األخ نور الدين الطبوبي في قابس وتوزر

السيادة الوطنية ليست مجرد شعار
بل هي محافظة على املكتسبات
كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

إن االتحاد من أعظم أدوات الرقي
في هذه البالد .وهو موطن الكفاح
الحقيقي الصادق الصالح الذي ال يرمي
إال إلى إقرار العدل والحريات األساسية
وإلى منح المجتمع التونسي حقَّه في
الرفاهية واالزدهار المادي والمعنوي.
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وطنية

األخ نور الدين الطبوبي في قابس وتوزر

السيادة الوطنية ليست مجرد شعار بل هي محافظة على املكتسبات

*األخ األمني العام يف ڤابس
قال األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام
التونيس للشغل يوم األحد  9أكتوبر  2022خالل افتتاح مؤمتر
االتحاد الجهوي للشغل بقابس إنّ الفرصة كانت مناسبة للتعقّل
واملراجعة ألنّ ردود األفعال ال ميكن أن تكون سبيال إىل اإلصالح
بل طريقا مسدودا وما هو موجود اليوم وهو رفض أحزاب
املشاركة واخرى ستشارك.
يقل عن
وش ّدد أيضا عىل أ ّن األجر األدىن يف تونس ال يجب أن ّ
ألف دينار بحكم ارتفاع األسعار وضعف املقدرة الرشائ ّية.
وأضاف األخ الطبويب إن االختالفات السياسية تح ّولت يف
تونس إىل بغض وأحقاد وكراهية ،مب ّينا أن تونس تعيش وضعا
استثنائيا يف إشارة إىل االستعدادات لالنتخابات الترشيعية املقررة
يوم  17ديسمرب القادم وما يحوم حولها من مواقف بخصوص
مقاطعة أحزاب املشاركة فيها مقابل دعم أحزاب أخرى لهذا
االستحقاق االنتخايب.
وأكد األخ الطبويب أن العربة ليس بتنظيم انتخابات يوم
 17ديسمرب  ،2022لكن العربة يف ما وصفه بالدينامكية وكيفية
التعامل مع املحيط الداخيل الخارجي .وانتقد األخ نور الدين
الطبويب الحديث عن االستقاللية والسيادة الوطنية يف الوقت
الذي تستورد فيه تونس املواد الغذائية وقطع الغيار.
وبخصوص إعالن رئيس الجهورية قيس سعيد رضورة تعديل
القانون االنتخايب ،قال األخ الطبويب إن االتحاد ال يحكم عىل
األقوال بل عىل النصوص عند صدورها يف الرائد الرسمي .وش ّدد
عىل أن السيادة الوطنية ليست مجرد شعار بل هي محافظة
عىل املكتسبات والتي من بينها عدم التفويت يف القطاع العام
وترسيخ تعليم دميقراطي ٬كام عرب عن استنكاره لصفة عون
مكلف بالتدريس ،وقال «لقد وصلنا إىل زمن يتم فيه االستهانة

باملدرس».

قريبا تسوية ملف املعلمني
أكد األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل األخ نور
الدين الطبويب يوم االثنني  10اكتوبر  2022يف توزر أنه سيقع
قريبا تسوية ملف املعلمني املنتدبني حديثا ضمن عقود «عون
مكلف بالتدريس» والذين مل يبارشوا عملهم بع ُد بسبب رفضهم
لصيغة التعاقد هذه ،معلنا أن لقاء سيجمعه بأعىل هرم السلطة
لحل هذا اإلشكال .وأشار األخ الطبويب
التنفيذية يف األيام القادمة ّ
خالل إرشافه عىل أشغال املؤمتر التاسع عرش لالتحاد الجهوي
للشغل بتوزر تحت شعار «ثابتون متجذرون مناضلون عىل
درب حشاد» ،أن هؤالء املعلمني يعيشون ظروفا صعبة يف ظل
غياب األجور فضال عن صعوبات تعرفها املؤسسة الرتبوية بعدم
مبارشتهم حتى اآلن ،معتربا أنه من حقهم الدفاع عن حقهم يف
تسوية وضعيتهم املهنية.
تحذير من رفع الدعم
كام ن ّبه األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل ،األخ
نورالدين الطبويب ،إىل مخاطر رفع الدعم عن املواد االستهالكية
يف ظل االوضاع االقتصادية الصعبة التي مت ّر بها البالد حاليا.
وقال األخ الطبويب ،يف هذا الصدد« :رفع الدعم ستكون
له عواقب وخيمة ،والبالد يف وضع ال تحتاج فيه لصب الزيت
عىل النار» ،مشريا إىل أن األجر األدىن ال ميكن أن يقل اليوم،
وفق كل الدراسات ،عن  1000دينار ،وأن رفع الدعم يتطلب
اعتامد حقيقة األجور وحقيقة االسعار معا .وأكد األخ الطبويب
عىل انفتاح االتحاد عىل إصالح املؤسسات العمومية ،معتربا أن
املشكل يف هذه املؤسسات يكمن يف سوء حوكمتها وعدم نجاعة
اتخاذ القرار مبجالس إداراتها.

إلى كافة الهياكل النقابية

األخ فاروق العياري ينوب األمني العام

يتولىّ األخ فاروق العياري األمني العام املساعد املسؤول
عن النظام الداخيل نيابة األخ نور الدين الطبويب االمني العام
لالتحاد العام التونيس للشغل مدة غيابه وذلك من  11إىل 16
أكتوبر .2022
أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

أحمد التليلي

املدير املسؤول

*ثم يف توزر
وأشار ،يف هذا الخصوص ،إىل أهمية حسن اختيار املكلفني
بتسيري هذه املؤسسات باعتامد املناظرات وعقود االهداف.
وحذّر األخ األمني العام لالتحاد من خطورة مناخ التشنج الذي
تشهده البالد ،ومن بروز العروشية مجددا وكذلك الجهويات
وااليديولوجيات والقطاعية عىل حساب قاعدة الشخص املناسب
يف املكان املناسب ،مشريا اىل أن االتحاد انجز ما هو يف مربعه
من حقوق اقتصادية واجتامعية ،وهو يهتم بالشأن العام ليس
مبفهوم التحزب ولكن باعتبار أن السيايس مرتبط مبا هو اقتصادي
واجتامعي.
وقال األخ الطبويب إن االتحاد سيبقى قوة خري وبناء وسيبقى
صوته مدويا ،يقول للمحسن أحسنت وللمسيئ أسأت ،كام
سيواصل دفاعه عن الحريات العامة والفردية والقضايا العادلة
ويف مقدمتها القضية الفلسطينية ،داعيا الهياكل النقابية اىل
العودة للعمل النقايب الصحيح بالنزول اىل العامل واالستامع اليهم
يف مواقع عملهم.
ندرة املواد الغذائية
ونفى أمني عام االتحاد العام التونيس للشغل ،األخ نور الدين
الطبويب أن يكون االتحاد قد وقّع عىل رفع الدعم أو التفويت يف
املؤسسات العمومية.
واعترب أن ندرة عدد من املواد الغذائية األساسية يف األسواق
يف الوقت الحايل «ليست سوى حيلة ترمي من خاللها الحكومة
إىل تعويد فئات من الشعب التونيس عىل صعوبة الحصول عىل
هذه املواد ليت ّم بعد ذلك رفع الدعم».
وأضاف األخ نور الدين الطبويب أن نحو  80باملائة من فئات
الشعب التونيس يف حاجة إىل الدعم ،وليست فقط العائالت
املشمولة بربنامج األرس املعوزة.

هيئة إدارية لجامعة النقل بالحمامات

علمت الشعب من مصادر مطلعة انه متت املوافقة عىل
عقد الهيئة االدارية القطاعية للجامعة العامة للنقل وذلك
يوم الجمعة  21أكتوبر  2022عىل الساعة التاسعة ()09٫00
صباحا بنزل الهدى الحاممات الجنوبية ـ برئاسة االخ صالح
الدين الساملي األمني العام املساعد لالتحاد العام املسؤول عن
الدواوين واملنشآت العمومية.

نور الدين الطبوبي

املدير

سامي الطاهري

رئيس تحرير

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس
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تهانينا بمناسبة
ذكرى الجالء
تحيي تونس اليوم الخميس  15أكتوبر  2022ذكرى
الجالء املجيدة وهي مناسبة ندعو من خاللها كل
التونسيني إىل مزيد العمل والتضامن واالبتعاد عن
كلّ دعوات التّفريق بينهم ،كام نريدها مناسبة
لتجاوز الخالفات والعمل معا وهي أيضا مناسبة
يج ّدد من خاللها رجال االتحاد أن ال وفاء إالّ
وحب.
لتونس ولشهدائها وملن خدموه بصدق ّ
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وطنية
زيارة األخ األمين العام إلى إيطاليا

روعة االستقبال وحسن اإلنصات

يؤدي األخ األمني العام نور الدين الطبويب واألمينة العامة املساعدة املسؤولة عن العالقات الخارجية األخت هادية العرفاوي مبناسبة
انعقاد مؤمتر  CGILزيارة إىل إيطاليا ليكون اللقاء مع ممثيل  CGILو  NEXUSحيث ت ّم خالله دراسة تجربتهم يف صندوق التضامن
النقايب وطرق اإلدارة والتمويل كام تطرق الطرفان إىل املشاريع املشرتكة وكيفية تدعيمها.

األخت سهام بوستة في ضيافة النقابات اإليطالية

تفعيل التضامن النقابي الدولي
من أجل جبهة موحدة
بدعوة من الكنفدرالية العامة االيطالية للشغل  CGILشاركت األخت
سهام بوستة االمينة العامة املساعدة مسؤولة التكوين النقايب يف تظاهرة
إحياء ذكرى الهجامت الوحشية التي استهدفت مقرات املنظمة النقابية
اإليطالية وخاصة مقرها املركزي يف  9أكتوبر  2021من طرف مليشيات
اليمني املتطرف .وقد تضمنت التظاهرة يف البداية تنظيم مائدة مستديرة
لشبكة  REDESالتي تجمع املنظامت النقابية التي عانت من مامرسات
التطرف اليميني الذي عاد من بوابة االنتخابات الترشيعية االيطالية وقد
حذر هذا اللقاء من مامرسات اليمني وتبنيه ألجندات ومقوالت ال وطنية
بل ومعادية للشعوب تحت غطاء املطالب االجتامعية .كام انتظمت عىل
هامش التظاهرة مسرية وعرض أرشيف فوتوغرايف للتدمري الذي عرفته
املقرات بحضور األمني العام ماوريزو النديني الذي ألقى كلمة باملناسبة.
وانتظمت مائدة مستديرة ثانية خ ُّصصت لتدخالت النقابات الضيفة من
مختلف أنحاء العامل وقد تدخلت االخت سهام بوستة أوال للتعبري بإسمها
وبإسم االتحاد العام التونيس للشغل عن تضامنها مع الكنفدرالية العامة
االيطالية للشغل مدلية بشهادة حول الهجوم الذي استهدف االتحاد يف  4ديسمرب  2012ملواقفه الواضحة واملبدئية يف الدفاع عىل
منظوريه من العامل واملهمشني واملعطلني وانحيازه للوطن ضد اليمني املتطرف سواء باملعنى الديني او الليبريايل مؤكدة أن السعي
إىل التضييق عىل العمل النقايب ما زال محتدما سواء من خالل املنصات االجتامعية املوالية ألطراف سياسية معلومة من خالل
تجريم دور املنظمة وتشويه قياداتها النقابية وتقزيم دورها الوطني واالجتامعي زيادة عىل السعي إىل بعث تنسيقيات موازية
ورابطات ومليشيات لرتهيب املناضلني واملناضالت اىل جانب حمالت التشويه والتجريم وشددت االخت سهام بوستة عىل أن كل
هذا السعي املحموم باء بالفشل أمام نضال وصمود االتحاد عرب هياكله ومناضالته ومناضليه.
وأضافت أن االتحاد متمسك أكرث من أي وقت مىض بلعب دوره كامال يف الراهن السيايس واالجتامعي واالقتصادي للبالد بالسهر
عىل حامية الحقوق والحريات العامة والفردية والحقوق االقتصادية واالجتامعية وخاصة صيانة املسار الدميقراطي من كل
تهديدات االنزالق نحو الحكم الفردي او االستبدادي زيادة عىل التأكيد عىل البعد االجتامعي لكل اإلصالحات االقتصادية املنتظرة
وختمت االخت بوستة تدخلها بالدعوة إىل تفعيل التضامن النقايب الدويل من أجل جبهة موحدة تدافع عن مكاسب العامل
واألُجراء وتحمي أوال الحق النقايب ومجمل الحقوق والحريات.
* نرص الدين سايس

مؤتمر الجامعة العامة
للبناء واألخشاب
يعلم االتحاد العام التونيس للشغل أنه تقرر عقد املؤمتر العادي للجامعة العامة
للبناء واألخشاب وذلك يوم االثنني  31أكتوبر  2022بداية من الساعة التاسعة
( )09٫00صباحا بنزل الهدى ـ بالحاممات الجنوبية.
يفتح باب الرتشح لعضوية املكتب التنفيذي القطاعي أو الهيئة القطاعية للمراقبة
املالية بداية من يوم االثنني  17اكتوبر .2022
فعىل الراغبني يف الرتشح م ّمن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املنصوص عليها
بالفصل الثاين والستني ( )62من النظام الداخيل لالتحاد العام التونيس للشغل ،أن
يقدموا مطالب ترشحهم باسم األخ االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل 13
شارع الواليات املتحدة االمريكية تونس  ،1002عرب الربيد الرسيع أو مبارشة اىل مكتب
الضبط املركزي مقابل وصل يف ذلك.
** آخر أجل لقبول الرتشحات يوم االثنني  24أكتوبر  2022عىل الرابعة والنصف
( )16٫30بعد الزوال.
يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط باالتحاد ملدة ال تقل عن  7سنوات
كاملة متتالية عند الرتشح وان يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.
وان يكون متحمال للمسؤولية النقابية ملدة  5سنوات كاملة متوالية عند الرتشح
او قد تحملها ملدة ال تقل عن  6سنوات كاملة.
أن يقيم بتونس الكربى ويعمل بها يف مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بعد انتخابه.
** مالحظة:
ال يتجاوز عدد املتقاعدين باملكتب التنفيذي القطاعي العضوين.
يضم املكتب التنفيذي القطاعي امرأتني عىل األقل طبقا للفصل ( )60من النظام
الداخيل ،وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد مؤمتر يف تاريخه.
ـ يجب أن يتضمن املطلب:
 1ـ الرقم اآليل للمرتشح أو املعرف الوحيد او نسخة من بطاقات االنخراط املبارش.
 2ـ آخر بطاقة خالص لسنة .2022
 3ـ املسؤوليات النقابية التي تحملها املرتشح وتواريخ تحملها.
 4ـ رضورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخيص ورقم الهاتف الج ّوال.
* األمني العام
نور الدين الطبويب

4

الخميس  13أكتوبر  - 2022العدد 1716

وطنية

الهيئة اإلدارية للتعليم األساسي تقرر:

حجب األعداد يف الثالثية األوىل ومقاطعة امتحانات الثالثية الثانية
أنهت الهيئة اإلدارية القطاعية للتعليم األسايس التي ترأسها األمني العام
املساعد لالتحاد األخ عبد الله العيش مداوالتها باتخاذ جملة من القرارات
باالجامع واالمضاء عىل محرض الجلسة وتتمثل القرارات أوال يف مواصلة
االعتصامات ومقاطعة الدروس وثانيا تنظيم وقفات احتجاجية جهوية
واقليمية ووطنية وثالثا حجب األعداد بالنسبة إىل الثالثية األوىل ورابعا
مقاطعة امتحانات الثالثية الثانية يف حال عدم تجاوب وزارة اإلرشاف مع
مجمل مطالب القطاع.
وكانت الهيئة اإلدارية قد تداولت يف مجمل اإلشكاليات املعقدة بالقطاع
يف مختلف األسالك التابعة له وقد ت ّم النقاش بعد تقديم املكتب التنفيذي
للجامعة مسار التفاوض مع ُسل َِط اإلرشاف ووزارة الشؤون االجتامعية
وت ّم تقديم إعالم حول التحركات األخرية التي شهدها القطاع سواء منها
اعتصام املكتب التنفيذي للجامعة بوزارة اإلرشاف أو بتنظيم يوم الغضب
ولقاء الجهات زيادة عىل اللقاء مع وزير الشؤون االجتامعية الذي عرضت
فيه الجامعة العامة للتعليم األسايس موافقها الثابتة من مجمل القضايا
العالقة وقد أفادنا األخ إقبال العزايب عضو الجامعة العامة بأن الهيئة

اإلدارية القطاعية منذ فتح باب التدخالت عربت عن استيائها من استمرار
حلقات املامطلة والتسويف وعدم احرتام الوزارة ملصداقية التفاوض
ولتعهداتها وملسؤولياتها تجاه املربني بكل أسالكهم وأصنافهم وأضاف أن

االتجاه يسري نحو إقرار اشكال نضالية تصاعدية ردا العتبار املربني وإجابة
صارمة ملامرسات وزارة اإلرشاف وصلفها.
* نرص الدين

جامعة الصحة تتفق مع الوزارة على اسئتناف عمل
لجنة صياغة القانون األساسي
توصلت الجامعة العامة للصحة ،إىل اتفاق مع وزارة الصحة حول عدد
من املطالب عىل رأسها استئناف عمل اللجنة الخاصة بصياغة القانون
األسايس ألعوان الصحة ،وذلك خالل جلسة انعقدت موىف االسبوع مبقر
الوزارة.
وستصدر الوزارة طبقا لالتفاق ،مدونة الوظائف الخاصة بأعوان
املساندة الصحية يف الرائد الرسمي ،وتعهدت بالترسيع يف ترسيم
املتعاقدين والوقتيني عىل أن تتوىل لجنة مختصة امتام عملية الرتسيم،
وفق بالغ نرشته الجامعة امس.
وينص االتفاق عىل الترسيع يف إصدار نتائج الرتقية بامللفات ملختلف
األسالك والترسيع بإصدار األمر املتعلق مبنحة العودة املدرسىية
لألساتذة شبه الطبيني.
وستنعقد مبوجب االتفاق ،الورشة التقنية بني وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي ووزارة الصحة والجامعة العامة للصحة من أجل ربط
املسار املهني باملسار العلمي وفتح االفاق للعاملني بالقطاع الصحي.

وسيقع بعث ديوان الخدمات االجتامعية لفائدة
أعوان وإطارات الصحة وإحداث إدارة الشؤون
العالجية والتمريض باالدارة املركزية.
وتعهدت الوزارة بدراسة منحة األقسام الثقيلة
وبالعمل عىل تحيني االمر  1178لسنة 1985
املتعلق باملهن الشاقة ،قصد إدراج الشعب
الجديدة املحدثة.
وأكدت الجامعة العامة للصحة أنه سيتم استئناف
حركة النقل الوطنية ،وفتح مناظرة يف الغرض
لفائدة اإلطارات شبه الطبية يف صيف .2023
وحرض الجلسة عىل رأس الوفدين وزير الصحة
عيل املرابط واألمني العام املساعد باتحاد الشغل
املكلف بالوظيفة العمومية األخ محمد الشايب.
* محمد /ع

النقابة األساسية للطيارين بالخطوط التونسية
يه ّم النقابة األساسية للطيارين بالخطوط التونسية ان تعلم الرأي
العام أن ما يحدث حاليا من اضطراب عىل مستوى تأخري الرحالت أو
إلغائها ال دخل للطيارين به وهو نتيجة للسياسة املعتمدة من قبل
الهياكل اإلدارية املعنية.
وإذ نحن بصدد تطبيق الربنامج املقدم إلينا عىل النحو العادي الجاري
به العمل فإننا نستنكر ما تر ّوج له بعض وسائل اإلعالم من إشاعات تدعي
بأننا نشن إرضابا عشوائيا غري معلن.
الصدد نذكر الرأي العام ان نقابتنا منضوية تحت رصح
ويف هذا ّ
عظيم اسمه االتحاد العام التونيس للشغل لنا يف هياكل جهوية ووطنية
نعود إليها بالنظر قبل اتخاذ اي قرار أو االقدام عىل القيام بأي تحرك
نضايل ارضابا كان ذلك او غريه.
* محمد ناجح سويدان
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المؤتمر العادي لالتحاد الجهوي بتوزر

ـ تحت شعار ثابتون ...متجذرون مناضلون على درب حشاد
* عىل عني املكان رمزي الج ّباري
انعقد املؤمتر االنتخايب لالتحاد الجهوي للشغل بتوزر يف ظروف
هادئة جدا تجلت من خالل تدخالت النواب يف النقاش العام كام ان
طبيعة املرحلة االجتامعية واالقتصادية التي مت ّر بها بالدنا دفعت لتتقدم
اىل املؤمتر االنتخايب التاسع عرش قامئة واحدة ترأسها االخ محمد عيل
الهاديف الكاتب العام املنتهية واليته التي بدأت يف  27افريل 2018
وانتهت يف  10أكتوبر .2022
قال األخ سامي الطاهري االمني العام املساعد لالتحاد املكلف باالعالم
والنرش إ ّن االتحاد اياديه وقلوب ابنائه مفتوحة للعمل مع من يتقارب
معهم ملزيد بناء تونس وتجاوز مخلفات  10سنوات من الدمار الذي
تعرضت له كل القطاعات والنتيجة اننا نعيش صعوبات كبرية انعكست
كسادا اقتصاديا وتدهورا يف عديد القطاعات الخدماتية والنتيجة أن أسس
الدولة بدأت يف التهاوي والدليل انفالت األسعار وصعودها الصاروخي
اليومي ،كام تحدث االخ سامي عن تواصل تضحيات أبناء الشعب
والعائالت املفقرة التي زادت اوجاعها نتيجة لرتدي مقدرتها الرشائية
وعجزها التام عىل توفري عديد الحاجيات املعيشية اليومية ـ كام ا ّن
الحكومات املتعاقبة تعمدت كل االتفاقيات املمضاة وال أدل عىل ذلك
العودة املدرسية املتوترة نتيجة عدم توفر ظروف ورشوط هذه العودة.

* شروط التجاوز!...

كام أضاف األخ سامي الطاهري أن رشوط التجاوز غري متوفرة حاليا إلنقاذ األرواح كام جاء يف التقرير األديب أن النشاط الجهوي واملطلبي الرضوري والتجهيزات الطبية املتطورة كام ينتظر أهايل توزر نهوضا بالبنية
ت ّم تجاوزه لالنفتاح عىل عالقات دولية وتواصل تضامني التحتية مثل ربطها بالخطوط الجوية الدولية وتنشيط مطارها الدويل
أمام ما أبداه الطرف النقايب من تنازالت من أجل
الصالت مع األشقاء يف إىل جانب ربطها بالطرقات السيارة ورفع اإلغالق عن خطوط السكك
ربط
م
ليت
وأصدقاء
أشقاء
مع
ِّ
ّ
تغليب مصلحة الوطن إذ كنا عىل قناعة أن عملية
ـ التجديد لألخ
الجزائر كام متت استضافة وفد من «يس،جي،يت» فرنسا الحديدية ولِ َم ال ايصالها إىل الحدود التونسية الجزائرية فامزال الجميع
االصالح تحتاج إىل جملة من املعايري هي غري متوفرة
علي
محمد
يف انتظار بعث املنطقة التجارية الحرة مع الجزائر ،وما
كام متت املشاركة يف عديد التظاهرات
حاليا لذلك فإ ّن عىل الطرفني الرئايس والحكومي مزيد
التعاون والتشارك يف معالجة امللفات العالقة ولعل الهادفي وال بد
زالت الحكومة تتجاهل منتجي التمور ،خاصة من صغار
النقابية واإلنسانية بكل من فرنسا وايطاليا
ـ تهميش
الفالحني حيث ترتكهم لقمة سائغة لكبار السامرسة
واملغرب والجزائر ويف سياق متصل دعم
من استراتيجية
أهمها ـ مسألة الدعم الذي رفعوه بشكل من األشكال
االتحاد الجهوي بتوزر األنشطة الثقافية دور مطار توزر واملحتكرين وبارونات التصدير وال متد لهم يد املساعدة
زيادة عىل فتح باب املحادثات يف شأن املؤسسات
واضحة لترويج
وال تحميهم يف زمن الكوارث واألزمات.
مع إحياء التضامن مع
العمومية حالة بحالة وصوال إىل ملفات املدرسني
القضايا القومية نفطة الدولي
صابة التمور
وعىل رأسها القضية الفلسطينية.
واألساتذة وعملية انتداب العون املكلف بالتدريس
للمال
إهدار
(!).
* مياه الري إلى متى الصبر!
العام
تواجه جهة توزر نقصا فادحا يف مياه ال ّر ّي كام تعاين
* غياب التنمية الشاملة
املؤسسات الجامعية من تهميش وزارة التعليم العايل
* تقرير أدبي كامل األوصاف
والمستدامة(!)
من حيث تنويع الشعب وانتداب األساتذة الجامعيني
ليس من باب رمي الورود لو ن ّوهنا بعملية إعداد التقرير األديب الذي
ما زالت جهة توزر تنتظر حقها املرشوع يف التنمية الشاملة
قرأ تفاصيله االخ محمد عيل الهاديف بروية وهدوء ليكون اي التقرير واملستدامة وقد قال األخ محمد عيل الهاديف إن االنتظار طال أكرث من وبناء املقر املربمج للمعهد العايل للعلوم التطبيقية يف اإلنسانيات مام
منصفا لكل من م ّد يده وضحى وقدم املساعدة املعنوية خاصة زمن كورونا اللزوم لتدخل الدولة والحكومات املتعاقبة يف تحقيق تلك التطلعات إذ جعل تطور النسيج الجامعي أمرا بطيئا ومتعرثا يف جهة الجريد.
(يتبع)
طب االختصاص
ولعل من كانوا يف اوىل الصفوف هم بنات وابناء القطاع الصحي الذي ما زالت توزر محرومة من الخدمات الصحية الالئقة ومن ّ
كانوا األكرث عرضة للوباء واألكرث صمودا ومقاومة لالنتشار واألكرث تضحية

املكتب الجديد

انتهت االنتخابات إىل
تكوين املكتب الجديد من
ضمن األسامء التالية:
محمد عيل الهاديف (كاتبا
عاما) وفيصل بغدادي وعمر
قويدر ورياض بركان وسلوى
الخالدي وعيل الشايب وفوزي
حشاين وكوثر بن عيل ورضا
الجميل (أعضا ًء).
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الندوة الوطنية حول قطاع صناعة السيارات:

*طارق السعيدي

الحوار االجتماعي أساسي وإمكانيات كربى لتطوير القطاع
افتتح األخ الطاهر الربباري األمني العام
املساعد املسؤول عن قسم القطاع الخاص الندوة
الوطنية حول حارض قطاع صناعة السيارات
ومستقبله املنعقدة حول الحوار االجتامعي وهو
تقليد تونيس تاريخي .وقد حرض هذه الندوة
السيد وسيم بدري رئيس الجمعية التونسية
لصناعة السيارات والسيد فتحي السالوي املدير
العام للصناعات التحويلية بوزارة الصناعة والسيد
محمد عيل الزموري املدير العام للمفاوضة
الجامعة بوزارة الشؤون االجتامعية كام حرضت
السيدة كلوديا رحامن ممثلة الجامعة األملانية
للمعادن والسيد هلمود فريدر ممثل منظمة
فريدريش ايربت.
وأضاف األخ الطاهر الربباري أن الندوة تندرج
يف اطار تثمني ومواصلة الحوار االجتامعي الذي
كرسته أطراف اإلنتاج الثالثة بشكل مشرتك .وأشار
إىل أن الحوار حالة تاريخية يف تونس وما زال قامئا
لحل الخالفات االجتامعية .وتحدث عن
وهو آلية ّ
تاريخ املفاوضات منذ الثورة مؤكدا أن الحوار
كان فضاء للبناء وفض اإلشكاالت انطالقا من
املفاوضات االجتامعية وصوال إىل الحوار الوطني
الذي انقذ البالد من كارثة وقال إنه رغم الجهد
املبذول عىل مستوى الحوار االجتامعي مل تتمكن
البالد من التوصل اىل منوال تنموي جديد ميكن
من االرتقاء بواقع التونسيني وهو ما ادى اىل عدة
ازمات اقتصادية وبينّ أن هذا الوضع االقتصادي
الصعب انعكس سلبا عىل واقع العامل وهو ما
فرض زيادة يف االجور لتعديل املقدرة الرشائية
وهو ما ت ّم من خالل االتفاق حول الزيادة يف
االجور يف قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام
بني االتحاد والحكومة مشريا اىل ان القطاع الخاص
عرف ايضا اتفاقا للزيادة يف األجور ملدة ثالث
سنوات .واعترب ان الزيادة ملدة ثالث سنوات مهمة
النها تؤدي إىل االستقرار الذي ميكن من التفكري يف
الحلول دون ضغط.
منوال تنموي جديد
تحدث االخ الربباري عن رضورة التفكري يف منوال
تنموي جديد قائم عىل العدالة الجبائية واكد انه من
غري املقبول ان يدفع العامل التزامتهم تجاه الصناديق
يف حني
تبلغ ديون الصندوق الوطني للتقاعد لدى الرشكات
الخاصة حوايل  1800مليون دينار
وبي االخ االمني العام املساعد ان الحوار يف تونس
نّ
قائم عىل ثالثة مستويات وهي الحوار عىل صعيد وطني

الحوار قطاعي والحوار عىل مستوى املؤسسة ورشح أن
الحوار القطاعي بدأ يستق ّر وأن هناك حوارات مه ّمة
وبي أن هناك
يف قطاع املحروقات ويف قطاع السياحة نّ
مفاوضات عىل مستوى املؤسسة معتربا ان االمور
ميكن ان تتقدم يف اتجاه عمل الئق للعامل ودميومة
املؤسسات ونجاعتها .وتحدث األخ األمني العام املساعد
عن أهمية وجود ممثيل الحكومة يف هذه الندوة من
أجل تبادل اآلراء والتصورات واالستامع لبعضنا البعض.
وقال إن مستقبل تونس غري مه ّدد ما دام هناك حوار
وما دامت هناك ثقافة تونسية قامئة عىل الحوار.
الظروف والشروط
قال السيد وسيم البدري إن القطاع حساس ومه ّم
عىل صعيد اقتصادي حيث يض ّم  280رشكة تعمل يف
تونس منها  180أجنبية .وأضاف أن سوق صناعة
السيارات يف العامل تبلغ  2.3بليون أورو وهو رقم مه ّم
ميكن أن تتوسع داخله حصة تونس وقال إن تونس لديها
كل الظروف والرشوط لتطوير هذا القطاع ومضاعفة
وبي أن تونس تعرف
عدد الرشكات وعدد العاملني فيه نّ
أحسن كلفة ساعة إنتاج يف البحر األبيض املتوسط
وهي مؤرش عىل القدرة التنافسية للبالد .وأكد أن قطاع
صناعة السيارات له قدرة تشغيلية عالية ولذلك فانه
أحد الحلول املمكنة والرضورية للبطالة التي تعاين منها
البالد.
كام أشار إىل أن املناخ االجتامعي يف القطاع مستقر
وانه ال توجد اشكاليات كربى كام أن النقابيني واعون
باإلشكاليات وسبل تطوير القطاع مع التزامهم الكبري
بالدفاع عن عن العامل .وقال ان هدف الجميعة
جلب مشغل لصناعة السيارات وقال ان لتونس كل
االمكانيات لتحقيق هذا الهدف وأكد وجود محادثات
مع مستثمرين يف هذا املجال وقال ان االسبوع املقبل
ستشارك يف معرض حول السيارات يف فرنسا ملزيد
التحاور من املستثمرين وبسط امكانيات البالد يف مجال
صناعة السيارات.

تطوير التشريعات
قال السيد محمد عيل الزموري إن وزارة الشؤون
االجتامعية هي وزارة الحوار االجتامعي معتربا أن
وبي
التفاوض القطاعي مه ّم لتطوير واقع العامل .نّ
أن الظروف العامة مل متكّن من الدخول يف مفاوضات
قطاعية رغم أن اتفاق الزيادة يف األجور سنة 2018
نص عىل ذلك .ورشح أن املفاوضات اقترصت عىل
قد َّ
وبي أن الندوة مه ّمة لدعمها الحوار
طابعها املركزي .نّ
القطاعي بني األطراف االجتامعية .وتح ّدث السيد محمد
عيل الغموري عن أهمية االتفاق حول الزيادة يف األجور
عىل مدى ثالث سنوات من أجل دعم الحوار وقال
إن توقيت الندوة مه ّم جدا أي بعد اتفاق الزيادة يف
االجور ،ألنه ميكن من الحوار دون ضغط .وأكد أن الح ّيز
الزمني املمنوح باالتفاق الحاصل ملدة ثالثة سنوات مه ّم
معتربا أن التفاوض يف ظلّ الهدوء يؤدي إىل نتائج طيبة
تخدم مصلحة الجميع .وأنه يأمل يف أن يكون التفاوض
يف املستقبل قطاعيا من اجل الحديث حول الجوانب
الرتتيبية املهمة والتي من شأنها تحسني ظروف العمل.
وذكر أهم املحاور التي يجب االشتغال عليها يف املرحلة
املقبلة لعل أبرزها التصنيف املهني مؤكدا أن عدم
التصنيف يؤثر سلبا عىل القطاع وعىل واقع العامل.
وفس أنه من الرضوري العمل عىل تطوير عدة
رّ
قطاعي مبا ميكن من تطوير
مستوى
عىل
اتفاقات
ّ
املنظومة الترشيعية التي يتطلب تغريها الكثري من
الوقت .وتحدث يف هذا الصدد عن الفصل  26من مجلة
الشغل وغريه من الفصول التي ميكن تطويرها يف إطار
االتفاقيات القطاعية.
خطة الوزارة
بدأ السيد فتحي السالوي بالتأكيد أن وزارة الشؤون
االجتامعية كوزارة حوار مستعدة لتقديم املساعدة
لكافة أطراف اإلنتاج لدعم الحوار ولتطوير املنظومة
الترشيعية .وأبرز أن موضوع الندوة مه ّم ألن قطاع
السيارات وتصنيع مكونات السيارات يف تونس قطاع

مه ّم ويشغّل  94الف عامل من اصل  500الف عامل
يف قطاع املعادن وااللكرتونيك معتربا ان الحوار مه ّم
ملزيد دعم القطاع .وقال إن الوزارة منخرطة وداعمة
لهذا الحوار مع كافة أطراف االنتاج .وقال إن القطاع
له آفاق كربى وهامش تطور كبري ولدى تونس كل
االمكانيات ولذلك فإنه من املهم العمل عىل تطويره.
واشار اىل املوقع الجغرايف واليد العاملة املؤهلة وغريها
من القوانني متثل نقاط قوة لجلب وتطوير قطاع صناعة
السيارات .واعترب أن االشكال األبرز هو الترشيعات
الجبائية التي تفرض عىل املنتوج املحيل  20باملائة من
الرضائب أعىل من الرضيبة املنتوج املصنع خارجيا .وقال
إن قطاع صناعة السيارات مه ّم لتطوير قطاع الصناعة
يف تونس وللمساهمة يف اشكاليات التشغيل باعتبار أن
املصنع الواحد ميثل قدرة تشغيلية عالية .وقدم السيد
فتحي السالوي خطة الوزارة لتطوير القطاع.
تضامن دولي
كشف السيد هلموت مدير مشاريع مبنظمة
فريدريش إن ايربت تساهم يف دعم الحوار بني االطراف
املختلفة يف قطاع صناعة السيارات باعتبار أهميته يف
الدفع نحو تحسني ظروف العمل والحياة بشكل عام.
وقال إن املوضوع مه ّم مؤكدا أن مرشوع املنظمة
يقوم عىل دعم التعاون بني األطراف املختلفة ويركز
عىل التواصل بني النقابات واإلدارات من أجل تسهيل
الحوار .وقال إن فريدريش ايربت تسعى إىل توحيد
الفهم والتشخيص لإلشكاليات يف القطاع من أجل اتخاذ
قرارات مشرتكة تخدم مصلحة الجميع واعترب أنه من
امله ّم واإليجايب حضور ممثيل مختلف الوزارات يف هذه
الندوة من أجل الحوار .وأضاف أن قطاع السيارات مه ّم
بغض النظر
يف االقتصاد التونيس ويجب تطوير آفاقه ّ
عن أوضاع القطاع عىل صعيد عاملي .وقالت الرفيقة
كالودريا رحامن ممثلة الجامعة االملانية للمعادن
إن الوضع يف املانيا معقّد نتيجة توايل األزمات حيث
واجهت املانيا تحديات مختلفة منها «كورونا» ونقص
املواد األساسية ونقص املحروقات وغالء أسعارها.
وقالت إن هذا الوضع يؤثر عىل العامل وعىل مقدرتهم
الرشائية .وب ّينت أن األزمات يف العادة ما تكون عابرة
وتزول آثارها ولكن املشكل الذي يؤرق النقابات األملانية
هو االنتقال الطاقي والتحول نحو املحرك الكهربايئ وهو
ما ستكون له انعكاسات كربى عىل واقع العامل وهو
ما يطرح التوقف لدراسة مدى استعداد العامل لهذا
التحول وما تقدمه للعامل من أجل حسن االندماج يف
هذا التحول.
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االتحاد الجهوي للشغل بالقصرين

الوضع الصحي ينذر
بمزيد تعكر األجواء
مل يتغري الوضع الصحي يف والية القرصين وهو ما دفع الكاتب العام لالتحاد
الجهوي بالقرصين األخ الصنيك اسودي لاللتقاء بالفرع الجامعي ممثال يف االخ
الهاشمي الرطيبي وكذلك الكاتب العام لجامعة الصحة األخ حسني املازين وتم اصدار
الالئحة التالية:
نحن اعضاء االطارات النقابية للصحة بالقرصين املجتمعني مبقر االتحاد الجهوي
للشغل بالقرصين لتدارس اوضاعنا املهنية بارشاف املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي
وبحضور الجامعة العامة للصحة نسجل
ـ اعتزازنا باالنتامء إىل منظمتنا العتيدة االتحاد العام التونيس للشغل
ـ تردي ظروف العمل يف جل املؤسسات الصحية بالجهة
ـ النقص الفادح يف االعوان (فنيني ـ ممرضني ـ عملة واطباء اختصاص يف مجال
جراحة االعصاب وجراحة االطفال واالنف والحنجرة وطب الجلدية).
ـ عدم جدية الوزارة بفتح عدد  08من االقسام الجديدة التي قد تحقق االضافة
املرجوة للصحة بالجهة
لذلك فإننا نطالب بـ:
 1ـ توفري االعتامدات القتناء اللوازم الطبية لقاعة القسطرة
 2ـ الترسيع يف اشغال املستشفى الجهوي «صنف ب» بسبيطلة بعد تجاوز آجال
مدة االشغال والتي كانت محددة لسنة .2018
 3ـ تركيز مركز النداءات  SMUR 07مع تعزيز كل من معتمديات فوسانة
وماجل بلعباس وسبيبة بسيارات اسعاف مجهزة .SMUR
 4ـ ادراج مجمع الصحة االساسية ومركز الطب املدريس وقسم الطب الفيزيايئ
والتأهيل الوظيفي وقسم طب االسنان ومخزن االدوية واقامة اطباء ومطبخ وحدة
تصفية الدم بسبيبة بالربنامج التنموي  2023ـ .2025
 5ـ حث االدارة العامة للديوان الوطني لالرسة والعمران البرشي عىل تلبية
املطالب التي رفعتها النقابة االساسية العوان املندوبية يف الئحة مهنية مل تُ ِع ْر َها االدارة
العامة االهتامم املستحق.
وإذ نعرب عن استعدادنا للحوار يف مجمل هذه املطالب فإننا ندعو إىل عقد جلسة
عمل مع وزير الصحة لتدارسها علام انها قد طرحت يف مجلس وزاري سابق
ويف صورة عدم االستجابة ملطالبنا املرشوعة فاننا مستعدون للدفاع عنها بكافة
االشكال النضالية املتاحة مبا يف ذلك االرضاب.

نقابة
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في مؤتمر الخطوط التونسية بالمنستير

هل تصمد «الخطوط األرضية»
احتضنت إحدى القاعات الكربى مبطار
املنستري الدويل يوم الخميس  6أكتوبر 2022
أشغال مؤمتر نقابة الخطوط التونسية برئاسة
االخ فهد بن حمودة الكاتب العام املساعد
لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري بحضور ثلة
من زمالئه ومن بينهم املسؤول عن النظام
الداخيل االخ بلقاسم بن أحمد.
وقبيل انطالق األشغال أدىل األخ عامد
طيبة عضو املكتب التنفيذي والكاتب العام املتخيل للنقابة االساسية بترصيح عبرّ فيه عن تقديره وتثمينه ملا بذله أعوان املؤسسة
وإطاراتها عىل امتداد السنوات األخرية التي مرت خاللها الخطوط التونسية عىل غرار باقي املؤسسات الوطنية بصعوبات ج ّمة
ماديا وأدبيا وفنيا وهو ما ال يفل يف عزامئنا يف ظل هذا االلتفاف حول مؤسستهم ونقابتهم يف سبيل تجاوز هذه الصعوبات التي
ت ّم تذليل البعض منها وتجاوزها ليبقى األملُ قامئا يف تجاوز أخرى تؤرق الجميع عىل غرار املشاكل مع الرشكة الرتكية التي تروم
وتسعى بكل الوسائل إىل االستحواذ عىل الخدمات األرضية والتي تعود أساسا إىل الخطوط التونسية وهو ما يعترب رضرا للعاملني
يف التونسية للخطوط األرضية.
* حمدة الزبادي

أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسات
والبستنة بتطاوين 
نفّذ عملة وإطارات رشكة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين ،مسرية انطلقت من مقر االتحاد الجهوي للشغل نحو مقر والية
تطاوين ،يف إطار ما أسموه بـ«يوم غضب» عىل خلفية تأخري رصف أجورهم وعدم تنفيذ تعهدات الحكومة ووعودها املتعلقة
بتصنيف الرشكة وتطبيق االتفاق املمىض من الحكومة السابقة يوم  5نوفمرب .2020
ويف السياق ذاته ،أصدر االتحاد الجهوي للشغل ،بيانا أشار فيه إىل تردي االوضاع االجتامعية واملهنية يف رشكة البيئة والغراسات
والبستنة ،واىل التأخري املتك ّرر يف رصف األجور ،وعجز سلطة االرشاف عن ايجاد حلول دامئة للرشكة وعدم ايفائها بتعهداتها.
واكد االتحاد تبنيه للتحركات السلمية التي يخوضها اعوان واطارات الرشكة ،ودعا سلطة االرشاف اىل االرساع بعقد جلسة عىل
اعىل مستوى اليجاد الحلول الجذرية والدامئة لكل االشكاليات العالقة ،ووضع االليات الكفيلة بتنزيل االجور يف موعدها ،وتصنيف
الرشكة ،ومتكني االعوان من كل حقوقهم تفاديا ملزيد االحتقان.
وكان الكاتب العام للنقابة االساسية العوان الرشكة ،مبارك السياري ،قد أكد عىل متسك أعوان الرشكة بحقوقهم يف التصنيف ويف
متويل الرشكة لضامن دميومتها ،ومساعدتها عىل االستثامر يف مختلف املجاالت واالعتامد عىل قدراتها البرشية.

مماطلة يف دار البراس

في التجاري بنك بصفاقس

كان من املقرر عقد جلسة بتاريخ الثالثاء  11أكتوبر  2022لدراسة مطالب اعوان
السنيب البراس والصحافة اليوم املذكورة يف الالّئحة املهنية بتاريخ  20سبتمرب 2022
اال انه بغياب ممثل عن رئاسة الحكومة ووزارة املالية تم تأجيل الجلسة اىل موعد
الحق عىل أن ال تتجاوز املدة  15يوما من تاريخ امضاء محرض الجلسة.
وقد حرض االجتامع كلّ من األخ حلمي الرحيل الكاتب العام املساعد لالتحاد الجهوي
للشغل بتونس وأعضاء النقابة االساسية ملؤسسة سنيب البراس والصحافة اليوم وممثل
عن االدارة السيد محمد الفاتح شكري بتفويض من الرئيس املدير العام ملؤسسة
سنيب.

يف أجواء رائعة ت ّم انتخاب أعضاء الفرع الجامعي بإرشاف األخ يوسف العوادين كاتب عام االتحاد الجهوي بصفاقس وبحضور
األخ أحمد الجزيري الكاتب العام اللمساعد للجامعة وأفرزت االنتخابات صعود األعضاء:
ياسني الطرقي (كاتبا عا ًّما) وهاشمي كليش وسليم العريب وغازي حسني ومحمد عيل بن معلم وسعيدة الفقي ومصطفي التونيس
(أعضا ًء).

الهيئة القطاعية للفرع
الجامعي للكهرباء والغاز 
يدعو املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بتونس لحضور الهيئة القطاعية للفرع
الجامعي للكهرباء والغاز التي تقرر عقدها يوم الجمعة  21أكتوبر  2022عىل العارشة
صباحا ( )10:00بدار االتحاد نهج اليونان.

انتخابات شفافة والطرقي يف املقدمة
املكتب الجديد
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مؤتمرات

المؤتمر  25لالتحاد الجهوي بقابس تحت شعار تحديات الواقع الراهن لجهتنا وأفق المستقبل

األخ صالح بن حامد كاتبا عاما جديدا
ووحدة النقابيني وتضامنهم أساس املرحلة الصعبة
* رمزي الجباري
ال يشء يعلو فوق صوت الحق يف هذه البالد ـ هذا ما قيل يف املؤمتر
 25لالتحاد الجهوي بقابس الذي دارت أشغاله يف ظروف ط ّيبة ج ّدا
بإرشاف األخ عثامن الجلويل األمني العام املساعد املكلّف بالحامية
االجتامعية والقطاع غري املنظّم.
قلنا إ ّن األشغال دارت يف احرتام للرأي والرأي وحتى نضع القارئ
يف الصورة فا ّن األخ عثامن الجلويل أكّد خصوصية املرحلة يف ظلّ
يتسم بالضبابية عىل جميع
وضع سيايس واقتصادي واجتامعي صعب ّ
الواجهات ،وهو ما يدفع إىل مزيد التضامن النقايب ملواجهة توجهاته
الليربالية املتوحشة يف عالقة باالرتفاع الجنوين لألسعار زيادة عىل
التضخم الذي فاق كلّ الحدود ليصل مع ّدله اىل  ٪9،2وصوال إىل االحتكار
واملضاربة التي من نتائجها تغييب عديد املواد األساسية واملعيشية يف
حياة التونسيني كالسكر والقهوة واألرزّ.

* شريان الحياة

الصحة والتعليم والنقل هي قطاعات عموميّة أفرغت من مضامينها
وتُدار هذه القطاعات يف هذا ال ّراهن مبنهج تفكييك لثوابتها ـ مبا أنّها
قطاعات مه ّمة يف حياة التونسيني ـ فإذا املستشفيات عاجزة عن لعب
دورها أ ّما التعليم فح ّدث وال حرج وصوال إىل النقل وما تعرفه الرشكات
الوطنية من عجز مايل كبري بعد أن فتح فيها املجال لالستثامر وبالتايل
االستفادة من موارده املالية الكبرية.

* شعارات جوفاء

قال األخ عثامن الجلويل إ ّن حكومة نجالء بودن كغريها من الحكومات
املتعاقبة ترفع شعارات االصالح ومقاومة الفساد والحال أ ّن عىل أرض
الواقع تظلّ الشعارات مرفوعة حتى يأيت ما يخالف ذلك ـ وأضاف األخ
عثامن الجلويل أ ّن األزمة الحالية سياسية والدليل ارتفاع التضخم إىل
حدود  9،2وقد يصل إىل  10مع نهاية شهر ديسمرب  2023رغم أ ّن
حكومة بودن تتص ّدر املشهد السيايس واالقتصادي منذ ما يزيد عن

املكتب الجديد
لالتحاد الجهوي
للشغل بقابس
اختار نواب املؤمتر االنتخايب لالتحاد الجهوي للشغل
بقابس التجديد لألخ صالح بن حامد وقامئته
وأفرزت االنتخابات التشكيلة التالية :اإلخوة صالح
بن حامد (كاتبا عا ًّما) وبولبابة فرحات ومحمد فؤاد
الحبيب وسليم الناصفي ومحمد العريب الصغري
والحبيب الوحييش وهشام عبد الله والقناوي نافع
وعامد كريم وسوسن نويرصي وملياء عبد الواحد
(أعضا ًء).

السنة .وختمها بسؤال عىل غاية األهم ّية وهو أين هي االصالحات؟ بل
بالعكس فحكومة بودن تغيب عنها العدالة االجتامعية أ ّما عن مقاومة
الفساد فهي مشهدية أكرث منها أي يشء آخر وال أحد سيصدق أ ّن
الحكومات املتعاقبة ساعية لخدمة «الزوايل».

* البيئة والتلوث

ـ ت ّم توزيع بيان انتخايب لقامئة مبج ّرد انتهاء األخ األمني العام نور
الدين الطبويب من كلمته
ـ تعاين والية قابس من التلوث ومن وضع بيئي صعب جدا.
ـ انتقد عدد كبري من املتدخلني غياب تفقديات الشغل يف القطاع

السياحي.
ـ حصل اجامع عىل أ ّن النضال يف القطاع الخاص هو أشبه «باملوت
البطيء» أمام ما يتع ّرض له العماّ ل من طرد يومي وتنكيل بهم يف ظلّ
أ ّن والية قابس عىل أهميتها الجغرافية والسياسية واالقتصادية ال توجد
فيها مؤسسات تشغيلية يف القطاع الخاص.
ميكن وصف مؤمتر االتحاد الجهوي بقابس باملؤمتر الهادئ يف عالقة
مبا طرح من ملفات وكذلك األجواء التي م ّيزت الردود التي انتهت كام
بدأت بعد أن أقنع األخ عثامن الجلويل الحارضين مؤكدا أن االتحاد
مقدم عىل محطّات نضالية واألزمة بدأت تطلّ والب ّد أن يكون الجميع
عىل استعداد لها.
* يتبـع
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الحوار النقابي

األخ علي بوبكر الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بقبلي

* حاوره :رمزي الج ّباري

تتطلب املرحلة فتح معرب اقتصادي يمكن
أن يسهل العملية التجارية مع افريقيا نموذجًا

تعيش والية قبيل منذ سنوات طويلة عىل ما تجود به االرض
من منتوجات يستغلها مواطنو املنطقة يف ان يضمنوا تواصل
الحياة هناك امام الغياب الكيل ملشاريع الدولة للتشبث بالبقاء
يف ارض االجداد واالباء بقبيل الوالية الجنوبية يعيش اهلها عىل
ما توفره  5آبار نفط عىل ما يوفره الفالح من متور يبيعها بأرخص
االمثان ويجدها يف االسواق بأضعاف ما باعها ...يف جملة واحدة
الحياة صعبة جدا يف والية مثل قبيل طقسها ساخن جدا واالهايل
اكتووا بنارها...
التقينا األخ عيل بوبكر يف توزر عىل هامش انعقاد مؤمتر
اتحادها الجهوي فكانت لنا معه هذه الدردشة الخاصة.
* أخ عيل كيف هي أحوال والية قبيل يف مرحلة االنتقال
املناخي بني ذهاب الصيف وحلول فصل الخريف؟
ـ مت ّر والية قبيل هذه االيام واالسابيع مبشاكل عديدة ،إذ هي
بني ناري الشهييل ومنسوب الكهرباء والغاز الضعيف ولكم ان
تتصوروا طبيعة هذه االوضاع وتأثرياتها عىل حياة الناس هناك.
* ما أعلمه أنّ والية قبيل تحتكم عىل منسوب غاز مرتفع فام
الذي تغري؟
ـ ال يشء تغري يف املشهد العام وامنا املسألة عىل غاية كبرية من

ـ قد يكون ذلك صحيحا لك ّن العملية األمنية ميكن مراقبتها
بسهولة متناهية اما فوائد العملية فهي ستكون مهمة لألهايل
مبا انها ستكون خاضعة لرتويج مختلف السلع وبالتايل ستخلق
ديناميكية اقتصادية متميزة.
* اي وضع لرشكة البستنة وماذا عن أوضاع عاملها؟
ـ أكرث من  620عامال مل يتقاضوا ملدة  6أشهر أجورهم ،رغم

الوالي يرفض التعامل معنا
وأغلق باب الحوار على نفسه

ـ املرحلة الصعبة تتطلب فتح باب التعاون مع الجميع
ومن مصلحة الجهة والوايل أن نعمل معا وننسق املواقف ونوفر
الحلول لعلنا نفلح يف إنهاء مرحلة الغليان التي تعرفها كل جهات
الجمهورية.
* وحتى نلتقي مرة أخرى؟
ـ أشكر جريدة الشعب عىل هذه الفرصة التي وفرتها يل ألكشف
النقاب عن واقع الجهة وامتنى ان تتوفر الحلول برسعة حتى نتمكن
من العمل بهدوء واسترشاف ملا هو آت.

أ ّن يف الجلسة االخرية التي كانت لنا مع وزيرة الصناعة بحضور
االخ سامي الطاهري كان لنا حديث ايجايب حتى تلقينا تعهدا من
الوزيرة لرصف األجور يف أرسع األوقات كحل جذري لالزمة لكن
يبدو أنه مثة عوائق ما زالت تدفع بعدم االنفراج.
* وملف املعلمني النواب؟
نؤطر املعلمني النواب منذ وقت مؤتمر النيابة الخصوصية ألعوان وزارة الدفاع
ـ نحن كاتحاد جهوي
يعلم االتحاد العام التونيس للشغل أنه تقرر عقد املؤمتر العادي
ليس بالقصري وقد ضحينا كثريا وطويال معهم إال أ ّن الوقت
 620عامال يف شركة البستنة
حان لحسم امللف وبالتايل وضع حد للتضحيات والحسابات للنقابة الخصوصية ألعوان وزارة الدفاع الوطني وذلك يوم الخميس 27
اكتوبر  2022بداية من الساعة التاسعة ( )09٫00صباحا بنزل الهدى ـ
لتسوية امللف نهائيا.
لم يتقاضوا أجورهم منذ  6أشهر!
بالحاممات الجنوبية.
* وأين دور السلط الجهوية يف كل هذا؟
ـ من سوء حظنا أننا يف كل مرة نصطدم بأطراف من
يفتح باب الرتشح لعضوية املكتب التنفيذي القطاعي بداية من يوم
االهمية مبا ا ّن يف والية قبيل منسوب الغاز ضعيف والحال انها السلط الجهوية غري املتعاونة معنا فمثال وايل قبيل الجديد الخميس  13أكتوبر .2022
تحتكم عىل  5رشكات كربى تترصف وتدير  5آبار مهمة ومهمة جدا أدار لنا ظهره ومل يفتح لنا باب التعاون ومل نجد الحلول
فعىل الراغبني يف الرتشح ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املنصوص
يف مجال املحروقات.
املشرتكة التي انتظرناها والتي من شأنها أن تخفض من عليها بالفصل الثاين والستني ( )62من النظام الداخيل لالتحاد العام التونيس
نائية
والية
يف
الجميع
عىل
املسلط
والضغط
الغضب
منسوب
التنموي؟
املشهد
* وماذا عن
للشغل ،ان يقدموا مطالب ترشحهم باسم األخ االمني العام لالتحاد العام
ـ تحتل والية قبيل املرتبة  24تقريبا يف كل يشء وهذا التصنيف يعيش اهلها عىل الفتات.
التونيس للشغل  13شارع الواليات املتحدة االمريكية تونس  ،1002عرب
لوحده ٍ
* ماذا يريد هذا الوايل؟
كاف لتأكيد أ ّن الوضع كاريث مبا للكملة من معنى.
الربيد الرسيع أو مبارشة اىل مكتب الضبط املركزي مقابل وصل يف ذلك.
ـ نحن يف قطيعة تامة معه النه ال يؤمن بالعمل التشاريك
* ما هي مقرتحات تجاوز هذا الوضع االجتامعي واالقتصادي
** آخر أجل لقبول الرتشحات يوم األربعاء  19أكتوبر  2022عىل
كام أنه يتعمد عقد مجالس جهوية دون احرتام لتوفر
املأزوم؟
ـ نحن كاتحاد اقرتحنا فتح املعرب الحدودي عىل مستوى رجيم النصاب وعدة أشياء أخرى يطول املجال لذكرها رغم كل الرابعة والنصف ( )16٫30بعد الزوال.
يشرتط يف املرتشح أن يكون خالص االنخراط باالتحاد ملدة ال تقل عن 6
معتوق وحايس مسعود (الجزائر) حتى يكون العبور اىل افريقيا ذلك فنحن كاتحاد جهوي صربنا عليه وها إننا ندعوه إىل
سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وان يكون خالص الذمة مع قسم املالية
وجنوب الصحراء متيرسا وبالتايل تسهيل حركة تجارية واقتصادية التعاون وفتح كل امللفات لعلّنا ننجح يف حلّها معا.
* وإذا تواصل رفض التعاون كيف سيكون الترصف مع باالتحاد.
ميكن ان تفيد املنطقة ككل ومازلنا ننتظر أن يكون الرد ايجابيا.
وان يكون متحمال للمسؤولية النقابية ملدة  5سنوات كاملة متوالية
* املسألة قد تبدو صعبة املنال مبا أنّ العملية فيها ُبعد أمني؟ مثل وضعية التجاهل؟
عند الرتشح او قد تحملها ملدة ال تقل عن  6سنوات كاملة.
 2ـ اإلرساع بإصدار األمر الحكومي املتعلق بإحداث منحة
ان يقيم بتونس الكربى ويعمل بها يف مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بعد
الئحة يف وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن
التسيري ألعوان األسالك املشرتكة لوزارة املرأة واالرسة والطفولة انتخابه.
** مالحظة:
نحن أعضاء وإطارات وزارة املرأة واالرسة والطفولة وكبار وكبار السن.
السن املجتمعون يوم  06اكتوبر  2022بدار االتحاد بإرشاف االتحاد
ال يتجاوز عدد املتقاعدين باملكتب التنفيذي القطاعي العضوين.
 3ـ اإلرساع باصدار املدونة املهنية لعملة وزارة املرأة
يضم املكتب التنفيذي القطاعي امرأتني عىل االقل طبقا للفصل ()66
باألرسة والطفولة وكبار السن
الجهوي للشغل بتونس وإثر تدارسنا الوضاعنا املهنية واملادية:
 4ـ اإلرساع بتمتيع األعوان والعملة املستحقني ملادة من النظام الداخيل ،وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد مؤمتر
نعرب عن:
ـ اعتزازنا باالنتامء إىل قلعة النضال الوطني والنقايب االتحاد الحليب للسلك االداري املشرتك العوان وزارة املرأة واالرسة يف تاريخه.
ـ يجب ان يتضمن املطلب:
العام التونيس للشغل
والطفولة وكبار السن
 1ـ الرقم اآليل للمرتشح او املعرف الوحيد او نسخة من بطاقات
ـ تثميننا التفاق  06فيفري  2021املربم بني االتحاد العام
 5ـ احرتام كرامة وحقوق االعوان يف مختلف املسارات
االنخراط املبارش.
التونيس للشغل والحكومة وحيال الوضع املرتدي للمؤسسة املهنية والقانونية والقطع مع النقل التعسفية والعشوائية
 2ـ آخر بطاقة خالص لسنة .2022
ندعو وزارة اإلرشاف إىل تحمل مسؤوليتها يف انقاذ الوزارة
ويف صورة إرصار الطرف املقابل عىل انتهاج سياسة
 3ـ املسؤوليات النقابية التي تحملها املرتشح وتواريخ تحملها.
ومحاسبة املتسببني يف تدهور وضعها.
الالمباالة وعدم التعاطي الجدي مع مطالبنا فإننا سنجد انفسنا
 4ـ رضورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخيص ورقم الهاتف الج ّوال.
فإننا نطالب مبا ييل:
مضطرين إىل خوض سلسلة من النضاالت املرشوعة مبا يف ذلك
* األمني العام
 1ـ تفعيل محارض الجلسات السابقة
اإلرضاب.
نور الدين الطبويب
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مؤمتر
االتحاد الجهوي للشغل مبنوبة

* سلمى الجاليص

مؤتمرات
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هادئ رغم التنافس الشديد وجتديد لألخ مصطفى املديني

تنافس حقيقي بني قامئتني من املرتشحني واملرتشحات عرفها
مؤمتر االتحاد الجهوي للشغل مبنوبة الذي انعقد مبقر جامعة
منوبة ،تنافس اسفر عن تجديد الثقة يف األخ منصف املديني
ومجموعة من االخوة واالخوات النقابيني والنقابيات ،اذ اختار
املؤمترون واملؤمترات بعد نقاش هادئ مواصلة نفس نهج الرصانة
واملبدئية الذي اتسم به اداء الفريق السابق مع تطعيمه بدماء
جديدة.
ارشف عىل املؤمتر السادس لالتحاد الجهوي مبنوبة األخ منعم
عمرية االمني العام املساعد الكلف باإلدارة واملال ّية وافتتحه األخ
نور الدين الطبويب االمني العام للمنظمة الذي أكد عىل أهمية
مبدأ التضامن النقايب بني األسالك والقطاعات والتضامن من صميم
العقيدة النقابية وهو امر يحتاجه املربون واملربيات يف معركتهم
من اجل الكرامة والقطع مع التشغيل الهش .وأضاف األخ االمني
العام ان االتحاد دار لكل أبنائه وبناته دون استثناء يتقاسم فيها
الجميع االعباء والتكليف ضمن إطار من الحوار واملسؤولية ايضا،
فاالتحاد العام التونيس للشغل مل يكن قَ ُّط منظمة حرفية بل
هو منظمة وطنية ودميقراطية ،ولد شامخا وسيظل كذلك ساهم
ويساهم يف الشأن الوطني من منطلق املسؤولية وسيواصل فعل
املساهمة البناءة لخري تونس وبناتها وابنائها دون استثناء ،وهو
لذلك يحافظ دامئا عىل املسافات النقدية الرضورية من املسألة

السياسية وال مينح التأييد الواليئ ألي جهة خارج بوصلة الوطن
ومنعته وسيادته.
وبالنسبة إىل امللف االجتامعي عاد األخ االمني العام عىل ملف
الزيادات يف األجور أين أشار إىل أن االتفاقات مع الحكومة متت
تحت غطاء ال رضر وال رضار يف عملية مدروسة لحقوق الشغالني
والحد من تدهور القدرة الرشائية ولكن ضمن مراعاة اكراهات
صعوبة الوضع االقتصادي الوطني ولذلك ترك الباب مفتوحا

املكتب الجديد لالتحاد الجهوي بمنوبة
يعلم االتحاد العام التونيس للشغل ،انه إثر انعقاد املؤمتر العادي لالتحاد الجهوي للشغل
مبنوبة يوم  05أكتوبر  2022برئاسة االخ منعم عمرية االمني العام املساعد املسؤول عن االدارة
واملالية تم انتخاب وتكوين املكتب الجديد لالتحاد الجهوي للشغل مبنوبة عىل النحو التايل:
مصطفى املديني (كاتبا عاما) ـ عادل الجويني (كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن النظام
الداخيل واالتصال) ـ محمد املنصف ڤزڤز (كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن املالية واالدارة
واالنخراطات وممتلكات االتحاد واالقتصاد االجتامعي والتضامني) ـ عبري الجبايل (كاتبة عامة
مساعدة مسؤولة عن االعالم والنرش والعالقة مع املجتمع املدين واملرأة والشباب العامل) ـ
حسان العرفاوي (كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن الدواوين واملنشآت العمومية) ـ زبري الدريدي
(كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن الدراسات والشؤون القانونية) ـ ماهر ساملي (كاتبا عاما مسؤوال
عن التكوين النقايب واالنشطة الثقافية والعالقات الخارجية والهجرة واملهاجرين التونسيني
بالخارج) ـ محمد بن عبد الله (كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن الوظيفة العمومية) ـ حليمة
(كاتبة عامة مساعدة مسؤولة عن القطاع الخاص والحامية االجتامعية والقطاع الغري منظّم).

ملفاوضات مفتوحة حول املنح وليس األجر الصايف وذكر االمني
العام بأهمية ما تحقق من إلغاء املنشور عدد  20وتفعيل اتفاق
 6فيفري مع االبقاء دامئا عىل اليفضة النقابية ومتابعة كل دقائق
التطورات.
قبل مغادرته كرم األخ االمني العام مجموعة من النقابيني
والنقابيات يف جهة منوبة نذكر منهم :املنجي بن الكيالين ويزيد
السوداين والحبيب الرتييك وحسني بوعيل
أما عن أشغال املؤمتر فقد انطلقت بسالسة إذ أكد األخ منعم
عمرية رئيس املؤمتر يف كلمته عىل أهمية التواصل والتقاطع النقايب
بني األسالك املهنية الثالثة وهي القطاع العام والقطاع الخاص
والوظيفة العمومية مشددا عىل معاناة املربني واملربيات بُناة
تونس وبُناة عقول أبنائها وبناتها داعيا اىل دعم نضاالتهم النها
نضاالت جوهرية من اجل الدفاع عن تعليم شعبي دميقراطي...
بعد انتخاب لجان املؤمتر ومكتبه انطلقت النقاشات التي عكست
تنوعا يف الرؤى واملشاريع ولكن خيطها الناظم كان الحرص عىل
النهوض بالعمل النقايب وصون املنظمة من االخرتاقات.
أما عملية االنتخاب فقد أفرزت تساويًا يف أصوات أربعة
مرشحني فصل فيها النظام الداخيل وبات لالتحاد الجهوي قيادته
الجديدة التي وعدت ببذل الجهد الرضوري ملزيد التأطري النقايب
وتعزيز االنتساب وصيانة مكاسب العامل والعامالت يف الجهة.
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البعض يذهب إىل الديمقراطية مرتني
* بقلم :صربي الرابحي
مل يكن معارضو بن عيل ومن قبله بورڨيبة دميقراطيني كدميوقراطيي دول
العامل املتقدم الذي حسم املسألة جذريا منذ القرن التاسع عرش لذلك عندما
حطت الثورة أوزارها تنازعوا يف املامرسة فأفضت إىل ديكتاتورية الدميقراطيني.
من املهم االنتباه إىل أن اإليديولوجيا وحتى الدمياغوجيا ليست هي املحرك
األسايس لهذه النزاعات ألن الفرقاء ال ميكنهم بأي حال أن يختلفوا حول
الدميقراطية التي هي باألساس مبعث وجودهم والتقائهم من بعد سنوات
الديكتاتورية ،هم يتنازعون فقط حول الطريق نحو الدميقراطية حيث يظن
كثريون أنهم عىل الطريق الصحيح.
اليوم يعود الجدل حول الدميقراطية من جديد من خالل االنتخابات الترشيعية
املرتقبة والتي ستكون أداة لفرز هذه املامرسة فهل سيذهب التونسيون إىل
نفس الدميقراطية مرتني؟
الثابت أن مالمح القانون االنتخايب الجديد ال تخفي جنوحه نحو مزيد تزييف
الدميقراطية حيث تهدف تفاصيل القانون إىل إدراج رشوط خاصة يف املرتشح
والعملية االنتخابية برمتها وتغفل الدور الذي سيضطلع به املجلس النيايب
املنصوص عليه يف الدستور والذي ال يبدو أنه سيكون أفضل من املجلس الذي
سبقه والذي توسم التونسيون خريا ً عند إقدام الرئيس قيس سعيد عىل تجميده
يف مرحلة أوىل ثم حله.
خالل أيام قليلة من انطالق حملة جمع التزكيات املستوجبة والتي ح ّددها
القانون بعدد  400تزكية مل يعد خف ًّيا عىل أحد أن هذا اإلجراء لن يصعب عىل
القوى السياسية الكالسيكية والتي تتح ّدث يف الكواليس عن مقاطعتها لالنتخابات
الترشيعية يف حني أنه من املتوقّع أن تدفع باملستقلني إىل املشهد متاماً مثل ما
حصل يف االنتخابات البلدية ونقصد هنا أساساً حزب حركة النهضة.
من الواضح أيضاً أن رشوط الرتشح ستعيد الجدل حول ما يس ّميه التونسييون
باملاكينة االنتخابية والتي يقصد بها أجهزة األحزاب الكربى القادرة تنظيميا
ولوجيستيا عىل التواجد يف كافة الدوائر االنتخابية واالنتشار داخل األوساط التي
تستوجب إمكانيات ضخمة ليست متاحة للجميع.
الخطري يف املسألة هو أن إرادة الناخبني قد ميت ّد إليها املال الفاسد منذ البداية
يف ما يبدو أنه وعد مبديئ باالنتخاب والذي قد يكون له مثن وبالتايل تصبح آلية
التزكية أداة تستعمل كمحرار انتخايب قد يكون له دور مه ّم يف التأثري عىل نوايا
التصويت من خالل اإليهام بتوسع القاعدة االنتخابية ملرشح معني وبالتايل دفع
الناخب املرتدد إىل انتخابه تحت غطاء املال الفاسد.
وحيث أن التونسييون قد أرهقوا من التزييف املتعمد لجوهر العملية
الدميقراطية والذي سيجعل واقعهم ملا بعد االنتخابات غري مختلف عماّ عرفوه
لسنوات عديدة خاصة إذا مل يتحقق القطع مع نفس األساليب االحتيالية التي
أوصلت كثريين إىل مجلس نواب الشعب ليتبني بعد ذلك أنهم ليسوا سوى
متخفني من املحاسبة أو ضالعني يف اإلفساد السيايس لحياة التونسيني.
ما يتداوله التونسيون هو أن هذا القانون االنتخايب قد ال يفيض إىل تكوين
مجلس نيايب يعكس متثيلية حقيقية للشعب قادرا ً عىل حلحلة اإلشكاليات
االقتصادية واالجتامعية املتفاقمة وخاصة مس ما كان يعترب خطوطاً حمراء
بالنسبة إىل املجالس النيابية السابقة كمقاومة الفساد والحد من تغول لوبيات
اقتصادية معينة تعمل تحت غطاء سيايس واسع شكلته بعض األطراف السياسية
مستغلة حزامها الربملاين والذي مكنها بالتايل من اكتساب حزام حكومي وفسح
الطريق أمام هذه اللوبيات دون حسيب وال رقيب.
يف الجانب اآلخر تتباين ردود األفعال بني الطيف الدميقراطي الواسع بني من
يعترب أن االنتخابات الترشيعية هي تواصل لنفس منظومة ما قبل  25جويلية مع
تغيري املس ّميات يف حني تواصل أطراف سياسية عديدة التعامل مع االستحقاق
االنتخايب من زاوية انضباطها الدائم لخيارات وتوجهات الرئيس قيس سعيد
وعدم انشغالها باملتابعة والتقييم ملا قد ينج ّر عن هذا التميش من أزمة سياسية
يف األفق يفرتض يف الدميقراطيني االنتباه إليها وبذل املزيد من الجهد لتقويم
العملية الدميقراطية عن أي انحرافات قد تحيط بها ،وهو ما يؤكد فكرة التنازع
حول طريقة الوصول إىل الدميقراطية غري بعيد عن الرباغامتية ورغبة بعض
األطراف يف التواجد يف املشهد بأي طريقة وبأي مثن حتى لو كان هذا الثمن هو
الرتاجع عن الدميقراطية نفسها.
كان من املنتظر أن يكون القانون االنتخايب انعكاسا للدميقراطية املبارشة األصلية
والتي ال ميكن تحريفها بطريقة إخفاء الوجه القبيح للدميقراطية املزيفة واإليهام
بأن إقرار سحب الوكالة والعزل سيغريان من أداء نواب الشعب وسيلزمانهم
بتنفيذ برامجهم يف حني مل يتساءل أحد عن الوسائل املتوفرة والكفيلة بتحقيق
هذه الربامج ،لذلك يبدو أن الواقع السيايس لن يتغري وأن املسألة ال تعدو أكرث
من الذهاب إىل نفس الدميقراطية املزيفة التي لفظها وعي الشارع بعد 25
جويلية مرتني بنفس الخطى املتثاقلة يف اإلصالح والتغيري وبنفس الحرية أمام أزمة
الدميقراطية التي يبدو أنه يُراد لها أن تتواصل.
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البناء القاعدي للرئيس:

* ناجح مبارك

املرور بقوة االنتخابات
يف انتظار الكشف عن العلل

مييض رئيس الجمهورية قيس سعيد اىل مبتغاه يف العودة اىل سلطة «الشعب يريد» وهو ما تحدث عنه يف كل لقاءاته مع
الوزراء والسفراء ليدخل بنا بعد سن القانون االنتخايب الجديد اىل مدار «البناء القاعدي» الناسف ملا سبق واملؤسس ملا لحق
حيث تعود فيه الكلمة الفصل اىل ابناء العامدات واملعتمديات يف مرحلة اوىل واالقاليم والجهات يف مرحلة الحقة ،وكل نائب
يقدم مرشوعا محليا عن خصوصيات جهته التنموية ومتطلباتها أمام غياب املرشوع الوطني جامع فام هي مزايا وعلل هذا
البناء القاعدي والذي ستتضح مالمحه الكربى من خالل انتخابات  17ديسمرب يف انتظار انتخابات مجلس الجهات واالقاليم؟
القاعدي مادام الشعار هو «الشعب يريد»
بالعودة اىل القانون االنتخايب الجديد لسنة
وهي ارادة تستمد مرشوعيتها من سلطة
 2022والناسف ملا قبله تتضح تجليات البناء
القواعد .أما االستاذ بالجامعة التونسية
القاعدي الذي يقوم عىل سلطة املحليات
واملحامي كامل بن مسعود فقد أكد «أن
والجهات واملعتمديات رغم ان عدد نواب
عدم التنصيص عىل االقرتاع العام الحر
املجلس النيايب القادم سيكون عدديا نصف
املبارش بالخطري واملتعمد» وهذا ما اصبح
املعتمديات ويبلغ عددها  274معتمدية
واقعا وال ينسب فقط ملنارصي الرئيس،
يف حني ان عدد النواب هو  151نائبا من
اما مسألة سحب الوكالة فهي مدخل
داخل الجمهورية مع  10نواب ميثلون
لعدم استقرار تركيبة املجلس النيايب
الخارج ،مام يعني ان االشكال الكامن يف
القادم والتالعب بإرادة الناخبني
هذا البناء القاعدي هو يف متثيلية واسعة
مع تكوين مالمح برملان
لجهات تتسم بكثافة سكانية اعىل يف الرشيط
صوري يف خدمة اهداف
الساحيل من بنزرت اىل جربة مدنني عىل
رئيس الجمهورية يف
حساب معتمديات الجهات الداخلية وقد
نظام رئايس.
يكون مثة نائب واحد ممثل لعدد من
الدوائر
أضيق
املعتمديات والعامدات مام يرض
والنقاش الضيق
بعملية تبليغ صوتها التنموي
يتصف البناء
واالجتامعي داخل مجلس
القاعدي الذي
النواب املرتقب.
رئيس
يروم
فلسفة االقرتاع عىل األفراد
الجمهورية قيس
مع تقديم كل مرشح لعدد
سعيد إرساءه اىل العمل بآراء
من التصورات االقتصادية
واصوات «اضيق الدوائر» مع
واالجتامعية
والتنموية
التصعيد من املحيل الضيق اىل
والسياسية بدءا بورقة
الجهوي عىل مستوى العامدات
التزكيات والتي تعقّد عملية
واملعتمديات مع تقديم كل نائب
التصديق عىل االنتخاب
ملشاكل جهته ورضورة الدفاع
بتزكية  400شخص من
عنها مع االستامتة يف تحقيقها واال
الدائرة االنتخابية ذاتها،
فإن سيف العزل وسحب الكفالة
واذا كان منارصي الرئيس
من الشباب العاطل عن العمل او الذي مير بظروف اقتصادية والكفاءة تنتظره ،وهكذا سيتحول الربملان اىل حلبة رصاع بني
صعبة رغم الشغل فإن الحصول عىل هذه التزكيات قد ممثيل كل جهة وخاصة بني ممثيل الجهات الداخلية املعدمة
يرض مبنارصيه أوال ويفتح الباب كام ن ّبه اىل ذلك عدد من تنمويا والجهات التي تتسم «بالرخاء النسبي» من الساحل
املراقبني أمام املال الفاسد والتي يفرض الرئيس قيس سعيد وصفاقس ولهذه الجهات معوقاتها كذلك.
ولهذا رأى ناجي جلول رئيس حزب االئتالف الوطني «ان
رضورة القطع معها .ولهذا اشتكت االحزاب املعاضدة لرئيس
الجمهورية مثل حركة الشعب وتونس اىل االمام والتيار الشعبي القانون االنتخايب سيفرز برملانا يس ّمى مبؤمتر الشعب العام
والتحالف من أجل تونس من هذه «التضييقات املوضوعية» وهو الذي سيكرس البناء القاعدي يف ابهى مظاهره وتجلياته
والصعوبات االجرائية واالختالف بني تزكيات مرشحي الداخل لينسف ما قام به الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ورجال
وتزكيات مرشحي الخارج كام ذكر يف اكرث من موضع االمني الحركة الوطنية الداعني تنظريا وسلوكا ومامرسة إىل الوحدة
القومية ونبذ العروشية التي ستعود اىل الواجهة يف برملان
العام لحركة تونس اىل األمام عبيد الربييك.
العروش والقبائل».
إهامل االقتصاد الوطني
«الشعب يريد ماذا»؟
يرى أستاذ القانون الدستوري سليم اللغامين ان دستور
امللفت للنظر ان «الشعب ...يريد» تحسني املعيشة اليومية
 2022أرىس نظاما رئاسويا يؤسس بدوره للنظام القاعدي وهذا
ما يتضح أكرث مع طريقة انتخاب النواب املمثلني للمحليات وتوفري املستلزمات الحياتية وتقديم تصورات عملية لنموذج
مع آلية سحب الوكالة مع املرور اىل انتخاب مجلس االقاليم تنموي اقتصادي واجتامعي جديد يقطع مع اخطاء املنظومة
وما يلفت االنتباه هو الباب االقتصادي واالجتامعي املحذوف السابقة فهل يكون ممثليه يف الربملان القادم يف مستوى
ومن املجالني االقتصادي واالجتامعي تتضح اكرث مالمح البناء التحديات؟
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ما بعد  25جويلية :حصيلة إنجاز أم وهم؟
«البرش فقط هم من يصنعون التاريخ ،حتى وإن مل يكونوا واعني بأنهم يفعلون ذلك ،حتى وإن كان
التاريخ الذي صنعوه ليس هونفسه الذي أرادوا صناعته».
(كارل ماركس).
بعد اثني عرش عاما عن الثورة الروسية األوىل  1905متكّن البالشفة بقيادة لينني من قيادة الثورة
السوفياتية  1917إىل االنتصار واالستيالء عىل السلطة يف لحظة سياسية فارقة يف تاريخ الشعوب؛ ألول
ّ
سيايس من قيادة الطبقات املسحوقة من عامل وفالحني ومه ّمشني إىل هزم الطبقات
مرة يتمكن حزب
ّ
املجرمة من قيرص ونبالء وبرجوازية ورأسامليني وما حام حولهم من عسكر وبوليس ومخربين وخدم
وحشم .ألول مرة يتمكن مهزومو التاريخ من أن يفتكوا حق تقرير مصريهم بأيديهم .تلك الرصخة
املدوية يف سامء الكون ويف قلوب املستضعفني دفعت املاليني من البرش إىل الثورة وخاصة حلم الثورة
وإمكانية الثورة .يف الصني ( ،)1949 - 1911يف كوبا ( ،)1959-1953يف فيتنام ()1975-1955؛ كل هذه
الثورات املظفرة كانت لها مسارات مختلفة الواحدة عن األخرى ولكنها كلها أنتجت قيادات تاريخية
مشهورة أكرث من نار عىل علم :ماوتيس تونغ ،فيدال كاسرتو ،هويش منه.
يف املقابل بعد اثني عرش عاما من الثورة التونسية األوىل  17ديسمرب  2010يجلس قيس سعيد يف

عندما نتحدث عن الوعي املغلوط اوالوعي
الكاذب أو الوعي املعاكس نحال آليا اىل
مصطلح االغرتاب؛ الذي يفرس بدقة شعور العجز
واإلحباط الذي متكنا من املواطن التونيس بعد
الخيبات السياسية التي عاشها إبان االنتخابات
األوىل سنة  2011ثم انتخابات  2014إضافة اىل
تشعب ال ُّنظم االجتامعية والسياسية بعد الثورة
وغالء املعيشة والكساد االقتصادي مام ع ّمق
أزمته الشخصية وأصبح غري قادر عىل الوعي
مبأساته ،مام يصعب عليه االختيار ويقع يف وهم
االختيار السليم.
ال يشء مينع من ان نستعمل هنا مصطلح
االغرتاب لوصف ما حدث وما يحدث يف تونس
عىل الصعيد االجتامعي والسيايس خاصة بعد
نتائج االستشارة االلكرتونية واالستفتاء عىل
الدستور الجديد ،اللذين مل يشهدا مشاركة
مكثفة من الناخبني .لكن انتخابات  2019التي
جاءت بقيس سعيد للحكم ،شهدت مشاركة
مكثفة خالفا ملا هو متعارف عليه بأن النتائج
األكرث شيوعا يف حالة االغرتاب السيايس؛ هي
االمتناع عن التصويت والتصويت االحتجاجي.
مام يدفعنا اىل الجزم بأن هذا االختيار الشعبي له
أسباب أخرى غري االغرتاب أو إضافة اىل االغرتاب.
الرصاع الطبقي يف تونس إبان فرتة حكم بن
عيل كان متوازنا بني األعراف بقيادة منظمتهم
االتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات
التقليدية من جهة والشغالني بقيادة منظمتهم
االتحاد العام التونيس للشغل من جهة أخرى.
كانت الدولة حني ذاك تلعب دور الحكم املنحاز
لألعراف وذلك بإيعاز من املنظامت الدولية
كصندوق النقد الدويل والبنك العاملي تحت
شعار اإلصالح الهيكيل الذي كان يف الحقيقة
مرشوع التفكيك املمنهج للبنى واملؤسسات
الصناعية والتجارية يف تونس .هذا الوضع أدى
اىل ظهور وانتعاش فئات مهمشة عىل الجانبني.
فربز رجال أعامل جمعوا ثروات طائلة يف فرتات
قصرية من خالل االستثامر يف االقتصاد املوازي
أي بالتهريب والتهرب الجبايئ وما يرافقهم من
رشوة وفساد وإفساد إلطارات الدولة املكلفني
بحامية االقتصاد واألمن يف البالد .وأكرب تعبرية

عن هذه الفئة التي عظم
شأنها يف أواخر حكم بن
عيل هم «الطرابلسية»
الذين مل يكونوا وحدهم،
بل كانوا الشّ جرة التي
يستظل تحتها كل املارقني
ّ
عن القانون والتي يف اآلن
نفسه تح ُجب عنا رؤية
فئة هامشية أصبحت
قوة فاعلة ته ّدد ليس
فقط رأس املال التقليدي
بل الدولة بكل هياكلها؛
مبا أن التهريب ال يحدث
فقط عىل الحدود ،بل
أه ّم جزء فيه يحدث
داخل املدن لذلك يحتاج
إىل لوجيستك كبري ال
ميكن أن توفره إال دوائر
محكمة التنظيم ومتمكنة داخل اإلدارة ويف كل
هياكل الدولة (نعرف من خالل شهادة عامد
الطرابليس أن بن عيل نفسه كان يرشف عىل بيع
الخمور والكحول املهربة).
من جهة أخرى أدى غلق املصانع وترسيح
العامل ووقف االنتداب يف الوظيفة العمومية
اىل تض ّخم عدد العاطلني عن العمل من أصحاب
الشهادات الجامعية وغريهم كثري من مختلف
الفئات العمرية وأصبحوا جيشا من العاطلني
الذين مل يجد لهم حكم بن عيل حلوال جذرية
غري القمع والتهميش .فحاول البعض منهم
التنظم يف تنظيامت تدافع عن حقهم يف الشغل
الكريم ولكن الدولة مل تعرتف لهم ال بحقهم يف
الشغل وال بحقهم يف التنظم يف أطر قانونية ،أما
يبق أمامهم غري االسرتزاق يف أعامل
اآلخرين مل َ
هامشية كبيع السلع امله ّربة عىل حافة الطريق
أو داخل محالت ترشف عىل حاميتها وابتزازها يف
اآلن نفسه العائالت الحاكمة واألشخاص التابعون
لها .أو استعامل عربة لبيع الخرض والغالل كام
فعل البوعزيزي واآلالف اآلخرين.
الثورة التونسية كانت انتفاضة امله ّمشني من
تحت ض ّد الدولة وأجهزتها املنحازة ليس فقط

أعىل قمة هرم السلطة كرئيس جامعا كل السلطات يف يده ،معتمدا عىل دستور خطه بيده ،مرتددا
كعادته ،منددا بالفساد واملفسدين ،منتظرا للدعم الشعبي الذي سيأيت عن طريق انتخابات حدد هو
بنفسه رشوطها وستفرز مجلسا ليس له سلطة معه.
فهل قيس سعيد هو القائد التاريخي للمرحلة ،الذي سوف يقيض عىل الفساد واملفسدين ويقوم
بثورة من خالل الرشكات األهلية التي سوف يحارص بها الرأسامليني وامله ّربني ومينح بها الفرصة
للمفقّرين وامله ّمشني للمساهمة يف إدارة الشأن العام فتنتفي الرشوة واملحسوبية ويستقيم حال
العباد والبالد؟
قطعا قيس سعيد ليس قيادة تاريخية ،هذا يشء معلوم ،ولكن قيس سعيد هو اختيار شعبي؛ مبا انه
وصل إىل سدة الحكم بواسطة نسبة كبرية من أصوات الناخبني يف انتخابات ليس املجال هنا للخوض
يف الظروف التي أحاطت بها .هذا يحيلنا بالرضورة اىل طرح السؤال بشكل مغاير .هل هذا االختيار
الشعبي كان مغلوطا أو ناتجا عن وعي مغلوط؟ أم انه انسجام تام مع املسار الثوري يف تونس واملنحى
الذي اتخذه منذ البداية بإقرار االنتخابات فيصالً يف العملية السياسية من املجلس التأسييس إىل حدّ
انتخاب قيس سعيد رئيسا؟

للرأساملية االحتكارية الحاكمة منذ عقود بل
أيضا للمه ّربني واألثرياء الجدد.
بعد تهريب بن عيل ودخول الطبقة العاملة
املنظمة للرصاع وحسمه لصالح تغيري بدأ مرتبكا
منذ البداية وحدد سقفا ملطالبه يكون فيها
االنتخاب هو الحكم .وبعد خيبات  2011و2014
من الجانبني ،مثلت انتخابات  2019محطة أخرى
لحسم الرصاع؛ بعد ان تصالحت الرأساملية
االحتكارية مع األثرياء الجدد وبارونات التهريب
وشكلوا جبهة واحدة تعمل من اجل فرض
هيمنة جديدة تحافظ فيها كل الجهات املورطة
يف تخريب البالد من مهربني وأجهزة دولة
ورأسامليني احتكاريني ورأس مال اجنبي عىل
مصالحها .يف املقابل الطبقة العاملة املنظمة التي
تشارك يف االنتخابات واملكونة أساسا من رجال
التعليم وخريجي الجامعات واملوظفني كانوا هم
حسب اإلحصائيات األغلبية التي صوتت لفائدة
قيس سعيد ألنها رأت فيه شخصا يشبهها :رجل
تعليم ،مثقف ،ال عالقة له باملال وال باألعامل.
بوصول قيس سعيد إىل سدة الحكم تنفس
عدد كبري من املواطنني الصعداء بعد ان أرهقهم
الحراك الثوري والخيبات املتتالية وكأنهم سلموا
البالد اخريا ً اىل أيا ٍد أمينة.

اخريا ً هل ميثل قيس سعيد فعال اختيار الطبقة
العاملة الناخبة أم كان اختيارا مغلوطا ناتجا عن
حالة االغرتاب التي يعيشها املواطن التونيس مام
دفعه اىل االختيار الذي خططت له بكل دقة
الدوائر الحاكمة موهمة الجميع بأنهم بفعلهم
هذا قطعوا الطريق عن املافيات واسرتدوا
السلطة باسم إرادة الشعب ووضعوا كل السلطة
يف يد واحدة.
بعد ثالث سنوات من هذه االنتخابات وبعد
اثنتي عرش َة سنة من بداية الحراك الثوري ميكن
لنا الجزم بأن ما يقدمه قيس سعيد ضعيف
وضعيف جدا (حتى نبقى يف حدود لغة رجال
التعليم) وال يرقى إىل مستوى الحدث األول أي
الثورة وال إىل مستوى الثقة التي منحها إياه
ناخبوه وقد يكون الرئيس نفسه وهو ليس
مبعزل عن اآلخرين يعيش حالة اغرتاب تدفعه
إىل اإلقدام عىل إصدار قرارات وقوانني ومراسيم
تخدم أوال وأخريا ً مرشوع الهيمنة الذي تسعى
ظل انتصار طبقة
إليه الدوائر الحاكمة يف ّ
املهربني التي طبعت الْ َي ْو َم بسلوكها وأخالقها
وأسلوب عيشها املنح ّط واملتكالب كل أوجه
الحياة يف تونس.
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عودة الفساد السيايس بق ّوة:

«مشاركة مقنعة» لألحزاب وأصحاب النفوذ املايل

* لطفي املاكني

بدأت مع تتايل االيام تتضح صعوبة تنفيذ او التقييد باالجراءات املتضمنة بالقانون االنتخايب الجديد
خاصة يف ما يتعلق بالتزكيات ومنع التمويل العمومي ومثل هذه الوضعية يصعب معها عىل االفراد املرتشحني
لالنتخابات الترشيعية املنتظرة يوم  17ديسمرب القادم االلتزام بتلك الرشوط املجحفة من منظور اغلب املتابعني
واملحللني وحتى باقي مكونات املجتمع املدين والسيايس يف اآلن نفسه.
كام ان الصعوبة باتت متداولة حتى من قبل اعضاء هيئة االنتخابات التي تسهر عىل تنفيذ املسار االنتخايب
دون ان تتدخل يف كيفية وضعه التي هي قرار سيايس بالدرجة االوىل اال ان العدد الكبري من التزكيات يحول
دون متكن الكثري من الراغبني يف الرتشح من تحقيق ذلك اذ ان العدد املتداول سابقا اي قبل صدور املرسوم كان
* تأويالت
وقد فتحت هذه الوضعية باب التأويالت اذ ان
تلك الرشوط ستخدم اصحاب النفوذ املايل وهذا ما
ا كد عليه بيان املسار حني اشار تحديدا ان القانون
االنتخايب يخدم جامعات الضغط والوجاهات وتشجع
املال السيايس املشبوه وهو ذات املوقف الذي عرب
عنه حراك  25جويلية يف ندوته الصحافية حني اكد
عىل ان التزكيات تفتح الباب للامل الفاسد اي ان
اصحاب املال لهم حظوظ وافرة للرتشح والنجاح
يف االنتخابات اذ ان فرض ذلك العدد املرتفع من
التزكيات ويف مثل هذه الظروف الصعبة اقتصاديا
واجتامعيا تشجع اصحاب النفوذ املايل عىل استغالل
تلك الظروف للمتاجرة بالتزكيات وبالتايل لن يقدر
ا صحاب الكفاءات والخربات عىل استاملة املزكني
ذلك ان عملية تنقلهم اىل مقرات البلديات يتطلب
امكانيات لوجستية مه ّمة هذا اذا تعلق االمر
باملناطق الحرضية او الداخلية وهذا لن يقدر عليه
اال من يحتكمون عىل املال الوفري وكان االمر سيكون
متيرس لو سمح القانون االنتخايب لالحزاب بالرتشح
خاصة تلك التي لها امتداد من الهياكل القاعدية
مبختلف جهات الجمهورية.

هل ارتدت الشروط
المجحفة سلبا على
المسار االنتخابي؟
* فرضيات
ودفعت مثل هذه الرشوط التعجيزية اىل عدة
فرضيات يراها املراقبون االكرث «واقعية» وهي ان
تدفع االحزاب او االئتالفات او الجهات اىل املشاركة
املخفية اي دعم ومساندة مرتشحني بصفة فردية
عىل أساس القرب الفكري او االيديولوجي دون
االعالن عىل ذلك مع توفريها التزكيات الالزمة التي
لن يقدر عليها الكثريون خاصة وان اغلب الرتشحات
وبحسب رشوط القانون االنتخايب ستكون ملن هم
يف اوضاع مادية غري متيرسة وبالتايل ستعرض عليهم
مختلف وسائل الدعم وهنا قد تتدخل االحزاب
وكذلك اللوبيات املتنفذة وهذا ما مل تنفيه مختلف
القراءات والتحاليل اذ يبدو ان مقاصد من وضع

يف حدود  200تزكية وهذا ما قد تكون مل ترى فيه عائقا اال ان الرتفيع يف ذلك العدد ليستقر عىل  400تزكية
أصبح عائقا وهذا ما ذكره الدكتور عدنان االمام استاذ القانون الدستوري يف حديثه لـ «الشعب» مبا يجعل ذلك
الرشط حاجزا ملا يتطلبه من امكانيات مادية وبرشية ال يقدر عليها املرتشح بصفة فردية
وذهب حراك  25جويلية يف نفس اإلتجاه اذ اكد يف لقاء اعالمي عىل ان الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
غري جاهزة لوجستيا ملاراطون التزكيات مع الدعوة اىل تبسيط االجراءات او الرتاجع عن رشوط وتأجيل العمل
بها لالستحقاق القادم وقد اعترب حزب املسار الدميقراطي االجتامعي يف بيانه نهاية االسبوع املايض ان الرشوط
املتضمنة بالقانون االنتخايب تعجيزية مبا يجعل الرتشحات منحرصة يف مجموعات معينة.

بعض القراءات
تتوقع حصول عزوف
من الناخبين
القانون االنتخايب كانت مركزة بدرجة اوىل عىل تحييد
االحزاب او ابعادها عن املشاركة ليتبني الحقا ان ذلك
الخيار كانت له تداعيات قد تعيق وصول الكفاءات
التي كانت الغاية االساسية يف ذهنية من وضع
القانون وقد تجلّت هذه التخوفات خالل لقاء رئيس
الجمهورية برئيسة الحكومة حني اشار إىل سعي
لوبيات املال للهيمنة عىل املسار االنتخايب وبالتايل بدأ
املشهد كمن اطرد من الباب فعاد من الشباك وهذا
ما استنتجه املالحظون وربطوه مبارشة بعملية اقصاء
االحزاب النه لو ظلت مشاركتها قامئة ملا تخفت
اللّوبيات وقوى النفوذ املايل والعشائري وراء ستار
الرتشحات الفردية.
* عزوف متوقع
كام تطرح هذه الوضعية مدى قدرة املرتشحني

بصفة فردية عىل تحفيز الناخبني عىل املشاركة يوم
االقرتاع هو الدور الذي كانت تقدم به االحزاب يف
االستحقاقات السابقة رغم ان البعض قد يربط بني
التزكيات واعداد املقبلني عىل صناديق االقرتاع اال
ان ذلك ليس امرا ثابتا الن التزكية ليست مرشوطة
بالذهاب يوم االنتخابات اىل مراكز االقرتاع ولعل
ما حصل يف االنتخابات الرئاسية السابقة يبني عدم
وجاهة ذلك القول وبالتايل فان عدد من املتابعني
يتوقعون نسبة عزوف لغياب االحزاب عن الترشيعية
القادمة وقد تجلت بوادرها يف نسبة املشاركني يوم
االستفتاء يوم  25جويلية املايض اذ انه ورغم ما
تعرفه االحزاب من صعوبات ومشاكل داخلية فان
عدد منها له القدرة عىل التعبئة وهذا ما يتبني
خالل االجتامعات العامة التي تنظمها يف املناسبات
املختلفة ومن هنا فان تداعيات تغييب االحزاب
وبحسب قراءات مختلفة ستكون مأث ّرة يف الترشيعية
 17ديسمرب كام ان امتداد تلك التداعيات سينعكس
عىل تركيبة من سيدخلون الربملان القادم وما سيظهر
الحقا من طرح لالفكار والربامج ومدى استجابتها
ملشاغل عموم املواطنني ام انها ستعكس من دعمهم
للوصول اىل مقاعد مجلس النواب الشعب.

الباحثة سريين بن خذر
يوجد ترابط بني االحياء العشوائية وتدني الخدمات واملرافق األساسية
* لطفي املاكني

اليهم.
* مراجعة التصورات والربامج
استنتجت الباحثة سريين خذر ان مختلف
املؤرشات املعتمدة تدل عىل ان الفوارق تتوسع
يف حركة ال تتوقف بني عديد املناطق وخاصة
التي تعاين من تدين املرافق والخدمات مثل ما هو
الحال بالشامل الغريب واملناطق الحدودية بجنوب
البالد والتي عرفت يف السنوات القليلة املاضية
حركات احتجاجية مثل ما حصل بالكامرون
للمطالبة بالتنمية والتشغيل وتحسني اوضاعهم املعيشية واخراج مناطقهم
من التهميش والتغييب والتجاهل وذلك باقرار مشاريع تنموية تغيرّ من واقعهم بصفة جذرية بعيدا عن
االرتجالية.
وترى الباحثة ان املطلوب من الدولة القيام مبراجعة مختلف التصورات والربامج حتى يستفيد املواطن
من التنمية الحقيقية حتى ال تبقى مجرد شعارات ال غري.
* االقتصاد التشاريك
تواصال مع البحوث امليدانية التي ينجزها منتدى الحقوق االقتصادية واالجتامعية تعرض اليوم
الخميس  13أكتوبر دراسة تحت عنوان «سوق نهج اسبانيا او منهاج االقتصاد الشارعي يف تونس» (مقاربة
سوسريانرثوبولوجية) ومتثل هذه الدراسةمثرة مرشوع بحثي علمي دام قرابة السنة بني بحث ك ّمي وكيفي
ووصفي وتحليل للمعطيات اإلمبرييقية عرب مقاربات متعددة االختصاصات إذ حاول الباحثون الذين انجزوا
هذه الدراسة ان ال يكتفوا مبشاركة نتائج البحث مع القراء بل ان يشاركوا معهم تجربة الكتابة عن الظاهرة
لحظة معايشتها يف كل املستويات ومنها معظلة طرح االسئلة املناسبة للتمكن من انتاج مقاربة ميكن من
خاللها تشخيص االسباب والكيفيات وتقديم االجابات عن اسئلة ماذا وملاذا وكيف يف عالقة بإشكالية كل
ما هو غري نظامي يف اقتصاد الشارع بنهج اسبانيا ال باعتباره منوذجا لدراسة حالة فقط بل منطلقا لتوسيع
البحث عرب املقاربة يف املستقبل وتعميم النتائج بغية تحقيق يوتوبيا يحلم بها جيل كامل من الباحثات
والباحثني وهي وضع اسس سوسيولوجيا تونسية قادرة عىل ان تفهم الظواهر االجتامعية يف تونس وتفسريها.

السكن الهامشي
بات رديفا لالعمال
الموازية وغير القارة

توقفت الباحثة سريين خذر (دكتورة بجامعة تونس) يف مداخلتها خالل
الندوة التي خصصت لعرض الكراسات الصادرة عن املنتدى التونيس للحقوق
االقتصادية واالجتامعية يف عددها السابع عند ترابط التهميش االجتامعي باالطار
املكاين واملقصود هنا االحياء املنترشة حول املدن حيث انكب الباحثون يف العلوم
االنسانية عىل دراسة الظواهر التي افرزت غياب التهيئة العمرانية بعديد املناطق
من البالد.
اعتربت الباحثة ان تداعيات االزمة املالية إنعكست سلبا عىل اغلب رشائح
املجتمع وهو ما زاد من تعميق االقصاء االجتامعي خاصة فرتة ما بعد الكوفيد
وما كشفته من هشاشة نسبة كبرية من اوضاع التونسيني وبالتالي بدت الفوارق جلية بني الطبقات داخل
املجتمع بالرغم من ان السنوات السابقة عرفت ما يسمى بالثورات العربية التي كانت فيها ا حتجاجات
الشعوب من اجل القضاء عىل تلك الفوارق وتحقيق اكرب قدر ممكن من العدالة االجتامعية عىل أساس
شعارات الحرية والكرامة والتشغيل والتعليم والصحة والسكن الذي بات غاية تحتل اولوية لدى عموم
العائالت التي اصبحت عاجزة عىل تأمني ظروف عيشها ومن ههنا كان االلتجاء اىل السكن الفوضوي والذي
خلق بدوره احياء ال تخضع الي تهيئة عمرانية.
* املكان يحدد املستقبل!
بينت الباحثة انه من مظاهر االزمة االقتصادية واالجتامعية املستفحلة اتجاه الفئات الهشة اىل االساليب
غري النظامية لتأمني السكن دون مراعاة الي ضوابط و ما قد يرتتب عنها مستقبال اذ ان االطار املكاين ونعني
العيش يف تلك االحياء العشوائية سوف لن يضمن لسكانّه مرافق وخدمات جيدة بداية من التعليم والصحة
والنقل وافاق التشغيل الحقا وترى ان كل تلك العوامل اصبحت معيقة لسكان تلك االحياء أمام تحقيق
مستوى متدرس جيد أو تحت مسار مهني مرموق اذ ان املقيمني بتلك االحياء يختارون يف الغالب وتحت
تأثري األزمة التي تعيشها البالد عىل امتهان اعامل غري خاضعة للقوانني ان مل نقل خارجة عنه وهو ما بات
يعرف الحقا باالقتصاد املوازي والذي يحتوي عىل أعداد كبرية ممن هم خاضعني للظروف التي ذكرت سابقا.
كام خلقت تلك االوضاع نوعا من «التضامن والتقارب» بني متساكني تلك االحياء وتجسدت يف سلوكات
معينة متداولة من قبلهم يرونها قاسام مشرتكا بينهم متثل تغيريات تدل عىل نوع من الخصوصية بالنسبة
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وزارة الداخلية
والية الكاف
بلدية ساقية سيدي يوسف

إعالن بتة عمومية
للمرة الثانية لسنة 2023
يعتزم رئيس بلدية القلعة الخصبة اجراء بتة عمومية للمرة الثانية باالشهار واملزاد العلني للمرة الثانية يوم الجمعة  28أكتوبر  2022مبقر البلدية وذلك لتسويغ املعاليم املوظفة عىل الفصول التالية:

بيان الفصول
ـ السوق العامة
ـ امنة الدواب (وقوف الحيوانات ،تسجيل
الحيوانات ،الطريق العام)

تاريخ وتوقيت ومكان البتة

الثمن االفتتاحي الضامن
الوقتي
271٫700٫000د 27٫170٫000د يوم الجمعة  28اكتوبر 2022

فعىل كل الراغبني يف املشاركة والذين مل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الدولة او الجامعات املحلية وليست
لهم سوابق عدلية او يف حالة إفالس أن يسحبوا من البلدية االستامرة املعدة للغرض لتعمريها وارجاعها قبل
موعد البتة مع تقديم الوثائق التالية:
 1ـ بطاقة التعريف الوطنية.
 2ـ كراس الرشوط ممىض من طرف املرتشح ومعرف بامضائه.
 3ـ شهادة سارية املفعول يف االنخراط بالصندوق الوطني للضامن االجتامعي.
 4ـ نظري من الباتيندة سارية املفعول (املعرف الجبايئ) طبقا ملقتضيات الفصل  56من مجلة الرضيبة عىل
دخل األشخاص الطبيعيني والرضيبة عىل الرشكات.
 5ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمرتشح
 6ـ شهادة إبراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية
 7ـ نسخة من العقد التأسييس للرشكة اذا كان املتعهد شخصا معنويا
 8ـ ترصيح عىل الرشف يثبت ان مقدم العرض ليس يف حالة افالس
 9ـ نسخة من اثبات تأمني وقتي ( ٪10من السعر االفتتاحي) مببلغ قدره سبعة وعرشون الفا ومائة

مدة اللزمة
من  01جانفي  2023إىل غاية  31ديسمرب 2023

وسبعون دينارا (27٫170٫000د) مسلم من قبل قابض املالية محتسب البلدية
توضع الوثائق املذكورة بظرف مغلق ال يتضمن اي معطيات حول مقدم العرض اال عبارة «ال يفتح لزمة
استخالص املعاليم املتوظفة عىل السوق االسبوعية وآمنة الدواب لبلدية ساقية سيدي يوسف لسنة »2023
ويرسل بالربيد مضمون الوصول او الربيد الرسيع او يودع مبكتب الضبط بالبلدية مقابل وصل إثبات عىل أن
يكون آخر أجل لقبول الرتشحات يوم الخميس  27اكتوبر  2022عىل الساعة الخامسة والنصف مساء (يعترب
ختم مكتب الضبط) ويتم فتح امللفات االدارية يوم الجمعة  28اكتوبر  2022عىل الساعة العارشة صباحا يف
جلسة علنية مبقر البلدية وتكون جلسة التبتيت اثر االنتهاء من فرز امللفات االدارية للمرتشحني مبارشة يف
نفس اليوم.
ـ ان عدم االستظهار بكافة الوثائق املبينة اعاله يف اآلجال القانونية يرتتب عنه الحرمان من املشاركة
ـ تحتفظ البلدية بحق عدم امتام البتة عند االقتضاء وال تصبح نافذة املفعول اال بعد املصادقة عليها.
وملزيد االرشادت ميكن مراجعة كراس الرشوط املوضوعية عىل الذمة بقرص البلدية أو عن طريق الهاتف
اثناء أوقات العمل االداري عىل الرقم 78258720 :أو رقم الفاكس .78258311

وزارة الصحة
المستشفى الجهوي بالكاف

إعالن طلب عروض وطني حصريا عرب منظومة الشراء العمومي
على الخط www.tuneps.tn
اقتناء املستلزمات الطبية accessoires pharmaceutiques
2023/01
يعتزم مدير املستشفى الجهوي بالكاف االعالن عن طلب عروض وطني يتعلق باقتناء املستلزمات الطبية وفقا ملقتضيات كراس الرشوط الفنية واالدارية الخاصة وذلك طيلة سنة .2023
فعىل الراغبني يف املشاركة سحب كراس الرشوط مجانا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط .www.tuneps.tn
ترسل العروض الفنية واملالية يف اجل اقصاه يوم  09نوفمرب  2022عىل حدود الساعة  10٫30وجوبا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط  tunepsمفصلة بكراس الرشوط موضوع طلب العروض وطبقا لدليل االجراءات
الصادر عن الهيئة العليا للطلب العمومي واملصادق عليه يف  31أوت . 2018
يرسل الضامن الوقتي ومضمون السجل التجاري والعينات وبقية العرض الفني املتجاوز الحجم االقىص املحدد باملنظومة خارج الخط بظرف مغلق يذكر عليه عبارة اكيد جدا «تكملة للعرض عدد  2023/01املتعلق باقتناء
املستلزمات الطبية» ويحمل اسم املشارك وعبارة ال يفتح عن طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد الرسيع عىل العنوان التايل :املستشفى الجهوي بالكاف شارع الوالية  7119الكاف.
أو تسلم مبارشة إىل مكتب الضبط التابع للمستشفى الجهوي بالكاف مقابل وصل ايداع يغلق باب الرتشح اليا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط (تونيبس)  www.Tuneps.tnيوم  09نوفمرب  2022عىل الساعة .10٫30
يتم فتح العروض بنفس اليوم  09نوفمرب  2022عىل الساعة  10٫00يف جلسة علنية مبقر ادارة املستشفى.

اخلميس  13أكتوبر  - 2022العدد 1716

15

متابعات

الحياة المدرسية زمن التحوّالت «المالمح والرهانات»

اللغة أهم مشاكل املعرفة وحاجة إىل  1200مخرب
ما هي مشاغل املدرسة التونسية العمومية والخاصة؟ وما هي االبعاد املطروحة يف اإلصالح الرتبوي؟ وكل ما له عالقة بالشأن
الرتبوي عموما .كيف نقيم املعرفة يف زمن التحوالت مالمحها ورهاناتها؟ ملعالجة هذه اإلشكاليات نظم املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات بتونس ندوة علمية اثثها خرباء جامعيون ومتفقدون تربويون.
تأخذ املعرفة من خالل تقسيمها التقليدي شكل مواد دراسية.
اال ان هذا الشكل التقليدي يشهد تحوالت تبدو مفروضة
وهي تحوالت اجتامعية ،تحوالت قيمية ،تحوالت اقتصادية،
وتحوالت تقنية .اال اننا اليوم نواجه معطيات جديدة تفرض
علينا إعادة النظر يف املضامني الدراسية فمن غري املعقول ان
يتلقى التلميذ يف القرن الحادي والعرشون املضامني نفسها التي
تلقيناها يف ستينات القرن العرشين
إذ ال ب ّد من إعادة صياغة واعادة
بلورة وصياغة املضامني املدرسية،
وكيف ميكن تجاوز هذه املفارقات
التي نالحظها اآلن فال ب ّد للمدرسة
ان تعيد صياغة افقها ورهاناتها
وصياغة أهدافها ورغم التحوالت
التي شهدتها تونس فإن مضامني
الرتبوية مل تتغري لتتغري معها مالمح
التلميذ الجديد .إشكال آخر يُطرح
حول املح ّددات السياقية االجتامعية
والرتبوية يف صياغة املحتوى املعريف
للمدرسة التونسية فخصائص املعرفة
تتميز مبجموعة من املواصفات.
وكيف ميكن بناء معرفة ناجعة
ومفيدة يف ظل االنفجار املعريف الذي
نشهده يف العامل اجمع؟ سؤال ثالث
هو من يصنع الربامج املدرسية ومن يُحددها وهل املسألة
محددة باملسلك اإلداري والبيداغوجي لوزارة الرتبية ام هنالك
أطراف أخرى تتداخل وتشارك يف صياغة املعرفة املدرسية؟
املدرسة وظاهرة الجمهرة
أزمة املدرسة مركبة تتداخل فيها عدة ابعاد ثقافية اقتصادية

اجتامعية وتربوية وللحديث عن عمق هذه املسألة كان لزاما
العودة اىل البدايات أي اىل املرشوع التحديثي الذي شهدته
املدرسة التونسية يف بداية االستقالل باعتبار انه ت ّم اعتبار
املدرسة التونسية بوابة الحداثة آنذاك وقد أقر قانون 1991
اجبارية التعليم واعتمدت املدرسة حينها املقاربة باألهداف
واعتمدت املناظرات الوطنية معيارا لالرتقاء (مناظرة السنة

املشكل؟ وما هي العوامل التي ساهمت يف هذه الوضعية؟
اعتقد ان هنالك وضعيات داخلية من خالل نتائج املناظرات
(مناظرة السادسة او التاسعة او الباكالوريا) فقد ذكر وزير
الرتبية فتحي السالويت أن حوايل  73يف املائة من تالميذ التاسعة
أسايس هم يف حالة شبه امية وان هنالك  75يف املائة من تالميذ
السادسة أسايس مل يتحصلوا عىل معدل يف مادة الحساب وان
هنالك  45يف املائة من نفس املستوى مل ي ْحصلوا عىل معدل
يف مادة اللغة العربية من بينهم  43يف املائة مل ي ْحصلوا عىل
معدل يف مادة الفرنسية .باإلضافة اىل معدل الرسوب والترسب
تظل داخلية طبعا .لو اخذنا التقييامت
املدريس .هذه تقييامت ّ
الخارجية ولعل أهمها «بيزا» والتي
تعتمد عىل مدى اتقان التالميذ
مهارات يف مجال الرياضيات
واللغات ملن هم يف سن  15سنة
فإن نتائجها تشري اىل فشل املنظومة
الرتبوية التونسية واألسباب تكمن
يف ان املدرسة التونسية اعتمدت
مقاربات مل تقم عىل التعرف والفهم
والتوظيف فالجامعات اليوم تعتمد
يف قبول الطلبة اىل جانب نتائجه
العلمية سرية ذاتية لقياس مدى
انخراط هذا املرتشح يف الحياة
االجتامعية واملدنية وفعالياته
كمواطن داخل املجتمع وهي من
املشاكل يف تونس اذ اننا فصلنا بني
الحياة املدرسية والحياة االجتامعية
يف تونس .النقطة األخرى هي رقمنة
املدرسة ومدى قدرة الطالب عىل
تحويل البيانات اىل قرارات ومبادئ فوزارة الرتبية مل توفر سوى
 40مخربا للبحث يف حني انها تحتاج اىل حوايل ألف ومائتي
مخرب .مشكلة اخرى هامة هي لغة التدريس وهي من اهم
مشاكل املعرفة يف تونس .والتي أصبحت تمُ ثل عائقا تعليميا .لقد
اختارت تونس اللغة الفرنسية منذ االستقالل كلغة للعلوم نظرا
إىل عدم وجود كفاءات متتلك لغات أخرى للتدريس لقد حقق
هذا الخيار نتائج جيدة يف البداية لكنه أصبح ميثل اشكاال أمام
ظاهرة التعدد اللغوي مع اإلشارة اىل ضعف التلميذ التونيس يف
امتالك اللغة الفرنسية .وبعيدا عن كل التقييامت األخرى ميكن
القول إن كل علم ميكن تقييمه من خالل موضوعه ومنهجه
ومصطلحاته إذ أنه من الصعب اعتامد لغة لتدريس العلوم
واملعارف ونحن ال نتقن هذه اللغة.
* أحمد

السادسة ابتدايئ ومناظرة الباكالوريا) كام كانت املدرسة
التونسية مصعدا اجتامعيا فمن ينال شهادة يتحصل عىل
مركز اجتامعي ووظيفة مهنية ومع بداية التسعينات (اإلصالح
الرتبوي  )2002تغريت املعايري فتم اعتامد املقاربة بالكفايات
ووصلت نسبة التمدرس اىل  99يف املائة كام تم اعتامد سياسة
اإلبقاء مبعنى العمل عىل إبقاء التلميذ
هل من تسوية عادلة مللف املفروزين أمنيا؟
أطول فرتة عىل مقاعد الدراسة قابلته
* حاتم النقاطي (جامعي وكاتب)
نسبة انقطاع وترسب مدريس وصلت
من املؤمل بعد حراك  25جويلية أن تتواصل املظامل بحق املناضلني الذين ساهموا يف بناء اآلن اىل ما يقارب  100الف مترسب
ثورة  17ديسمرب  ٬ 2010ذلك أن العديد منهم طالهم االنتقام السيايس النهم جاهروا سنويا.
بعدائهم للفساد واالستبداد زمن «بن عيل» فدفعوا مثن مواقفهم فنكل بهم وحرموا املنظومة أمام التقييامت الدولية
من حقهم يف الشغل .ورغم سقوط دولة الفساد واالستبداد وثبوت تجاوز السلطة يف ما هي التقييامت التي خضعت لها
ملفاتهم ونيل البعض منهم ألحكام قضائية فإن املظلمة ما زالت مسلطة عليهم .هؤالء املدرسة التونسية باعتبارها الوضعية
مناضلون كانوا ضحايا تقارير أمنية إرشادية اعتمدتها دولة الفساد واالستبداد لتمنعهم
من حقهم يف الشغل والكرامة وعىل الحكومة الحالية أن توقف هذه املظلمة التي طال
تعزية إلى عائلة الزميل أنس العامري
مداها ومتكنهم من حقوقهم خارج كل فرز ايديولوجي ومن غري تالعب بقامئتهم املثبتة
بالوقائع ،ويف غياب كل محسوبية يف تنفيذ ما تعهد به من سبق من الساسة لتسوية
انتقل إىل رحمة الله الصديق والزميل أنس العامري
عادلة للملف.
هؤالء أحرار وعىل الدولة أن تجازيهم بتمكينهم من حق العمل .عىل حكومة الرئيس الذي كانت له كتابات صحفية يف جريدة «الشعب».
أن تجعل من أولوياتها الترسيع ّ
بحل نهايئ لهذا امللف ذلك أن الجمهورية الجديدة لن رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وإنا
تكون ممكنة إال يف حضور أنوار الحرية والشغل والكرامة الوطنية.
لله وإنا إليه راجعون.
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اقتصــاد

ارتفاع كلفة الشحن ت ُعوق تصدير الغالل إىل اخلليج وافريقيا
طالب عدد من املصدرين يف الهياكل املهنية باالتحاد التونيس
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الحكومة بالتدخل العاجل
من اجل تيسري آليات التصدير للمواد املنتجة يف تونس اىل االسواق
التقليدية كام تفعل عدة بلدان قريبة وذلك ملواجهة ارتفاع كلفة
الشحن والذي اعاق تصدير كميات هامة من الغالل اىل البلدان
الخليجية مثل قطر والتي تحتاج اىل كميات هامة من املواد
الفالحية التونسية قبل ايام من تنظيم كأس العامل ،هذا اىل جانب
املحافظة عىل حصتنا من التصدير اىل الكويت واململكة العربية
السعودية.
بلغت قيمة صادرات الغالل التونسية اىل األسواق الخارجية
6ر 135مليون دينار خالل األشهر التسعة أشهر األوىل من هذا
العام ،مقابل 7ر 83مليون دينار يف نفس الفرتة من السنة الفارطة
بزيادة قيمتها 9ر 51مليون دينار .ووفق املؤرشات اإلحصائية التي
حصلنا عليها من املجمع املهني املشرتك للغالل ،فقد تطورت كذلك
الكميات املروجة للغالل التونسية لتبلغ مع نهاية سبتمرب الفارط
2ر 53الف طن مقابل 5ر 34الف طن يف الفرتة ذاتها من .2021
عىل مستوى توزيع وجهات الصادرات ،فقد استأثرت ليبيا
بالنصيب األوفر من الكميات وقيمة صادرات الغالل التونسية ،إذ
تضاعفت الكميات املوجهة نحو هذا البلد خالل األشهر التسعة
األوىل من هذا العام لتبلغ 6ر 43ألف طن ( 27الف طن يف )2021
بقيمة تقارب  92مليون دينار مقابل 6ر 45م د يف الفرتة نفسها من
مهم يف
العام املنقيض ،ويلعب القرب وانخفاض كلفة النقل دورا اّ
تظور الصادرات اىل الشقيقة ليبيا .واحتلت إيطاليا املرتبة الثانية
من حيث وجهات التصدير بتلقيها كميات من الغالل التونسية

بأكرث من  6االف طن بقيمة 8ر 13م د مقابل
6ر 3االف طن و  6م د يف الفرتة ذاتها من العام
الفارط .ويف املقابل فإن بعض األسواق التقليدية
األخرى لتونس شهدت تراجعا عىل مستوى قيمة
الصادرات عىل غرار االمارات العربية املتحدة التي
مل تورد سوى  793طنا بقيمة 8ر 9مليون دينار
مقابل حوايل  1050طنا مببلغ 9ر 11م د يف السنة
الفارطة.
حاجة قطر مع كأس العامل
يف السياق ذاته تقلصت صادرات تونس من
الغالل باتجاه الكويت من  479طنا بقيمة 2ر 5م
د اىل  399طنا بقيمة  5م د بني األشهر التسعة
األوىل لعامي  2021و 2022وتراجعت كمية الغالل
املروجة اىل قطر خاصة من حيث القيمة إذ تقلصت
من 4ر 4اىل حوايل  4م د خالل ذات الفرتة ،وبلغت
الكميات املصدرة  379ألف طن يف اواخر سبتمرب الفارط مقابل 399
ألف طن يف الفرتة ذاتها من  2021ويفرس املجمع املهني املشرتك
للغالل هذا الرتاجع بغالء كلفة الشحن الجوي الذي ارتفعت تكاليفه
بشكل كبري يف العامني األخريين .تصدر تونس الغالل اىل  21دولة
عرب العامل بكميات مختلفة إذ وصلت الغالل التونسية خالل هذا
العام اىل دول مثل الكوت دي فوار وكندا وكينيا والرنويج وليتونيا
اىل جانب انقلرتا وأملانيا ولكن بكميات بسيطة جدا.
دالع وخوخ ومشمش
بالنسبة اىل أهم أصناف الغالل التي تم ترويجها يف األسواق

الخارجية خالل األشهر التسعة األوىل من هذه السنة ،فقد احتل
الدالع الصدارة بتصدير 3ر19ألف طن بقيمة 3ر 23مليون دينار
يليها الخوخ ب 4ر 11ألف طن بعائدات بقيمة 7ر 34م د ثم
املشمش ب 8ر 5آالف طن بقيمة 6ر 16م د.
ويرى عدد من املصدرين أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات
مل تأخذ بعني االعتبار الصعوبات الحاصلة لقطاع تصدير املنتوجات
الفالحية منذ سنة  2019وتأثريات جائحة كورونا عىل مجريات
النقل البحري والربي والجوي ،مع ارتفاع كلفة النقل والتأمني.
* ناجح مبارك

وزارة الصحة
املستشفى الجهوي بالكاف

وزارة الصحة
املستشفى الجهوي بالكاف

إعالن طلب عروض وطني حصريا عرب منظومة الشراء العمومي

إعالن طلب عروض وطني حصريا عرب منظومة الشراء العمومي

على الخط www.tuneps.tn

اقتناء املستلزمات الطبية accessoires pharmaceutiques
2023/01

يعتزم مدير املستشفى الجهوي بالكاف االعالن عن طلب عروض وطني يتعلق باقتناء
املستلزمات الطبية وفقا ملقتضيات كراس الرشوط الفنية واالدارية الخاصة وذلك طيلة سنة
.2023
فعىل الراغبني يف املشاركة سحب كراس الرشوط مجانا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل
الخط .www.tuneps.tn
ترسل العروض الفنية واملالية يف اجل اقصاه يوم  09نوفمرب  2022عىل حدود الساعة
 10٫30وجوبا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط  tunepsمفصلة بكراس الرشوط
موضوع طلب العروض وطبقا لدليل االجراءات الصادر عن الهيئة العليا للطلب العمومي
واملصادق عليه يف  31أوت . 2018
يرسل الضامن الوقتي ومضمون السجل التجاري والعينات وبقية العرض الفني املتجاوز
الحجم االقىص املحدد باملنظومة خارج الخط بظرف مغلق يذكر عليه عبارة اكيد جدا «تكملة
للعرض عدد  2023/01املتعلق باقتناء املستلزمات الطبية» ويحمل اسم املشارك وعبارة
ال يفتح عن طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد الرسيع عىل العنوان التايل:
املستشفى الجهوي بالكاف شارع الوالية  7119الكاف.
أو تسلم مبارشة إىل مكتب الضبط التابع للمستشفى الجهوي بالكاف مقابل وصل ايداع
يغلق باب الرتشح اليا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط (تونيبس) www.Tuneps.tn
يوم  09نوفمرب  2022عىل الساعة .10٫30
يتم فتح العروض بنفس اليوم  09نوفمرب  2022عىل الساعة  10٫00يف جلسة علنية مبقر
ادارة املستشفى.

على الخط www.tuneps.tn

اقتناء مستلزمات ومصفيات مرضى القصور الكلوي

Divers consommables et filtres hemodialyse
2023/02
يعتزم مدير املستشفى الجهوي بالكاف االعالن عن طلب عروض وطني يتعلق باقتناء مستلزمات
ومصفيات مرىض القصور الكلوي وفقا ملقتضيات كراس الرشوط الفنية واالدارية الخاصة وذلك طيلة
سنة .2023
فعىل الراغبني يف املشاركة سحب كراس الرشوط مجانا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط
.www.tuneps.tn
ترسل العروض الفنية واملالية يف اجل اقصاه يوم  10نوفمرب  2022عىل حدود الساعة  10٫30وجوبا
عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط  tunepsمفصلة بكراس الرشوط موضوع طلب العروض وطبقا
لدليل االجراءات الصادر عن الهيئة العليا للطلب العمومي واملصادق عليه يف  31أوت . 2018
يرسل الضامن الوقتي ومضمون السجل التجاري والعينات وبقية العرض الفني املتجاوز الحجم
االقىص املحدد باملنظومة خارج الخط بظرف مغلق يذكر عليه عبارة اكيد جدا «تكملة للعرض عدد
 2023/02املتعلق باقتناء مستلزمات ومصفيات مرىض القصور الكلوي» ويحمل اسم املشارك وعبارة
ال يفتح عن طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد الرسيع عىل العنوان التايل :املستشفى
الجهوي بالكاف شارع الوالية  7119الكاف.
أو تسلم مبارشة إىل مكتب الضبط التابع للمستشفى الجهوي بالكاف مقابل وصل ايداع يغلق باب
الرتشح آليا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط (تونيبس)  www.Tuneps.tnيوم  10نوفمرب 2022
عىل الساعة .10٫30
يتم فتح العروض بنفس اليوم  10نوفمرب  2022عىل الساعة  10٫00يف جلسة علنية مبقر ادارة
املستشفى.

الخميس  13أكتوبر  - 2022العدد 1716

متابعات

كوريا الجنوبية

األمني العام لألمم املتحدة رمزها التاريخي وهكذا
يعيش  50مليون نسمة

تحتفل كوريا الجنوبية بعيدها الوطني ،وقد
نظمت سفارة كوريا الجنوبية بتونس احتفاال
بهذه املناسبة أرشف عليه السفري «نهمكووك
سون» حرضته شخصيات تونسية وأجنبية
وأعضاء من السلك الدبلومايس .تبلغ مساحة
كوريا الجنوبية  100032كيلومرتا مربعا
ويقطنها حوايل  50مليون نسمة بكثافة سكانية
تفوق  550نسمة يف الكيلومرت املربع .وتقيم
كوريا الجنوبية عالقات دبلوماسية مع أكرث
من  188بلدا كام أصبحت عضوا يف الجمعية
العامة األمم املتحدة منذ عام  .1991كام نشري
اىل أن الكوري الجنويب وزير الخارجية «بان
يك مون» قد توىل منصب األمني العام ملنظمة
األمم املتحدة.
يف عام  2010عقدت كوريا الجنوبية واالتحاد
األورويب اتفاقية للتجارة الحرة ( )FTAللحد
من الحواجز التجارية وانضمت كوريا الجنوبية
إىل لجنة املساعدة اإلمنائية ،وهي املرة األوىل
لبلد سابق تلقى املساعدات ينضم إىل هذه
املنظمة عىل أنه عضو مانح .واستضافت كوريا
الجنوبية قمة املجموعة  20يف سيول يف نوفمرب
.2010
االنتظام والمواظبة
يتميز الشعب الكوري بدرجة عالية من
االنتظام واملواظبة والتي نجدها تطبق يف كل
األمور املتعلقة بالحياة ،وتعترب كلمة شكرا من
الكلامت التي ميكن لك أن تسمعها يف كل مكان
من كوريا الجنوبية وهذا دليل عىل حسن
سلوك وقمة احرتام الشعب الكوري للطرف
اآلخر .ومن العادات الشائعة تقديم الهدايا
املناسبة لكل مناسبة وهذه عاد ٌة جا ٍر بها العملُ
يف كوريا الجنوبية وليست حركة للتعايل أو
التفاخر بني الناس هناك .ومن العادات املميزة
لهذا الشعب انه يصدر أصوات التلذذ بالطعام

عىل الطاولة للتعبري عن اإلعجاب بذلك الطعام.
يخفي الكوريون الجنوبيون يف بداية كل سنة
جديدة أحذيتهم القدمية وذلك تج ّنبا لإلصابة
بسوء الحظ خالل السنة الجديدة.

الرعاية االجتماعية
تعطي حكومة كوريا الجنوبية لكافة النساء
الحوامل مبلغ  500دوالر وبطاقة إلكرتونية
تستعملها يف كافة وسائل النقل ،كام تعمل
عىل إضاءة كل املقاعد املخصصة للنساء باللون
الوردي تعريفا بوجود امرأة حامل يف الحافلة أو
القطار .ومن مميزات الحياة يف كوريا الجنوبية
هو املستوى املعييش املرتفع واالنعدام شبه
التام للفقر بفضل املساعدات الحكومية التي
توفرها الدولة للمواطن هذه املساعدات
الحكومية تساهم يف تقليل معدل الجرمية
خاصة تلك املتعلقة بالرسقة إذ ميكن اعتبار
كوريا الجنوبية من الدول املعروفة باألمن
واألمان واالستقرار.
العلم والتعليم
يدرس التالميذ يف كوريا الجنوبية كثريا ،حيث
نجد أن تالميذ املدارس االبتدائية يداومون من
 9صباحا اىل  6مسا ًء وتالميذ املدارس املتوسطة
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اإلعدادية -يداومون إىل غاية  10ليال أماتالميذ املدارس الثانوية فمن املمكن أن يواصلوا
الدراسة إىل غاية الواحدة بعد منتصف الليل.
ومن الظواهر املنترشة يف كوريا الجنوبية هي
اإلدمان عىل العمل ،لهذا حاولت الحكومة فرض
إيقاف العمل مساء كل يوم جمعة حتى يتمكن
الكوريون من عيش حياتهم بطريقة عادية.
وداخل كوريا الجنوبية نتعرف عىل أحدث ما
يروج يف عامل التكنولوجيا باعتبارها دولة تهتم
بشكل كبري بجميع مظاهر التكنولوجيا الحديثة.
تخصص
كام ان كوريا الجنوبية من الدول التي ّ
نسبة مهمة من ناتجها الداخيل الخام للبحث
العلمي ،اليشء الذي يجعل نظامها التعليمي
من أقوى وأحسن األنظمة يف العامل .وتتميز
وسائل النقل يف كوريا الجنوبية بالدقة العالية
واالنضباط يف املواعيد ،إضافة إىل النظافة التي
تجعلها ذات جاذبية خاصة.
االقتصاد ومجموعة العشرين
متتلك كوريا الجنوبية اقتصاد سوق ترتيبه
الخامس عرش عامل ًيا وفق الناتج املحيل اإلجاميل
والثاين عرش وفق تعادل القدرة الرشائية ،وهذا
ما يجعل كوريا الجنوبية ضمن مجموعة
العرشين ألكرب اقتصادات العامل .كام تُصنف
كوريا الجنوبية ضمن البلدان املتقدمة واألسواق
املتقدمة عالية الدخل ،ففي عام  2019كانت
كوريا الجنوبية سادس أكرب مصدر وسابع أكرب
مستورد يف العامل .وتحتل كوريا الجنوبية املرتبة
السادسة عامليا يف صناعة السيارات واالوىل يف
صناعة السفن ،والخامسة يف صناعة األجهزة
املنزلية ،وصناعة الحديد والصلب ،كام تحتل
املرتبة نفسها يف البرتوكمياويات .إذ أصبحت
كوريا الجنوبية مؤخرا الدولة السادسة عامل ًيا يف
إنتاج املنتجات اإللكرتونية.
* أحمد

بالتلميح والتصريح

إىل متى التهميش؟
* لطفي املاكني
أحداث ووقائع جرت خالل األيام املاضية كشفت مدى
الحاجة إىل فتح اآلفاق وعدم مواصلة إنتهاج اسلوب غلق منافذ
تحقيق ولو جزء بسيط من أحالم الشباب باالحياء الشعبية او
الهامشية كام يعرفها املختصون يف العلوم االنسانية اذ ان درجة
االحتقان املتزايدة يف ظل االوضاع االقتصادية واالجتامعية
املرتدية التي تعيشها البالد وهي ليست يف معزل عن املحيط
االقليمي والدويل تستدعي من الساهرين عىل تطبيق القوانني
خاصة الكثري من سعة الصدر واملرونة وعدم االنجرار اىل الغلظة
واللغة املتشنجة النه عىل الجميع التذكر انهم مروا بتلك املرحلة
من البحث عن شغل او تركيز بداية مرشوع لضامن دخل يومي
يقى الشباب خاصة الدخول يف متاهات مل تعد خافية عىل احد
بل انعكاساتها جلية يف أرقام املنقطعني عن الدراسة واملتو ّرطني
يف قضايا املخدرات والعنف والرباكاجات والحارقني اىل السواحل
االيطالية باحثني عن فرص لتحسني اوضاع عائالتهم التي باتت
اليوم ترى االمل يف تلك الرحالت املجهولة النهايات بواسطة
القوارب املتكظة مبختلف اصناف الشباب بداية من الق رُّص
واليافعني اىل حاميل الشهادات الجامعية الذين داهمتهم الكهولة
دون ان يظفروا ولو بوعد حقيقي ليكون الغد الفضل يف حني
مازال الخطاب الرسمي «يصارع» ارقام البطالة التي مل تعرف
النزول منذ سنوات بالرغم من تغري الحكومات وتعدد الوزاراء
الذين اعتقدوا ان املسألة مرتبطة بتبديل عناوين الربامج يف حني
ان معظلة البطالة سببها تراكامت السياسات الفاشلة بداية من
التخيل عن مسالك املهارات والتكوين الذي صنعت منهم بلدان
مثل املانيا اقتصادا عمالقا يقود أوروبا ويحصنها من السقوط
كام كان االمر مع الحالة اليونانية منذ سنوات اضافة اىل تثمني
الكفاءات والخربات يف شتى االختصاصات دون تركها تواجه
مصريها بعد ان تجاهلتها مختلف امليزانيات بتعلة ان تداعيات
االزمة االقتصادية ال تجعلها تتحمل تسوية وضعيات آالف من
الشباب يف حني ترتيض لهم استمرار تشغيلهم دون ضامن ابسط
حقوقهم مع مواصلة اساليب املخاتلة باستعامل مفردات الطأمنة
من أجل مزيد ربح الوقت.
وذات االستغراب نسجله مع ارتفاع اعداد الذين التحقوا
بعديد الوجهات لتأمني مستقبل افضل لهم ولعائالتهم دون ان
نرى او نسمع عن خطوة واحدة للبحث عن االسباب واملسببات
فقط ما نسمعه هو ذات االلفاظ املجرتة عن ارتفاع التحويالت
املالية للتونسيني بالخارج مقارنة بالنسبة التي سبقتها وقد رافق
ذلك تخوفات من ان تقوم الدول األوروبية بسن قوانني تحد
من سقف التحويالت املالية للمهاجرين يف ظل االزمة الخانقة
التي تعيشها وباملقابل مل نسمع اي موقف من هيمنة االحزاب
اليمينية عىل الحكومات االوروبية وما له من تداعيات مرتقبة لن
تكون بالتأكيد لصالح املهاجرين وهنا تكمن املفارقة ان الرؤية
دامئا منحرصة يف أرقام التحويالت بالعملة الصعبة دون تأمني
مصدرها الرئييس ونعني املهاجر وما يعانيه من عوائق وصعوبات
تفاقمت يف السنوات االخرية.
ان الرؤية الحقيقية لتأسيس مجتمع يتوفر له حد ادىن من
العدالة االجتامعية يستدعي الرهان عىل الفرد االنسان وماله
من طاقات وقدرات عىل الدولة ومؤسساتها تأمني ما يستوجب
لتوظيفها أوال لتحسني واقع ذلك الفرد ويف مرحلة الحقة تحصني
املجتمع ككل مبا يحقق االستقرار والسلم االجتامعي بعيدا عن ما
نراه من تضييق ومحارصة ومنع وتعطيل تحت مسميات واهية
مل تعد خافية عن عموم املواطنني.
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مسرحية «مذكرات ديناصور» تعود إىل مسرح «التياترو»
* حسني عبد الرحيم
«لربتولد بريخت» معزة خاصة لدى
املرسحيني من جيل السبعينات من
القرن املايض .فهو الدليل األول للمرسح
الطليعي مع كل مشموالته من كرس
اإليهام املرسحي وتحويل االعتيادي ليكون
قابال لالندهاش وللتساؤل ،وكذلك خطابه
االجتامعي ورمبا األخالقي ..ت ّم متثيل
مرسحيات «بريخت» عىل مسارح برلني
وباريس ولندن ونيويورك والقاهرة وطبعا
تونس حيث أستهوي الفن الربيختي جيال
كامال من املرسحيني الشباب الطليعيني..
يف ذلك الزمان .توفيق الجبايل من ذلك
الجيل املؤسس وقد كانت تجربة مرسحية
«حديث املنفيني» لربيخت الذي حول
عنوانها إىل «مذكرات ديناصور» هي
التجربة التأسيسية ملرسح «التياترو»
وبإمكانيات بسيطة و ُمستأجرة وبإعداد
توفيق الجبايل ومتثيله مع رؤوف بن عمر كام تم متثيلها عىل ال ُركح
يف عام  1987بإمكانيات بدائية وحققت نجاحا آنذاك .ثم يٌعاد عرضها
بنفس اإلخراج مع مقدمة مؤثرة تكرميا للراحلني (راشد املناعي -يوسف
بن يوسف  -محسن رئيس) الذين شاركوا يف عرضها األول وبحضور
كُلٍّ من توفيق الجبايل ورؤوف بن عمر» للعرض األول مساء  7أكتوبر،
وكذلك للربوفات .بتغيريه للعنوان األصيل يكون توفيق الجبايل قد استعار
من الكاتب والسيايس األردين مؤنس الرزاز عنوان روايته «مذكرات
ديناصور» والتي نُرشت يف تاريخ مقارب .ورمبا هي صدفة إبداعية غري
موفّقة ألن عنوان «بريخت» متعلق باملكان (املنفى) وليس الزمان الذي
يسبب اللقاء غري املنتظر ويسبب الحوار املرسحي املتناقض .وال يوجد
أي «ديناصور» رمزي يف املقابلة الصدفية ويف الحوار الربيختي ذاته وال

يف دراماتورجيا الجبايل .هذه ليست ديناصورات هى كائنات منفذة
وواقعية ٬مثل بريخت وماليني مثله آنذاك يف أتون الحرب العاملية الثانية.
بعد مرور ما يشبه دهر بكامله -حوايل أربعني عاما -و بنفس املعالجة
الدرامية وبنفس
اإلخر اج لراشد املناعي الذي تويف يف  1995ويعاد متثيل «مذكرات
ديناصور» عىل مرسح التياترو طوال أسبوع من شهر اكتوبر 2022
بعد أن أصبح «التياترو» مؤسسة مرسحية مجهزة بأحدث األجهزة
وكذلك يف مناخ اجتامعي وسيايس مختلف كليا وبجمهور نوستالجي
عاد ملشاهدة مرسحية أيام شبابه الزاهي ومل يتغري يشء .كل األسئلة
بقيت عىل حالها .يقول بريخت ويعاود توفيق «الباسبور هو اليشء
األكرث احرتاما يف اإلنسان ..مبعنى أنك التستطيع صناعة باسبور يف أي

مكان لكن من املمكن أن يوجد اإلنسان األكرث
يف أي مكان وقت ما تريد دون سبب معقول..
لكن باسبور ال ..االعرتاف بقيمة باسبور جيد
مؤكدة ..ال إنسان جيد ال يعرتف به أحد»..
يتقابل الغريبان يف كافيرتيا محطة قطارات
أحدهام «فيزيايئ» -طبيب -واآلخر عامل بسيط
ويف انتظار الرحيل لال مكان يتبادالن الحديث.
يبدأ العمل بتعريف نفسه «زيفل» ..الفيزيايئ
املتحفظ يرتدد متشككا ويرد «كاال» أو تسميني
أي اسم آخر ..واملسجون داخل مختربه بعلمه
وتجريداته ومخاوفه ..والعامل مبعرفته العملية
وبساطته وتجاربه املرهقة ..ورغم وضعهام
املشرتك كمنفيني إال أن ما يفصلهم أقوى من هذا
التجريد املكاين واملثايل(منفيني) ..ما يفصلهم
هو منشؤهم االجتامعي الذي تكونت ضمنه
أفكارهم وخرباتهم .يظلون غرباء كُلّ عن اآلخر.
املمثالن اللذن قاما بأداء الشّ خصيتني يف العرض
األخري هام غسان حفصية وزياد العيادي ..ال
يجوز الحكم عىل أدائهم فالعرض بكامله هو
إلقاء لخطابني متوازيني .وقد قاما بذلك كام ينبغي .ليس هناك ما يدلّ
النص األصيل محطة قطارات وال ّديكور
عىل مكان التالقي الذي هو يف ّ
امل ُستخدم هو ال مكان .ويعطي بعدا أشمل لهذا التناقض يف التجربة
واملفاهيم.
ينتهي العرض دون أحداث ودون إجابات عن املعنى .وجدير بالذكر
أن املؤلف بريخت كان منفيا ذلك الزمن وينتقل دون باسبور من بلد
إىل آخر حتى نهاية الحرب العاملية الثانية وعودته إىل أملانيا ليعمل من
جديد وليحصل عىل وسام الفنون من أملانيا الرشقية آنذاك.
يقول بريخت «نقف هنا مصدومني ،نشاهد بتأثر الستارة وهي تغلق
وما زالت كل األسئلة مطروحة لإلجابات».

في رواق الفنون ببن عروس

معرض جماعي «محطات» بمساهمة اتحاد الفنانني التشكيليني
* شمس الدين العوين
يتميز رواق الفنون بنب عروس بادارة الفنانة التشكيلية
نزيهة الصويل بتنوع معارضه وأنشطته الفنية املقرتحة
حيث تنتظم معارض فنية تعكس جانبا من الحراك الفني
التشكييل التونيس من خالل التجارب واألساليب واألجيال
فضال عن االنفتاح عىل تجارب الهواة واملؤسسات الرتبوية
وما تزخر به من إبداعات الشبان وضمن نوادي الفنون
الجميلة إضافة إىل تعاون إدارة الرواق مع اتحاد الفنانني
التشكيليني التونسيني وذلك وفق برامج إقامة محطات
ملعارض ضمن برامج االتحاد لشهر الفنون عىل غرار
محطات قرص خري الدين والباملاريوم ورواق كنيسة سانت
كروا باملدينة العتيقة لتونس .رواق الفنون بنب عروس أع ّد
مرشوع برنامجه للموسم الثقايف الجديد 2023 /2022
وبإرشاف املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بوالية بن
عروس وفيه سلسلة من املحطات الفنية التشكيلية من
بداية شهر أكتوبر إىل غاية موىف شهر جوان  2022ومن
ذلك معرض جامعي «لقاء  »6بداية شهر أكتوبر  2022مبساهمة اتحاد
الفنانني التشكيليني ومعرض الفنانة التشكيلية صلوحة حمدي «بعنوان
تراكم» أواخر شهر أكتوبر إىل بداية شهر نوفمرب  2022ومعرض الفنان
شخيص بعنوان «أيام زمان  »2من
التشكييل عز الدين براري وهو معرض
ّ

أواخر شهر نوفمرب إىل بداية شهر ديسمرب  2022ونجد الفنان التشكييل
شخيص بعنوان «الربباشة» من أواخر شهر
عمر بن مربوك يف معرض
ّ
ديسمرب  2022بدعم من وزارة الشّ ؤون الثقافية والفنان التشكييل نور
الدين الرياحي يف معرض شخيص «نوافذ األمل» أواخ َر شهر ديسمرب

إىل بداية شهر جانفي  2023ومعرض جامعي «محطات»
أواخر شهر جانفي  2023مبساهمة اتحاد الفنانني
التشكيليني والفنان التشكييل نور الدين العوين يف معرض
شخيص بعنوان «تجليات حروفية» يف بداية شهر فيفري
ّ
 2023والفنانة التشكيلية حياة القاسمي يف معرض
شخيص «عبق األرض» أواخ َر شهر فيفري إىل بداية شهر
ّ
مارس  ...2023وجزء من املعرض السنوي لالتحاد من
أواخر شهر مارس وبالرشاكة مع اتحاد الفنانني التشكيليني
وصالون بن عروس للفن التشكييل ضمن معرض جامعي
بعنوان «اللّمة  »3خالل شهر رمضان املعظم 2023
ومعرض جامعي فوتوغرايف بعنوان «إبداعات العدسة»
بداية من شهر ماي  2023مبساهمة اتحاد املصورين
العرب فرع تونس والفنان التشكييل محمد القامطي يف
شخيص بعنوان «خمسينية» خالل أواخر شهر ماي
معرض
ّ
وبداية شهر جوان  2023وصوال إىل اختتام املوسم الثقايف
بنشاط الصالون الوطني للفنون التشكيلية يف الوسط
املدريس بنب عروس وذلك بإرشاف املندوبية الجهوية
للثقافة بنب عروس ومبساهمة املندوبة الجهوية للرتبية بنب عروس خالل
أواخر شهر جوان  .2023برمجة ثريّة ومتن ّوعة يعمل عليها رواق الفنون
بنب عروس مساهمة يف تفعيل املامرسة الجاملية والفنية التشكيلية وفق
تع ّدد التعبريات واإلبداعات واألساليب.
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فيلم «قدحة» ألنيس األسود

* ناجي الخشناوي

السهل املمتنع
سينام ّ

يُعرض حاليا ،ومنذ  28سبتمرب  ،2022يف قاعات السينام التونسية الفيلم الجديد للمخرج التونيس أنيس األسود« ،قدحة :حياة ثانية» ،وهو
الفيلم الذي ُحرم من اكتشافه الجمهور التونيس السنة الفارطة يف مهرجان قرطاج السيناميئ ،ومل تتوفّر لطاقمه ومخرجه حتى فرصة «عرض
خاص» ،ورغم ذلك متكّن هذا العمل السيناميئ الجديد ألنيس األسود من نيل عدة جوائز عاملية يف أكرث من مهرجان سيناميئ ،لعل أه ّمها جائزة
لجنة التحكيم ألفضل فيلم مبهرجان تورنتو للفيلم العريب بكندا ،وجائزة أفضل فيلم روايئ طويل يف مهرجان القدس للسينام العربية ،وجائزة
أفضل سيناريو يف مهرجان ماملو للسينام العربية  ،2022إىل جانب الجائزة الكربى  Golden Slipperيف الدورة  62ملهرجان Zlin Festival
ضمن املهرجانات العاملية لسينام األطفال والناشئة بجمهورية التشيك ،وحصل الفيلم أيضا عىل تنويه خاص ضمن مسابقة آفاق السينام
العربية مبهرجان القاهرة السيناميئ ،كام فاز الفيلم بجائزة أحسن عمل أول يف مهرجان تطوان لسينام البحر األبيض املتوسط باملغرب...
عندما تتح ّرر من البيئة املحل ّية وتالمس العمق اإلنساين ميكنك أن تقتلع
االعرتاف .مّربا تكون هذه هي القاعدة األساسيّة التي اشتغل عليها املخرج
السيناميئ التونيس أنيس األسود يف فيلمه « قدحة :حياة ثانية» ،أو هي فعال
كذلك ،فقصة الفيلم تبدو محليّة ،لكنها يف الوقت نفسه تتح ّرر من قيودها ومن
الحواجز التي قد تحول دون الوصول إىل العمق اإلنساين ،ذلك أن املخرج أنيس
األسود ال يجعلنا فقط نقرتب من عامل الطفل ،بل هو مينحنا فرصة للتفكري الجا ّد
الهش واملمتع .ال أحد ميكنه أن
يف «التفكري الطفويل» ،يف هذا العامل الغامض و ّ
يفكر بدال عن اآلخر ،وال أحد له سلطة عىل توجيه تفكري األخر أو التّحكّم فيه،
حتى لو كان ابنك أو ابنتك ،هي ذي املعادلة املستحيلة التي يحاول الفيلم
وربا لذلك ميكن تصنيف فيلم «قدحة :حياة ثانية» بأنّه منوذج
تفكيكها بحذر ،مّ
جاد يف سينام السهل املمتنع .ظاهره قصة سهلة ،وباطنه مركّب وشائك.
يجسد األدوار الرئيسية فيه الطفالن ياسني الرتميس وأحمد
يطرح الفيلم -الذي ّ
زكرياء شيبوب إىل جانب جامل العروي وأنيسة لطفي وشامة بن شعبان
ودرصاف الورتاين وأنس العبيدي ومحمد مرقة وأحمد العامري ،ومدته 92
دقيقة ٬يطرح قصة الطفل نبيل «قدحة» ( 12عاماً) الذي ينتمي إىل عامل
املفقّرين وامله ّمشني ،فوالده هاجر بطريقة غري نظامية إىل إحدى الدول
األوروبية ووالدته ،بُركانة ،تشتغل خادمة وتشقى لرتبيته مع أخته الصغرى،
يتع ّرض «قدحة» لحادث سري ،فتعجز والدته عن تسديد تكاليف املستشفى،
أين ستعرتضها عائلة مرفّهة تتكفّل بإقامة ابنها يف املستشفى ،وبعد خروج
الطفل من املستشفى يجد نفسه يعيش حياة مختلفة مع أخته الصغرى وأمه
رس
يف منزل الئق منحته لهم العائلة التي تكفّلت بعالجه ،وال يعرف «قدحة» ّ
هذا الكرم إال متأ ّخرا ،بعد أن تتطور عالقته مع أسامة ( 11عاما) ،ابن العائلة
رس سيقلب حياته رأسا عىل عقب ،ويغري مجرى أحداث الفيلم ،كأنه
املرفّهةّ ،
الرشارة التي ستشعل مشاعر «قدحة» وتأخذنا إىل حياة ثانية مختبئة يف أعامقه.
يستأثر املمثل ياسني الرتميس الذي يجسد دور «قدحة» باملساحة األكرب من
الفيلم باعتباره البطل الرئييس الذي تدور حوله األحداث من البداية إىل

النهاية ،ويبدو أن املخرج أنيس األسود ال يقف خلف كامريا التصوير ،بل هو
عيني الطفل وهواجس «قدحة» ،ويجعل املشاهد أيضا يتس ّمر أمام
يالحق ْ
عيني البطل منتظرا توجيهاته هو ونظراته لآلخر ولألشياء ولتفاصيل العامل
الذي من حوله ،ذلك أن مشاعر الطفل ،انتظاراته ،أحالمه الصغرية ،األسئلة
التي تدور يف ذهنه ،عفويته مع أخته ،رشاسته مع الواقع ،براءته مع صديقه
غري املنتظر ،غربته يف فضاء ُمسقط عليه ،عناده وتح ّديه وإرصاره عىل التّم ّرد...
رفضه وغضبه ،كلها وغريها من املشاعر فرضت منطها عىل سري أحداث الفيلم
وح ّددت منعرجاته ،فحتى األحداث التي ال يظهر فيها «قدحة» ،تدور حوله
وحول ترصفاته ومحاوالت تطويعه ،سواء من أمه ب ُركانة أو من أفراد العائلة
التي احتضنته .واملخرج ال يسقط يف مدار الرصاع الطبقي الحاصل بني عاملي
الطفلني ،قدحة وأسامة ،بل يتجاوزه إىل ما أبعد وما أعمق ،حيث مشاعر
الصداقة واألخوة بني الطفلني متّحي الفوارق ،وتبني عاملا بريئا عالقته أفقية
مبنية عىل التشارك والتبادل ،لكن انكشاف رس «بيع» كلية «قدحة» إلنقاذ
حياة أسامة تؤجج مشاعر العداوة والحقد ،وتعيد «قدحة» إىل مربع الحرية
أمام وضعية متأزمة تتأرجح بني حياة جديدة مرفهة لكنها يف الوقت نفسه
حياة دفع مثنها مسبقا :كليته ،دون علمه ،ودون استشارته ،ودون موافقته،
حيث أمه هي التي تقرر مصريه ،وهنا تحديدا ً يتحرك السؤال األكرب للفيلم،
هل تضمن لنا عالقات التسلط األبوية حياة األسوياء الحقا؟ كيف نتخلص من
تسلطنا وعنفنا عىل األبناء بعيدا عن هواجس الخوف عليهم؟ ومتى نتخلص
من تقديم األجوبة الجاهزة؟ أو متى نتخلّص من وهم امتالك الحقيقة ووهم
امتالك وصفة األسوياء؟
ينبهنا أنيس األسود ،من خالل هذا الفيلم ،إىل هذه العالقات العمودية املبنية
عىل التحكّم والتّوجيه ،ويكفي أن ننتبه إىل أن أغلب الحوار يقوم عىل طرح
األسئلة ونقاط االستفهام التي تأيت عىل لسان «قدحة» يف جميع الوضعيات التي
مي ّر بها ،واملخرج من خالل هذه الزاوية ين ّبهنا إىل رضورة اإلنصات لهذه األسئلة،
يتحسسون مالمح العامل الجديد
ومشاركتنا هواجس أطفالنا يف دهشتهم وهم ّ

قصيص مثلام أرستني رواية «وردة ال ّرمال» لعبد
نص
منذ م ّدة طويلة مل يأرسين ّ
ّ
املجيد بن عبد اللّه .لقد ش ّدتني هذه ال ّرواية بف ّنياتها التّالدة والطّارفة وبقضاياها
الخاصة والعا ّمة فعىل املستوى الف ّني ويف مستوى البناء تخصيصا تبدو هذه
ّ
نص مفكّك ال رابط بني أوصالها نتيجة تشظّي
ّها
ن
وكأ
األوىل
للوهلة
اية
ال ّرو
ّ
أطرها الزمان ّية واملكان ّية وكرثة شخوصها البرشيّة
والحيوانيّة والشّ يئيّة واملعنويّة إضافة إىل العناوين
الفرع ّية التي تزدحم بها من بدايتها إىل نهايتها لكن
كلّام متع ّنا فيها الحظنا أنّها ذات بناء محكم ركني.
وكيف يكون بناؤها مفكّكا وسعيد البدو ّي وهو
الصاخبة متأل كلّ صفحاتها
شخصيتها املحوريّة ّ
بحضورها الباذخ وبحركتها ال ّدؤوبة؟ وحتّى
األمكنة وإن تع ّددت كذلك فهي تظلّ محصورة يف
منطقة الواحات التي تنطلق منها األحداث وفيها
تنتهي .واألزمنة وإن كانت متم ّددة يف التّاريخ
السحيق فهي بدورها متسلسلة
العر ّيب
اإلسالمي ّ
ّ
الصلة بتونس الحديثة ومرحلة
وثيقة
وتظلّ
ّ
االنفتاح االقتصاد ّي التي راهن فيها الحكّام عىل
السياحة لتحقيق االزدهار وال ّنامء .أ ّما التّقنيات
ّ
الفن ّية املوظّفة يف هذه ال ّرواية فهي متن ّوعة
وموزّعة بني األصيل وال ّدخيل إذ نجد حضورا
الضمني والصرّ يح
«التناص» بنوعيه
مكثّفا لتقنية
ّ
ّ
التناص الصرّ يح من خالل تقاطع الخطاب
ويتجلىّ
ّ
القصيص مع الخطاب الشعر ّي إذ يض ّمن الروا ّيئ
ّ

الصفحة  22صدر بيت شعر ّي أليب العالء يقول فيه :وهل يأبق اإلنسان من
يف ّ
ملك ربّه؟ كام يتجلىّ من خالل توظيف عديد اآليات القرآنيّة مثل اآلية املقتبسة
الصفحة « 15والعرص إ ّن اإلنسان لفي خرس» وإضافة
من سورة العرص وذلك يف ّ
إىل كلّ هذا نجد حضورا لصوت ميخائيل نعيمة يف كتابه «اليوم األخري» عندما
الصفحة « :77قم و ّدع اليوم األخري» .أ ّما
السارد يف ّ
يقول ّ
ِ
الضمني فنلحظه يف تضمني القصص التاريخيّة
التناص
ّ
ّ
وقصة أسود ال ّزبد يف
قصة الحلاّ ج يف صفحة ّ 24
مثل ّ
قصة العشّ اق العذريني« :هو
ص  38إىل جانب توظيف ّ
من فصيلة كلّ أفرادها إذا أح ّبوا ماتوا» وتحرض كذلك
القصة املثليّة الشعبيّة التي متتلك حضورا من خالل قول
ّ
السييس طايرة والذّيب يهوي»
السارد يف صفحة « :24أ ّم ّ
ّ
وقوله يف صفحة  24كذلك« :الجدب ف ّراق الهوش» .كام
مل تخل هذه ال ّرواية من أصوات أخرى قدمية وحديثة
مثل صوت املتنبّي و»عبيده املناكيد» (ص .)38إ ّن هذا
القص والشّ عر والقرآن واألمثال هو س ّنة
التّزاوج بني ّ
أدب ّية قدمية حفلت بها املد ّونات وهي تزخر بها مقامات
األندليس
الهمذا ّين ورسائل الجاحظ واملع ّري وابن شهيد
ّ
وأحاديث ابن دريد وكتابات املسعدي وغريها وسيرْ ُ عبد
السمت يتن ّزل ضمن حرصه
املجيد بن عبد اللّه عىل هذا ّ
عىل تأصيل الكتابة الروائ ّية وتج ّنب األسلوب الخطا ّيب
عن طريق تكثيف اإليحاء الشعر ّي كام أنّه «يُعني املؤلّف
عىل تجسيد املشهد الروا ّيئ وهو يتكامل يف هذه الحالة
مع السرّ د بحيث يغدو وإيّاه كلاّ متكامال» .وتنهض هذه

* معلقة الفيلم
بتناقضاته وصدماته ،والفيلم ال ي ّدعي أنه يقدم لنا «حلوال» سحرية ،بل إن
لغته السينامئية التي كتب بها الفيلم يف سالستها و»براءتها» تتامهى مع العمق
اإلنساين للطفل «قدحة» ،ومنها للطفولة أينام كانت ،ويكفي أن نشري إىل مقولة
جربان خليل جربان التي أنهى بها املخرج الفيلم ،حيث يقول جربان «أوالدكم
ليسوا لكم ،أوالدكم أبناء الحياة املشتاقة إىل نفسها».
يف الفيلم أيضا يوظّف املخرج أنيس األسود جملة من التيامت التي كانت يف
خدمة التص ّور العام ،فالبحر الذي مثّل ملجأ للطفل ومالذا له يف لحظات شدته
وفضا ًء مثريا ومغريا ومريحا يف لحظات فرحه ،يحيلنا عىل تلك املشاعر املضطرمة
ل»قدحة» ،فضاء ممتد والنهايئ مثل األسئلة التي ميور بها دماغه الصغري ،حول
مصري والده «الحارق» وحول آماله يف االلتحاق به أو الظفر بأجوبة منه عن
خياراته التي دمرت حياة عائلته ،وهو أيضا ،أي البحر ،فضاء لبداية اكتشاف
العامل واآلخر ،وخاصة املؤنّث .كام أن اختيار لعبة الرماية بالسهم،tir à l›arc ،
توظف أيضا بشكل يخدم الفيلم ،فهذه اللعبة تنبني عىل مهارات التصويب
والدقة وهدوء النفس وقوة الرتكيز إلصابة الهدف وهي من أقدم فنون الصيد
والحرب ،متاما مثلام تكون أسئلة األطفال مباغتة وغري منتظرة ،كالسهام التي
تر ّج طأمنينة الكبار ّ
وتدك وهم امتالك الحقيقة أو األجوبة ،لذلك اعتمد املخرج
عىل تقنية اللقطة الكبرية/القريبة يف التصوير مع الحركة البطيئة بشكل يكاد
يكون طاغيا عىل مالمح «قدحة» ،مام ساهم بشكل كبري يف «إخراج» الطاقة
الداخلية ومشاعر الطفل ،وتقريبها بشكل يكاد يالمس واقعه ،بل إن املخرج
يجعلنا أرسى تلك املالمح وتلك املشاعر ح ّد التامهي ،وكأ ّن املخرج يو ّجه سهامه
ويص ّوبها بدقة ليصيب تسلّطنا وسلطتنا املد ّمرة عىل أبنائنا التي نغلّفها بوهم
الخوف عىل مستقبلهم.

قراءة يف رواية «وردة الرمال» لعبد املجيد بن عبد اهلل

بقلم األستاذ :محمد الحمدي

الطّريقة يف الكتابة كذلك بإرهاف الحدود بني ال ّنرث والشّ عر قصد إضفاء جامل ّية
السارد
عىل ّ
النص والتّأثري يف املتقبّل .أ ّما عىل مستوى أمناط الكتابة فقد راوح ّ
القصة وخلّصها
و
االسرتجاعي
و
ين
اآل
د
االستباقي مماّ أضفى حرك ّية عىل ّ
بني السرّ
ّ
ّ
ّ
من ال ّرتابة .كام راوح كذلك يف العمل ّية الرسديّة بني ضمري «هو» و»أنا /نحن»
و»أنت» مماّ يدلّ عىل أ ّن الشّ خص ّية القصص ّية هي شخص ّية مأزومة وإىل ح ّد ما
تراجيديّة إذ تشبه إىل ح ّد كبري أبطال ال ّروايات املعارصة وهي تذكّرين يف أدبنا
التونيس برواية «ح ّدث أبو هريرة قال »...للمسعدي .أ ّما عىل املستوى الفكر ّي
ّ
الفلسفي فقد طرح األديب عديد القضايا القدمية /الجديدة التي تؤ ّرقه وتؤ ّرقنا
و
ّ
السياسيني والفكريني التي زخر بها التّاريخ
الخصوم
وقتل
االستبداد
ة
ي
قض
مثل
ّ
ّ
السارد يف ص « :21ح ّدث سعيد البدو ّي قال :ومل ّا
العر ّيب ماضيا وحارضا .يقول ّ
أطلت قال :أ شعرت بالخجل؟ قلت :نعم ...قال :م ّم؟ قلت :أل ّن الذي َ
قتلك
كائن حقري وضع نقطة ال ّنهاية لحياة كان ميكن أن تُزهر وتُثمر أطيب مثار
الحريّة وما زال يقطف رؤوس الحكمة عىل م ّر ال ّزمن» .كام طرح قض ّية الثّورات
املغدورة التي بدل أن تح ّرر اإلنسان أمعنت يف استعباده وسلب حريّته وكرامته
«أصبحت الثّورة تقود اعتباطا إىل فقدان الحريّة ودوس الكرامة» (ص  )14وقد
حصل هذا نتيجة غياب الطّليعة التي تقود معذّيب األرض وتساهم يف تطوير
وعيهم وهذا الغياب فسح املجال للمرتزقة وخونة األوطان يك يرسقوا الثّورة،
السارد يف ص :14كيف للثّورة أن يركبها مرتزقة األوطان والخصيان؟ ومل
يقول ّ
يغفل الكاتب كذلك عن طرح قض ّية املعارضة السياس ّية التي هي يف الحقيقة ال
السارد يف
تختلف يف جوهرها عن الحكّام املستب ّدين الخائنني ألوطانهم .يقول ّ
ص « :14املعارضة املعلّبة التي تتقاىض أجور ثورتها بال ّدوالر وفائض قيمة ريع
ال ّنفط لتدخل غازية أوطانها .»...ورغم طبعتها املتواضعة تظلّ «وردة ال ّرمال»
نصا معلَام بامتياز.
ّ
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حيوي يف حياة الشّ عوب
دور الشّ عر والشّ عراء
ّ

والتوزيع ،وستصدر قريبا مجموعتها الشعرية الثالثة.
* حاورها :أبو جرير
تُرجمت قصائدها إىل عدة لغات ونرشت يف مجالت عربية وعاملية
فاطمة كرومة باحثة يف القانون العام ،تخ ّرجت يف كلية الحقوق
والعلوم السياسية بسوسة ،طالبة دكتوراه قانون عام ،وهي شاعرة منها ،Modern Poetry in translation :وصدرت ضمن أنطولوجيات
ومرتجمة ومؤلفة املجموعة الشعرية «أخطاء فادحة» الفائزة بجائزة عربية وغري عربية :أنطولوجيا عن دار النرش األنجليزية العريقة The
الطاهر الحداد ألدب املرأة لسنة  .2018أصدرت سنة  2022مجموعة Folio Societyصدرت يف فيفري  ،2022وهي عضو يف منظمة شعراء
شعرية ثانية بعنوان «بال فرامل تهوي يف منحدر» يف دار ميارة للنرش العامل منذ .2006
بم تفرسين غياب االعرتاف
* مرحبا بك عىل صفحات جريدة الشّ عب ،لو ولجان الجوائز والحال أن العامل منرصف نحو عديد املجاالتَ ،
بال ّنساء وإقصا َءهن من مواقع القرار؟
الحداثة وخاصة قصيدة النرث؟
عدت بنا إىل البدايات وصوال إىل القصيدة؟
وقصصا نُرش بعضها  -تتجاذب الساحة الشعرية رصاعات عديدة  -تقتيض املساواة بني الجنسني التّمثيل
 كتبت منذ طفولتي قصائ َدً
الصاع بني القديم والحديث بني املتساوي يف مواقع القرار واملرتكز عىل
بينها
ومن
بالبعض
واحتفظت
التونسية
عىل أعمدة الصحافة
رّ
مؤشات وأهداف ك ّمية ونوعية ،فرغم ترسانة
اآلخر ،وكلّها مج ّمعة يف دفرت أخاف فقدانه ،حتى التقليدي املك ّرر والجاهز واملطروق وبني الطّرافة
رّ
أن كوابييس تكون عبارة عن ضياعه أو انسكاب والتجديد واإلبداع ،وهو أمر محمود ويفتح باب القوانني وتف ّوق املرأة يف كافّة املجاالت والتطور
والسياسات وما
سائل َّما عىل محتواه وتلفه ،هذا الدفرت الذي يكون النقاش واملقارنة والتّقييم ويوفّر للمتلقّي قدرة امللحوظ عىل مستوى التّرشيع ّ
أول غرض أحمله معي عند تغيري بيت بآخر ،أعود عىل االختيار مبا يتناسب مع ذائقته ،وال ميكن تكشفه اإلحصائ ّيات من نهوض بوضعية املرأة
إليه بني مرحلة وأخرى من حيايت ،ألقيّم التغيرّ ات ،إنكار أ ّن الشّ عر التقليدي يحظى بال ّنصيب األوفر يف تونس يستم ّر إقصاؤها من مواقع ات ّخاذ
والصوت وأنّني مهام غيرّ ت من اهتامم ال ّنقاد ولجان تحكيم الجوائز ،سواء القرارات ،ولنئ اعرتف القانون بدور املرأة التونسية
لك ّني أُفا َجأُ بثبات اللّغة ّ
األماكن واألشخاص فإن القراءات والكتابات األوىل عىل مستوى عريب أو وطني ،واألمر ال يقترص عىل يف الحياة السياسية عرب فرض مبدإ التناصف يف
تسكنني وتظهر بطريقة ّما وال تغادرين فاللغة أ ّم الشّ عر بل يشمل مختلف األجناس األدب ّية األخرى ،املجالس ال ّنيابية ،إال أن اضطالعها بوظائف عليا
وبيت ،وقد ظهرت بعض القصائد القدمية التي حتّى يف القصائد الغنائيّة أشعر بخيبة من ضعف يف الدولة يبقى رهني اإلرادة السياسية ،وليس من
كتبتها قبل العرشين يف مجموعتي األوىل «أخطاء مستوى التّجديد والخلق واالكتفاء بتكرار األغاين اليسري التخلّص من املكبالت التي واجهتها املرأة
فادحة» ألنها تناغمت مع التجربة ،وستظهر بعض القدمية ،مثة دامئا حنني إىل ال ّدروب املسلوكة وإىل عرب التاريخ ،خاصة العقلية الذكورية ،كام أن
القصائد األوىل يف مجموعتي القادمة .يف النهاية ما هو كالسييكّ ،رغم ما تشهده الكتابة يف بعض اختالف الزمن البيولوجي للمرأة عن الرجل يؤث ّر
الذي يكتب هو الشخص نفسه مهام اعتقد أنه التّجارب ال ّرائدة من تثمني ملحاوالت تحديث عىل مسارها املهني واإلبداعي ،إذ يحول اإلنجاب
أشكالها وتجديد مواضيعها وطرق وصول القارئ ورعاية األرسة ،دون نفاذها إىل مراكز اتخاذ القرار
تغيرّ .
* ماذا عن أخطاء فادحة التي تُ ّوجت بجائزة إليها ،عديد األصوات الشّ عريّة التّونسية من أجيال وآثار ذلك متتد إىل املساواة يف التأجري والرتقية ،وما
نقدي ،ولو زال الترشيع التونيس مل يأخذ بعد بعني االعتبار
الطاهر الحدّ اد ألدب املرأة؟
مختلفة مل تح َظ مبا تستحقّه من اهتامم ّ
 «أخطاء فادحة» مجموعتي الشعرية األوىل كانت يف دول أخرى لكُتبت كلامتها مباء الذّهب هذه العوامل التي تقف حائال أمام املساواة ،مثلامالتي شاركت بها وحازت عىل جائزة الطاهر الحداد
سنة  2018مام حفّزين لنرشها خاصة عند اطالعي
عىل رأي لجنة التّحكيم ،وتشجيع األصدقاء بعد
أتلفت عديد املخطوطات ألرىض يف
أن كنت قد
ُ
النهاية عن مجموعة «أخطاء فادحة» وسمحت
كل
لها بأن ترى ال ّنور ،حملت هذه املجموعة ّ
هشاشتي وبراءيت ومل أكن أتوقّع أنني سأغادر يف مداخل املدن ،عىل جدران الكلّيات واملحطّات هو األمر يف بعض األنظمة القانونية املقارنة التي
تلق سوى التّهميش فرضت احرتام نسب مائوية معيّنة عند التّعيني يف
بسهولة قصائدها نحو مغامرة جديدة مع وأعمدة الجسور ،لكنها مل َ
مجموعتي الثانية «بال فرامل تهوي يف منحدر» واإلقصاء املتع ّمد ،ربمّ ا سينصفها التاريخ مثلام مواقع اتخاذ القرار متكّن من تحقيق تكافؤ الفرص
التي صدرت يف دار ميارة للنرش والتوزيع مطل َع حصل مع الشّ ايب ورياض الصالح الحسني ،لذلك بني الرجل واملرأة وتجاوز الالّمساواة التي أق ّرتها
الساحة األدبية تغيريا وتجديدا مستم ّرا الطّبيعة بني الجنسني وع ّمقتها التنشئة االجتامعية.
 ،2022وهو األمر نفسه الذي حدث مع املجموعة تحتاج ّ
الجديدة التي أنا بصدد وضع آخر اللّمسات عىل ألساليب الكتابة ومواضيعها وطرق نرشها ،مي ّر * ب َِم تفرسين عجز املجتمع ال ّتونيس عن تق ّبل
وخاصة املساواة يف اإلرث
قصائدها وستصدر قريبا.
عرب نرش املعرفة وتجويدها ،والتّنوير والتثقيف قيم املواطنة واملساواة ّ
أبوي
* لنبدأ بدور الشّ عر والشّ عراء يف عامل تنتفي فيه واالنفتاح عىل التّجارب التي حافظت عىل الشّ عر وهل يعود األمر فقط إىل أنّه مجتمع
ّ
ذكوري؟
وجمهوره ،وعدم تهميش العواطف اإلنسانية
الشّ اعرية ،هل ي ّتسع هذا ال ّزمن للشّ عر؟
ّ
التونيس ليس عاجزا عن تقبّل قيم
 ما زال ال ّزمن زمن شعر ونستنجد بالقصائد سواء يف الربامج الدراسية أو القوانني أو املحتوى  -املجتمعّ
املواطنة واملساواة .دارت عىل امتداد السنوات
عندما يعجز الكالم العادي عن التّعبري ع ّنا يف اإلعالمي والفني.
والسعادة الغامرة ،عند * تهت ّمني يف دراستك للقانون مبسألة املساواة بني األخرية نقاشات مجتمعيّة متن ّوعة حول الهويّة
مواضع شتّى ،عند األمل ّ
محاولة اإلقناع ،عند الهزمية والظَّفر ،لذلك فدور الجنسني ،هل ترين أنه يجب أن نتجاوز الثقافة واملساواة وال ّدين وال ّدولة والحريات الفردية ،إلخ
حيوي يف حياة الشّ عوب ،أتذكّر يف النسوية ونركز عىل النضالية املواطنية وإدراج ومل يكن صعبا عىل املجتمع تقبّل قيم املواطنة
الشّ عر والشّ عراء
ّ
ظل تق ّبال ُمجهضا يف
واملساواة والحرية ،لكنه ّ
السياق ما قاله «برتولد بريخت» يف قصيدته مسألة املرأة ضمن معركة املواطنة؟
هذا ّ
«يف األزمنة السوداء»« ،امله ّم أالّ يقال إن األزمنة  -يتطلّب تحقّق املساواة الفعلية بني الجنسني أغلب األحيان بسبب رفض هذه القيم من قبل
متش مرحيل ،يبدأ ببذل عناية أكرب بالتّوعية بعض التيارات املتش ّددة واملستفيدة من عدم
كانت سوداء ،بل ينبغي أن يقال :ملاذا سكت اعتامد ٍّ
والتّثقيف وكذلك باالعتامد عىل ق ّوة القانون بلوغ املجتمع التونيس ما يستحقّه من حرية
الشّ عراء واألدباء الذين عاشوا فيها؟».
األزمنة سوداء دامئا وتحاول مختلف القوى الستعادة ما خرسته املرأة من احرتام ومساواة وعدالة ونظام ،كام أن تق ّب َل املجتمع للمساواة كان
املتحكّمة طمس الشّ اعرية لكن عىل الكتّاب بسبب سياسات الهيمنة ال ّدينية والثقافية التي تقبّال جزئيا حسب مجال املساواة ،فهو يقبل بها يف
نيت عليها أغلب املجتمعات البرشية ،من خالل مجاالت الدراسة والعمل بق ّوة القانون لكنه يرفضها
أالّ يسهموا يف ذلك ،ليس مطلوبا من الكاتب بُ ْ
أن يحمل سالحا أو ير ّدد شعارات فالحفاظ عىل انتهاج سياسات التّمييز اإليجايب لفائدتها يف مرحلة يف مجاالت مثل املساواة يف اإلرث ،ال ّرجل التّونيس
الجامل وشاعريّته من خالل القصائد يف ح ّد ذاته أوىل ،لتبدأ بعد ذلك مرحلة الترّ بية عىل ثقافة أ ّول من يد ّعم املساواة ،آمن والدي يب وبأخوايت
فالكل ودعمنا يف مسارنا ال ّدرايس والف ّني دون تفرقة بيننا
ّ
املواطنة دون تفريق بني املرأة وال ّرجل
مقاومة للقبح والقسوة.
ظل أنظمة تحكمها األموال وموازين وبني إخويت ،رغم املجتمع املحافظ الذي أنتمي إليه
* هل ما زالت الساحة الثقافية تعيش رصاعا مضطهد يف ّ
وتقبّله بصعوبة يف سنوات ليست ببعيدة لدراسة
بني القديم والحديث؟ وكيف ميكن تفسري هيمنة القوى وآخر غاياتها سعادة الفرد وتحريره.
الشعر التقليدي عىل اهتاممات أغلب النقاد * رغم ترسانة القوانني ونجاح املرأة وتف ّوقها يف املرأة يف الجامعة وتأخّر زواجها ومامرستها للف ّن،

يتطلّب تح ّقق المساواة الفعلية بين الجنسين
التّوعية والتّثقيف والتّربية على ثقافة المواطنة

الشاعرة فاطمة كرومة
يحق
لكن يف مجاالت أخرى يت ّم الكيل مبكيالني ال ّ
يحق إلخويت ويصعب الحديث عن
يل وألخوايت ما ّ
مساواة تا ّمة يف الحقوق والواجبات ،ومع األزمات
التي تراكمت عىل املجتمع التونيس والتّجاذبات
التي تتخلّله ،أصبحت بعض القضايا رضبا من
الفكري حسب اعتقاد رشيحة مه ّمة من
الترّ ف
ّ
املجتمع ،لكن املرأة التّونسية مستم ّرة يف نضاالت
السلطة تستغلّها لتلميع صورتها واملتاجرة
ما زالت ّ
بها وطن ّيا ودول ّيا ،ورغم هذه املساوئ تبقى تونس
آمنة عىل بناتها مقارنة ببقية دول املنطقة ،وتسري
بخطى ثابتة نحو تعزيز سبل حاميتها من التّمييز
والعنف ،لكن يف قضايا مثل املساواة يف اإلرث
ما زال املجتمع التونيس متن ّكرا للمساواة يف هذا
الجانب ،وت ّم تشويه هذا املطلب ،وخفت نج ُمه
السطح ،املساواة
تقريبا ،وطفت قضايا أخرى عىل ّ
يف اإلرث مطلب قديم متج ّدد ،إال أنّه ليس الوحيد
يف مسار تحقيق املساواة بالقانون ،يجب أن نفكّر
أيضا يف ال ّنساء اللوايت ال مرياث وال أجر وال عمل
له ّن.
أي عالقة بني الكتابة
* الكتابة يف صيغة املؤنث ّ
و»الجندر»؟ وما رأيك يف الكتابة النسائية ودورها
يف مقاومة الهيمنة الذكورية عىل املجتمع األبوي
ودولة الحق اإللهي؟
 إثر أزمنة كانت فيها الكتابة رجالية باألساسوأصوات ال ّنساء التي بلغتنا تكاد تع ّد عىل األصابع،
عاد إىل النساء يف القرن الحايل دوره ّن التاريخي
يف الحيك ،وصارت الكاتبات ينافسن الكتّاب
ويتف ّوقن .شخصيا ال أركّز كثريا عىل العالقة بني
الكتابة و«الجندر» سواء عند القراءة أو الكتابة ،بل
أحب الكتابات إىل قلبي هي تلك التي تكتب
ّ
لعل ّ
فيها املرأة منفصلة عن جنسها وكذلك كتابات
الكتاب الذين يكتبون بصوت املرأة ،أميل نحو هذا
التّح ّرر عند القراءة والكتابة من «الجندر» ،لكن
ال يعني ذلك عدم إمياين بأه ّمية الكتابات التي
تسلّط الضّ وء عىل معاناة ال ّنساء واملحفّزة لطرح
األسئلة ولفت ال ّنظر إىل ما يحدث معهن يف أماكن
من العامل ،وما لهذه الكتابات من دور يف التّوعية
وتحقيق التّوازن يف مجتمعات مختلّة ،كام ال يعني
ذلك عدم توظيفي ألنوثتي كامتياز عندما أكتب إذ
أرواح بني التّح ّرر من وجودي عىل األرض كامرأة
وبني ما توفّره األمومة واألنوثة من َمعني ال ينضب
للكتابة ،وما توفّره الكتابة من وسيلة لوضع اإلصبع
عىل الداء ومن إمكانية لتجاوزه.
* يقول محمود درويش القهوة هي املرأة واملرأة
هي الحب والحب هو املرأة ،ماذا لو نضيف إن
القصيدة هي املرأة؟
 القصيدة مرآة لإلنسان مهام كان جنسه ولغتهولونه ودينه تعكس بحثه عن مت ْوقع يف الطّبيعة
التي يتجاذبها الجامل والقبح م ًعا.
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جامعة الكرة وضرورة
العمل يف صمت! 
ليس خافيا أن كل حديث باسم الكرة التونسية لن يكون إال عىل لسان رئيس الجامعة
وديع الجريء وأصبح من التقليد الراسخ صدور البالغات مشبعة باسم الدكتور وديع
الجريء.
صفة الدكتور فيها حرص غري مسبوق عىل تثبيتها يف بالغات الجامعة وإقرانها بأي
عمل يقوم به «الجريء» جدا حني ترأس الدكتور واجتمع الدكتور وقام الدكتور!
يف تونس ليست عندنا «عقدة» الدكرتة ،والحرص عىل األلقاب ،باستثناء بعض املناصب
التي يكون من الطبيعي ذكر الرتب حني التحدث مع أصحابها.
كلمة دكتور لها وقع جميل من حيث الربيستيج وتعطي شيئا من «األبهة» للشخص،
لكن فاقد اليشء ال يعطيه ،فامذا جنت كرة القدم يف تونس من عنرتيات الدكتور
وانتهاجه خطا ديكتاتوريا ترسخ داخل اتحاد الكرة بفرض سياسة «سمعا وطاعة»
ياموالنا؟ خط مل ينتهجه أي رئيس سابق للجامعة.
لكن منذ صدور الحكم لهالل الشابة غاب الدكتور ليحرض يف مرحلة النائب األول
واصف جليل ٬قبل النزول درجات يف التمثيل ليكون الحديث باسم الجامعة عىل
لسان املدير الفني الصغري زويتة ،الذي مل نسمع له بنت شفة طيلة سنوات ٬إال أنه
بشكل غري مسبوق أصدر بيانا أكد فيه أن إيقاف نشاط البطولة هو مسألة خطرية
متس من حظوظ تونس.
متس من حسن استعداد املنتخبات الوطنية ،وبالتايل فهي ّ
والحديث فيه مناورة واضحة جدا ض ّد هالل الشابة اىل ح ّد اتهامه بشكل مبارش باملس
من حظوظ تونس.
عن أي حظوظ يتحدث؟
إذا كان يعني كأس العامل؟ فإن األمر سيقترص عىل رحلة اىل الدوحة ...واملؤرشات
قدمتها املباراة األخرية يف حديقة االمراء حيث اهتزت شباك منتخبنا لخامسية برازيلية.
وذكّر زويتة باالستحقاقات املهمة التي تنتظر منتخب تونس ،ويف مقدمتها مونديال
قطر  2022ملنتخب الرجال ،وتصفيات أمم إفريقيا املؤهلة لأللعاب األوملبية ،وتصفيات
كأس إفريقيا املؤهلة لكاس العامل للشباب.
* طهورة
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«التّاس» يقرتح موعد البتّ النّهائي يف
نزاع هالل الشّابة والنّادي االفريقي
راسلت محكمة التحكيم الريايض  TASكالًّ من الجامعة التونسية لكرة القدم وهالل الشابة
للبت ال ّنهايئ يف امللف الذي تقدمت به
والنادي االفريقي ٬واقرتحت يوم  9ديسمرب  2022موعدا ّ
هيئة املكرش ضد رئيس ال ّنادي االفريقي يوسف العلمي إثر نزوله إىل امليدان خالل املباراة التي
جمعت الفريقني يف شهر مارس املنقيض وهو تحت طائلة عقوبة اإليقاف التحفظي.
وأكد من جانبه هالل الشابة موافقته عىل مقرتح «التاس» يف انتظار آراء كل من النادي االفريقي
والجامعة التونسية لكرة القدم.

النادي البنزرتي

إحالة  3العبني على
مجلس التأديب
قال مصدر مطلع من النادي البنزريت إن  3العبني وهم الحارس وائل
بن عامر واملدافع ياسني كشك ومتوسط امليدان شمس الدين بن
عامر قد تق ّرر إيقافهم عن التامرين مع الفريق األول وإحالتهم إىل
صنف النخبة يف انتظار عرضهم عىل مجلس التأديب هذا األسبوع
إلبداء الرأي يف شأنهم نظرا إىل عدم التزامهم مبا جاء يف مد ّونة
السلوك املهني لالعبني.
يشار إىل أن الالعبني الثالثة كانوا شاركوا يف التشكيلة األساسية
للفريق التي واجهت يوم السبت املايض الهالل الريايض الشايب.
* محمد

أين ذهب مشروع الحكم
املحرتف؟


منذ سنتني ويف طبعة بهية أطل بها وديع
الجريء عرب مختلف وسائل اإلعالم وإثر
اجتامع ما إلدارة التحكيم ،بادر بالحديث
عن الحكم املحرتف كتجربة تونسية
فريدة يف املنطقة وراح ير ّوج لها ويقرتحها
ويقدمها والحكم املحرتف هو عقد يربمه
الحكم مقابل جراية شهرية ملدة سنة
قابلة للتجديد عىل ان يتفرغ الحكم نهائيا
للتحكيم وفق برنامج متكامل بدنيا وفنيا،
وانطلقت املحاوالت واالتصاالت من الحكام
لاللتحاق بركب املحرتفني ،خاصة أن الوديع
حددها بعرشين وبدأ عامر عواز الطرابليس يف االتصال بالحكام واملساعدين طالبا منهم السري الذاتية
ومرت الشهور تلو األخرى وبات الحلم يتالىش وضاعت الحكاية واتضحت أنها كذبة كربى للرتويج
والتسويق واالستهالك اإلعالمي ال أكرث وال أقل ،كام أن املرشوع كان مجرد أوهام ومل يتقدم قيد أمنلة
وأكدت لنا مصادر قريبة جدا من عامر عواز الطرابليس أن هذا األخري ليس له أي معلومة وال يقدر عىل
طرح املوضوع عىل الرئيس ،بل يخاف ردة فعله يف حال لوح له ولو تلميحا.
هذه الكذبة ليست األوىل وخاصة يف التحكيم بل تواصلت وتتواصل مع مسألة مركز الوطني للحكم
والذي سيجمع الحكام الصاعدين ومل ن َر ال حكام وال مركز وال هم يحزنون فامزلنا نتساءل أين راحت
 150مليون التي اعتمدت لتقييم أكادميية التحكيم برابطة الشامل؟
* م /م

الفيفا تنعش خزائن
بعض األندية التونسية
أعلن االتحاد الدويل لكرة القدم «الفيفا» أنه سيوزع 209
ماليني دوالر أمرييك ،يف إطار برنامج توزيع األرباح عىل
األندية ،إذ يبدأ إطالق برنامج املكافآت لألندية التي يشارك
العبون منها مع منتخباتهم يف كأس العامل  2022والتي تقام
يف قطر.
وقال إنه« :سيتم تعويض األندية عن كلّ يوم بقي فيه أحد
العبيها يف بطولة كأس العامل ،مبا يف ذلك أيام التحضريات
الرسمية».
وسيدفع الربنامج  10آالف دوالر عن كلّ العب لكل يوم
يبقى فيه مع منتخب بالده يف كأس العامل ،مبا يف ذلك فرتة
االستعدادات الرسمية للبطولة.

كريم الخمريي للقاء أمل حمام سوسة
والنجم الساحلي
اختارت اإلدارة الوطنية للتحكيم ،الحكم كريم الخمريي إلدارة مواجهة أمل
حامم سوسة والنجم الساحيل يف إطار الجولة الثانية من بطولة الرابطة املحرتفة
االوىل واملربمجة اليوم الخميس بداية من الساعة  15مبلعب بوعيل لحوار.
ويف ما ييل طاقم تحكيم هذه املواجهة:
كريم الخمريي :حكم ساحة
وليد الحراق :مساعد أول
زياد الذوادي :مساعد ثانٍ
وليد العوين :حكم رابع

أمري لوصيف للقاء الباراج بني نجم املتلوي وترجي جرجيس
تم تعيني الحكم أمري الوصيف
إلدارة املباراة الفاصلة التي
ستجمع اليوم الخميس 13
أكتوبر بداية من الساعة 15
مبلعب مصطفى بن جنات نجم
املتلوي بالرتجي الجرجييس
والتي سيتحدد عىل اثرها

الفريق الصاعد للرابطة املحرتفة
األوىل يف ااملوسم الريايض الحايل.
ويف ما ييل طاقم التحكيم:
أمري الوصيف :حكم ساحة
أمين اسامعيل :مساعد أول
فوزي الجريدي :مساعد ثانٍ
بديس بن صالح :حكم رابع
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حكام الفرق التونسية يف املسابقات القارية
تخوض الفرق التونسية نهاية األسبوع
الحايل مواجهات اياب الدور التمهيدي
الثاين ملسابقتي دوري ابطال افريقيا و كأس
االتحاد االفريقي ويف ماييل الحكام الذي قام
الكاف بتعيينهم الدارة هذه اللقاءات :

دوري أبطال إفريقيا
السبت  15أكتوبر 2022

الساعة 17.00
الرتجي الريايض  -بالتو يونايتد النيجريي /
املرصي ابراهيم نور الدين
األهيل املرصي  -اإلتحاد املنستريي  /الزمبي
جاين سيكازوي

كأس الكاف
السبت  15أكتوبر 2022

الساعة 16.00
النادي الصفاقيس  -فاسيل كينيام اإلثيويب /
االيفواري باتريك تانغي

األحد  16أكتوبر 2022

الساعة 16.00
النادي اإلفريقي  -كيبانغا الزنجيباري /
الليبي عبد الواحد حرويدة

تحكيم كامروني ومصري ملواجهتي
الكونغو يف تصفيات الكان
قرر االتحـــاد اإلفريقي لكرة القدم تعيني طاقمي حكام
مبارايت املنتخب الوطني األوملبي ضد منتخب
الكونغو يف إطار تصفيات كأس
إفريقيا لألمم وفق الربمجة
التالية:
 مباراة الذهـــابيوم  23أكتوبر 2022
مبلعب ألفونس ماسابا
بربازافيل الساعة
والنصف
الثالثة
بالتوقيت املحيل
• حكم ســاحة :نقـــاوا
بالز إيفن :الكامريون
• مساعد حكم أول :ألفيس
نقيقوي :الكامريون
• مساعد حكم ثاين :رودريق مبييل :الكامريون

• حكم رابع :أنطوان إيسوما :الكامريون
• مراقب املباراة :روين ويليامس :الكوت ديفوار
 مباراة اإليــاب :يوم  30أكتوبر 2022بامللعب األوملبي حامدي العقريب
برادس الساعة الثالثة
• حكم ساحة :إبراهيم
نورالدين :مرص
• مساعد حكم أول :أحمد
توفيق طالب عيل :مرص
• مساعد حكم ثاين :هاين
عبد الفتاح الصنديد :مرص
• حكم رابع :محمود ناجي
موىس :مرص
• مراقب املباراة :جامل كعوايش:
املغرب
• مقيم الحكام :درامان دونتي :مــايل

رزنامة مباريات بطولة الرابطة
املحرتفة األوىل
رزنامة مباريات بطولة الرابطة املحرتفة األوىل اىل حني
موعد انطالق تحضريات املنتخب الوطني للمونديال.
وأوردت أ ّن رزنامة مباريات ذهاب املرحلة األوىل ستكون
عىل النحو التايل:
الجولة الثانية  :أيام الخميس  13والسبت  15واألحد
 16أكتوبر
تدارك الجولة األوىل :يومي  19و 20أكتوبر

الجولة الثالثة :يومي  22و 23أكتوبر
تدارك الجولة الثانية :يومي  26و 27أكتوبر
الجولة الرابعة :يومي  29و 30أكتوبر
الجولة الخامسة :يومي  2و 3نوفمرب
الجولة السادسة يومي  5و 6نوفمرب
الجولة الجولة السابعة :يومي  9و 10نوفمرب
كام بينت أنّه سيتم تحديد مواعيد املباريات املتأخرة
بالتنسيق مع األندية املعنية.

القدير عبد الرزّاق الشابّي
مدرّبا جديدا للخلود
السعودي ...فريق ال ّدرجة
فريق الخلود ّ
األوىل للمحرتفني ...فريق محافظة
الرس الساحرة يف منطقة القصيم ...بني
ّ
الرياض واملدينة املن ّورة ...فريق الخلود
بدأ متعثرّ ا حيث حصد ثالثة هزائم مع
تعادل وحيد وانتصار يتيم ...الفريق كان
يحتاج طبيبا ...والطبيب املداوي هو
املد ّرب عبد الرزّاق الشابيّ أحد خرباء
السعوديّة واسم يق ّدر العارفون
الكرة ّ
بأرسار الكرة معدنه وإمكان ّياته ...فريق
الخلود يحتاج إضافة الكوتش رزوقة عىل
املستوى الذّهني وال ّنفيس متاما مثلام
يحتاج إىل ملساته الفنيّة والتّكتيكيّة
خاصة أ ّن هزائم
إلصالح بعض الجزئ ّيات ّ
الفريق كانت بفوارق بسيطة حيث
انهزم مع األهيل بهدف لصفر ...ومع
الساحل بهدفني لصفر..
العريب بهدفني لهدف ...ومع ّ

* رياض

لطفي الحسومي العب النجم الساحلي سابقا

وضع صحيّ صعب

قائد النجم وفنانه ومعشوق جامهريه التي كانت تتغنى به٠٠٠
الحسومي يا حسومي  ٠٠يا قمح البلومي ٠٠٠حرض مقابلة
النجم واتحاد تطاوين ٠٠٠ومع بداية الشوط الثاين تعكرت
صحته وشهد نزوال حادا يف منسوب السكر وجاؤوا له بقطعة
رص عىل إكامل اللقاء إىل
حلوى واستعاد بعض توازنه ولكنه أ ّ
نهايته وغادر امللعب مع صافرة النهاية ٠٠٠قمة الوفاء وقمة
االنتامء ٠٠٠واليل يحبك عمرو ما يخون ٠٠والحسومي يبقى
أحد أعمدة النجم وصفحة ناصعة يف كتاب النجم ٠٠٠٠ودرس
مثني لكل االنتهازيني الذين ال يقرتبون من النجم اال عىل طميعة٠٠٠

* رياض
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السيد عمر احلمزاوي يكشف التفاصيل

* حوار محمد يوسف

تفاعل عدد كبري من املتابعني لرياضة املالكمة مع ما دأبت الشعب
عىل نرشه عىل امتداد حلقات يف صفحاتها وهي اوراق نرسمها ونخطها
للذاكرة واملذكرة وهي من رواسب سنوات من التدافع الثنايئ عىل مركز
القرار يف مشهد الرياضة التونسية والذي نق ّر بفساده وتعفنه من خالل
اللوبيات التي تحكمه وفرضت سيطرتها عليه لن نذيع رسا لو قلنا ان
الرياضة التونسية تعيش لحظات عرس طالت اكرث من اللزوم وان ال احد
عىل امتداد سنوات ما بعد الثورة قدم ورقة اصالح حقيقية قد تغيرّ
املشهد وحتى من حملوا هذه الحقيبة من داخل الوزارة فإنهم كانوا
الحلقة االضعف كام ان الذي عينهم يعرف ا ّن االصالح صعب وا ّن طبيعة
املرحلة تقتيض فرض حوار يشبه حوار الشامل مع الجنوب! قد يقول

قائل ان ما دون يف هذه الديباجة كالم سيايس بامتياز ونحن نقول انه
يقرب من هذا االتجاه الن هذه الثورة التي تفاءلنا بها خريا وانتظرنا
منها تغيريا حقيقيا للمشهد الريايض رسعان ما عرفنا انها ال تشبه الثورة
يف اي يشء وان الكل يبحث عن مصلحة ما قد يجدها مع حليف بعيدا
عن خدمة املصلحة العامة .عىل كل حال هذا مثال ملا يحصل يف رياضتنا
من توجهات خاطئة من «الساس» من خالل االعتامد عىل رشوط الرتشح
وصوال إىل مواصلة االعتامد عىل انتخابات القامئات ـ الحديث اىل السيد
عمر الحمزاوي يكشف االخالالت وتصفية الحسابات وعدم االعرتاف
باالحكام القضائية.فاطمة كرومة تجربة تستحق القراءة لفرادتها وملزيد
التعريف بتجربتها كان لنا معها هذا الحوار
جلسنا إليه ...سألناه عن املسرية واملسار وعن مواقفه فكان هذا
الحوار.

نعم ظلمونا حني أصدروا قرار حل املكتب الجامعي

* هكذا بدأت بطرح األسئلة امام يس عمر،
وانت يف هذا العمر ما الذي جاء بك لتتوىل
مسؤولية قيادية يف جامعة املالكمة؟
لنقل حب هذه الرياضة
ـ قد يكون الغرام أو ْ
وهي التي يسمونها برياضة الفن النبيل وهذا ما
اىت يب إىل هذه الرياضة التي تحملت يف صلبها
عديد املسؤوليات اىل ان بلغت محطة ترؤسها.
* بعيدا عن تقييم النتائج واالشخاص الذين
تحملوا مسؤولية يف مشهدها أين هي رياضة
املالكمة ونحن تعودنا منها أن تكون «مفخرة»
كل الرياضات من خالل تتويجاتها الكبرية يف
املحافل الدولية امله ّمة؟
ـ كل الرياضات متر بسنوات قوة ـ عادة ما
تكون متوجة بعديد االلقاب من خالل جيل من
الرياضيني املتميزين كام ميكن ان تكون سنوات
«جدباء» إذ يحصل ان يكون العمل املقدم هكذا
بال منجز وبال تتويجات واعتقد جازما ان رياضة
املالكمة بصدد اعداد جيل جديد من املالكمني
املمتازين الذين يستحقون شيئا من الوقت
والصرب عليهم وشيئا آخر من التضحيات وانتظار
ما هو آت من احداث قد تتحقق فيها االهداف!
* ماذا تعني بـ «قد» هذه؟
ـ التتويج يف الرياضة يحتاج إىل عمل جاد هذا
ال فيه شك وال اختالف كام نحتاج يف االكرث إىل
يشء من الحظ وهذا ما قصدته «من استعاميل
املصطلح قد»!
* بعضهم يقول بل يؤكد انّ سنوات تحمل
كامل دقيش ملسؤولية رئاسة جامعة املالكمة
ـ كانت سنوات الالتخطيط والعمل هكذا عىل
هامش االحداث فهل تنفي ذلك؟
ـ بعيدا عن تحميل املسؤولية لطرف ما فان
من باب االنصاف ان نقول انه مثة اجتهاد لكن
النتائج مل تكن كام انتظرناها.
* يبدو أنك تدافع عن كامل دقيش؟
ـ نحن عملنا مع بعضنا البعض ومن باب
انصاف الجهود البد ان نقول اننا اجتهدنا ومل
نصب ومن غري املعقول ان يتحمل طرف بعينه
مسؤولية عمل مجموعة.
* ما اعرفه ان كامل دقيش جاء إىل خطة
رئيس جامعة هكذا مسقطا ويف اطار الحسابات
ونصب نفسه
الضيقة فغري النصوص القانونية ّ
رئيسا هذا ما تقوله الرواية؟
ـ كلنا يعرف أ ّن كامل دقيش مل يكن يوما

من متعاطيي رياضة املالكمة كام مل يتحمل يوما
مسؤولية سواء يف جمعية او رابطة او اي يشء
آخر وحني جاء ليرتأس مؤقتا جامعة املالكمة
فذلك لرغبة بعضهم يف ذلك ليكون عىل رأسها!
* هل تنكر أنّ لكامل دقيش ملف سوء
ترصف بعد الذهاب إىل الربازيل ايام كان رئيسا
لجامعة املالكمة؟
ـ كام اسلفت الذكر ليس اليوم يوم الحساب
واملحاسبة
* كأنك مبثل هذا االختصار يف «االجابات»
تنوي عدم كشف املستور ـ لرتجئ املواجهة إىل

* ملاذا مل تطلب مقابلة الوزير كامل دقيش؟
ـ مل يعد يجيبني عىل اتصااليت الهاتفية .وهو
مل يكن قادرا عىل مواجهتي
* بلغني انه مثّة من املكتب الجامعي املنصب
والذي عينه كامل دقيش من ذهب ليبحث يف
تفاصيل امللفات التي تركتها بعد مغادرتك
القرسية للجامعة؟
ـ أعرف ذلك جيدا وبلغني كام بلغك ذلك
وهو الذي جاء ليصفي حسابات سابقة.
* ماذا تعني؟
ـ العضو املقصود طلب مني ان اميض له

ال أبحث عن بطولة عدم االعتراف باألحكام
وهمية في هذا العمر القضائية «جريمة»
فمن يسمعنا!
ولن أشتم الوزير!
ما بعد الجلسة العامة أليس كذلك؟
ـ ال اجابة ....
* يس عمر ال تنىس انّ كامل دقيش الوزير
الحايل تعمد االساءة إليك واىل تاريخك الطويل
حل
يف جامعة املالكمة بأن قرر يف لحظة ما ّ
املكتب الجامعي الذي كنت ترتأسه؟
ـ كامل دقيش الوزير ظلمني هذا ال فيه ال
شك وال اختالف ،لكنني سأظل واقفا يف املشهد
ال بحثا عن بطولة وهمية وامنا انتصارا للحقيقة
التي أراد بعضهم تغيريها لتنصيب املقربني منهم.
* ماذا تعني بهذا؟
ـ الوزير قرر حل املكتب الجامعي هكذا
دون متابعة ال للقوانني وال ملا هو حاصل داخل
الجامعة وامنا ارضا ًء ملحرز بوصيان وملن يريد ان
ينصبه عىل رأس الجامعة ،ضامنا للتواجد عىل
رأس اللجنة الوطنية االوملبية كام انه مل يعرتف
بحكم محكمة االستئناف.
* ما دمنا نتحدث عن الوزير وعن قرار
الحكم ملاذا مل يعرتف بقرار محكمة االستئناف
الذي انصفكم؟
ـ هنا ،اجابة عىل السؤال اقول ا ّن عدم
االعرتاف باالحكام القضائية جرمية ـ فام بالك
وللجامعة أساتذة قانون(...؟)

عىل ملف تعاون معنا لتقديم خدمة للجامعة
بعد وساطة من اللجنة االوملبية إالّ ان املكتب
الجامعي السابق رفض وان كنت تريد التفاصيل
فلنا يف ذلك محرض جلسة حيث رفض  7أعضاء
التعامل معه ـ بحكم انه عمل سابقا مترصفا
اداريا للجامعة.
* هل تعرف انه أراد االطالع عىل عقد
«السيارة» التي استأجرتها الجامعة؟
ـ أعرف ذلك وبلغني ما أراده ولو انني اعود
القول اننا عملنا يف جامعة املالكمة عىل امتداد
سنوات مبا يريض الضمري.
* هناك من شكك يف مستواك الدرايس؟
ـ لن اجيب املرىض ،النني قدمت شهادة
دراسية لها ما يعادلها وقد قبلتها لجنة االنتخابات.
* مثة من قال ان الشهادة التي قدمتها يف
بادئ االمر ثم سحبتها كانت مسلمة من معهد
الدراسات العليا التجارية بقرطاج فهل تنفي
ذلك؟
ـ هذا مل يحصل ومن يتحدث عن ذلك فاما
أنّه تحصل عىل الشهادة املزعومة من ادارة املعهد
او انه ميلك حق النفاذ إىل املعلومة واالكيد ان
مستواي الدرايس شأن خاص وهناك لجان مختصة
يف ذلك لها حق قبول ما قدم لها او رفضه!

عمر الحمزاوي
* ما رأيك يف الهيئة التسيريية الحالية
للجامعة املالكمة؟
ـ هي هيئة تسيري مؤقتة كلفوها مبهمة
وستذهب يف حال سبيلها اما الغريب فيها انه مثة
من عينوه وله مع الجامعة ٍ
ماض وشكا ٍو قضائية
وال ادري ما هي املقاييس التي اعتمدوها يف
مسألة االختيار والتعيني.
عي صهره؟
* وماذا عن الذي نّ
ـ أكتفي بالقول ال حول وال قوة اال باللّه
* هل ستقدم ترشحك لرتؤس قامئة جديدة
قبل موعد  20نوفمرب؟
ـ رغم انني مل اعد متحمسا لتويل مهمة
جديدة بعد الظلم الذي تعرضت له من ذوي
القرىب لكن هذا ممكن.
* من تعني بذوي القرىب؟
ـ طبعا كامل دقيش اقول هذا وال ارغب يف
مزيد الحديث عنه كام انني اقول ان املسؤولية
زائلة واذكره بقولة لو دامت لغريي ملا آلت إليك.
* لو أقدم لك بعض االسامء وقل يف شأنهم ما
تراه مناسبا فام عساك ستقول؟
* محمد بنور
ـ رئيس سابق لجامعة املالكمة
* كامل دقيش
ـ ريب يهديه وما حسبته سيتغري معي ...مل يعد
يرد عىل مكاملايت الهاتفية
* معز كريفة
ـ صديق عزيز
* محرز البيناين
ـ اخطأ والتاريخ ال يرحم..
* زياد بربوش
ـ شاب يتقد حامسا راغب يف خدمة هذه
الرياضة
* الصيديل عبد الحميد شلفوح
ـ رجل محرتم
* محمود الهاممي
ـ هو ليس بابن املالكمة ...أتوا به ملنافستي
وكفى..
* مصطفى بدري
ـ سبق له ان كان عضوا يف جامعة املالكمة
* الطاهر سايس
ـ حط ريب يف بالك ...ما يدوم حال...
* محرز بوصيان
ـ اللّه يسامحك!

24

الخميس  13أكتوبر  - 2022العدد 1716

األخيرة

تواصل سينمائي مع المغرب:

أربعة أفالم تونسية أوىل تنافس يف مهرجان وجدة
* ناجح مبارك
رغم الربود السيايس بني تونس واملغرب فثمة حرارة
يف التواصل بني البلدين عىل املستوى الفني والثقايف
وذلك من خالل حسن اختيار أربعة افالم يف املسابقة
الرسمية ملهرجان وجدة املغاريب للسينام ومن بني
هذه االفالم فيلم «مع ّز أو الطريق االسود» «ملحمد
عىل النهدي وفيلم طويل اول لكريم حمودة بعنوان
«سفاح نابل» وفيلم «لنرتيتي» أو «املاندا» لسمري
الحرباوي وكل هذه االعامل املدعمة مرشحة لنيل
جوائز عندما يتم االعالن عنها اليوم الخميس باملدينة
املغربية ٬حيث انطلقت فعاليات املهرجان منذ
السابع من اكتوبر الجاري.
ينافس الفيلم التونيس «معز أو الطريق األسود»
للمخرج محمد عيل النهدي يف املسابقة الرسمية
ملهرجان الفيلم املغاريب وجدة الذي تُقام فعاليات
دورته الـ 11خالل هذه االيام ويعرض بالقاعة السينامئية الكربى محمد
الخامس.
وينطلق الفيلم خالل أيام للمشاركة يف مهرجان «سيني أملا» يف كاروس
بفرنسا ويُعرض يوم السبت  15أكتوبر ،وكان الفيلم قد انطلق تجاريًا يف
سينامت تونس يف فيفري املايض ،كام ُعرض تجاريًا بشكل استثنايئ يف
فرنسا يف شهر ماي املايض بحضور أبطال الفيلم.
إرهاب وسالح ناري
يحيك الفيلم قصة معز ،شاب عرشيني عاطل عن العمل يجوب شوارع

إخراجه وهو الصندوق األسود ،ويف  2018أخرج فيلم فاطوم الحاصل
عىل جائزة الجمهور الشباب يف مهرجان مونبلييه الدويل لسينام البحر
املتوسط بفرنسا .ويعد «معز أو الطريق األسود» أول أفالمه الروائية
الطويلة.
أطياف مهدي هميلي
ومن االفالم املشاركة يف املسابقة الرسمية ملهرجان وجدة نذكر كذلك
فيلم الفنان مهدي همييل «أطياف» مع عفاف بن محمود وهو
إنتاج محمد عيل بن حمراء وهو الفيلم الذي نال استحسان الجمهور
وحصد عدة جوائز بني ماملو ولندن يف تظاهرة عليسة للسينام إىل
جانب جائزة مهرجان عامن الدويل ،ويوظف الفيلم اليات التصوير
الحديثة لتناول واقع الشباب التونيس ما بعد الثورة ،وسعيه إىل كرس
كل الحواجز ،من أجل الهروب من واقع معطل إىل متخيل محلوم به.
العاصمة تونس دون هدف إىل أن يجد نفسه متورطًا يف قضية حيازة
سالح ناري .وإثر إيقافه يف مركز رشطة يتعرف عىل كهل يغري مسار
حياته ويحوله إىل إرهايب خطري.
الفيلم من إخراج محمد عيل النهدي ،الذي شارك أيضً ا يف السيناريو مع
سليم بن إسامعيل ،وهو من بطولة ملني النهدي وأكرم سكوحي وليىل
الشايب وسيف الدين املناعي ،ومن إنتاج رشكة زينيت لالنتاج وتتوىل
مؤسسةماد للتوزيع مهام توزيع الفيلم يف العامل العريب..
وأخرج النهدي أول أفالمه القصرية املرشوع عام  2008والذي أختري
للمشاركة يف عدة مهرجانات منها مهرجان كلريمون فريان بفرنسا ،وأخرج
بعدها فيلمني قصريين وانتهى مؤخرا ً من أول مسلسل تلفزيوين من

ماندا «من الحرباوي»
تحربة اخرى يقطعها الفنان سمري الحرباوي مع رشيط «ماندا» أو
«لنرتيتي» عن قصة لبلقيس خليفة مع متثيل لبشري الدرييس وهيالن
كاتساراس ورياض حمدي ورحمة الكايف ويتحدث الفيلم بلغة سينامئية
متجددة عن متقاعد يف سن السبعني يعيش عىل الكفاف ويناضل من
أجل أن يعيش بكرامة وألجل زوجته املريضة مرضا مزمنا ،ولكن تأخر
«املاندا» أو معاشه الشهري يحدث البلبلة يف نظام حياته.
أما الفنان كريم بن رحومة فقد قدم للمسابقة الرسمية لهذا املهرجان
املغاريب فيلم «سفاح نابل» مستوحى من مسار سفاح احرتف القتل
العمد عىل مدار سنوات ،فمن من املخرجني سيت ّوج؟

التشكيلية كريمة الحناشي

تجربة الرسم والفن عندي بدأت بالرسم على الجدران
واألقمشة والعرائس وكراسات الدراسة...
* شمس الدين العوين
الفن هذا الذاهب إىل جواهر األشياء قوال وتأمال وحلام حيث الفكرة
تبحث عن ممكنات جاملها وبهاء أحوالها يف عوامل من التنوع وتع ّدد
األشكال واللغات والجغرافيا ..هي فسحة ال تضاهى وفق تلوينات
الكينونة وما به يسعد الكائن يف حلّه وترحاله نحتا للهبوب النادر
وإعالء من شأن الدواخل وتقصدا للممكن الجميل تجاه التفاصيل
والعنارص ...والتلوين هنا محض أمنيات تجاه رصوح الجامل يف
أبعادها املحيلة إىل البحث والتفكر ألجل اإلمساك بناصية القول
الجميل ونعني إضفاء مساحات من لون الحال عىل اآلخرين والعوامل
تشوفا لألفق املفعم بعبارات الجامل يقولها قوس قزح يف السامء
حيث مطر يهطل يحرك الزبد والحنني والحلم الدفني يف بساتني
الروح...
من فكرة اللون هذه ملعت نجمتها وهي الطفلة من زمن يقول بالرسم
والتلوين مجال وهم جميل وخيال يانع وعبارات تلهج بالجميل الكامن
يف الذات وهي تنظر إىل األقايص عنوان جامل مرسوم يغري اآلخرين
بالتأمل والبهجة العارمة.
هي فنانة تشكيلية يف عواملها مغامرة ملونة متيض اىل ما هو خطاب
تشكي ّيل فيه الزخرف وأحوال املرأة وهي تقطف أغنيات جمة من
يوميات حياتها ..لوحاتها متع ّددة التّلوينات ويجمع بينها نزوع نحو
املرأة وممكنات عنارص الجامل فيها وهي تنهمر مثل مطر ناعم يف

مجالها الطبيعة واملجتمع وبينهام الحلُم املفتوح عىل اإلبداع..
هي الفنانة التشكيلية كرمية الحنايش التي تقول عن تجربتها الفنية
ما ييل «...هل يستطيع اإلنسان قول نفسه يف كلامت والحال حسب
افالطون من الصعب معرفة الذات االنسانية .أنا أصيلة مدينة جامل
الساحلية ولدت يف عائلة بسيطة ..وتحت ضغط تكاليف الحياة أصبحت
عاملة يف إحدى مصانع النسيج باملنطقة وزاولت تعليمي االبتدايئ
باملدرسة االبتدائية الهداية بجامل والثانوي باملعهد الثانوي ثم املرحلة
الجامعية مبدرسة الفنون الجميلة بتونس العاصمة ثم مرحلة التدريس
باملدارس االعدادية وبدأتها بجامل منطقة الكاف الشامخة ثم القريوان
العريقة واآلن احدى مدارس مدينتي ...أعود لعشقي لفن الرسم الذي

بدأته بالرسم عىل الجدران واالقمشة والعرائس وكراسات الدراسة
تبينّ يل يف طفولتي أن فن الرسم هو ذات متأصلة يف داخيل أحاول
أن أرسم تص ّورايت ألرسم وجوه أصدقايئ وأساتذيت وكلّ ما تطاله
يداي حتى أين كنت مغرمة لفرتة ما بعروض األزياء ورسم العارضات
وتصوير مناذج ملالبس أقرب للعفوية وهي نسيج لذاكريت بدرجة
أوىل .حملت منذ بداية نضجي هم تغري الواقع الذي يثريين وأثور
عليه ...هو واقع يرسخ دونية املرأة وان الرجال أكرث رفعة فرتاين
فتاة ولكن ال أحمل هموم بنات سني بقدر ما تصنع يب الصالبة
قبل الليونة يف تعاميل مع ظروف الحياة .وبقيت عالقتي بفن
الرسم تالزمني من االبتدايئ إىل الثانوي إذ شاركت يف املسابقات
واألنشطة ونوادي األطفال حتى أنني يف سن  15سنة شاركت يف
برنامج اإلعالمي حاتم بن عامرة يومها تنقلت أنا ووالديت رحمها الله
ايل تونس العاصمة ولوحايت للمشاركة يف برنامج فن .ومواهب وهنا بدأ
حلمي يتحسس طريقه.»...
هكذا بدأ حلمها متشكال لتكون بعد ذلك مراحل الوعي بالف ّن وعالقته
بالجامل والفكر واملجتمع وتع ّددت أعاملها الفنية لتكون املعارض
الشخيص برواق
واملشاركات يف مناسبات متعددة وهي تع ّد اآلن ملعرضها
ّ
فني بالعاصمة يض ّم حيّزا مهماّ من تجربتها التشكيلية من خالل أعاملها
املتن ّوعة التي تعرب عن أسلوبها ونهجها يف الفن والرسم .فنانة تجتهد
لتبتكر شيئا من حوار الذات لديها مع العامل واآلخرين يف فسحة تخريتها
للقول بالتلوين كفسحة للحياة والحلم باألفضل.

