل اتجاهه نحو منوال ال يهتّم بخلق الرثوة 
وال بتصحيح توجهاته العامة ذلك أنه يعتمد عىل 
الخارجية  األسواق  وعىل  املفتوح  االقتصاد  سياسة 
عىل  واملعتمدة  للربح  املثمنة  العوملة  وخيارات 
سياسة خوصصة كل القطاعات وتغذية االستهالك 
املايل  املردود  وتحسني  االقتصادية  الدورة  لتنمية 
الدور  النهاء  تتجه  سياسة  الخاصة.  للمؤسسات 
االجتامعي للدولة واالتجاه نحو االقرتاض الخارجي 
الدويل  النقد  كصندوق  العاملية  للبنوك  واالرتهان 
غربية  سياسية  بدوائر  املرتبطة  العاملي  والبنك 

نافذة تتدخل وجوبا يف قرارات الدول املقرتضة.
الدولة  إن اإلصالح االقتصادي يفرتض أن تحرتم 
للحكم  تسيريها  يف  الدميقراطي  الخيار  التونسية 
األحزاب  وبني  بينها  تشاركية  سياسة  تتبع  وأن 
مطالبة  أنها  كام  الكربى.  الوطنية  واملنظامت 
عىل  بالعمل  تلزمها  قوانني  من  سنته  ملا  بتفعيلها 
والعام.  الخاص  القطاعني  بني  الرشاكة  إنجاح 
خيارات لن تكون ممكنة إال بحرص السيايس عىل 
إعادة االعتبار للدولة الراعية يف مجاالت حساسة 
ملا  والصناعة  والفالحة  والنقل  والصحة  كالتعليم 

الرثوة واملحافظة عىل  تنمية  لها من دور جاّد يف 
التعايش بني الطبقات.

بني  تشاركية  لبناء  محاولة  األهلية  الرشكات   *
الدولة واألفراد

التنمية  تحقيق  اىل  األهلية  الرشكات  »تهدف 
لإلرادة  وفقا  باملعتمديات  وأساسا  الجهوية 
مناطقهم  حاجيات  مع  ومتاشيا  لألهايل  الجامعية 
وخصوصياتها«. )الفصل 3 مرسوم عدد 15 املؤرخ 

يف يف 21 مارس 2022(
تصورا  يؤسس  أن  سعيد  قيس  الرئيس  يحاول 
سياسيا يقطع مع السائد وذلك من خالل نجاحه 
يف تأسيس دستور جديد وبتمكنه من تغيري لقانون 
السياسية  املحاسبة  نحو  وبتوجهه  االنتخابات 
عزز  أنه  كام  واألفراد.  الدولة  حق  يف  أجرم  ملن 
سعيه إىل تغيري املوجود االقتصادي بتبنيه سياسة 
وبني  األفراد  بني  جدية  لرشاكة  تهدف  اقتصادية 
األهلية  الرشكات  حول  مرسوما  فأصدر  الدولة 
الجهوية واساسا  التنمية  التي »تهدف إىل تحقيق 
باملعتمديات وفقا لإلرادة الجامعية لألهايل ومتاشيا 
مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها لقيام رشاكة 
الدولة  وبني  معنوية  شخصيات  ك  األفراد  بني 
العادل  والتوزيع  االجتامعية  العدالة  لتأسيس 
اقتصادي  منط  لتأسيس  محاولة  هي  للرثوات«. 
مستحدث بآليات وترشيعات جديدة متكن األفراد 
من رشاكة خصوصية مع الدولة من خالل استغالل 
احرتام  نطاق  يف  معها  األرباح  وتقاسم  أراضيها 
املصلحة العامة والحوكمة الرشيدة٬ وعىل اختالف 
البعض يف تقييمه لنجاح هذه الرهانات السياسية 
واالقتصادية لبناء جمهورية جديدة فال خالف بني 
الجميع عىل وجود أزمة داخل املنظومة االقتصادية 
تقدس  رشسة  عوملة  قيم  عىل  واملبنية  السائدة 
املؤسسات  خوصصة  ومقتضيات  السوق  اقتصاد 
لبناء  تغيريها  برضورة  الوعي  علينا  يفرض  مام 
والخاص  العام  القطاعني  بني  اقتصادية  تشاركية 

وفق نظام دميقراطي اجتامعي.  

املحافظة علـى »الّدولــة الّراعيــة«
قامت ثورة 17 ديسمرب 2010 عىل املطالبة بالشغل والحرية والكرامة الوطنية لذلك انتظر الشعب 
من  تغري  والثقافة  واالجتامع  االقتصاد  مجاالت  يف  حقيقية  ثورة  السيايس  التحول  هذا  من  التونيس 
سوء واقعه وتلحقه بتغيري ملموس ينهي عذاباته اليومية ويحقق طموحه يف حياة تضمن له العيش 
ولعل  الجهوي.  والتمييز  الطبقي  والتفاوت  السيايس  االستبداد  ضد  املناضلون  بناه  وطن  يف  املحرتم 
الرثوة لن يكون ممكنا بغري حكم يضع يف أولويته اسرتاتيجية تحرتم  الوطني وتنامي  تقدم االقتصاد 
ملصالح  الدولة  من جهة وحامية  الفردية  املبادرة  حرية  يضمن  مام  والخاص  العام  القطاعني  تعايش 
الطبقة الفقرية واملتوسطة من جهة ثانية. لذلك صدرت بعض الترشيعات والقوانني واملناشري ضمن هذا 
الخيار كالقانون عدد 49 لسنة 2015 املؤرخ يف 27 نوفمرب 2015 واملتعلق بعقود الرشاكة بني القطاع 
العام والخاص ضمن احرتام مبادئ الشفافية والحوكمة٬ غري أن هذا القانون ُعرف كغريه من املناشري 
لوجوده  تهميشا  العوملة  قيم  مؤسسات  سيطرة  من  املواطن  حامية  رضورة  عىل  املؤكدة  والقرارات 
فوضعت العراقيل أمام املبادرات الفردية من الداخل والخارج الساعية إىل االستثامر داخل القطاع العام 

مام أدى إىل العدول عن كل توجهات نحو التشاركية الجادة بني القطاعني.
بني  تشاركية  يف  القانون  تفعيل  عدم  الثورة عىل  بعد  الحكم  عىل  املتعاقبة  الحكومات  ترّص  فلامذا 
للفردية  املثمنة  الريعية  بقوانينه  السوق  اقتصاد  سيادة  تكريس  إىل  ساعية  والخاص  العام  القطاعني 
وقيم الربح؟ وكيف ميكن إيقاف هذه الخيارات التي عملت عىل بناء نظام اقتصادي ليبريايل متوحش 
ال يحرتم حق املواطنني يف املساهمة والتمتع بنتائج خلقهم للرثوة ضمن تعايش ممكن بني القطاعني 

العام والخاص؟

 * حاتم النقاطي يف التعايش بني القطاعني العام والخاص
)جامعي وكاتب(
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المرأة في القطاع الخاص  

50 ٪ يعيشون الفراغ بال وظائف!
تشهد تونس حالياً زيادة يف عدد النساء الاليت يتخرجن من برامج التعليم العايل يف تونس أكرث من أي وقت 
مىض، وترتكز نسبة كبرية منهن يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويف البحوث التي أجريناها، وجدنا 
أن النساء يشكلن 61 % من خريجي برامج التعليم العايل يف مجال التكنولوجيا، يف حني يشكل الرجال 39 %. 
وتتخرج النساء يف تونس أيضاً من برامج أخرى يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مبعدالت 

مرتفعة بشكل ملحوظ من مجاالت الهندسة والصناعات التحويلية إىل اإلنشاءات.
مشاركة  ارتفاع  اتجاه  ينحرس  كامالً- حيث  اختالفاً  مختلفًة  نشهد صورًة  فإننا  بالتشغيل،  يتعلق  فيام  ولكن 
النساء. بوجه عام، يندرج 31 % من النساء و19 % من الرجال يف فئة من هم خارج دائرة العمل والتعليم 
والتدريب. ويف املناطق الريفية، يعيش 50 % من النساء الشابات و33 % من الرجال يف هذا الفراغ بدون 

وظائف أو تدريب. 
وقد أظهرت بحوث أن الرشكات الناشئة ومؤسسات األعامل الصغرية ومتوسطة الحجم أصبحت َمصدراً حيوياً 
إلحداث فرص الشغل والنمو.  وهذا أمر جيد يف ظل تدين الوضع االقتصادي خالل العامني املاضيني، والذي 
تفاقم من جراء جائحة كورونا )كوفيد- 19(. غري أن سبل الحصول عىل التمويل ال تزال تشكل معوقاً كبرياً أمام 
تطوير الرشكات الناشئة ومؤسسات األعامل الصغرية ومتوسطة الحجم يف البالد. وتحتاج املنظومة املالية إىل 

املزيد من التطوير وتتسم بالعزوف عن تحمل املخاطر. كام أن مثة مجاالً محدوداً لالستثامر املبارش يف أسهم رأس املال، ورأس املال املُخاِطر. وتهيمن البنوك عىل خدمات اإلقراض وتفرض متطلبات ضامنات كبرية وتكاليف اقرتاض 
ضخمة. وتواجه النساء عىل وجه الخصوص عقبات يف طريق االقرتاض وتأسيس الرشكات.

أما عن وضع العامالت الفالحيات فإنه صعب للغاية لتحصيل قوت األبناء.
* محمد/ع

* رمزي الجّباري

رضورية  بإصالحات  بالقيام  املتعاقبة  الحكومات  التزمت 
املرتدية  الوضعية  ذلك  عىل  مثال  وخري  حصل  يشء  ال  لكْن 
املالية  ازماتها  تصارع  زالت  ما  إذ  االجتامعية  للصناديق 
املتواصلة، الحكومة الحالية ويف اطار تفاوضها مع صندوق النقد 
الدويل اكدت نية اصالح منظومة دعم املواد األساسية مبا فيها 
املحروقات كام أّن اغلب املواد األساسية املعيشية ـ فُِقدت سواء 
من املتاجر او من املساحات التجارية الكربى ـ الغريب يف كل 
هذا ليس »تغييب هذه املواد« وامنا نوايا االصالح املعلنة والتي 

تضمنتها الوثيقة املقدمة إىل صندوق النقد الدويل.
وثيقة  بودن قدمت  إن حكومة  قلنا،  لو  بالجديد  نأيت  لن 

إىل  الدعم  توجيه  »إعادة  رنانا  شعارا  عليها  وأطلقت  اإلصالحات 
مستحقيه« وهنا يقفز السؤال االهم هل للحكومة خريطة واضحة للفئة 
املستهدفة؟ نقول هذا ونحن نعرف مسبقا ومن خالل مناذج سابقة ان 
حكومة بودن مل تقدم الخطوط العريضة سواء لطابع هذه االصالحات 
مقدرتهم  تونيس  مليون   6 يفوق  ما  أّن  إذ  التونسيني  عىل  وتأثرياتها 
الرشائية »صعبة جدا« وان الحكومات املتعاقبة زادت يف أوجاعهم من 
الزيت  مثل  االساسية  املواد  عديد  اسعار  يف  املستمرة  الزيادات  خالل 
أنه ال أحد يعرف عدد  والدجاج والسميد والفرينة واألرّز والبيض كام 
هذه االرس والعائالت التي ستنتفع مبا يسّمى التحويالت املالية بعنوان 
الدعم  املواد املدعمة بعد رفع  التعويض عن االرتفاع املشّط يف اسعار 
عنها تدريجيا ـ إذ الكل يسأل اىل أي حّد ستبلغ االسعار وهو ما اقلق 

الكثري من الرشائح االجتامعية.

* الفئات المستهدفة وكيفية تحديدها
قال االخ نور الدين الطبويب يف افتتاحه للندوة الدستورية للقطاع 
تساءل  كام  دعم؟  إىل  حاجة  يف  التونيس  الشعب  من   ٪80 أن  الخاص 
عن املقاييس املعتمدة يف تحديد العائالت التي تحتاج إىل دعم؟ فكيف 
سيتم تحديدها وعىل خلفية ماذا وبحساب ماذا؟ بعض املدافعني عن 
هذا التوجه يؤكدون ان العائالت التي يشملها هذا الربنامج املستقبيل 
لرفع الدعم التدريجي قد يتّم االعتامد فيه عىل سجّل العائالت املعوزة 

املسجلة لدى مصالح وزارة الشؤون االجتامعية والتي تّم تسجيلها من 
مواجهة  مساعدات  رصف  يف  الوزارة  اعتمدتها  التي  االستامرة  خالل 

جائحة كورونا.

*ملف شائك ومعقد
إن اإلصالحات املوجعة التي تريد حكومة بودن انتهاجهاـ  ستكون لها 
تداعيات مؤثرة عىل وضعيات األرس والعائالت التونسية ماديا واجتامعيا 
وقد ثبت أّن املاليني يعيشون تحت خط الفقر كام أن الحكومة الحالية 
هي حكومة مؤقتة فهل يكفيها الوقت لتنفيذ وثيقة »االصالحات« وهي 
التي بدأتها برفع الدعم التدريجي وهل اعتمدت عىل دراسات علمية 
معّمقة وإىل أين ستنتهي نتائجها؟ وملاذا مل تنرشها لعموم الناس؟ حتى 
االخ  نسمع  استغرابنا حني  ويزيد  التوجهات  بجدوى  التونسيون  يقتنع 
االمني العام نور الدين الطبويب يؤكد ان ال حكومة بودن وال غريها رشكتنا 

يف ملف الرفع التدريجي لرفع الدعم)؟(

* رفع وجوبي في األسعار 
افتتاحه  يوم  يف  الطبويب  الدين  نور  لالتحاد  العام  االمني  األخ  قال 
للندوة الدستورية لقطاع العام ثّم أضاف يف كلمته يف املهدية أن خطة 
اإلصالح ورفع الدعم اعدتها الحكومة بصفة أحادية الجانب وانها بدأت 
يف تطبيقها من خالل تغييبها من االسواق ومن املتاجرة ومن املساحات 
التجارية الكربى للعديد من املواد وكام الحظتم فإن هذا التوجه احدث 

لهفة ـ ثم شططا يف اسعارها ـ لتأهيل الناس عىل اقتنائها مهام 
مفتعلة  السكر هي قضية  تغييب  ان مسألة  ثم  كان سعرها 
باألساس منذ ان بدأت الحكومات يف استهداف عمليات زرع 
يف  توزيعه  لحظة  اىل  تكريره  عمليات  اىل  وصوال  »البرتاف« 
االسواق واضاف االخ االمني العام ان ال أحد متأكد من هذه 
الوثيقة االصالحية مبا انه كان ال بّد من إتقان الخطة االتصالية 
وذلك بإقناع الرشيك االجتامعي بها حتى ال تكون نوايا االصالح 
صادمة وتكون النتائج عكسية فمن سريىض ومن سريفض هذا 
االهم يف اعتقادنا من خالل طرح تفاصيل االصالح ومراحله يف 
املنابر االعالمية ويف الفضاء العام ملناقشتها وبعد ذلك يكون 

االقرار بتنفيذها او التخيل عنها)!(.

* أضعف أجور في تونس
تّم التأكيد يف ندوة القطاع الخاص عىل أّن أجور التونسيني متدنية 
جدا سواء يف القطاع العام او الوظيفة العمومية أما عن القطاع الخاص 
فحّدث وال حرج وهنا يف اي خانة سنضع عامال يف القطاع الخاص يتقاىض 
600 دينار فهل ميكن اعتباره من ضمن املنتمني إىل العائالت املحتاجة إىل 
الدعم ام ال؟ كام أن الذي يتقاىض 600 دينار شهريا وزوجته ال تعمل هل 

له الحق يف ضامن خدمات عمومية جيّدة يف الصحة والتعليم والنقل!

* متى إصالح المؤسسات؟
عن  الدعم  برفع  تبدأ  االصالح  أولوية  أّن  الحالية  الحكومة  تعتقد 
املواد االساسية واّن ارتفاع األسعار حلّها الرضوري لالبتعاد عن االقرتاض 
والحال أّن التضخم غري املسبوق الذي تعرفه هذه املواد أساسه إجراءات 
السياسات  رسم  عىل  تعاقبت  التي  الحكومات  لكل  خاطئة  وتوجهات 
االجتامعية واالقتصادية والنقدية كام أّن ما يحصل اليوم يطرح اشكاليات 
عديدة ابرزها حالة القلق التي تسود بني التونسيني ودفعت آالف االطباء 
الشباب عىل  من  كبريا  عددا  دفعت  كام  البالد  مغادرة  إىل  واملهندسني 
عامد  للجميع  االرض  جمعية  رئيس  ارقام  حسب  اذ  البحر)!(  ركوب 
السلطاين فإن 25 ألف تونيس فقدوا يف البحر االبيض املتوسط ألنهم مل 

يعودوا قادرين عىل مجابهة صعوبات الحياة يف تونس.

حكومة بودن أعدتها دون استشارة

هل تكمن أولوية اإلصالح يف رفع الدعم؟!



1715 العدد   -  2022 أكتوبر   6 الخميس   15
متفرقات

تعتزم املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني اقتناء 3 سيارات خفيفة ويشرتط يف املعدات ان 
تستجيب للخاصيات الفنية الدنيا واملبينة يف مذكرة الخاصيات امللحقة بهذا الكراس.

الرشاء  منظومة  عرب  مجانا  والفنية  اإلدارية  الرشوط  كراس  تنزيل  املشاركة  للراغبني  وميكن 
www.tuneps.tn العمومي عىل الخط »تونيبس« عىل املوقع

وملزيد االستفسار حول عملية التسجيل والنفاذ إىل منظومة »تونيبس« ميكن االتصال بوحدة الرشاء 
العمومي عىل الخط بالهيئة العليا للطلب العمومي التابعة لرئاسة الحكومة عىل الرقم 71663364.

العمومي عىل  الرشاء  املالية والفنية وجوبا يف مرحلة واحدة عرب منظومة  العروض  يتم تقديم 
الخط www.tuneps.tn باستثناء وثيقتي الضامن الوقتي والسجل الوطني للمؤسسات اللتني ترسالن 
عن طريق الربيد مضمون الوصول او عن طريق الربيد الرسيع او تسلم مبارشة اىل مكتب الضبط 
املركزي باملندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني مقابل وصل ايداع، وتحمل هذه الظروف عبارة 

»ال يفتح، »تكملة« طلب عروض عدد 2022/03 اعالن 02 إلقتناء:
ـ قسط 1: 2 سيارات خفيفة

.»2x4 ـ قسط 2: شاحنة خفيفة مزدوجة
حّدد آخر أجل لوصول العروض إىل مكتب الضبط مبقر املندوبية ليوم: 2022/11/08 عىل الساعة 

العارشة صباحا.

مالحظة: يف صورة تجاوز الحجم االقىص املسموح به فنيّا واملنصوص عليه مبنظومة تونيبس فانه 
ميكن تقديم جزء من العرض خارج الخط عىل أن يتم إرسال كافة الوثائق املالية والعنارص التي تعتمد 
املرسلة  الوثائق  االلكرتوين عىل  املشارك ضمن عرضه  ينص  الخط وان  والفنّي عىل  املايل  التقييم  يف 
خارج الخط عىل أن ال تخالف العرض االلكرتوين وذلك يف اجل ال يتجاوز يوم فتح العروض املقّرر يوم: 

2022/11/08 عىل الساعة العارشة صباحا.
حدد مبلغ الضامن الوقتي:

قسط1: خمسامئة دينار )500د(
قسط2: خمسامئة دينار )500د(.

تفتح العروض يف جلسة علنية بحضور املقاولني املشاركني يف يوم 2022/11/08 عىل الساعة 10٫30 
صباحا بقاعة االجتامعات باملندوبية.

أجل  آخر  بعد  املسلمة  أو  الواردة  او  الوقتي  الضامن  عىل  تشتمل  ال  التي  العروض  كل  تقىص 
لتقديم العروض وكذلك الواردة او املسلمة بعد آخر اجل محدد لقبولها من طرف لجنة فتح الظروف 

الستكامل الوثائق.
.TUNEPS يقىص كل عرض مل يرد عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط

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

وزارة الفالحة واملوارد املائيّة والصيد البحري

املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني

إعــالن طلب عروض 2022/03 اعــالن 02
إقتنـاء وسائـل نقــل

أنت ابني. لن تكون مغّفال إىل الحّد الّذي تؤمن فيه باألساطري. 
والغربة  الكاملة  والوحدة  بالضياع  فيه  تحّس  يوم  سيأتيك 

التّامة. 
ستختلط عليك االتجاهات وتتعطّل بوصالتك كلّها. ال تنتظر 

مقابال لعطائك من الجهة التي تتوقعها أنت.
ذلك  إىل  جاحدة  تكون  لن  فحسب.  للطبيعة  نفسك  سلّم 
الحّد. هنالك حّد أدىن من الكارما )*(. إن كنت كرميا ونزيها، فال 
تيأس. هنالك دامئا ضوء سوف يرشق من جهة مل تتوقّعها بتاتا. 
سلّم نفسك له دون إحساس بالّريبة أو الخوف. سوف ينري لك 

طريقا تؤّدي إىل مرفٍإ.
القراءة والكتابة والحساب،  باملدرسة. سوف تعلّمك  تثق  ال 
ذكائك  تعطيل  وإىل  تدجينك  إىل  تسعى  املقابل سوف  لكّنها يف 

الفطري.
يف  تنفخ  أقرانك،  مع  بغيض  تنافس  يف  تجعلك  سوف 
نرجسيّتك، تعلّمك كيف تكون أنانيّا، متمركزا حول ذاتك، حيث 
تكون نتيجة إحساسك بالفخر أو بالدونيّة اليشء ذاته تقريبا، ذاك 

الذي يحّد من بصريتك ومن إدراكك الحقيقّي للعامل.
ال تثق باملدرسة. اجعل حياتك خارج املدرسة بتفاصيلها كلّها 
أن  إيّاك  لكن  علّمك حرفا،  لكل من  ممتّنا  األوىل. كن  مدرستك 
تصبح مريدا. كن حرّا كالنسمة وثائرا كاإلعصار وطموحا كصخرة 

سيزيف.
عن  تلهيك  الحياة  مشاغل  تجعل  ال  املستطاع.  قدر  اقرأ 

القراءة ولو يف أحلك فرتات حياتك.
القراءة تنقذك من ذاتك مثلام تنقذك من اآلخرين. إنّها غذاء 

الروح وترياق العقل. أنصحك بالّشعر والرواية والفلسفة.
ال تجعل عقلك ينترص عىل حواّسك وال حواّسك تنترص عىل 
عقلك. اجعل يف عقلك حواسَّ ويف حواّسك عقال. يف تلك اللحظة 

سوف تنشد توازنك وتحّس بألفة بهيجة مع ذاتك.
ال تجعل ذكاءك يُعمي بصريتك.

احرتم دوما ذكاء اآلخرين. أنصت لهم بصرب وتواضع. امنحهم 
حّقهم يف أن يكونوا عىل حّق، حتّى وإن بدوا مخطئني من وجهة 
نظرك. ال وجود ملنطق واحد يف الحياة، ففي كّل رأس مثّة حكمة. 

كن كرميا ومتواضعا، فبالتواضع وحده بإمكانك أن تكون ساميا.
ال توصد أبواب قلبك يف وجه الحّب، وإن تتالت نكساتك، إذ 

ال وجود لقّصة تشبه قّصة أخرى، وال لشخص يشبه شخصا آخر.
الّذي  كّل  الحياة.  نهائيّة يف  أو حكمة  نهايّئ  ال وجود ملغزى 
التحّمل وعىل جعل روحك أكرث  تتعلّمه، هو زيادة قدرتك عىل 

اتّساعا.

كن رؤوفا مبن هو أضعف منك، وجبّارا أمام من هو أقوى 
منك.

ذلك  فّضل عىل  العاّمة.  األماكن  البرية يف  تكرث من رشب  ال 
مستمعا  تحت ضوء خافت  بيتك،  يف  الّنبيذ  من  كأسني  احتساء 

ملوسيقى رفيعة.
أقرضت  أوانها، وإن  قبل  إرجاعها  نقودا، حاول  اقرتضت  إن 

نقودا، اصرب عىل صاحبها.
احرص عىل أن تكون مالبسك الداخليّة األكرث نظافة يف ثيابك 

كلّها.
رأسك  ضع  أو  سيجارة،  أشعل  الغضب.  عند  نفسك  متالك 

تحت حنفيّة املاء.
عرّب عن خوفك عند الحاجة، فالتّعبري عن الخوف شجاعة.

اهجر بالدا تدوس كرامتك.
: قلبك والكون. ال تجعل لنفسك وطنا. ليكن وطنك مطلقنينْ

إىل  قربا  األكرث  الّناس  مع  منيعة  حميميّة  لنفسك  اجعل 
روحك، بلغة أو إشارات مشّفرة، ال سبيل إىل اخرتاقها من األغراب.

ال تخلط بني األناقة والتبّجح بثياب باهظة الثّمن.
ال تشرت سيّارة باهظة. إن قّررت بيعها كن رصيحا مع الّشاري.

إيّاك أن تلقي بالفضالت يف الّشارع. سوف أتربّأ منك.
احلم دامئا، لكن، ال تجعل أحالمك أوهاما ترسقك من حياتك. 
ويفتح  للعيش،  حبّك  يؤّجج  موازيا  وواقعا  سندا،  أحالمك  لتكن 

مسالك جديدة يف مخيّلتك.
من  أنقذها  الّسوس،  أكلها  إن  الّنوم.  قبل  أسنانك  اغسل 
الهالك منذ اللحظة األوىل ولو كلّفك ذلك كّل الّنقود التّي تحوزها 

يف جيبك.
ارشب ماء قبل أن تغمض عينيك يف الليل، وماء حاملا تفتحهام 

صباحا.
إيّاك أن تصبح طبيبا.

سالمة  يبغيان  حني  حالتني:  يف  إاّل  والديك  لكالم  تستمع  ال 
جسدك وسالمة روحك أو حني يدفعان بك إىل الحريّة.

كل خضارا وغالال. ابتعد عن اللحوم والسّكر.
عش حياتك دامئا بجناحني مفرودين. ليكن كّل يوم يف حياتك 
ال  منك.  قريبا  دامئا  اجعله  املوت.  تنىس  أن  إيّاك  لكن  خلودا، 
أنت  منه صديقك  اجعل  بل  فقط،  لآلخرين  منه صديقا  تجعل 

أيضا، فإن حانت ساعتك، لن تحّس بالغدر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)*( نوع من الديانات الرشقيّة تفرتض نوعا من الدائرية يف الحياة 
ا وما تفعله من رّش أيضا. حيث ما تفعله من خري يعود إليك عىل نحو مَّ

* بقلم: فهمي بلطي رسالة إىل ابني
)طبيب وشاعر(

نظم النادي الثقايف أبو القاسم الشايب بالوردية »نادي القصة« ومخترب الرسديات 
والدراسات البينية بكلية اآلداب والفنون واإلنسانيات مبنوبة الندوة الجهوية الثانية 
تحت عنوان »صور الواقع بأقالم كتاب جندوبة أيام 30 سبتمرب و1و2 أكتوبر2022 
العيادي  بكر  أبو  جندوبة  ابن  الكبري  الكاتب  كرمت  والتي  دراهم  وعني  بجندوبة 
كضيف رشف وذلك مبناسبة احتفالية النادي مبرور 60 سنة عىل ميالده وقد توالت 
تكرميات الكاتب بجهة جندوبة التي عمل الكاتب لطفي العيادي عىل تنويعها من 
مهام  جزءا  ومتثل  مثلت  التي  املحطات  من  وغريها  بها  درس  التي  ملدرسته  زيارته 
الكاتب إذ مثل قطب ونجم يف سامء املدينة ويف الوطن األم أين ناقش  من ذاكرة 
رواية  يف  املهّمش  الفضاء  كشعرية  الكاتب  مدّونة  من  القليل  املحارضون  األساتذة 
»البس الليل« وتجليات الرسد الشفوي ودالالته يف مدّونة الكاتب واألسئلة الحارقة يف 
مقاالت العيادي وكتابة الشتات وشتات الكتابة يف قصص العيادي ومالمح السيايس 
من  كل  املصدح  عىل  فيها  تواىل  العيادي  سرية  يف  واردة  غري  ومحطات  كتاباته  يف 
األساتذة فيصل عبيد وأحمد ممو وسمري بن عيل ونور الدين بن خود ورضا بن صالح 

ومسعودة بوبكر
كالكاتبة  جندوبة  كتاب  مدونة  من  مهاّم  جزءا  فناقشت  املحارضات  بقية  أما 
الرزاق  وعبد  العمراوي  وطارق  مدوري  وسنية  الضويوي  ومراد  القاسمي  حفيظة 
السومري  وبسمة الشوايل٬ إذ تعترب بنت نادي القصة وطرحت عديد اإلشكاليات التى 
املفاهيمية  واملداخل  األدبية وخصائصها  األجناس  الرسدية كطبيعة  املدونة  المست 
التي غلبت عىل املحارضات ومقامات الرسد وتعدد الخطابات الهامشيون ومرسحة 
القصة وتعويم الواقع واملقاصد الجاملية واإليديولوجية والتعابري الرمزية والخرافية 
التاريخية والشخصيات الحقيقية واللغة وتجلياتها وقد حارض لتكون هذه  والرموز 
اإلشكاليات ظاهرة ومعروضة يف األوراق البحثية التي استمتع بها الحارضون كل من 
األساتذة عبد الرزاق السومري وفيصل الشطي وطارق النارصي والنارص معامش من 
الجزائر والبشري الجلجيل ولطفي زكري وعاشور بوكلوة من الجزائر وطارق العمراوي. 
األدبية  العيادي  بكر  أيب  مسرية  حول  حوارية  جلسة  فكان  الثالث  اليوم  أما 
األدبية وقصص  والرتجمة  والفكرية  األدبية  واملقالة  واألقصوصة  الرواية  ومدونته يف 
األطفال والكتابة لإلذاعة والتلفزة ترأسها األستاذ أحمد ممو وكانت فرصة السرتجاع 
جزء مهّم من ذاكرته مع نادي القصة وعالقته بالربامج اإلذاعية والكتابة بالفرنسية 
وأدب الطفل وأهمية الرسامني يف هذا األدب خاصة والعودة لألم واألخت للنهل من 
الخرافات والقصص الشعبي وتأثري الهجرة يف كتاباته وموقفه من كتابة السرية الذاتية 
ووجه الحضور لالطالع عىل أدب أمريكا الالتينية وغريها من اإلشكاليات التي طرحت 

وكانت منطلقا ألسئلة الحارضين. 
* طارق العمراوي

صور الواقع بأقالم كتاب جندوبة 
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تعرف األسعار ارتفاعا متواصال من يوم إىل اخر إذا مل نقل من ساعة إىل 
اخرى مباجعل العائلة التونسية غري قادرة عىل تأمني أساسيات عيشها اذ كيف 
ميكن ملن دخله يف حدود 700 أو 800 دينار شهريا ان يوفر ألفراد عائلته حتى 
وان كان عددهم محدودا ما يلزم من العيش الكريم اذ كشفت أحدث األرقام 
بخصوص مستوى تكلفة العيش بجل دول العامل عن الهوة الكبرية بني الدخل 
الشهري للعائلة التونسية واملبلغ الحقيقي لنفقاتها الذي يرتاوح ما بني 3500 

دينار و4 آالف دينار شهريا وهذا الرقم يشمل فقط ما هو رضوري وأسايس.
التونسية  املنظمة  رئيس  الرياحي  لطفي  بنينّ  الوضعية  لهذه  تفسريه  ويف 
عىل  اقترصت  العيش  تكلفة  دراسة  عملية  ان  »الشعب«  لـ  املستهلك  الرشاد 
االنفاق اليومي الرضوري واالسايس سواء يف األيام العادية او يف املناسبات االخرى 
والكراء  والدواء  الغذاء  لتأمني  املصاريف  من  االدىن  الحد  احتساب  يتم  ودامئا 
والنقل ودراسة االطفال اي ان العائلة مجربة عىل التقيد بتلك »األجندا« وعدم 

املجازفة بااللتزام مبصاريف أخرى ستزيد من ارهاق العائلة.
* تغطية الفارق

هذه  مع  التونسية  العائلة  بها  تتعاطى  التي  الكيفية  عن  وباستفسارنا 
لطفي  اشار  ومصاريفها  دخلها  بني  الكبري  الفارق  تحديدا  ونعني  الوضعية 
ان  التداين )السلف( من األقارب واالصدقاء رغم  تلتجئ إىل  انها  الرياحي اىل 
الظروف االقتصادية الصعبة انعكست سلبا عىل الجميع كام ان هناك من يقوم 
بأعامل اضافية لتأمني ذلك الفارق بني الدخل واملصاريف ودعا رئيس منظمة 
العائلة  »إلنقاذ«  االجراءات  من  جملة  اتخاذ  إىل  الحكومة  املستهلك  ارشاد 
التونسية من االرتفاع املهول لتكاليف العيش من ذلك مطالبته بالتخفيض يف 
اسعار الكهرباء واملاء الن تكاليفهام اصبحت موجعة الغلب التونسيني اضافة 
األدوية الرضورية الن هناك بعض  باالقتصار عىل  الطبية  الوصفات  اىل ترشيد 

الثمن  باهظة  االدوية  من  معني  نوع  عىل  ارصار  هناك  اذ  تجارية  الوصفات 
التي  االخرى  الحلول  من  مجموعة  من  عينات  وهذه  املريض  عليها  يقدر  ال 

مبقدور الحكومة القيام بها لحامية العائلة التونسية من الشطط املامرس 
عليها من قبل املحتكرين واملضاربني بأشكال مختلفة مبا أثر عىل 

مستوى عيشها وجعلها غري قادرة عىل تأمني االساسيات دون 
الحديث عن الكامليات التي اصبحت بعيدة املنال.

البعض  استغالل  ان  الرياحي  لطفي  وبنينّ 
خاصة  االوضاع  تأزيم  من  زاد  املدعومة  للمنتوجات 
باختفاء املواد األساسية وهذا ما تعيشه يوميا ويكابد 
املواطن العناء والتعب من أجل الظفر بها اذ أننّ  متتع 
املتاحة  االسعار  بنفس  املنتوجات  بتلك  الصناعيون 
تجارته  يستغلها الحقا يف  النه  يستقيم  ال  امر  للعموم 

ويحقق أرباحا مضعفة وكل ذلك عىل حساب املجموعة 
الوطنية واستقرار املجتمع.

* من املنتج إىل املستهلك
االستهالكية  املنتوجات  توفري  يف  ساهمت  التي  التجارب  من 

لتعاضديات  التونيس  االتحاد  بها  قام  التي  تلك  املواطنني  متناول  يف  بأسعار 
االستهالك بدعم من املنظمة التونسية الرشاد املستهلك والتي قال عنها لطفي 
اذ  املنزه  باردو ودوار هيرش وحدائق  نقاط هي  بثالثة  انطلقت  انها  الرياحي 
االسعار  عن   ٪20 إىل   15 بني  ما  منخفضة  املعروضة  املنتوجات  اسعار  كانت 
املروجة خارج هذه النقاط وبالتايل استفاد املنخرطون باملنظمة بهذه االسعار 
عىل  هيمنوا  الذين  واملحتكرين  املضاربني  الستغالل  الخضوع  دون  التفاضلية 
من  تدعيمها  من  البد  النموذجية  التجارب  ومثل هذه  التجارة  مسالك  أغلب 

جميع االطراف الفاعلة يف منظومة البيع والتوزيع ملساعدة العائالت.
* تفهم الواقع

ارشاد  منظـمة  رئيس  وضحها  التي  املعطيات  هذه  إىل  بالرجوع 
املستهلك فإننا ندعو الحكومة إىل تفهم حقيقة أوضاع اغلب رشائح 
املجتمع التونيس خاصة وانها تفاوض منذ مدة صندوق النقد 
رفع  واولها  فرض رشوطه  اىل  سعيه  من  يعني  وما  الدويل 
الدعم او كام تسميه الحكومة ترشيد الدعم او كام يعرب 
عنه يف مرات اخرى بتوجيه الدعم إىل مستحقيه وكلها 
االرتفاع  يواجه  التونيس  املواطن  ترك  غايتها  تغيريات 
بغريه  مقارنة  االضعف  يعترب هو  بدخل  لالسعار  الكبري 
من الدول املجاورة وحتى البعيدة وقد كشفت العودة 
املدرسية االخرية حجم معاناة العائالت امام رضورة توفري 
املستلزمات املدرسية يف ظل غياب الكراس املدعم املغينّب 
اجبار  ليتم  وجامعية  مدرسية  سنة  كل  مفتتح  مع  كالعادة 
وعليكم  الثمن  باهظة  الكراسات  من  انواع  اقتناء  عىل  األولياء 
تخيل وضعية ويل له ابناء يف مستويات دراسية مختلفة )نعني ابتدايئ 

وثانوي وعال(.
ان الظرفية الصعبة اقتصاديا ومالها من انعكاسات اجتامعية التي تعيشها 
فانها  العامل  يعيشها  التي  نفسها  بالظروف  مرتبطة  كانت  وان  حتى  بالدنا 
ع يف الذهاب إىل خيارات ال تراعي االوضاع  تستدعي من الحكومة عدم الترسنّ
املرتدية لغالبية الشعب التونيس بل عليها مسايرة خصوصية واقعه والبحث عن 
آليات تخفف عنه حجم الضغوطات التي يواجهها لتحقيق االستقرار االجتامعي 

التي تحتاجه بالدنا كأولوية يف هذه املرحلة.

الدار تحتاج إلى الترميم إلقناع صندوق النقد قبل موفى أكتوبر:
ماذا يف رحلة هؤالء الوزراء واية حجج اقتصادية واجتماعية سيقدمونها؟

لطفي الرياحي رئيس منظمة ارشاد المستهلك
 فارق كبري بني مصاريف العائلة التي تقارب 4 آالف دينار شهريا ودخلها املحدود

* لطفي املاكني

ومنهم  واشنطن  اىل  الرحال  بودن  نجالء  الوزراء يف حكومة  من  عدد  يشد 
وزراء االقتصاد والتخطيط واملالية مع محافظ البنك املركزي الرحال اىل وشنطن يف 
سعي دؤوب من اجل الحصول عىل قرض االربعة مليار دوالر، يف ظرفية اقتصادية 
واجتامعية تتميز بصعوبات شتى يف التزويد واالستثامر وبعث املشاريع املعطلة، 
والخناق يشتد حول حكومة بودن التي مل تتلقنّ من زوار تونس من ممثيل النقد 

الدويل اال الوعود باملساعدة واالوامر بالتنفيذ لالصالحات املرجونّة.
التكوين املهني والتشغيل نرص  الحكومة وزير  الرسمي بإسم  الناطق  أعلن 
الدين النصيبي، انه من املنتظر ان يتحول وفد حكومي رفيع املستوى اىل الواليات 
املتحدة االمريكية خالل االسبوع القادم للقاء ممثلني عن صندوق النقد الدويل، 

من اجل دفع الحوار معهم حول االصالحات املنتظرة والقرض املفرتض. 
الفاعلني  التشاريك متعدد  العامة للربنامج  الجلسة  انعقاد  وبنينّ عىل هامش 
»لنكن فاعلني/ فاعالت«، أن هذا الوفد يتكون من وزيرة املالية ووزير االقتصاد 
التونسية ممثلني  اإلدارة  املركزي وكوادر من إطارات  البنك  والتخطيط ومحافظ 
الوطنية. وهي اصالحات تهم  العاملني عىل برنامج االصالحات  الـ400 اطار  عن 

الجباية واالستثامر والضغط عىل منظومة الدعم.
يف توضيح الرؤية االصالحية 

أبرز النصيبي، أنه من املتوقع أن تكون هناك مستجدات حول االتفاق النهايئ 
مع ممثلني عن صندوق النقد الدويل قبل موىف شهر أكتوبر، وقبل االتفاق النهايئ 
أن  وأكد  العمومية،  واملالية  لالقتصاد  االصالحية  الرؤية  الحكومة  توضح  ان  البد 
هناك فريقا يف دار الضيافة بقرطاج بإرشاف رئيسة الحكومة نجالء بودن، بصدد 
عقد ورشات كامل أيام األسبوع لوضع التفاصيل األخرية حول الربنامج االقتصادي.

وتجدر اإلشارة إىل أن صندوق النقد الدويل، كان قد أعلن عن استعداده لبدء 
مفاوضات جديدة مع تونس التي تسعى إىل التوصل إىل اتفاق معه للحصول عىل 
حزمة إنقاذ بحوايل 4 مليارات دوالر الستكامل موازنتها لعام 2022، وذلك بعد 

أشهر من املناقشات.
هيكلة املؤسسات العمومية

الدويل، إصالحات مالية  النقد  الذي سيتم تقدميه لصندوق  الربنامج  يشمل 
إعادة  ومنها  األعامل  مناخ  وتحسني  واالستثامر  النمو  دفع  إىل  تهدف  وجبائية، 
هيكلة املؤسسات العمومية والتحكم يف كتلة األجور. كتلة االجور ال تزال حسب 
املوجهة يف  وغري  العشوائية  االنتدابات  من  سنوات  بعد  مرتفعة  املاليني  الخرباء 
حلحلة  املتعاقبة  الحكومات  تحاول  ومل   2011 ثورة  تلت  التي  العرش  السنوات 
املسألة بل ان كل حكومة تتفاوض مع ممثيل صندوق النقد الدويل وترتك املشاريع 
االصالحية املفتوحة يف شكل ورشات للحكومات التي تعقبها. ولعل الرجل الثابت 
منذ حكومة يوسف الشاهد وهو الذي عينّنه هو محافظ البنك املركزي الذي يعي 
خطورة الوضع االقتصادي والذي عرب عنه يف تقرير البنك املركزي الصادر من شهر 
والخاص مبلخص »الوضع املرتدي والهش« لسنة 2021 والذي كان فصل النظر فيه 
خالل شهري جويلية وأوت يف جلسات اوىل للتدقيق والتفاوض مع ممثيل صندوق 

النقد الدويل من داخل أروقة البنك املركزي.
معطيات مفزعة

هيكيل  بضعف  مير  الوطني  االقتصاد  فإن  املركزي  البنك  محافظ  حسب 
متفاقم منذ سنوات والحكومات املتعاقبة منذ الثورة مل تتحرك ومل تتجاوز مرحلة 
النوايا يف تجاوز العجز وتقديم اصالحات مطلوبة من الداخل والخارج وباالرقام 

النقص  فان  التشغيل  ودفع  املشاريع  وبعث  للتنمية  املشجعة  االستثامرات  فإن 
فيها هو مبعدل 16 % سنة 2021 مع نقص بـ 9 % يف نسبة االدخار وتواصل عجز 
امليزان التجاري وتوسع بنسبة 27،1 %، هذا مع نقص عام يف ميزان الدفوعات بـ 

يْن العمومي بـ 10،5مليار دينار. 8073 مليون دينار مع تسجيل تنامي قائم الدنّ
هذه حقيقة االرقام التي سيذهب بها الفريق الوزاري واالداري اىل واشنطن 
ملمثيل  السنوي  االجتامع  مع  الزيارة  وتتزامن  الدويل  النقد  صندوق  مقر  حيث 
الجمعية العمومية للصندوق وعدة دول ستكون لها الكلمة الفصل يف املوافقة 
النهائية السناد القرض ومنها فرنسا وايطاليا والواليات املتحدة االمريكية وانقلرتا 
قرارات  يف  املؤثرة  الدول  هذه  سفراء  لقاء  اىل  الحكومة  رئيسة  سارعت  ولذلك 
الصندوق الذي يطالب باالصالحات، ومنها رفع الدعم وقد سارعت وزيرة التجارة 
سارعت  النبايت  والزيت  السكر  ازمة  حل  من  تتمكن  مل  التي  الصادرات  وتنمية 
الوزيرة فضيلة الرابحي اىل التأكيد ان الدعم لن يرفع بل سيوجه اىل مستحقيه. 
هذا امللف، ملف الدعم بني الرتشيد والرفع سيكون امللف الحارق يف الحوار بني 
املنظامت الوطنية مع الحكومة الحالية او حكومة ما بعد االنتخابات الترشيعية 

ولعل منح القرض نفسه قد يكون عىل ارتباط مبجريات االنتخابات املقبلة.
وكاالت التصنيف الدولية

الدويل  النقد  التونسية وصندوق  الحكومة  مع كل تقدم يف املفاوضات بني 
تبدأ وكاالت التصنيف يف قرع ناقوس االخطار مام يؤثر عىل املفاوضات نفسها 
ومن املنتظر ان تصدر وكالة التصنيف تقييمها خالل هذا الشهر بأن تحافظ تونس 
عىل نسبة املخاطر نفسها caa1 ام تتجاوزها اىل موقع اكرث خطورة مالية ومحاذير 

.caa2 اقتصادية بـ

* ناجح 

مبارك 
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وزارة الداخلية
بلدية حمام بورقيبة

منظومة  عرب   2022/04 عدد  عروض  طلب  إعالن 
اشغال  )تونيبس(  الخط  على  العمومية  الشراءات 
تعبيد طرقات ببلدية حمام بورقيبة يف إطار برنامج 

PACI تمويل استثمارات البلديات املحدثة
تعبيد طريقات ببلدية حامم بورقيبةاملوضوع

تحميل ملف طلب 
العروض

 )TUNEPS  تكون املشاركة عرب منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط )تونيبسـ
)www.tuneps.tn( وتحميل كراس الرشوط مجانا عرب

يتكون العرض من:مكونات امللف
1ـ  الوثائق اإلدارية ترسل خارج الخط )يف ظرف مغلق عرب الربيد املضمون الوصول 

أو عن طريق الربيد الرسيع او تسلم مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي(.
2 ـ وثيقة الضامن الوقتي األصلية مببلغ قدره اثنا عرش الف دينار )12اد( صالح 

ملدة 120 يوما
3 ـ نظري يف السجل التجاري

4 ـ وثيقة يف التعهد )عرب املنظومة(
5 ـ جدول األسعار والتفصيل التقديري )عرب املنظومة(

6 ـ جدول األسعار التفصييل )عرب املنظومة(
7 ـ كراس الرشوط اإلدارية الخاصة )عرب املنظومة(

8 ـ كراس الرشوط الفنية الخاصة )عرب املنظومة(
9 ـ ترصيح عىل الرشف حسب األمنوذج املدرج بامللحق عدد 04

10 ـ بطاقة إرشادات عامة )عرب املنظومة(
ميدان  يف  املقاوالت  نشاط  لتعاطي  الرتخيص  من  لألصل  مطابقة  نسخة  ـ   11

الطرقات والشبكات املختلفة 
12 ـ تعهد بإبرام عقد تأمني )عرب املنظومة(

13 ـ شهادة يف عدم اإلفالس أو التسوية القضائية أو ما يعادلها )عرب املنظومة(
14 ـ وثيقة DECLARATION D’INTEGRITE حسب االمنوذج عدد 09 )عرب 

املنظومة(

نشاط مقاوالت اختصاص )ط ش( م 0 صنف 2 أو اكرث )ط 0( صنف 2 أو اكرثالتأهيل

12٫000٫000دالضامن الوقتي

يتم ارسال الضامن الوقتي والسجل التجاري اصيل ونسخة مطابقة لالصل من قرار تكميالت امللف
املصادقة او التأهيل عن طريق الربيد مضمون الوصول او عن طريق الربيد الرسيع 
او يوضع مبارشة مبكتب الضبط باسم السيد رئيس بلدية حامم بورقيبة يف ظرف 
مغلق يحمل عبارة »ال يفتح تكملة للعرض املوجه عرب منظومة TUNEPS طلب 
عروض عدد 2022/04 وموضوع طلب العروض دون االشارة إىل اسم العارض وذلك 

قبل آخر اجل لقبول العروض حسب ختم مكتب الضبط.

اطار حاالت اإلقصاء خارج  أو  العروض  لقبول  محدد  أجل  آخر  بعد  املرسلة  العروض  تقىص  ـ   
املنظومة

ـ عدم تقديم وثيقة التعهد او جدول االمثان والتفصيل التقديري او وثيقة الضامن 
الوقتي االصلية.

آخر  وساعة  تاريخ 
اجل 

لقبول العروض

يوم الجمعة 11نوفمرب 2022 عىل الساعة العارشة صباحا )10H00( يغلق يف نفس 
الرشاء  منظومة  عرب  للمشاركة  بالنسبة  آليا  الرتشحات  باب  الساعة  ونفس  اليوم 
العمومي عىل الخط TUNEPSويعتمد ختم مكتب ضبط البلدية بالنسبة إليداع 

الظرف املتعلق بتكميالت طلب العروض الوارد خارج الخط.

تاريخ وساعة جلسة 
فتح العروض

.)10H30( يوم الجمعة 11 نوفمرب 2022 عىل الساعة العارشة والنصف صباحا

صلوحية  مدة 
العروض

120 يوما

االتصال ببلدية حامم بورقيبة عىل الرقم: 160 654 78ملزيد اإلرشادات

وزارة الداخلية
والية الكاف

بلدية القلعة الخصبة

إعالن بتة عمومية للمرة الثانية
األسبوعية  السوق  لزمة  لتسويغ   

واملسلخ البلدي لسنة 2023
بتاريخ 21/ 10 / 2022

لتسويغ  العلني  واملزاد  باالشهار  الثانية  للمرة  عمومية  بتة  اجراء  الخصبة  القلعة  بلدية  رئيس  يعتزم 
الفصول املذكورة حسب بيانات الجدول التايل:

تاريخ البتةالضامن الوقتيمدة اللزمةالسعر االفتتاحيالفصول 

السوق 
األسبوعية 
لالنتصاب 
والدواب 
واملسلخ 

البلدية

160٫000٫000د
 يف السنة

سنة  وملدة 
قابلة  غري 

للتجديد 
من  بداية 
جانفي  غرة 
إىل   2023
شهر  موىف 

ديسمرب 
2023

21 ـ 10 ـ 16٫000٫0002022د
الساعة  عىل 
صباحا  العارشة 
القديم  باملقر 

للبلدية

املحلية  الجامعات  او  الدولة  لفائدة  ديون  بذمتهم  تتخلد  مل  والذين  املشاركة  يف  الراغبني  كل  فعىل 
البلدية كامل أوقات العمل االداري لسحب  وليست لهم سوابق عدلية او يف حالة إفالس االتصال بإدارة 
كراس الرشوط االستامرة قصد تعمريهام والتعريف بإمضائه عليهام وإرجاعهام إىل البلدية مصحوبة بالوثائق 

االصلية التالية:
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

ـ شهادة ابراء ذمة من املعاليم البلدية.
ـ وصل الضامن الوقتي املساوي لـ 10٪ للسعر االفتتاحي للبتة لدى قابض املالية نقدا أو بواسطة صك 

مؤرش عليه.
ـ نسخة من بطاقة عدد 03

ـ ترصيح عىل الرشف يف عدم اإلفالس
ـ شهادة يف الوضعية الجبائية

ـ نسخة من املعرف الجبايئ سارية املفعول يف مامرسة هذا النشاط
ـ نسخة من انخراط املشارك يف الضامن االجتامعي سارية املفعول

كام ان الفائز باللزمة ملزم بـ: 
1 ـ تأمني الضامن النهايئ املساوي لربع مثن اللزمة يف ظرف اجل ال يتجاوز اربعا وعرشين ساعة )24 

ساعة( املوالية لتاريخ اجراء البتة.
2 ـ ابرام عقد اللزمة مع البلدية وامتام اجراءات تسجيله وتسجيل كراس الرشوط بعد تأمني الضامن 

النهايئ لربع مثن اللزمة بالقباضة املالية
3 ـ وقد حدد اخر اجل لتقديم ملف املشاركة يوم الخميس 20 ـ 10 ـ 2022 عىل الساعة الخامسة 

والنصف مساء )ال ميكن تعمري االستامرة يوم البتة(.
وإذا تخلف املبتت له عن تقديم هذه الضامنات يف اآلجال املذكورة تتوىل البلدية اعادة اشهار اللزمة 

دون ان يكون له الحق يف اسرتجاع الضامن الوقتي املؤمن من طرفه.
4 ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم التبتيت عند االقتضاء وال تصبح اللزمة نافذة املفعول اال بعد 

مصادقة سلطة االرشاف عليها.
وملزيد االرشادات ميكن االتصال بادارة البلدية اثناء توقيت العمل عن طريق الهاتف 78243115.
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حسني عبد الرحيم
بعد افتتاحها ملهرجان الحاممات الدويل يف صيف املايض القائظ، أتت 
مرسحية »تائهون« لُتفتتح بها أيام »الخروج إىل املرسح« من 28 سبتمرب 
النشاط  عودة  لتعلن  الثقافة  مبدينة  الجهات  مبرسح  أكتوبر   3 حتى 
ولجمهوره  باملرسح  للعاملني  تتيح  عودة  وهي  لالنتظام،  املرسحي 
اللذين شهدا متلملهم  السابقني  العامني  الخروج من مصاعب وتوترات 
الفنان  بتكريم  األيام  هذه  وتنتهى  نفسها.  الثقافة  مبدينة  واعتصامهم 

القدير محمد قريع.
الحليم  عبد  الدكتور  هو  املرسحية  لهذه  والدرماتورجي  الكاتب 
املسعودي وهو أشهر من نار عىل علم بنشاطاته املتنوعة كأستاذ جامعي 
للندوات  الصحف ومنشط  العديدمن  للمرسح وناقد له عىل صفحات 
وصاحب  التونيس  للمرسح  ومؤرخ  املختلفة  املرسحية  املهرجانات  يف 
لوزير  الوطنية ومستشار  التلفزة  الثقافة( يف  تلفزي )جمهورية  برنامج 
الثقافة األسبق ومؤلف للدراما التي كانت فاتحتها مرسحية »الروهة« 
نصهام  إىل  نظرا  اآلن  إخراجهام حتى  يتم  مل  التي  »كعبة جهيامن«  ثم 
الكتابة املرسحية يف هذا  ثالث إسهاماته يف  تأيت  املركب والتاريخي ثم 
أن  بعد  السعدي«  »نزار  املتمكن  املخرج  الذي تصدى إلخراجه  العمل 
شاهدنا له ثالثة أعامل مميزة هي »سوسة« ثم »انتلجينسيا« ثم »الذي 

قرص السعادة«.
لكشف  لبؤرة  تتحول  عائلية  ميلودراما  هو  )تائهون(  الجديد  العمل 
عورات املجتمع خالل عقد من االضطرابات ورمبا عقود من التناقضات 
عهود  عرب  ميتد  جذرها  بينام  األخريه  السنني  يف  عوارضها  ظهرت  التي 
وتقوم  والدتها  تقتل  »رشوق«  فاملراهقة  اعتيادية  غري  حادثة  مختلفة. 
بالتمثيل بجثتها وتهرب وتهبط الحادثة عىل مواقع التواصل االجتامعي 
قيم  بني  املجتمع  متزق  منها  ويستبان  الحادثة  من  املواقف  وتتصارع 

متعارضة وتتحول الجرمية إىل قضية دولية فهناك من ينظر لألمور 
بطريقة مختلفة ويصل األمر العتبار الفتاة نفسها ضحية لألم قبل 

ان تتحول إىل قاتلة.
املجتمع منقسم ومتناحر ويف حالة عنف جامعي وعندما تنكرس 
فيه العالقات املستتبة العائلية والرتبوية واألمنية وتضطرب وسائل 
اإلعالم واملجتمع املدين وتظهر كل فواجعه وفضائحه عىل مواقع 
املرعبة  حقيقته  املتكرس  املجتمع  يواجه  يك  االجتامعى  التواصل 
والتي يخفيها بطالء تزيله هذه الحادثة التى مل تعود حادثة فردية 
بل بداية كشف عطب اجتامعي مستدام وينذر مبا هو أشنع إذا 
مل تتدخل العناية اإللهية فاملؤسسات منهارة بل صارت جزء متمم 

لهذه املأساة االجتامعية.
بداية العرض تلخيص ملحتواه.. فالبداية بعرض فيديو يستعرض 
الفوىض التى دارت رحاها يف شوارع العاصمة بعد ثورة 2011 وما 

تبعها من انفالتات أمنية واجتامعية وأخالقية وسياسية وبرملانية ثم 
تأيت الحادثة املفجعة الكاشفة لُكّل هذا الخراب إرشاق تقتل أمها وتنكل 
بجثتها وتعلن ذلك عىل املإل ويتبني املجتمع الدرك السفيل الذى هوى 
إليه. والسؤال الذي يخطر يف األذهان هل حادثة الثورة هي السبب يف 
كل هذا الدمار؟ أم أن الثورة فقط أزاحت الغطاء عن التفكك االجتامعي 
السقوط  إيقاف هذا  محاولة  تكن سوى  مل  والثورة  سابقة  لعدة عصور 
لكنها  السابقة  القيم  أنظمة  يف  تفككات  دامئا  تعقبها  الثورات  للهاوية؟ 

تأيت يك تخلق قيام جديدة ذات نفع عام ألن القدمية تكون قد تهالكت.
املنحى إلدانة الثورة وربطها بكثري من املظاهر السلبية يف الوضع الحايل 
مرسح  أعامل  يف  وخاصة  مرسحية  اعامل  يف  تقدميه  فرتة  منذ  يتم  بها 
الفن الرابع )فاضل العجايبي(والتي كان آخرها »عنف« ثم تأيت ملحمة 
»املسعودي« و»السعدي« يك تضيف إىل الوجع وجعا جديدا قبل أن يهدأ 

القديم. طبعا مازال الوقت مبكرا جدا لتوجيه اتهام رصيح للتمرد لكن 
تزامن األعامل املذكورة مع تراجع املجتمع نحوطلب املغفرة من التاريخ 
الهادئة حتى  والرغبة يف عودةالنظام املعتاد للطاعة واإلنضباط والحياة 

لوتحت السطح الهادئ عفونة وسخط ودمار.
مع  يتناقض  رمبا  الذي  »اإليديولوجية«  النص  حدود  حكمته  التمثيل 
وعي املمثلني الذين نعرف مواقفهم يف الحياة اإلجتامعية ومن الثورات 
بشكل  املرسحية  بأدوارهم  قاموا  قد  حال  كل  عىل  لكنهم  وماشابهها. 
مقبول. وهناك حشد غري مسبوق منهم يف هذا العمل وهم عىل التوايل 
متارض الزريل وانتصار عيساوي ومحمد شعبان وجامل سايس ورمزي عزيز 
وصادق الطرابليس وعيل بن سعيد. واإلنتاج لرشكة »فنار« بقفصة التي 

كسبت رهاناتها عىل كل األصعدة.

* بقلم: سامي عاممي 
)رّسام وأستاذ تنشيط ثقايف(

»ال ميكنك فهم أي يشء عن الفن وخاصة الفن الحديث، إذا كنت ال تفهم أن الخيال هو قيمة يف حّد 
ذاته«. من هذا املنطلق الفكري الفلسفي مليالن كونديرا، عىل الفنان أن يبني عوامله ورؤيته الفنية التشكيلية 
الروحية، بلغة أكرث وضوحا وأقل  الخيال والعوامل  التخّيل دعوة للهجرة إىل أرض  الخاصة استنادا إىل ملكة 
تعقيدا تشكيل الواقع بالخيال وإعادة إنتاجه يف صور مغايرة ومبتكرة بهذا يصبح التخّيل والخيال فاعلني 
ملهمني ألّي ذات حاملة فالواقع أحيانا نجده قارصا عن مّدنا مبادة فنية ثرية تغري الرسام وتحثه عىل الفعل 
اإلبداعي وهذا تحديدا ما تنبه إليه الفنان التشكييل التونيس سليامن الكامل من خالل تبني الخيال أسلوبا 
ومنهجا لتجربته الفنية فقدم لنا مناخات تشكيلية جديدة متعاليا عىل مقولة »إن الرسم ما هو إال تقليد 
ونسخة«، وصورا قامئة عىل الفانتازيا املرحة، تعكس سعي اإلنسان الدائم إىل تجميل الحياة ومنحها معنى 

وجوديا وهنا تكمن السعادة الحقة للفنان وال ميكن تحقيق هذه الرغبة الجامحة إال بواسطة الفن.
فكيف استطاع سليامن الكامل توظيف الخيال للتعبري عن الواقع وتحويل الالّمريئ إىل مشاهد تصويرية 

ملموسة؟
وال يفوتنا أن نرسم خّط متاس بني كلمتني أساسيتني يف مقالنا بني التخّيل والخيال فحتى إن متاهى يف املعنى 

أحيانا بذهن املتلقي فإن ذلك ال ينفي البتة وجود فروق بسيطة وجب تبيانها
التخّيل ميكن اختصاره يف كونه عملية ذهنية يقوم بها اإلنسان عن وعي ودراية، حيث يصبح وسيلة الرسام 
التي يحول بها الالمريئ )أي اليشء املتخيل( إىل صور حّسية متجّسدة عىل أرض الواقع. فالخيال هو امللكة 
ا تحفظ ما يدركه الحس  التي يؤلف بها املبدع صوره، يقول الرشيف الجرجاين يف كتابه التعريفات »قوة مَّ

املشرتك من صور املحسوسات... فهو خزانة للحس املشرتك«.
وميكن اختزال الخيال يف تعريف بسيط هو تلك املسافة بني الصورة والواقع املحسوس

نحت  محاولة  إىل  بداياته  منذ  الكامل  فقد سعى سليامن  بآليات غريك.  تشّق طريقك  أن  ال ميكن  ألنه 
أسلوبه الخاص وبصمته املمّيزة فأبدع عوامل من الجامل البرصي املثري للدهشة من خالل التنقيب عن املايض 
)استحضار املايض بأدوات الحارض( رفض أن يظل مهادنا وحبيس قوانني تشكيلية قدمية، ومترد عىل املألوف 
ليساير الحراك الفني العاملي يف زمن أصبح فيه العامل قرية أبوابها تفتح عىل بعضها البعض فام أرسمه اآلن 
ميكنك بنقرة زّر أن تجوب به العامل يف ثانية فنرث فّنه يف كل مكان استطاع »الكامل« الوصول إليه، فأقام 

معارض داخل الوطن وخارجه حامال عىل عاتقه هموم شعبه الحامل بعد ثورة صنعها من عجني أمله.
الفن بني استعادة الذاكرة ونقد الواقع 

سليامن الكامل ذات استطاعت أْسطره الواقع وألبسته ثوب الفانتازيا الساحرة دون أن تجتهد كثريا، نقلت 
لنا تفاصيلها الّصغرية الواقعية حيث الِحكايات القروية واألغاين الشعبية املعطرة متأل زوايا املكان والزمان... 
سحر  املعنى،  شعرية  من  تخلو  ال  منجزات  وصورها  أحداثها  وغرائبية  سحرها  يف  الخرافة  تنافس  حكايات 

الطفولة يطفو من تفاصيل اللوحة ليمأل أرجاء املكان.
واقع قام سليامن بإعادة تشكيله عىل شكل رسديات لونية إذ يتحّول معه اللون إىل حكوايت بارع يف رسد 
أحداث واقعية أقرب منها إىل الخيال، يرتك أثر نقطة حمراء هنا وأثر خط أصفر هناك، تتكّرر الحركة وتسبح 

عىل كامل مساحة اللوحة بحّريّة مطلقة فتنبلج أشكاال وأحجاما عفوية متلء الفضاء. 

ميتزج الواقع بالخيال الذايت واملوضوعي فتنتج لنا فنا مختلفا عاّم تعودنا رؤيته تركيبات تشكيلية يتامهى 
فيها اللون والشكل بعفوية ساحرة، تبعث عىل الدفء تنفخ الروح يف طفولة مىض زمانها لكنها تأىب االختفاء 
والرحيل، لتعود بنا ولنا من جديد وتقيم بـأرواحنا يأخذنا الحنني معه إىل حكايات الجدة عن قصص أشبه 

بالخرافة، إىل شيخ يفلح أرضه نهارا ليعود ليال منهكا إىل بيته الدافئ.
نغرق معه يف رسديات ال تنتهي فلكل لوحة قصة ولكل قصة مدلولها ومعناها، بعيدا عن السطحية محاوالت 
فنية تشكيلية من سليامن الكامل تعكس قدرة الفنان عىل التعبري عن نفسه من خالل ترويض الخيال واسرتجاع 

املايض، بهذا املعنى يصبح الخيال أحد مقومات اإلبداع التشكييل وقرينا له. 
من السهل لدى البعض اختزال فن سليامن الكامل يف كونه حنني الذات إىل طفولتها املشتهاة وال غاية له 
سوى استعادة اللحظات الهاربة، غري أن هذا موقف ميكن وصفه باالنطباعي وغري القريب من الفهم الفلسفي 
اإلنسان ورصاعاته  معاناة  يضمن  أن  بكل سالسة  فاستطاع  لوحاته  نسيج  بنى  ومنه  واقعه  ابن  فهو  للرسام 
اليومية يف سياق فني ثرّي فتحدث عن بؤس الفقراء وعن خيبات الحاملني بأوطان عادلة بعد بزوغ شمس 
الثورة املنتظرة، حىك عن وجع وطن، عن غدر أحبة عن تفاصيل ال تراها إال عني الباحث وعن بهاء الفن كرسالة 

إنسانية كونية.
رمزية اللون يف فن سليامن الكامل

يقول »فاسييل كاندنسيك« يف وصف اللون »اللون ينقل ويرتجم العاطفة« وهذا تحديدا ما تفطنت إليه 
روح الفنان من خالل استحضار املايض السعيد عرب األلوان، فالقارئ ألعامل سليامن يتبنّي تركيزه املستميت 
أقل  الربتقايل وبدرجة  بقوة مثل )األصفر، األحمر،  الحارة حضورها  األلوان  إذ تسّجل  ألوان دون غريها  عىل 
اللّون األرجواين( ألوان تعبُث وتبعث يف الروح رسورا وحيوية فرح ال ترّبره إال نشوة الروح باللون. كام استطاع 
الرسام خلق عالقة ترابطية لونية بني القيم الباردة والحارة فسّجلنا حضوَر األزرق يف بعض منجزاته بشكل الفت 

وخفوَت حدة األمل عىل مساحة اللوحة وحلوَل قيم برصية جاملية مكانَها.
تكثيف لوين 

وما يشّد املتابع لفّنه قدرتُه عىل توظيف الرتاكم اللوين بطريقة ساحرة ومبهرة فرغم كل هذه الكثافة اللونية 
ألوان  وظالله  اللّون  ستائر  الهاربة خلف  الطّفولة  قصص  لنا  تحيك  بالواقع  مفعمٌة  تصويريٌة  مشاهُد  هناك 
متجاورة ومتجانسة، فّن بسيط الّصورة عميق الّدالالت محكم البناء. فبني مزج الخيال بالحقيقة واستحضار 
املايض ونقد الواقع، يسعى سليامن الكامل إىل نقش ورسم خطوات فنية له داخل مسار تشكييل معّقد وميلء 

بالتحديات روح فنية طموحة تريد ترك أثر بقعة ضوء يف هذا العامل. 

ثقافة

جامل سايس 

سلطة اخليال يف أعامل سليامن الكامل 

تظاهرة أيام »الخروج إىل املرسح«: االفتتاح الثاين بمرسحية »تائهون«

عبد الحليم املسعودي
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الحوار األدبي

* مرحبا بك عىل صفحات جريدة الشعب...
هذه  عىل  الغراء  الشعب  ولجريدة  لك  شكرا   -

االستضافة. 
* سايس حامم األديب التونيس منذ نصف قرن. 
هل لنا أن نعرف بعض املحطات العالقة بالّذاكرة؟ 

هي  بالّذاكرة  العالقة  املحطّات  تكون  ما  عادة  ـ 
الشخص  لها  يتعرّض  التي  األحداث  أو  البدايات 
بالنسبة  أما  حياته.  يف  معّي  تحّول  يف  سببا  وتكون 
إيّل فإن املحطة األوىل كانت يف دار املعلمي باملرىس 
املعلمي  التالميذ  الزمالء  بعض  مع  جمعني  عندما 
من  أدبية  رابطة  فكّونا  القراءة  وعشق  األدب  حب 
بن  والحبيب  ناقدا  قاسم  قاسم  املرحومان  أعضائها 
حمودة شاعرا وعبد الوهاب خوجة شاعرا وفرحات 
ورفعنا  مرسحيا  كاتبا  وأنا  عامرة  وعبادة  الغزايل 
شعار نحن هنا لنتثّقف ال لنتعلم ووجدنا التشجيع 
واملساعدة من اإلدارة واملدير فكانت مقاعدنا تحجز 
الدار  تنظمها  التي  والرحالت  واملرسح  السينام  يف 
الفاضلة  السيدة  مبساعدة  القسم  يف  مكتبة  وكّونا 
األدب  ناقدة  روفيونج«  »مدام  الفرنسية  أستاذة 
هذا  يف  منشورة  كتب  ولها  وحديثه  قدميه  الفرنيس 
الشأن وهي التي جعلتنا نعشق األدب الفرنيس وال 
واألستاذ  الوزير  املختار  الكبري  الشاعر  األستاذ  أنىس 

عبد الرحيم صامدح.
كانت  محلية  مجلة  يف  ونرشته  كتبته  نّص  أول 

مرسحية يف فصل واحد بعنوان 
)طريق الخلود(، ثم تخليت عن كتابة املرسحيات 
ونظمت الشعر متأثرا بالسياب وعبد الوهاب البيايت 
وصالح عبد الصبور. أما املحطة الثانية التي كان لها 
تأثري كبري ومنعرج حقيقي يف حيايت األدبية، ذلك أين 
ملا أخفقت يف دورة جوان يف امتحان املؤهل بعثت 
يف  مقرها  وكان  التمثيل  مبدرسة  لاللتحاق  بطلب 
نهج زرقون ولكن شاء القدر أن أنجح األول يف دورة 

أكتوبر ووقع إلحاقي بدار املعلّمي باملرىس.
وذات أحد نزلت إىل تونس ألرى املدرسة التي كنت 
سأنتسب إليها ولقضاء حاجة أخرى أبعد منها قليال 
ويف مدخل النهج صادفني بائع كتب قدمية وضع عىل 
طاولة صغرية عددا كبرية من املرسحيات الكالسيكية 
كل  اشرتيت  الكاملة،  تشيخوف  وأعامل  الفرنسية 
الكتب ورجعت أدراجي. قرأت تشيخوف فوقعت يف 
حبّه وعشق أسلوبه وكان له الفضل يف كتابة القصة 
والرتجمة إذ ترجمت بعض قصصه ونرشتها يف مجلة 
محلية أسستها مع مجموعة من مثقفي منزل متيم 
كام نرشت عددا منها يف الصحف واملجالت التونسية 
والعربية، وأخريا نرشت مجموعة مختارة من قصصه 
قصصه  اقرأ  زلت  وما  »املرآة«  بعنوان  القاهرة  يف 

ومرسحياته.
* أنت موجود وفاعل يف الساحة الثقافية واألدبية 
منذ أكرث من خمسني سنة ولكنك مل تنرش كثريا من 

املجموعات القصصية فام هي األسباب؟ 

منذ  والثقافية  األدبية  الساحة  يف  موجود  أنا  ـ 
من  الكثري  وعرفت  املايض  القرن  ستينات  أواسط 
األدباء وعارشت الكثري منهم وعملت مصّححا لبعض 
املالحق األدبية وانتخبت عدة مرات يف الهيئة املديرة 
فرع  رئيس  مرات  وعدة  التونسيي  الكتاب  التحاد 
التونسيي ولكني مل أنرش  الكتاب  والية نابل التحاد 
ما  إالّ  أنرش  ال  نفيس  مع  وصارم  متشّدد  ألين  كثريا 
أرىض عنه وال أترسع يف نرش القصة إالّ بعد أن أتركها 
أعيد  وقد  عديدة  مرات  وأراجعها  الزمن  من  مدة 
كتابتها من جديد وإالّ إذا كانت إضافة نوعية. ومن 
مباديئ أن ال أنرش عىل نفقتي الخاصة. وعندي اآلن 
والنقد  القصة  يف  إنتاجي  من  الكتب  من  مجموعة 

ومرتجمة جاهزة للنرش. 
ال  الذي  الهادئ  الخلوق  األديب  حامم  سايس   *
من  نصوصك  أن  رغم  يصادم  وال  ويجامل  يعادي 

الحجر الصوان٬ ثم ماذا بعد ذلك؟
بعنوان  األوىل  قصصيتي  مجموعتي  نرشت  ـ   

»الهثون معي« سنة 1982 عن الدار العربية للكتاب 
بعض  يف  وبرمجت  التشجيعية  الدولة  جائزة  نالت 
املعاهد الثانوية ودرست يف الجامعة الكويتية ثالث 
أو أربع سنوات وترجمت إىل اللغة الفرنسية وثالثة 
آالف نسخة نفدت يف أقل من عامي. أما املجموعة 
طبعت   1994 سنة  الغيار«  »قطع  بعنوان  الثانية 
العاّمة  الهيئة  عن  مرتجمة  ورواية  طبعات  ثالث 
األخرية«  األمري  »ليلة  بعنوان  القاهرة  يف  للكتاب 
تشيخوف  قصص  من  مختارة  مجموعة  وكذلك 
كانت  فإذا   .2021 سنة  بالقاهرة  »املرآة«  بعنوان 
كتابايت بشهادة النقاد التونسيي والعرب أغري طبعي 
وأخالقي، أنا بطبعي هادئ وصبور وال أتخاصم مع 
ومواقفه  تفكريه  يف  حّر  واحد  وكل  وقع  مهام  أحد 

ومقدساته.
النرش.  من  ُمنعت  قصصك  بعض  أن  أعرف   *

فكيف تعاملت مع الرقابة؟ 
- نعم٬ ُمنعت بعض قصيص من النرش منها قصة 
»الزيارة« وهي قصص تفضح النفاق وحب املظاهر 
والتكالب عىل املناصب والقمع فالتجأت إىل ترجمة 
فرتجمت  عنه  التعبري  أوّد  عاّم  تعّب  مختارة  قصص 
القصص واألشعار من أمريكا الالتينية وتركيا وألبانيا 
وافريقيا السوداء والهند والفيلبي وقوادالوب والصي 

وغريها من البلدان.

* أريد أن يكون حوارنا معك وثيقًة تاريخّية. هل 
لك أن تعرفنا بنادي القصة بالوردية؟ 

نادي  مؤسيس  من  أكن  مل  وللتاريخ  للحقيقة  ـ 
إليه  انتسبت  ولكن  أّدعيه،  ال  رشف  وهذا  القصة 
يف وقت مبّكر ملا كنت أعمل يف ديبوزفيل سنة 67 
واملرحوم  املدين  الدين  عز  وبأعضائه  به  وربطتني 
وأحمد  الكوين  رضوان  واملرحوم  العيادي  سمري 
واملرحومة  بوبكر  ومسعودة  ذهب  ونافلة  ممو 
العرويس  املرحوم  برئيسه  وخاصة  سليم  فاطمة 
املطوي وحرضت اجتامعاته عشية كل سبت وكانت 
إىل  تتواصل  قصص  من  قُرئ  ما  حول  املناقشات 
عند  أو  الذهبية«  »الديوك  أو  »الكيلت«  مقهى 
»ماكس« حسب ما يف جيوبنا من أموال. إن للنادي 
الفضل الكبري يف التعريف بالقصة التونسية ونرشها 

نرشها  وإعادة  منها  القديم  وتحقيق  وتطويرها 
النادي  تاريخ  يعرف  أن  يريد  وملن  تاريخها.  وكتابة 
رضوان  املرحوم  كتاب  يف  ضالّته  فسيجد  وتطوره 

عرشين  خالل  تونس  يف  القصصية  »الكتابة  الكوين 
العدد  سنة 1964 ـ 1984« منشورات مجلة قصص 
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القاسم  »أبو  جائزة  يف  وفاعال  مواكبا  بوصفك   *
الشايب« للبنك التونيس كيف تدار الجائزة التي دامئا 

جاهزة؟ 
وهي  أبدا  جاهزة  كلمة  عىل  أوافقك  ال  أوال،  ـ 
أي دورة من دوراتها  األيام ويف  يوم من  تكن يف  مل 
أبو بكر املبوك  املرحوم  الجائزة  لقد أسس  جاهزة. 
الرصاع  الرزاق  عبد  واألستاذ  التونيس  البنك  رئيس 
الصادق  محمد  العميد  الشايب  القاسم  أيب  ونجل 
منهم  والفن  الثقافة  أهل  من  ومجموعة  الشايب 
الطاهر  واألستاذ  السالم  عبد  أحمد  الدكتور  األستاذ 
أو  مؤسسة  وهي  املدين.  الدين  عز  والكاتب  قيقة 
عليا  ولجنة  وأعضاء  عام  وكاتب  رئيس  لها  جمعية 
وهي  واملبدعي،  املثقفي  من  مجموعة  من  تتكون 
تختار  التي  السنة وهي  لجائزة  األديب  الجنس  تقرر 
لجان التحكيم التي تقرأ الكتب الواردة عىل اإلدارة 
يضّم  اجتامع  ويف  العليا  اللجنة  إىل  تقاريرها  وترفع 

الجميع يقّرر الفائز.
* ذكر بعض أعضاء لجنة التحكيم كيف سحبت 
الجائزة من األديب الناقد مصطفى الكيالين وأعطيت 

إىل كاتب سعودي. هل من توضيح؟ 

ـ هذا سؤال مهّم، أشكرك عليه ولو مل تسأله لطلبته 
منك ألين يف هذه املناسبة بصفتي كاتبا عاما للجائزة 
وأعّري  الحقائق  سأكشف  جلساتها  محارض  ومحرَر 
مل  فاألول  حقيقتهم  عىل  وأظهرهم  املتباكي  بعض 
أن  ما يف وسعه  كّل  تونسية وعمل  رواية  أي  يرّشح 
رواية  قراءة  ترفّع عن  والثاين  تونيس،  إىل غري  تسند 

الدكتور مصطفى الكيالين وقرأ روايات أخرى.
اختيار  وقع  التحكيم  للجنة  األول  االجتامع  من 
رواية الكاتب السعودي يوسف املحيميد »الحامم ال 
وبيان  والتعليل  التحليل  مع  بريدة«، طبعا  يطري يف 
أسباب االختيار. وشكلت لجنة ثانية لقراءة وتقييم 
ما وقع اختياره من ِقبَِل اللجنة األوىل وبقيت الرواية 
اللجنة  إىل  رفعت  املختارة  الكتب  السعودية ضمن 
رفض  منها  وواحد  املختارة  الكتب  لقراءة  العليا 
قراءة رواية مصطفى الكيالين وبعد القراءة والتقييم 
يوسف  السعودي  الروايئ  إىل  الجائزة  أسندت 
وتجاوز  الطرح  بجرأة  متتاز  الرواية  ألن  املحيميد 
تصدى  والكاتب  وسياسيا  اجتامعيا  عنه  املسكوت 
لكل أنواع املوانع التي تكبل وتخنق أصوات الحرية 
آالمه  يحمل  مبجتمعه  مهووس  الكاتب  أن  ويبدو 
وأحالمه ويحمل قضية ومتمكن من أدوات الكتابة. 
مع العلم أين أملك تقارير اللجان ومحارض الجلسات 

مع إمضاءاتهم ومصادقتهم عىل هذه املحارض.
* جوابك غري مقنع ألنك مل تسمِّ األسامء. ملاذا؟

الحياة  قيد  زالت عىل  ما  التي  للذوات  احرتاما   -
أن  رغم  الحياة  يف  شعاري  وهذا  لألموات  وإكبارا 
البعض أساء إيّل ألنني كنت صادقاً وشفافا اىل اليوم.

* قال عنك الناقد املرحوم بلهوان حمدي رحمه 
املتعب«.  الفرد  اإلنسان  صوت  حامم  »سايس  الله 

هل ما زلت هناك؟
ـ ما أبدعه يشكل مرشوعي األديب الذي يعب عن 
مواقفي من الوجود والحياة واإلبداع عندي مبختلف 
أجل  من  وليس  واجتامعية  إنسانية  رسالة  أشكاله 
الفرد  املال. وما زلت صوت اإلنسان  الشهرة وجمع 
ووطنه  ذاته  عن  والغريب  واملهّمش  الفقري  املتعب 

والباحث عن حريته.

*  حاوره: أبو جرير 
الشاعر سامي سايس حامم قاص من رواد القصة القصرية جدا ومرتجم تونيس مولود مبنزل متيم 
من والية نابل. له عديد املنشورات نذكر منها: الهثون معي: مجموعة قصصية. الدار العربية للكتاب. 
تونس 1982، قطع الغيار: مجموعة قصصية. الدار العربية للكتاب. تونس 1995 )طبعت 3 طبعات(، 
أنطولوجيا الشعر اإلفريقي املكتوب بالفرنسية. )دمشق 2006(، عيل الدوعاجي: رائد القصة التونسية 
حياته يف صور تونس 2009، ليلة األمري األخرية: رواية مرتجمة الهيئة العامة للكتاب. القاهرة. جمهورية 
مرص العربية 2017. املرآة مجموعة مرتجمة مختارات من قصص تشيخوف. القاهرة 2022. وله عديد 

املخطوطات الجاهزة للنرش. 

نابل  والية  فرع  وترأّس  التونسيني.  الكتاب  التحاد  املديرة  الهيئة  يف  عضوا  دورات  أربع  انُتخب 
التحاد الكتاب التونسيني )سبع دورات(. عضو نادي القصة »أبو القاسم الشايب« الوردية. نظم وأدار 
عدة مهرجانات وطنية وعربية وعدة ندوات حول الشعر والقصة القصرية والرواية واملوسيقى والعالج 
القاسم  أيب  كاتب عام جائزة  العربية وهو  البلدان  بتونس وبعض  ندوات  باملوسيقى. شارك يف عدة 
الشايب التي ميّولها البنك التونيس. كام ترأس وشارك يف عدة لجان تحكيم يف مسابقات يف القصة القصرية 
القصصية  األمسيات  من  الكثري  يف  وشارك  األطفال.  وأدب  اليافعني  وأدب  واملرسح  والشعر  والرواية 
وسام  والقاهرة. حاصل عىل  وبنغازي  طرابلس  ويف  مدن سورية  عدة  ويف  التونسية  املدن  أغلب  يف 

االستحقاق الرتبوي 1999 ووسام االستحقاق الثقايف 2006. 

ُمنعت قصيص مـن النشـر ولـم أكـن من مؤسيس نادي القصـة

أحد أعضاء لجنة تحكيم جائزة »البنك 
التونسي« رفض قراءة رواية مصطفى 

الكيالني وأسندت الجائزة إلى كاتب سعوديّ! 
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الطفل واملدرسة مدار الفنون
النسخة الثانية من مهرجان » Circuit.Théâtre« بسليانة:

بقلم األستاذ: محّمد الحمدي 
التونسيّة  الثّورة  علينا  به  جادت  ما  أجمل  من 
يف  اإلبداع  مرسح  عىل  جدد  فاعلني  ظهور  هو 
يكن  ومل  متاما  ومغيّبني  مهّمشني  كانوا  تونس 
الوجوه  هذه  بني  ومن  قبل.  من  يعرفهم  أحد 
الشابّة  الشعرّي  مشهدنا  أثْرْت  التي  الجميلة 
»نوران شافية نور« التي تولّت »مجلّة املجتمع 
بـ»أمهلني  املعنونة  أعاملها  باكورة  املديّن« نرش 

بعض الوقت«. 
املجموعة  هذه  يف  االنتباه  يسرتعي  ما  أّول  إّن 
الشعريّة هو قطعها مع نظريّة عمود الّشعر كام 
صاغها القدامى يف كّل يشء وخاّصة يف مستوى 
اإليقاع والتّصوير٬ إضافة إىل ميلها إىل اإليجاز يف 
املعاين  أبرز  املعنى.. ومن  والتّكثيف يف  العبارة 
بعنوان  بدءا  الفتا  حضورا  متتلك  التي  الشعريّة 

الّديوان وصوال إىل نهايته: الحياة واملوت.
أكاد أجزم أّن هذه الثنائيّة هي العمود الفقرّي 
هنا  وهي  الشعرّي  كَْونها  عليه  تأّسس  الذي 
أيب  مقبل،  بن  متيم  العبد،  بن  بطرفة  تذكّرين 
نواس وأيب العتاهية أولئك الذين كانوا مسكونني 
حتّى الثاّملة بهواجس وجوديّة وكانت أشعارهم 
تطرح أسئلة حارقة حول مأساة الكائن البرشّي 
وجزعه  للحياة  الجنويّن  عشقه  يف  مجّسدة 

الرّهيب من املصري.
عندما نرشع يف قراءة هذا الّديوان يستفزّنا منذ 
إلحدى  عنوان  األصل  يف  وهو  بعنوانه  البداية 
إطالق  سبيل  عىل  الّشاعرة  استعارته  قصائده 
الجزء عىل الكّل ماّم يدّل عىل مكانة هذا النّص 
التي  الرّسالة  يختزل  كبري  حّد  إىل  فهو  عندها 
الّنصوص  بقيّة  وكأّن  املتلّقي  إىل  تبليغها  أرادت 

هي توسيع ونرْش له.. 

هذا  ورد  لقد 
تركيبا  العنوان 
فعليّا  إسناديّا 
فعل  من  يتشّكل 
مع  »أمهْل«  أمر 
ضمري  وهو  فاعل 
تقديره  مسترت 
وهو  »أنت« 
الهويّة  مجهول 
القدر  يكون  وقد 
أّي  أو  الحبيب  أو 
إضافة  آخر  يشء 
عنارص  وجود  إىل 
وهي  متّممة 
»ياء« املتكلّم التي 
بالّذات  تتعلّق 

املتكلِّمة واملركّب اإلضايف »بعض الوقت« الذي 
يحيل عىل سطوة الزّمن..

الّذات  خوف  يختزل  دالليا  العنوان  هذا  إّن 
الّشاعرة من الزّمن املنفلت، الزّمن الذي نعيش 
معه يف رصاع مرير منذ لحظة الوالدة إىل لحظة 
الرّحيل وهذا ما جعلها تأمر املخاطَب املنقذ أو 
املخاطَب العدّو أمرا يفيد التوّسل والترّضع ألنّها 
تخىش عبور قطار الحياة ولديها رسالة أو رسائل 

توّد تبليغها قبل فوات األوان...
الّديوان سنالحظ هذا  وإذا توّغلنا يف ثنايا هذا 
التّصادم الفاجع بني اإلرصار عىل الحياة والهلع 
من املوت.. وإذا كانت الحياة يف هذا الّديوان قد 
تجلّت أساسا من خالل توظيف معاجم العشق، 
الّشعر،  الجامل،  الّذاكرة،  الحلم،  الّنار،  الخمرة، 
الثّورة، الجنون والّشعر.. فإّن املوت حرض بدوره 

الرّحيل،  معاجم  خالل  من 
الخريف،  الّنسيان،  الغربة، 

الّصمت والربد.. 
نصوصها  كّل  يف  الّشاعرة  إّن 
لتكبَُو،  وتنهض  لتنهض  تكبو 
األمل  بني  متأرجحة  ذاٌت 
والتفّجع..  الِبرْش  وبني  واليأس 
ما  فرسعان  بالعشق  تتسلّح 

تزهر الحياة يف روحها فتشدو:
أحتسيه نبيذا معتّقا

يُذيب وال يذوب
نبيذا يُشعل الحواس

يُلهب الحروف 
ويحرتق القلب وال يتوب..

وروُد  فتذوي  اليأس  ويداهمها 
الّروح وترصخ بصوت مبحوح:

بلّغوُه عنها
ما عاد يُغريها يشء للبقاء

الوقت مييض عىل مهل
والّروح تاقت للّساماااء 

ويظّل صوت الحّب قويّا ومزلزال يف هذا الّديوان 
رغم اإلحساس باألمل والوجع، فهو وحده املُعوَُّل 
الّذات  وإنقاذ  والّشعر  القلب  إزهار  يف  عليه 

العاشقة من التاّليش:
إىل رجل داهم أسواري
قلََب موازين أنوثتي: 
ضاجَع فراغاِت الّروح

أِعْرين قلبي لبعض ليل 
وامِض بعيدا عن مداري

حتّى يخرّض القلب من جديد
وتُزهر بَتاََلُت أشعاري.

أفكر بكم جميعا،  الثاّملة ألنها تجعلني  رائعة هذه 
بوالدي الذي تركنا فجأة، بانحناءة أمي وهي تطبخ 
لنا العشاء بالّنحيب، بأخي الّصغري وهو يحّث عازف 
البيانو عىل مزيد العزف يف عرسه من أجل أن ندفن 
الجميلة  سريين  ميالد  بعيد  القدمية،  العائلة  أحزان 
الذي مل أحرضه رغم أين أحبها، بابن عمي الذي يعمل 
اآلن يف البحر وهو ممنّت لكل وقويف حذوه عندما كان 
حزينا، بجارتنا القصرية التي كانت تقيس طول لياليها 
مع زوجها بعوديت املتأخرة إىل البيت، بخايل األوسط 
الذي كان يحدثني عن نقلتي يف العمل مبجرد هاتف 
صغري، بولدّي ماذا يفعالن اآلن بعيدا عني، بحبيبتي 
التي سددت طعناتها النجالء إىل كل زاوية يف قلبي، 
كيف  الصغري  بولدي  الربد،  يشكمها  التي  بأصابعي 
يرسم يف ليلة رأس العام غيايب، بصياح ديكنا القديم 
الصغري  بقطي  النجع،  يف  الصباح  انبالج  يعلن  وهو 
بزميلتي  أرسالن«،  الذي أطلقت عليه اسم »شكيب 
الجميلة وهي تقول يل هل أنت فعال مدرس تاريخ، 
بصفري  بالشجاعة،  املعفر  قريتنا  يف  الصيّاد  بشنب 
القطار تارة يحمل الفسفاط وطورا يأخذ املسافرين 
إىل شامل الله السعيد، بتلميذي الكسول الذي أصبح 
الزاوية،  بانحراف  الزيتون،  بحّب  كثرية،  أعامل  رجل 
برسب النحام وباب البحر وسور الحديقة وصديقي 
الذي مات منذ عامني وباآلخر الذي نحرين من الوريد 
و«رضا  الدافئة  القهوة  له  أعّد  أنا  بينام  الوريد  إىل 
طبيب  الدين  ونرص  »شيبته«  يكتب  الذي  الجاليل« 
حيايت  يف  عرفت  الذين  الصعاليك  وكل  »الغالبة« 

وتذكرين هذه الثاملة رغام عني بهذا العام الجديد.
رائعة هذه الثاملة ألنها تذكرين بنخب مل أرشبه بعد 
من  تراقب  التي  أمي  :نخب  اآلن  أرشبه  أن  وعيّل 
األضالع  بقي من  لتحيص كم  النافذة وتنتظر عوديت 

يف صدري الحزين.

ثنائيّة الحياة واملوت يف مجموعة »أمهلني بعض الوقت« للشّاعرة نوران شافية نور        ثمالة  * بقلم: عبد الوهاب 

بالحاج 

 »Circuit.Théâtre « تتواصل الدورة الثانية ملهرجان
بسليانة، التي انطلقت يوم 03 اكتوبر 2022، لتتواصل 
يف  الرجال  لتحّط  الشهر،  نفس  من   8 يوم  غاية  اىل 
)بورويس،  الجنوبية  سليانة  معتمديات  ارياف 
الكريب، قعفور، العروسة( بعد أن إحتفى املهرجان 
الروحية،  أرياف معتمديات  بأطفال  يف دورته األوىل 

مكرث، کرسی، وسليانة الشاملية.
الفنون  مركز  ينظمه  الذي  املهرجان  هذا  ويايت 
وزارة  ارشاف  تحت  بسليانة  والركحية  الدرامية 
الشؤون الثقافية يف اطار الالمركزية الثقافية مرشوع 

الدولة فكرة بالفعل والقوة. 
فقد سعى املركز منذ إحداثه إىل أن يجعل من هذا 
وعمله،  طرحه  يف  حقيقيا  واقعا  املرشوع/الالمركزية 
إذ يحاول بإمكانياته الضعيفة واملحدودة إبداع أفكار 
وبوادر غري مكلفة تطمح إىل تغطية ترابية ملعتمديات 
التمركز يف املدينة- الوالية ليشمل  الجهة بعيدا عىل 
الثقايف  الفعل  ميسها  مل  أماكن  وإنتاجاته  بنشاطاته 
بالكيفية الالزمة، وحتي يكون عمله مكمال ملا تقوم 

محيطها  يف  املركزة  األخرى  الثقافية  املؤسسات  به 
ذهب املركز إىل األرياف وأطفال الريف، ريف والية 

سليانة الذي مل يعرف فعال ثقافيا يف السابق. 
لذلك إختار املركز يف أول مهرجان له املدرسة والطفل 
العمومي  الفضاء  هذا  إىل  االعتبار  رد  إىل  منه  سعيا 
ورجال  نساء  أنتج  والذي  وحلمنا  فيه  تعلمنا  الذي 
تونس من أطباء ومعلمني وأساتذة وموظفني، مركزا 
الضوء عىل الطفل الذي هو رجل الغد مساهام مع 
املؤسسات األخرى يف إرساء فلسفة األمل وزرع قيم 
الخري والحب والجامل التي من خاللها يتغذى الطفل 
والتلميذ ويشعر أن هو رأس مال حقيقي لهذا الوطن، 
هكذا تكرم الدولة ومؤسساتها أطفالها وتحتفي بهم 

من خالل فلسفة التذكر الدائم واملستمر.
عليه  يراهن  الذي  الجاميل  الطرح  اىل  باالضافة  هذا 
عليه  القامئني  وعي  خالل  من  يحاول  إذ  املهرجان 
بأهمية إنشاء ذائقة جاملية مختلفة عن السائد وتحرتم 
كينونة الطفل وذكاءه كمواطن اذ يسعى املهرجان اىل 
رفع سقف التحديات واألسئلة الحقيقية واالبتعاد عن 

املرسح امليت والخروج من القوالب الجاهزة وكذلك 
علمية  ومعرفة  وبيئته  للطفل  حقيقية  قراءة  اىل 
وعملية بعامله٬ لذلك تّم اختيار مجموعة من االعامل 
التي ستقدم يف املدارس االبتدائية ملخرجني تونسيني 
الطرح  طرافة  إىل  إضافة  والجدية  بالكفاءة  عرفوا 
واملعرفة بعامل الطفل مثل مرسحية »عرش النفايات« 
لرشكة قرين تياتر بصفاقس و»الرحلة« لرشكة كارمن 
بقعفور  املرسحي  االبتكار  لجمعية  و»كبيك«  لالنتاج 
وعديد  لالنتاج  ميرنفا  لرشكة  املغرور«  و»الحاسوب 

العروض االخرى طيلة أيام املهرجان 
هذا باالضافة اىل العروض املوسيقية التي تّم اختيارها 
التعليمي  املنحى  ذات  املرسحية  املادة  لتدعيم 
والغنايئ  املوسيقي  التثقيف  إىل  إضافة  واالحتفايل 
يف  واملربني  األطفال  إىل  املوجهة  الورشات  وكذلك 
أيام  خالل  املرسح  يف  مختصون  يؤمنها  املدارس 

املهرجان والسنة الدراسية 2023/2022.
* ناجي



21 الخميس 6 أكتوبر 2022 - العدد 1715 
رياضة

الترجي الرياضي

غياب اليعقوبي ومرياح وبن رمضان
  

الذي  إفريقيا  أبطال  لدوري  الثاين  التمهيدي  الدور  ذهاب  ملواجهة  استعدادا  تحضرياته  الريايض  الرتجي  استأنف 
سيجمعه بنادي بالتو يونايتد النيجريي يوم السبت املقبل.

وكان العبو نادي باب سويقة قد متتعوا براحة خاطفة يوم االثنني عقب خوضهم ملقابلة ودية جمعتهم باالتحاد 
املنستريي كان حسمها التعادل اإليجايب بهدف مقابل هدف.

وعرفت الحصة التي أجراها أبناء املدرب نبيل معلول مشاركة املدافع الدويل الجزائري محمد أمني توقاي الذي 
تعرض إىل إصابة خفيفة يف ودية األحد املايض تتمثل يف كدمة عىل مستوى الفخذ. ويُنتظر أن تعرف قامئة نادي باب 
سويقة التي ستغادر باتجاه نيجرييا غياب ثاليث مهم يتكون من املدافعني املحوريني محمد عيل اليعقويب وياسني 

مرياح فضال عن متوسط امليدان الدويل محمد عيل بن رمضان.

النجم الساحلي   

بأي وجه ستظهر تشكيلة 
املكشر؟

املحرتفة  الرابطة  بطولة  عودة عجلة  مع  الساحيل  النجم  يبحث 
األوىل إىل تحقيق انتصار يستهل به املوسم الجديد الذي سيكون 

صعبا للغاية يف ظل املجموعة القوية التي اختارتها له القرعة.
أرضية  عىل  تطاوين  اتحاد  الساحل  جوهرة  فريق  ويستضيف 
ملعب بوعيل الحوار بحامم سوسة يف ظل عدم صالحية امللعب 

األوملبي بسوسة وعدم حصوله عىل الرتخيص القانوين.
بعد  ناديهم  به  سيظهر  الذي  الوجه  »ليتوال«  أحباء  وينتظر 
املؤرشات اإليجابية خالل فرتة التحضريات فيام ستكون كل األنظار 
متجهة نحو العب الرواق الجزائري زين الدين بومتان الذي كان 

أحد أفضل العنارص يف فرتة التحضريات الصيفية.
وسعى اإلطار الفني بقيادة املدرب محمد املكرش إىل إعادة الثقة إىل أكرث من العب فيام كان العب الرواق 

الجزائري أحد أهم اكتشافاته خالل الفرتة الصيفية السيام بعد تسوية جانب من مشاكله املالية.
ويف سياق مغاير واصل متوسط امليدان الدفاعي محمد أمني بن عمر احتجابه عن التامرين بعد أن عاودته 
األوجاع وأجربته عىل االكتفاء بتدريبات خفيفة خارج املجموعة. وتحول بن عمر إىل لغز محريرّ يف صفوف 
يف  الصور  والتقاط  قليلة  لحصص  التدرب  عىل  األخرية  املواسم  خالل  حضوره  اقترص  حيث  فريقه  أنصار 

التامرين ثم الغياب لفرتات مطولة.
* محمد

معني الشعباني   وإدارة املصري 
اتفاق على إنهاء الخالف

املدرب معني  قامئا بني  الخالف  زال  ما 
البورسعيدي  املرصي  وفريق  الشعباين 
التي  للفرتة  مستحقاته  بقية  حول 

أرشف فيها عىل الفريق.
وشيكة  أضحت  حلقاتها  آخر  ان  إال 
إنهاء  عىل  املرصي  إدارة  تجتهد  حيث 
التوصل  إىل  سعيها  خالل  من  الخالف 
اىل حلرّ ودي وهو ما كان محلرّ تفاعل 
األمر  رفع  بعدم  وعد  الذي  معني  من 

إىل »التاس«.

النادي اإلفريقي   

حصة تدريبية على ملعب املباراة!
أنهى النادي اإلفريقي يوم أمس األربعاء 5 أكتوبر 2022 الشطر األول من تحضرياته استعدادا ملواجهة »اف 
يس كيبانغا« الزنزباري ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاين من كأس االتحاد اإلفريقي »كاف« والتي ستجرى 

هذا السبت انطالقا من الثانية بعد الظهر.
وقبل السفر إىل زنزيبار قامت الهيئة املديرة برصف جانب من مستحقات الالعبني بغاية تحفيزهم وتوفري 
الظروف املريحة للمجموعة قبل أول استحقاق قاري يف انتظار انتعاش الخزينة يف الفرتة القادمة لتتمكن 

من غلق هذا امللف.
من جهة أخرى ينتظر أن يصل أبناء الفرنيس برتران مارشان إىل زنزيبار صباح اليوم الخميس ليجري الفريق 
حصة أوىل بنزل اإلقامة قبل خوض حصته التدريبية القانونية غدا الجمعة يف الساعة الثانية بعد الظهر عىل 

أرضية امليدان الذي سيحتضن اللقاء.
ويف سياق متصل أظهرت الحصة التدريبية التي أجراها األحمر واألبيض عشية اليوم أن األمور قد حسمت 
رسميا لفائدة الحارس معز حسن الذي سيعود لحامية العرين بعد أن خرس مكانه يف املوسم املايض لفائدة 

سيف الرشيف.
ويطالب أحباء النادي اإلفريقي منذ أشهر بتمكني الحارس نور الدين الفرحايت من فرصة للدفاع عن حقه يف 
حامية شباك ناديه بيد أن اإلطار الفني مل يكن مقتنعا مبا يقدمه وهو ما جعله يرفعه إىل املركز الثاين باعتبار 

أن الرشيف قد خرس مكانه نهائيا.
* ح/ ع
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 هيئة الصفاقيس تتواصل مع السالمي  

سؤال األسبوع

متى إصالح االمتحانات؟   
إىل  االرتقاء  اختبارات  الجمهورية  معاهد  من  مختلف  احتضنت 
الدرجة الثانية واختبارات االلتحاق بالتحكيم اي الدرجة الثالثة، اال انه 
إىل حّد هذه اللحظة مل يقرر رئيس دائرة التكوين والرسكلة واالمتحانات 
ياسني حروش ومحمد املدب موعد االصالح وال نعرف ماذا مازاال ينتظران 
التواريخ  االعتبار  بعني  تأخذ  ال  الطرابليس  عواز  عامر  إدارة  أن  ويبدو 
واملواعيد فبطوالت الشبان عىل األبواب وإصالح اختبارات الدرجة الثانية 
يحيل عددا من الحكام لالختصاص ويؤهلهم للتعيني يف مختلف األقسام 
السفىل فام ينتظر حروش إلقرار موعد االصالح؟ وأما بالنسبة إىل الدرجة 
يكون  ان  يجب  الجدد  امللتحقني  اسامء  فإعالن  مهّم  جّد  فاألمر  الثالثة 
االنخراطات حسب  باب  إغالق  تاريخ   2022 اكتوبر   31 قبل  بالرضورة 
فإننا  لذلك  للتحكيم،  الجهوية  للجان  للتحكيم  الوطنية  اإلدارة  مراسلة 
ننبه املدير وجامعته إىل خرق محتمل القانون وعليهم بالتحرك الرسيع 
كام تحركوا لتعيني خلف ماجد رحومة بسوسة بوضع الثقة يف نبيل عقري.

املواهب  برتبص  اإلدارة  عسكر  وجود  استغالل  األجدر  من  يكن  أمل 
الصاعدة وإصالح االمتحانات عىل عني املكان، فلامذا يقع دعوتهم مرة 

أخرى مع االمتيازات املمنوحة للمصّححني من منح وغريها؟
* ع/ ع

               * ياسني حروش

تحول محمد الطرابليس رئيس النادي صحبة حاتم الشعبوين نائب رئيس اللجنة العليا للدعم إىل مكتب املنصف 
السالمي لالطمئنان عىل صحته بعد متاثله للشفاء وتبادل وجهات النظر معه حول وضع النادي الصفاقيس ورؤية 

الهيئة التسيريية وهيئة الدعم املستقبلية لتجاوز مختلف الصعوبات التي ميّر بها.
االشكاالت  حل  مسار  يف  الحاصل  للتقدم  ارتياحه  عن  معربا  الزيارة  بهذه  للنادي  الروحي  األب  رّحب  وقد 
والعراقيل التي تعيشها الجمعية مشّددا عىل رضورة االستمرار يف تطوير الحوكمة وترشيد اإلنفاق وتعزيز الوحدة 

والتكاتف. وقد قّدم املنصف السالمي عديد النصائح واألفكار يف هذا املجال.
وقد كانت هذه الزيارة مناسبة ايضا لتقديم الشكر للسيد املنصف السالمي لدعمه املتواصل للنادي وهو دعم مل 
ينقطع سواء عندما كان يتوىل رئاسة الفريق او اللجنة العليا للدعم أو كمحب وعاشق للنادي الصفاقيس. ويف ختام 
هذا اللقاء اهدى رئيس النادي محمد الطرابليس والوفد املرافق له إىل السيد املنصف السالمي قميصا للنادي يحمل 

اسمه ولوحة فسيفسائية لصورته تحمل عبارة »املنصف السالمي، تقدير ووفاء«.

*مشهد من هدية الهيئة التسيريية إىل املنصف السالمي

الكويك  محمد  املدرب  انسحاب  الباجي  لالوملبي  املديرة  الهيئة  أكدت 
الهيئة  من  مسؤول  مصدر  واوضح  القدم.  لكرة  االول  الفريق  تدريب  من 
املديرة لالوملبي الباجي أن الهيئة وجدت البديل املناسب للكويك وهو حافظ 

القيتوين.
باململكة  جديدة  تدريبية  تجربة  سيخوض  أنه  الكويك  أكد  جهته  ومن 

العربية السعودية نافيا أن يكون قد تلقى عرضا من أحد االندية التونسية.
*حافظ القيتوين

القيتوني يعوض الكوكي يف االوملبي الباجي  

منسوب  أّن  دقيش  كامل  والرياضة  الشباب  وزير  أكّد   
بعض  تجييش  بسبب  ارتفع  املالعب  يف  الُعنف 
والتشهري  االجتامعي  التواصل  مواقع  يف  املسؤولني 
بصدد  األشخاص  هؤالء  أّن  واضاف  الدولة  هياكل  ضّد 
إجرامية  عملية  وهي  االجتامعية  لم  السِّ من  املّس 
أّن  الوزير  واعترب  الدولة.  هياكل  عىل  وتطاول  تعد  هو 
سببه  األخرية  السنوات  يف  الرياضية  املالعب  يف  العنف 
القدم. كرة  يف  وخاصة  بالنتائج  التالعب  هو  الرئييس 
املايض  األسبوع  بني  تغري  يشء  ال  أن  الوزير  وكشف 
واألسبوع الجاري وبالتايل فإن عودة البطولة ستتأجل مرة 
املايض. األسبوع  لسيناريو  إعادة  يف  كبرية  بنسبة  أخرى 
وأنهى بالقول إن السلط الجهوية هي املفوض الوحيد لتحديد 
األسبوع من عدمها. املقابالت هذا  إقامة  إمكانية  مدى 

وزير الرياضة

عنف املالعب سببه الرئيسي التالعب 
بالنتائج وعودة البطولة لها شروطها

تأجيل انطالق بطولة الرابطة املحرتفة الثانية لكرة القدم  
املحرتفة،  القدم  لكرة  الوطنية  الرابطة  أكدت   
أنه   ،2022 أكتوبر   5 االربعاء  أمس  لها  بالغ  يف 
تقرر تأجيل انطالق بطولة الرابطة املحرتفة الثانية 
واملربمج   2023/2022 الريايض  للموسم  )أكابر( 
 22 يومي  إىل   2022 أكتوبر  و9   8 يومي  إجراؤها 

و23 أكتوبر 2022.
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حسان شعبان يرتأس وفد النادي الصفاقيس إىل أثيوبيا   
أنهى النادي الصفاقيس أمس األربعاء 5 اكتوبر 2022 آخر حصصه التدريبية بحضور رئيس الهيئة التسيريية محمد 

الطرابليس قبل السفر اليوم الخميس إىل إثيوبيا لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاين من كأس الكنفدرالية 

االفريقية لكرة القدم مع نادي فيسيل كينيام املربمجة ليوم األحد املقبل 9 أكتوبر عىل ارضية العشب الطبيعي مللعب 

بحر دار انطالقا من الساعة الثانية بعد الزوال بتوقيت تونس.

وتنطلق رحلة الفريق اليوم الخميس من مطار تونس قرطاج يف اتجاه العاصمة االثيوبية اديس ابابا عىل منت 

خطوط مرص للطريان ويكون االقالع عىل الساعة الحادية عرشة و35 دقيقة صباحا يف اتجاه العاصمة املرصية القاهرة 

ومنها إىل اديس ابابا التي يكون الوصول اليها عىل الساعة الواحدة و10 دقائق من بعد منتصف الليل بتوقيت تونس 

)الثالثة و10 دقائق فجرا بالتوقيت املحيل(.

ثم تواصل بعثة النادي الصفاقيس برئاسة حسان شعبان طريقها جوا عىل منت الخطوط الداخلية يف اتجاه مدينة 

بحر دار )ما يزيد عن 500 كلم( التي ستحتضن املقابلة وقد سافر امس الخميس محمد الطاهري املكلف باالعالم يف 

الفريق إىل أثيوبيا لرتتيب إقامة الفريق وحجز ملعب التامرين وحافلة الفريق.

وينتمي منافس النادي الصفاقيس فيسيل كينبام األثيويب إىل مدينة بحر دار التي تعد املدينة الثانية يف أثيوبيا 

وعاصمة مقاطعة أمهرة وتوجد عىل ارتفاع 1800 مرت عن سطح البحر وبها بحرية تانا التي تعّد منبع النيل األزرق.

* فتحي

التشكيلة  ضمن  معلول  عيل 
املثالية لرابطة األبطال   

القدم  كشف االتحاد اإلفريقي لكرة 
التشكيلة  عن  االربعاء،  أمس  )الكاف(، 
املثالية لرابطة األبطال يف العقد األخري أي 
من 2010 إىل 2020 والتي شهدت وجود 
سيطرة  مع  معلول  عيل  التونيس  الدويل 
بـ7 العبني، وهم  املرصي  لألهيل  مطلقة 

كاآليت:
أحمد  جمعة٬  وائل  معلول٬  عيل 
فتحي٬ وليد سليامن٬ حسام غايل٬ حسام 

عاشور وبريىس تاو.
* ح/ ح

إيقاف املدرب 
رفيق املحمدي 

عن كل نشاط 
ملدة 5 سنوات!   

قّرر االتحاد اإلفريقي لكرة القدم إيقاف نشاط املدرب رفيق املحمدي بخمس 
سنوات بعد ثبوت تدليسه لشهادة كفاءة يف التدريب »كاف أ«. وجاء قرار لجنة 
الشهادة  بخصوص  تحقيق  فتح  تّم  أن  بعد  اإلفريقي  لالتحاد  التابعة  االنضباط 
التدريبية التي حصل عليها رفيق املحمدي الذي سبق له تدريب النجم الساحيل 

واألمل الريايض بحامم سوسة وشبيبة القريوان. 
وخلُصت نتائج التحقيق إىل ثبوت تدليس الشهادة التدريبية التي تقدم بها 
رفيق املحمدي وهو ما جعل االتحاد اإلفريقي يقرر إيقافه عن النشاط الريايض 

ملدة خمس سنوات. 
يُذكر أن لجنة االنضباط صلب االتحاد اإلفريقي لكرة القدم قررت أيًضا تسليط 
وذلك  عادل  أحمد  واملرصي  رويس  يوسف  املغريب  من  كّل  عىل  نفسها  العقوبة 

لألسباب نفسها.

يحدث يف جامعة املالكمة )الحلقة 6(

الشعب تنشر وثيقة اعالم وزارة الرياضة بحكم محكمة االستئناف
كانت »الشعب« يف عددها السابق نرشت نّص الحكم الذي أصدرته محكمة االستئناف ورفض وزير الرياضة كامل 
دقيش تطبيقه بل ذهب إىل حّد القول أْن ال علم له به والحال أّن عمر الحمزاوي وّجه هذا املكتوب إىل الجامعة املؤقتة 

لتعلمه به ـ عىل كّل حال »الشعب« تنفرد مرّة أخرى بنرش اإلعالم.
عمال بالنسخة التنفيذية من القرار االستئنايف الصادر عن محكمة االستئناف بتونس يف القضية عدد 68852 بتاريخ 12 
جويلية 2022 والتي مبوجبه قضت املحكمة بقبول مطلب اإلبطال شكال ويف األصل بإبطال القرار التحكيمي عدد 342 
الصادر بتاريخ 2021/02/26 عن الهيئة الوطنية للتحكيم املتعلق بإبطال الجلسة العامة االنتخابية بتاريخ 19 ديسمرب 
2020 وحيث اصدرت محكمة االستئناف إبطال القرار التحكيمي.. لذا أصبحت القامئة التي يرتأسها السيد عمر الحمزاوي 
يف االنتخابات املذكورة اعاله والتي هي قامئة الحمزاوي التي لها الرشعية ملواصلة تسيري الجامعة للمـدة النيابيـة الحاليـة 
2021 / 2024 كام تم إبالغ الضد يف القضية السيد محمود الهاممي والواصل اليكم نسخة من اإلعالم بالقرار التحكيمي...
الصادر  التحكيمي  للقرار  التنفيذية  بالنسخة  األوملبية  الوطنية  واللجنة  االرشاف  وزارة  إعالم  الجناب  من  أرجو  لذا 
عن محكمة االستئناف... ومتكني القامئة املنتخبة بتاريخ 19 ديسمرب 2020 )قامئة عمر الحمزاوي( للقيام باملهام املناطة 

بعهدتها يف تسيري الجامعة.
* محمد/ ع

عيل معلول

رفيق املحمدي  
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* شمس الدين العوين

تضمنت  موسيقية  شعرية  أمسية  بالقريوان  الشعر  بيت  نظم 
اليوسفي  املجيد  وعبد  مقداد  وحيد  للشعراء  شعرية  قراءات 
للفنان معز بن  ووليد رجب وجامل عامميية ووصالت موسيقية 
سعيد بالقريوان حيث تنوعت تلوينات االبداع بني رضوب شعرية 
مع  تناغم  وفق  واملعنى  واملبنى  الصور  يف  القول  أصحابها  أجاد 
املوسيقى املنبعثة من أنامل العازف الفنان معز بن سعيد وهو 
يداعب عوده مبهارة ال تضاهى.. وضمن النشاط الشعري للبيت 
تم يف لقاء سابق انتظام أمسية أدبية تضمنت مداخلة لألستاذة 
حليمة بوعالق حول جائزة الشارقة لنقد الشعر بعنوان »تحوالت 

القصيدة العربية املعارصة« وقد متيزت املداخلة برثائها وعمق الطرح من 
قبل شاعرة وباحثة يف مجاالت األدب ونقده. وذلك اىل جانب قراءات 
شعرية للشاعرة ملياء بن قبيل وللمشاركني يف ورشة حفظ الشعر وإلقائه 

وتحدثت مديرة بيت الشعر يف كلمة افتتاحية لهذا اللقاء الثقايف الشعري 
األديب مشرية اىل نوعية النشاط وأهمية النقد يف مسارات الشعر العريب 
الشعر يف اضفاء حراك نقدي درايس مفيد  لنقد  الشارقة  وقيمة جائزة 

لشعرنا العريب املعارص. وتنوعت فعاليات البيت حيث كانت 
هناك أنشطة سابقة منها ما انتظم احتفاال بعيد املرأة حيث 
نظم بيت الشعر بالقريوان أمسية أدبية موسيقية تضمنت 
قراءات شعرية للشاعرات راضية الشهيبي وأسامء الرشقي 
وسندس بكار وسلوى الرابحي مع  وصالت موسيقية للفنان 
معز بن سعيد مبشاركة برعم نادي الشعر والعروض ببيت 
الكاتبة  تكريم  باملناسبة   الهانيوتم  رتال  بالقريوان  الشعر 
رحمة البحريي الفائزة بجائزة الشارقة لإلبداع العريب سنة 
2021 عن نصها املرسحي »هيومانيا«.. ويوم األحد وضمن 
الشعر  نادي  نشاط  انتظم  البيت  لنوادي  الدوري  النشاط 
التهامي  الشاعر  بالقريوان بإرشاف  الشعر  والعروض ببيت 

ناجي الجّوادي...
بانوراما لفنون الشعر وما جاوره من إبداعات يشهدها البيت يف نسق 

متواصل ومتنوع العناوين.

في بيت الشعر بالقيروان:

موسيقى ملعز بن سعيد وقراءات لوحيد مقداد وعبد املجيد اليوسفي ووليد رجب وجمال عمايمية 

المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة

سمبوزيوم فني وورشات 
ومسابقة وجوائز

* شمس الدين العوين

نظمت املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة فعاليات اليوم املفتوح من 
التّاريخية  املعامل  نحمي  بيد  »يد  شعار  تحت  بأريانة  البكوش  برج  قرص  أجل 
أنشطة  عدة  الفضاء  شهد  حيث   2022 أكتوبر   02 األحد  يوم  وذلك  لألبد«. 
الثقافية الحضارية  ثقافية وفنية وذلك يف اطار تثمني املعامل واملواقع وأدوارها 

يف املجتمع.
والرتميم  والخزف  التزويق  فنون  يف  الفنية  الورشات  أعامل  األنشطة  وتضمنت 
برج  قرص  صورة  تحمل  ملفكرة  الخارجي  الغالف  وتصميم  والبورتريه  الفني 
البكوش وكتابة نصوص وصفية عن القرص هذا اىل جانب تقديم تاريخي للقرص 
ونقاش عن أهمية القرص وفقرة موسيقية لطلبة معهد املوسيقى والرقص بأريانة 
االختتام  اىل  وصوال  ثقافية  مسابقة  جانب  اىل  هذا  توثيقي..  عن  فيلم  وعرض 

وتتويج الفائزين.
وقرص برج البكوش »... منزل كبري يقع يف بستان بناه أمري اللواء )جرنال( يف العهد 
القبيل  بالوطن  بني خيار  بلدة  أصيل  البكوش وهو  بن عمر  الحسيني، محمد 
وولد محمد البكوش سنة 1883 يف عهد حسني باي )1835-1824(.. يشتغل أفراد 
أرسته بفالحة أشجار القوارص وتنحدر عائلته من أصول أندلسية، استقرت بعد 
الهندسة  القرن السادس عرش وتلقى تعليام عرصيا ودرس  الهجرة بتونس منذ 
وتزوج مامية بنت حميدة بن عياد وهي التي استضافت األمرية املرصية نازيل 
التونيس خليل بوحاجب وأسكنتها  الوزير األكرب  التي تزوجت فيام بعد  فاضل 
البكوش بأريانة قبل زواجها وانتقالها إىل قرصها باملرىس حيث أدارت  يف قرص 
صالونا ثقافيا وزارها الشيخ محمد عبده. وبدأ محمد البكوش مسريته السياسية 
يف عهد أحمد باي األول )1855-1837( وهو الباي العارش يف الرتتيب وعني يف 
البداية، يف جيش الباي برتبة عقيد ثم ككاتب أول لدى الوزير األكرب مصطفى 
خزندار وعني موظفا ساميا بالقسم الرابع يف جهاز الدولة كمستشار ثم كمدير 
للشؤون الخارجية حيث رتب الوثائق الرسمية القاضية بالحامية الفرنسية يف 12 
ما ي 1881 وحرض جلسة التوقيع الرسمي مع العريب زروق رئيس بلدية تونس 
وأصبحت  األكرب  الوزير  اسامعيل  بن  ومصطفى  املالية  وزير  بوعتور  والعزيز 
عائلة محمد البكوش من أبرز األرس األرستقراطية بتونس العاصمة وواصل أبناؤه 
تعليمهم بشامل فرنسا واحتلوا الوظائف السامية يف اإلدارة التونسية زمن الدولة 

الحسينية...«

يومي  خالل  بنزرت  مدينة  اختتمت 
فعاليات  املاضيني  واألحد  السبت 
الفنون  لنوادي  الجهوي  الصالون 
الفنون«  »مسالك  بعنوان  التشكيلية 
للشؤون  الجهوية  املندوبية  بارشاف 
الدورة  نظمت  التي  ببنزرت  الثقافية 
الثانية من لهذا الصالون الجهوي لنوادي 
الفنون التشكيلية والبرصية بدور الثقافة 
»دورة اوزاليس واجهة الفن« وذلك بدار 
األستاذة  بإدارة  النجار  العريب  الثقافة 

أنيسة الساحيل.
السبت  يوم  الصالون  انطالق  وكان 

بعرض تنشيطي شارعي وصوال إىل مقهى الطولقي واحياء املدينة 
التي  املشاركة  لالعامل  جامعي  معرض  افتتاح  تم  ثم  العتيقة 
الرسم  فنيا تشكيليا توزعت حول مسابقة  كانت حوايل 60 عمال 
االبعاد،  ثاليث  الرسم  والرسكلة،  والشباب  للناشئة  الرسم  لالطفال، 
الصورة الفوتوغرافية، الفيديو، الخزف وأنطلق الصالون اثر مراوحة 
35سنة  ولها  بالراضية  هدى  الفنانة  الصالون  ضيفة  تكريم  مع 

اعاملها  من  عمال   40 حوايل  عرض  تم  حيث  والفن  التحدي  من 
التشكيلية.. اىل جانب جناح مخصص للتنشئة الفنية للفنان فتحي 
سعيدان وجناح مخصص ملبدعي العالية من التشكيليني والحرفيني 
بعنوان جناح »اوزارتيست« ثم حلقة حوار عن »الفنون الجميلة 
الباحث  نشطها  قطيعة«  أم  تواصل  التقليدية:  املرئية  والفنون 
فنية  ورشة  كذالك  حامد٬  بن  الدين  سيف  الفنان  والجامعي 

للرسكلة الفنية للفنان النحات حامدي بن نية.

فعاليات الصالون الجهوي للفنون التشكيلية ببنزرت

مشاركات واسعة و60 عمال فنيا للمسابقات

المهرجان الجهوي للمسرح بوالية سوسة 

مسرحيتا »الشارع فيتيار« و»سوق 
العجيب« ترتشحان للمهرجان اإلقليمي

بإرشاف املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة عاشت دار الثقافة عيل الدوعاجي بحامم 
سوسة من30 سبتمرب إىل 2 أكتوبر 2022 عىل وقع نسخة جديدة من مهرجان نوادي املرسح 
بدور الثقافة والشباب بسوسة مبشاركة مختلف نوادي املرسح بكل من دور الشباب والثقافة 
وعىل مر ثالثة أيام من التنافس بني مختلف األعامل املقدمة التي راوحت بني متوسط وثري 
بفضل  لونه  يفرض  أن  الصغرى  القلعة  الثقافة  بدار  لنادي املرسح  أمكن  التجديد  إىل  وسعي 
املتواصل والدؤوب من حصد  للعمل  تبعا  التألق  املهرجان وحرصه عىل  املتميزة يف  مشاركته 
معظم جوائزه وترشحه بالتايل اىل املهرجان املهرجان اإلقليمي ليمثل والية سوسة بعملني تحّصال 

عىل جائزة العمل املتكامل٬ األول مرسحية »الشارع فيتيار« والثاين مرسحية لالطفال بعنوان »سوق العجب« من إخراج األستاذ وسام 
سليامن. كام تحصلت ابنة نادي املرسح بدار الثقافة القلعة الصغرى زهور كالش عىل جائزة أحسن أداء أنثوي يف مرسحية »سوق العجب« 
وبذلك نسجا عىل عاداته وبفضل تشجيعات إدارة دار الثقافة املكان بإرشاف األستاذة إكرام السهييل التي مل تتواَن يف تذليل كل الصعوبات 

وتوفري ما أمكن من ظروف النجاح للشباب العاشق للفن الرابع الذي صنع اإلشعاع ملدينة القلعة الصغرى.
* أبو يحيى


