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بعد املصادقة عىل قانون انتخايب إقصايئ:

أي مرشوعية النتخابات 
ال تضمن معايري 

الشفافية والنزاهة؟

ردا عىل ورشة البحرين:

االتحاد ينظم 
مسرية شعبية حاشدة 

يوم 8 جويلية

يف الشؤون الدينية:

ال للسكوت عىل رئاسة 
الحكومة ووقفات احتجاجية 

يف الجهات

يف قطاع البلدية:

إرضاب يومي 10 و11 جويلية
 

يف رادس:

حرية يف وزارة امالك الدولة 
والشؤون العقارية!

يف تونس الجوية:

5 آالف تذكرة مجانية 
لتدمري الناقلة الوطنية

فاجعة جديدة يف نابل:

الحكومة ال تريد االعرتاف 
بعجزها عن اصالح الصحة 

العمومية!

لَِم ال تعلنها قطاعا منكوبا؟

الحكومة ال تريد االعرتاف 
بعجزها عن اصالح الصّحة 

العمومية

يف انتظار موعد 28 جوان

املنتخب خّيب اآلمال 
امام أنغوال والعرثة 
ممنوعة أمام مايل..
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املدير 

سامي الطاهري

رئيس تحرير 

يوسف الوساليت

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبويب

أسسها 

أحمد التلييل

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل

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

الحدث

االتحاد ينظم مسرية حاشدة يوم 8 
جويلية ضّد التطبيع

أرشف األخ األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل نور الدين الطبويب يرشف عىل الندوة اإلعالمية ضد صفقة القرن. التي 
برمجت تفاصيلها عىل أرض عربيّة وهي البحرين وقد كان إىل جانب األخ األمني العام كّل من السيد سفري فلسطني واإلخوة 

أعضاء املكتب التفيذي يتقّدمهم األخ صالح الّساملي.
وقد أكد األخ األمني العام نورالدين الطبويب أن االتحاد سيقف ضد التطبيع يف تونس وضّد كل محاوالت مترير مواقف مطبعة 
مع الصهاينة وقد بني األخ األمني العام أن السفرات نحو فلسطني املحتلة عرب وكالة اسفار تونسية هي عملية تطبيع حقيقية 
وقد تصدى لها االتحاد مع مكونات املجتمع املدين والسيايس وسيواصل االتحاد عىل نفس النهج ضد التطبيع وكل من يحاول 

الترشيع له ألهداف انتخابوية. 
وحيّى األخ نور الدين الطبويب كل املناضلني التونسيني الذي يقفون ضد مخططات وأد القضية الفلسطينية. 

وأعلن األمني العام أن االتحاد سيكون يف 
لتنظيم مسرية حاشدة  املجتمع  مقدمة 
8جويلية  يوم  وذلك  القرن  صفقة  ضد 

القادم .
نظّمت  الجهوية  االتحادات  أّن  ويذكر 
يف  سواء  التطبيع  هذا  ملواجهة  أيّاما 
وقد  صفاقس  أو  بنزرت  أو  تونس 
حرص  بفضل  التعبئة  هذه  نجحت 
الجميع عىل أّن القضيّة الفلسطينية هي 
محاولة  كّل  رافضني  العربية  القضايا  أمُّ 
ملزيد تهميش الدور العريب مع رفض تام 
لورشة البحرين التي كانت محل تنديد 

كّل مكّونات املجتمع العريب.

الدورة األوىل لأليام الوطنية »نستهلكو صنع تونيس«

األخ نورالدين الطبويب يؤكد: 
والفكرية  الثقافية  املنتجات  استهالك  دعم 
عىل  املبني  موروثنا  تحمل  التي  اإلبداعية 

الحوار واملسؤولية وحب الوطن
عرب األخ األمني العام يف كلمته عن سعادته باملشاركة يف فعاليات افتتاح الدورة األوىل لأليّام الوطنية 
التونسيني  تحفيز  يف  إيجايب  أثر  من  املبادرة  لهذه  مبا  الراسخة  للقناعة  تونيس«  صنع  »نستهلكو 
والتونسيات عىل اإلقبال بكثافة عىل املنتجات املصنوعة يف تونس ولتأثري هذا اإلقبال عىل تنشيط 
الطلب الداخيل عىل املنتجات التونسية من جهة ومساهمته يف دعم مؤّسساتنا العمومية والخاصة 

من جهة أخرى.   
مثمننا الحرص عىل دعم ثقافة استهالك ما تصنعه األيادي التونسية يف مختلف املجاالت من أجل 
وتجذير  التونيس  االقتصاد  إنعاش  مسار  يف  املهّمة  املحرّكات  من  باعتبارها  االستهالك  عجلة  دفع 
املساهمة املواطنيّة يف جهود النهوض بالوضع االقتصادي. مربزا أّن اإلقبال عىل املنتجات التونسية 
الصعبة والعجز  العملة  الحّد من نزيف  بالذات ميكنه أن يساهم بشكل جيد يف  الظرف  يف هذا 

التجاري. 

عنوان رئييس من عناوين السيادة
وبنّي األخ الطبويب أَْن إستهالك ما يصنع يف تونس هو واجب تجاه بالدنا من خالل مساهمتنا املبارشة 
أَْن »نستهلك تونسيا«  العمومية والخاصة وضامن استدامتها وتنمية مواردها.  يف دعم مؤّسساتها 
وهو عنوان رئييس للسيادة واالستقاللية والرقّي وهو أيضا عنوان ملواصفات مشرتكة وآلمال كربى 
لكّل ما يصنع يف بالدنا حتّى يستجيب النتظارات بناتها وأبنائها وأن نَعمل جميعا عىل املساهمة 
يف الجهود التي تجعل منتجاتنا ذات جودة وقادرة عىل دخول األسواق الخارجية من أوسع أبوابها.   
وأشار إىل أن عديد املنتجات التي تُصنع يف بالدنا والتي تَحظى بقدر محرتم من الجودة والتنافسية 
تقتيض إسناد هذه املؤّسسات وتكثيف الطلب عىل منتجاتها وذلك بالتوازي مع العمل املشرتك عىل 
إرساء مقّومات االستدامة لها وتجذيرا لثقافة الحوار االجتامعي الفعيل والدائم والتأسيس النفتاح 
املؤسسات التونسية عىل محيطها ولعب أدوارها يف عالقة باملسؤوليات املجتمعية والبيئية وغريها 
من املسؤوليات واألدوار والروابط التي ميكن أن تتأّسس وتتدّعم بني املؤسسة التونسية ومحيطها 

الداخيل والخارجي.
وذكر األخ الطبويب يف سياق حديثه بأن االتحاد أرشف خالل سنة 2016  عىل حملة نظمتها الجامعة 
العامة للنسيج واملالبس واألحذية والجلود من أجل استهالك املنتوج التونيس تحت شعار »إلبس 

تونيس«. 
  

التوريد العشوايئ والتهريب
انجاحه،  أجل  من  العمل  علينا جميعا  يتوّجب  ثابت  خيار  تونس  يصنع يف  ما  استهالك  خيار  إّن 
ومطروح اليوم العمل من أجل توفري كّل سبل نجاح هذا الخيار من خالل إقرار اإلجراءات الداعمة 
لهذا التوّجه ومنها أساسا الضغط عىل تنامي التوريد العشوايئ آلالف السلع والبضائع وذلك بالتوازي 
مع التضييق عىل التهريب والتجارة املوازية وتشديد املراقبة عىل مسالك التوزيع وضامن املتابعة 

واملرافقة والدعم الرضوريني لكّل النشاطات واملؤّسسات التي تواجه صعوبات اقتصادية.   
إنّنا اليوم أمام تحديات عديدة منها ما هو اقتصادي واجتامعي ومنها ما هو سيايس مطروح عىل 
الجميع التحرّك والعمل عىل أكرث من صعيد من أجل ضامن إعادة إنعاش االقتصاد التونيس بالحّد 
األعامل  ومناخ  االجتامعي  املناخ  تحسني  وبالحرص عىل  الدينار،  انزالق  يف  والتحّكم  التضّخم  من 
وضامن استقراره والسهر عىل إنجاح رهان االنتقال الدميقراطي وتركيز مؤّسساته الدستورية لقناعتنا 
بأّن نجاح االنتقال الدميقراطي يف تونس سيكون من أكرب املنتجات التونسية التي ترّوج لنجاح املنوال 
التونيس وتشّكل رسائل طأمنة وتشجيع لجميع األطراف والفاعلني االقتصاديني التونسيني واألجانب.   
التونسية يف كّل املجاالت  أّن استهالك منتجاتنا  اليوم أن نحرص عىل  وأكد االخ الطبويب أنه علينا 
والفكرية  الثقافية  املنتجات  استهالك  دعم  كذلك  وإّنا  الغذائية  املنتجات  فقط  وليست  الحياتية 
اإلبداعية وغريها من املنتجات التي تحمل مواصفاتنا التونسية مبوروثها الثقايف وبقيمها املنفتحة 
املبنية عىل الحوار واملسؤولية وحّب الوطن. تلك هي املواصفات التونسية التي يجب أن نحرص 

عىل أن تكون العالمة املميّزة لكّل ما ننتجه ونصنعه لنا وألجيالنا القادمة.   

مذكرة إىل كافة الهياكل النقابية 
األشخاص  حول  بيانات  لقاعدة  والرشوة  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  تركيز  اطار  يف 
بالترصيح  املتعلق   2018 لسنة   46 القانون عدد  أوجب  الترصيح، حيث  لواجب  الخاضعني 
النقابات املهنية املركزية  باملكاسب واملصالح يف فصله الخامس عىل رؤساء وأعضاء مكاتب 
أو الجهوية أو القطاعية )مطّة 36( وعىل األمناء العامني للنقابات املهنية واملنظامت الوطنية 

)مطّة 37( الترصيح باملكاسب.
التايل:  اإللكرتوين  الربيد  عرب  وإرساله  املطلوبة  املعطيات  من  متكيننا  أخّوتكم  من  نرجو 

 secretariat.general@ugtt.org.tn
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القادمة مدى تناسب االنتخابات  التونسيون خالل الفرتة  سيناقش 
الدميقراطية،  لالنتخابات  الدولية  املعايري  مع  والرئاسية  الترشيعية 
الربملان  إقرار  إثر  ونزيهة؟ وذلك  القادمة حرّة  االنتخابات  هل ستكون 
الكثريون  القانون االنتخايب... تعديالت رأى فيها  تنقيحات جديدة عىل 
أن بالدنا اقرتبت أكرث نحو األنظمة الديكتاتورية ومل تتامش وفق ما هو 
مطلوب من االنتقال الدميقراطي مع الدميقراطيات العريقة والتي تطور 

من نظمها وترشيعاتها كلام تأصلت تجربتها.
ما عاشته بالدنا خالل الفرتة املنقضية كان انحرافا خطريا ومنعرجا 
قد يفيض ببالدنا إىل أن تعود اىل مربع الديكتاتورية وهذا ليس مجرّد 
القانون  الربملان عىل تعديل  تخمني بل ان إقدام ثالث كتل رئيسية يف 
نتائج  أظهرت  التي  والشخصيات  األحزاب  إقصاء  اتجاه  يف  االنتخايب 
الوقاحة  من  بكثري  والرئاسية  الترشيعية  يف  تقدمها  الرأي  استطالعات 

السياسية تقيص الكتل الحاكمة منافسيها.

 كلهم غارقون يف رشاء الذمم 
مقاس  وعىل  مصالحه  مقاس  عىل  قانونا  الحاكم  االئتالف  خاط 
االنتخابات  قبل  السياسية  الدعاية  من  اتخذ  حيث  القصائهم  خصومه 
اإلنسان  حقوق  ومعاداة  الخريي  بالعمل  والقيام  املساعدات  وتوزيع 
الدكتاتورية  لعامد  الثالثة  االضلع  إنها  اإلقصاء..  لعملية  كربى  عناوين 

التي بدأت تنتصب يف بالدنا.
الحروف  عىل  النقاط  نضع  حتّى  وذلك  البداية  منذ  اإلشارة  يجب 
أن ما أتته جمعية عيش تونيس وكذلك ما أتاه نبيل القروي هو مخاتلة 
السيايس ودخول  العمل  اقتحام  إن  الدميقراطية،  وتحايل مفضوح عىل 
يضمر  اخالقي  ال  عمل  هو  الخريي  العمل  باب  من  االنتخابات  غامر 
خدمة  الدستور  وعىل  السياسية  القيم  عىل  للدوس  طبيعيا  استعدادا 

للمصالح السياسية  العارية.
بأن  التذكري  من  متنع  لن  تونيس  وعيش  القروي  نبيل  إدانة  إن 
استفادت بصورة واضحة من  ان  لها  الحاكمة سبق  السياسية  األحزاب 
الجمعيات وطّوعت العمل الخريي يف اتجاده خدمة أجنداتها السياسية.
والتي  النهضة  لحركة  التابعة  »مرحمة«  مثل  كانت جمعيات  لقد 
يرأسها نجل الدكتور حامد القروي، إضافة اىل جمعيات أخرى كثرية يرأس 
اللوز ونورالدين  الحبيب  بعضها شخصيات نهضوية معروفة عىل غرار 
الخادمي وآخرين ومل يعد خافيا عىل أحد أن عملية رشاء الذمم والتي 
لقد  انتخابية.  املتدفق يف كل عملية  السيايس  املال  الكبري  كان عنوانها 
أمواال  دفعت   اآلن  الحكم  يف  أحزابا  أن  كثرية  صحافية  تقارير  أثبتت 

ومساعدات عينية للناخبني الستاملتهم ورشاء أصواتهم )كرادن ـ ذبائح 
ـ أموال( ان انتخابات 2011 وانتخابات 2014 مل تْخُل من املال الفاسد 
ان مل نقل انها كانت منّغصا حقيقيا لالنتقال الدميقراطي وملّوثا لصورته 

املرشقة التي يسعى التونسيون إىل تسويقها يف العامل.
ان تطويع العمل الخريي لفائدة العمل الحزيب كان منذ الثورة ركيزة 
من ركائز االئتالف الحاكم. إنهم يعاقبون نبيل القروي وعيش تونيس وال 
ينظرون إطالقا اىل حدبتهم واىل استعاملهم لذات السالح سابقا لكسب 

وّد الناخبني.

واإلسالم  الفساد  يخشون  وال  الشعبوية  يخشون   *
السيايس

ليرّبر االئتالف الربملاين االغلبي انقالبه عىل املعايري الدولية لالنتخابات 
أّن  يّدعون  االنتخايب  السباق  يف  منافسيهم  واقصاء  والشفافة  النزيهة 
السيايس  الفعل  عىل  وستقيض  الدميقراطي  االنتقال  ستدّمر  الشعبوية 
نظرًا إىل عدم جدية اصحابها يف وعودهم هذا االمر وإن كان صحيحا اىل 
حّد كبري فهو يف الحقيقة ال يشكل سببا وجيها القصاء »الشعبويني« من 
السباق االنتخايب، ثم لنسأل اكرث من هي االحزاب التي اوفت بوعودها 
االنتخابية هل هي النهضة مثال التي وعدت بتشغيل 500 ألف معطل 
عن العمل؟ هل هو نداء تونس الذي ميلك عىل حد تعبري الباجي قائد 
السبيس برنامًجا اقتصاديّا »يدّوخ«؟ ليدلنا هؤالء عىل حزب سيايس واحد 

وعد فصدق!!
ان  ايضا  الجديد  االنتخايب  املرشوع  عىل  املصادقة  مرّبرو  يقول 
نسأل  نفسها ونحن من جانبنا  بها  تحمي  ان  يجب  انيابًا  للدميقراطية 
اين كانت هذه الدميقراطية عندما تم استغالل الناخبني يف السابق؟ اين 
كانت هذه االنياب عندما كان البعض يسافر اىل الخارج ويعود بحقيبة 

مليئة باملال السيايس؟
اين كانت هذه االنياب يف زمن االغتياالت السياسية؟ واين هي اآلن 
والحال ان بعض االذاعات والتلفزات تبث رغام عن قرارات الهايكا النها 

مسنودة من احزاب سياسية بعينها..

* بأي آليات ستحسم الـ ISIE أمرها؟
آلية  بأي  لالنتخابات  الجديد  القانون  تفعيل  يقع  ان  انتظار  يف 
مجاالت  يف  امرها  حسم  لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  تستطيع 
وتعريفات مفهومية عامة؟ ماذا ستفعل هيئة االنتخابات لفرز املعادين 
الكونية لحقوق  املبادئ  ان  لها؟  املنارصين  االنسان من  ملبادئ حقوق 

االنسان والتي لها علوية عىل القوانني املحلية تعترب ان التمييز بني املرأة 
يرفض  من  مع  التعاطي  سيتم  فكيف  االنسان  لحقوق  ُمناٍف  والرجل 
تقدم  لو  الجنسية  املثليّة  املرياث وكيف ستحسم يف قضية  املساواة يف 

حزب او شخص او جمعية لالنتخابات؟
ماهي اآلليات التي متلكها الهيئة للحسم يف قضايا حقوقية فلسفية؟ 
عبري  قول  ان  التونسيني؟ هل  عن  بدالً  االفتاء  يعطيها حق  الذي  ومن 
موىس مثال انها مع اعادة »الخوانجية« اىل السجن يندرج يف اطار معاداة 

حقوق االنسان أم ال؟
لقد حّمل القانون الجديد الهيئة حمال ثقيال ستنّئ بحمله دون ان 

تتقدم ولو خطوة واحدة اىل االمام.
قبل  كان موجودا  أنه  يفرتض  مرصًدا  ال متلك  االنتخابات  ان هيئة 
سنة من االنتخابات لتوثيق التجاوزات الحاصلة يف مجال القيام بالدعاية 
هذه  عن  سيخرب  الذي  من  الخريية.  املساعدات  وتقديم  السياسية 
التجاُوزات؟ هل ان االحزاب املنافسة هي التي ستتوىل التوثيق واالرشفة 
ومتابعة االحزاب االخرى ثّم تقديم ذلك اىل الهيئة؟ ثم ماهي مصداقية 

هذه الوثائق ان تم تقدميها وماهي آليات الهيئة لتفحص مصداقيتها؟
الدميقراطية  عىل  جديدة  تحايل  وعملية  عبث  هو  يحدث  ما  ان 

نتيجة فزع احزاب االئتالف الحاكم من نتائج نوايا التصويت.
انتخابات  النزاهة يف  توفّر رشط  ما مدى  الكبري  السؤال  يطل  اآلن 
قامت  اخرى  الحزاب  الربملان  يف  االغلبية  متلك  احزاب  فيها  تقىص 
تلك  به  تقوم  كانت  مبا  شبيهة  ولكنها  مقبولة  غري  سياسية  بتجاوزات 

االحزاب الفائزة.
إن املجتمع املدين وعىل رأسه االتحاد العام التونيس للشغل وكذلك 
عديد االعالميني واحزاب املعارضة ترفض بشّدة القانون االنتخايب الجديد 
وتعتربه عمال اقصائيا ممنهجا كام ان دوائر اجنبية كثرية اصبحت تنظر 
بكثري من االمتعاض إىل هذا التعديل وتعتربه هي ايضا عمال اقصائيا.. 
مصداقية  مدى  ما  القادمة:  الفرتة  يف  التونسيون  سيطرحه  كبري  سؤال 
انتخابات ال يتوفر فيها مبدأ تكافؤ الفرص يف الرتشح واالنتخاب؟ هل ان 
انتخابات سيشّكل حدوثها منعرًجا سيئًا يف  بنتائج  التونسيني سيقبلون 

االنتقال الدميقراطي؟

بعد املصادقة عىل قانون انتخايب إقصايئ:

أي مرشوعية النتخابات ال تضمن معايري الشفافية والنزاهة؟

يعتمد املكتب التنفيذي الجديد للجامعة العامة للضامن االجتامعي خالل 
هذه الفرتة عىل برنامج عمل اتصايل مع القواعد العاملية يف القطاع من 
أجل االستامع اىل مشاغل وهموم األعوان واإلطارات، وعىل رأسها ملف 
النظام األسايس الخاص، هذا االخري الذي يُعترب هاجس القطاع الذي طال 

انتظاره ألكرث من 8 سنوات.
املكتب  قام  القواعد،  مع  والتواصل  لالتصال  الجديد  اإلطار  هذا  ويف 
إدارية  الجهات، مع عقد هيئات  بجولة يف عدد من  للجامعة  التنفيذي 
قطاعية جهوية، انطلقت يف كل من تونس وبن عروس والقرصين وقفصة 

ومدنني يف انتظار استكامل االجتامعات مع بقية جهات البالد.

يف السياق ذاته، تقوم الجامعة حاليا بالتنسيق مع االتحادات 
الجهوية العداد برنامج تكويني للنقابات االساسية يف جهاتهم، 
عىل أن تنطلق أوىل الدورات التكوينية قبل موىف شهر سبتمرب 
للضامن  العامة  الجامعة  عقدت  أخرى،  جهة  من   .2019

االساسية  للنقابات  العاّمني  للكتاب  قطاعية  ادرية  هيئة  االجتامعي 
لصندوق التأمني عىل املرض بالجمهورية.

جلسة حول النظام االسايس
انعقدت جلسة يوم امس االربعاء بوزارة الشؤون االجتامعية ضّمت وفدا 

نقابيا ترأسه االخ لطفي اللطيفي الكاتب العام ووفد من الوزارة ترأسه 
مدير الضامن االجتامعي كامل املدوري. واتفق طرفا التفاوض عىل عقد 
جلسة خالل االسبوع املقبل برئاسة الحكومة للنظر نهائيا يف ملف النظام 

األسايس.
* صربي الزغيدي

الجامعة العامة للضامن االجتامعي:

األسايس  النظام  ملف  ملناقشة  الجهات  يف  جولة 
وجلسة برئاسة الحكومة لحسم امللف

يوسف الوساليت

جانب من اجتامع اعوان الضامن االجتامعي مبدنني
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أمس  حاولوا  الُحكم  ضواحي  ويف  السلطة  يف  كثريون 
وأمس االول أن يظهروا للشعب ولوسائل االعالم انهم 
فُوِجؤوا وان ما حدث يف مستشفى التالتيل بنابل قد 
صدمهم وهّز مشاعرهم، ومل يكونوا يتوقّعونه، يف حني 
ان رئيس قسم االطفال باملستشفى نفسه قد سبق أن 
نبّه يف رسالة مطولة اىل ان الكارثة واقعة ال محالة، وان 
ما يعاين منه املستشفى وقسم االطفال خاصة، ال ميكن 

ان يؤّدي اال اىل كارثة حاصلة ال محالة. 
رئيسة  الدكتورة  اليه  نبّهت  الذي  االمر  نفس  وهو 
الجهوي مبنزل متيم، حينام  باملستشفى  قسم االطفال 
العام  الرأي  اىل  االعالم  أرسلت رصخة عرب كل وسائل 
واىل السلط املعنية، واىل كل املهتمني بالشأن الصحي، 
مفادها ان القطاع الصحي يف والية نابل ينهار برسعة، 
وقفة  من  بّد  وال  الجهود،  كل  تضافر  من  بد  ال  وانه 
حازمة من السلطات املعنية بكل مستوياتها، قبل أن 
لرصختها  اهتم  أحد  ال  لكن  الكارثة،  شفري  اىل  نصل 
رغم  بنابل،  األطفال  قسم  رئيس  الدكتور  لرسالة  وال 

أنه وزّعها عىل كل املسؤولني وعىل وزيرة الصحة ورئيس الحكومة 
والربملان، ونرشها تباعها عىل صفحته االجتامعية.

ووزارة  الحكومة  بها  تقابل  التي  الالمباالة  وهذه   االستهتار  هذا 
الصحة رصخات الدكاترة األطباء من مختلف االختصاصات والجهات، 
وليس آخرها رصخة الدكتور الفاضل بوضيايف من مستشفى الكاف 
الذي نبّه أمس يف رسالة اىل السلطات والرأي العام، إىل ان مستشفى 
الكاف يوشك أن ينهار خدماتيا أيضا، وانه يفتقُد كلَّ مقومات العناية 
الصحية ورعاية املرىض، وان وضعه ال ميكن ان يؤدي إال اىل فاجعة 

عىل غرار ما حديث يف الرابطة ويف نابل.
الحكومة بوضعها الحايل قد ال تستطيع االستجابة اىل طلبات االصالح 
تعلنه  ان  بامكانها  كان  لكن  االطباء،  من  مزيد  وانتداب  والتعزيز 
قطاعا منكوبا، وكان بامكانها ان تجعل منظامت العامل وأطبائه يهبّون 
ملساعدتها والنهوض بالقطاع واصالحه، كان بإمكانها ان تعلن مؤمترا 
تنادي  ان  بامكانها  الصحي، كان  القطاع  أو حتى دوليا حول  وطنيا 
الالزمة  االموال  لجمع  تيليطون  تنظم  او  تربّعات  إىل  عاجلة  بصفة 
الصالح القطاع، لكنها اختارت الحل االسهل، واالكرث تعبريا عن العجز 

وضيق االفق واللهفة االنتخابية وضياع االسرتاتيجيا الوطنية.
ومن  الرتويكا  خطى  وعىل  عيل  بن  ُخطى  عىل  الحكومة،  اختارت 
لحق بها، اختارت أن يعقد رئيس الحكومة ندوة يكون فيها الحضور 
ان  فقط  ومهمتها  الحقيقي،  الصحي  الحضور  من  اكرث  االعالمي 

تقول ان يوسف الشاهد سيصلح قطاع الصحة، وانه أصدر توصيات 
بالعرشات، مل ينّفذ ولن يُّنفذ منها يشء اىل االن.

كان الخيار انتخابيا ومل يكن اصالحيا حقيقيا، كان خيار استعراض وال 
خيار تقييم وتنفيذ، كان خيار التّغطية ومل يكن خيار االنقاذ، وهو 
ما جعل الحال يستمر عىل ما هو عليه، ويتواصل االنهيار الرسيع يف 
قطاع الصحة العمومية، ويبدأ العّد التنازيل لقطاع طاملا تفاخرت به 
تونس، وطاملا شّكل وجهة ملرىض العرب واألفارقة والعامل، وطاملا زّود 
مستشفيات العامل بأكرب الخربات والكفاءات، وطاملا كان من االوائل 

يف االختبارات والنجاحات ويف ابتكار العالجات واالدوية والحلول.
لكل  تام  شبه  اغالق  اىل  وصلت  الحالة  أن  يؤكدون  عيان  شهود 
يأتيها  يعد  مل  التي  الشعبية،  واملناطق  واألحياء  القرى  مستوصفات 
اي طبيب، وهجرها املمرض الوحيد الذي كان يقدم ابرا او اقراصا 

لبعض الحاالت الطارئة.
كام تحدث آخرون عن افتقار مركز التربع بالدم يف باب سعدون حتى 
ألكياس البالستيك التي يأخذ فيها العيّنات، وافتقاره حتى اىل سيارة 
تأخذ العينات إىل من يحتاجها يف األقسام املختلفة من املستشفيات.

وآخرون تحّدثوا عن نقص فادح يف األطباء، وأطباء االختصاص، يصل 
يُرهق  أخرى  وأحيانا  باملائة،  مائة  إىل  املستشفيات  بعض  يف  أحيانا 
مبا  يوميا،  عالج  حالة  مائة  من  أكرث  عىل  باإلرشاف  الواحد  الطبيب 

يجعله غري قادر عىل املواصلة تقريبا.
ومهام  تقصريها،  الحكومة  بها  ستربر  التي  التعالت  كانت  ومهام 

حاولت التغطية بكل الوسائل عىل تقرير اللجنة التي 
مقولة  اعتامد  أو  الرابطة،  أطفال  موت  يف  حققت 
نابل، فإنها يف املحّصلة  أن األطفال توفّوا طبيعيا يف 
تتحمل مسؤولية ما يجري يف قطاع الصحة العمومية، 
القطاع عمدا،  يقّر عىل تحطيم هذا  تبدو كمن  بل 
من خالل تعبئته أكرث من طاقته بانتدابات يف صفوف 
العملة واإلطار الشبه الطبي والناس الذين ال عالقة 
ومتمتعني  مفروزين  وإلحاق  أصال،  بالصحة  لهم 
بآالف  الوزارة  كاهل  وإثقال  الترشيعي،  بالعفو 
أكفاء  أطباء  انتداب  اىل  تسعى  ان  دون  التعيينات، 
يعززون ما يقوم به زمالؤهم، ويساعدون يف الحفاظ 

عىل الخدمات االصلية الرضورية عىل األقل.
عن هجرة جامعية  تتحدث  عديدة  تقارير صحفية 
والتوليد  والترشيح  الجراحة  يف  الطبية  للكفاءات 
وأمراض النساء واالطفال واألمراض املعدية، وتقارير 
أخرى تتحدث عن أالف االطباء التونسيني يف أوروبا 
وامريكا ويف الخليج العريب وحتى يف بلدان رشق آسيا، 
القطاع  ان  ويعتربون  بل  العودة،  يرفضون  وكلهم  االالف،  بعرشات 
العمل  يف  املواصلة  بإمكانهم  يعد  ومل  انتهى  قد  تونس  يف  الصحي 
بالعقليات  وخصوصا  املوجودة،  واملعّدات  واالمكانات  بالظروف 
الرسمية والشعبية وطريقة تعاطيها مع الطبيب وطريقة نظرتها اىل 

ما يقّدمه.
دليل  خري  هو  الرابطة،  أطفال  وقبلهم  نابل  ألطفال  حصل  وما 
يف  والعالج  الصحية  الخدمات  إليها  وصلت  التي  التديّن  درجة  عىل 
االنجازات  اليوم حول  وأي ترصيح حكومي  العمومية،  مستشفياتنا 
واالصالح واملشاريع والدعم وغريها من لغة التسويق السيايس، هو 
يف املحّصلة كالم ال معنى له، وهو مجرد هذيان انتخايب يعتقد ان 
أرواح الناس ميكن استثامرها ايضا يف الوصول اىل الكرايس او املحافظة 

عليها.
مل  وما  بالفعل،  منكوبا  قطاعا  القطاع  هذا  الحكومة  تعلن  مل  وما 
كام  مسؤولة  وأنها  عليه،  القضاء  يف  ساهمت  بأنها  رصاحة  تعرتف 
غريها من الحكومات عىل الرتدي الذي وصل اليه، فان كل الحلول 
االخالالت  عىل  للتغطية  ستبقى  الخطوات  وكل  ترقيعية،  ستبقى 
يقّدم  حقيقي،  صحي  قطاع  لبناء  وليس  جذريا،  ملعالجتها  وليس 
من  بُعث  التي  االنسانية  الرسالة  ويؤدي  املرىض،  ويداوي  العالج، 

اجلها يف كل دول العامل.
* طاهر عيل

لَِم ال تعلنها قطاعا منكوبا؟

الحكومة ال تريد االعرتاف بعجزها عن اصالح الصّحة العمومية

أكد عدد من الوسائل االعالم الوطنية أن حصيلة الرضع املتوفنّي يف قسم 
سبع  إىل  ارتفعت  نابل  يف  التالتيل  محمد  الجهوي  باملستشفى  الولدان 

وفيات.
العمومية  للصحة  الجامعي  الفرع  سارع  األليمة  الحادثة  هذه  واثر 
بالتذكري باملطلب الدائم بشأن إنقاذ منظومة الصحة العمومية عرب إعادة 
الصحية  الحصانة  باعتباره  أساسية  وبنية  وتجهيزا  اطارا  القطاع  هيكلة 
طيلة  القطاع  أجله  من  ناضل  املطلب  ان هذا  مؤكدا  التونيس،  للشعب 
عقود ومازال يدعو الحكومة اىل تفعيل الحق الدستوري للشعب يف صحة 
جيدة وخدمة صحية انسانية تتالءم واستحقاقات ثورة الحرية والكرامة.

ونّوه الفرع الجامعي، يف بيان له، باملجهودات الجبارة املبذولة من قبل 
االطار الطبي وشبه الطبي والعملة واالداريني وحسهم الوطني رغم ظروف 

العمل الصعبة والنقائص يف التجهيزات واالطار الطبي وشبه الطبي، داعيا 
اىل املحافظة عىل املرفق العمومي وعدم التفريط فيه.

باسم  واملتحدث  الجمهورية  لوكيل  األول  املساعد  أكّد  ذاته،  السياق  يف 
ابتدائية نابل كريم بليلة، أّن النيابة العمومية أذنت بفتح بحثني يف حادثة 

وفاة رضع مبستشفى محمد التالتيل بنابل.
وأضاف بليلة يف ترصيح الذاعة »جوهرة آف أم« أنه مبدئيا يبدو أن هناك 
شبهة بخصوص وفاة 4 رضع التي قد تكون بسبب تعفن جرثومي، مشريا 
إىل أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحثني يف املوضوع، األول، من أجل 
والثاين حول  ذلك،  واملشاركة يف  القصد  سابقية  مع  العمد  القتل  جرمية 

عملية تسليم جثامني الولدان دون إعالم السلط القضائية.
* صربي الزغيدي

إثر فاجعة وفاة الرّضع بنابل :

الفرع الجامعي للصحة يدعو إىل انقاذ قطاع الصحة العمومية عرب إعادة هيكلته



 1544 العدد   -  2019 جوان   27 5الخميس 
وطنية

*بقلم األستاذ/ محمد بن حموده  

محدودية  فرنسا  يف  الصفراء‹  ›السرتات  تحركات  بينت  العريب،  الربيع  تحركات  بعد 
التحركات املفتقرة إىل قيادات واضحة. وبسبب هذا الشغور تنوعت الرتشحات غري 
الحزبية يف تونس بعد الثورة لقيادة البالد؛ وأغلبها يعتمد عىل وجاهة املال املتوفر 
عىل أدوات إعالمية متنوعة. أما قيس سعيد فهو يعتمد عىل وجاهة املعرفة املتخصصة 
واملؤيدة مبا أسامها »صواريخ علمية.« وقد بلغ اعتامده عليها درجة حدت به للقول 
–ضمن حوار صحايف أجراه خالل األسبوع قبل املايض: »الرتشح هّم سأحمله وحدي«. 
فهو ال ينتمي إىل العائالت الحزبية والسياسية؛ وهو يعترب أن »السياسة ليست مهنة،« 
وذلك باعتبار أنه يُفرتض يف الفاعل الرمزي أن يكون صانع الوحدة، ومثل هذه املهمة 
مضاعفة  تتطلب  الوحدة  فصناعة  الرصفة؛  الصورية  أو  التقنية  االعتبارات  تتجاوز 
الصالحية املعرفية بالقدرة عىل االسترشاف. ولكن بدا يل أن صعود نجم قيس سعيد 
يف استطالعات الرأي ال يرتبط بالقدرة عىل االسترشاف بقدر ارتباطه بحقيقة تقاطعه 
-رمبا دون أن يشعر- مع رشيحة واسعة من املجتمع ال تؤمن بالسياسة والتي تنبع 
أهمية موقفها من توجه العامل بأرسه إىل عامل تخضع فيه السياسة ملراجعات رهانها 
ارتفاع ضارب  ولعل  الجميع.  متناول  يف  تكون  مواطنة  نحو  املعارص  التوجه  تعميق 
حسن الرجاء يف بعض قيادات األحزاب خالل بدايات الثورة هو ما يفرس اختزال صورة 
قيس سعيد آنذاك يف هيئة الخبري القانوين الذي لقي من ›ميقالو‹ )وسام الهرييش( من 
االهتامم أكرث بكثري مام لقيه من الرأي العام. ساعتها مل يكن مقبوال أن يعطي املرتشح 
لالنتخابات االنطباع بأنه يُقبل عىل السياسة من موقع التضحية، أي من موقع القبول 
مبغادرة موقع الطهارة ليتعرض لرجس السياسة. واليوم، ال يُخفي قيس سعيد تقززه 
من السياسة بشكل رصيح عندما يجيب عن سؤال الّصحافية: »هل ستكون عائلتك 
منخرطة يف مرشوعك السيايس؟« بقوله: »ال دخل لها يف السياسة.. عندي أبناء وزوجة 
وسنعيش كام نعيش اليوم.« من هذا املنظور الطهراين يصبح مفهوما أن يتوجه قيس 
املنافسة... لست  تتحديث عن  قائال: »ال  التي تجري معه حوارا  الصحافية  إىل  سعيد 
منافسا ألي كان ولست يف سباق مع أي طرف.« طرافة املوقف جعلتني أتخيل بورقيبة 

االستعامر؛ وإال  النضال ضد  أيام  التاريخية منذ  باالعرتاف برشعيته  التوانسة  يطالب 
سأضع  »ال..  بقوله:  لنفسك؟«  ستصوت  »هل  سؤال:  عن  سعيد  جواب  نفرس  كيف 
ورقة بيضاء ويف أقىص الحاالت لن أختار نفيس.« ألهذا الحد أقىص إمكانية تقويم عمل 
بالتكليف وهو غري  فاز  لو  أي مسؤول  إذ كيف ميكن محاسبة  للمسؤولية؟  املرتشح 
ملتزم برتشحه؟ أم أنه يريد لالتتخابات القادمة أن تكون مبثابة املناشدة الشعبية له 
من أجل التصدي إلنجاز مرشوع هدفه »التأسيس من أجل بناء كتلة تاريخية«؟ ولكن 
ما هي مقرتحاته بخصوص البديل عن البناء السلطوي ملؤسسات البناء الدميقراطي؟ ال 
معطيات دقيقة ميدنا بها قيس سعيد يف هذا الخصوص. حقا يجزم قائال: »ال أريد أن 
أكون صاحب التصور.. أريد أن تنبع التصورات من الشعب.. هذا هو الفرق بيني وبني 
اآلخرين لن أبيع األوهام.« مع ذلك، ورغم تأكيده عىل توفره -كام سبق ذكره- عىل ما 
أسامها »صواريخ علمية«، فإنه مل يتجاوز مستوى التعبري عن النوايا. وبخصوص النوايا 
فإنه ال بّد من تثمني مقرتحه إلعادة تشكيل هرمية السلطة بحيث تصبح متمحورة 
حول املحيل حتى يف تعبرياتها املركزية. وهي دعوة طرحها أيام املجلس التأسييس الذي 
عنها الحقا مجلس  يتفرع  املجال النتخابات محلية  ليفسح  لالستقالة  دعاه حينذاك 
محدودية  من  شابها  وما  البلدية  االنتخابات  بتجربة  البالد  مرور  ورغم  ترشيعي. 
التأطري املالئم فإن قيس سعيد  لفاعلية املستقلني يف مواجهة األحزاب وذلك لغياب 
مازال مع ذلك يكرر نفس الدعوة بنفس االختزالية. ويف الوقت الذي غاب فيه عن 
معجمية قيس سعيد الرتكيز عىل محورية رهان رد االعتبار للسلطة املحلية ودورها 
يتحدث  نجده  السيايس  تتطلبه من متحور حول  وما  املركزية  الدميقراطية  تجاوز  يف 
عن نيته يف إلغاء االنتخابات الترشيعية بعد وصوله إىل السلطة. آنذاك –يجزم قيس 
سعيد- »التعددية ستبقى قامئة إىل أن تندثر وحدها.« واملالحظ هو أن األحادية عند 
قيس سعيد ليست من طبيعة سياسية فحسب، بل هي أخالقية ومعيارية. فعن سؤال 
الصحافية خالل الحوار اآلنف الذكر: »هل أنت مع أم ّضد إلغاء الفحص الرشجي؟ 
الدعم  الشواذ عىل  ملاذا يحصل  الرشج...  أعمق من  »القضية  بقوله:  املذكور  يجيب 
من الخارج؟ لرضب األمة ورضب الدولة.« هكذا يتضح انخراط قيس سعيد يف تلك 
التوجهات اليمينية التي تبالغ يف تقدير الرصاعات مع اآلخر لترصف النظر عن النظام 

السيايس القائم، ويف الحالة التونسية 
يواصل قيس سعيد رصف النظر عن 
التنمية  يعرقل  ظل  سيايس  نظام 
التنمية  يعطل  نحو  عىل  االقتصادية 
القطيعة  استفحلت  حتّى  البرشية 
بني الدولة واملجتمع. فهل مبثل هذه 
ميكن  واملعيارية  الفكرية  األحادية 
للمذكور أن يساعد الشعب التونيس 
عىل إنجاز ثورته الثقافية التي تسمح 
يسمح  جامعية  منوال  ببناء  له 
للتفاعلية أن تتحول إىل قيمة ثقافية 

وإىل رابطة استرشافية؟!
من  بّد  ال  فإنه  العربية  الشعوب  حراك  يف  ودورها  االسترشافية  القدرة  منظور  من 
كانت  حني  ففي  الجزائري.  نظريه  عىل  السوداين  الحراك  تفوق  عند  اليوم  الوقوف 
منها  هيئة  أي  التونسية-  الثورة  مع  الحال  كان  -كام  تستطيع  ال  الجزائرية  الطالئع 
أن تنسب إىل نفسها صالحية قيادة الحراك بسبب تشتت وأفقية هيئاتها التنظيمية 
املتحدرة عن شبكات التواصل االجتامعي، فإنه ال أحد يف السودان ينازع الدور الرئييس 
بإنشاء مجلس  االئتالف  الحرية والتغيري. ولهذا يطالب هذا  تلعبه قوى إعالن  الذي 
سيادة يقود املرحلة االنتقالية وتكون األغلبية فيه من نصيبه مع مشاركة عسكرية 
محدودة. وعىل نقيض العسكريني يطالب االئتالف بفرتة انتقالية تدوم أربع سنوات 
قبل تنظيم انتخابات يف حني يريد الجيش تحديدها بعامني. ذلك أن االئتالف يريد أن 
مينح لنفسه الوقت لضامن بناء املؤسسات بطريقة دميقراطية وليس بطريقة سلطوية، 
كام يريد لنفسه فسحة من الوقت ليهب نفسه فسحة من الوقت لبناء قوة سياسية 
تكون قادرة عىل التأطري الحزيب ضمن سياق موسوم بتنامي إشعاع الجامعات املحلية 

وبارتفاع نسبة مساهمة كل الرشائح االجتامعية يف الشأن العام. 

بإمتام  املتعلق  األسايس  القانون  مرشوع  عىل  الشعب  نواب  مجلس  مصادقة  اثارت 
وتنقيح قانون االنتخابات واالستفتاء برمته، ردود فعل متباينة  تراوحت بني االنتقادات 
انهم  اآلراء  سرب  نتائج  بينت  منافسني  اقصاء  هدفها  مهزلة  التنقيح  ان  تعترب  التي 
متفوقون عىل يوسف الشاهد وبني السقوط االخالقي باعتبار ان التوقيت غري مناسب 
باملرة. بينام اعترب البعض االخر ان التعديل ايجايب وهدفه فرض مبدإ املساواة بني كل 

املرتشحني.
او  والرفض  االستنكار  عن  للتعبري  اما  تقريبا  الجهات  كل  من  البيانات  صدرت  وقد 

للتفسري والتحليل. كام تواترت الترصيحات الغاضبة وكذلك املؤيدة.

 

غري  وقت  يف  جاءت  »التعديالت  بّفون:  نبيل 

مناسب«
يف  املدرجة  التعديالت  ان  قال  لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  رئيس  بفون  نبيل 
القانون االنتخايب جاءت يف فرتة حرجة جدا، معتربا أّن التعديالت املزمع إدخالها عىل 
القانون االنتخايب يف عالقة برشوط الرتّشح تأيت يف توقيت غري مالئم وهو موضوع بالغ 
نبيل بفون  العام. وقال  العملية واملناخ  الحساسية يف نظره وميكن أن ميّس شفافية 
أّن استعدادات الهيئة لالنتخابات تسري حسب روزنامة مضبوطة، وأّن رشوط الرتّشح 
وقع تحديدها وإعالم الرأي العام بها عرب املوزّع الهاتفي التابع للهيئة )1814(، مؤكّدا 
أّن الهيئة أبدت رأيها منذ 8 أشهر يف التنقيحات املتعلّقة بتقسيم الداوئر االنتخابية 
وبالنزول بالعتبة االنتخابية من 5 إىل 3 باملائة ومنع إبعاد املنتمني سابقا إىل التجمع 
أّن  إىل  السياق  هذا  يف  وأشار  االقرتاع.  مكاتب  من  املنحّل  الدميقراطي  الدستوري 
استشارة الهيئة بخصوص التنقيحات املتعلقة برشوط الرتشح غري وجويب لكّن القانون 

ينّص عىل أنّه من حّق الهيئة أن تبدي رأيها.
منذ  األحزاب  قانون  يف  املوجودة  الثغرات  إىل  نبّهت  أن  للهيئة  سبق  أنّه  وأضاف 

انتخابات 2011 فيام يخّص متويل األحزاب والتداخل بنب الجمعيايت والحزيب.
وأوضح نبيل بفون أّن الهيئة ال تتدّخل يف عمل مجلس نّواب الشعب مثلام ترفض أن 
أنّه أقّر أّن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون  تتدّخل جهة من الجهات يف شؤونها، غري 
االنتخايب بعد تعديله من قبل مجلس نّواب الشعب يف صورة احرتام اآلجال القانونية 
الوضعية  مع  للتأقلم  الهيئة مستعدة  أّن  مؤكدا  الجمهورية،  رئيس  ِقبَِل  من  وختمه 
الجديدة. وأضاف أن الهيئة مطالبة فور صدور هذا القانون يف الرائد الرسمي بإدخال 
تعديالت تشمل قرارات الرتشح لالنتخابات الترشيعية والرئاسية وإعادة النظر يف األدلة 
وبرامج تكوين أعوان الهيئة. وتأمل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات يف نرش القانون 
االنتخايب املنقح يف اقرب اآلجال بالرائد الرسمي حتى يتسنى لها تكوين إطاراتها حول 
التي  التعديالت  او  للتغريات  وفقا  القرارات  وإصدار  للمرتشحني  الجديدة  الرشوط 

شملت القانون االنتخايب... 
وتجدر االشارة اىل ان الهيئة مل تنطلق يف برنامج التكوين بعد وهو ما تعتربه نقطة 
معتربا  الجديد  املعطى  هذا  مع  التفاعل  إجبارية  عىل  الهيئة  رئيس  وشدد  ايجابية. 
أن  االهم نرشه يف اقرب االجال يف الرائد الرسمي حتى يتسنى للهيئة القيام بعملها 
لالنتخابات  املرتشحة  القامئات  قبول  انطالق  موعد  باعتباره  جويلية   22 موعد  قبل 

الترشيعية.

القوانني  دستورية  ملراقبة  الوقتية  الهيئة 

تنظر يف الطعن
وجدير بالذكر ان الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية القوانني ستعلن عن قرارها بخصوص 
الطعن يف دستورية كل فصول مرشوع قانون تنقيح قانون االنتخابات واالستفتاء بعد 
ومل  الطعن شكال  قبول  تم  2019. يف حال  23 جوان  االثنني  يوم  من  بداية  ايام   10
يطلب مجلسها التمديد بأسبوع. وقد دفع 51 نائبا من الكتل النيابية الرافضة لتعديل 
القانون االنتخايب، وهم اساسا من كتل حركة نداء تونس والكتلة الدميقراطية والوالء 
للوطن والجبهة الشعبية سابقا وغري منتمني للكتل طعنا يف كل فصول مرشوع قانون 
تنقيح قانون االنتخابات واالستفتاء لدى الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية القوانني رغم 

وجود خالف حول ترتيب التنقيحات وفق اولوية كل كتلة برملانية او نائب.

اىل  تهدف  »التنقيحات  الحكومة:  رئاسة 

تاليف الثغرات«
وحول مسالة التنقيح التي اثارت جدال كبريا يف الفرتة االخرية، اعترب الوزير لدى رئيس 
الحكومة املكلف بالعالقة مع مجلس النواب، إياد الدهامين، إن التنقيحات املتعلقة 
بعدد من الرشوط الواجب توفرها يف املرتشح لالنتخابات جاءت »لتاليف ثغرات عديدة 
وفق  وجودها«،  حول  القانون  خرباء  يتفق  والذي   2014 لسنة  االنتخايب  القانون  يف 

تعبريه.
 مستشار رئاسة الجمهورية نور الدين بن تيشة: »رئيس الجمهورية بصدد التشاور 

مع كل املتدخلني«.
انه لن يكون  لنا  أما املستشار لدى رئيس الجمهورية نور دين بن تيشة فقد رصح 
لرئيس الجمهورية أي موقف قبل ان تقول الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية القوانني، 
كلمتها الفصل بخصوص قبول الطعن من عدمه. واعترب محدثنا ان رئيس الجمهورية 
سيجتمع مع اساتذة القانون الدستوري ومع الديوان الرئايس ومع هيئة االنتخابات ثم 
يصدر بعد ذلك موقفا ملزما ورسميا، اما ما خالف ذلك فهو ال يلزم رئاسة الجمهورية 
يف يشء. وقال بن تيشة ان رئيس الجمهورية كان قد التقى رئيس الهيئة العليا املستقلة 

وان  بفون  نبيل  لالنتخابات 
حول  باألخص  متحور  اللقاء 
هذه  بعد  الهيئة  جاهزية 
لالستحقاقات  التنقيحات 
وتأثريها  املقبلة  االنتخابية 
عىل عملها... واكد املستشار 
الجمهورية  رئاسة  لدى 
التشاور  بصدد  الرئيس  ان 
هذه  يف  املتدخلني  كل  مع 
العملية لتكوين فكرة حول 
عىل  التعديالت  هذه  تأثري 
لقاءه  وان  االنتخايب  املسار 
هذا  يف  أىت  بفون  بنبيل 
االطار ايضا، ولكنه لن يبدَي 
حول  واضحة  بصفة  رأيه 

املسالة اال بعد صدور قرار الهيئة الوقتية.
الخارجية الفرنسية. »تنقيح القانون االنتخايب شأن تونيس سيادي ال ميكن لفرنسا ان 
تتدخل فيه«، ويف اطار تفاعل الجهات االجنبية مع تنقيح القانون االنتخايب نرش موقع
france diplomatie )املوقع الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية( مقتطفا من املؤمتر 
الصحفي الذي عقدته وزارة الخارجية الفرنسية يوم األربعاء 19 جوان 2019 مبقرها، 
ويف إجابته عن سؤال صحايّف يتعلّق مبوقف الوزارة من تنقيح الربملان التونيس لبعض 
الفصول يف القانون االنتخايب األمر الذي أثار الجدل وهل أن هذا التميش من السالمة 
مبكان قال املتحدث بإسم الخارجية الفرنسية، بأن هذا شأن تونيس سيادي خاص ال 
ميكن لفرنسا التدخل فيه أو إبداء رأيها كام تكرر باريس دعمها لتونس البلد الصديق 
بالدينامية  وتشيد  التونسية  واملؤسسات  الشعب  يف  ثقتها  وتجدد  املميز،  والرشيك 
والحيوية الدميقراطية يف البالد والتي ستتوج بانتخابات برملانية خريف هذه السنة، 
كام أن فرنسا ستشارك ضمن بعثة اوروبية ملراقبة هذه اإلنتخابات وستواصل تقديم 

الدعم الكامل لتونس مع احرتام إستقاللها و مؤسساتها.
 وعموما فان تعديل القانون االنتخايب خالل هذه الفرتة الحساسة من شأنه أن يعمق 
التجاذبات السياسية، إذ أن كل هذا التّجاذب يوحي بحملة انتخابية حامية وشاقة، 
نبيل  ويكشف صعود  الناخبني.  بثقة  سيحظى  مبن  التكهن  الصعب  من  يجعل  مام 
التوتر يف صفوف  القروي وقيس سعيد وعبري مويس وجمعيّة »عيش تونيس« حجم 
األحزاب الكربى اليشء الذي أثر عليها وأفقدها تدريجيا الثقة التي كانت تحظى بها.
* حياة الغاني

كيف نجعل من نهاية السيايس خيارا توكيديا؟

تعديل القانون االنتخايب:

هل هو سقوط اخالقي ام فرض للمساواة؟

األستاذ قيس سعيّد
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الدينية  للشؤون  القطاعية  االدارية  الهيئة  أعضاء  نحن 
محمد  األح  برئاسة   2019 جوان   20 الخميس  يوم  املجتمعون 
للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  العام  األمني  البوغديري 
التونيس للشغل  العام  اعتزازنا باالنتامء اىل االتحاد  اذ نعرب عن 
والدفاع عن منظمة حشاد ضد كل املشككني واالبواق املغرضة 

نعرب عن انشغالنا واستنكارنا ل:
- التطبيع املمنهج مع الكيان الصهيوين واالستفزاز املتواصل 

ملشاعر التونسيني من قبل السواح الصهاينة.
- تعمد الحكومة تهميش قطاع الشأن الديني بالبالد وذلك 

ب:
أ - عدم اصدار األوامر املنظمة للقطاع 

ب - عدم تفعيل ما ورد باألمر 1050 الصادر بالرائد الرسمي 
بتاريخ 17 أوت 2017 خاصة يف فصله الرابع املتعلق بالتغطية 

االجتامعية.
لالطارات  املمنهج  والتفقري  الرشائية  املقدرة  تردي   -
األدىن  األجر  عىل خصم  اإلرشاف  وزارة  إقدام  نتيجة  املسجدية 

املضمون ليصبح منحة اصلية ال تتجاوز 80 دينارا
باالتفاقيات  العمل  عدم  الدينية  الشؤون  وزارة  تعمد   -
املمضاة من قبلها يف ما يتعلق مبلف الحج وذلك بعدم اصدار 

أوامر منظمة للحج واالقتصار عىل اصدار مذكرة توجيهية دون 
الرجوع للهيكل  النقايب ممثال يف الجامعة العامة.

- البطء يف إيجاد الحلول املناسبة لإلشكاالت الواقعة باالدارة 
الجهوية مام ساهم  يف تعطيل سري املرفق الديني.

- تعمد بعض األطراف داخل الوزارة رضب الهياكل النقابية 
بإسناد  يتعلق  فيام  واإلقصاء خاصة  االنتقاء  إعتامد سياسة  عرب 

الخطط الوظيفية.
ولذلك نطالب ب:

- إصدار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوين.
واصدار  العمومية  بالوظيفة  املسجدية  االطارات  إدماج   -

نظام اسايس خاص باداريي وعملة الشؤون الدينية.
- تفعيل األمر 1050 الصادر بتاريخ 17 أوت 2017 يف فصله 

الرابع.
- تطبيق جميع محارض االتفاقيات املربمة مع وزارة اإلرشاف.

املتعلقة  األوامر  إصدار جميع  اىل  الحكومة  رئاسة  - دعوة 
ضامنا  الالزمة  القرارات  اتخاذ  عرب  الجهات  ملختلف  والعاجلة 

لحسن سري املرفق الديني.
كام نعرب عن استعدادنا النجاز كافة األشكال النضالية املتاحة 

للدفاع عن القامئني عىل الشأن الديني بالبالد.

الئحة مهنية يف الشؤون الدينية 

يف الهيئة االدارية للشؤون الدينية:

ال سكوت بعد اآلن، ووقفات احتجاجية يف الجهات
     رمزي الجباري       

عرفت الهيئة االدارية للشؤون الدينية سخونة مل نعهدها من القطاع الذي ضاق ذرعا من 
مل  اتفاقيات  معها  أمضت  التي  القطاعات  مع  الحكومة  رئاسة  تنتهجها  التي  املكيالني  معاملة 
تفّعل إىل يوم الناس هذا ـ من ذلك أّن قطاع الشؤون الدينية مازال ينتظر صدور أوامر مرّت 
عليها أعوام وقد أكّد املتدخلون يف أشغال الهيئة االدارية أن ال سكوت بعد اليوم وأّن الكل مجند 
إلعالء صوته فوق صوت حكومة متاطل وتناور ربحا للوقت لذلك اتفق الحارضون بعد مناقشات 
تواصلت عىل امتداد 6 ساعات إىل تنظيم وقفات احتجاجية خالل شهر جويلية قد تكون متبوعة 
بوقفة يوم 8 جويلية 2019 أمام رئاسة الحكومة. أّما مطالب القطاع فقد متّت حوصلتها يف نقاط 

تضّمنتها الالئحة املهنية التي ننرشها يف هذا العدد.

األخ محمد عيل البوغديري: 

االتحاد العام التونيس 
للشغل لكل الشعب

عن  املسؤول  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  العام  األمني  أكد 
عىل  إرشافه  خالل  البوغديري،  عيل  محمد  األخ  الخاّص  القطاع  قسم 

الشهرية  باملقولة  مستعينا  الشعب  لكل  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  أن  الدينية  للشؤون  القطاعية  الهيئة 
للزعيم فرحات حشاد »أحبك يا شعب«. 

وبني أن الزعيم فرحات حشاد وجه خطابه إىل الشعب دون أن يقترص عىل فئة أو جهة أو كتلة معينة. وأضاف 
و  هياكله  بني جميع  داخليا  والتعايش  التحاور  قادر عىل  للجميع، وهو  منيع  االتحاد حصن  أن  البوغديري 

خارجيا مع كل األطراف عىل حد سواء من أجل غد أفضل ووطن أجمل.
كام شدد عىل أن اإلتحاد العام التونيس للشغل مستميت يف الدفاع عن كل منظوريه ومستعد متام االستعداد 

ملساندة هياكله من أجل تحقيق مطالبها املرشوعة. 
* نجاة فقريي

األخ عبد السالم العطوي: 

مطالبنا مرشوعة وال 
مجال للرتاجع

السالم  عبد  األخ  الدينية،  للشؤون  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  أشار 
الدينية املنعقدة يوم الخميس  الهيئة القطاعية للشؤون  العطوي، خالل 
20 جوان، بإرشاف األمني العام املساعد املسؤول عن القطاع الخاص األخ 
يف  حاسم  منعرج  عىل  مقبلة  الدينية  اإلطارات  أن  البوغديري،  محمد 

نضاالتها لتحسني وضعيتها الهشة والنهوض بقطاعها املهمش.
وقال األخ عبد السالم العطوي إن األيام القادمة ستحمل معها أشكاال نضالية متعددة بعد الذي شهده القطاع من 
تهميش وهرسلة واقتطاع غري مربر ملنح إطارات املساجد والقامئني عىل بيوت الله، إضافة إىل عديد التجاوزات يف 
ملف الحج مشددا عىل أن الوضع فاق كل احتامل يف غياب تجاوب سلط اإلرشاف مع مطالب منظوريها ومواصلة 

تأجيل النظر يف األوامر الحكومية العالقة.
وأضاف أن وضعية اإلطار املسجدي يف ظل الظروف الحالية والغالء املشط لألسعار تجاوزت حد الفقر إىل العدم 
ال  الذين  الله  بيوت  بشؤون  القامئني  وضعية  تردي  ويف  تفاقمها  يف  فعلية  مشاركة  عنها  السكوت  مواصلة  وأن 
)للمتفرغني  لهم  املسندة  الهزيلة  األجرة  عدا  املرضية،  والعطل  االجتامعية  كالتغطية  الحقوق  بأبسط  يتمتعون 

فقط( واملتمثلة يف السميغ نظام 40 ساعة)353د(.

بيان من الجامعة 
العامة للشؤون الدينية

يشهد قطاع الشؤون الدينية هذه األيّام انتفاضة حقيقيّة للدفاع عن 
انخرط  لألسف  ولكن  عليه،  والقامئني  ألهله  االعتبار  برّد  واملطالبة  وجوده 
البعض بحسن نيّة أو بسوء نيّة بحملة تستهدف القطاع وعالقته مبنظمتنا 
التنفيذي  املكتب  يهّم  عليه  وبناء  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  العتيدة 
للجامعة العاّمة للشؤون الدينية أن يبنّي ألحرار القطاع خاصة وللرأي العام 

عامة ما ييل:
1( اعتزازنا بانتامئنا إىل منظمتنا العتيدة االتحاد العام التونيس للشغل 
التي تبّنت مطالبنا كلّيا دون حسابات، وانخرطت يف الدفاع عن استحقاقاتنا 

بكل قّوة وجّدية.
2( نهيب بأحرار قطاعنا ـ الحرص عىل وحدة الصف ودحض الشائعات 
 8 يوم  االحتجاجية  الوقفة  إلنجاح  بكثافة  واملشاركة  ـ  العزائم  يثبط  وما 
جويلية 2019 أمام مقّر وزارة الشؤون الدينية بالقصبة بداية من الساعة 

السابعة ونصف صباحا.
حشاد  منظمة  راية  تحت  الّنضال  ملواصلة  يلني  لن  الذي  عزمنا   )3
العتيدة حتى يرّد االعتبار لكل أبناء القطاع، وسنخوض كّل األشكال النضاليّة 

املرشوعة.
8 جويلية 2019 احتجاج الكرامة ضّد سياسة التجويع والتفقري املمنهجة.
املهمشني  حصن  والرشف  العّز  لقلعة  االنتامء  اثبات  جويلية   8

واملضطهدين اتحاد حشاد العظيم.
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تغطية طارق السعيدي-صور العكرمي   
فادح  يعاين من ضعف  بالدنا  املهنية يف  والسالمة  الصحة  واقع  »مازال   
الوقاية  حيث ال تتجاوز نسبة تغطية طب الشغل  خاصة عىل مستوى 
للعامل نسبة 43 باملائة«. هذا ما أكد األخ نور الدين الطبويب األمني العام 
برنامج  من  الرابعة  الندوة  افتتاح  خالل  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد 
تدريب القيادات النقابية حول الصحة والسالمة املهنية املنعقدة من 21 
إىل 23 جوان 2019. وتأيت هذه الندوة يف إطار الربنامج املشرتك بني الجامعة 
للصناعات  الدويل  واالتحاد  واألحذية  والجلود  واملالبس  للنسيج  العامة 
ومنظمة فريديريش ايربت. وقد شهد افتتاح هذه الندوة حضور األخ أنور 
بن قدور األمني العام املساعد املسؤول عن قسم الدراسات واألخ حبيب 
ماير  هانريك  والسيد  للنسيج  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الحزامي 
الحوار  برنامج  منسقة  الرشيف  إميان  واألخت  ايربت  فريديريش  ممثل 

االجتامعي يف فريديريش ايربت.

تدارك النقائص
وقال األخ األمني العام أن نسبة التغطية الصحية ضعيفة مقارنة باألهداف 
نقص  أبرزها  أسباب  عدة  نتيجة  وذلك   2014 سنة  املرسومة  الحكومية 
الرقايب  العمل  وضعف  الشغل  تفقد  ملصالح  واملادية  البرشية  املوارد 
والوقايئ ملصالح الدولة، وضعف انخراط املؤسسات يف مجامع الطب وقال 
املتدخلة يف  املؤسسات  لكل  والرسكلة  التكوين  الرضوري  دعم  انه من 
مجال الصحة والسالمة املهنية.  ودعا األخ نور الدين الطبويب إىل تفعيل 
الربوتوكول الدويل املمىض بني الرشكاء االجتامعيني تحت إرشاف منظمة 
ومن  الالئق  العمل  برشوط  واملتعلق   2017 جويلية  يف  الدولية  العمل 
ابرز بنودها الصحة والسالمة املهنية. وتحدث األخ األمني العام عن واقع 
تنامي  القطاع يشهد  ان  النسيج مربزا  املهنية يف قطاع  الصحة والسالمة 
النساء.  لدى  خاصة  الهيكلية  العظمية  األمراض  وابرزا  املهنية   األمراض 
وتقصري  الصعوبات  بعض  بها  متر  التي  االقتصادية  الصعوبات  أن  وقال 
أجهزة الدولة يف مجال الرقابة والوقاية ال يجب ا ن تربر إهامل األعراف او 
تقصريهم يف العناية مبجال الصحة والسالم املهنية. ودعا األخ االمني العام 
املؤسسات إىل الياء بيئة العمل ما تستحقه من عناية من اجل توفري كل 
ظروف الصحة والسالمة املهنية  واالستثامر فيها عرب آلية القروض املتاحة 

يف الغرض.

توازن رضوري 
الجامعة  بها  قامت  التي  االنتساب  حملة  عن  العام  األمني  األخ  وتحث 
بسط  الندوة من خالل  يف  املشاركني  نتائجها عىل  والتي عرضت  العامة 
دعم  ان  العام  األمني  األخ  وبني  قصري.  وفيديو  الصور  من  وعدد  األرقام 
االنتساب ال يهدف فقط إىل رفع  عدد املنخرطني ورفع العائدات املالية، 
األجيال  بني  والرتابط  التواصل  ضامن  إىل  بل  األمر،  هذا  أهمية  رغم 
واملحافظة عىل التوازن والتنوع بني مختلف القطاعات املكونة  لالتحاد. 
واعترب ان هذا التنوع رضوري يف الحفاظ عىل مختلف التوازنات واعترب 
األخ األمني العام أن العمل النقايب يشهد عديدي التغريات مشريا إىل انه 
ان  بل  القدمية  الوسائل  عرب  باالنتساب  العامل  إقناع  باإلمكان  يعد  مل 
اإلقناع يكون عرب وسائل جديدة منها إبرام االتفاقيات الخصوصية التيس 
ابتكار  النقابيني إىل  تضمن خدمات إضافية للعامل ودعا يف هذا الصدد 
وسائل جديدة ومبتكرة يف حمالت االنتساب. واعترب األخ األمني العام ان 

بإمكان الجامعة العامة بولغ هدف 60 إلف منخرط خالل املدة النيابية 
إبراز قدرات ومكاسب املرأة  العام إىل رضورة  الحالية. ودعا االخ األمني 
يف القطاع ومنحها املكانة التي تستحقها وقال ان منظمة العمل الدويل 
تناقش ومن املفرتض ان تصوت لفائدة القانون الجديد التي يحمي املرأة 

يف عامل العمل.  

برنامج اقتصادي واجتامعي
وتحدث األخ األمني العام عن الوضع االقتصادي العام وخاصة ارتفاع وترية 
اجل  الدولة من  أجهزة  تواطئ  يفرتض  الذي  املوازي  واالقتصاد  التهريب 
بلوغ هذا الكم الهائل من السلع. وقال األخ األمني العام ان إغراق السوق 
التونسية بالسلع املهربة والتي ترضب اقتصادنا ترض باملؤسسات التونسية 
مام ارض بقطاعات مثل النسيج والبناء. وبني األخ األمني العام ان السيايس 
الناجح يجب ان يخدم مصلحة املواطن وان يحقق له الحرية والكرامة 
وأسباب العيش الكريم . وقال أن املرحلة القادمة ستكون صعبة مربزا انه 
من التوقع ارتفاع وترية الهجوم عىل االتحاد العام التونيس للشغل ممن 

يعتربونه حجر عرثة أمام تنفيذ مخططاتهم.

منهجية وعقالنية
وتحدث األخ أنور بن قدور عن منهجية عمل لجامعة معتربا ان ما يحصل 
يعترب  األهداف  التدرج يف  ان  وقال  القطاعات  بقية  إىل  ينتقل  ان  يجب 
منهجية عقالنية وجيدة متكن من تحقيق األهداف. ودعا إىل رضورة ان 
العمل  يفرض  ما  وهو  املؤسسات  وكافة  العامل  كافة  إىل  االتحاد  يصل 
امليداين مثل ما تقوم به الجامعة. ومثن األخ األمني العام املساعد الجهد 
اإلحصايئ الذي قامت به الجامعة العامة مربزا انه من الرضوري ان تكون 
لالتحاد بنك معلوماته الخاصة التي متكنه من معرفة خارطة املؤسسات 
التي  اإلحصائيات  من  وغريها  العمل  وعدد  والقطاع  الجهوي  وتوزيعها 
أهمية  عن  قدور  بن  األخ  وتحدث  النقايب.  العمل  عقلنة  من  متكن 
االجتامعي  الرشيك  إميان  حول  مؤرشات  وجود  مربزا  االجتامعي  الحوار 
للجامعة العامة للنسيج بالحوار وقال أن االتحاد سيعمل عىل تعزيز هذا 
تحقق  معادلة  إرساء  يريد  االتحاد  أن  وقال  التعاون.  الحوار وعىل دعم 
الربح املشرتك لجميع اإلطراف من عامل وأعراف، كام يهدف إىل تطوير 
املؤسسات مع الحفاظ عىل حقوق العامل ولذلك فانه يسعى إىل الحوار 

ويثمن كل املبادرات الرامية إىل تعزيزه.

عمل ميداين
تكويني  نشاط  إطار  قي  تأيت  الندوة  ان  الحزامي  الحبيب  األخ  ورشح 
الندوة تندرج ضمن  ان  القطاع وبني  النقابيني يف  من اجل دعم قدرات 
واألحذية  والجلود  واملالبس  للنسيج  العامة  الجامعة  بني  رشاكة  برنامج 
واالتحاد الدويل للصناعات وبدعم من منظمة فريديريش ايربت. وتحدث 
األخ الحزامي عن أهمية محور الصحة والسالمة املهنية يف قطاع النسيج 
نظرا ملا يشهده هذا القطاع من تعدد اإلمراض املهنية الناتجة عن طبيعة 
ما  وهو  التنفس  وأمراض  العظمية  والهياكل  عظام  امراض  ومنها  العمل 
مال  ورأس  مالهم  راس  متثل  العامل  صحة  ان  وقال  كبريا.  تحديا  يطرح 
املؤسسة وهذا ما يجب ان يعي به أصحاب املؤسسات. وبني األخ الكاتب 
تكوين  إىل  يهدف  األخرى  املحاور  املحور ويف  التكوين يف هذا  ان  العام 
النقابيني يف القطاع وعدم قدراتهم خاصة وان جزء مهم من النقابيني هم 
شبان، معتربا أنهم ميثلون نواة مهمة لألجيال القادمة القادرة عىل قيادة 

القطاع ومواصلة مشوار النضال النقايب. وتحدث األخ الحزامي عن اهتامم 
الجامعة بالعمل امليداين الذي ميكن من القرب من العامل ومن إقناعهم 
باالنخراط صلب االتحاد العام التونيس للشغل وبني يف هذا الصدد نجاح 
حملة االنتساب التي نظمتها الجامعة يف الفرتة األخرية مشريا اىل تنظيم 
الحمالت يف 14 جهة وهو ما مكن من رفع حجم االنتساب بنحو 7000 

منخرط جديد 

رشيك اسرتاتيجي
وقال السيد هرنيك ماير ان االتحاد العام التونيس للشغل ميثل الرشيك 
يعود  التعاون  ن  وقال  تونس  يف  ليربت  فريديريش  ملنظمة  االسرتاتيجي 
اىل فرتات سابقة خاصة خالل الفرتات الصعبة وهو ما مكن من مراكمة 
الكثري من الثقة وهو ما أدى إىل العمل املشرتك الحايل الذي يضم عدة 
قطاعات ومن أبرزها قطاع النسيج. وبني ان العمل املشرتك قد أمثر عدة 
نتائج ايجابية. وقال السيد هرنيك ماير ان منظمة فريديريش ايربت هي 
منظمة اجتامعية دميقراطية وقد اختارت التعاون مع االتحاد بصفته قوة 
ان  وبني  الحوار.  دعم  إىل  يهدف  ثاليث  برنامج رشاكة  إطار  يف  اجتامعية 
العمل امليداين واالطالع عن قرب عىل وضعية العامل يكتيس أهمية كربى 
مشريا إىل ان الرشاكة مع الجامعة العامة للنسيج وغريها من القطاعات 
متكن من دعم الحوار مبا ميكن من تجاوز اإلشكاليات الشغلية. وقال ان 
التكوين النقايب واالقرتاب من العاّمل يف امليدان ميكنان من حسن االطالع 
عىل الواقع العامل ودفع الحوار وقال ان العامل يلعبون دورا أساسيا يف 
عملية اإلنتاج ولذلك فانه من الرضوري ان يحصلوا عىل حقوقهم وان تتم  
ترشيكهم.وبني السيد هرنيك ماير ان منظمة فريديريش ايربت تعمل عىل 
تكوينية  دورات  تنظيم خمس  تم  ذلك  النقابية وألجل  القدرات  تطوير 
ماير عن  السيد  الربنامج. وتحث  ثراء  النسيج خاصة ومثن  لفائدة قطاع 
األجور  يف  الزيادة  ال  من  خاصة  التونسيني  العامل  مع  املنظمة  تضامن 
وهنا بهذه املناسبة قطاع النسيج عىل حصوله عىل زيادة مجزية تجاوزت 

معدل الزيادة يف القطاع الخاص.

حملة ناجحة
وذكرت األخت إميان الرشيف ان الربنامج املشرتك مع الجامعة بنّي وجود 
التفاوض خاص يف مجال الصحة  قدرات وطاقات نقابية قارة عىل إدارة 
والسالمة املهنية وبينت انه من املهم تطوير القدرات النقابية حتى تقوم 
املؤسسات  داخل  االجتامعي  الحوار  يخدم  مبا  وجه  أحسن  يف  مبهامها 
ومثنت األخت إميان حملة االنتساب معتربة انها مكنت من تحقيق نتائج 
ايجابية.  وكان األخ ناذر الفيل عضو الجامعة العامة للنسيج قد قدم خالل 
الفرتة الصباحية بسطة عن نتائج حملة االنتساب التي نظمتها الجامعة 
العامة والتي حققت أهداف مميزة متثلت يف رفع عدد املنخرطني بحوايل 
7000 منخرط جديد علام وان الهدف الذي رسمته الجامعة هو بلوغ 10 

آالف منخرط جديد. 

ندوة ثانية
 وكان املشاركني يف أشغال الندوة قد تابعوا مداخلة تاطريية قدما األستاذ 
ان  اىل  اإلشارة  وتجدر  تكوينية.  ورشات  عدة  تابعوا  كام  الساموي  بدر 
الجامعة نظمت من 24 اىل 26 جوان 2019 ندوة ثانية حول نفس املحور 
عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  البوغديري  عيل  محمد  األخ  افتتحها 

قسم لقطاع الخاص.

خالل الوحدة الرابعة من برنامج تدريب القيادات النقابية:

الصحة والسالمة املهنية رشط من رشوط العمل الالئق



 1544 العدد   -  2019 جوان   27 الخميس  8
نقابة

تغطية طارق السعيدي     
قال األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس 
للشغل ان الحوار ميكن من تحقيق املكاسب املشرتكة وميكن 
وتطوير  العامل  حقوق  عىل  الحفاظ  معادلة  تحقيق  من 
للمؤسسة  املالية  التوازنات  عىل  الحفاظ  مع  مكاسبهم 
نظمتها  وطنية  ندوة  افتتاحه  خالل  ذلك  وكان  ودميومتها. 
24 و25 جوان  يومي  واإللكرتونيك  للمعادن  العامة  الجامعة 
2019، بالتعاون مع الجمعية التونسية للسيارات وبدعم من 
منظمة فريديريش ايربت. وقد حرض هذه الندوة السيد وسام 
إبراهيم  والسيد  للسيارات  التونسية  الجمعية  رئيس  البدري 
عن  ممثال  السيارات  لصناعة  املهنية  الغرفة  رئيس  دباش 
االتحاد التونيس للتجارة والصناعة كام حرضها ممثل عن وزارة 

الشؤون االجتامعية.

تطوري الوعي
تطوير  رضورة  إىل  العام  األمني  الطبويب  الدين  نور  األخ  دعا 
من  ذلك  يعنيه  وما  التشارك  عىل  قامئا  يصبح  حتى  الوعي 
التضامن والتعاون والتكامل من اجل املصلحة املشرتكة. وقال 
البرشية  املوارد  عن  املسؤول  وخاصة  املؤسسة  صاحب  إن 
بالعامل  يحيط  وان  وإنسانيا  اجتامعيا  دورا  يلعب  ان  يجب 
معتربا  أن للمؤسسة دورا مهاّم يف اإلحاطة بالعامل واحتضانهم 
وتقديم الدعم لهم.  وقال إن هذا الدعم مهّم يف ظل األسعار 
املرتفعة مشريا يف هذا الصدد إىل أن األسعار يف أوروبا ارخص 
من تونس يف الوقت الذي يبلغ فيه األجر األدىن األورويب حوايل 
يتجاوز  ادين ال  اجر  دينار تونيس( مقابل  اورو )3500   1150
380 دينار تونيس وهو ما يؤرش بوضوح عىل مستوى العيش 
تدهور  ان  العام  األمني  األخ  وفرس  التونيس  للعامل  املتدين 
املقدرة الرشائية وتراجع جودة خدمات املرفق العام من نقل 
وصحة وتعليم له انعكاسات سلبية عىل واقع العامل وقدراته  

اإلنتاجية.

الحوار رضورة
اجتامعية  بناء عالقات  العام عن رضورة  االمني  األخ  وتحدث 
االنغالق.  عن  بعيدا  املشرتكة  املصلحة  عىل  قامئة  جديدة 
بني  الجليد  إذابة  يف  الحالية  االتحاد  قيادة  دور  عن  وتحدث 
الرشكاء االجتامعني والدفع نحو الحوار ومتتني العالقة الثنائية 
بني االتحادين مام أسس لعالقة ثقة أدت يف األخري إىل قيادة 
الحوار الوطني والحصول عىل جائزة نوبل للسالم وهي سابقة 

تاريخية تعكس خصوصية التونسيني.
وقال ان ثقافة التونيس قامئة عىل القبول باألخر واالختالف يف 
االفكار يف اطار التنوع الرضوري لتطور املجتمع، وشدد يف هذا 
الصدد عىل رضورة ان ال يتحول االختالف اىل خالف ممنهج 

مدّمر.

معادلة سهلة
املؤسسات  مستوى  يف  النقابني  ان  العام  األمني  األخ  وقال 
معنيون بتطوير مؤسساتهم ودعا يف هذا اإلطار النقابيني إىل 
رفع  اجل  من  الجهد  يبذلوا  وان  العمل  يف  قدوة  يكونوا  ان 
اإلنتاجية وبني انه مقابل الحرص عىل دميومة املؤسسة فانه من 
الرضوري الحرص عىل حامية حقوق العامل وحامية مكاسبهم 
مربزا ان هذا الدور األسايس للنقابيني ولالتحاد العام التونيس 
إىل  التوصل  هو  الهدف  ان  العام  األمني  األخ  وفرس  للشغل. 
هذه املعادلة السهلة والقدرة عىل حامية حقوق العامل مع 

تأمني تطور املؤسسة ودميومتها. وقال ان األمر جديل ومرتابط 
وان كل الغايات مرتابطة وهو ما يؤكد عىل رضورة الرشاكة بني 

األطراف االجتامعية داخل املؤسسة.

مستقبل أفضل
وقال األخ األمني العام ان االتحاد ميّد يده لكل مستثمر يحرتم 
وهو  تونس  يف  والقانونية  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق 
مستعد للحوار، غري انه ال يسمح برضب حقوق العامل وبني 
ان بالدنا متتلك ثروة برشية من أهم الكفاءات يف العامل وهو ما 
ميثل عنرصا مهام لدعم تنافسية املؤسسات ومقدرتها اإلنتاجي  
واضاف ان الظرف االقتصادي الصعب الذي متّر به بالدنا لن 
يطول كثريا وهو ما يعني ان املستقبل سيكون أفضل بالنسبة 
عالقات  بناء  رضورة  اىل  ودعا  واملستثمرين  االستثامر  إىل 
اجتامعية قامئة عىل الحوار متكن من االستفادة ماّم قد يتهيأ 

من ظروف لتعزيز النمو االقتصادي وتحسني واقع العامل.
 

ندوة تاريخية 
العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الربباري  الطاهر  األخ  وتحدث 
تعترب  التي  الندوة  هذه  أهمية  عن  واإللكرتونيك  للمعادن 
األوىل من نوعها يف تاريخ العمل النقايب يف تونس عىل اعتبار 
أنها تهدف إىل تقيم تجربة الحوار االجتامعي يف قطاع صناعة 
مكتسبات  عىل  وانعكاساته  السابقة  الفرتة  خالل  السيارات 
العامل وعىل التوازنات املالية للمؤسسة. وبنّي األخ الربباري ان 
الندوة هي نتاج ملرشوع انطلق منذ سنة 2016 الذي يهدف 
إىل إرساء الحوار االجتامعي داخل املؤسسات. وبني ان الجامعة 

العامة تحدثت مع مختلف املهنيني املتدخلني يف القطاع.
النقابات األساسية  الندوة حضور عدد من  وقد شهدت هذه 
وممثيل اإلدارات يف املؤسسات العاملة يف القطاع وهي أساسا 
الجمعية التونسية للسيارات والغرفة املهنية لصناعة السيارات 
سنة  طيلة  تم  النقاش  ان  وقال  التونسية  األملانية  والغرفة 
كاملة. وفرس األخ الطاهر الربباري ان الهدف هو بناء عالقة 
حوار مبارشة بني النقابات األساسية واإلدارات عىل ارض الواقع. 
وبني ان هناك ناذج من مؤسسات عرفت تجارب ايجابية جدا 
ذات  مؤسسات  إىل  اإلفالس  باب  عىل  رشكات  من  وانتقلت 
مراتب متقدمة ومؤرشات عالية عىل املستوى الدويل. واعترب 
املتدخلني  مختلف  تجميع  إىل  دعانا  التجارب  نجاح هذه  ان 
يف مجال صناعة السيارات لحثهم عىل القيام بنفس التجارب. 

واعترب األخ الطاهر الربباري ان أهم رسالة تتمثل يف ان توفري 
وتطور  لنمو  أساسيا  يعد رشطا  للعامل  الالئق  العمل  رشوط 

املؤسسة.

عقلية جديدة
يف  ايجابية  بادرة  تعترب  الندوة  أن  البدري  وسام  السيد  وقال 
للتجارة  التونيس  االتحاد  نشاط  وتاريخ  النقايب  العمل  تاريخ 
والصناعة والصناعات التقليدية معتربا أن الندوة سرتسل الكثري 
العامل  بني  فرق  يوجد  ال  انه  ومنها  االيجابية  اإلشارات  من 
الجميع مشرتكون  ان  باعتبار  واإلدارة  النقابة  وبني  واملسؤول 
حقوقهم  عىل  العامل  حصول  وهو  موحد  هدف  لتحقيق 
وقال  العامل.  واقع  إيجابا عىل  ينعكس  مبا  املؤسسة  وتطوير 
يف حديث خاص بجريدة الشعب أنه يأمل يف أن تتحول هذه 
البادرة إىل ندوة دورية سنوية مع العمل عىل توسيعها لتشمل 
قطاعات أخرى. وتحدث السيد وسام البدري عن أن العالقات 
قامئة  نقابية جديدة  النقايب ورؤية  الفكر  تطور  نتيجة  جيّدة 
املصلحة  بهدف خدمة  والعامل  املؤسسات  بني  التشارك  عىل 
االجتامعي  الحوار  أن  دباش  إبراهيم  السيد  وقال  املشرتكة. 
بني األطراف االجتامعية داخل املؤسسة مهّم لتحقيق النجاح 
أنها  معتربا  الندوة   موضوع  ومثن  للجميع.  املشرتك  والربح 

بادرة جيدة. 

تجارب وورشات
اليوم  خالل  تابعوا  قد  الندوة  أشغال  يف  املشاركون  وكان 
القانون لدى االتحاد  الجامعي والخبري  األول مداخلة لألستاذ 
الوطني  املجلس  ودور  تعريف  حول  النصريي،  السالم  عبد 
مسار  عن  ملحة  النصريي  األستاذ  وقدم  االجتامعي.  للحوار 
ان  وبني  األسايس  وقانونه  وأهدافه  وتركيبته  املجلس  تشكل 
ناقش  املداخلة  وإثر  رسمي.  بشكل  يفعل  مل  مازال  املجلس 
االخوة املشاركون عدة جوانب متصلة بعمل املجلس الوطني 
يف  وتأثريه  الشغل  واقع  عىل  انعكاساته  االجتامعي  للحوار 
خاللها  تم  عمل  ورشات  املشاركون  تابع  كام  الوطني.  القرار 
تنفيذ تجارب حوار اجتامعي خاص باملؤسسات بني اإلدارات 
عىل  وتأثرياته  االجتامعي  الحوار  حول  األساسية  والنقابات 
حقوق العامل وعىل دميومة املؤسسة كام تّم بسط جملة من 
التجارب الناجحة املندرجة يف إطار مرشوع الرشاكة منذ سنة 

.2013

يف ندوة تاريخية حول الحوار االجتامعي يف قطاع صناعة السيارات:

رفع اإلنتاجية ومنو املؤسسة مير عرب توفر رشوط العمل الالئق
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بصفاقس  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  بني  بالتنسيق 
والفرع الجامعي للبلديات تقرر الدخول يف تحركات نضالية ووقفات 
واجتامعية  مهنية  مطالب  أجل  من  الجهة  بلديات   يف  احتجاجية 

عالقة ومشاكل متأزمة.
وقد ارشف األخ عبد الهادي بن جمعة الكاتب العام لالتحاد الجهوي 
 19 يوم  للبلديات  الجهوية  القطاعية  الهيئة  عىل  بصفاقس  للشغل 

جوان الجاري بدار االتحاد لتدارس الوضع العام القطاعي بالجهة.
وتم اصدار الئحة متت فيها املطالبة بالقطع نهائيا مع املناولة بكافة 
أشكالها بجميع البلديات والترسيع بإصدار النظام األسايس للبلديات 
يف اقرب االجال ورصف املستحقات املادية للعملة من منحة االوساخ 
من  بداية  التصنيف  إعادة  بعد  الرجعي  باملفعول  املنحة  ورصف 

فيفري 2014.
كام طالب أعضاء الهيئة القطاعية بتحديد العالقة بني أعضاء 
املجلس البلدي يف التعامل خاصة مع الطرف النقايب لتجاوز 
كل ما من شأنه أن يعرقل املسار العادي بالبلديات والنظر 
يف إمكانية تطوير اليات التعامل فيام يخص حوادث الشغل.

وتُجدر اإلشارة اىل أن الوضع االجتامعي يف عدد من بلديات 
التي  بلدية جبنيانة  احتقانا وتوترا وخاصة يف  الجهة يشهد 
ينظم عاملها وموظفوها وقفات احتجاجية يومية أمام مقر 
العمل، معرّبين عن غضبهم من وضعهم املهني واالجتامعي 

املرتّدي.
* صربي الزغيدي 

صفاقس:

وضع اجتامعي متوتر يف قطاع البلديات

صورة للوقفة االحتجاجية ببلدية جبنيانة 

مدنني:

احتقان وتوتر يف قطاع 
أمالك 
الدولة

لالتحاد  التنفيذي  املكتب  قّرر 
الجهوي للشغل مبدنني دخول 
أمالك  قطاع  وموظفي  أعوان 
العمل  عن  ارضاب  يف  الدولة 

يومي 3 و 4 جويلية 2019.
التنفيذي  املكتب  وعرب 
الجهوي عن استيائه من عدم 
املتعلقة  ملراسلته  االستجابة 
املوظف  وضعية  بتسوية 

وحقوق  العمل  ظروف  تهم  التي  املشاغل  وببعض  نحاسة  لطفي 
العامل، االمر الذي خلق احتقانا.

انتخابات هيئة جديدة  اجراء  باإلرساع يف  التنفيذي  املكتب  وطالب 
للمنخرطني،  املسداة  واألنشطة  الخدمات  توقف  إىل  نظرا  للودادية 

وتعزيز املوارد البرشية واللوجستية الالزمة لإلدارة الجهوية.
املكتب التنفيذي طالب يف بيان له بتفعيل االتفاقية االطارية املربمة 
الترصيح  بالتعجيل يف  العقارية للسكنى، مجددا متسكه  الوكالة  مع 
بنتائج املناظرات الداخلية والرتفيع يف عدد الخطط املعروضة للتناظر.
* صربي الزغيدي

زغوان

ندوة تكوينية
اختتام  بزغوان حفل  للشغل  الجهوي  االتحاد  انتظم يوم 20 جوان 2019 مبقر 
واملكتب  املسلّمي  محمد  األخ  بإرشاف  وذلك  بزغوان  الجهوية  التكوينية  الندوة 
التأكيد عىل أهمية التكوين النقايب يف  التنفيذي الجهوي ولقد تّم أثناء هذا الحفل 
وكتيبات  للمتكّونني  شهادات  تسليم  تّم  كام  زغوان  بجهة  النقايب  بالعمل  النهوض 

تتضّمن محتويات كل الحصص التكوينية.
لسعد الصغري

النقابة األساسية للحلفاء 
بالقرصين

انعقاد  إثر  أنّه  بالقرصين  للشغل  الجهوي  االتحاد  يعلم 
االتحاد  مبقر  بلعباس  مباجل  للحلفاء  األساسية  النقابة  مؤمتر 
عبد  األخ  بإرشاف   2019/6/19 يوم  بالقرصين  للشغل  الجهوي 
للشغل  الجهوي  لالتحاد  املساعد  العام  الكاتب  البوعزي  العزيز 

بالقرصين انتخبت التشكيلة النقابية التالية:
الشاذيل شعباين كاتبا عاما والكامل فارحي كاتبا عاما مساعدا 
وعاّمر ساملي كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن االنخراطات وكامل 
شعباين كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن اإلعالم واملرأة والشباب 
الشؤون  عن  مسؤوال  مساعدا  عاما  كاتبا  بوبكري  ومحسن 
عاما مساعدا  كاتبا  االجتامعية وعيل علوي  واملشاريع  القانونية 
الثقافية ومحمد الصغرّي  النقايب واألنشطة  التكوين  مسؤوال عن 
االجتامعية  الحامية  عن  مسؤوال  مساعدا  عاما  كاتبا  مسعودي 

والقطاع غري املنظم.

تهنئة

تتقدم السيدة خولة شعباين الزائد بأحّر التهاين واألماين إىل 
للرتبية  األعىل  باملعهد  املتخرجني  الثالثة  السنة  طلبة  كافة 
والتكوين املستمر ISEFC بقسم علوم الرتبية دفعة 2019 
الرتبية  علوم  اختصاص  األساسية يف  االجازة  لحصولهم عىل 
هذا وقد بلغ عدد املتخرجني 140 طالبا فهنيئا لقسم علوم 
وكافة  مولهي  لسعد  دكتور  القسم  رئيس  وخاصة  الرتبية 

أساتذة املعهد الذين ساهموا يف إنجاح السنة الجامعية.

تقّرر فيها إرضاب يوم غرة جويلية:

إدارة الرشكة الجهوية للنقل بالقرصين ترفض الحوار وتهّدد النقابة
من املنتظر أن يدخل عامل وموظفو الرشكة الجهوية للنقل بالقرصين يف ارضاب عن العمل يوم االثنني 1 
جويلية وذلك احتجاجا عىل تعّنت سلطة االرشاف وإدارة الرشكة بشأن عدد من امللفات املهنية واالجتامعية.

وتطالب النقابة األساسية بتحسني الوضع داخل املؤسسة، وأعلنت رفضها لسلوك اإلدارة يف تعاملها مع أعضاء 
املتّخذة يف حق  العقوبات  مراجعة  الحوار، مشددة عىل وجوب  بالهرسلة ورفض  املتسم  األساسية  النقابة 

العامل بداية من سبتمرب 2018.
رجعي  من شهر جوان مبفعول  بداية  التعاقدية  تسوية وضعيتهم  متّت  من  بتمتيع  كذلك  العامل  وطالب 
وتسوية وضعية أعوان الحراسة وجرحى الثورة، واالنتداب ملعالجة النقص الفادح يف االعوان وأزياء الشغل 

لسنتْي 2018 و2019.
تهيئة  الداخلية وإعادة  املناظرات  إضافية وفتح  والورشة بساعة عمل  االستغالل  أعوان  بتمتيع  كام طالبوا 

مقرات الرشكة.
* صربي الزغيدي

يعلم االتحاد العام التونيس للشغل أنه تقرر تأجيل موعد انعقاد املؤمتر 
العادي لنقابة األطباء وأطباء األسنان والصيادلة االستشفائيني الجامعيني الذي 
كان مقّرًرا يوم االثنني 24 جوان 2019 إىل يوم االثنني 8 جويلية 2019 بداية 
الجنوبية، وذلك  بالحاممات   - الهدى  التاسعة )09(  صباحا بنزل  الساعة  من 
الستكامل االجراءات الرتتيبية املتعلقة باملؤمتر، مع فتح باب الرتشح من جديد 

لعضوية املكتب التنفيذي القطاعي بداية من يوم االثنني 24 جوان 2019.
املنصوص  القانونية  الرشوط  فيهم  تتوفّر  مّمن  الرتشح  الراغبني يف   فعىل 
التونيس  العام  الداخيل لالتحاد  النظام  الثاين والستني )62( من  بالفصل  عليها 
العام  لالتحاد  العام  األمني  األخ  باسم  ترشحهم  مطالب  يقدموا  أن  للشغل 
التونيس للشغل 29 بطحاء محمد عيل - تونس 1000 ص.ب 266، عرب الربيد 

الرسيع أو مبارشة اىل مكتب الضبط املركزي مقابل وصل يف ذلك.
** آخر أجل لقبول الرتشحات يوم االثنني غرّة جويلية 2019 عىل الساعة 

الثانية )14.00( بعد الزوال.
عن  تقل  ال  ملدة  باالتحاد  االنخراط  خالص  يكون  أن  املرتشح  يف  يشرتط 
7 سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وأن يكون خالص الذمة مع قسم املالية 

باالتحاد.

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

وأن يكون مبارشا وغري متقاعد.
بعد  أشهر  ثالثة  تتجاوز  ال  مدة  يف  بها  ويعمل  الكربى  بتونس  يقيم  أن 

انتخابه.
** مالحظة:

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

تاريخه.
* يجب أن يتضمن املطلب:

1 - الرقم اآليل للمرتشح 
2 - آخر بطاقة خالص لسنة 2019 

3 - املسؤوليات النقابية التي تحملها املرتشح وتواريخ تحملها.
4 - رضورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخيص ورقم الهاتف الجوال.

 األمني العام 
نورالدين الطبويب

مؤمتر األطباء وأطباء األسنان والصيادلة االستشفائيني الجامعيني يوم 8 جويلية 
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اتفاق  بعد  عملهم  الفارط  االثنني  يوم  توزر  ببلدية  النظافة  عامل  استأنف   

تم خالل جلسة عمل عقدت صباح االثنني جمعت العامل ونقاباتهم برئيس 

البلدية وعدد من أعضاء املجلس البلدي لينهي بذلك ارضابا دام خمسة أيام 

منذ األربعاء اىل غاية يوم االحد.

العمل مطالبني  البالغ عددهم 45 عامال أرضبوا عن  العرضيون  العامل  وكان 

وذلك  فقط  منهم  خمسة  برتسيم  البلدية  مبادرة  رافضني  وضعيتهم  بتسوية 

اضافة اىل ارضاب العامل املرتسمني للمطالبة بتمكينهم من أراض سكنية عىل 

غرار بقية املواطنني عىل خلفية مطالب يف الغرض تقدموا بها منذ سنوات عديدة.

وذكرت وكالة تونس افريقيا لالنباء نقال عن رئيس بلدية توزر أنه تم االتفاق 

خالل جلسة العمل عىل ترسيم عرشة عامل يف مرحلة أوىل عوضا عن خمسة 

وبرمجة ترسيم مثلهم سنويا اىل غاية تسوية وضعيتهم جميعا مؤكدا أن إمكانيات 

البلدية ال تسمح بالتسوية الجامعية.

صربي الزغيدي

اتفاق واستئناف عامل النظافة ببلدية توزر للعمل

حرض األخ عامر الزين  الكاتب العام للجامعة العامة للفالحة واالخ عضو 
للقطاع  الوطنية  الجامعة  مؤمتر  افتتاح  أشغال   العلوي  يونس  الجامعة 
الفالحي التابعة لالتحاد املغريب للشغل املنعقد بالرباط باملغرب يوم 22 

جوان 2019.
املغريب  لالتحاد  النقابية  املركزية  من  أعضاء  مع  لقاء  لالخوين  كان  كام 
خاضوا  حيث  العام،  األمني  موخاريق  ميلودي  األخ  يتقدمهم  للشغل 
والعريب  اإلقليمي  النقايب  والوضع  بالبلدين  القطاعي  النقايب  الوضع  يف 
والدويل، اىل جانب لقاء ممثلني عن جامعة الفالحة والصناعات الغذائية 
 Via ومنظمة  للنقابات  الدويل  واالتحاد  الفرنسية  يت  جي  ليس  التابعة 
Capicina من املنطقة االندلسية اىل جانب ممثلني عن نقابة املكسيك.

تاريخ مشرتك عريق ومتني
بالعالقات  فيها  ذكّر  كلمة  املؤمتر  افتتاح  يف  الزين  عامر  األخ  وألقى 
التاريخية املتينة بني االتحاد العام التونيس للشغل واالتحاد املغريب للشغل 
االقىص  املغرب  اىل سنة 1951 عندما وقعت دعوة وفد من  تعود  التي 
برئاسة املناضل االخ محجوب بن الصديق ووفد نقايب ميثل شّغايل الجزائر 
لحضور اشغال املؤمتر الرابع لالتحاد العام التونيس للشغل، مشريا اىل أنه 
تم باملناسبة بني هؤالء القادة والزعيم فرحات حشاد االتفاق عىل تكوين 
منظامت نقابية مستقلة عن النقابات الفرنسية يف االقطار الثالثة وبعث 
مرشوع االتحاد النقايب الشامل االفريقي، وهي رسالة آمن بها حشاد منذ 
سنة 1947 عندما وجه نداء اىل عامل شامل افريقيا جاء فيها »إن حظ 
نفس  ويقاومون  اآلالم  نفس  يشكون  هم  مشرتك،  افريقيا  شغايل شامل 
االعداء ولن يتسن لهم النجاح اال بتحقيق وحدتهم واشرتاكهم يف بذل ما 

لديهم من القوى وإخالصهم يف سبيل نحت مصريهم املشرتك«.
باملغرب  العارمة  باالحتجاجات  كلمته  يف  الزين  عامر  األخ  ذكّر  كام 
 1952 سنة  من  ديسمرب   5 يف  حشاد  فرحات  الزعيم  استشهاد  عىل  ردا 
الدامية  البيضاء  الدار  احداث  استقطبت  االستعامر، حيث  برصاص غالة 

انتباه الراي العام العاملي، ودعت املنظمة النقابية حديثة الوالدة وقتها 
تضامنا  عام  ارضاب  شن  اىل  باملغرب«  املتحدة  للنقابات  العام  »االتحاد 
مع الشعب التونيس، وكيف سقط كثري من العامل املغاربة، الذين كانوا 
شهداء الوطن ضد الوجود االستعامري يف شامل افريقيا، وقد مهد ذلك 
للقاء طنجة يف اكتوبر من سنة 1957 اثر استقالل كل من تونس واملغرب 
اىل تأسيس »اتحاد نقابات عامل شامل افريقيا« والذي مازالت تحتضن 
تونس مقره اىل اليوم مبسّمى االتحاد النقايب لعامل املغرب العريب، والذي 
االصيل  النقايب  الرمز  الصديق  بن  املحجوب  الراحل  مؤسسيه  احد  كان 

واحد العاملقة الرموز نشأ نقابيا وتوفاه االجل املحتوم نقابيا.
مختلف  تستمد  الصديق  بن  املحجوب  الراحل  من  أن  عامر  األخ  واكد 
األجيال معنى الوفاء للقيم واملبادئ النقابية االصيلة، مربزا أن حلم قادة 
وشعوب مغربنا الكبري منذ األربعينات  وبداية خمسينات القرن املايض 
قوي  مغاريب  كيان  بناء  كان 
التنمية  تحقيق  عىل  قادر 
الفتا  شعوبه،  لجميع  والرفاه 
اىل ان ذلك الحلم أضحى اليوم 
إليها  يلتجئ  شعارات  مجرد 
حكام املنطقة بصفة استثنائية 
واحتفالية دون ان يكون لهذه 
ومضمون  محتوى  الشعارات 
عميل فعيل، كام أضحت بلدان 
تعاون  بال  متباعدة  املنطقة 
التكتالت  ملواجهة  انفتاح  أو 
تستجيب  رؤية  وبال  األخرى 

النتظارات شعوبهم.

يف  موقعهم  كان  وحيثام  الفالحة  عامل  ان  اىل  أيضا  أشار  عامر  األخ 
الضيعات او املستغالت الفالحية الكربى، يف االدراة او يف مخابر البحث، 
ومهام كان موقعهم يف القطاع العام او الخاص او القطاع التعاوين، هم 
جنود جبهة تأمني االكتفاء الذايت الغذايئ، رائدهم تلبية حاجيات الشعب، 
معربا عن االمل يف أن ترّد املجتمعات هذه التضحيات مبا يؤّمن لعامل 
القطاع وخاصة لقوى اإلنتاج يف األرياف الحياة الكرمية ويكفل لها العمل 

الالئق والحامية االجتامعية.
الفالحي املؤمنني برضورة االستقالل االقتصادي  كام أكد أن قوى االنتاج 
اذا  االورويب  االتحاد  متكافئة مع  اليوم برشاكات غري  للشعوب مهددين 
ما فُتحت أسواقهم النتاجه الفالحي، مام يحتم رضورة حامية املنتوجات 
الفالحية ضد كل منافسة اجنبية وال يكون ذلك اال بالنهوض اوال واساسا 
بتحسني اوضاع عامله وادخال اصالحات جذرية تؤمن تحرير القوى املنتجة 
وتفتح املجال امام تحديث القطاع الفالحي وادماجه يف الدورة االقتصادية 
الوطنية، مع رضروة مطالبة الدولة بدعمها للقطاع العام وتطوير دوره 
للمحافظة عىل جودة املنتوج الفالحي وحجم االنتاج وانخفاض االسعار 
يف  االجتامعية  التغطية  نظام  تطوير  جانب  اىل  الشغل،  مواطن  وحامية 

القطاع الفالحي يف اتجاه االرتقاء باالوضاع الصحية واالجتامعية للعامل.

ضد التطبيع وصفقة القرن
مسرية  يف  العلوي  ويونس  الزين  عامر  االخوان  شارك  أخرى،  جهة  من 
البحرين عىل  ومؤمتر  القرن  لصفقة  ورفضا  التطبيع  شعبية حاشدة ضد 
هامش املؤمتر الثامن للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي باالتحاد املغريب 

للشغل بالرباط.
* صربي الزغيدي

 الجامعة العامة للفالحة يف مؤمتر نظريتها باالتحاد املغريب للشغل:

تحقيق  عىل  قادر  قوي  مغاريب  كيان  بناء  هو  حلمنا 
التنمية والرفاه لجميع شعوبه
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الجهوي  االتحاد  نظّم  لتجرميه  ودعوة  للتطبيع  مناهضة 
مسرية   2019 جوان   20 الخميس  مساء  بصفاقس  للشغل 
جابت شوارع مدينة صفاقس انطلقت من أمام دار االتحاد 
النقابيني  عديد  فيها  شارك  بصفاقس  للشغل  الجهوي 
الكاتب  بن جمعة  الهادي  عبد  األخ  يتقدمهم  والحقوقيني 
اإلخوة  صحبة  بصفاقس  للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام 
عن  منهم  تعبريا  وذلك  الجهوي  التنفيذي  املكتب  أعضاء 
التي  الصهيوين  الكيان  التطبيع مع  احتجاجهم عىل سياسة 
تنتهجها الحكومة رافعة عديد الشعارات املعادية للصهيونية 
أبز  الفلسطينية  القضية  ودعم  العربية  للوحدة  والداعية 

هذه الشعارات بالروح والدم نفديك فلسطني – تونس حرة 
حرة والصهيوين عىل برة.

وعند توقف املسرية بساحة املقاومة ألقى األخ عبد الهادي 
كلمة أكد فيها أّن هذه املسرية تتنزل يف إطار متسك االتحاد 
التطبيع  أشكال  كل  ورفضه  بثوابته  للشغل  التونيس  العام 
مع الكيان الصهيوين املستبيح لألرايض الفلسطينية والعربية 
القرن  صفقة  لتمرير  العنرصية  األشكال  لكل  واملامرس 
مضيفا أّن املنظمة الشغيلة لن تتوارى عن نضاالتها وماضية 
من أجل سّن ترشيع واضح لتجريم التطبيع مع هذا الكيان 

الصهيوين العنرصي. 

مسرية مناهضة للتطبيع

الدؤوب  نشاطه  نطاق  يف 
للندوة  واستعدادا 
للقطاع  الوطنية  الدستورية 
أيام  عقدها  املزمع  الخاص 
 2019 جوان  و29   27-28
الجامعية  الفروع  اجتمعت 
يوم  بصفاقس  للقطاع 
 2019 جوان   20 الخميس 
بدار االتحاد الجهوي للشغل 

بصفاقس  بإرشاف األخ عبد الهادي بنجمعة الكاتب العام 
املكتب  أعضاء  اإلخوة  وبحضور  للشغل  الجهوي  لالتحاد 
املكتب  عضو  عباس  محمد  األخ  افتتح  وقد  التنفيذي 
التنفيذي املسؤول عن القطاع الخاص هذا االجتامع مرحبا 
القسم  نشاط  مستعرضا  الحارضون  واألخوة  باألخوات 
املاراطوين ودعم املكتب التنفيذي الجهوي لحلحلة املشاكل 
صعبة  مبرحلة  ميّر  الخاص  القطاع  بأّن  معرّجا  العالقة 
الحكومة والتدهور  تنتهجها  التي  الضبابية  وعسرية، وجرّاء 
املفزع لقيمة الدينار مل يحقق القطاع مكاسب تذكر تلبي 

رغبات وتطلعات العامل.
كّل  يف  ملنظمتنا  ورافدا  ضاربة  قوة  يعّد  القطاع  أّن  مبيّنا 
املحطات النضالية التاريخية والذي كان دامئا رائدا يف التعبئة 
والضغط واملساندة وسنسعى أثناء عقد الندوة الدستورية 
للرقي  القادمة  واسرتاتيجيتنا  مقرتحاتنا  بتقديم  القطاعية 
مستوى  يف  نكون  حتى  أفضل  هو  ما  نحو  القطاع  بهذا 

املسؤولية املناطة بعهدتنا من ِقبَِل منظورينا.
العام  الكاتب  بنجمعة  الهادي  عبد  لألخ  الكلمة  أحال  ثّم 
مداخلته  استهل  الذي  بصفاقس  للشغل  الجهوي  لالتحاد 
اللحمة  بالحفاظ عىل هذا اإلرث وهذه  الحارضين  بدعوة 
واالنتباه إىل كل املرتبصني لنا بالداخل والخارج والدفاع بكل 
لنا  والبّد  مسريتنا  تهديد  نفسه  له  تخّول  من  لكل  شجاعة 
أن نثّمن نجاحاتنا ونعتّز بها مؤكّدا أن كافة أعضاء املكتب 
بالغة  أهمية  من  له  ملا  القطاع  هذا  يدعمون  التنفيذي 

وحّساسة.
عىل  حريصون  نحن  الحارضين،  إىل  متوجها  أضاف،  ثم 
حتى  والنضالية  التفاوضية  املحطات  كل  يف  ترشيككم 
يف  النقابيني  قوة  أن  عىل  مؤكدا  الالزمة  الخربة  تكتسبوا 

وحدتهم  ولحمتهم.
وآرائهم  مقرتحاتهم  بتقديم  الكلمة  الحارضون  تداول  ثم 

التي سرتفع إىل الندوة الدستورية للقطاع الخاص.    
* سهيل عاشور

اجتامع الفروع الجامعية للقطاع الخاص بصفاقس

صفاقس:

مؤمتر الفرع الجامعي للمياه
يعلم االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس كافة النقابات األساسية أّن املؤمتر العادي للفرع 
الجامعي للمياه تقّرر عقده يوم الخميس 4 جويلية 2019 عىل الساعة العارشة صباحا بـدار 

االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.
إىل:   2019/6/22 من:  مفتوحا  القانونية  الرشوط  فيه  تتوفر  ملن  الرتشح  باب  سيكون 

2019/4/28 بدخول الغاية حسب رشوط النظام االسايس.
* مالحظة: الرجاء إدراج املعرف الوحيد أو نسخة من بطاقة االنخراط ورقم الهاتف مع 

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية يف مطلب الرتشح.

وزارتا الداخلية والشؤون 
املحلية

يعلم االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس كافة النقابات األساسية أّن املؤمتر التأسييس للفرع 
الداخلية ووزارة الشؤون املحلية والعمد تقّرر عقده يوم  الجامعي ألعوان وموظفي وزاريت 

الجمعة 5 جويلية 2019 عىل الساعة العارشة صباحا مبقر النقابة األساسية بوالية صفاقس.
إىل:   2019/6/22 من:  مفتوحا  القانونية  الرشوط  فيه  تتوفر  ملن  الرتشح  باب  سيكون 

2019/4/28 بدخول الغاية حسب رشوط النظام االسايس.
* مالحظة: الرجاء إدراج املعرف الوحيد أو نسخة من بطاقة االنخراط ورقم الهاتف مع 

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية يف مطلب الرتشح.

مؤمتر أعوان وموظفي 
البلدية

بلدية  وموظفي  أعوان  نقابة  منخرطي  كافة  بصفاقس  للشغل  الجهوي  االتحاد  يعلم 
االربعاء 10  يوم  تقّرر عقدها  األساسية  للنقابة  العادي  للمؤمتر  العاّمة  الجلسة  أّن  صفاقس 
جويلية 2019 عىل الساعة التاسعة صباحا إىل الساعة الرابعة بعد الزوال بـدار االتحاد الجهوي 

للشغل بصفاقس جلسة عامة وانتخابات.
إىل:   2019/6/28 من:  مفتوحا  القانونية  الرشوط  فيه  تتوفر  ملن  الرتشح  باب  سيكون 

2019/7/5 بدخول الغاية حسب رشوط النظام االسايس.
* مالحظة: الرجاء إدراج املعرف الوحيد أو نسخة من بطاقة االنخراط ورقم الهاتف مع 

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية يف مطلب الرتشح.

مؤمترات أعوان وإطارات 
الخطوط التونسية

الخطوط  أعوان وإطارات  نقابة  كافة منخرطي  للشغل بصفاقس  الجهوي  االتحاد  يعلم 
 6 السبت  يوم  عقدها  تقّرر  األساسية  للنقابة  العادي  للمؤمتر  العاّمة  الجلسة  أّن  التونسية 

جويلية 2019 عىل الساعة العارشة صباحا بـدار االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.
إىل:   2019/6/26 من:  مفتوحا  القانونية  الرشوط  فيه  تتوفر  ملن  الرتشح  باب  سيكون 

2019/7/3 بدخول الغاية حسب رشوط النظام االسايس.
* مالحظة: الرجاء إدراج املعرف الوحيد أو نسخة من بطاقة االنخراط ورقم الهاتف مع 

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية يف مطلب الرتشح.
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شكرا عىل حضوركم لنحتفل معا، يف خشوع وإجالل 
بالذكرى 52 لزعيمنا النقايب، وفقيد الوطن، وأحد أبناء 
تونس الربرة، رفيق حّشاد وخليفته يف حمل مشعل 
الكفاح ويف اضطالعه الحقا مبسؤولية قيادة منظّمتنا، 
واملساهمة يف ترسيخ وجودها وطنيا وإقليميا ودوليا.

فهو  دّل،  وإن  الذي  الدائم،  وفائكم  عىل  لكم  شكرا 
يدّل عىل أصالة منشئكم ونبل القيم الحقيقية التي 

تربّيتم عليها وصدق املبادئ التي نهلتم منها.
أيف  حتّى  اإلخوة،  أيّها  األخوات،  أيّتها  أبدأ  أين  من 
الَغِزيرَة يف عطائها والكثيفة يف  الشخصية  حّق هذه 
تنّوعها. ليس من السهل حّقا االلاَْمَم مبسرية املناضل 
أحمد التلييل. فقد ساهم يف مختلف دروب النضال 
بقسط وافر، فكان الوطني امللتزم، واملناضل الجريء، 
املقدام،  والثائر  القدير،  والنقايب  املحّنك،  والسيايس 
فتجاوز  النادر،  والذكاء  الثابت  الفكر  وصاحب 
إشعاعه َوِصيتُه حدود الوطن ليعانق الربوع املغاربية 
فيه  يقل  أمل  أيضا.  والعاملية  بل  واإلفريقية  والعربية 
أنّه  للسيزل  السابق  العام  األمني  فريزو«،  »أنزو 
أََو لَْم يعرتف  »َوْجه عاملي بارز ال ميكن أن ينىس«.. 
بدايات  يف  الحكومة  رئيس  األدغم«  »الباهي  له 
املسلحة  للمقاومة  املدبّر  »الرأس  أنّه  بورقيبة،  عهد 
الشيوعي  املناضل  له  يشهد  لَْم  أََو  االستعامر«..  ضّد 
الذي  »الوحيد  بأنّه  عدة«  »جورج  الفقيد  التونيس 
صّوت ضّد حظر األحزاب )املعارضة لبورقيبة(«. ذلك 
متنّوعة  استثنائيّا عاش حياة  التلييل رجال  هو أحمد 
البرش  طينة  من  أنّه  فيه  القول  يصّح  وقد  األوجه 
يبقى  وسوف  واحدة  حياة  من  أكرث  يعيشون  الذين 

كذلك يف ذاكرتنا عنوانا للتبرّص وللشجاعة.

الخصائص التاريخية املضيئة
التلييل،  أحمد  مسرية  إىل  التعرّض  نِيّتي  يف  ليس 
بأكرث  يتناولوها  بأن  أجدر  والباحثون  فاملؤرخون 
دقّة وتفصيل. سوف أكتفي فقط باإلشارة إىل بعض 
الخصائص واملحطّات التي ميّزت مسرية أحمد التلييل 
والتي يهّمنا كنقابيني أن نستحرضها دامئا يف تعاطينا 
عند  بها  نستأنس  وأن  والوطني،  النقايب  الشأن  مع 

مبارشتنا لعملنا.
فإىل  ممتّدة،  رحبة  التلييل  أحمد  رؤية  كانت  لقد 
وسيايس،  نقايب  هو  ما  لكّل  الواضحة  رؤيته  جانب 
اإلقليمية  والعالقات  االقتصادية  املجاالت  تكن  مل 
والدولية تُْفلُِت عن فصاحة رأيه، وهو ما مّكنه دامئا 
عليه  يكون  أن  ينبغي  ملا  واضح  تصّور  تقديم  من 

أهمية  عىل  أساسا  يقوم  تصّور  والعامل..  املجتمع 
والتنمية  الوطني  البناء  عملية  يف  الدميقراطي  البعد 

االقتصادية والرقّي االجتامعي.
كان أحمد التلييل رحمه الله قبل كّل يشء رجل عمل 
وميدان ورجل فعل ونضال، رجال »براقامتيّا« بامتياز. 
الرأي  يشاطره  ال  من  مع  التعامل  يقبل  كان  فقد 
مساهمة  مدى  هو  إليه،  بالنسبة  األسايس  األمر  ألّن 
املواقف التي تُتََّخُذ يف الدفع نحو ما رسمته منظمته 
الطبقة  ملصالح  يستجيب  ما  ونحو  أهداف  من 
أحيانا  قبل  وإن  وحتّى  الشعبية.  والفئات  العاملية 
قّط  يتزحزح  مل  فإنّه  غريه  مع  قصريا«  »شوطا  السري 

عن مبادئه وعاّم هو جوهرّي يف أفكاره.

التاريخي يهتدى به
إّن التاريخ ليس فضاًء للحنني والذكريات فقط وإّنا 
هو يف كثري من األحيان املرجع الذي به نَْهتَِدي، واملرآة 
املستقبل،  السترشاف  الحارض  صورة  نرى  فيها  التي 
فكيف والحال هذه أن ال تتجاذبنا الذكريات وأالّ نجد 
اليوم  نعيشها  التي  الكربى  األحداث  الشبه بني  وجه 
مبا  التلييل  أحمد  عاشها  التي  املاضية  الِحْقبَة  وتلك 
فيها من التشّنجات واالنتكاسات واآلمال والنجاحات.
لقد كان أحمد التلييل ينتمي إىل مدرسة رّواد الحركة 
النقابية الحرّة التي كان االتحاد العام التونيس للشغل 
وهؤالء  احتضنها.  الذي  املهد  األحيان  من  كثري  يف 
الرّواد هم الذين يُلِْهُموَن اليوم نضالنا العسري واملرير 
أحيانا، نضاال نخوضه كام خاضوه من قبلنا من أجل 

الدميقراطية والكرامة والعدالة االجتامعية.
سنوات  تونس  يف  األوىل  االستقالل  سنوات  كانت 
الشعب  التحام  سنوات  كانت  والنخوة،  النشوة 
بالقيادة ونقاوة املناضلني الذين تولّوا مقاليد السلطة 
املظامل  من  عديد  أمامهم  وكان  قريب،  عهد  منذ 
ينبغي رفعها، ومن اإلصالحات التي ينبغي القيام بها، 
الواحد  الحزب  ولكن  تشييدها  ينبغي  التي  والدولة 
املستبّد،  الطاغية  إىل  وانقلب  َوتَاَه  ظَلَّ  أن  لَِبَث  ما 
ميثّلون  مّمن  وأمثاله  التلييل  أحمد  رفض  أن  فكان 
الحزب  منطق  النقابية  الحركة  يف  الدميقراطي  التيّار 
رسالة  إىل  الرجوع  ويكفي  الواحد.  والفكر  الواحد 
أحمد التلييل التي وّجهها إىل الرئيس الحبيب بورقيبة 
داخل  دائرا  كان  الذي  الرصاع  أهمية  عىل  للوقوف 
قام  الذي  الدور  وأهمية  التونيس  الدستوري  الحزب 
ومل  عاشها.  التي  الدراما  وحقيقة  التلييل  أحمد  به 
عرش  بعد  أَْي   ،1976 سنة  الرسالة  هذه  نرَش  يكن 

الذكرى  الصدفة. لقد كانت  سنوات كاملة، من باب 
فرتة  كذلك  كانت  لكّنها  محالة،  ال  للرسالة  العارشة 
بدأ يشتدُّ فيه الرصاع بني النظام السيايس والنقابات، 
وبدأت طالئع العمل الدميقراطي تفرض وجودها عىل 

الساحة الوطنية.
بعد  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يف  عملنا  كذلك 
ثورة الحرية والكرامة والعدالة االجتامعية، ملّا الحظنا 
الثورة  باستحقاقات  واالنحراف  التغّول  مظاهر 
وطني  حوار  إىل  بالدعوة  بادرنا  حيث  وبأهدافها 
عىل  ساعد  مبا  الفرقاء  شمل  لجمع  بنجاح  ُخضناه 
استكامل املسار االنتقايل وإرساء مقّومات الجمهورية 

الثانية.
إدارة  يف  املشبوه  االرتباك  أمام  اليوم  نفعل  وكذلك 
البعيدة  العقيمة  التجاذبات  وأمام  العام  الشأن 
العاملة  وطبقتنا  شعبنا  استحقاقات  عن  البعد  كّل 
السلطة  أجل  من  املفتعلة  الرصاعات  ارتهنتها  والتي 
الدولة  ولهيبة  القانون  لسلطان  املفضوح  والغياب 
والتغّول املدّمر لعصابات التهريب والتصاعد الجنوين 

لألسعار...
األخوات واإلخوة،

لقد فتح احمد التلييل أمام النخبة والشعب التونيس 
الدميقراطية  الحريات  أجل  من  النضال  درب  عموما 
ومناهضة التسلّط وتزييف اإلرادة الشعبية وهو يعّد 

بحّق رائد النضال من أجل الدميقراطية.
لقد كان أحمد التلييل وفيّا لفكر محمد عيل الحامي 
من خالل حرصه عىل تأمني موارد كافية الستمرارية 
التي  املادية  استقالليته  وضامن  النقايب،  العمل 
سيولة  توفري  جانب  إىل  وقّوة،  مناعة  مصدر  تشّكل 
مالية كافية متّكن االتحاد من أن يلعب دور الطرف 
االقتصادي من خالل بعث املؤّسسات وخلق مواطن 
التلييل مع  َعَمَد أحمد  الفكرة،  الشغل وضمن هذه 
وبنك  أميلكار  نزل  مؤّسسة  بعث  إىل  آنذاك  رفاقه 
الشعب وتأمينات االتحاد كام أرشف عىل بعث عدد 
كبري من املؤسسات يف قطاعات مواد البناء والنسيج 
من  وغريها  والنقل  التوزيع  وتجارة  البحري  والصيد 
القطاعات. وقد كان الهدف هو تحويل االتحاد، القّوة 
تكرّس  كربى  اقتصادية  قوة  إىل  القامئة،  االجتامعية 

شوكة االحتكاريني وتريس أُسس املجتمع التعاوين.
يف  حّقا  حّشاد  فرحات  وريث  التلييل  أحمد  وكان 
أزر  لشّد  الالزمة  العناية  العاملي  النقايب  العمل  إيالء 
النقابات الوطنية أّوال ولالنتصار للفكرة العاملية ثانيا 
ولتمكني نقابات األقطار املستعمرة من السند الدويل 

ثالثا.
كفاح  بربط  آمنوا  الذين  التلييل من  أحمد  كان  لقد 
بعد  فاستمّر  كلّها،  املنطقة  شعوب  بكفاح  شعبه 
تجلّت  التي  التضامن  بروح  ُمْؤِمًنا  تونس  استقالل 
يف نضاله الدؤوب من أجل نرصة كفاح الجزائر، ويف 
واللذان  املغاربية  الوحدة  وتحّمسه ملرشوع  انتصاره 
تجلّيا بوضوح يف مساهمته يف مؤمتر طنجة التاريخي 
للوحدة  األوىل  اللِّبَنة  وضع  الذي   1957 أكتوبر  يف 
 1989 ديسمرب   8 يف  أمثرت  والتي  املغاربية  النقابية 

ميالد االتحاد النقايب لعاّمل املغرب العريب.
الشعوب  نضاالت  عن  الرشس  املدافع  كان  كام 
اإلفريقية من أجل استقاللها وسيادتها وطرفا نشيطا 
حركة  وجود  أّن  االعتقاد  راسخ  يعتقد  كان  فّعاال. 
االفريقية  البلدان  يف  أصيلة  ودميقراطية  حرّة  نقابية 
حديثة العهد باالستقالل، أمر رضوري ملبارشة مرحلة 
البناء الوطني والتنمية االقتصادية والتقّدم االجتامعي 
النقابية  الكونفدرالية  مؤّسس  كان  لقد  إفريقيا.  يف 
يف  قناعاته  من  النابع  حامسه  كّل  ووضع  اإلفريقية 

خدمة قضايا العامل األفارقة.
األخوات واإلخوة،

أمام  عرثة  حجر  تقف  التي  العقبات  أّن  نعرف  إنّنا 
التي  البلدان  تلك  يف  حتّى  عديدة،  النقابية  الحركة 
عملية  يف  الدخول  عىل  عزمها  السلطة  فيها  تبدي 
تحّول نحو الدميقراطية مثل ما نحن عليه يف تونس 
فعادة ما تسري األمور عىل نحو بطيء ومتعرّث حيث 
يخيّل أحيانا أنّه ال توجد لديها البتّة أيّة إرادة للتغري، 
لضغط  عرضة  نفسها  النقابية  الحركة  تجد  وهكذا 
مزدوج: ضغط السلطة من الجهة التي ال تعري آذانا 
والعدالة  الدميقراطي  االنتقال  ملقتضيات  صاغية 
االجتامعية والستحقاقات مكّونات املجتمع يف الحرية 
االتجاهات  ضغط  أخرى  جهة  ومن  واالستقاللية، 
وترتعرع  تنمو  والتي  أنواعها  اختالف  عىل  املتطرفة 
القانون  سلطان  غياب  ظّل  ويف  الفوىض  مستنقع  يف 

وهيبة الدولة. 
يف مثل هذه الظروف الدقيقة يصبح من الواجب أن 
أحمد  فكر  من  االستلهام  يف  النقابية  الحركة  تستمّر 
الدميقراطية  عن  دفاعا  الرّواد  من  وغريه  التلييل 
النقابية  للحركة  التامة  االستقاللية  وعن  الحقيقية 
هذه  العاّمل،  مصالح  عن  للدفاع  رضوري  وكالهام 
هي يف تقديرنا الوسيلة الوحيد لتكريم أحمد التلييل 

يف ذكرى وفاته.

األخ نورالدين الطبويب يف الذكرى 52 لوفاة الزعيم النقايب والوطني أحمد التلييل

الواجب أن تستمر الحركة النقابية يف االستلهام من الرواد دفاعا عن الدميقراطية
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قررت النقابة األساسية لعملة األرض بالخطوط التونسية حمل الشارة الحمراء ملدة 
3 أيام بداية من يوم غرة جويلية، احتجاجا عىل الوضع الكاريث التي باتت تعيشه 
جربة  الداخل  ونقابات  الطائرات  فنيي  نقابة  بني  االتفاق  تم  كام  الوطنية.  الناقلة 
وتوزر واملنستري وكذلك نقابة اإلطارات بتونس لحمل الشارة الحمراء ملدة ثالثة أيام 

من أجل التصدي للمؤامرات التي تحاك ضد الناقلة الوطنية.
وكشفت النقابة األساسية لعملة األرض يف بيان لها عن إلغاء أكرث من 180 الف مقعد 
الفني  املطار وباملركّب  الرابضة مبحيط  الطائرات  اىل  يقارب 700 رحلة، إضافة  وما 
بسبب االعطاب الفنية وعدم التزود بقطع الغيار الالزمة للصيانة، والتي تنتظر أيضا 
االرشاف  سلطة  ان  األساسية  النقابة  أكدت  كام  املزودين.  لخالص  مليارا   30 قيمته 
التعريفات  وبعض  التجارية  االمتيازات  من  جملة  مبنح  التونسية  الخطوط  ألزمت 
املنخفضة الخاصة باملواطنني بالخارج دون دعم من الدولة عىل غرار ما وقع بالرشكة 

التونسية للمالحة االمر الذي يكبّد الناقلة الوطنية خسائر كربى من العملة الصعبة.
وأشارت النقابة األساسية اىل ان أصحاب القرار تنصلوا من مسؤولياتهم ومل يقوموا 
بتفعيل مخرجات املجلس الوزاري األخري، ويف املقابل اسندوا تراخيص لرشكات طريان 

اجنبية عىل غرار »العربية مغرب«.
التخيل  تم  التي  املقاعد  اآلالف  امللغاة وعرشات  الرحالت  أن  مصادرنا  وتقول  هذا 
عنها تم تحويلها لفائدة رشكات »سيفاكس« ورشكة »نوفال آر« و»الجديدة ياسمني 
آر وايز«، ويف الوقت نفسه تم فرض عىل اإلدارة العامة توفري 12 ألف تذكرة لفائدة 
الجالية بالخارج بأسعار تفاضلية ال تغطي أدىن مصاريف الرحلة زد عىل ذلك 5000 
تتكفل بكل هذا  ان  الطبيعي  بالخارج، ومن  بعنوان عائالت معوزة  تذكرة مجانية 

الناقلة الوطنية بطلب وبإرصار من سلطات القرار بتونس والقصبة.
* صربي الزغيدي

بهذه اإلجراءات يسعى أصحاب القرار
إىل تدمري الناقلة الوطنية

* خليفة شوشان     

االخطر من الكذب والتلفيق والغّش تبنيه ونرشه بني الناس وتحويله 
عهد  السياسية يف  الدعاية  وزير  يقل  أمل  الشّك،  يطالها  ال  إىل حقيقة 
اكذب حتى  ثم  اكذب  »اكذب  النازية »غوبلز«  وأملانيا  أدولف هتلر 

يصدقك الناس«.

تزييف االرادة والتحكم يف الوعي
رشكات  من  مجموعة  الشعوب  من  شعب  عىل  تجتمع  أن  يكفي 
استطالع الرأي بال قانون ينظمها أو اطار ترشيعي يضبط سري عملها 
املؤسسات  أو ميثاق رشف يعزز مصداقيتها إىل جانب مجموعة من 
وأخالقياتها  الصحفية  املهنة  لرشف  والفاقدة  املسؤولة  غري  االعالمية 
وللضمري الصحفي حتّى يتم تزييف ارادتها والتحّكم يف وعيها وتوجيه 
املتنفذة  القوى  مراكز  مصلحة  تقتضيه  ما  بحسب  واختياراتها  رأيها 

سواء كانت اقتصادية أو مالية وخاصة منها سياسيّة. 

»الصباح« تقدم الدليل 
يف مقال صادم للزميلة منية العرفاوي صدر يف عدد األحد 23 جوان 
املنقيض تحت عنوان »عندما تتالعب امرود كنسلتينغ بنتائج استطالع 
قذرة«  معارك  تكون حصان طروادة يف  ان  ترفض  الصباح  دار  الرأي: 
كشفت مؤسسة »الصباح« التي يربطها اتفاق مع مؤسسسة »امرود 
كونسيلتينغ« يقوم عىل نرش صحفها »الصباح« و »Le Temps« نتائج 
يف  يحدث  مام  جزء  عن  اللثام  أماط  املقال  السيايس.  للشأن  قياسها 
االنتصاب  حالة  ظل  يف  سنوات  مثاين  منذ  التونيس  السيايس  املشهد 
الفوضوية لرشكات استطالع الرأي املتعاقدة يف جزء كبري منها مع بعض 
أعاملها وما سببه ويسببه ذلك من  نتيجة  لنرش  االعالمية  املؤسسات 
العام، فام ورد يف  بالرأي  السيايس وتزييف وتالعب  املشهد  ارباك يف 
جريدة الصباح كان مبثابة الشهادة الواقعيّة والدليل امللموس عىل ما 
وقد  املقاالت  من  املئات  نقل  مل  ان  العرشات  فيه  حرّبت  وأن  سبق 
كنت نرشت مقاال يف جريدة الشعب بتاريخ 08 أكتوبر 2011 بعنوان: 
الرهان االنتخايب بني وهم سرب اآلراء وحقيقة الحضور امليداين« حول 
هذه الظاهرة وخطورتها. ولوال رفض »الصباح« االنسياق وراء حسابات 
»مؤسسة اميرود كنسلتينغ« لبقيت هواجسنا ومخاوفنا يف حدود الشك 

ولظلّت حقيقة ما يحدث من تالعب خافية عن الرأي العام. 

تغيري املنهجّية املعتمدة وتغييب أحزاب
حيث أكدت »الصباح« أنها »تفاجأت لدى اتصالها باخر عملية سرب اراء 
أجرتها مؤسسة امرود كونسلتنغ  بتغيري املنهجية املعتمدة واملعتادة 
»ومنذ  أنه  مضيفة  التصويت«  بنوايا  عالقة  يف  وذلك  االستطالع  يف 
االتفاق مع املؤسسة املذكورة مل نعتمد ابدا »منهجية األسئلة املوجهة 
التصويت وتتكون من أحزاب  وفق قامئة أحزاب دون غريها يف نوايا 
والجبهة  والتيار  تونس  ونداء  تونس  وتحيا  الحر  والدستوري  النهضة 
والبديل »وأنها »دأبت يف كل االستطالعات السابقة ان يكون السؤال 
تلقائيا« وأضافت »الصباح« انها باتصالها برئيس »معهد امرود« نبيل 
مؤثرة  أخرى  أحزاب  وتغييب  املنهجية  تغيري  »لالستفسار حول  بلعم 
املحبة  وتيار  والحراك  وطني  وبني  الشعب  وحركة  وآفاق  كاملرشوع 
أجاب »ان نسبة نوايا التصويت تّم ضّمها يف نسبة واحدة تحت عنوان 
»أحزاب أخرى مل تحصل يف االستطالع االخري اال عىل نسبة 2.2 باملائة 
كونسيلتنغ«  »امرود  مؤسسة  مدير  الصباح  طالبت  كام  مجتمعة«. 
بالكشف عن »كل األعامل االحصائية »الخام« املتعلقة باستطالع الرأي 

األخري لـ»أمرود« أمام الرأي العام.

»لخبطة غريبة« وتالعب باألرقام
 13 بتاريخ  بالعم  بنبيل  وباالتصال  أنه  الصباح  جريدة  كشفت  كام 
ملؤسسة  األراء  سرب  عملية  صدور  مع  تزامن  الذي  الجاري  جوان 
»سيغام كونساي« ملعرفة تاريخ جاهزية نتائج استطالع الرأي الخاص 
تأخري  يفّضل  ولكن  جاهز  االستطالع  »أّن  أخربها  »أمرود«  مبؤسسة 
الزلزال  اآلراء  سرب  مع  متاما  مختلفة  بل  متباينة  النتائج  ألن  النرش 
تحصلت  النهضة  حركة  »أن  كشف  أنه  وأضافت  توصيفه«  حّد  عىل 
عىل نسبة 25 باملائة من نوايا التصويت بالنسبة إىل الترشيعية فيام 
وان  األصوات  من  فقط  باملائة   18 القروي« عىل  نبيل  »حزب  حصل 
منهجية الرشكة املنافسة خاطئة وانه من املستحيل ان يهزم حزب نبيل 
القروي املزعوم حزبا يف حجم حركة النهضة املنترشة ميدانيا واملمتدة 
يوم  الرأي  استطالع  وصلنا  »عندما  أنه  »الصباح«  وتضيف  جغرافيا« 
الثالثاء املايض بعد ان كان من املقرر ان يصلنا يوم االثنني وننرشه يوم 
عرب  بها  أخربت  التي  والنسب  املعطيات  كل  »بتغيري  فوجئت  الثالثاء 
الهاتف حيث انهارت نسب التصويت لحركة النهضة يف ظرف 3 أيام 
من 25 باملائة يوم الخميس لتصبح 6.9 باملائة يوم الثالثاء ويقفز يف 
التصويت«  باملائة ويتصدر نوايا  القروي اىل 22.9  نبيل  املقابل حزب 
وأن نبيل بلعم برر هذه »اللخبطة الغريبة« حسب ما وصفتها بالقول 

حرفيا »نزلنا إىل امليدان و غرّينا نتائج النهضة«.

رّد غري مقنع
السيّد نبيل بلعم املتهم من جريدة الصباح باالنزالق إىل ما ال يخدم 
مصداقية رشكات سرب اآلراء يف مرحلة حّساسة من تاريخ البالد ومبحاولة 
العريقة« وللتذكري هو  يف  الصباح  النيل من »مصداقية مؤسسة دار 
نفس الوقت مدير مؤسسة »امرود كنسلتينغ« ورئيس الغرفة الوطنية 
ملكاتب استطالع الرأي يف تونس اكتفى يف رّده عىل ما أوردته الصباح 
بالنفي والتعبري عن صدمته مام جاء يف املقال الذي عده تهجام عىل 
مؤسسته معتربا أنه كان عىل املسؤولني يف الصباح االتصال به والتفاهم 
معه حول اسباب رفض استطالع الراي وماهي املشاكل املوجودة، وهي 
الردود التي مل تقنع أغلب املتابعني واعتربت مجرد تربيرات للتغطية 

عىل التجاوزات التي حدثت.

ال حّل يف غياب إطار ترشيعي وهيئات وطنية مرشفة
التشكيك يف نتائج سرب اآلراء ليس بالجديد ولكن االتهامات املوجهة إىل 
هذه املؤسسات وخاصة منها األبرز »سيغام كونساي« وصاحبها حسن 
الزرقوين و»امرود كنسلتينغ« وصاحبها نبيل بلعّم تضاعفت يف الفرتة 
االخرية بالتزامن مع االنقالبات والزالزل التي يشهدها املشهد السيايس 
واشتداد التنافس بني االحزاب السياسية املشكلة لالئتالف الحاكم والتي 
حافظت عىل تصدرها للنتائج منذ انتخابات 2014 وأهمها حزب حركة 
النهضة ونداء تونس بكل تعبرياته واألحزاب الصاعدة مؤخرا وأهمها 
»عيش  وجمعية  تونس«  »بقلب  حديثا  املسّمى  القروي  نبيل  حزب 
تونيس« التي تستعد القتحام السباق االنتخايب اىل جانب »الحزب الحر 
الدستوري« الذي يواصل تقدمه يف نتائج سرب االراء وهو ما يستدعي 
فعليا من مجلس نواب الشعب ان كان جادا يف وقف حالة االنتصاب 
املبادرتني  عن  الغبار  بنفض  الرأي  استطالع  ملؤسسات  الفوضوي 
الترشيعيتني املقدمتني من املعارضة للربملان والترسيع باملصادقة عىل 
بتجارب  االستئناس  يتّم  ال  وملاذا  االنتخابات  قبل  عملها  يقّنن  قانون 
مقارنة يف دول دميوقراطية وتأسيس مجالس أو هيئات وطنية ترشف 
عىل عمليات استطالع الرأي وتقوم بدور التنظيم الذايت للقطاع وتضع 
نتائجها  مع  التعاطي  يف  الّصحافيني  مع  وتتعاون  مهنية  معايري  لها 
وتتكفل مبراقبة الخطوط الفاصلة بني نتائج سرب اآلراء والقرار االنتخايب 
كام هو الشأن يف كل من الواليات املتحدة االمريكية وبريطانيا وفرنسا. 
انتقادات موسميّة  أما خالف ذلك فكل ما سيصدر عن األحزاب من 
اطار  يف  يدخل  توقعاتها  مع  نتائجها  تناقضت  كلام  املؤسسات  لهذه 

الكيل مبكيالني والضغط عليها من أجل توظيفها لصالحها.

يكشف  كونسيلتنغ«  »امرود  عن  »الصباح«  نرشته  ما 
خطورة رشكات سرب اآلراء ويستدعي التعجيل بسن اطار ترشيعي ينظّمها
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خالل  ألنشطته  متسارعا  نسقا  بجندوبة  للشغل  الجهوي  االتحاد  يعرف 
امللفات  عديد  دراسة  عىل  التنفيذي  املكتب  ينكب  حيث  الفرتة  هذه 
الحارقة كملف معمل اآلجر وإحداث الهياكل النقابية وتجديدها إضافة 

إىل موقفه من صفقة القرن املشبوهة.

*دميومة معمل اآلجر:
عقد املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بجندوبة عديد الجلسات 
املتعلقة بحلحلة اشكال معمل اآلجر الذي أعلن املستثمر الحايل املستغل 
له منذ مدة عن نيته يف اغالقه و احالة أكرث من 170 عامال عىل البطالة، 
حيث أكد لنا األخ خالد العبيدي الكاتب العام لالتحاد للجهوي للشغل 
كمكسب  املؤسسة  هذه  بدميومة  الجهوي  االتحاد  متسك  عن  بجندوبة 
لنا عقد عديد  أكد  الشغل، كام  بالجهة يساهم يف توفري مواطن  تنموي 
الجلسات عىل مستوى مركزي بهذا الخصوص. علام أن االتحاد الجهوي 
للشغل بجندوبة متمسك مبقرتحه الرئييس برشاء الدولة بصفتها مساهام 
يف رأس مال املؤسسة لحصة املستثمر الحايل يف صورة عدم تراجعه عن 
التعهد  انتزاع  من  الجهوي  االتحاد  متكن  أن  بعد  املعمل  بغلق  قراره 
املؤسسة  استمرارية هذه  باملحافظة عىل  واملركزية  الجهوية  السلط  من 

والحفاظ عىل مواطن الشغل فيها.

* إحداث الهياكل النقابية وتجديدها:
النقابية  الهياكل  ملف  عىل  بجندوبة  للشغل  الجهوي  االتحاد  يعكف 
بالجهة حيث دعا املكتب التنفيذي اىل احداث نقابات أساسية لكل من 
بلديات فرنانة و عني دراهم اضافة اىل تجديد النقابات األساسية لكل من 
الصحة  مجمع  اىل  اضافة  دراهم  بعني  السياحية  واملدرسة  طربقة  بلدية 
الجهوي  االتحاد  حرص  اطار  يف  الدعوة  هذه  وتأيت  بجندوبة  العمومية 
عىل تركيز الهياكل النقابية بالجهة طبقا ألحكام النظام الداخيل لالتحاد 
وخاصة دعم النسيج النقايب بالجهة وحضور االتحاد العام التونيس للشغل 
يف كل القطاعات يف ظل توفر النصاب القانوين الحداث النقابات األساسية.

*املوقف من صفقة القرن:
أصدر االتحاد الجهوي للشغل بجندوبة بيانا يشجب فيه املساعي الدولية 
لالجهاز النهايئ عىل القضية الفلسطينية بواسطة ما يسمى بصفقة القرن 
الخيانة  بعناوين  املشبوهة  البحرين  ورشة  ضمن  مجرياتها  تنعقد  التي 
أحضان  يف  املرمتية  الرجعية  العربية  األنظمة  لبعض  املالزمة  العربية 
االمربيالية العاملية والتي تسعى دون هوادة اىل مصادرة حق الفلسطينيني 
أكد  وقد  معه.  التطبيع  ورشعنة  الصهيوين  بالكيان  واالعرتاف  أرضهم  يف 

الداعم  موقفه  البيان  بجندوبة عن طريق هذا  للشغل  الجهوي  االتحاد 
للمقاومة الوطنية يف فلسطني ورفضه املبديئ للسطو عىل الحق الفلسطيني 
اضافة اىل ادانته الشديدة ملا يسمى بصفقة القرن املتطاولة عىل الرشعية 
التاريخية لألرايض العربية الفلسطينية، كام أكد هذا البيان متسك االتحاد 
لجميع  وتصديه  ومامرسة  فكرة  التطبيع  برفض  للشغل  التونيس  العام 
أشكاله اضافة اىل برمجة تحرك جهوي يف قادم األيام رفضا لصفقة القرن 

ومؤمتر البحرين. 
* صربي الرابحي

املايض  الثالثاء  يوم  انعقدت  باملنستري  للشغل  الجهوي  االتحاد  مبقر 
مفاوضات  حول  مرشوع  تحضري  اطار  يف  النسيج  قطاع  اطارات  ندوة 
2020.. وقد كانت الندوة فرصة  لتقييم ما تحقق من مكاسب واملطالبة 
التقاعد  اليها  عديد املتدخلني عىل غرار سن  باستحقاقات اخری تطرق 
عىل  القانون  عىل  االبقاء  أي  الستني  تتجاوز  ال  ان  املتدخلون  ارّص  التي 

حاله.
ويف نفس الباب شدد املتدخلون واملتدخالت عىل مسألة املساواة يف 
سنة االحالة عىل التقاعد بني سائر ومختلف الوضعيات النسوية )املتزوجة 
تطرق  كام  الخاصة  الحاالت  من  وغريها  العزباء(  او  دونهم  او  بأطفال 
املتدخلون اىل مسألة اسرتجاع االموال املتخلّدة واملوجودة بالقباضة املالية 

بعنوان سنوات 2014 ـ 2015 و2016.
من جهة اخرى دار نقاش مطول حول الفصل 4/6 الذي يعترب ظاملا 
يف حق العامل الذي يقيض مبقتضاه العمل اربع سنوات كاملة ليجد نفسه 

اثرها عىل قارعة الطريق.
وما يسببه ذلك من مشاكل مادية ومعنوية.

* تعارف
انعقدت جلسة تعارف مع نقابة رشكة النقل بالساحل فرع املكنني تّم 
خاللها التطرق اىل عديد االشكاليات التي ضمنت يف محرض جلسة احيل 

اىل االدارة العامة لرشكة النقل بالساحل للمتابعة واجراء الالزم.

* يف الصحة
مبقر  اجتامعا  املايض  االسبوع  بحر  يف  للصحة  الجامعي  الفرع  عقد 
التي  واملسائل  النقاط  للنظر يف عديد  باملنستري  للشغل  الجهوي  االتحاد 
تشغل ابناء القطاع عىل غرار قسم التوليد وطب الرضع وما يعرفه من 
مازالت  وهي  السابقة..  اعدادنا  يف  عليها  اتينا  كّنا  واشكاليات  صعوبات 

تشكل الشغل الشاغل ملختلف االطارات العاملة هناك.

* بشائر
بدأت بشائر النجاح البناء النقابيني ومنتسبي االتحاد تلُوُح يف األفق 
للشغل  الجهوي  باالتحاد  املوظفة  كرمية  »أمرية«  نجاح  سجل  حيث 
باملنستري االخت سنية بلحاج وكذلك نجاح كرمية االخت دلندة الزايدي 
الجهة  نقابيو  يتقدم  املناسبة  وبهذه  السيزيام...  مناظرة  يف  »ميساء« 

باصدق التهاين اىل االختني واالماين للناجحتني مبزيد التألق والتفوق.
* حمدة الزبادى

االتحاد الجهوي للشغل بجندوبة

النقابية  الهياكل  إحداث  اآلجّر،  معمل  دميومة 
وتجديدها واملوقف من صفقة القرن

يف قطاع النسيج

ال للفصل 4/6 الظامل
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* تغطية طارق السعيدي- تصوير منترص العكرمي    

دعا أعوان وإطارات بنك اإلسكان الحكومة وأصحاب القرار إىل تعيني مدير 
عام من أبناء املؤسسة لضامن الدميومة واالستمرارية معتربين ان املؤسسة 
تعج بالكفاءات القادرة عىل التسيري مبا يضمن تحقيق نتائج ايجابية. وقال 
األعوان خالل جلسة عامة استثنائية بدعوة من االتحاد الجهوي للشغل 
عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  املباريك  بوعيل  األخ  وبإرشاف  بتونس 
قسم اإلدارة واملالية، ان االستقرار يف التسيري مهم لالستمرارية واالستقرار 
والحوْكمة الرشيدة. هذا وقد حرض هذه الجلسة العامة األخ محمد عيل 
البوغديري األمني العام املساعد املسؤول عن قسم القطاع الخاص واإلخوة 
أعضاء الجامعة العامة للبنوك يتقدمهم األخ  الكاتب العام نعامن الغريب. 

إضافة إىل عدد من اإلخوة الكتاب العامني للنقابات األساسية يف القطاع.

ال نعني ولكن لدينا رأي
ومثّن األخ املباريك جهد جميع العاملني يف البنك إثر تطور نتائجه وتحقيقه 
املتخلية. وبني  السابقة مبا يف ذلك اإلدارة  الفرتة  إيجابية خالل  ملؤرشات 
املؤسسة يف وضع جيد وأن تواصل تحقيق  بأن تكون  االتحاد معنّي  ان 
مؤرشات ايجابية. وقال األخ املباريك إن االتحاد معنّي ببنك االسكان بصفته 
وله دور مجتمعي وقد  االقتصادي  النمو  ومازال يف  بنكا عموميا ساهم 
ساهم البنك يف خلق الرثوة ومواطن الشغل وتوفري العملة الصعبة. وابرز 
ان البنك جاء يف اطار تصور ورؤية اقتصادية من اجل القيام بدور مهّم 
مثله مثل بقية البنوك العمومية. وقد ساهم هذا البنك يف دعم ومتويل 
االستثامرات يف قطاع العقارات ومكن العائالت التونسية من متويل رشاء 
العريق  التاريخ  هذا  وإمام  انه  املساعد  العام  األمني  األخ  وقال  املنازل. 
والدور الكبري للبنك فإن املطروح اآلن هو سّد فراغ خطة الرئيس املدير 
االستقرار  وتحقيق  اإليجابية  النتائج  استمرارية  يضمن  مبا  للبنك  العام 
ان ليس لالتحاد اي إشكالية  املساعد  العام  الرضوري. وفرس األخ األمني 
إن  وقال  البنك  مصلحة  عىل  الحفاظ  هو  قضيته  ولكن  شخص  أي  مع 
االتحاد ال يعني وال يتدخل يف تسمية املسؤولني ولكن له رأيه الذي ينبع 

من القواعد النقابية.
 

مسألة حوْكمة
وذكر األخ نعامن الغريب الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك واملؤسسات 
املالية ان مسألة تعيني مدير عام جديد للبنك هي مسألة حوْكمة وحسن 

ترصف. وقال ان املطروح هو اتخاذ قرار تعيني قائم عىل الحوْكمة الرشيدة 
التي متثل ابرز رشوط النجاح وبنّي أن االستقرار يف التسيري ميثل احد عنارص 
البنيك  القطاع  وضع  عن  العام  الكاتب  األخ  وتحدث  الرشيدة.  الحْوكمة 
الذي يعاين من ضعف عدد الحرفاء ونقص السيولة وبني ان مختلف هذه 
املشاكل التي يعيشها القطاع البنيك تستوجب الحوْكمة الرشيدة واعترب انه 
من الرضوري تعيني مدير عام كفء قادر عىل التسيري ولكنه أيضا قادر 
عىل التواصل مع األعوان وعىل الحفاظ عىل مناخ اجتامعي سليم. وفرس 
األخ الكاتب العام ان االستقرار يف التسيري يؤدي إىل رفع قيمة أسهم البنك 
وان العكس هو صحيح مشريا إىل ان منطلقات االتحاد هي الحفاظ عىل 

دميومة هذه املؤسسة العمومية العريقة.

كفاءات البنك
اإلسكان  لبنك  األساسية  للنقابة  العام  الكاتب  عاشور  األخ محمود  وكان 
املحيطة  والظروف  انعقادها  وراء  األسباب  الجلسة  مفتتح  يف  بسط  قد 
بها. وفرس ان البنك شهد فراغا يف خطة الرئيس املدير العام بعد ان اختار 

املدير العام املتخيل املغادرة رغم دقة الظرف وقال ان  تخيل املدير العام 
العام  االتحاد  ان  السابق أحاطت به عدة إشكاليات. وفرس األخ عاشور 
التونيس للشغل ال يعني وال دخل له يف التسميات وال يف املسؤوليات ولكن 
النقابة األساسية للبنك تحركت من منطلق الغرية عىل مصلحة املؤسسة 
وخشيتها من تأثريات التجاذبات السياسية عىل سريها العادي وفرس انها 
مساٍع لوضع اليد عىل البنك وتوظيفه سياسيا وهو يرفضه الطرف النقايب 
ورشح األخ محمود عاشور وان اإلطارات املسرية للبنك من مديرين عامني 
ومديرين مركزيني قد اجتمعوا وقدموا مقرتحا لتويل خطة الرئيس املدير 
العام وبني ان النقابة تساند هذا التميش وتتمسك بإعطاء الفرصة ألبناء 
املؤسسة العارفني بخفاياها وتفاصيلها. وبني ان النقابة ارتكزت يف موقفها 
عىل ما يتوفر من كفاءات داخل البنك قادر فعال عىل التسيري بعيدا عن 
التوظيف السيايس للحكومة. وتجدر اإلشارة اىل أن اغلب التدخالت التي 
شهدتها الجلسة العامة قد دعت اىل تبني موقف النقابة األساسية والقايض 

بالدعوة إىل تعيني مدير عام من أبناء املؤسسة ورفض أي تعيني مسقط.

بعد االرضاب عن العمل الذي نفذه عامل وموظفو بلدية رادس يوم 14 
ونتيجة  واالجتامعية،  املهنية  امللفات  بعض  بفّض  للمطالبة  جوان 2019 
مع  الحوار  سبل  كل  وانسداد  بالبلدية  االجتامعي  املناخ  توتر  لتواصل 
األساسية  النقابة  مع  وبالتنسيق  الجهوي  التنفيذي  املكتب  قّرر  اإلدارة 

دخول العامل واملوظفني يف ارضاب ثان يومْي 10 و11 جويلية 2019.
وكشف املكتب التنفيذي الجهوي أن رئيس البلدية سقط يف سوء الترصف 
يف الشأن العام، وقد عمد اىل تجاوز الطرف النقايب يف اتخاذ عديد القرارات 
متجاهال االتفاقيات املربمة وذلك باعتامده عىل عدة رشكات مناولة ضاربا 

عرض الحائط باملنشور الصادر يف الغرض سنة 2011.
كام اعترب الطرف النقايب أن الكاتب العام للبلدية اتسم سلوكه بالسلبية 
والتي ساهمت يف تأجيج االوضاع داخل البلدية وخارجها مع االستجابة 

ملطالب االعوان.

موظفو وعامل بلدية رادس يطالبون بالخصوص باحرتام الحق النقايب يف 
حسب  املتعاقدين  وضعية  وتسوية  للمناولة  حد  وبوضع  جوانبه  كافة 

املنشور الصادر يف الغرض يف 12 افريل 2018.
كام يطالبون بحّل مشكل التنظيم الهيكيل وتحسني ظروف العمل باإلدارة 
البلدية وقسم الحالة املدنية واملستودع، اىل جانب املطالبة بفتح امتحان 
مهني للرتقية يف الصنف للعملة بعنوان سنة 2019 وحل مشكل املقاسم 

السكنية.

رؤيتنا تعصري البلدية وتحسني خدماتها
العامل  مبطالب  التمسك  ان  رادس  لبلدية  األساسية  النقابة  واعتربت 
واملوظفني هدفه الحفاظ عىل البلدية كمرفق عمومي وجب الحفاظ عليه 
وتطويره عرب تدعيم الرصيد البرشي وتوفري وسائل العمل والتكوين الالزم 

للعامل وإلغاء املناولة.
اطارات  تبذله  الذي  الكبري  املجهود  للبلدية  األساسية  النقابة  ومثّنت 
البلدية واصالحها، داعية  الركيزة األساسية لتطوير  البلدية معتربة إياهم 

اىل متكينهم من الصالحيات الالزمة الداء مهامهم يف احسن الظروف.
نزاهة  يف  التشكيك  محاوالت  كل  لها  بيان  يف  أدانت  األساسية  النقابة 
نقابتهم،  حول  العامل  والتفاف  النقايب  الصف  وحدة  مؤكدة  اإلطارات 
داعية اىل تحاور جدي ومسؤول حول كافة مفاصل اإلصالح لتعصري العمل 

وتحسينه وخلق مناخ اجتامعي سليم داخل البلدية.
* صربي الزغيدي

رئيسها يتجاهل القانون واالتفاقات:

رادس،  بلدية  إدارة  مع  الحوار  سبل  انسداد 
وارضاب جديد يومي 10 و 11 جويلية

جلسة عامة استثنائية يف بنك اإلسكان 

األخ بوعيل املباريك: متمسكون بدميومة املؤسسة وبدورها االجتامعي واالقتصادي

النقابة األساسية لبلدية رادس 
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بدار   2019 جوان   22 السبت  يوم  انعقدت 
ندوة  عروس  بنب  للشغل  الجهوي   االتحاد 
االتحاد  من  بإرشاف  األسايس  للتعليم  إطارات 
للقطاع  العامة  الجامعة  حرضتها  وقد  الجهوي. 
النقابية  اإلطارات  جانب  اىل  الجامعي  والفرع 

بالجهة.
وقد تناول الحارضون بالنقاش جملة املستجدات 

القطاعية جهويا ووطنيا.

 SIA »املخّمدات«  اجتامع 

-AM
أرشف االتحاد الجهوي للشغل بنب عروس يوم السبت 22 جوان 2019 عىل 
النقابة األساسية للمؤسسة  اجتامع عام بعامل رشكة املخّمدات، حرضته 

واللجنة االستشاريّة.
وقد حرض عامل الرشكة بكثافة اىل جانب الحضور النسوّي الالفت، وذلك 

تفاعال من الكل مع حادثة طرد زميل لهم من العمل.
وقد ناقش الحارضون يف هذا االجتامع التعبوي حادثة الطرد التي تعرض 
لها زميلهم وأكدوا عىل متسكهم بحقه يف العمل كام استنكروا ما تتعامل 
به إدارة املؤسسة من سلبية مع الطرف النقايب والمباالتها بجملة املطالب 
تحقيق  أجل  من  للنضال  الكيل  استعدادهم  عىل  مؤكدين  العاملية 

مطالبهم.

40 عامال يسرتجعون 56 مليون
مل ينته بعد ملف اسرتجاع األمول املخصومة للعامل تحت عنوان األداءات 
وآخر   .2014 لسنة  املالية  قانون  من   73 الفصل  ألحكام  طبقا  الجبائية 

مؤسسة  هي  الفصل  بهذا  عالقة  يف  عاملها  وضعية  تسوية  تّم  مؤّسسة 
.ETS األنظمة االلكرتونية

أن  اتضح  العامل لسنوات 2014/ 2015/  2016  أجور  التدقيق يف  بعد 
مجموعة 40 عامال  خصمت لهم معاليم جبائية عىل غري وجه حق وقد 
تم إرجاعها لهم بتدخل من االتحاد الجهوي للشغل بنب عروس الذي يثمن 
الترشيع  و  الدراسات  وإدارة  للشغل  العامة  للتفقدية  االيجايب  التفاعل 

الجبايئ بوزارة املالية من أجل إرجاع الحق ألصحابه.
من  بذلته  ملا  األساسية  للنقابة  باسرتجاع حقوقهم وشكرا  للعامل  فهنيئا 

مجهودات يف هذا اإلطار.

ندوة إطارات ضيعة الخري
أرشف االتحاد الجهوي للشغل بنب عروس يوم الجمعة 14 جوان عىل ندوة 
إطارات للفالحة حرضتها كل الهياكل النقابية الجهوية والقطاعية ليتناول 
الحارضون بالنقاش ملفات حارقة بالقطاع منها ما يتصل بعامل الحظائر 
واملندوبيات، ومطلب منحة الليل والنقل، وملف ديوان الحبوب، وملف 
سيكادينور، و SONAPROV، وملف وحدة ام الخري. وكان التأكيد من 

الكل عىل رضورة التصّدي ملرشوع االليكا.

مؤمترات
»كوفيفات«  لرشكة  األساسية  النقابة  مؤمتر   2019 جوان   22 يوم  انعقد 
الساملي  سامح  التّايل:  املكتب  أفرز  بأن  وانتهى  النسيج  لقطاع  التابعة 
املاليك مسؤولة  عامة مساعدة ووسيلة  كاتبة  الغريب  ونادية  عامة  كاتبة 
عن االنخراطات واملالية ونجيبة باشا مسؤولة عن اإلعالم واملرأة والشباب 
وسمرية  االجتامعية  والشؤون  الترشيع  عن  مسؤولة  الخليفي  وحياة 
العوييش مسؤولة عن التكوين النقايب والتثقيف العاميل ورسمة الحكريي 

مسؤولة الصحة والسالمة املهنية.

مؤمتر مطحنة 3 نجوم
انعقد مؤمتر النقابة األساسية ملطحنة 3 نجوم يوم 24 جوان 2019 وافرز 
عاما  كاتبا  حمدي  صالح  محمد  ذكرهم:  اآليت  اإلخوة  فوز  الصندوق  

وطارق الخياري وماهر الطبويب وكريم الكثريي وحكيم العيفي، أعضاء. 

بن عروس 

ندوة إطارات التعليم األسايس

يف قطاع البناء 

الجامعة تحذر من تدهور الوضع االجتامعي يف القطاع
األسعار  ارتفاع  نتيجة  البناء واألخشاب  الرشائية ألعوان قطاع  املقدرة  لتدهور  انشغاله  للبناء واألخشاب عن  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  عرّب 
بشكل جنوين وسط صمت الحكومة وعجزها عن إيجاد الحلول وعدم قدرتها عىل حامية املقدرة الرشائية للفئات الضعيفة. وحذر املكتب التنفيذي 
املجتمع أمس األربعاء 26 جوان 2019 برئاسة األخ الطيب البحري الكاتب العام للجامعة العامة، من االنعكاسات االجتامعية لتواصل األزمة الحانقة 
التي تعيشها مؤسسات القطاع بعد ترفيع أسعار الكهرباء وعجز الحكومة عن وقف النزيف التوريد العشوايئ مواد البناء عىل حساب املنتوج الوطني. 
كام نبّه املكتب التنفيذي إىل خطورة تواصل االحتقان االجتامعي يف عدة مؤسسات منها  املركب الصناعي بزرمدين ومجمع السرياميكا. وكان املكتب 
التنفيذي قد قرر تنظيم قافلة تضامنية مع العاملني يف مؤسسة صوتاسيب خالل يوم اإلرضاب الذي سينفذونه دفاعا عن الحق النقايب وعن كرامة 

العامل.  
* السعيدي 

هل تنفرج األوضاع

يف وزارة أمالك الدولة 

والشؤون العقارية؟
االساسية  النقابة  مكتب  قّرر 
والشؤون  الدولة  امالك  لوزارة 
الوقفة  تعليق  العقارية 
االحتجاجية املزمع تنفيذها بداية 
من يوم 26 جوان الجاري بجميع 
االدارات الجهوية وباملقر املركزي 
للوزارة اىل أجل الحق، وذلك بعد 
سلسلة من املشاورات و التنسيق 
جدية  إيجابية  بوادر  أفرزت 

للتفاوض.
اطلع  أنه  النقايب  املكتب  واعلن 

عىل مشاريع عقود انتداب حراس العقارات وما توصلت اليه الوزارة 
للتقاعد  الوطني  الصندوق  مع  املعنيني  وضعية  تسوية  يف  مساٍع  من 
يف  بالرتفيع  املتعلق  االمر  ان مرشوع  اعلن  كام  االجتامعية،  والحيطة 
املصادقة  اىل  طريقه  يف  املتقاعدين  عىل  وسحبها  التحفيزية  املنحة 
والنرش وقد تعهد الطرف االداري بأن يتم ذلك يف ارسع االجال املمكنة.
من جهة أخرى، ويف ما يتعلق باملقاسم السكنية، فقد أكدت النقابة، 
يف بالغ لها أصدرته امس االربعاء، أن سلطة االرشاف التزمت بالعمل 
عىل تعميم ما سبق اعتامده يف االشهر االخرية عىل جميع املستحقني 

املتوفرة فيهم رشوط االنتفاع.
* صربي الزغيدي

احتجاجات يف ديوان تربية املاشية وتوفري املرعى:

محاباة وتجاوزات يف احتساب منحة اإلنتاج
 

أمس  صباح  املرعى  توفري  و  املاشية  تربية  لديوان  األساسية  النقابة  نظّمت 
األربعاء وقفة احتجاجية ملدة ساعة بداية من الساعة العارشة صباحا.

تنّدد مبا صدر عن اإلدارة من تجاوزات يف  ورفع املحتجون الفتات وشعارات 
احتساب منحة االنتاج.

ترصيح  يف  للديوان  األساسية  للنقابة  العام  الكاتب  الرحيل  حلمي  االخ  وعرّب 
لجريدة الشعب عن أسفه للتوتر الذي خلقته اإلدارة بخصوص منحة اإلنتاج، 
واعترب ان االمر فيه محاباة يف طريقة احتسابها بني املديرين الذين يحصلون 
عن  فضال  منقوصة،  عليها  يحصلون  الذين  البقية  وبني  كاملة  املنحة  عىل 

املقايضات والهرسلة وتصفية الحسابات التي يتعرض لها االعوان.
* صربي الزغيدي
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* حسني عبد الرحيم   

 2019 الحايل  العام  له  ُحدد  والذي  التعذيب  ملناهضة  الدويل  العام  يف 
وكذلك الحملة الدولية إللغاء عقوبة اإلعدام. تنشط املنظامت التونسية 
العاملة يف هذا املجال للدفع نحو إلغاء عقوبة اإلعدام يف البالد التونسية 
والتي يتضمنها نصا بعض القوانني وعىل األخص القانون األخري ملكافحة 

اإلرهاب.
و»املنظمة  اإلعدام«  إللغاء عقوبة  التونيس  »االئتالف  املنظمتان  وقامت 
الصحافيني  بنقابة  صحافية  ندوة  بعقد  التعذيب«  ملناهضة  التونسية 
ونشاطاتهام  السنويني  تقريرهام  لعرض   2019 جوان   25 الثالثاء  صباح 
املدافعة عن حق الحياة وعن كرامة املتهمني سواء يف جرائم جنائية أو 
لطيف( )شكري  اإلعدام  عقوبة  إللغاء  االئتالف  ممثل  واستهل  سياسية 
بلغ  والذين  املحكومني  زيارة  االئتالف يف  نشاطات  بتقرير عن  الحديث 

عددهم خمسني رجل وإمرأة غالبيتهم يف العرشينات من العمر واالطالع 
عىل ظروف حبسهم يف السجون ومناشدة السلطات املسؤولة بتحسينها 
العقوبة  تنفيذ  انتظار  بينهم يف  االنتحار واإلدمان  تزداد محاوالت  حيث 
أو تخفيفها أو إلغائها. ومن ضمن الحمالت املهّمة التضامن مع الشعب 
السوداين وإدانة أحكام اإلعدامات املتضخمة يف الواليات املتحدة األمريكية 
والتوجه برسالة احتجاج إىل السفارة األمريكية وكذلك التضامن مع إرضاب 
الجوع »أين حقي يف الحياة« والذي دخلته النقابية السابقة سنية الجبايل 
التي تّم فصلها من العمل يف رشكة »التيالك« التابعة ملجموعة »التيكوار« 
الفرنسية بسبب نشاطها النقايب وترفض الرشكات الخاصة انتدابها للعمل 
بسبب هذا الفرز النقايب وهى تعاين من مرض ورايث خطري هي وأخت لها. 
وتحتاج إىل تغذية مخصوصة وأدوية مستوردة وليس لها دخل ومهددة 
أيام  تسعة  منذ  إرضابها  ودخلت  صحية.  تغطية  لديها  ليس  إذ  باملوت 

للمطالبة بالعمل والعالج.

رصدا  تضّمن  التعذيب  ملناهضة  التونسية  للمنظمة  السنوي  التقرير 
لحاالت التعذيب يف السجون ومراكز الرشطة ألسباب متنوعة ورغم تراجع 
حاالت التعذيب إال أنها مازالت موجودة وتشوه جبني العدالة التونسية. 
الخطري  الُجرم  لهذا  تعرضت  التي  للحاالت  استعراض  التقرير  وتضمن 
وتوزعها بني الجهات والجنس واألعامر. وكذلك املسار القانوين والقضايئ 
للعدالة االنتقالية والصعوبات التي تتعرض لها وخاصة بعد انتهاء عهدة 

هيئة الحقيقة والكرامة عام 2018.
تضمن التقرير أيضا مدى تفاعل الدولة التونسية مع توصيات لجنة األمم 
السكون  إصالح  ملسألة  متابعة  يتضمن  كام  التعذيب  ملناهضة  املتحدة 

ومراكز إصالح األطفال.
مناهضة التعذيب وإلغاء عقوبة اإلعدام تشكل مكونات جوهرية لحقوق 
الظلم واالستبداد  بثورتها عىل  اشتهرت  بالد  اإلنسان وكرامته وخاصة يف 

ومازالت تعمل عىل بناء دميوقراطي جديد يضمن لكل ذي حق حقه.

مناهضة اإلعدام والتعذيب

احتفت دول العامل يوم 20 جوان 2019 باليوم العاملي لالجئني، ككل 20 
جوان من كل سنة، ورفعت خالله املفوضية العليا لشؤون الالجئني عنوانا 
هذا العام كان: »تقّدم خطوة مع الالجئني... تقّدم خطوة يف اليوم العاملي 

لالجئني«.
الالجئني  ومشاكل  وقضايا  هموم  الستعراض  املناسبة  هذه  وتُخّصص 
الضوء  وتسليط  للتهديد،  أوطانهم  يف  حياتهم  تتعرض  الذين  واألشخاص 
عىل معاناة هؤالء وبحث سبل تقديم املزيد من العون لهم وذلك برعاية 

.)UNHCR(من املفوضية العليا لشؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة
مليون   70 الـ  السنة  هذه  الالجئني  عدد  تجاوز  فقد  املفوضية  وحسب 
أفقر  ويهم بشكل خاص  ازدياد مستمر  العدد يف  العامل، وهذا  الجئ يف 

البلدان.

1792 شخصا يف تونس
اللجوء يف تونس 1792 شخصا إىل غاية 31  الالجئني وطالبي  وبلغ عدد 
مارس 2019، يتوزعون عىل 1581 طالب لجوء و211 الجئا، وفق ما أعلن 
عنه املبعوث الخاص للمفّوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
ملنطقة املتوسط فانسون كوشتال خالل ندوة صحافية عقدتها املفّوضية 

السامية لشؤون الالجئني يف وقت سابق.
من  هم  تونس  يف  اللجوء  وطالبي  الالجئني  أغلبية  أن  املسؤول  وأوضح 
1031 شخصا يف حني  بـ  يقدر عددهم  الذين  السورية  الجنسية  حاميل 
واليمن  والعراق  والسودان  والصومال  وأثيوبيا  أريرتيا  من  البقية  ينحدر 

وفلسطني والكامريون.
اللجوء  طالبي  توافد  حاليا  الالجئني  لشؤون  السامية  املفوضية  وتسجل 
عىل تونس مبعدل 10 أشخاص أسبوعيا، وفق ما بينه كوشتال، الفتا اىل أنه 
تم وضع برنامج خاص الستقبالهم وذلك بالتعاون مع السلطات املحلية 

والهالل األحمر التونيس ورشكاء آخرين.

تاريخية املناسبة
الجمعية  قبل  من  قرار  بعد   2000 سنة  يف  الذكرى  بهذه  االحتفال  بدأ 
العامة لألمم املتحدة يف 4 ديسمرب من نفس السنة، ونوه القرار أن تاريخ 
2001 كان ليوافق الذكرى الخمسون إلعالن اتفاقية جنيف املتعلقة بوضع 
الالجئني، فيام احتفل به للمرة األوىل يف سنة 2001، وتّم اختيار 20 جوان 
لتزامنه مع االحتفال مع يوم الالجئني األفريقي الذي تحتفل به عدة بلدان 

أفريقية.
ولقد تم االحتفال رسمياً باليوم األفريقي لالجئني يف عديد البلدان قبل عام 
2000، والحظت األمم املتحدة أن منظمة الوحدة األفريقية قد وافقت 
عىل أن يكون يوم الالجئني الدويل متزامًنا مع يوم الالجئني اإلفريقي يف 

20 جوان.
للمهاجرين  العاملي  باليوم  تحتفي  الرومانية  الكنيسة  كانت  جهتها  من 

والالجئني يف شهر جانفي من كل عام، بعد أن أنشأه البابا بيوس العارش 
عام 1914.

االحتفاالت السنوية
يف 20 جوان من كل عام، تستضيف األمم املتحدة ووكالة األمم املتحدة 
لالجئني واملجموعات املدنية يف جميع أنحاء العامل أحداث اليوم العاملي 
واملرشدين  الالجئني  ماليني  إىل  الجمهور  انتباه  لفت  أجل  من  لالجئني 
داخليا يف جميع أنحاء العامل الذين أجربوا عىل الفرار من ديارهم بسبب 
التي  اللجوء  أزمات  عىل  الضوء  وتسليط  واالضطهاد  والرصاع  الحرب 

تعيشها البرشية.
وتشري أحدث معلومات املفوضية العليا لشؤون الالجئني إىل أن أكرث من 
العامل يعيشون يف آسيا و28 % منهم يف، وتفيد املفوضية  نصف الجئي 
أن  كام  بلدا،   26 يف  داخليا  والنازحني  الالجئني  من  مليون   65،3 بوجود 
ظروفهم املعيشية تتفاوت حيث يعيش بعضهم يف مخيّامت ومراكز ثابتة 

يف حني يقيم آخرون يف مراكز مؤقتة ويعيش البعض اآلخر يف العراء.
وبلغ عدد الالجئني املشمولني برعاية املفوضية منذ مطلع عام 2014 ما 
يقدر بـ10.4 ماليني، باإلضافة إىل 4،8 ماليني الجئ فلسطيني موزعني عىل 
60 مخيام ترعاها وكالة غوث وتشغيل الالحئني الفلسطينيني أونوروا التي 
أنشئت عام 1949 لرعاية الفلسطينيني الذين أجربوا عىل مغادرة وطنهم.

الثورات  بلدان عربية أخرى يف سياق  إىل  والنزوح  اللّجوء  أزمة  وامتدت 
جانب  إىل   ،2011 عام  منذ  وسوريا  واليمن  ليبيا  من  كل  شهدتها  التي 

موجات نزوح ولجوء يشهدها العراق منذ عام 2003.
وتقدر املفوضية عدد الالجئني السوريني حاليا بثالثة ماليني إىل جانب 6،5 

مليون نازح داخليا وهو ما ميثّل ثلث عدد السكان.

مفاهيم حول اليوم العاملي لالجئني

من هو الالجئ؟
تعرّف املادة األوىل من اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بوضع الالجئني لعام 
1951 بوضوح الالجئ بقولها: إنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد 
إقامته املعتادة، بسبب خوف له ما يربره من التعرض لالضطهاد بسبب 
العنرص، أو الدين، أو القومية، أو االنتامء إىل طائفة اجتامعية معينة، أو 
إىل رأي سيايس، وال يستطيع بسبب ذلك الخوف أو ال يريد أن يستظل 

بحامية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض لالضطهاد.

دور املفوضية
العليا  املفوضية  بدأت   ،1951 عام  اتفاقية  عىل  املوافقة  من  أشهر  قبل 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عملها يف األول من جانفي 1951، وأثناء 
العقود الخمسة التالية، ظلت هذه االتفاقية تشكل أساس الجهود التي 

تبذلها املفوضية من أجل توفري املساعدة والحامية ملا يقدر بـ50 مليون 
الجئ.

من الذي يحمي الالجئني؟
حامية  مسؤولية  أساسية  بصفة  املضيفة  الحكومات  عاتق  عىل  تقع 
الالجئني، وتعترب البلدان الـ139 عىل نطاق العامل، التي وقعت عىل اتفاقية 
عىل  رقايب«  بـ»التزام  املفوضية  وتحتفظ  أحكامها.  بتنفيذ  ملزمة   ،1951
الصادقني  الالجئني  منح  لضامن  االقتضاء  وتتدخل حسب  العملية،  هذه 
فيها  تتعرض  أن  يُخىش  بلدان  إىل  العودة  عىل  إرغامهم  وعدم  اللّجوء 

حياتهم للخطر.
حياتهم  بدء  عىل  الالجئني  مساعدة  أجل  من  السبل  الوكالة  وتلتمس 
مجددا، من خالل العودة الطوعية إىل أوطانهم إذا كانت ممكنة، أو من 

خالل توطينهم يف دول مضيفة أو بلدان »ثالثة« أخرى.

ماذا تحتوي اتفاقية 1951؟
يف  مبا  الالجئ،  وتحمل حقوق  »الجئ«  بلفظة  املقصود  االتفاقية  تعرف 
ذلك حقوقه من قبيل حرية العقيدة والتنقل من مكان إىل آخر، والحق 
يف الحصول عىل التعليم، ووثائق السفر، وإتاحة الفرصة للعمل، كام أنها 

تشدد عىل أهمية التزاماته تجاه الحكومة املضيفة.
إعادة  جواز  عدم  عىل  االتفاقية  هذه  يف  الرئيسية  األحكام  أحد  وينص 
الالجئني ـواملصطلح القانوين هو حظر الطرد أو الردـ إىل بلد يخىش فيه 
من تعرضهم لالضطهاد، كام أنها تحدد األشخاص أو مجموعات األشخاص 

الذين ال تشملهم هذه االتفاقية.
* صربي الزغيدي

20 جوان اليوم العاملي لالّجئني:

الهروب من الحرب واالضطهاد... أو املوت
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* بقلم األستاذ/ محمد بن حموده     
اختار الدكتور نور الدين أفاية هذا االستفهام عنوانا ملقاله الصادر ضمن عدد 
املجلس  أن  يذكر  وضمنه  العريب‹.  ›املستقبل  مجلة  من  املايض  ماي  شهر 
›الرثوة  شاملة حول  دراسة  أنجز  املغرب  يف  والبيئي  واالجتامعي  االقتصادي 
صدقية  حول  األسئلة  من  العديد  »تطرح  نتائجها  وأن  للمغرب‹؛  االجاملية 
من  باملائة   70 يتجاوز  ما  أن  ترى  حيث  واستنتاجاتها؛  ومنهجيتها  حيثياتها 
الرثوة االجاملية للمغرب تعود إىل رأس املال الالمادي، أي كل ما يتعلق برأس 
املال البرشي، ورأس املال االجتامعي )نسبة االندماج االجتامعي..( ورأس املال 
ما  إىل  إضافة  والثقايف،  العمومية...(  واالدارة  املؤسسات  )نوعية  التنظيمي 
يرتبط مبوضوعات الكفاءة والثقة واالبتكار والجاذبية.. لكننا«، يواصل أفاية 
القول، »حني نتفحص النتائج الفعلية للدراسة نجد أن واقع حال هذه األناط 
من رأس املال التي يعاين فيها املغرب أوجها متنوعة من األعطاب والنواقص 
الوضع يف  إذا استمر  والعجز، بل وسيعانيها أكرث فأكرث مأسوية يف املستقبل 
التفاقم، مع الهجرة املخيفة ملتخرجيه وأطره، والنزيف املتواصل لكفاءاته التي 
وأمانا.«  جاذبية  أكرث  أخرى  بلدان  لتقتنصها  الدراهم  ماليني  عليها  يرصف 
ويجمل أفاية القول فيالحظ أن »... كل هذه الخيارات االقتصادية ال ميكن 
نعتها أنها كانت تندرج ضمن ›نوذج تنموي‹ ما دامت كل توجهاتها تدخل 
الحر‹ وتحرير  ›التبادل  إرادة دامئة إلدماج االقتصاد املغريب يف منطق  ضمن 
عىل  والحفاظ  الخارجية،  االستثامرات  وجلب  الصادرات  وتشجيع  السوق، 
والداخلية  الخارجية  االستدانة  إىل  الدائم  اللجوء  مع  الكربى‹،  ›التوازنات 
لتعويض العجز، كام يالحظ ذلك االقتصاديون املغاربة.« ال حاجة للقول بأن 
بشكل  املزعج  ولكن  الخصوص  هذا  يف  يتطابق  يكاد  وتونس  املغرب  وضع 
خاص هو االذعان العام لرضب من القدرية التي تفرتض رضورة مرورنا بكل 
املراحل التاريخية التي مّر بها الغرب. هكذا تجدنا نعيد أخطاء تورط فيها هذا 
بصدد  هو  أو  بإصالحها  قام  قد  إما  هو  يكون  الذي  الوقت  ذات  يف  األخري 
مراجعتها. فمثال، يف حني تجتهد القوى الحية الغربية من أجل تطويق سلبيات 
الصناعة عىل جودة الحياة من خالل رد االعتبار للثقايف )le culturel(، نبارش 
رصف   )mimétique( محاكايت  بشكل  للثقايف  التوظيف  نفس  جهتنا  من 
وبالتايل من منظور االقتصاد السلعي )مبا أن املحاكاة الخارجية تحول الفكرة 
 la gratuité إىل وصفة(. حتى التمسك بحق املواطن يف نصيب من املجانية
الكالسيكية  الرأساملية  الخدمات ال نطالب به من منظور نقد  عىل مستوى 
فرط  من  وذلك  التعاقدية  العالقات  منوال  إىل  العالقات  كل  اختزلت  التي 
متحورنا حول فكرة أولوية البضاعة عىل العالقة. ومعلوم أنه ضمن املجتمعات 
›منصب  إىل  يتحول  وبالتايل  بحتا  اقتصاديا  الفقر  مقياس  يصبح  الرأساملية 
اجتامعي‹ قائم الذات بعد أن كان مجرد عرض من بني األعراض التي ميكن أن 
تطرأ عىل األفراد. وميكن يف هذا الخصوص الرجوع إىل كتاب ›الفقراء‹ لعامل 
االجتامع ›جورج سيمل‹ )Georg Simmel( حيث يربط نشأة مقولة الدولة 
إىل  األصلية  الجامعات  بتامسك  ذات صلة  ظاهرة  من  الفقر  بتحول  الراعية 
لصالح  التأطريية  الفاعلية  عن  الجامعات  ضمنها  تتخىل  اجتامعية  ظاهرة 
الدولة؛ وهو ما ساهم يف عزل الفقر عن حاضنته األهلية. ذلك أن التقسيم 
املصادرة  يقتيض  الرأساملية  املجتمعات  إليه  تستند  الذي  للعمل  االجتامعي 
عىل أولوية عالقات التعاقد عىل عالقات التعاطف، وهي املصادرة التي بررها 
أال  ميكنها  ال  العمل  تقسيم  ينشئها  التي  املجتمعات  »إن  بقوله:  ›دركهايم‹ 

تحمل طابعه. إنها ال تستطيع، من حيث أن لها هذا األصل الخاص، أن تشبه 
تلك املجتمعات التي ينشئها إغراء الشبيه للشبيه، فإن عليها أن تتكون بشكل 
آخر، وأن تستند إىل أسس أخرى، وأن تعتمد عىل عواطف مختلفة.« ومن بني 
التعاقدية شطب  العالقات  التعاطف ضمن منطق  تبعات استيعاب عالقات 
ذلك العجيب الوارد يف كالم ›مالك بن نبي‹ عندما لفت النظر –ضمن كتابه 
›مشكلة الثقافة- إىل أن »طبيب وراعي ال ميكن أن يلتقيا يف املكونات الخاصة 
التي متليها املهنة، ومع ذلك فإّن هنالك تشابها عجيبا يف سلوكهام الخاص، هذا 
التشابه من أخص األمور وأهمها يف تحديد ثقافة مجتمع معني، هو يحدد يف 
الواقع أسلوب حياة ذلك املجتمع، كام يحدد سلوك أفراده ومدى ما بينهم من 
تبادل يف هذين الجانبني.« هكذا ال نعتقد أن  ›أوليفييه روا‹ جانب الصواب 
عندما رصح قائال –ضمن كتابه املوسوم ›الجهل املقّدس، زمن دين بال ثقافة‹- 
وهذه  ُمجزأرة.«  مجتمعات  »يف  تعيش  الحالية  الغربية  املجتمعات  بأن 
املالحظة تفرس بأكرث جالء السبب الذي ألجله اعترب ›جورج سيمل‹ أن ما هو 
مفزع يف ما يتعلق بظاهرة الفقر ضمن املجتمع الرأساميل هو تشكل طائفة 
من الناس ال هوية اجتامعية لها عدا كونها فقرية. وهذا الوضع مباين للوضع 
األصيل للفقري، حيث كان الفقري هو ذاك الذي يعيش خربة الفقر ضمن أفق 
هو  يقوم  وضعية  ضوء  يف  إال  الفقر  يخترب  ال  وبالتايل  الشخيص،  معيشه 
موضوعية  مقاييس  غياب  وبسبب  الشخيص.  معجمه  من  انطالقا  بتوصيفها 
لتوصيف الفقر فإن األخري مل يكن رابطة تؤلف بني من يعانونه. هكذا يصبح 
الفقر ضمن املجتمعات الرأساملية ظاهرة تتميز بأنه ال ميكن تعريفها إال من 
خالل الجهد املبذول من أجل شطبها. هكذا أصبحت هذه الرشيحة الالمرئية 
مختربا لكل التحوالت املجتمعية؛ ومن املفروغ منه أن هذه الرشيحة ال ميكن 
أن ال تتأثر -قليال أو كثريا- بكل تغري اجتامعي يحصل. ومن هذا املنظور يصبح 
الدولة  بها  التي تضطلع  التوزيعية  املهمة  يعتمد عىل  الذي  الفقري هو ذاك 
)منح ومعونات الخ(. وانخراط تونس يف مثل هذا السياق العام جعل ›الزوايل‹ 
ودينية  سياسية  جهات  عدة  توظيفها  عىل  تتنافس  سياسية  أداة  يصبح 
وجمعياتية بعد الثورة )بعضهم يطلب مجرد الوجاهة والبعض اآلخر يطلب 
السلطة( وذلك بعد أن احتكرتها السلطة طويال قبل الثورة. وسط هذا الخضم، 
لذلك  إضافة  له  يسمح  بل  للزوايل  العون  بتقديم  القروي  نبيل  يكتفي  ال 
مبغادرة وضع الالمرئية. فقناته هي قناة العائلة ولذلك فهي مستعدة سلفا 
ذكرى  أصبحت  املحصلة،  ويف  تونس‹.  ›خليل  جمعية  أهداف  مع  للتقاطع 
›خليل القروي‹ تقوم بدور الرابطة القادرة عىل صنع الوحدة بني الفقراء قبل 
أن تفتح الطريق أمام والده وقناته التلفزية نحو السلطة. وهنا يكمن الفارق 
صيغة  باعتامده  األخري  أن  ذلك  سعيد.  وقيس  القروي  نبيل  بني  الرئييس 
›الفاروق القادم ليمأل البالد عدال بعد أن امتألت جورا‹ )ومعلوم تأثر قيس 
سعيد بصورة عمر بن الخطاب( سينتهي به األمر ليقوم بدور املناولة لفائدة 
الطابع  وهذا  الترشيعية(.  باالنتخابات  معنيا  يكن  مل  )ولهذا  النهضة  حركة 
السلطة كام تتشكل يف  بعيدا –مهام قرب- من حركية  ›األتوقراطي‹ يجعله 
إىل  الفقر  اآلخر مبسألة  يعود هو  القروي  نبيل  أن  الطريف  الحارض.  العرص 
مجال التضامن وفق املنوال األهيل، ولكن عودته تلك تساير العرص يف تدرجه 
نحو حداثة بعدية تحافظ عىل خلفية حداثية ولكن ترد كذلك االعتبار لثقافة 
جامعية تستفيد من مرونة نظام االتصال الشبيك وبالغة الوسائط السمعية 
الثقافة  ومقومات  الحداثة  عنارص  بني  التأليف  هذا  واستحضار  البرصية. 

الشفهية املطعمة بالوسائط السمعية البرصية هو ما يفرس ما ذكرناه يف بداية 
النص من إشارة املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي يف املغرب إىل أن ما 
يتجاوز 70 باملئة من الرثوة االجاملية للمغرب تعود إىل رأس املال الالمادي، 
كانت  فإذا  االجتامعية.  املعرفية  الرتاتبية  تنظيم  يعيد  أن  شأنه  من  ما  وهو 
تدفق  عىل  أساسا  تعتمد  املعارص  البرشي  العقل  داخل  املعنى  بناء  عملية 
املعلومات والصور التي تُعالج يف شبكات االتصال، فمن املنطقي أن نستنتج 
الشبكات.  االتصال وماليك رشكات هذه  اليوم يف شبكات  السلطة تكمن  أن 
»املؤسسة  أن  يجزم  عندما  إيزاكسون‹  ›والرت  يقّر  مثال،  ريفكني‹،  ›جريميي 
القدمية كانت ناديا، أما املؤسسة الحديثة فهي شبكة.« ولهذا يعّقب ›ريفكني‹ 
يف  املدى  طويلة  خربة  متتلك  هوليود  يف  الثقافية  الصناعات  أن  باملالحظة 
التعامل مع املنظامت املستندة إىل الشبكات، ولذلك تصبح هذه الصناعات 
الخطوط  عىل  العامل  الرأساميل  النظام  باقي  يف  للمؤسسات  نوذجا  برسعة 
الشبكية. وهو ما من شأنه أن يجعل من ناحية، الجبهة الثقافية أوسع من 
الجبهة السياسية، ولكن هو ما من شأنه من جهة أخرى أن يوسع احتامالت 
منا  القريبة  العينات  بامتياز. ومن  أداة شعبوية  إىل  الثقافية  الجبهة  تحويل 
زمنيا عن هذا التحول املشار إليه، ميكن أن نذكر قيام الشعب األوكراين مؤخرا 
التي   )Vasili Holoborodko( هولوبورودكو‹  ›فاسييل  شخصية  بانتخاب 
الجمهورية  رئيس  بخطة  ليضطلع   Volodymyr Zelensky املمثل  يؤديها 
)كذا(. ولهذا فإن املمثل الكوميدي مل يكن حتى محتاجا لالعتامد عىل كرثة 
االجتامعات بأنصاره مبا أن كل مضامينه مثبتة يف املسلسل التلفزيوين الذي 
املسلسل: »خادم  عنوان  تطابق مع  منه شهرته. حتى شعار حملته  يستمد 
بعد  ›ما  حقبة  يف  فأكرث  أكرث  ينخرط  العامل  أن  يف  إذن  جدال  ال  الشعب«. 
ربط   ،)cynisme( الكلبية  من  ضارب  من  يخلو  ال  نحو  وعىل  السياسة‹. 
›توماس  يتوافق مبعطيات نظرية  أوكرانيا  إلتشانينوف‹ ما حصل يف  ›ميشال 
هوبز‹ السياسية. إذ بعد أن ذكّر ›ميشال إلتشانينوف‹ بأن ›هوبز‹ يعتقد أن 
الطبيعة  حالة  متيز  التي  الحرب  حالة  عن  التخيل  باختياره  الشعب  التزام 
يحدوه عىل التنازل عن السلطة لفائدة شخص ميثله، عّقب بالقول أنه هكذا 
املنظور  هذا  من  املمثل.  وضع  والحاكم يف  املؤلف  وضع  يف  الشعب  يصبح 
يصبح امتياز الحالة األوكرانية له صلة باختيارها للممثل عىل قاعدة املعنى 
يسم  الذي  املخميل  الطابع  أن  القول  فإنه يصعب  ذلك  للكلمة. مع  الحريف 
ملا  تكريس  بأنه  يصفه  إلتشانينوف‹  )›ميشال  مبيسمه  التلفزيوين  املسلسل 
دوره،  أداء  عىل  املنتخب  الرئيس  يساعد   )›dégagisme souriant‹ أسامه 
خاصة وأن صاحب القناة التلفزية التي تبث املسلسل اشتهر بعداوته للرئيس 
املنتهية واليته. ولهذا باإلمكان القول إن الرئيس املنتخب هو يف الواقع خادم 
يدعي.  كام  للشعب  خادما  وليس  الشبكة  صاحب   Ihor Kolomoïsky
ومعلوم أن الطريقة التي ينظر بها الناس إىل املؤسسات التي يعيشون يف ظلها، 
وطريقة ارتباطهم بثقافة اقتصادهم واملجتمع، تحدد هوية صاحب السلطة 
التي ميكن مامرستها وكيفية مامرستها. إذ مُتارس السلطة يف املقام األول من 
خالل بناء املعنى داخل العقل البرشي عرب عمليات االتصال التي تسري وفقها 
شبكات االتصال الجامهريي العاملية/املحلية التي تضمن أيضا االتصال الذايت 
الجامهريي. وعىل هذا األساس فإنه من األكيد –عىل نقيض ما يصادر عليه كل 
الخرباء يف كل االختصاصات- أن حاجتنا إىل ›نوذج تنموي‹ ال تأخذ داللتها 

الدقيقة إال يف ضوء نجاحنا يف تصور خطوط كربى لتعاقد وطني كبري.

هل نحتاج إىل »منوذج تنموي« أم إىل تعاقد وطني كبري؟

تعقيبا حول ما جاء يف رّد رئيس جمعية التعاون لالسعاف املتبادل العوان 
وموظفي ومتقاعدي الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد يف جريدة الشعب بتاريخ 
جمعية  لدى  املتقاعدين  املنخرطني  يخص  ما  يف   2019 جوان   20 الخميس  

التعاون.
األخ رئيس الجمعية لقد رصحت بان يف الجلسة العامة لسنة 2017 وقعت 
املصادقة عىل تحيني النظام الداخيل للجمعية موضوع الرتفيع يف تعريفات عديد 
الخدمات وسقف العالج للمنخرطني املبارشين والعرضيني مقابل املحافظة عىل 
سقف العالج للمنخرطني  املتقاعدين رغم حضور نواب املتقاعدين وعىل هذا 
الترصيح رأيت من الواجب توضيح بعض االمورالتي تخص هذه الجلسة العامة 

.2017
 2017 لسنة  العامة  الجلسة  يف  الداخيل  النظام  تحيني  إىل  بالنسبة  أوال: 
يف  الرتفيع  يف  التحسينات  من  جملة  عىل  صادقنا  بل  عليه  املصادقة  تقع  مل 
التعريفات عديد الخدمات ومنها الزيادة يف سقف العالج للمبارشين من 600د 
إىل 700د دون رشوط تذكر ويف ما يخص الرتفيع يف سقف العالج للمتقاعدين 

من 500د إىل 600د برشط الرتفيع يف قيمة انخراطهم إىل نسبة 2٫5 باملائة فنحن 
منخرطي  بني  فرق  الذي  العنرصي  واملقرتح  الرشط  هذا  رفضنا  الذين  النواب 
جمعية التعاون منخرط درجة أوىل اي املبارش ومنخرط درجة ثانية اي املتقاعد 
يتمتع اال بخالص فواتريه الطبية ال غري أما االمتيازات من خدمات وترفيه وعمرة 

فهي من مشموالت املنخرط درجة أوىل.
وهذا بفضل السيد نوري الجبايل رئيس الجمعية الذي يعترب ان املنخرط 
املتقاعد هو عبء عىل الجمعية ومصاريفه باهظة اردت ان ابني لالخوة النواب 

ومنخرطي الجمعية.
ان التوازنات املالية للجمعية بخري من سنة إىل سنة.

ـ سنة 2014 فائض مايل 399٫532٫279دينارعدد املتقاعدين 412.
ـ سنة 2015 فائض مايل 464٫832٫723دينار عدد املتقاعدين 525.

ـ سنة 2016 فائض مايل 609٫443٫155دينار.
وبعض  الجمعية  رئيس  السيد  مازال  املالية  التوازنات  هذه  من  وبالرغم 
من مجلس إدارة الجمعية متمسكني بعدم االستامع لطلبات نواب املتقاعدين 

رغم الجلسات املتكررة جلسة بتاريخ 11 ديسمرب 2017 بإرشاف الكاتب العام 
للجمعية منري العجييل )محرض جلسة( وجلسة ثانية بتاريخ 5 أفريل 2018.

تحت ارشاف الكاتب العام منري العجييل )محرض جلسة( وذلك للنظر يف 
بعض التحسينات التي تخص املنخرط املتقاعد وقد وقع االتفاق من أولويات 
الجلسة العامة لسنة 2017 ولكن هيهات »دخلونا يف باب خرونا من خوخة«.

ادارة  مع  رسمية  جلسة  عقد  بطلب  تقدمنا   2019 جانفي   28 وبتاريخ 
رئيس  بصفته  الجبايل  نوري  الطلب  هذا  عىل  أمىض  وقد  التعاونية  الجمعية 
بتاريخ  الشعب  بجريدة  رّده  حد  إىل  ولكن  أعاله  املذكور  بالتاريخ  الجمعية 
املنخرطني  من  التخلص  يريد  الجبايل  نوري  السيد  أن  أدركنا   2019 20 جوان 
املتقاعدين الذين ميثلون بالنسبة إليه عبئا كبريا عىل جمعية التعاون ونيس ان 
املنخرط املتقاعد له ما ال يقل عن 38 سنة انخراطًا بالجمعية وسنعلن مقاومتنا 

إىل أن نكون منخرطني درجة أوىل من غري رشوط تذكر.
عن النواب املتقاعدين 
حسن الرياحي ومحمد البلطي

عندما يتواصل الحرب

رد من أعوان قمرق الدخان املتقاعدين عىل جمعية التعاون
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تحركات إلنهاء األزمة السودانية  
* بقلم/ جعفر الطاهر عبد الله حسيب    

بعد مساعي الوساطة األثيوبية وموافقة طريف النزاع السوداين بالعودة إىل طاولة التفاوض 
االنرتنات  العسكري وإعادة خدمة  االنتشار  والتغيري سحب  الحرية  إعالن  طالبت قوى 
املوقوفة واإلفراج عن املعتقليني السياسيني. ويقول املجلس العسكري االنتقايل إن املسائل 
واالنرتنات  الصلة  ذات  بالجهات  خاصة  تقديرات  تبقى  القوات  انتشار  وإعادة  األمنية 
تهدد األمن القومي السوداين وما مرور الوقت عىل تفويض من الشعب لتشكيل حكومة 
الحرية والتغيري لكن  التفاوض مع قوى إعالن  العسكري راغب يف  تكنوقراط واملجلس 
من  البّد  التي  الجديدة  الحكومة  تهّم  ال  السوداين  الشعب  معاناة  ألن  أوقفته  األخرية 
تنديدا  املظاهرات  من  لسلسلة  زمنية  جداول  ظهرت  وبعدها  فيها  الجميع  ترشيك 
الحرية  إعالن  قوى  قبل  من  للمدنيني  السلطة  لتسليم  ودعوة  املحتجني  ضّد  باملجزرة 
وافريقية،  وأمريكية  دولية  مساٍع  هنالك  السودانية  لألزمة  وتجاوزا  املعارضة  والتغيري 
إىل  األمريكية مبعوثا خاصا  املتحدة  الواليات  أرسلت  بالسودان  الخالف  وإثر بطء حّل 
السودان الدبلومايس دونالد بوث الذي عمل سابقا موفدا إىل السودان وجنوب السودان 
إىل الخرطوم وسلمت الوساطة اإلثيوبية مبادرتها املكتوبة لحل األزمة السودانية إىل طريْف 

النزاع السوداين.
كام أعلنت قوى إعالن الحرية والتغيري املعارضة موافقتها وقبولها بجميع البنود  الواردة 
ىف املبادرة األثيوبية لحل األزمة مع املجلس العسكري االنتقايل الحاكم ويقرتح  الوسيط 
)15( سبعة مدنيني  يتكون من خمسة عرش عضوا  أن  السيادة  بند مجلس  األثيويب يف 
دورية  ورئاسة  الطرفان  عليها  يتوافق  محايدة  لشخصية  ومقعد  عسكريني  وسبعة 
للمجلس السيادي واما املجلس العسكري االنتقايل فقد انتقد املبادرة اإلثيوبية واشرتط 
املجلس العسكري االنتقايل توحيد الجهود الساعية إىل حل األزمة السودانية يف مبادرة 
واحدة تحت مظلة االتحاد االفريقي ولوح املجلس عىل لسان الناطق الرسمي للمجلس 
الفريق شمس الدين كبايش أن املجلس قد يرتاجع عام اتفق عليه مسبقا مع قوى إعالن 
الحرية والتغيري املعارضة بأن ليس هنالك اتفاقيات مكتوبة وموقعة إنا هناك تفاهامت 
وال اتصاالت بيننا إال عرب وسطاء والجدير بالذكر أن األمم املتحدة دعت إىل إعادة خدمة 
يف  السلطة  اقتسام  الحاكم  االنتقايل  العسكري  املجلس  اقرتح  كام  بالسودان  االنرتنات 
املجلس السيادي واملجلس الترشيعي كام كشف مسؤول باملجلس العسكري أن هنالك 

قامئة مبائة شخصية قومية من الكفاءات لتشكيل الحكومة الجديدة.

صفقة القرن
* حسني عبد الرحيم 

»بنيامني  مع  ترامب«  »دونالد  تكلم  عندما 
نتانياهو« قبل نقل السفارة األمريكية للقدس يك 
يخربه بأن العرب هم اآلن يف أسوإ أوضاعهم وعىل 
»ترامب«  يكن  مل  ذلك.  من  تستفيد  أن  إرسائيل 
اإلرسائييل  مثيله  عن  للرتفيه  مرسال  كالما  يقول 
ترشيعية  انتخابات  مشارف  عىل  كان  والذي 
بينام يواجه هو وزوجته اتهامات بالفساد وبينام 
لوالية  الرئاسية  حملته  لبداية  يستعد  »ترامب« 
محتمال  ليس  أنه  إىل  كثرية  دالئل  تشري  ثانية 
خاصة  ثانية.  لوالية  األبيض  البيت  يف  مكوثة 
هو  املالية  ذّمته  حول  التحقيقات  استمرار  مع 
املنامة  مؤمتر  إىل  »كوشرن«  صهره  ويرسل  اآلخر. 
العرب  املسؤولني  من  عدد  لتجميع  البحرين  يف 
من  متتد  الواسعة  لالستثامرات  مرشوع  ملناقشة 
األردن ولبنان ومرص واألرايض الفلسطينية املحتلة 
أي  الفلسطينية.  للمسألة  النهايئ  للحّل  كمدخل 
كام  األبد  وإىل  مرة  الفلسطينية  القضية  تصفية 

يتصورون.
هناك منطق تجاري لرتامب فهو مقاول عقارات 
ولديه  العقارية  املضاربات  يف  كبرية  ثروة  صنع 
كانت  وإذا  باملال.  حّل  له  يشء  كل  أن  تخيل 
املشكلة التى تخلق الرصاعات يف الرشق األوسط 
سببها حسب تصورهم هو الفقر. فام علينا سوى 
إنفاق عدة مليارات لتحسني البنى التحتية وإطالق 
بعض املشاريع يف الضفة الغربية وغزة وسيعمل 
حياته  ببناء  وينشغل  املشاريع  هذه  يف  الشباب 

الخاصة وتكوين أرس ورشكات وينىس متاما تحرير 
موجودة  واألموال  القدس.  واستعادة  فلسطني 
إرسائيل  لدى  والتكنولوجية  البرتولية  الدول  لدى 
ويتجه  اإلرسائيلية  العربية  الرشاكة  وتحدث 

الجميع إىل محاربة التمدد الشيعي اإليراين.
هذا هو جوهر صفقة القرن األمريكية-اإلرسائيلية 
واملنخرط فيها عديد البلدان العربية وهي ُمَصممة 
كمرشوع تجاري أو كأبراج »ترامب« يف نيويورك. 
لها  فالشعوب  ذلك  بعكس  يخربنا  الواقع  لكن 
ذاكرة جامعية ولها وجود تاريخي بينام الرشكات 
تؤسس وتندمج مع بعضها وبعضها يندثر وبعضها 
إال يف  وتقاوم  تبقى  الشعوب  بيننا  نشاطها.  تغري 

حاالت اإلفناء الجامعي كام حدث للهنود الحمر.
عربيني  لبلدين  وغزو  كبرية  حروب  ثالثة  وبعد 
)األردن ولبنان( من قبل جيش االحتالل اإلرسائييل 
املحتلة  الفلسطينية  األرايض  انتفاضات يف  وثالث 
لسبعني  متنوعة  الفتات  تحت  استمرت  ومقاومة 
يف  الفلسطيني  الشعب  حلم  ينطفئ  ولَم  عاما 
مبرشوع  سينتهي  أنه  نتصور  فهل  بالده.  تحرير 
لن  الذي  وناتنياهو  ترامب  حلم  هذا  تجاري؟ 

يتحقق.
الوهمية  القرن  لصفقة  الرافضة  الفعل  ردود 
امتدت عىل كامل العامل العريب واإلسالمي لرتفض 
من  دوالرات  بحفنة  الفلسطينية  القضية  بيع 
الرباط إىل عاّمن مرورا ببطحاء محمد عيل وهي 
ليست سوى ردود فعل أولية تنبئ بحركة مقاومة 
فليس  الخطري  التجاري  املخطط  إلفشال  واسعة 

بالخبز وحده يحيا اإلنسان.

تدهورت صحة سنية الجبايل وبسمة املحمودي اللتني تخوضان ارضابا عن 
الطعام منذ يوم 17 جوان 2019 باملقر املركزي للرابطة التونسية للدفاع 
وضامن  وتشغيلهام  عنهام  املظلمة  برفع  للمطالبة  االنسان  حقوق  عن 

الحق يف التداوي.
ال  وملن  الطعام.  عن  املرضبتني  مع  املربويك  انيس  الحقوقي  يعتصم  كام 
يعرف  سنية الجبايل، فهي عاملة ونقابية سابقة يف رشكة »التيالك« لصنع 
الطائرات، خاضت مع زميالتها معركة مامرسة حق العمل النقايب املمنوع 
يف مؤسسات القطاع الخاص عموما ويف مؤسسة التيالك ذات رأس املال 

الفرنيس.
نقابة   2012 سنة  وقادت  أّسست  التي  الجبايل  سنية  عقاب  كان  وقد 
أساسية للدفاع عن الحقوق املرشوعة للعامل والعامالت، الطرد التعسفي 
ثم وضعها منذ ذلك التاريخ يف قامئة سوداء لدى رشكات ومصانع املنطقة 

الصناعية باملغرية ملنعها من الشغل.
ومل تتوقف سنية طيلة السنوات املنقضية عن طرق ابواب مسؤويل السلط 
املحلية والجهوية واملركزية لتسوية وضعيتها ومتكينها من حقها املرشوع 
يف الشغل الذي يكفل لها التداوي، خاصة أنّها  تشكو هي ومثانية أفراد 
من عائلتها من مرض »االبطن« الذي يتطلّب عالجا وتغذية خاصة، ولكنها 

مل تلْق سوى املامطلة والتسويف واإلذالل.
أما بسمة املحمودي املُجازة يف الحقوق منذ عرش سنوات يتيمة األبوين 
وال متلك سكنا تأوي إليه مع شقيقتها، وقد جعلتها هذه الوضعية طيلة 

هذه املدة ضحية للعنف املادي واملعنوي وللخصاصة والترشّد.
وقد رفضت السلطات املحلية والجهوية يف والية بن عروس دراسة ملفها 

وإيجاد حّل لها.

مساندة واسعة
لقي  الطعام  عن  االرضاب 
قبل  من  واسعة  مساندة 
املدين  املجتمع  منظامت 
حقوقية  وشخصيات 
أن  اعتربوا  والذين  ونقابية 
املسؤول هي السلط املحلية 
عروس  بن  بوالية  والجهوية 
االجتامعية  الشؤون  ووزارة 
التي  الحكومة  ورئاسة 
بكل  ملفيهام  مع  تعاطت 

استهتار وسلبية.
الحكومة  أّن  اعتربوا  كام 
تتحّمل  التونسية 
تهديد  يف  كاملة  املسؤولية 
كل  ويف  املرضبتني  حياة 
املضاعفات الصحية الخطرية 

عن  إرضابهام  عن  الناتجة 
واجب  ومن  ملّفهام،  بحث  قبولها  دون  الثامن  يومه  بلغ  الذي  الطعام 
الوقوف إىل جانب املرضبتني  التونسية  الحقوقية واالجتامعية  املنظامت 

لنيل حقوقهام املرشوعة يف أقرب وقت.
الشغل  املحمودي من حّق  أّن حرمان بسمة  أكدت  املساندة  املنظامت 

حّق  ومن  الشغل  حّق  من  الجبايل  سنية  وحرمان  السكن،  حّق  ومن 
اإلنسانية،  حقوقهام  ألدىن  صارخ  انتهاك  هو  الصحية  والرعاية  التداوي 
وانتهاك بالنسبة إىل سنية الجبايل، لحّقها األسايس يف الحياة، وحكم عليها 

بالتعذيب املتواصل واإلعدام البطيء.
* صربي الزغيدي

مرضبتان عن الطعام منذ 17 جوان من أجل الشغل والتداوي:

بسمة  العمل  عن  واملعطلة  الجبايل،  سنية  النقابية  قدر  هل 
املحمودي، التجويع واالعدام البطيء؟

سنية الجبايل وبسمة املحمودي املرضبتان عن الطعام  

صوت من 
جربة يكتب عن 

صفقة البحرين
بالدنا  عىل  التطبيع  أشكال  تتالت 
التطبيع  فبعد  األخرية  السنوات  هذه 
االعالمي  التطبيع  دور  جاء  الثقايف 
ال  )قد  شكل  وآخر  والريايض  فالتجاري 
علينا  تكرّم  إذ  السياحي،  األخري(  يكون 
الصهاينة  قطعان  بجلب  السياحة  وزير 
مبارشة من الكيان الصهيوين يف تعّد سافر 
التونيس  الشعب  ومشاعر  كرامة  عىل  
الفلسطينية  للقضية  بدعمه  املعروف 

وبرفضه القطعي للتطبيع.
رفضنا  عن  نعرّب  جربة   يف  ونحن  
أن تدنس أقدام الصهاينة تراب جزيرتنا 
فلسطني  شهيد  أنجب  الذي  الطاهرة 
وزير  أتاه  مبا  ونندد  عيل  الحاج  سامي 
السياحة وبكامل الحكومة املسؤولة عن 
هذا الفعل املشني أليست هي األطراف 
ميّر  أن  منعت  التي  نفسها  السياسية 
نواب  مجلس  يف  التطبيع  تجريم  قانون 

الشعب؟
املنامة،  لورشة  ال  القرن،  لصفقة  ال 

نعم لتجريم التطبيع.
* حامد العوين 
كاتب عام سابق للنقابة االساسية
للتعليم االبتدايئ مبيدون
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* أبوجرير      

واسأل نفسك مع رشوق الشمس، 
متى سترشق أنت ...؟
»جالل الدين الرومي«

عفوا نجوى ميالد... عفوا مازلت فاكهة عتّقها الصرب العذري املصلوب 
عىل أعتاب األيام الوثنية..

عفوا نجوى ميالد مازال طيبك خمرة تغوي الشيطان... مازال دفئك 
مازال  للنهر شطآن...  يكون  حتى  األحزان  سفر  من  فصوال  يرسم  الحاين 
املرح الصايف يف أيامك يرقص ويغني رغم الجرح الغائر وما خلفه تحت 
عن  تبحث  هامئة  روحا  أنك  أعلم  ميالد  نجوى  عفوا  األلوان.  تضاريس 

سطور كتاب، عن شتاب حكايات وشظايا أسامء تحلّق فوق املنعطفات.
عفوا نجوى ميالد مازلت هنا.. وهناك... وهاهنا، سرية قامئة.. سرية 
عشق حاملة تحايك وجدان الليايل الحاملة.. مازلت امرأة يف حالة استنفار 

دائم، أرشعتك شوق قادم منذ سنني عامئة.
يشء  فكل  يعود،  لن  الظّل...  اىل  تعودي  لن  ال  ال...  نجوى  عفوا 
ذكرى ولن يعود الصمت، لن يعود ما مىض، سيعود الغرام شقيا، ستعود 
األشواق، ستهزم السهام، سيستكني الوجع وما محوت من حدقات العيون 

خلف حشد من شموع.
أيتها  املستحيل،  والنهار  الطويل  الليل  أيتها  ميالد...  نجوى  عفوا 
السواحل القابعة يف محراب الغواية، أيها الوقت العاشق لصباه... عاشق 
من صباه،  هّربت  ألغنية  عاشق  وحلمه...  للهوه  عاشق  ولعبة...  لنجمة 
عفوا نجوى ميالد أيتها النغم الصاعد اىل جبل الحلوى لخفقة شوق لريح 

نامئة بني األوتار واألسفار وخطوط ضياء.
نجوى ميالد...

مبدعة مركبة، مكثفة، عنيدة، مغامرة، الذعة، عالمة فريدة دالة عىل 

وجه الدقة، صارعت املصاعب والعراقيل الكّهان... عاشت ثنائية الحياة 
الفرح  عبثية  والرفض، صارعت  القبول  وثنائية  والفشل  والنجاح  واملوت 

والحزن واالنشطار بني الشمس والغروب.
نجوى ميالد مبدعة بطعم الليمون رائحتها من تراب مل تدنسه حرائق 
املساء وال حرائق الصباح، انها مبدعة مارقة مروق الفّنان الالهث لالرتواء 

من زالل الضياء.
يشرتط املفكر الفلسطيني »ادوارد سعيد« اربعة رشوط عىل املبدع 

الحقيقي الذي تقع عىل عاتقه مواجهة الظلم والقبح والرّش:
ظّل  يف  عنها  السكوت  يجري  محرجة  أسئلة  علنا  يطرح  أن  عليه   *
النظام الدويل الجديد الذي حّول العامل غابة كبرية مخيفة تثري ذعر األحياء 

واألموات.
* عىل املبدع الحقيقي أن يجابه املعتقد التقليدي والتصلّب العقائدي 
بدل أن ينتجهام وأالّ يسمح ألنصاف الحقائق أن تسرّيه وأن ينهمك يف نزاع 

مستمّر مع األوصياء عىل السامء واملقّدس.
أو  السلطة  الّسهل عىل  يكون مستقبال ال مستقيال وليس من  أن   *

غريها استيعابه.
* أن ميثل كّل تلك الفئات من الناس التي يلفها حزام البؤس والتجاهل 

واالختزال.
جابهت  التي  واملناضلة  املبدعة  ميالد  نجوى  بعض خصائص  وهذه 
الظروف والعراقيل ألجل ذائقة ثقافية وجاملية جريئة مقتحمة )للتابو( 
مكابدة  نتيجة  إنا  العدم  من  يخلق  ومل  السامء  من  ينزل  مل  هذا  وكل 
الحدث  العمل  اىل  للوصول  واللّذة  الدهشة  حتى  ورصاع  ومطاردة 
مونودراما »للرجال بركة« نص نورالدين الهاممي واخراج املرسحي توفيق 

العايب.
ادارة املخرج  امتزجا بحسن  أّدته نجوى ميالد بحرفية واتقان  عمل 

للممثلة التي خلخلت الركح وأنصت إليها الجمهور بانتباه.

بنحوى  متصل  ألنه  بالحب  ومعتصم  باألسئلة  وحاشد  مربك  عمل 
يف  حرّة  لإلبداع  حياتها  وكرّست   باالبداع  اعتصمت  التي  املرأة  ميالد 
الّصيف والشتاء »للرجال بركة« عمل مرسحي ينري الدروب ويسائل املنت 
يف العنارص الفنيّة يف الزمن املرسحي الحايل ويستنطق العالقة الوظيفية 
للمرسح عمل يسعى إىل الكشف عن مكونات األشخاص وطباعها وفعل 
املنعرجات  إحدى  ورمبا  املحطات  احدى  يشكل  عمل  إنه  فيها،  الزمن 

الفارقة يف املشهد املرسحي.
محراب  يف  تعبدا  عمرها  أفنت  امرأة  شيّدته  عمل  بركة«  »للرجال 

املرسح واالبداع عموما. 

نجوى ميالد... »للرجال بركة«

قصة امرأة أعادت ترتيب الوقت واأللوان

انتظم املهرجان اإلقليمي للمرسح بدور الثقافة ودور الشباب لواليات 
تونس - أريانة - منوبة - بن عروس - نابل وزغوان أيام 20 و21 جوان 2019 
بدار الثقافة بزغوان وقد تكونت لجنة تحكيم املهرجان من االساتذة: هدى 

بن عمر - سناء االيويب -  يوسف بوعجاجة التي أسندت الجوائز التالية:
»قطار  مرسحية  يف  دورها  عن  ساميت  عزيزة  واعد:  ممثل  أحسن   -

الصداقة« لدار الثقافة الجديدة.
- أحسن ممثل مناصفة: عيل املاجري عن دوره يف مرسحية »الكرايس« 
لدار الثقافة الجديدة وعيل القصبي عن دوره يف مرسحية »منصور والرشط« 

لدار الشباب بن عروس.
En- دورها يف مرسحية عن  الرياحي  منال  مناصفة:  ممثلة  أحسن     

tracte لدار الجمعيات الطبية بالسليامنية ومنال العمدوين عن دورها يف 
مرسحية »الكرايس« لدار الثقافة الجديدة.

- أحسن  نص لألطفال: عالم بركات عن مرسحية »قطار الصداقة« لدار 
الثقافة الجديدة

مرسحية  عن  العمدوين  ومنال  املاجري  عيل  للكهول  نص  أحسن   -
»الكرايس« لدار الثقافة الجديدة .

الجدران«  العويني عن مونولوغ »كرس  - أحسن نص مونولوغ: قيس 
لدار الثقافة نابل.

»الكرايس«  عن مرسحية  القيزاين  عرفات  محمد  سينوغرافيا:  أحسن   -
لدار الثقافة الجديد.

املهرجان  يف  للمشاركة  التالية  األعامل  التحكيم  لجنة  رشحت  وقد   -

الوطني للمرسح بدور الثقافة والشباب بقفصة خالل شهر سبتمرب 2019.
- أفضل مونولوغ: »صديقي الشيخ ريشارد« لدار الثقافة الطيب املهريي 

حي الزهور.
- أفضل عرض مرسحي لألطفال »نحن الحياة« لدار الثقاقة أحمد حمزة 

بالعوينة.
- أفضل عرض مرسحي للكهول »رصاع: لدار الثقافة الخليدية.

زيدون  ابن  الثقافة  لدار  األقنعة«  »سقوط  شارع:  عرض  أفضل   -
بالعمران. 

مشارقة«  برئ  الثقافة  »لدار  السليمة  البيئة  عرائيس:  عرض  أفضل   -
واملهرج رسحان وعرائس األلوان لدار الثقافة املروج.

املهرجان االقليمي لنوادي املرسح بدور الثقافة ودور الشباب 

بدار الثقافة أبو القاسم الشايب بزغوان
أّمي

* حمدان طاهر املاليك
)شاعر عراقّي(

كانت أمي تنظر يف املرآة 
وتتذكر زمنا بعيدا، 

حدثتني عن املراكب الخشبية 
وهي متأل شوارع بغداد 

حّدثتني عن بركات الدرهم 
الذي يشرتي غلّة يوم كامل 

عن يهود بغداد 
ومهاراتهم يف البيع والرشاء 

عن صوت »عفيفة إسكندر« 
الذي يطري يف الصباح 

مع أصوات الباعة 
ويحط يف آخر الليل 

عىل قلب امرأة وحيدة،
عن ثوبها الذي مل تغريه 

إال يف يوم عرسها،
كانت تنظر 

وتتحدث كأنها ترى. 
فجأة توقف صوتها 

اغلقت رشيط الضوء 
وتركتني يف ظالم النهايات.. 
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كلمة حق    

دوسا باألقدام لدعاة 
االستسالم

 النفطي حولة )ناشط نقايب(    

الجديد  االخشيدي  كافور  كان 
يف مرص أول من دّشن يف القرن 
وقافلة  التطبيع  قطار  املايض 
واملعّز  نارص  قاهرة  يف  التطبيع، 
بفعله  ولّعله،  الدين.  وصالح 
املطبّع قد فتح األبواب للرجعية 

من  متطر  وهي  االستسالمية  مشاريعها  فتهاطلت  لتخضع. 
القياس،  عىل  مشاريعها  فجاءت  الّسوء.  مطر  التطبيع  سامء 
املناكيد  من  الردة  قوى  تهافت  وكرثة  األنفاس،  زمن حبس  يف 
األنجاس. مرشوع بورقيبة، يتلوه مرشوع فهد ليصّب يف مرشوع 
ريغان حتى نصل إىل قمة اإلفالس يف فاس. ومن تلك املشاريع 
عام  يخرج  الجبانة،  الرجعية  ضلع  من  واملتوالدة  املستنسخة 
يف  واملوجز  واملخترص  وامللّخص  املكثّف  املرشوع  ذلك   2002
تلك  بريوت.  قمة  الكرام  القرّاء  ساديت  هي  تلك  املوت.  قمة 
الخائنة  الرجعية  العربية  األنظمة  شعار  لّخصها  التي  القمة 
القمة  تلك  السالم«. ومل تكن  الخط »األرض مقابل  عىل طول 
إليه  أشار  الذي  الرهيب  الصهيوين  املوت  قطار  يف  محطة  إال 
الشهيد املغتال معّمر القذايف. فال هم أخذوا األرض، وال متتّعوا 
الكانتونات،  من  جزر  عن  عبارة  األرض  فكانت  »بالسالم«. 
املستوطنون  القطعان  بها  يحيط  الصهيونية،  واملستوطنات 
الصهاينة من كل ركن وزاوية وتلّة وربوة وسهل وحاوية. ومن 
ثم ستجيء القمم، قمة تلد أخرى، قمة تكّرر األخرى يف الخيانة 
والتامدي يف التهافت عىل االستسالم واالنهزام واالنخرام. حتى 
فكان  والطاعة.  الوالء  فيها  قّدموا  التي  القمم  قّمة  جاءت 
»التطبيع  نقصان.  بال  والبيع  الخذالن  يف  املزايدة  شعارها 
ظلت  وهكذا  الكامل«.  »السالم  أي  االستسالم  مقابل  الكامل 
عىل  والحفاظ  كافور  لخط  وفية  العهد  عىل  العربية  الرجعية 
الطابور ومزمار مشايخ القرضاويني وغريهم. حتى جاء موسم 
والفني،  والريايض  والتجاري  واالقتصادي  السياحي  التطبيع 
لقبيلة  ريايض  وفد  فهذا  العريب«.  »الربيع  مرحلة  بعد  خاصة 
آل حمد يتصهني، وذاك وفد سياحي مطبّع من قبيلة آل نهيان 
باالمارات يتمسكن، وتلك مجموعة متصهينة من أراذل الفنانني 
التونسيني تتفّنن يف العهر يف زمن الحكام الجدد وتتمّعن. وبعد 
الحرب  »املجيد«»بأّن  عهده  يف  الجديد  كافور مرص  أمىض  أن 
مع »إرسائيل« لن تعود،ـ ولن تفيد«. هاهو األمري سلامن يكّرر 
ويلوك ويعيد« زمن الحرب مع »إرسائيل وىّل ومىض ولن يعود 
أن يجيء  الصدفة يف يشء  قبيل  من جديد«. ولعله ليس من 
الخامس والعرشين من شهر جوان،  القمة يف عامن يف  مؤمتر 
التطبيعي  املسار  لهذا  تتويجا  باعتباره  البحرين،  ورشة  باسم 
الفلسطينية من خالل صفقة  القضية  تصفية  فقط  منه  املراد 
القرن التصفوية االستسالمية. وذلك بعد أن فشلت كل الحلول 
التصفوية واملشاريع التسووية عىل صخرة املقاومة بكل أشكالها 
وعىل عناد الجامهري الفلسطينية الزاحفة عىل العدّو، ترتبص به 
وترتّصده يف كل حني ويف مكان. فهاهي املقاومة هي املقاومة. 
وهاهي  املواجهة كل املواجهة لجامهرينا يف األرض الفلسطينية 
املحتلة تبعث برسائلها الثورية يف وجه قمة االستسالم والتطبيع 
والعربدة األمريكية والصهيونية التي تقودها الرجعية العربية 
الخيانة  رباعي  والسعودية  واإلمارات  واألردن  مرص  بزعامة 
واالستسالم. فدوسا دوسا باألقدام يا دعاة االستسالم. فالجامهري 
سبيال  الثورة  بغري  تؤمن  ال  الخليج  إىل  املحيط  من  العربية 
بغري  تقوم  لن  العربية  الجامهري  العدوان واالنتقام.  مهام كان 
الزحف الجامهريي أسلوبا وطريقا للتحرير ودّك عروش العمالء 

والخونة واألزالم. فدوسا دوسا باألقدام يا دعاة االستسالم.

* شمس الدين العوين    

البارزة  العربية  الفعاليات  من  الفنون«  »ربيع 
واالبداعات..شهد  للفنون  شاسع  مجال  بتونس.. 
الشعراء  صوالت  سنوات  قبل  األوىل  دوراته  منذ 
نزار قباين وسعدي يوسف وأدونيس وأمجد نارص 
وغريهم..  تونسيّون  وشعراء  رشيد  هاشم  وهارون 
وسميحة  العالييل  عزت  منهم  الفنانني  وجوالت 
ومخرجون  وممثلون  تشكيليون  وغريهم..  أيوب 
اآلن  تذكرهم  واعالميون...  ونقاد  ومرسحيون 
القريوان بأزقتها وحوانيتها وابواب مدينتها وأهلها 

الطيبني..
هكذا تشهد مدينة القريوان انتظام فعاليات الدورة 
23 ملهرجان ربيع الفنون بالقريوان بداية من يوم 
حميدة  السيدة  بإدارة  وذلك  القادم  جوان   21
الحليوي لتتضمن عديد املحطات الثقافية والفنية 
ذاكرة  »القريوان  هو  عنوان الفت  املتنوعة. ضمن 

الفنون«. 
فعاليات هذه الدورة ملهرجان ربيع الفنون الدويل 
تنتظم يف الفرتة من21 إىل 25 جوان الجاري يف عدد 
من الفضاءات كبيت الشعر واملركب الثقايف وقاعة 
الفنون  وساحة  األغالبة  وفسقية  الكربى  العروض 
وضمن  للثقافة  الجهة  مندوبية  من  بدعم  وذلك 
الثقافة مدن الفنون حيث تفتتح  تظاهرات وزارة 
إللنشاد  العوامرية  لفرقة  الفنون  بساحة  بعروض 
وتنشط  األطفال  ورقصة  العمالقة  والدمى  الصويف 
االفتتاح االعالمية كرمية الوساليت ويتضمن الربنامج 
عرض  منها  الثقافية  الفنية   العروض  من   جانبا 
واملايسرتوعازف  سالف  للمطربة  القريوان«  »شذا 
الكامن البشري الساملي مع تكريم ضيوف املهرجان 

التشكيلية  العروض املرسحية واملعارض  اىل جانب 
الشعرية  واألمسيات  والعلمية  الثقافية  واملجالس 
بخيت  جامل  املرصي  للشاعر  شعرية  قراءة  منها 
وأمسية شعرية مبشاركة حافظ محفوظ واملنصف 
الوهايبي وآدم فتحي ورشبل داغر وفوزية علوي 
بولربس..  ولويزة  حبيب  وبروين  النرصي  وفتحي 
العمالقة  للدمى  التنشيطية  األمسية  نذكر  كام 
بالفنون  الخاص  واملعرض  الصويف  اإلنشاد  وعرض 
التشكيليني  الفنانني  من  عدد  مبشاركة  التشكيلية 
سايس  الحاج  وعدنان  الثابويت  الحميد  عبد  منهم 
ماين  وسليم  عبان  ونجيب  الرمضاين  وعبداللطيف 
وعمر كريم ودرة دعلول وبشري القهواجي وشكري 
ونجيبة  القايض  ووفاء  العزعوزي  وزياد  الفايس 
وحسني  ميالد  وخالد  عياد  الهادي  ومحمد  عبان 
القريواين  ومنجي  الخشني  الرزاق  وعبد  عطي 
الفرات.  بن  »أسد  الثقايف  املركب  ببهو  وذلك 
بقيادة  سالف  للفنانة  فني   بعرض  االفتتاح  ويتم 
العازف واملوسيقي  بشري الساملي اىل جانب العمل 
الوهايبي  للمرسحي حامدي  »جويف«  املرسحي  

بقاعة العروض الكربى. 
إىل  إضافة  للمدينة  زيارة  الثاين  اليوم  برنامج  ويف 
أمسية شعرية لعدد من الشعراء وسهرة فنية. ويف 
الدورة كذلك يوم سياحي مبساهمة وزارة السياحة 
الثقافية«  »السياحة  حول  بعنوان  علمية  وندوة 

وسهرة لعرض فيلم »الجايدة« لسلمى بكار.
برقادة  اإلسالمية  الفنون  متحف  اىل  زيارة  وهناك 
وفيه  السياحة  وزارة  مبساهمة  سياحي  ويوم 
تنشيطي  واستعراض  التقليدية  للصناعات  معارض 
للفرق الفولكلورية وشعر شعبي وعروض مداوري 
القريوانية  الشعبية  الألكالت  وتذوق  وفروسية 

الثقايف بخصوص  بفسقية األغالبة وحوار باملجلس 
والعراق  تونس  من  مبشاركات  الثقايف«  »اإلعالم 
للمخرج  »بورتوفارينا«  رشيط  عرض  جانب  اىل 
االختتام  خالل  نشاط  وهناك  اللطيف  إبراهيم 
الفنون  ذاكرة  يف  »القريوان  حول  ثقايف  مجلس  يف 
العاملية« مع السهرة الخاصة للفنانة نوال غشام... 
ومشاركات  الدورة  أيام  طيلة  متنوعة  أنشطة 
ملبدعني وفنانني وعدد من الفرق وهنا نذكر العرض 
منرب  وينتظم  الطلق  الهواء  مبرسح  للراب  الشبايب 
حوار بعنوان »السياحة الثقافية« برئاسة د. حاتم 
للسياحة  الجهوي  املندوب  ومشاركة  الفطنايس 
الثقافية  للشؤون  الجهوي  واملندوب  قلوعية  خالد 
نجيب بوراوي والسادة مراد الرماح والسيد العالين 
ببيت  وذلك  مفتاح  والصحبي  الشهيبي  وزهري 
»من  موسيقي  عرض  وهناك  بالقريوان...  الشعر 
النوى« للفنان حاتم دربال.. املجلس الثقايف ينتظم 
ضمن عنوان »االعالم الثقايف« ويديره األستاذ عبد 
حبيب  بروين  االعالميني  مبشاركة  فرحات  املجيد 
ومصطفى  رجب  بن  ومحمد  الحاج  وحكمت 
وذلك  الله  قصد  وسامح  جغام  والحبيب  عبدالله 
»فاح  موسيقي  عرض  مع  بالقريوان  الشعر  ببيت 
العنرب« للفنان الهادي عينني ومرسح الهواء الطلق 
ويف اليوم الخامس للمهرجان يوم الثالثاء 25 جوان 
»القريوان  بعنوان  ثقايف  مجلس  ينتظم   2019
معز  الدكتور  بإدارة  العاملية«  الفنون  ذاكرة  يف 
الوهايبي  املنصف  من  كل  ومبشاركة  الوهايبي 
بفضاء  وذلك  كريم  وعمر  بوقرة  الجليل  وعبد 
ليسهر  بالقريوان  الشعر  ببيت  واللقاءات  الندوات 
جمهور الدورة مع حفل للفنانة نوال غشام بقاعة 

العروض الكربى.

يف فعاليات الدورة 23 ملهرجان ربيع الفنون الدويل بالقريوان )21 - 25 جوان(:

فنون وإبداعات ومجالس حوارية

الوضع  حول  واملواقف  املالحظات  بعض  رضوريا  يل  بدا  ما  كل  سأقدم 
السيايس بالبالد وطبعا عىل أساس توجه وطني شعبي ذي أفق اشرتايك. وملن ال 
يعرف معنى الِحمري فهي حبّات تراب لونها أحمر مييل اىل السواد، عشت معه 

حني تهّب الريح فيأتينا اىل منازلنا من الجبل األسود ملنجم الحديد بالجريصة.
- تونس يف جينيف: تم االسبوع املايض اجتامع لدى منظمة العمل الدولية 
االتحاد  وعن  الحكومة  عن  ممثلون  التونيس  الجانب  من  وحرض  بجينيف 
وخاصة  األعراف  ومعهم  الشاهد  األعراف جامعة  وعن  للشغل  التونيس  العام 
من  شاكني  ألسيادهم  و»لحسوا«  وتباكوا  تحدثوا  كونكت  عن  الرشيف  طارق 
الرأس  به  يقوم  الذي  للنهب  الشغل  اتحاد  رأسهم  الفقراء وعىل  »تفّهم«  عدم 
وأبنائهم   بناتهم  وجلود  أردافهم  عاملتهم  يف  به  و»يرطبون«  االستعامري!  مال 
وشيخات نسائهم وأمهاتهم. حقيقة ودون تهّكم مساكني أغبياء البالد فعليهم أن 
ينفذوا صاغرين أوامر أسيادهم األجانب ويف نفس الوقت نحن الفقراء باتحادنا 

وقلبنا الحديدي نرعبهم »منخلوهمش يرقدو«.
- انتخابات نعم، انتخابات ال: مليون ونّص مسّجل جديد، مرشوع تنقيح 
ذلك،  الربملان، وضع سيايس غري واضح كالم وتحبري حول  االنتخابات يف  قانون 
ليديل كل من رجال السياسة ونسائها، بتحليالت ركيكة وراءها املصالح والسيولة، 
ليؤكد أحدهم رضورة قيام االنتخابات واآلخر رضورة تأجيلها. يف رأيي نباحهم 
ونتائجه سواًء وقعت االنتخابات يف تاريخها أم تأجلت لن يؤدي ذلك إال إىل برْكة 
متعفنة أو بالوعة نتنة، الرصاع »االنتخايب« يف ظّل منظومة االنتقال الدميقراطي 
القامئة منذ حكومة السيايس مارس 2011 ال تعطي سوى تركيبات خائنة عميلة 
األورويب  لالتحاد  مومس  هي  أ  بينها  الوحيدة  والفروقات  للشعب  معادية 
بفرنسا واملانيا وعمالء قطر ومعها تركيا أم المريكا وأذيالها آل سعود واإلمارات 
فلتسقط جمهوريتهم الوسخة وهي ال محالة ساقطة عام قريب وإن اتحد عمالء 
االستعامر من نهضة ونداء وأتباعهم  وحلفائهم »وانتهازيني وإصالحيني« فهم 
ومعهم كل االمربياليات ومؤسساتها لن يجدوا االستقرار فاألسياد ذاتهم يف أزمة 
عميقة غري قادرين عىل الخروج منها ال يف أمريكا وال يف أوروبا فام بالك بأن 
يجدوا سلطة مستفردة بأذنابهم املحليني خاصة ان شعبنا وعىل رأسه كادحوه 

باتحادهم يقاوم ويناضل ويراكم التجربة نحو فرض خياره الوطني عن طريق 
حكومة شعبية عادلة.

الظاهر  من؟  يحّب  ومن  من؟  يغلب  من  والشاهد:  الغنويش  الباجي،   -
أن الشاهد معتقد أو »ركبوهالو« أنه سيغلب الكّل وان الغنويش يعشقه وأن 
الّسبيس يحبه، أما راشد فإن تركنا حديثه عن تفتيشه عن العصفور النادر ففي 
الشاهد  الصغري  الحبيب  يهجر  وبدأ  الباجي  بيس  الهيام  يف  بالغ  األخرية  املدة 
الجميع  الّصغري مع علم  السبيس فيبدو مقهقها يالعب  أما  حّن إىل »العزوز«، 
مبدى حقده عليه ويقبل مواعدة الّضبع دون إبداء أي رغبة يف إعادته إىل فراش 

الزوجية.
- سرب اآلراء وحكاية قيس وعبري والرتّاس: قالوا ما قالوا يف سيغام ومعها حسن 
الجميل، ال علينا ولن نزيد عاّم قالوا املهّم استاذ الدستور وبنيّة بن عيل ونسيبة 
ماكرون يقول ويحلّل بأنهم زفزاف السياسة يف البالد. ومهام تكن نتائجهم فلن 
تكون سوى داخل املنظومة فالزالزل يف السياسة لها نساؤها ورجالها: جحافل من 
العراة الحفاة من كادحي املدن واألرياف، معاويل واقالم من املصانع واملدارس، 
وجبال  سباسب  تطاوين،  برتول  حيث  الصحراء  أرايض  يدق  كرام شعب  جياع 
الغرب رؤوسهم أعىل من املوت. غولّة أحيائنا الشعبية أولئك دّم وعظام وقلب 
وطاقة الزالزل فكان بهم جانفي 78 و84 ديسمرب وفيفري 2010/ 2011، فيفري 
وجويلية واوت 2013 و»جانفيات« ستنجب جانفي قاتل وسرتون الزالزل فعال.

- يسارنا الجبهة مازالت يسارنا: أعرف كم من طريق ومن معارك خضتها. 
تجمعني   وانتصارات  وهزائم  معارك  من  وكم  الظالم  يف  درب  من  وكم  أعرفها 
بهّن وبهم قيادات الجبهة من حزب العامل والتيار الشعبي ومن الوطد املوحد 
والبعثيني والرتوتسكيني.  املجد »للجبهة الشعبية«. الدوام ألبناء الطاهر الحداد 
ومحمد عيل الحامي وفرحات حشاد. أقولها وأنفي عاٍل ومن له عكس ذلك فلن 
يردها عيّل: االتحاد العام التونيس للشغل من خالله ميّر بناء وطن جميل نسري 

عىل درب برنامجه االقتصادي واالجتامعي والثقايف.
  * جالل بن بريك الزّغالمي

ِحْمري من الجبل األسود
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ــ 1 ـ

أطلقت الرياضية سمية البوسعيدي رصخة أمل من املغرب بعد ان وجدت نفسها متورطة يف 

عقد اهداف كان من املفروض ان تعده وزارة الرياضة منذ شهر جانفي 2019 ـ والنهم مل ينفذوا 

نفسها  الخصوصية  االحتياجات  ذوي  من  وهي  االوملبية  الرياضية  هذه  وجدت  فقد  وعودهم 

مورطة يف تربص يف املغرب عليها ان تدفع مقابله ماال!  

ــ 2 ــ

اعالن رصخة  إىل  دفعتها  الديون  ورطة  فإن  الدفع  عىل  تقدر  ال  »الرياضية«  هذه  وألّن   ...

»االنتحار« هناك يف املغرب! هنا اسأل من املسؤول عن هذا؟! ونحن الذين اصبحنا »اضحوكة« 

اسأل واعرف مسبقا ان ال احد سيجيبني لسبب واحد الن كل واحد ـ غري مهتّم إالّ بحاله واحوال 

اصدقائه!!

ــ 3 ــ

هل استمعت الوزيرة سنية بالشيخ إىل رصخة البوسعيدي ام هي »ما عندهاش وقت«؟ اسأل 

الريايض خاطيه فهو مهتم  بامللف  املكلف  الدولة  الوزيرة غري مهتمة وكاتب  ان  واعرف مسبقا 

بأشياء اخرى والنتيجة ان القطاع ضاع بني الخالفات الشخصية وبني جامعة الباحثني عن الكرايس 

دون اهلية لذلك!!

 ــ 4 ــ

كنا نعتقد أنّه مبجيء سنية بالشيخ إىل وزارة الرياضة ستتحسن االحوال اال ان االحوال ساءت 

بدرجة كبرية جدا وهو ما ينبئ مبستقبل غامض لكل الرياضات يف ظل »هذاكة هو املوجود االن« 

من تناحر وتنابز وتراخ وعدم اهتامم!

ــ 5 ــ

قد يقول قائل اين الخلل طبعا نجيبكم بتداخل االدوار بني اللجنة االوملبية ممثلة يف رئيسها 

محرز بوصيان وكاتب الدولة للرياضة أحمد قعلول اذ لكل واحد منهام توجهه ورجاله ولن نضيف 

جديدا لو قلنا ان كل منهام مترتس وراء هدف معني والنتيجة ضياع ملفات الرياضة التونسية! 

ــ 6 ــ

هنا يقفز السؤال االهم اين رئيس الحكومة من كل هذه الرصاعات الخفية والواضحة اسأل 

واعرف ان الشاهد ال يعنيه النجاح او الفشل وانا ما يريده هو إرضاء االحزاب عليه وانهاء مرحلته 

بأي طريقة وهو الذي حصلت عىل مقربة منه واقعة الكرايس يف اليوم الوطني للرياضة وعمل 

روحه شاهد ما شافش اي يشء!

ــ 7 ــ

ملن سنشكو امر هذه الرياضة العليلة يف ظّل رصخة سمية البوسعيدي التي ادمت القلوب. أمل 

يشاهد رئيس الحكومة صورها عىل املواقع االجتامعية واين املستشار االعالمي للشاهد! الحقيقة 

مل افهم كيف تسري هذه الدولة وما الذي عندها مهم؟! 

ــ 8 ــ

هل من حق كاتب الدولة للرياضة ان يفعل ما يريده ـ كام يفعل يف داره اين املجتمع املدين 

بعد رصخة البوسعيدي اين الجامعات ام كلهم مكتفون بالفرجة فإىل اين ستقودون هذه الفرجة 

التي طالت اكرث من اللزوم وبالتايل »كرهتنا« يف حاجة اسمها ثورة! واال ماذا يعني عدم املحاسبة 

وعدم السؤال عىل بطلة مل تطلب منهم اي مساعدة بل هي تطلب حقها لتواصل عطاءها الريايض 

وترشيفها لتونس يف املحافل الدولية!

ــ 9 ــ 

بعد سنوات طويلة قضيتها يف امليدان الريايض مل افهم ما الذي يريده مسؤولو ما بعد الثورة 

وماهي اهدافهم وكل الرياضات وضعها يف تراجع ان مل نقل انها يف حالة يرىث لها!

ــ 10 ــ 

فكام  وبالتايل  رأسها  عىل  يكونوا  ان  االقدار  شاءت  الذين  كوضع  تونس  يف  الرياضة  وضع 

تكونوا يوىّل عليكم رصخة سمية البوسعيدي تأكيد عىل ان الرياضة دمروها ومل يرتكوا فيها شيئا 

جميال للتباهي! الغريب انهم متى تحقق نجاح بالصدفة تراهم جميعا يسارعون الخطی لالحتفال 

باملنجز والحال انهم مل يقدموا اي يشء ليتحقق هذا االنجاز لوال عزمية وارصار البعض عىل النجاح.

ــ 11 ــ 

* يف جملة مفيدة: من ينقذنا من هؤالء املسؤولني الجدد بعد ان بلغ األمل مداه.

رصخة سمية البوسعيدي!

قبل البدء
يكتبه رمزي الجباري

رياضة

تجديد لكوليبايل وكوم يف الرتجي!!
يستأنف الرتجي الريايض تحضرياته للموسم الريايض 2019 ـ 2020 يوم 2 جويلية 
2019 بالحديقة »ب« بإرشاف املدرب معني الشعباين. هذا وقد نجحت هيئة حمدي 
املدب يف اقناع كوليبايل وفرنك كوم بالتّمديد للفريق إىل حدود سنة 2022 فيام مازالت 
املفاوضات متواصلة مع غيالن الشعاليل الذي تلقى عرضا من األهيل السعودي للعب 

له.
وقد بلغنا أّن الشعاليل تحّدث إىل مسؤويل األهيل السعودي يف تونس إالّ أنّه مل 
ميض للفريق ولو أّن هناك من يؤكد أّن امكانية بقاء الشعاليل واردة بعد ذهاب بڤري 

إىل العدالة السعودي.
حسني

يف انتظار موعد 28 جوان

املنتخب خّيب اآلمال امام أنغوال 
والعرثة ممنوعة أمام مايل..

إنتظر الجمهور الريايض التونيس خروجا متميزا لكتيبة الفرنيس أالن جرياس يف اوىل مقابالت كان مرص 2019 إالّ ان 
الذي حصل كان عكس كل االنتظارات اذ اكتفى املنتخب بالتعادل )1 ـ 1( مع تقديم اسوأ مردود عىل االطالق يف 10 
سنوات االخرية كام كشف هذا املردود عىل امليدان نقائص كثرية يف عالقة الالعبني فيام بينهم اذ رفض يوسف املساكني 
ان يغريه جرياس وهو نفس قرار الخزري وبالتايل بقي الرصار يف خارج امليدان ولو اّن مقابلة انغوال دخلت التاريخ بكل 
ما فيها فاننا بأعىل الصوت نقول اّن وديع الجريء تدخل يف اختيار التشكيلة وتوجهاتها كام ان منتخب تونس ضاع بني 
توجهات املدرب وارادة رئيس الجامعة بفرض اسامء بعينها والحال ان ال مكان لها يف التشكيلة عىل كل حال الذي حصل 
حصل وقد يكون املنتخب قد خرس نقاطا لكنه مطالب بتعويضها امام منتخب مايل القوي واملدعم بأبرز عنارصه الالمعة 
وقد اكد العبوه علو امكانياتهم يف منازلتهم ملنتخب موريتانيا والرضب برباعية )4 ـ 1( مقابلة مايل ستكون مفتاح الرتشح 
إىل الدور الثاين اذ يحتاج املنتخب إىل نقاطا الفوز والفوز لن يأيت اال مبراجعة عديد النقاط ومنها أساسا نقطة االعتامد 
عىل تشكيلة مثالية قادرة عىل تحقيق املبتغى واملبتغى االسايس هو الفوز وهو ما نريده جميعا بعيدا عن كل فلسفة 

ال تخدم املنتخب.
* حسني

وأخريًا اقتنع لومار

سنة اضافية مع النجم 
الساحيل وأمل يف البقّية

كان من املنتظر أن يغادر الفّني الفرنيس روجي لومار حضرية النجم الساحيل وقد 
النهايئ إىل مفتتح املوسم الريايض الجديد  أعلن ذلك بنفسه لكّن تأجيل مقابلة الدور 
دفعه للبقاء ألنّه يبحث عن تتويج جديد مع النجم الساحيل الذي مّدد له سنة واحدة 

وبهكذا قرار يكون لومار قد أسعد من رغبوا يف مواصلته ملهامه مع النجم الساحيل ألّن الحقيقة أّن هذا الفّني غرّي الكثري 
من األشياء يف صلب النجم بعد بداية موسم كارثية مع شهاب اللييل ثّم البلجييك ليكانز.

 محســني
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عادل الدعداع:

ال للرئاسة، نعم للتواجد يف هيئة 
نادي حامم األنف

بعد أن ترّدد اسمه للعودة إىل رئاسة نادي حامم األنف سألت »الشعب« عادل 
الدعداع عن هذه العودة فنفاها جملة وتفصيال ثّم عاد ليؤكد أنّه قبل بالعودة إىل 
حضرية نادي حامم األنف كمسؤول ضمن الهيئة التي ستكون عىل رأس الفريق أّما 
كرئيس لها فهذا غري وارد باملرّة ألنّه مل يجد مساعدة يف وقت سابق فام الذي تغرّي 

ليعود عىل رأس النادي أمام انسداد أفق النجاح.
وأضاف الدعداع للشعب أّن نادي حامم األنف عاش الغرصات يف السنوت املاضية وعىل أهله أن يساعدوه وإالّ 

فإنّه سيندثر بعد أن مّل كّل من يتحّمل مسؤولية يف صلبه مساعدة ال تأيت.
رمــزي

فرات 
العكرمي 

رئيسا جديًدا 
لألوملبي للنقل

توىّل الالعب السابق لألوملبي للنقل فرات 
بعد  املالسني  فريق  رئاسة  مهّمة  العكرمي 
يكون  أن  قبّل  الذي  الكعبي  عيل  مع  تجربة 
الدين  محي  مبعيّة  الجديدة  الهيئة  ضمن 
هبيطة الذي منعه من العودة إىل دفّة الرئاسة 
)65 سنة( وسيكون إىل جانب فرات يف خطّة 
مساعد أول الالعب السابق رضا بن عاّمر فيام 
سيتواجد يف الهيئة كّل الالعبني الذين يريدون 

استعادة املايض املجيد للفريق.
عيل

الودادية الوطنية للربيد التونيس تبعث الفرحة 
داخل األرس يف رشاكة مع بنك الوفاق

مرة أخرى تصنع الودادية الوطنية للربيد التونيس الحدث وتدخل الفرحة عىل نفوس األرسة الربيدية بانجازاتها ومبادراتها القيمة وبرامجها 
العمل االجتامعي والثقايف والريايض والسياحي  اتفاقيات رشاكة مع عدة مؤسسات وعملها املثمر يف سبيل مزيد تدعيم  القيام بعدة  املتعددة 
والرتفيهي فالودادية سجلت حروفها من ذهب وقامت بابرام عقد اتفاقية رشاكة مع مؤسسة بنك الوفاق يف شخص ممثلها القانوين السيد عبد 
اللطيف الرتيك رئيس الودادية الوطنية للربيد التونيس ورئيس 
جديدا  استثامرا  يبني  وهذا  الوفاق  لبنك  التجاري  القطب 
وذلك  الجنوب  اىل  الشامل  من  الربيديني  اهداف  لتحقيق 
للربيديني  البنك  سيوفرها  التي  باالمتيازات  التمتع  اطار  يف 

املنخرطني واملبارشين وخاصة للمتقاعدين.
املسؤول  مقدمتهم  ويف  املديرة  الهيئة  العضاء  فربافو 
رئاسة  توليه  منذ  الذي  الرتيك  اللطيف  عبد  السيد  الناشط 
الودادية الوطنية اعطى ديناميكية متميزة ولتحسب له هذه 
املجهودات الجبارة التي يقوم بها الدخال الفرحة عىل االرسة 

الربيدية.
* رمزي 

حرية بسبب الصكوك:

الجلسة العامة 
للجليزة يوم 14 

جويلية
منصب  من  املرزوقي  غّسان  انسحاب  تأكد  بعد 
العامة  الجلسة  أّن  رسميا  تأكّد  قابس  ملستقبل  رئيس 

االنتخابية ستنعقد يوم 14 جويلية القادم.
ويذكر أّن الجليزة تعاين أزمة عدم الثقة بني أبنائها بسبب الصكوك الراجعة هنا 
علينا االشارة إىل إيقاف املسؤول صويلح موىس أمني مال امللعب الڤابيس إلمضائه عىل 
صكوك رجعت دون خالص وهي باملاليني طبعا كام سجلنا يف الساعات املاضية ايقافا 

تحفظيا تعرّض له رئيس امللعب الڤابيس سابقا صابر الجامعي لنفس السبب.
ضّده  صدرت  نجيمة  بن  ابراهيم  املسؤول  لكون  لنشري  مستقبل  إىل  نعود  هنا 
األيّام  هي  فهل  املستريي  أحمد  املسؤول  أخرى  أحكاًما  تالحق  فيام  قضائية  أحكام 

الصعبة للكرة الڤابسية؟
رمــزي

الفرنيس زفونكا 
يدرب هالل الشابة

بعد موسم سلبي عىل جميع املستويات غرّي الفّني الفرنيس 
الشابة  هالل  مع  عقدا  ليميض  االفريقي  من  توّجهاته  زفونكا 
الصاعد حديثا إىل الرابطة األوىل كام اتفقت هيئة توفيق املكرش 
مع حارس امللعب القابيس عيل القلعي ويذكر أّن هيئة هالل 

الشابة عّددت من اتصاالتها بعدد كبري من الالعبني وقد تستفيد من الخارجني عن نصاب النجم الساحيل.
عزيز

يف بن عروس

بسبب انتقاد رئيس البلدية 
محب برتبة مسؤول يف 

السجن
الكل  اّن  مبا  التونسية  الرياضة  االمور يف  بنا  أين ستنتهي  اىل  ندرك حقيقة  ال 

يفعل فيها فعله نقول هذا بعد ان تعددت التهم واالتهامات بني الجميع ولعل ما 

حصل يف سبورتينغ بن عروس يغنينا عن كل تعليق اذ تفيد التفاصيل التي تحصلنا 

رئيس  حسب  مسؤول  مسؤوال  محبّا  ان  السبورتينغ  هيئة  من  مصادر  من  عليها 

النادي نادر الصيد انتقد تعسف رئيس بلدية بن عروس عىل شبان النادي من خالل 

كتابته عىل حائطه يف الفيسبوك اال انه فوجئ بفرقة امنية توقفه وتودعه السجن 

بعد شكوى رفعها ضده رئيس البلدية املحب او املسؤول اسمه مراد املعروف هنا 

نقول ملاذا يحصل هذا وإىل متى ستتواصل هذه القرارات والحال انه كان ميكن حل 

الخالف بالحسنى بعيدا عن السجن وااليقاف اللّه يهدي عىل كل جميع االطراف 

اذ البد من حلول.
* رمزي
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االخرية

تعّددت يف الفرتة األخرية وتحديدا خالل اسبوع واحد عمليات اختالس 
فيها  تورط  االختالسات  هذه  املليار..  تجاوزت  ضخمة  مالية  مبالغ 
موظفون تابعون لفروع بنكية وقباضة مالية بـ 4 واليات، حيث قام 
احد املوظفني ببنك بجهة سوسة باختالس مبلغ بالعملة الصعبة يقدر 
كام  املركزي.  البنك  اىل حساب  للتحويل  معدا  كان  اورو  الف   27 بـ 
جدت عملية اختالس أخرى بأحد الفروع البنكية بجهة املنستري حيث 
عمد موظف البنك اىل االستيالء عىل أكرث من 420 الف دينار وذلك من 
خالل تدليس االمضاءات الخاصة بالحرفاء فاستوىل يف بداية االمر عىل 
اموال حريفة وقدر املبلغ املستوىل عليه بـ200 الف دينار ثم يف مرحلة 
ثانية استوىل عىل 220 ألف دينار تابعة لحريفة ثانية وهي امريكية 
الجنسية تعمل بسلك التعليم مبؤسسة تعليمية خاصة بوالية املنستري. 

وقد فّر املتهم اىل الجزائر مع ثالثة عنارص تورطوا معه.
باالضافة اىل ذلك قام موظفان بالقباضة املالية بسيدي بوزيد باختالس 
النيابة  حوايل 20 الف دينار، وقد تّم إيقاف املوظفني بعد ان أذنت 
العمومية بذلك. وقام موظف فرع بنيك بالقريوان ايضا باختالس 320 
بالفرار خارج  ثم الذ  الحرفاء  إمضاءات  تدليس  دينار من خالل  ألف 

البالد.

115 عملية طالت البنوك والرشكات واملستشفيات
عىل  واالستيالء  املنظمة  السطو  عمليات  ان  املتوفرة  املعطيات  تفيد 
بنوكا  طالت  عملية   115 من  اكرث  االن  حد  اىل  بلغت  الدولة  اموال 
ورشكات ومستشفيات، حتى انه تم التفطن منذ فرتة قصرية اىل اختالس 
4500 دينار من الخزينة الخاصة بأحد املحاكم يف تونس الكربى. وقد 
االختالسات  احتساب  دون  املليارين  العمليات  تلك  خسائر  تجاوزت 
التي تورطت فيها اطارات من مديرين ورؤساء فروع ومكلفني باإلرشاف 
عىل الخزائن، وقد تم ايقاف نحو 50 متورطا بني مسؤولني ومنحرفني 
يف حني تحصن البعض اآلخر بالفرار ويجري التحقيق مع اخرين يشتبه 
يف تورطهم يف عمليات اختالس كلفت الدولة خسائر كربى.ومن أخطر 
باملليارات من خالل  اموال قدرت  التحيل يف تونس هي رسقة  قضايا 
قرصنة البطاقات البنكية. وحسب التحقيق فإن شبكة تتكون من 14 
شخصا يتزعمها شخصان يبلغ األول 35 سنة من عمره والثاين 17 سنة 
أن  إىل  التحقيق  أشار  املايل. وقد  القضايئ  القطب  إحالتهام عىل  متت 
مبلغ  عىل  واستولت  بنكية  بطاقة  ألف   250 قرابة  قرصنت  الشبكة 
يناهز 7 مليون دينار. وحسب املعطيات املتوفرة فإن الشبكة حاولت 
السيطرة عىل بيانات رشكة عاملية إضافة اىل الرشكة التونسية للمالحة 
التجارية الكربى. وليست املرة  ورشكة نفطية وسلسلة من الفضاءات 
خالل  من  بنكية  حسابات  عىل  تحيل  عمليات  فيها  تتم  التي  األوىل 
الجاري،  العام  االئتامن. ففي مطلع شهر جانفي من  قرصنة بطاقات 
متت اإلطاحة بشبكة خطرية تضّم 11 عنرصا، تعّمدوا قرصنة بطاقات 
بنكيّة أجنبية والقيام بعديد الرشاءات الوهمية من مسدي الخدمات 
املالية  العائدات  وتقاسم  األنرتنات،  شبكة  عىل  منشورة  مواقع  عرب 
حجز  وتّم  الرشكات.  بعض  وأصحاب  والوسطاء  القراصنة  بني  الكبرية 

بنكية  ببطاقات  خاصة  بيانات 
عائدات  من  سيارات   5 مرسوقة، 
رشاء  وصوالت  القرصنة،  عملية 
وهمية، هواتف جوالة، وحواسيب 
أنشطتهم  يف  استعاملها  تّم 

املشبوهة.

رسقة 20 مليارا سنويا
عىل  السطو  عمليات  اىل  باإلضافة 

انفكت  ما  التي  العام  املال  رسقة  جرمية  هناك  املالية،  املؤسسات 
تتفاقم خالل السنوات األخرية، ورغم غياب أرقام دقيقة وإحصائيات 
أنه  إىل  تُشري  األرقام  بعض  فإّن  املنهوبة  األموال  حجم  حول  رسمية 
يتّم سنويا رسقة ما يقارب 20 مليون دينار. وحول هذا املوضوع اكد 
رئيس الجمعية التونسية ملكافحة الفساد إبراهيم امليساوي ان جرمية 
اختالس املال العام يف تونس ارتفعت بشكل كبري، وباتت اليوم تشمل 
كّل املجاالت وبالتايل ال ميكن حرصها يف قطاع دون آخر. وأوضح أن 
وأكد  املنقولة.  واألموال غري  املنقولة  األموال  املذكورة تشمل  الجرمية 
أدت  القانوين  النص  يف  الواردة  النقاط  عديد  أّن ضعف  ذاته  املصدر 
إىل تزايد عدد عمليات االستيالء عىل املال العام، ُمؤكدا أّن نص اإلطار 
الترشيعي الحايل ال يتامىش مع تطور املخططات اإلجرامية. ودعا رئيس 
الجمعية إىل رضورة تشديد العقوبات ضّد املخالفني، قائال إنّه من غري 
التقاعد وغريها  املعقول أن يتّم أيضا متتيع املوظفني املخالفني مبنحة 

من االمتيازات املالية التي مُتنح للمتقاعدين…
تسمح  ما  غالبا  التأديبية  اإلجراءات  طول  أّن  عىل  امليساوي  وشّدد 
للموظف مرتكب جرمية االختالس بإعدام الدليل والتخلص من كّل ما 
ميكن أن يُثبت اإلدانة. ويف السياق ذاته، أفاد رئيس جمعية مكافحة 
الفساد أّن غياب ثقافة التداول عىل املنصب أدى إىل استفحال ظاهرة 
املحرك األسايس لجرمية  العام هو  املناخ  أّن  العام، مضيفا  املال  رسقة 
االختالس  تصنيف جرمية  إعادة  الرضوري  فإنّه من  وبالتايل  االختالس 
واعتبارها جرمية أمن دولة وفق تعبريه. ويقول امليساوي إنّه يتّم يوميا 
اختالس 3 مليون دينار من خزينة الدولة. وأوضح أّن كّل موظف يف 
القطاع العام يختلس يوميا، سواء بقصد أو عن غري قصد، ما قيمته 5 
دنانري عن طريق استعامل الهاتف أو رسقة أدوات مكتبية أو غيابات 
عدد  أّن  اعتربنا  ما  إذا  أنّه  اىل  وأشار  للسيارات  مفرط  استعامل  أو 
موظفي القطاع العام يقدر بـ 650 
اإلختالس  فإّن حجم  ألف موظف، 
دينار.  مليون   3 اىل  يصل  اليومي 
ويف املقابل، أكد أّن القطاع الخاص 
اعتامد  إىل  نظرا  ترضرا  األقل  هو 
عمليات التقييم، كام أّن عددا مهاّم 
ُمدرجة  واملؤسسات  الرشكات  من 
بالبورصة وهو ما يحول غالبا دون 

نجاح محاوالت االختالس.

رئيس الجمعية التونسية ملكافحة الفساد ابراهيم امليساوي قال كذلك 
استفحال  اسباب  أبرز  من  واملفاجئ  املستمر  املراقبة  نظام  غياب  إّن 
ظاهرة االختالس بالبنوك وبصفة خاصة املؤسسات البنكية العمومية. 
وأوضح املتحّدث أّن منظومة املراقبة كانت ُمعتمدة بشكل كبري، غري 
أن تطبيقها يف البنوك العمومية تراجع وهو ما أدى اىل تفاقم عمليات 
الرسقة خالل السنوات األخرية. وأكد امليساوي ان االختالسات تُسجل 
اساسا يف البنوك العمومية، وبدرجة أقل يف القطاع البنيك الخاص. كام 
البنكية  باملؤسسات  املوظفني  كبريا من  إن عددا  الجمعية  رئيس  قال 
العمومية تفتقر إىل الكفاءة، بسبب غياب الدورات التكوينية حسب 

تعبريه.

فساد داخل بعض البنوك
أن  مراد حطاب  املايل  الخبري  أفاد  الحوادث  تسجيل هذه  تواتر  أمام 
املؤسسة  الحاالت محمية سواء من طرف  البنكية يف جميع  األرصدة 
املرصفية او من طرف املؤسسات التأمينية وبالتايل ليس هناك خوف 
كبري عىل ودائع الحرفاء أي كان نوعها. ومن ناحية ثانية وّضح أّن بعض 
رؤساء الفروع البنكية واملوظفني يقومون بعمليات وهمية ويتالعبون 
البنكية  املؤسسات  داخل  فساد  وجود  وأكد  املهجورة  بالحسابات 
خاصة واملالية عموما. ويعود تنامي ظاهرة الفساد إىل ضعف منظومة 
تونس إىل  املالية يف  املؤسسات  استجابة قطاع  املخاطر وعدم  مراقبة 
الخبري  وأكد  أيضا.  الحرفاء  قبل  من  التثبت  وعدم  الدولية  املعايري 
الرسمية  اإلحصائيات  غياب  حطاب  مراد  املالية  املخاطر  يف  املختص 
واملعطيات الدقيقة الخاصة بالرسقات واالختالسات من البنوك وغريها 
بها من  العمليات املرصح  املالية. وأشار إىل أن نسب  من املؤسسات 
قبل املؤسسات املالية بخصوص االختالسات ال متثل سوى نسبة ضئيلة 
جدا من إجاميل العمليات املسجلة، ويُعزى عدم الكشف عن األرقام 
ال  حتى  سمعتها  عىل  للمحافظة  املالية  املؤسسة  سعي  إىل  الحقيقة 

تفقد ثقة الحرفاء.
وللتصدي لعمليات التالعب باملال العام وبالحسابات البنكية دعا الخبري 
املايل إىل تفعيل منظومة الرقابة التي من شأنها الكشف عن الرسقات 
التكوين  دورات  من  التكثيف  أهمية  عىل  شّدد  كام  وقوعها،  قبل 
والتأطري وعىل رضورة مراقبة أجهزة اإلدارة والبنوك للمعامالت املالية 

حتى ال تحدث مثل هذه الجرائم.
* حياة الغاني

اختالسات بالجملة يف عدد من البنوك:

الحرفاء  إمضاءات  يدلسون  بنكية  بفروع  موظفون 
ويسطون عىل حساباتهم البنكية


