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

وهؤالء المثقفون التونسيون قد انضموا لالتحاد.

كلامت خالدة للزعيم فرحات حشاد  

كثير من األطراف عملت على إجهاضها:
بعملية قيصرية قد تولد حكومة الجملي مشوّهة

ملحمة 3 جانفي 1984 :

انتفاضة شعب 
واجه الظلم 

وانتصر

الحصاد السياسي والنقابي لسنة 2019:

لطخة سياسية وفواجع صحية ومرورية

االتحاد ثابت وقوّي 
وال عزاء ألعدائه

الجامعة النقابية لقسم المرأة والشباب العامل 
والعالقة مع المجتمع المدني :

دور املرأة والشباب العامل يف تحديث 
آليات العمل النقابي وتعزيز عالقة 

املنظمة الشغيلة بمحيطها
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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نقابة

وفد نقابي يف الجزائر لتقديم التعازي
أدى وفد من االتحاد العام التونيس 

للشغل يتقدمه األمني العام األخ 
نورالدين الطبويب واألخوين أنور بن 

قدور وسامي الطاهري زيارة إىل 
الشقيقة الجزائر، لتقديم التعازي إىل 
األشقاء الجزائريني ووضع إكليل من 

الزهور عىل قرب الراحل الفريق أحمد 
قايد صالح.

كام كانت مناسبة ملواصلة التشاور 
مع األخوة يف االتحاد العام للعامل 

الجزائريني يتقدمهم األمني العام األخ 
سليم لباطشة..والتحضري للقاءات 

ستتم يف ذكرى أحداث ساقية سيدي 
يوسف يف بداية فيفري 2020.

لقاء
الجمعة  صباح  التقى 
نور  األخ  ديسمرب   27
مبكتبه  الطبويب  الدين 
الحامي  عيل  محمد  بنهج 
السيدين محمد عبو األمني 
و  الدميقراطي  للتيار  العام 
زهري املغزاوي األمني العام 
وتناول   ، الشعب  لحركة 
اللقاء الوضع العام يف البالد 
امللفات  معالجة  كيفية  و 
فيه  ملا  اليوم  املطروحة 

مصلحة تونس وشعبها.

األخ بوعلي يف اجتماع النقابات اإلفريقية
مبناسبة مائوية منظمة العمل الدوليةوخمسينية 
بوعيل  األخ  قدم   ، CNTSالسينغالية  النقابات 
املراقب  و  لالتحاد  املساعد  العام  األمني  املباريك 
 ، للنقابات  االفريقية  للكنفدرالية  األول  املايل 
القيادة  حول  اإلفريقية  النقابات  اجتامع  يف 
العاملية  املتغريات  و  العمل  عامل  يف  التحدي  و 
 ، داكار  السينغالية  بالعاصمة  اليوم  امللتئم 
للنقابات  كتجربة  اعتامدها  تم  اإلتحاد  مداخلة 

اإلفريقية.
اعتزاز  عن  التعبري  االجتامع  هذا  خالل  وتم 
النقابات االفريقية بالدور الوطني والدويل الذي 
يقوم به االتحاد العام التونيس للشغل و دعمه 
النقايب  العمل  استقاللية  أجل  من  نضاله  يف 

واملحافظة عىل دوره الوطني .

بيان من االتحاد 
حول األحداث

يف ليبيا 
تعيش ليبيا منذ ما يزيد عن 7 سنوات عىل وقع حرب 

أهلية يتقاتل فيها اإلخوة وترتع امليليشيات والدواعش 

وأمراء الحرب وتخطّط فيها مخابرات عديد الدول لحرب 

الشعب  مقّدرات  عىل  بالسيطرة  لالستفراد  بالوكالة 

وإّن  والغازية،  النفطية  منها  وخاّصة  وثرواته  الليبي 

املكتب التنفيذي الوطني لالتحاد العام التونيس للّشغل،

1-يدين الحرب الّدائرة يف ليبيا التي مل تخلّف غري الدمار 

والتقتيل والخراب.

2-ينّدد بالتدّخالت األجنبية يف الشأن الليبي ويحّذر من 

دعوات الحرب التي أصبحت بعض الّدول تدّق طبولها.

3-يعترب حّل الخالفات الليبية لن يكون إالّ داخليّا وبعيدا 

عن تدّخل الدول األجنبية التي ال تخدم غري مصالحها.

يجب  التونسية  الخارجية  السياسة  أّن  عىل  4-يشّدد 

احرتام  مع  األرفع  املحّل  البالد  مصلحة  فيها  تحتّل  أن 

الدولية  األحالف  التورّط يف  والجرية ورفض  األخّوة  حّق 

أوىل  الجوار  دول  ويعترب  غطاؤها،  كان  مهام  املشبوهة 

بالوساطة لوقف هذه الحرب القذرة ويدعو إىل التنسيق 

االقتتال  إلنهاء  ليبي  حّل  إيجاد  عىل  للمساعدة  معهم 

بينهم.

والحذر،  اليقظة  لرفع حالة  بالسلطات جميعا  5-يهيب 

ومعربا  لألسلحة  ممرّا  تونس  تحويل  دون  للحيلولة 

للدواعش نحو ليبيا أو مالذا لهم، ويعرّب عن ثقته التامة 

يف جيشنا وأمننا الوطنيني لحامية تراب تونس وسيادتها.

األمني العام

نورالدين الطبويب

تهانينا
الجديدة  اإلدارية  السنة  حلول  مبناسبة 
وعىل  املوسعة  الشعب  جريدة  ارسة  تتقّدم 
العام  االمني  الطبويب  نورالدين  األخ  رأسها 
عن  أصالة  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد 
بأحر  االتحاد  نفسه ونيابة عن كافة هياكل 
التهاين واجمل التباريك إىل اعضاء الحكومة 
الوطنية  واملنظامت  السياسية  والهيئات 
وإىل عموم الشغالني وكافة االخوة النقابيني 

والشعب التونيس.
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كان من املفرتض أن  تُعلن أول أمس االثنني كأقىص حّد ممكن، 
لكن مرّة أخرى يصطدم الجميل بعقبة جديدة متنعه من هذا 
اإلعالن، أو عىل األقل تؤّجله أياما أو ساعات، وهي ليست املرة 
األوىل التي تؤّجل، بل ان التأجيالت املتتالية باتت تخلق حالة 
من الشك وتذهب اىل كثري من التأويالت، قد تكون مقصودة 
بغرض كسب مزيد من الوقت يف انتظار يشء ما، وقد تكون 
من سوء طالع هذه الحكومة التي تضافرت عديد العوامل عىل 
إفشال  عىل  األطراف  عديد  أيضا  وتضافرت  مسارها،  تعطيل 
إعالنها، أو تأجيل والدتها أكرث ما ميكن، حتى يضطر القامئون 
عليها إىل توليدها بعملية قيرصية قد تجعل الجنني مشّوها، 

وال يصمد كثريا.
* أّول وأهم من عمل عىل إرجاء إعالن الحكومة وتأجيله إىل 
رئيس  الغنويش،  راشد  السيد  شك  بال  هو  ممكن،  قدر  أبعد 
حركة النهضة واملعني رقم واحد بالحكومة، باعتباره املرشف 
األول عىل تكوينها وتشكيلها، وهو الذي من املفرتض ان يكون 
عاملا بكل تفاصيلها ودقائق أمورها، لكنه اختار منذ البداية أن 
يرتك أوسع ما ميكن من مجال زمني، رغم أن التشكيلة كانت 
الداخيل،  جيبه  يف  يقال  كام  يحملها  ورقة،  يف  جاهزة  تقريبا 
ثم  وقطعه  وتنويعه،  التفاوض،  أمد  إطالة  عىل  عمل  لكنه 
العودة اليه من جديد، ورفض الوساطة ثم قبولها، وكان دامئا 
يحمل شعارا يعمل عكسه متاما، وهو انه يريدها حكومة ذات 
نفس ثوري، وانه لن يتحالف مع الفساد، يف نفس الوقت كان 
متفقا تقريبا مع حزب قلب تونس، وكانت التشكيلة جاهزة 
وبقية ما يجري يف دار الضيافة ويف املكاتب واالروقة واملقاهي 
ما هو اال استكامل لتلك الصورة الطهورية التي يريد الغنويش 
ان يشكلها يف ذهنية أنصاره وأنصار الخط الثوري، وهي انه مل 
يكن يريد التحالف مع الفساد والفاسدين، لكن أحزابا أخرى 
هذا  اىل  دفعا  دفعته  التي  هي  الشعب  وحركة  التيار  مثل 
الخيار، وان حركته تعرضت لخذالن من قبل من مّد لهم يده، 
وأن الجميع يتآمر عىل الحركة والجميع ال يريدها أن متارس 
الثوري ودور الضحية يف  حقها يف الحكم، وبذلك كسب دور 
نفس الوقت، وتجنب ثورة غضب يف صفوف حركته، واستطاع 
أن ميتص غضب الجناح املتصلب يف هياكل حركته، ويكسبه إىل 
صّفه، بل واستطاع أن يعود من جديد اىل صدارة الواجهة يف 
الحركة، بعد أن كان قاب قوسني أو أدىن من اإلبعاد بعد تولّيه 
رئاسة املجلس وتعايل أصوات داخل النهضة تطالب بالحد من 

صلوحياته املطلقة عىل الحركة والُحكم.
* ثاين أهم من عمل عىل عرقلتها وتأجيل إعالنها هي حركة 
الحكم يف شكل  اىل  بالدخول  تقامر  أالّ  ارتأت  والتي  النهضة، 
النصف  يف  الوزارات  يتوىل  األول،  الصّف  من  نهضاوي  طاقم 
الثاين من شهر ديسمرب، ويخرج مبارشة اىل مواجهة مع الشارع 
عند  وخاصة  الشتاء  يف  واالحتجاج  بالغضب  عادة  املعروف 
مفتتح كل سنة جديدة، وهو أمر تدركه النهضة جيدا وأرادت 
من خالل إطالة أمد التفاوض أن تكسب قليال من الوقت حتى 
ترصيف  حكومة  وتستوعبها  السنوية،  االحتجاجات  فرتة  متر 
وتكون  السنة  رأس  بعد  الحكم  لتدخل هي  الحالية،  األعامل 
بالتايل يف مأمن نوعا ما من االحتجاجات، وتبارش عملها تحت 
أقل ما ميكن من ضغط الشارع، الذي يكون ساعتها قد انرصف 

اىل شؤون أخرى أكرث أهمية.
* ثالث املعطلنّي لتشكيل الحكومة هو بال شك السيد يوسف 

الحكومة  رئيس  الشاهد 
عمل  والذي  الحالية، 
والطاقم  هو  جهده  كل 
أالّ  أجل  من  له  املرافق 
يف  الحكومة  هذه  تنجح 
وأالّ  عنه،  بعيدا  التشّكل 
عدّوه  بالخصوص  تضم 
اللدود حزب قلب تونس 
القروي  نبيل  لصاحبه 
انتقامه  من  يخىش  الذي 
يف  نافذا  أصبح  هو  ان 
الحكم الجديد، كام عمل 
ضامن  عىل  ايضا  الشاهد 
راس  عىل  سواء  البقاء 
يلجأ  قد  كخيار  الحكومة 
فشلت  ان  البعض  اليه 
أو  الجديدة،  التشكيلة 
الحكومة  يف  كعضو  حتى 
وحصانة  مناعة  يكتسب 
الكثريين،  خصومه  ضد 
يقبل  جعله  ما  وهو 
اال  السيناريوهات  بكل 
سيناريو ان يذهب الشيخ 
مع  فقط  التحالف  اىل 

قلب تونس وتتشكل حكومة لن يكون له فيها وجود، واستطاع 
أن يجند من أجل ذلك الكثري من الذين بدؤوا يروجون لفكرة 
االستقرار الحكومي، ويعنون به تحديدا ان يبقى الشاهد مؤقتا 
يف  منارصيه  أهم  ومن  الحل،  نجد  حتى  حكومته  رأس  عىل 
هذا املجال السيد سمري ماجول رئيس اتحاد الصناعة والتجارة، 

الذي عمل كثريا عىل هذا الخيار.
* رابع من عمل عىل تأجيل الحكومة وتأخري إعالنها هو السيد 
ومل  كثريا  الصمت  الزم  الذي  الجمهورية،  رئيس  سعيّد  قيس 
إال  يتدخل  ومل  الحكومة،  تشكيل  يف  اإلرساع  عىل  حرصا  يبد 
مرة واحدة، كانت يف شكل اجتامع يتيم مع األحزاب األربعة 
من  بطلب  يجمعها  أن  وأراد  الفشل،  إىل  نقاشها  انتهى  التي 
كان  لكنه  بوعجيلة،  والحبيب  مبارك  بن  جوهر  الوسيطني، 
وقطعه  معدودات  دقائق  من  أكرث  يدم  مل  يتيام،  اجتامعا 
الغنويش  الجلسة، كرّد عىل السيد راشد  انتهاء  الرئيس ليعلن 
الذي رفض العودة إىل الحوار مع محمد عبو وزهري املغزاوي.

مل  الحكومة،  تشكيل  تجاه  هذا  السلبي  صمته  يف  والرئيس 
فحسب،  دستوريا  منصبه  يرفضه  الذي  للتحفظ  مالزما  يكن 
املساعي  هذه  كل  تنجح  أالّ  يف  أحالم  تراوده  رمبا  كانت  بل 
وان يختار الجميع، أو باألحرى يُجرب الجميع عىل الذهاب إىل 
ان  التي سبق  الرئيس  األخري، وهو حكومة  الدستوري  الخيار 
طرحتها حركة الشعب منذ إعالن نتائج االنتخابات الترشيعية.

الحكومة  ترى  أن  أيضا يف  يرغب  مل  الذي  الخامس  الطرف   *
النور برسعة هو الصف القيادي داخل حركة النهضة الذي يريد 
أن يحكم، والذي يسعى اىل مناصب وزارية ويرى أن من حق 
الحركة التي فازت يف االنتخابات أن تحكم وان يتوىل قادتها من 
الصف االول املناصب املهّمة يف السلطة، وأن الحكومة يجب 

ان تكون حكومة سياسية بأساساوان ال معنى لحكومة كفاءات 
الجميل  الحبيب  السيد  مثل  شخص  لوجود  أصال  معنى  وال 
عىل رأسها، والذي يبدو أن مجلس الشورى قد اختاره ومّرره 
رغام عن هذه املجموعة التي اعرتضت يف البداية لكنها عّدلت 
قيادييها  يتوىل بعض  ان  فيام بعد بوصلتها وأصبحت تطالب 
البارزين الوزارات املهّمة حتى يف حكومة الجميل الذي أصبح 
يرص  الغنويش  ان  يبدو  لكن  معه،  التعاطي  عليها  واقعا  أمرا 
عىل ابعاد هؤالء، وهو ما جعل رئيس الحكومة املكلف يعيد 
للكفاءات  ان حكومته ستكون فقط  التأكيد يف كل مرة عىل 
قيادي حزيب، مبا جعل هذا  اي  فيها  يكون  لن  وانه  املستقلة 
لتعطيلها  الغنويش يعمل كل ما يف وسعه  املتمرد عىل  الشق 
يفرض  أن  له  تتيح  تطورات  حصول  انتظار  يف  ميكن  ما  أكرث 
الرصاع  الحزب، الن  قيادييه يف  بعض  يكون  وان  نظره  وجهة 
بينه وبني الغنويش قد بلغ مدى متقدما، وال ميكنه أن يسمح 
له باالنفراد بسلطتي مجلس النواب والحكومة دون ان يكون 

موجودا يف أحدهام عىل االقل.
اعالن  يف  باالرساع  علنا  تطالب  التي  االطراف،  هذه  وكل 
االعالن  لتأجيل  وسعها  يف  ما  كل  الرّس  يف  عملت  التشكيلة، 
عىل الحكومة، بل ودفعت بكل طاقتها من أجل أالّ ترى هذه 
من  االيام  به  تأيت  قد  ما  تنتظر  كانت  وكلها  النور،  الحكومة 
مستجدات تخدم مصالحها، وتُخرج حكومة عىل مقاسها، وهو 
قد  ان ولدت  تتعرّس والدتها، وحتى  الحكومة  ما جعل هذه 
تأيت مشّوهة، وقد ال تستطيع الصمود أمام الرهانات املطروحة 
عىل  مجربة  نفسها  ستجد  التي  االستحقاقات  وأمام  عليها 

مواجهتها.
* طاهر عيل 

كثير من األطراف عملت على إجهاضها:

بعملية قيصرية قد تولد حكومة الجملي مشوّهة
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جميع  عىل  الوطنية  األحداث  عديد   2019 سنة  شهدت 
األصعدة، لعل أبرزها كونها سنة انتخابية بامتياز، إذ خاض 
دورتان  انتخابية.  استحقاقات  ثالثة  التونسيون  خاللها 
للجمهورية  الحايل  الرئيس  فوز  افرزت  الرئاسية  لالنتخابات 
القانون  استاذ  فاز  إذ  كبرية،  باغلبية  سعيد  قيس  التونسية 
نافس  ان  بعد  االستحقاق  بهذا  سعيد  قيس  الدستوري 
االحزاب بصفة مستقلة متحديا منافسيه الذين انفقوا عىل 
حمالتهم امواال طائلة. وقد رفض سعيد ان ميول حملته أي 
الخارج، معتمدا  او  الداخل  او رشكة سواء من  اعامل  رجل 
املتطوعني  كبري من طلبته ومن  يف حملته عىل جهود عدد 
من الشباب. دورتان من االنتخابات الرئاسية تخللتهام دورة 
بالغرابة  ايضا  اتسمت هي  التي  الترشيعية  االنتخابات  من 
ووصفت بانها مفاجئة. اذ اندثر حزب نداء تونس الذي كان 
االول يف انتخابات 2014. كام صعدت اىل الربملان احزابا اخرى 
واقعا  انتج  مام  اآلراء  سرب  مؤسسات  لدى  مصنفة  تكن  مل 

برملانيا وصف باملشتت مام اثر عىل االستقرار الحكومي.
ضغط انتخايب عايل املستوى عاشته تونس سنة 2019، وقد 

وفاة  بسبب  الضغط  هذا  فرض 
يف  السبيس  قايد  الباجي  الرئيس 
الحدث  هذا   .2019 جوان   25
االكرب من  الشق  اىل  بالنسبة  االليم 
كان  السبيس  ان  باعتبار  التونسيني 
وخصومه  انصاره  عىل  فرض  قد 
وبذلك  النهضة  حركة  مع  تحالفا 
وضع الجميع امام االمر الواقع من 
خالل تاكيده عىل ان هذا التحالف 
يضمن االستقرار لتونس وميكنها من 
حامية مسارها عىل املستوى املحيل 

واالقليمي الصعب.
الترشيعية  باالنتخابات  االخرى يف عالقة  االحداث  ومن بني 

باالغلبية  وفوزها  النهضة  حركة  توفق  افرزت  التي 
الربملانية،نجد تويل زعيم حركة النهضة راشد الغنويش لرئاسة 

الربملان واختياره للحبيب الجميل ليكون رئيسا للحكومة.
اعتربها  احداثا  بكونه مشتتا  الذي وصف  الربملان  كام شهد 
السياسات  كل  يف  سابقة  البعض 
الحزب  كتلة  اعتصام  يف  متثلت 
عبري  تتزعمه  الذي  الحر  الدستوري 
ما  بسبب  املجلس  داخل  مويس 
واستنقاصا  بكرامتهم  مّسا  اعتربته 
لهم بعد ان وصفتها نائب عن حركة 
الكسيكيس  جميلة  وهي  النهضة 

بـ»الكلوشارة«.
 

القمة العربية بتونس
وباالضافة اىل االستحقاقات االنتخابية 
املناورات االخرى  التي عاشتها تونس،نجد عددا من  الثالث 
االرهابتني  العمليتني  غرار  عىل   2019 سنة  ميزت  التي 

العاصمة واللتني قال عنهام محللون  اللتني شهدتهام تونس 
سياسيون ان الهدف منهام هو ارباك املشهد السيايس.

 26 من  املمتدة  الفرتة  يف  تونس  نظمت  آخر  صعيد  وعىل 
اىل 31 مارس 2019 القمة العربية يف دورتها الثالثون. وقد 
شارك فيها عدد كبري من الدول العربية عىل غرار السعودية 
وفلسطني  والعراق  واليمن  ولبنان  واالردن  والكويت  وقطر 
وجيبويت وموريتانيا ومرص وليبيا والجزائر والسودان وسلطنة 
عامن والبحرين واالمارات وجزر القمر والصومال واملغرب. 
وامللفت يف هذه القمة هو مشاركة امري قطر متيم بن حمد 
آل ثاين الذي غادر مبارشة اثر القاء احمد ابو الغيط امني عام 
جامعة الدول العربية كلمته والتي تحدث فيها عن التدخالت 
يتم  ومل  وتركيا.  ايران  بالذكر  وخص  االقليم  يف  الجريان  من 
تباينت  إذ  جهة.  أّي  من  قطر  امري  مغادرة  سبب  توضيح 
التفسريات بني من يقول انه غادر بسبب انتقاد ابو الغيط 
السعودية  عىل  االثناء  ان  اخرى  مصادر  توضح  بينام  لرتكيا 
البيان  التاكيد يف  هو سبب انسحاب متيم بن حمد.وقد تم 
القرار  رفض  عىل  بتونس  املنعقدة  العربية  للقمة  الختامي 

أبرز أحداث 2019 في تونس:

سنة انتخابية بامتياز، مفاجآت بالجملة يف 
الرئاسية والتشريعية وأحداث أليمة

ثالث دورات انتخابية، 
وفاة السبسي، انعقاد 
القمة العربية، وفاة 
رضع، وفاة عامالت 

فالحة ورحلة ترفيهية 
تنقلب الى مأساة

أهم األحداث السياسية لسنة 2019
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مطالبني  الجوالن  عىل  ارسائيل  سيادة  حول  االخري  االمرييك 
بإنهاء مبدإ االرض مقابل السالم. كام اكد القادة العرب عىل 
رفضهم للتدخل االيراين يف الشان العريب مع ادانة محاوالت 
ايران الرامية اىل زعزعة االمن وما تقوم به من تأجيج مذهبي 
وطائفي يف املنطقة. ونص البيان الختامي ايضا عىل رضورة 
لالزمتني  وثابتة  حقيقية  تسوية  اىل  التوصل  عىل  العمل 
العراقية  االرايض  وحدة  عىل  التاكيد  مع  والليبية.  السورية 
وادانة التدخالت الرتكية يف شامله مع التاكيد عىل دعم لبنان 
وعىل مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة اىل االمة العربية 
وعىل الهوية العربية للقدس الرشقية عاصمة دولة فلسطني.

املتطرفة  الجامعات  بعض  تشويه  العرب  القادة  واستنكر 
لالسالم والتنديد باعامل االرهاب والعنف وانتهاكات حقوق 

االنسان.
 

حوادث أليمة
وعاشت تونس سنة 2019 عىل وقع عديد الحوادث األليمة 
يعربون  وجعلتهم  حفائظهم  واثارت  التونسيني  مست  التي 

عن احتجاجهم واستنكارهم لحصولها.
ففي 04 فيفري 2019 أذنت النيابة العمومية بسيدي بوزيد 
موجودين  أطفال  استغالل  شبهة  بخصوص  بحث  بفتح 
الرعاية  توفري  مع  الرقاب  مبدينة  القرآنية  املدارس  بإحدى 
ايداع  بطاقتي  وإصدار  لألطفال  واإلقامة  والنفسية  الصحية 
بالسجن يف حق شخص تورط يف االعتداء الجنيس عىل طفل 
تسليم  تم  فيفري2019  ويف   بالرقاب.  القرآنية  املدرسة  يف 
أطفال مدرسة الرقاب إىل أوليائهم.. والحكم بسنة سجنا عىل 

صاحب املدرسة وإحالته عىل قطب مكافحة اإلرهاب.
إذ   ،2019 مارس   9 يف  الصحي  القطاع  عرفها  اخرى  حادثة 
مبستشفى  املقيمني  الولدان  بني  وفاة  حالة   11 تسجيل  تّم 
اذنت  وقد  مارس.  و8   7 يومي  خالل  بالعاصمة  الرابطة 
رئيس  قبل  كام  الحادثة.  يف  تحقيق  بفتح  العموميّة  النيابة 
الرشيف، من  الرؤوف  الصحة، عبد  استقالة وزير  الحكومة 
منصبه مع االعالن عن فتح بحث إداري ملحاسبة املسؤولني 
النهايئ  العدد  الولدان. ويف 15 مارس 2019 يصل  عن وفاة 
جرثومي  تعفن  بسبب  الرابطة  مبستشفى  املتوفني  للرضع 
تقصري  وجود  تُظهر  للتحقيق  االولية  والنتائج  حالة   15 إىل 
الرضع  وفاة  يف  التحقيق  لجنة   2019 افريل   25 برشي.ويف 
أكياس  يف  جرثومة  وجود  أثبتت  الطبية  التحاليل  ان  تؤكد 

املستحرض الغذايئ املقدم للرضع وقد ترسبت هذه الجرثومة 
من خارج القسم. وبعد أشهر قليلة يُفاَجأُ التونسيون بفاجعة 
جديدة بتونس  بعد تسجيل 6 حاالت وفاة يف قسم الولدان 
ان  تؤكد  الصحة  بنابل ووزيرة  التالتيل  يف مستشفى محمد 
نتيجة  توفوا  الرّضع  أغلب  وأن  طبيعية  كانت  الوفاة  حالة 

والدة مبكرة.
االبتدائية  باملحكمة  العمومية  النيابة   2019 مارس   8 ويف 
املعلمني  أحد  اعتداء  حادثة  يف  تحقيقا  تفتح   2 بصفاقس 

بالفاحشة والتحرش بإحدى املدارس 
املتهم  حق  يف  وتصدر  االبتدائية 
والناطق  بالسجن،  إيداع  بطاقة 
صفاقس  محاكم  باسم  الرّسمي 
املترّضرين  التالميذ  عدد  إن  يقول 
بالفاحشة  املعلّم  اعتداءات  من 
والتحرش وصل إىل حدود 30 تلميذ 
من  و5  اإلناث  من   25( وتلميذة 
 9 بني  أعامرهم  ترتاوح  الذكور(، 
إىل  االستامع  بعد  و14 سنة، وذلك 

45 طفل.
بالقاعة  خلف  جدار  سقط   2019 مارس   16 السبت  ويوم 
الرياضية عزيز ميالد بالقريوان تسبب يف 18 إصابة متفاوتة 

يف  هائل  2019 سجل حريق  أكتوبر   21 وبتاريخ  الخطورة. 
باملنزه و تم تسجيل خسائر مادية يف مخزن  الرياضة  قرص 
املعدات الرياضية دون تسجيل خسائر يف األرواح. وباالضافة 

اىل كل هذه الحوادث املؤملة.

12 نوفمبر 2019 
العمر  من  والبالغة  القضقايض  مها  التلميذة  وفاة  ُسجلت 
11 سنة بعد أن جرفتها مياه السيول عندما كانت يف طريق 
عودتها اىل منزلها من مدرستها بفرنانة 
من والية جندوبة. خرب خلف موجة 
من الحزن واالستياء لدى الرأي العام 
وفتح عديد امللفات للنقاش يف جملة 
من القطاعات بالجهة منها الطرقات، 
االهايل،  مع  الجهوي  املسؤول  تفاعل 
اىل  التنقل  يف  االرياف  اطفال  معاناة 
ويف  املواضيع.  من  وغريها  مدارسهم 
مرور  حادث  وقع   2019 أفريل   27
أليم بالسبالة من والية سيدي بوزيد 
متثل يف اصطدام شاحنتي نقل خفيفتني إحداهام معدة لنقل 
الدواجن والثانية تقّل عامالت وعملة فالحني، حادث اودى 
بحياة 12 شخصا عىل عني املكان وإصابة 20 شخصا بإصابات 
بالعاصمة  النزل  احد  شهد   2019 نوفمرب   16 ويف  مختلفة. 
جرمية بشعة ذهب ضحيتها شاب يدعى آدم بوليفة فارق 
الحياة ليلة عيد ميالده وأمام انظار والده اثر خالف مع بعض 
عملة النزل. ويف 29 نوفمرب 2019 وفاة شاب مبدينة جلمة 
يف جسده  النار  أرضم  أن  بعد  بوزيد،  سيدي  لوالية  التابعة 
احتجاجا عىل ظروفه االجتامعية. وختم العام االليم يف غرة 
ديسمرب 2019 او كام متت تسميته من ِقبَِل التونسيني باألحد 
الحزين يف تونس، إذ حلت كارثة وحالة من الحزن والغضب 
صدمة  يخلّف  حافلة  انقالب  إثر  التونسيني  بني  والصدمة 
حقيقية  مأساة  إىل  ترفيهية  رحلة  تحّولت  أن  بعد  وغضبا 
خلفت 30 قتيال وعددا من الجرحى. ومتثّل الحادث املرّوع يف 
انقالب حافلة كانت تقل 43 شخصا، وسقوطها بعد تجاوزها 
حاجزا حديديا يف مجرى واٍد مبنطقة عمدون من والية باجة.
* حياة الغامني

في 2019 قيس 
سعيد رئيسا 

للجمهورية، راشد 
الغنوشي رئيسا للبرلمان 

وأحداث مؤلمة بالجملة

أهم األحداث السياسية لسنة 2019
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* الحبيب الشايب

من الصعب جدا حرص أبرز األحداث النقابية لسنة 2019، 
التونيس للشغل ال تتوقف عن  العام  وذلك الن ماكينة االتحاد 
مركزيا ومبجرد  او  او جهويا  قطاعيا  لحظة  بعد  لحظة  الدوران 
العودة اىل الصفقة الرسمية للمنظمة الشغيلة لتخصص مختلف 
االنشطة يقف املراقب مشدوها من حجم تواترها وكرثة معانيها.
النقابيني  ذاكرة  يف  الحفر  حاولنا  ولغريها  االسباب  ولهذه 

ملالمسة أبرز االحداث خالل عام 2019.

العام  االمين  البوغديري  علي  محمد   *
المساعد المسؤول على القطاع الخاص

عودة الروح للطبقة الشغيلة املغاربية
 تظل االحداث متواترة والحراك النضايل متواصال يوميا داخل 

االتحاد العام التونيس للشغل قطاعيا وجهويا ومركزيا.
املغرب  لعامل  العام  التحاد  االروح  اعادة  ان  اعتقد  لكن 
العريب بعقد املؤمتر الذي جاء تتويجا لحالة من الجمود استمرت 
بعض الوقت إذ مثل هذا الحدث منعرجا مهاّم يف رصح الطبقة 
الشغيلة ببلدان املغرب العريب فضال عن عودة الحرارة مع اتحاد 

عامل الجزائر الذي تربطه معنا تواريخ نضال وامجاد.

* بوعلي المباركي األمين العام المساعد 
المسؤول على االدارة والمالية

مؤتمر  يف  النقابية  القيادة  انتخاب 
الكنفيدرالية النقابية الدولية الفريقيا

مؤمتر  انعقاد  هو  اعتقادي،  يف  النقابية  االحداث  ابرز  ان 
فيه  انتخب  والذي   2019 نوفمرب  يف  للنقابية  االفريقي  االتحاد 
بوعيل  واالخ  العام  مبجلس  قارا  عضوا  الطبويب  نورالدين  االخ 

املباريك مدققا أّول يف الكنفيدرالية النقابية الدولية الفريقيا.

* حسين الشارني )الكاتب العام للجامعة 
العامة للمياه( 

8 آالف مراقب وتأمني االنتقال الديمقراطي 
يف تونس

 8 زهاء  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  تخصيص  ان  اعتقد 
منه  اميانا  وذلك  والرئاسية  الترشيعية  لالنتخابات  مراقب  آالف 

بالتعددية والدميقراطية وضامن االنتقال يف تونس.
من  تبعه  وما  الرقم  بهذا  كفاءات  من  االتحاد  وما خصصه 

كلفة رمزية باهظة مل تخصصه اية جهة سياسية او مدنية.

الوطنية  الهيئة  رئيس  حليم  الحبيب   *
للمراقبة المالية

ذكرى 4 ديسمرب العالمة الفارقة
يبقى يوم 4 ديسمرب واملتعلق بذكرى اغتيال الزعيم فرحات 
حشاد اهم حدث نقايب وذلك ملا مثله من حراك كبري وحضور ال 
النقابيني. حدث اقرتن مبرحلة دقيقة استهدف  مثيل له لعموم 
فيه االتحاد العام التونيس للشغل من قبل أعداء العمل النقايب.

ازمات خالل  االتحاد من  االذهان ما عاشه  يعيد إىل  حدث 
1978 و1984.

* العربي اليعقوبي الكاتب العام للجامعة 
العامة للسكك الحديدية

فتح الخط 13 الرابط بني صفاقس وتوزر
 ،2019 افريل  و24   25 يوما  يزال  ال  القطاع  صعيد  علی 
الالفتة دفاعا عن  بنضاالتنا  ارتبطا  اذ  يحرضان عميقا يف ذاكريت 
املؤسسة فقد خضنا ارضابا بيومني لفتح الخط رقم )13( الرابط 
بني صفاقس وتوزر وذلك ملا له من اهمية اسرتاتيجية ومردودية 

كربى عىل املؤسسة.
وقد استطعنا اعادة فتح هذا الخط بعد نحو مثاين سنوات 

من العطالة

أبرز األحداث النقابية لسنة 2019 
نقابيون يتحدثون:

االحتفال بغرة ماي 
وما مثل من حشد 
شعبي الفت عكس 

حجم املنظمة التاريخي 
ودورها يف الراهن

ـ المسيرة العارمة في ذكرى 
اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد 

وما بعثت به من رسائل تبقى 
جديرة بالقراءة ألعداء المنظمة

ـ اإلضراب العام للوظيفة العمومية 
أمام مجلس النوّاب عالمة فارقة 
في مسار التفاوض االجتماعي

أهم األحداث النقابية لسنة 2019
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* نبيل الهواشي )الكاتب العام للجامعة 
العامة للتعليم االساسي( 

مائوية التعليم االساسي حبلى باملعاني
أزعم ان سنة 2019 كانت حبىل باالحداث النقابية ان مركزيا 
او قطاعيا، واعتقد ان االحتفال مبائوية قطاع التعليم الذي سبق 
تأسيسه تأسيس االتحاد العام التونيس للشغل يبقى محطة الفتة 

والتي احتفلنا بها االسبوع املايض.
تحميل  مع  تزامنت  قد  املائوية  هذه  بأن  أكرث  وأفتخر 

للمسؤولية.

للجامعة  العام  )الكاتب  الزين  عمار   *
العامة للفالحة(

عدم التفويت يف االراضي الدولية املسرتجعة 
بالتجمع  اوال  يتعلق  القطاع  داخل  عشناه  حدث  أهم  ـ 
 13 يوم  الدولية  االرايض  ديوان  واعوان  لعامل  الحاشد  العاميل 
نوفمرب 2019 امام وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري 
انجاح  العادة  ومنعا  ودميومتها  املؤسسة  عمومية  عن  دفاعا 

التجربة الفاشلة املتعلقة بخوصصة االرايض الدولية املسرتجعة.
وثاين حدث يتعلق افتتاح مقر للجامعة مبركب الوزارة يوم 

10 اكتوبر 2019.

الوطنية  اللجنة  )عضو  جالل  صالح   *
للنظام الداخلي(

اضراب الوظيفة العمومية امام مجلس النواب 
يبقى يوم 17 جانفي 2019 أبرز موعد لن ميحى من ذاكريت 
إذ نظم االتحاد العام التونيس للشغل اجتامعا عاما امام مجلس 
الوظيفة  يف  املفاوضات  تعطل  علی  احتجاجا  الشعب  نواب 
العمومية كام ال ميكن ان أنىس احتفاالت الذكری العاملية للشغل 
يف غرة ماي، وبعدها تلك املسرية الحاشدة التي جابت شوارع 

العاصمة.

للجامعة  العام  الكاتب  البحري  الطيب   *
العامة للبناء واألخشاب 

انهيار مقطع الحجارة يف سوسة 
ال تزال ذاكريت تحتفظ بذكرى أليمة وواقعة حزينة تعلقت 
بحياة  أودی  ماّم  العامل  علی  بسوسة  حجارة  مقطع  بانهيار 
أحدهام وقد دامت عملية االنقاذ والبحث عن املفقودين زهاء 

مثاين ساعات، فاجعة وقعت خالل نوفمرب من السنة الجارية.

* لطفي اللطيفي )الكاتب العام للجامعة 
العامة للضمان االجتماعي(

تتويج املسار النقابي قطاعيا وجهويا
من  املسؤوليات  عديد  فيها  تقلدت  نقابية  مسرية  بعد 
الصحة  قطاع  ومن  بنزرت  إىل  وصوال  بتونس  مروًرا  القرصين 
بالوصول  النقابية  املسرية  هذه  وتتويج  االجتامعي  الضامن  اىل 
االدارية  بالهيئة  عضوا  أكون  بأن  وترشيفي  العامة  الكتابة  إىل 

الوطنية.

المساعد  العام  )الكاتب  الرزقي  جمال 
للجامعة العامة للبريد(

اعتصام 19 سبتمرب وما يتبعه من احداث 
قد   2019 لسنة  الربيد  قطاع  نضال  يف  الفارقة  العالمة  ان 
تعلقت جوهريا وبشكل الفت وغري قابل للنسيان هي االعتصام 
 27 غاية  إىل   19 يوم  من  بداية  القطاع  خاضه  الذي  املفتوح 
ضوئها  عىل  ساخنة  قطاعية  ادارية  هيئة  عقدنا  حيث  سبتمرب 
تّم الغاء هذا االرضاب وفتح أبواب التفاوض مع سلط االرشاف 

مجّددا.

لالتحاد  العام  )الكاتب  العيدي  بشير   *
الجهوي للشغل بتطاوين(
»الكامور... أحداث دامية«

ـ إن كانت والية تطاوين تعيش عرب العهود حاالت من االقصاء 
والتهميش مبا عمق جراحاتها االقتصادية واالجتامعية والتنموية 
فإن االتحاد الجهوي للشغل بتطاوين ينهض مبسؤوليات جسيمة 
بتعهداتها  التزامها  وعدم  املتعاقبة  الحكومات  تراخي  ظل  يف 
اتفاق  من  تبعها  وما  الكامور  »بانتفاضة«  يتعلق  فيام  وخاصة 

يلقي  الذي  األبرز  يزال  ال  امللف  هذا  النقابية.  القيادة  بضامنة 
بظالله علی كامل الوالية.

)الكاتب  العرفاوي  العزيز  عبد   *
للمعادن  العامة  للجامعة  المساعد  العام 

وااللكترونيك(
الشراكة القطاعية ـ األملانية

ـ تعقد الرشاكة مع كل من IG métal الجامعة االملانية مع 
منظمة فريدريك ايبارت لعامل املعادن والتي تتواصل علی مدار 
ست سنوات إذ أمثرت عديد املنجزات التي استفاد منها  القطاع 
املهنية  الكفاءات  تطوير  مستوی  وعىل  التكوين  مستوى  عىل 
وعىل صعيد املناخ االجتامعي داخل املؤسسة االملانية من اكرب 

املشغلني يف تونس.

العام  )الكاتب  الشريف  الحميد  عبد   *
لالتحاد الجهوي للشغل بباجة(

الدفاع عن باجة وحقوقها التنموية
ـ لقد عاشت جهة باجة حدثا نقابيا الفتا تبع مبارشة مؤمتر 
االتحاد الجهوي للشغل بباجة واملتمثل يف اجتامع عارم شاركت 
ممثلو  مقدمتها  ويف  واملدنية  السياسية  املكّونات  مختلف  فيه 
التنمية  الجهة يف  للحوار وذلك دفاعا عن حق  الراعي  الرباعي 
والتزاما من االتحاد الجهوي مبا ورد يف الدستور من انحياز ايجايب 

للجهات الداخلية.

ـ عودة الروح إلى االتحاد 
الدولي التحاد عمال المغرب 
العربي بعد مؤتمره األخير، 

مثلت مكسبا للطبقة الشغيلة 
في بلدان المغرب العربي

ـ انتخاب األخ نورالدين 
الطبوبي عضوًا قارًا بالمجلس 
العام واألخ بوعلي المباركي 

مدققا أوَّل بالكنفيدرالية 
النقابية الدولية الفريقيا

ـ أحداث الكامور ال تزال تلقي 
بظاللها بعد تملص الحكومة 

من تعهداتها

ـ توفير 8 آالف مراقب 
ومساهمة فعالة في تأمين 

االنتقال الديمقراطي 

أهم األحداث النقابية لسنة 2019



الخميس 2 جانفي 2020 - العدد 1571  8
للتاريخ

تونس الشعب
 1984 جانفي   3 الخبز،فتاريخ  ثورة  عىل  مرت  ونصف  عقود  ثالث 
خلفت  شعبية  بانتفاضة  الرتباطه  التونسيني  كل  ذاكرة  يف  حفر 
بورقيبة  الحبيب  الرئيس  قرر  الوقت  ذلك  القتىل.يف  من  كبري  عدد 
والذين  حوله  من  بع  تأثري  تحت  الخبز  مثن  يف  الرتفيع  الله  رحمه 
املزابل والناس ال يعطونه  الخبز يلقى به يف  بأن  اقناعه  متكنوا من 
التي يستحقها ألن مثنه منخفض جدا. وقد ذكر بورقيبة يف  القيمة 
كان  الذي  مصطفى  بن  زكرياء  السيد  املوضوع  هذا  يف  له  خطاب 
آنذاك رئيسا لبلدية العاصمة، قائال« لقد دعوت شيخ املدينة املكلف 
»بالزبلة«وسالته  »هل صحيح أن الناس يلقون الخبز يف املزابل؟ » 

وقال ان زكرياء قد اجابه بأن »زبلة« املواطنني 
مثنه  يف  الرتفيع  قرر  ولذا  الخبز  من  الكثري  فيها 
بنسبة 70 باملائة.ورغم محاوالت بعض املحيطني 
وزير  ولكن  الرئايس  القرار  هذا  صدور  منع  به 
املالية ووزير االقتصاد انذاك ارصا عىل ان االمور 
لن تستقيم ما مل يتم الرتفيع يف مثن الخبز.وكان 

لهام ما اراداه.
التونيس  الشعب  خرج   1984 جانفي   3 ويوم 
واليات  كامل  يف  عارم  غضب  حالة  يف 

الجمهورية،معربين عن احتجاجهم عىل قرار مضاعفة  مثن العجني 
ومشتقاته.

 
انتفاضة شعب

وملحمة الخبز لسنة 1984،كانت قد انطلقت أحداثها من مدينة دوز 
السوق األسبوعية يف 29 ديسمرب 1983 يف شكل  بالجنوب مبناسبة 
العام.  النظام  املتظاهرين وقوات  بني  املواجهة  إىل  أدت  مظاهرات 
املجاورتني  األحد  ومدينة سوق  قبيل  مدينة  ليشمل  الغضب  انترش 
يف اليوم املوايل متخذة طابعا عنيفا بعد أن اتسعت لتشمل مدينة 
الحامة.ومع دخول مرشوع الزيادة يف أسعار العجني ومشتقاته حيز 
مناطق  االحتجاجية  الحركة  شملت   1984 جانفي   1 يوم  التنفيذ 

وبقية  وتالة  والقرصين  الكاف  يف  الغريب  والوسط  الشامل 
مناطق الجنوب يف قفصة وقابس ومدنني، مام استدعى تدخل 
العام  النظام  قوات  عجزت  أن  بعد  املناطق  هذه  يف  الجيش 
يف الحد من توسع االنتفاضة. ومع إعالن وزارة الداخلية يوم 
2 جانفي عن سقوط قتىل وجرحى يف مناطق قبيل والحامة 
والقرصين وقفصة، دخلت املنطقة الصناعية بقابس يف إرضاب 
شامل ومسريات كربى شارك يف تنظيمها كل من العامل والطلبة 
، كام التحق طلبة الجامعات واملدارس الثانوية يف مدن تونس 
عن  الدعم  إلغاء  رفضهم  عن  معربين  بالشوارع  وصفاقس 

العجني ومشتقاته.
أوج  االنتفاضة  بلغت  جانفي   3 يوم  ويف 
بني  مفتوحة  املواجهة  وباتت  أحداثها 
العام  النظام  وقوات  ناحية  من  املتظاهرين 
العنف  وأصبح  أخرى،  ناحية  من  والجيش 
والسيارات  املحالت  فأحرقت  املوقف  سيد 
العاصمة  شوارع  يف  والحافالت  واملؤسسات 
وضواحيها ويف كثري من املدن يف الساحل ويف 
املناطق الداخلية،حيث انه وكالعادة اندّست 
امليليشيات وسط الجامهري الغاضبة فاحدثوا  
خرج  الطريق.  يف  اعرتضهم  ما  كل  وحرقوا  وكرسوا  الشغب 

الجميع اىل الشارع معلنني العصيان عىل دولة الحبيب بورقيبة فكان 
يوما دمويا حيث تم استهداف املؤسسات الرسمية و مراكز االمن و 
املؤسسات املالية و متت مهاجمة و اتالف كل ما يدل عىل الرثاء يف 
ذالك الوقت ...فتم اعالن حالة الطوارئ يف الـ3 من جانفي 1984 و 
منع الجوالن مع تعطيل كل مظاهر الحياة اليومية و اغالق املعاهد 
و الجامعات و صدرت تعليامت للجيش للنزول اىل الشارع.. فكانت 

جدا  قاسية  و  دموية  و  قمعية  املواجهات 
الشباب  من  الشهداء  مئات  ضحيتها  ذهب 
التلمذي و الطاليب و العاميل اضافة اىل عدد 

كبري من االعتقاالت و االيقافات.
 

قبل  كنا  وين  »نرجعو 
الزيادات«

و  املدنيني  بني  املواجهات  واستمرت   
قوات الجيش و اشتد النزاع و مل ترتدد 
عىل  النار  اطالق  يف  املسلحة  القوات 
استمر  و  البالد  احرتقت  و  املتظاهرين 
اشتعالها اىل الـــ6 من جانفي من نفس 
العام. ومل تتوقف االحتجاجات يف البالد 
اال مع اعالن رئيس الجمهورية الحبيب 
اإلجراءات  تلك  عن  الرتاجع  بورقيبة 

وإعادة النظر يف امليزانية الجديدة يف فرتة ال تتجاوز ثالثة أشهر.
حيث اعلن الحبيب بورقيبة يف كلمته املشهودة عن الرتاجع يف 
قبل  كنا  ما  نرجعو كيف  بقوله«  الخبز  اسعار  الرتفيع يف  قرار 
ال  فرتة  يف  الجديدة  امليزانية  يف  النظر  إعادة  و   ».. الزيادات 
تتجاوز ثالثة أشهر مع األخذ بعني االعتبار الظروف االقتصادية 

املنهارة وعدم تحميل املواطن أعباء هذا التدهور.
8 أيام متت فيها اعتقاالت واسعة يف صفوف النقابيني و نشطاء 
حالة  رفع  تم  و  املؤبد  اىل  وصلت  أحكام  وصدرت  سياسيني 
الطوارئ يف 25 جانفي و تم قبل ذلك بايام اعفاء وزير الداخلية 

ادريس قيقة من مهامه.
وتعتربملحمة 3 من جانفي 1984من املحطات املرشقة يف تاريخ 

هذا الوطن الذي عطرت ترابه دماء الشهداء األبرار.

»اوضاع شبيهة تعيشها تونس اليوم »
الخبز  مثن  ارتفاع  إىل  تعود  ال  الخبز  انتفاضة  ان  بالذكر  وجدير   
والسميد فقط بل ساعدت ظروف اخرى يف نشوبها مبا فيها الرصاع 
الذي كان دائرًا بني أجنحة السلطة حينها وهو ما بيّنته عّدة شهادات.
يف  تهميًشا  األكرث  املناطق  من  انطلقت  قد  كانت  الخبز  وأحداث 
الفقرية  األحياء  خاصة  أخرى  مدن  إىل  وانتقلت  التونيس  الجنوب 
فيها. والخسائر املادية كانت كبرية جًدا إذ وقع نهب املغازات وحرق 
وأخرى  للرشطة  تابعة  سيارات 
بالجهات  مارين  كانوا  ملواطنني 

التي شهدت احتجاجات.
الذاكرة  أحداث قاسية نقشت يف 
اليها  تطرق  الشهداء،وقد  بدماء 
السياسيني  املحللني  من  العديد 
منبهني اىل ان تونس اليوم تعيش 
عىل نفس االيقاع،يف ظّل االحتقان 
الشعبي عىل خلفية ارتفاع أسعار 
رأيس  بني  والرصاع  املواد  عديد 
التنفيذية،فاألوضاع  السلطة 
اليوم ورغم انها متتاز بدميقراطية 
أن  وإعالمية،اال  حزبية  وتعددية 
شبيهة  البالد  تعيشها  التي  األزمة 
مبا كانت األوضاع عليه سنة 1984 
حتى ان هناك أزمة اقتصادية كبرية.ولعل املختلف يف كل هذا هو ان 
الشعب اليوم يعرّب عن نفسه بطرق مختلفة دون وقوع مواجهات 
مع األمن.واملختلف ايضا هو انه ورغم ارتفاع األسعار مل تقم السلطة 
أو  األساسية  املادة  يعترب  الذي  الخبز  سعر  من  باملس  الثورة  بعد 

بصندوق الدعم الذي يهم املواد األساسية.
انتفاضة الخبز كانت بهدف محّدد يتمثل يف إلغاء األسعار الجديدة 
أن  .كام  مركّبة  بتونس  اليوم  األزمة  أن  حني  يف  األساسية  للمواد 
بالبطالة  تتعلّق  املاضية  الفرتة  يف  بتونس  جّدت  التي  االحتجاجات 
أن  إال  مختلفة  األزمة  أن  األساسية.ورغم  املواد  بأسعار  ال  والتنمية 
اتحاد الشغل كان قد حّذر يف مرات عديدة من مخاطر االنزالق نحو 

املجهول.
حياة الغامني

ملحمة 3 جانفي 1984 :

انتفاضة شعب واجه الظلم وانتصر

مشهد من إنتفاضة الخبز

وثيقة نادرة خاصة »بالشعب« إلتفاق الخبز

صراع 
سياسي 

حرك احداث 
ثورة الخبز

تونس اليوم 
تعيش اوضاعا 

مشابهة:ارتفاع 
في االسعار،غضب 

جماهيري 
وصراعات سياسية
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بقلم املختار املختاري الزارايت       

ولحقه  سابقه  اللغامين  املختار  روح  وحي  من  قبس  هو 
من تتلمذ عىل هدي خطاه الشهيد شكري بلعيد وال تزال 
القامئة مفتوحة يف وطن ينتهي من رّدة لتصعد من رماد 

األيام موجة رّدة.
هو من مواليد 08/09/1959 والعاصمي النشأة ومضارب 
التعلّم. حتى تخرجه من كلية اآلداب 9 أفريل بالعاصمة 
تونس. والذي متيز يف مرحلته الطالبية بانخراطه يف الحراك 
مراحل  كافة  عىل  السيايس  والفكري  يتالزم  الذي  النقايب 
وجود منظمة اإلتحاد العام لطلبة تونس ثّم وبعد تخرجه 
مل  وآدابها.  عربية  لغة  كأستاذ  التدريس  لسلك  وانتامئه 
الذي  النقايب  حراكه  وتابع  النضالية  مواقفه  عن  يتخىل 

أيامه  تعددها  عىل  املعارضة  مبواقفه  السيايس  الفعل  أيضا  فيه  يتالزم 
البورقيبي وأذنابه  الذراع  نار وجمر يف رصاعها ضد دكتاتورية  أيام  التي 
وأذياله الحاكمة خصوصا بعد استفحال أمراضه املستعصية ومنها مرض 
التالعب مبصري  فرصة  للبطانة  منحت  التي  وشيخوخته  النفيس  العظمة 
الشعب لغاية وراثة كريس العرش مفتاح خزائن البالد. فكان الشاعر الثائر 
واملناضل الشهيد فاضل سايس فاعال يف نقابة التعليم الثانوي وثابتا عىل 
مبادئه مناضال ومنترصا لها وهو وريث جينيتني أولها جنويب صلب صدامي 
وثانيها منفتح محاور ومتفهام معارصا أليامه وزمانه ورشوط تعايشهم مع 

اإلنسانية مبفهومها وأفقها الرحب األرحب.
ومل يشذ يف ذلك عن قواعد األب النقايب املناضل الذي خّط رسالته البنه 
صّدر بها كتاب مجموعة الشاعر الشهيد املناضل الثائر فاضل بقوله: *)هل 
مت؟ وهل ميوت أمثالك؟ لقد قرأت روحك ما كتبه تالمذتك، وعايشت 
روحك أشجان زمالئك يف النضال، وال شّك أنك قراءة )مرثيّة تونس الصفراء 
الجرداء( حسب تعبريك أنت. ومبن التقيت هناك؟ هل التقيت بصديقك 
أيب ذّر الغفاري؟ هل استقبلك تيش غيفارا؟ هل التقيت بالشايب والحّداد 
وجامل عبد النارص وغريهم؟ أيا فاضل ثق أن روحك حارضة دامئا معنا...
وثق أن ذكراك أبقى وأقوى من كل محاوالت االختطاف...-  والدك صالح 

سايس - (.
هل كانت رسالته ردا واضحا صارخا ملا أبرص من خّط ابنه عىل الورق وهو 

يخّط قبيل ثالثة أيام من رحيله واستشهاده:
*الفنيق الخالد*

*سنة تحترض / عام ينتظر...وحبي لك مازال بعد مل يزدهر
سنة تقبل وعام يدبر / والغيم يف بالدي بعد مل ميطر

سنة تقبل / عام يدبر... والجوع يف بالدي بعد مل يقهر)...(
شهري/  والشهر  عامي/  والعام  فالسنة..سنتي/  يلفني/  للموت  دعوين 

والتاسع رحييل
يف كلمته يلّف ظالم مشّع كام قنادييل..

فهل أموت أبدا وأنا/ الفينيق الخالد/ ليس فيكم مثيل.../...  )31/12/1983(
*هل كان للخبز يف ذات الشاعر الشهيد حضور املعنى السيايس يف روح 
املرسحي  واملنظر  الثائر  الشاعر  عنونه  ملا  يخضع  هو  أو  الشاعر  وجبّة 
الفاشل؟ هل  السيايس  والفنان هو  الشاعر  أّن  قال  برشت‹ حني  ›برتولد 
فشل الفاضل سايس يف احرتاف السياسة فذهب إىل الشعر؟ أم أن الشعر 
أصبح صوت  حتى  كلها  بتفاعالته  القاع  عاش  مناضل  مسيس  روح  هو 
القاع الذي يفتش عن تعبرية له ال تخضع بالرضورة ملنطق النخبة ذات 
املصطلحات النظرية الحجرية بالنسبة لذهنية وعقلية القاعدة والقاع...؟
*كّل ذلك ترجمه الشاعر الشهيد فاضل سايس أوال يف نضاله امليداين وهو 
ابن طبقة الكادحني وابن الحّي الشعبي بطقوسه التي كانت تجمع الكّل 
الشهداء ونام  يف واحد من تكافل وتعاون وتآزر وتآلف حتى بلغ مبلغ 

يف قلب الوطن والشعب أيقونة ورمزا مثلام شاء أن يكونه وهو يكتب:
*قربي أرجوك متهلني*

تكفيني الشمس يف ظالم القرب/ وأولد يف املوت، رغم قرص العمر
وأبعث قبل الحياة نورانيا...رغمك، زمان القهر

أمتص نهد األرض حلوال، خاويا يف يرس
أتشعب يف رشايانات الكرة، طريا، بركايّن البحر...  )30/12/1983(

*كام كان ذلك واضحا جليّا يف مراسيم الحروف بحضور املعنى واملبنى نرثا 
كان أو شعرا ونلمسه يف عديد املعزوفات التي غلب عليها قاعدة ووعاء 
الشعرّي املناضل بالنسبة لعرصه وأيامه ومرحلته وهي الواقعيّة االشرتاكية 
وليس ذنبا أو قصورا أو نقيصة بالنسبة ألستاذ مادة اللغة واآلداب العربية 
ونحن نعرف نوعيّة التكوين األكادميي لخريجي جامعاتنا يف تلكم األيام 
يتيح  يبيح  ما  الجمع  من  فيه  ومتيز  ونوعيّة  وتفرد  إجادة  من  والسنني 
الرقابة  وحتى  بل  اإلبداع  فقط  ليس  مامرسة  للمتخرجني  فعال‹  ›وأتاح 

النقدية التي تبلغ حد سلطة الهدم والتحطيم العقايب الرشس والالذع. 
التي ال  اللغة  الفاضل سوى صوتا شعريا رافضا حتى لتفاعالت  *مل يكن 
اللغة  يف  فعله  كان  لذا  متعلّمة  ونخبة  ورشيحة  مرتبة  عن  سوى  تعرب 
فعل املعول الذي يحفر فيها بصمة الشعب ونغامت لسان الناس فكرّس 
من  التي  إضافاته  القاموس  وزّود  الطقس  وهّشم  والنمط  املتعارف 
لسان شعبه ولهجتهم ومنها تنوعا وتنويعا. عىل غرار ما كان يطرح من 

أطروحات حول القصيد املناضل الطليعي فهو من كتب:
*ثائرة*

بخطوط مرتعشة عشقا/ كتبت أحبك ثائرا
بقلب نابض دفقا/ تشكل رسمي بدمها شاعرا

وتقض مضجعي فرقا/ فيحلو يل اإلغفاء حني أكون ساهرا
حائرا...   وأصبح  الجمر  عىل  فأبيت  أرقا/  التفكري  حالوة  تعذبني 

)6/10/1983(
*من هنا نعلم ما للسلطة من دور يف تشويه ومحاولة تقزيم وكرس شوكة 
هؤالء األبناء املتهمون بالعقوق وهم يرصخون أننا القادم واآليت والرصح 
الشامخ الذي يواصل البناء ليس مبعاول الهدم الذي تشيعون عن معرش 
الجيل الثورّي املثقف واملتعلم الثائر. ومن االتهامات التي ال تزال عنوانا 
يصعد يف كل ومع كل موجة رّدة ما رّد الشاعر الشهيد عليه بومضة جميلة 

واضحة ورصيحة وهو يقول:
*الرّب*

ال الظلم يأتيك.../ وال الرفض يعاقرين
فأنت الرّب/ وأنت القوام.../.. )6/10/1983(

البالد  تاريخ  من  أتناساه  مبا  أكرث  أوجعني  ال  حتى  أنتهي  أن  أريد  *كم 
وشخصياتها التي حتى الحني هذا مثة ذراع يعيد تكرار الجرائم ذاتها يف 
إقبار ما ال يقرب من أسامء رموز وعناوين وعالمات فارقة يف النضال جسدا 
مل  اللذين  أحد هؤالء  الشاعر هو  الشهيد  فالفاضل سايس  وقلام وروحا. 
افتداه بدمه وعمره وهو حّي يف سنينه  يوفوا حقهم وحقه عىل شعب 
القالئل التي عاش حتى أننا ال نشهد لذكراه معنى سوى عند اللذين ال 
يزالون يحملون للوطن معنى وروح وقلب نابض بالحّب وبالثورة خصوصا 
ونحن يف ظل حكومات توّشح اسمها وصورتها بالزمن الثوري. ولهم نقول 

قوله:
*يف أرض يداس فيها القرنفل*

كالب الدم تجول يف بلدي/ صباحا 
تحارصين اآلفاق املغلقة/ وتحارصين اآلمال املغرقة

ويتيه األمل واألفق يف كّل..األجواء/ متطر..متطر..متطر األرض دماء
فيا كّل الهوج/ ويا كّل املوج/ ال توقف بعد اليوم األنواء

الليل  يف  مّني  نّوارا...ويضيع  نارا،  املحمرة/  الغابات  يف  أبحر..أبحر..أبحر 

الرداء
تفنيني../فيقتلني  والظرف،  )واملكان(  بالزمان  تتعلل  ومعّذبتي 

الفناء...
أسكب الخمر يف رأيس/ تذكر الكأس يف أمس صهباء )26/5/1984(
الشعر  يف  فارقة  لحظة  ميثّل  صوت  إىل  نتعرّف  سبق  ما  *من 
التونيس وأحد وجوهه التي غرفت من عالمته الفارقة وإن كان 
مواكب  وقصيد  جديد  مقال  فصل  له  لكان  الشاعر  عمر  وأمتد 
ليومنا متطور بتطور الحراك األديب نرثي كان أم شعري.وهو الذي 
جمع مدونتني أثرا يف الرضبني سوية كام لو ذات يف جبتني. لكن 
الفاضل فّضل الرحيل إىل عمق الفقراء الكادحني ليلتحم بروحهم 
الساموية  امللكوت  رحاب  يف  هناك  الحقيقي  القصيدة  عامل  يف 

شهيدا.
*ولذلك كان صوت الفاضل الشعري له متيز خاص فهو اإلنسان 

بتفاصيل اإلنسان ›الشاب العاشق‹ إذ يقول:
*أنت الشيطان وأنت اإللهام*

حبيبتي تنام..تفرتش حبيبتي عقيل املعشوشب...وتنام.
تغلق حبيبتي أبواب ضلوعي..وتراين...يف األحالم.
مجنحا، طائرا مجّدفا..مبحرا فوق الزمن واأليام.

منك روضتي أقطف القرنفل األحمر...يسكرين كام املدام..
ال كرامة يف الحّب...فيحلوا يل معك العجز، وأمامك االستسالم 

منك أقتات...ومنك يولد الشعر... فأنت الشيطان أنت...اإللهام.
ويف جناحك يطيب املوت اراقة...وتطيب األحكام.../...  )26/5/1984(

*وهنا نرى كيف يختلط وترتعرع يف رحم براءة الحّب اإلنساين عالمات 
الثائر املناضل الذي ال يفلت الفرصة لإلشارة إىل مرجعيته فيفضحها حتى 

يكرس مفاهيم املعرفة املتالزمة واملبدع الشاعر.
لذا فإّن الفاضل فّضل يف طقوسه الشعرية تثبيت عنارص املعرفة كمقياس 
اإلنسانية  تاريخ  يف  املتميز  الشاعر  سواكن  يحرك  الذي  واملبدأ  للموقف 
الجاهلة  الغبية  الغريزية  للمشاعر  ليس  صوت  فالشاعر  ورمته.  بعامته 
مبا سبق وما يلحق فتستشفه وتتنبأ به لتحمله متيز مبدع فهي القصيدة 
تأثري  من  والفكرة  للمبدأ  ما  نشهد  وهنا  لإلنسان  القادم  بالوجه  الحبىل 
قوي ومبارش يف أحاسيس املبدع الشاعر حتى يكتمل نصه ويتميز ويتفرّد 
بقّوة ال تجد صداها يف نصوص أخرى مهام متيز لفظها بغرابته املشوقة 

فهو يحمل فراغا ليفرز خواء.
*وقدري أن أرحل*

أنا مسكون حد النخاع بجنان النار/ قد يتساوي عندي – حينا – إقبايل 
وإدباري اإلرساء واإلبحار..

تعبت سفينتي بربانها بني صخر العباب زمن اإلعصار/ فال بوصلة تصدها 
عنها..

وال شطان يف أفقي عند العود/ آه...فقد مزقت رشاعايت رياح الال قرار...
وتاهت خشيتي بني املحيطات والبحار/ البحر حبيبي املوعود/ اليم فجري 

املولود...
هل عاف البحر الرحب وحّب البحر يف نيل الرياح؟/ يا بحر..يا رحب.. يا 

حّب.. يا بحر...
يا بحر يا رحب..يا رحب يا بحر/يا حرب يا حرب..يا حرب يا حرب..يا حرب.. 

يا حرب...
يا حروب البحر الحربيّة / يف غياب القرصان/ يا بحور الحرب الرحبة/ يف 

غياب اإلنسان
اللج أميل املنشود/ هاتف حزين/ البحر دود عىل عود/ داخله مفقود/ 

خارجه مولود
اتحاد  قيادة  عىل  نتمنى  الكالم.  ومنتهى  املقال  فصل  توضيح  ولرضورة 
الكتاب التونسيني أن تجمع وتخرج يف طبعات أنيقة تليق بهؤالء اللذين 
فاضل  الرمز  الشهيد  أمثال  وروحا  شعرا  ودما.  خطا  وفعال  قوال  افتدونا 
القصيدة  شهيد  الحرية  وشاعر  اليعقويب  بلقاسم  الثائر  والشاعر  سايس 
املختار اللغامين وشاعر الرفض رضا الجاليل وغريهم كرث تحفل بهم ذاكرة 
العفنة  يزين كراسيه  الذي  الزمن  ينساهم هذا  بينام  العهد  الباقني عىل 

بشعار الثورية النقية وهو احد وجوه القتلة املعارصين.
تونس 2019/2020

من روح الشعر الى وحي الثورة طريق الشهادة 

كذا الفاضل ساسي الشاعر واملناضل الشهيد



الخميس 2 جانفي 2020 - العدد 1571  10
نقابة

رغم تعيينه على رأس املعهد التونسي للدراسات 
االسرتتيجية السيد بن جنات يصر على استفزاز نقابة 

القمرق وعماله
للتبغ  الوطنية  للوكالة  األساسية  نقابة  بنا  اتصلت 
والوقيد لتعرب لنا عن عميق استيائها من مامرسات 
املدير العام السابق »للقمرق« السيد سامي بن جنات 
التونيس  للمعهد  عاما  مديرا  مؤخرا  تكليفه  تّم  الذي 
توفيق  السيد  تعيني  ورغم  االسرتتيجية  للدراسات 
النقابة  أن  إال  باملؤسسة  جديدا  عاما  مديرا  عباس 
األساسية للمؤسسة الحظت تعمد املدير العام السابق 
بعد  خصوصا  مهني  موجب  دون  باملؤسسة  الظهور 
إىل  يفهم  وال  املعهد  رأس  عىل  ملهامه  رسميا  تسلمه 
حد اآلن إرصار السيد بن جنات عىل القيام بترصفات 
انتخبوها  الذين  وللعامل  للنقابة  مجانية  استفزازية 
بعد  املايض  االثنني  يوم  واحتقانا  توترا  خلق  ما  وهو 
ونعت  الجميع  استفزاز  السابق  العام  املدير  تعمد 
النقابيني باألرانب إضافة إىل الحركة املشينة التي أتاها 
عىل مرأى الجميع نساء ورجاال حني تّم إخراجه من 

املؤسسة باملرافقة األمنية.
غري  الترصفات  لهذه  استغرابها  النقابة  أبدت  وقد 
املسؤولة التي خلفت تشنجا واستياء لدى العامل مام 
عن  أيضا  النقابة  عربت  كام  األجواء  تهدئة  من  عرس 
تخوفاتها من مامرسات السيد بن جنات املكلف مبهام 
االسرتتيجية  للدراسات  التونيس  للمعهد  العام  املدير 
لرئاسة  التابعة  الحساسة  املؤسسات  إحدى  باعتباره 
الجمهورية والتي يفرتض أن تسوق لصورة تونس وأن 
تدعم مقومات الحوار االجتامعي والسلم االجتامعية 

أن  ال  للسالم  نوبل  جائزة  لحيز  البالد  بوأت  التي 
تستغل لتصفية الحسابات ضد الطرف النقايب والقيام 
بترصفات أساءت للوكالة وأعوانها وقد تيسء إىل البالد 

من خالل املوقع الجديد للمدير العام السابق.
وقد أكدت النقابة أن املدير العام السيد بن جنات قد 
حظي بدعم نقايب كبري يف إطار حرص النقابة األساسية 
املؤسسة  بدميومة  ومتسكها  االجتامعي  الحوار  عىل 
عديد  رفع  يف  العامل  مع  الصف  بوحدة  ونجاحها 
التي  واالنجازات  املكاسب  عديد  وتحقيق  التحديات 
أنقذت املؤسسة وجنبتها عديد الصعوبات والعراقيل 
يلحظ  »للقمرق«  الراهن  الوضع  يف  املتمعن  أن  غري 
بأن املدير العام وقبل مغادرته ملهاّم قد ترك املؤسسة 
وأساسا  أوال  مستوى  من  أكرث  عىل  وضعية صعبة  يف 
وبّث  االجتامعي  املناخ  استقرار  رضب  مستوى  عىل 
من  وثانيا  واألعوان  العامل  صفوف  يف  االنشقاقات 

خالل اإلشكاليات القامئة عىل  مستوى التزود باملواد 
األولية وغريها من اإلشكاليات اإلدارية التي تحدثت 
والتي  للمؤسسة  الجديدة  األساسية  النقابة  عنها 

ستخلق صعوبات للمؤسسة مطلع هذه السنة.
قنوات  فتح  عىل  للمؤسسة  األساسية  النقابة  وتعول 
الحوار من جديد مع السيد توفيق عباس املدير العام 
االجتامعي  املناخ  تنقية  أجل  من  للمؤسسة  الجديد 
لعرقلة  املفتعلة  الصعوبات  وتجاوز  القمرق  صلب 
الذي  النقايب  الطرف  عن  تخفى  ال  لغايات  املؤسسة 
واملركزية  بتونس  للشغل  الجدهوي  االتحاد  أبلغ 
النقابية بالتجاوزات الحاصلة من املدير العام السابق 
االجتامعي  الحوار  بضوابط  والتذكري  لها  للتصدي 
ومبقومات املسؤولية يف هذا الظرف الدقيق الذي متّر 

به بالدنا.   
* متابعة نرصالدين سايس

املتحرّش 
ليس منّا...!

إثر االتهامات األخرية املوجهة إىل أحد األساتذة 
جنسيا  للتحرّش  نفوذه  باستغالل  الجامعيني 
بالعديد من الطالبات بدار املعلمني العليا، يهّم 
الجامعة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي 
أخاك  انرص  مببدإ  تعمل  ال  نقابة  باعتبارها 
الحرفية  بالعصبية  أو مظلوما، وال تؤمن  ظاملا 
الضيقة، أن تحّدد موقفها من ظاهرة التحرّش 
قبل  من  الطالبات  لها  تتعرّض  التي  الجنيس 
بعض املدرّسني الذين ال ميثلون إالّ أقلّية قليلة، 
شنيعة  ظاهرة  تبقى  فهي  ذلك  رغم  والتي 
للقيم  وبالرتويج  التدريس  مهنة  بتدمري  تهّدد 
املرأة  وحقوق   كرامة  تستبيح  التي  الذكورية 
يف رحاب الجامعة التونسية التي نريدها منارة 

للعلم واملعرفة وللحّريات والفكر التقدمي:
استغالل  عىل  املعتمدة  االعتداءات  تعترب   /1
النفوذ من أشنع االعتداءات ملا متثله من تشويه 
مايل،  إداري،  )سيايس،  كان  مهام  النفوذ  لهذا 
مضاعف،  نفوذ  ولألستاذ  معنوي(،  أو  ديني 
ملصري  محّدد  هو  معنوي  كونه  إىل  فباإلضافة 
حرص  ملاذا  نتفّهم  وبذلك  الطلبة.  ومستقبل 
املرّشع عىل أن تكون العقوبات من هذا النوع 
ضعف  إىل  الحاالت  بعض  يف  تصل  مشّددة 
والجنايات  االعتداءات  عىل  املسلطة  العقوبة 

غري املعتمدة عىل استغالل النفوذ، 
الحرمة  عىل  االعتداءات  وتعترب  هذا،   /2
استغالل  عىل  املعتمدة  للطالبات  الجسدية 
واملعتدي  املتحرّش  به  يتمتع  الذي  النفوذ 
عنفا  باعتبارها  املرأة  حّق  يف  شنيعة  جرمية 
عليها  تنبني  التي  للقيم  ونسفا  عليها  مسلطا 
مهنة التدريس ولعالقة الثقة التي هي أساس 

هذه املهنة النبيلة، 
3/ لكافة هذه الحيثيات نحن نطالب بتطبيق 
ينّص  التي  العقوبات  أقىص  وبإنزال  القانون 
عليها هذا األخري عىل كّل من سّولت له نفسه 
ال  ذاته  اآلن  يف  لكن  طالباته،  اإلجرام يف حق 
بّد من احرتام حقوق كل من اتهم بذلك ومن 
أن  إىل  بريء  فاملتهم  الجرمية،  أركان  إثبات 
للمسار  كارثة  يشّكل  قد  فاألمر  تورّطه،  يثبت 
املهني والعلمي للمعني باألمر ولعائلته وأبنائه 

يف حالة ما كانت الشكاية كيدية، 
4/ يف مثل هذه االعتداءات عىل الرشف هناك 
تلك  وهي  عنها،  للتغايض  مجال  ال  ظاهرة 
املتمثلة يف سكوت الضحية خوفا من الفضيحة 
والتشويه الذي قد يلحق بسمعتها، لهذا سبق 
وانتداب  إصغاء  خاليا  بتشكيل  أوصينا  أن  لنا 
مختصني يف علم النفس للوقاية والعالج، يكون 
واملدرّسني  الطلبة  عن  ممثلني  أعضائها  من 
وكافة املتدخلني يك تخلق وعيا جامعيا برضورة 
يحّصن  أن  شأنه  من  الظاهرة  هذه  مواجهة 
االنتهاكات  هذه  مثل  من  وجامعتنا  طالباتنا 

واالعتداءات.
وال  النفوذ  الستغالل  ال  الجنيس.  للتحرّش  ال 

لإلفالت من العقاب. 
الكاتب العاّم: حسني بوجرّة 

بالغ مؤتمر عملة 
الرتبية بعقارب

عملة  نقابة:  منخرطي  كافة  بصفاقس  للشغل  الجهوي  االتحاد  يعلم 
يوم:  عقده  تقّرر  االساسية  للنقابة  االستثنايئ  املؤمتر  اّن  بعقارب  الرتبية 
اإلربعاء 29 جانفي 2020 عىل الساعة العارشة صباحا إىل الساعة الواحدة 

بعد الزوال باالتحاد املحيل بعقارب.
سيكون باب الرتشح ملن تتوفر فيه الرشوط القانونية مفتوحا من: 18 

/ 01 / 2020 إىل: 25 / 01 / 2020 بدخول الغاية.
االستظهار  أو  املنخرطني  بقامئة  اسمه  يرد  ملن  إال  يحّق  ال  االقرتاع   *

ببطاقة االنخراطات او بطاقة الخالص.
* يشرتط أن يكون املرتشح خالص االنخراط يف االتحاد العام التونيس 

للشغل مّدة سنتني وأن يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.
للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  باسم  الرتشحات  توجه  ـ 

بصفاقس.
ـ يضّم مكتب النقابة األساسية امرأة علی األقل وال مينع عدم تقديم 

إمرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
تعويض  يتّم  إلمرأة  املنتخب  املكتب  تركيبة  تضّمن  عدم  ـ يف صورة 
العضو الذي تحّصل عىل أقل عدد من االصوات باملرتشحة التي تحّصلت 

عىل أكرب عدد من األصوات.
ـ إجبارية االشرتاك بجريدة الشعب عند توزيع املسؤوليات مبارشة.

بالغ مؤتمر أساتذة 
التعليم الثانوي بقرقنة

التعليم  الجهوي للشغل بصفاقس كافة منخرطي نقابة: أساتذة  يعلم االتحاد 
الثانوي بصفاقس الجنوبية اّن الجلسة العامة للمؤمتر العادي للنقابة االساسية تقّرر 
ابن  بإعدادية  النهار  منتصف  الساعة  عىل   2020 جانفي   27 االثنني  يوم:  عقدها 
الساعة  من  بداية   2020 جانفي   30 الخميس  يوم  االقرتاع  عملية  وتكون  الهيثم 

التاسعة صباحا إلی الساعة الثالثة بعد الزوال باعدادية مصطفى السالمي.
سيكون باب الرتشح ملن تتوفر فيه الرشوط القانونية مفتوحا من: 18 / 01 / 

2020 إىل: 25 / 01 / 2020 بدخول الغاية.
ببطاقة  االستظهار  أو  املنخرطني  بقامئة  اسمه  يرد  ملن  إال  يحّق  ال  االقرتاع   *

االنخراطات او بطاقة الخالص.
التونيس للشغل  العام  * يشرتط أن يكون املرتشح خالص االنخراط يف االتحاد 

مّدة سنتني وأن يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.
ـ توجه الرتشحات باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.

إمرأة  تقديم  عدم  مينع  وال  األقل  علی  امرأة  األساسية  النقابة  مكتب  يضّم  ـ 
لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.

ـ يف صورة عدم تضّمن تركيبة املكتب املنتخب إلمرأة يتّم تعويض العضو الذي 
من  عدد  أكرب  عىل  تحّصلت  التي  باملرتشحة  االصوات  من  عدد  أقل  عىل  تحّصل 

األصوات.
ـ إجبارية االشرتاك بجريدة الشعب عند توزيع املسؤوليات مبارشة.
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تعزية
للمياه  العامة  الجامعة  تنعي 

والدة  وفاة  وحرسة  أىس  بكل 

املجيد  عبد  املتقاعد  الرشكة  ابن 

النهاري وإثر هذا املصاب الجلل 

التعازي راجني من  أحر  له  نرفع 

الله جميل الصرب والسلوان لكافة 

أفراد عائلته.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

اهلل اكرب
للتعليم  الجامعي  الفرع  ينعى 

االخ  والدة  بالقرصين  االسايس 

عبدالرزاق علوي مدرس مبدرسة 

هذا  وإثر  بلعباس  ماجل  الشايب 

أحر  له  نرفع  الجلل  املصاب 

عز  املوىل  من  راجني  التعازي 

وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

دورة  يف تكوين املكونني

تواصلت اشغال دورة تكوين املكونني حول الترشيعات الوطنية والدولية املنعقدةيوم السبت 28 ديسمرب 
2019 بقرقنة والتي أرشف عىل افتتاح اشغالها األخ منعم عمرية االمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة 
العمومية والتي ينظمها قسم الوظيفة العمومية باالشرتاك مع مركز التضامن و تنشطها الخبرية ليليا مخلوف .
الترشيعات  حول  محارضة  ألقاء  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  العريب  املنتدى  رئيس  مزايت  يرسي  األخ  توىل  وقد 
الدولية املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة، قبل أن تتوىل األخت ليليا مخلوف من ناحيتها القيام بعرض حول 

الترشيعات التونسية حول نفس املوضوع و فتح باب النقاش الرثي من طرف املشاركات واملشاركني.
الوظيفة  قسم  ينظمها  والتي  والدولية  الوطنية  الترشيعات  حول  املكونني  تكوين  دورة  اشغال  وتواصلت 
العمومية باالشرتاك مع مركز التضامن، تم تحت إرشاف الخبرية ليليا مخلوف و مواكبة األخ منعم عمرية األمني 
العام املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية واألخت كلثوم برك الله ممثلة مركز تضامن، القيام بتامرين 
حول« لعب االدوار« وتقييم الدورة من طرف املشاركات واملشاركني و مدى تحقيق انتظاراتهم منها .و ضبط 

خطة عمل للمرحلة القادمة

مكاسب مهنية واجتماعية جديدة في بنك تونس واإلمارات:

النقابة على عهدها النضالي من أجل 
تعزيز املكاسب والحفاظ على ديمومة 

املؤسسة
جديدة  اتفاقات  عن  واالمارات  تونس  لبنك  االساسية  النقابة  كشفت 
مهنية  مكاسب  تحققت  مبوجبها  والتي  العامة  االدارة  مع  أبرمتها 

واجتامعية جديدة ألعوان واطارات البنك.
الزيادة يف يف جميع املنح  أنه تّم االتفاق عىل  النقابة االساسية ذكرت 
الخصوصية بنسبة 40 باملائة ويف املنح الوظيفية بنسبة 15 باملائة ويف 
منحة الوقود بـ25 لرتا، كام سيتم متتيع املوظفني املتقاعدين بهدية رأس 

السنة امليالدية.
النضايل وأيضا  النقابة األساسية يف بيان له، متسكه بخطه  واكد مكتب 
إىل  الحقوق  وإرجاع  املكاسب  من  ميكن  ما  أكرث  القتالع  بالتفاوض 
عىل  والحفاظ  االجتامعية  العدالة  تحقيق  أجل  من  والنضال  أصحابها 

دميومة املؤسسة.
كام دعا املكتب كافة املوظفني اىل مزيد البذل والعطاء من أجل أن يرتقي البنك إىل مصاّف املؤسسات الرائدة 
يف القطاع، وشدد عىل رضورة إذكاء روح التضامن ونبذ كل أشكال التفرقة من أجل مناخ اجتامعي سليم 

وحتى يتسّنى تحقيق مزيد من املكاسب املهنية واالجتامعية.
* صربي الزغيدي

 االخ سامي الصالحي 

المنستير:

مؤتمرات وانتظارات 
 

املؤمترات  عديد  عقد  مع  تزامنه   2019 سنة  من  األخري  االسبوع  ميز  ما  أبرز 
والجلسات الحوارية واللقاءات النقابية املتنوعة قبيل حلول السنة اإلدارية الجديدة 
سنة   2020 تكون  أن  يف  األمل  وبعض  املخاوف  من  بكثري  مشحونة  أجواء  وسط 
اقتصاديا واجتامعيا وسياسيا  البالد  التي ترتصد  املطبات  والنجاح يف سائر  اإلصالح 
املالية  نقابة  بينها مؤمتر  املؤمترات ومن  ومنها  األنشطة  ذلك يف عديد  تجىل  وقد 
تناول خاللها املؤمترون  انعقد بداية األسبوع وسط أجواء دميقراطية شفافة  الذي 
أهم القضايا املطروحة وطنيا وقطاعيا وسبل تجاوز صعوباتها.. وكان املؤمتر فرصة 
النقايب والتثقيف العاميل  لتطارح أبرز املسائل الطافحة عىل غرار مسألة التكوين 
الندوات  غرار  عىل  متنوعة  أنشطة  خالل  من  بتدعيمه  السلك  أبناء  طالب  الذي 
النقايب  الحقل  يف  التجربة  الجديدة وحديثي  اىل ألجيال  بالنسبة  التكوينية خاصة 
تاريخ  وعىل  القطاع  شؤون  عىل  واالطالع  والتكوين  التأطري  مزيد  اىل  واملحتاجني 
ارتياحهم  املؤمترون  سجل  كام  تاريخها...  امتداد  عىل  ونضاالتها  املنظمة  وعراقة 
للمناخ االجتامعي السائد آملني يف ان تعمل الحكومات مهام كان شكلها عىل دعم 

مقدرة املواطن واإلحاطة مبشاغله.
* لقاء تعارف

إثر انعقاد مؤمتر النقابة األساسية للصندوق القومي للضامن االجتامعي انعقدت 
جلسة تعارف داخل املؤسسة ضمت االتحاد الجهوي والنقابة األساسية املنبثقة عن 
املؤمتر األخري واملدير الجهوي للصندوق... وقد كانت الفرصة مواتية لتعزيز مأسسة 
الحوار االجتامعي لضامن مناخ إيجايب يسهل فيه التعاطي مع كل ما من شأنه أن 
يطفو عىل سطح العالقات االجتامعية واإلدارية صلب املؤسسة واإلرساع مبعالجتها 

بعيدا عن كل توتر أو إشكال...
* أمل

مبقر االدارة الجهوية للشؤون  االجتامعية باملنستري  انعقدت جلسة مهّمة صباح 
االربعاء املايض جمعت االتحاد الجهوي بالتفقدية الجهوية للشغل واإلدارة الجهوية 
التشغيل  ومكاتب  االجتامعي  للضامن  الوطني  والصندوق  االجتامعية  للشؤون 
وذلك لتدارس وضعية العامل مبؤسسته »تاجرة« والبالغ عددهم 426 عامل وعاملة 
أسفرت عن قرار مواصلة إسناد إعانات اجتامعية ترتواح بني مائة ومئتني )100 / 

200( دينار شهريا ملدة سنة وفق ما يقتضيه القانون... 
ومن جهة أخرى أكد لنا مصدر نقايب أن االتحاد الجهوي للشغل باملنستري يواصل 
العمل والحرص عىل أن تسرتجع املؤسسة بريقها ونشاطها لوضع حّد ملعاناة العامل 

والقطع مع ظاهرة البطالة الفنية والتي ال يسمن محصولها وال يغني عن جوع.
* حمدة الزبادي 
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عىل امتداد أيام 26 و27و28 ديسمرب 2019 بأحد النزل بالحاممات، نظّم قسم 
السنوية  النقابية  املدين جامعته  املجتمع  والعالقة مع  العامل  والشباب  املرأة 
شعار  تحت  وذلك  الطبويب  الدين  نور  االخ  لالتحاد  العام  االمني  من  بإرشاف 
مع  بالتعاون  وذلك  والفرص؟«،  التحديات  الدور،  العامل:  والشباب  »املرأة   :
اتحاد النقابات الرنويجية. اللقاء حرض افتتاحه االخوة أعضاء املركزية النقابية 
نعيمة الهاممي وصالح الساملي ومنعم عمرية ومحمد عيل البوغديري وسامي 

الطاهري وحفيظ حفيظ وأعضاء من الهيئة االدارية الوطنية.
الجهوية  املكاتب  واعضاء  عضوات  من   200 نحو  فيها  شارك  الجامعة  أشغال 
للشباب العامل وعضوات املكاتب الجهوية للمرأة العاملة اىل جانب املسؤوالت 
والجامعات  الجهوية  االتحادات  يف  العامل   والشباب  املراة  عن  واملسؤولني 
االتحاد  من  الشغيلة  املنظمة  وصديقات  أصدقاء  دعوة  متت  كام  العامة، 
الدميقراطيات واتحاد أصحاب  للنساء  التونسية  والجمعية  تونس  لطلبة  العام 

الشهادات املعطلني عن العمل.

لقاء للتقييم والتباحث
عن  املسؤول  املساعد  العام  االمني  الشفي  سمري  االخ  الجامعة  أشغال  افتتح 
التي  القضايا  حول  والتباحث  للتقييم  انتظم  اللقاء  هذا  ان  بني  الذي  القسم 
العام  الوضع  نقاش  إىل  إضافة  تونس،  العاملة يف  والطبقة  العام  الراي  تشغل 
النقايب والداخيل والهيئات التي تكونت يف الجهات حتى تقوم بدورها املناط بها 

دفاعا عن حقوق الشغيلة وعن االتحاد من اعداء التقدم والحرية.
الجميع  بتحمل  الجامعة  هذه  تويص  أن  وجوب  عىل  شدد  الشفي  االخ 
التضامن  وتعزيز  الصفوف  النقايب ورّص  بالعمل  االرتقاء  اجل  للمسؤولية من 

النقايب واالنحياز لتطلعات وطموحات الشعب التونيس يف العيش الكريم.

التصدي للمؤامرات
االخري  باملوقف  الطبويب  الدين  نور  االخ  لالتحاد  العام  االمني  ندد  كلمته،  يف 
لرتكيا حول ليبيا واكد ان رفض االتحاد التآمر عىل املنطقة، كام اكد ان شواطئ 
ليبيا  اتجاه  السالح يف  التي تحمل  للزوارق الرسيعة  جرجيس لن تكون ميناء 

التي يريدون تقسيمها لدويالت لنهب خرياتها وثرواتها.
متر  ولن  الدولة  ومؤسسات  واالمن  الجيش  يف  االتحاد  ثقة  العام  االمني  واكد 
ليست  املنظمة  ان  اىل  القومي، الفتا  وامنها  تونس  تحاك ضد  التي  املؤامرات 
مع رصاع املحاور ولن تكون ال مع تركيا او قطر او االمارات وضد التدخالت 
الخارجية. يف سياق آخر، لفت الطبويب اىل السهام املوجهة ضد االتحاد باعتباره 

املعركة  ان  وابرز  الشعب،  اعداء  امام  الحقيقية  العقبة 
دولة  يريدها  ومن  دينية  دولة  يريدها  من  بني  هي 
مدنية اجتامعية، كام انها معركة حول املناهج والخيارات 
الرتبوية وحول السيادة الوطنية واستقالل القرار الوطني.
وذكّر مبعركة املنظمة يف الدفاع عن املؤسسات العمومية 
ومتسكها مبكتسبات الشعب وحقه ايضا يف صحة سليمة 
الجرمية  امام  الطريق  وقطع  دميقراطي  تعليم  ويف 

املنظمة واالرهاب الذي يرتبص بالشباب.
عىل  مشددا  باالتحاد  والنسايئ  الشبايب  التنوع  ومثّن 
بني  الرتابط  يحتّم  الذي  النقايب  العمل  تجويد  رضورة 
القرار،  هياكل  يف  مكانتها  للمراة  تكون  وان  االجيال 
قاعدة  النقايب عىل  والصف  االتحاد  واكد وحدة هياكل 
القانون االسايس والنظام الداخيل لالئتامن عىل مصلحة 
الطبقة العاملة واالتحاد، مشريا اىل ابداع هذا االخري يف 

تطورات  ومواكبة  والرتبوية  والثقافية  والوطنية  االجتامعية  املهام  بني  التالزم 
عامل الشغل وبناء مؤسسات اقتصادية تضمن االستقاللية املالية. وحول تشكيل 
الحكومة، اعلن رفضه للمحاصصة التي غلبت عىل مفاوضات تشكيل الحكومة 

االمر الذي يرض بالبالد ومبصلحة الشعب.

واقع الشباب والمرأة في تونس
الجلسة االوىل يف اشغال الندوة ترأسها االخ صالح الساملي عضو املركزية النقابية 
وقدم فيها االستاذ محمد الجوييل مداخلة حول واقع املرأة والشباب يف تونس.
الذي  الرديء  الوضع  من خالل  العام  اطارها  املحارضة يف  الساملي وضع  االخ 
فريسة  واضحى  املستقبل  يف  االحباط  واصابه  لالمل  الفاقد  الشباب  يعانيه 

لالنحراف واالرهاب.
قيمة  يف  يتشارك  اصبح  الشباب  ان  من  مداخلته  يف  انطلق  املحارض  االستاذ 
الفردانية  وهذه  املتعددة،  انتامءاته  رغم  وسلوك ومرشوع  كعقيدة  الفردانية 
فيها املأزوم وفيها االيجايب، فالفرد اضحى منسحبا وبدأ يدخل يف بوتقة الفراغ 
والتقدم  الحرية  قيم  عن  وابتعد  القيمية  املنظومات  وفقدان  االيديولوجي 
تحوالت  تواكب  ومل  كبري  تراجع  يف  باتت  االجتامعية  التنشئة  مؤسسات  ألن 
املجتمع ومل تنصت اىل االحتياجات الجديدة للمجتمع ومنها احتياجات رمزية 
الفردانية  ان  املحارض  وأبرز  واالعرتاف.   الفرد  مقولتي  عىل  مبنية  ومعنوية 
للمشكالت  يُنظر  واصبح  االستهالك،  وثقافة  واملقارنات  الصورة  بها  التصقت 
اىل  كالهرب  شخصيا  الخالص  يصبح  وبالتايل  شخصية،  كإخفاقات  االجتامعية 
سلوكيات محفوفة باملخاطر كالهروب اىل املخدرات او الهجرة غري النظامية أو 
اىل االرهاب، ألن املؤسسات االجتامعية مل تعد تسند الشباب واصبحت عاجزة، 
لذلك يجب ان يعود بريق تلك املؤسسات بفهم جديد للتحوالت االجتامعية 

حتى تصبح قادرة عىل اسناد االفراد.
العام،  بالشأن  واالهتامم  النقابات  يف  االنخراط  تراجع  اىل  املحارض  لفت  كام 
التحوالت  االعتبار  بعني  واالخذ  خطابها  لتغيري  مضطرة  النقابات  يجعل  ما 
الحاصلة يف املجتمع ويف عامل الشغل، مبينا ان الشباب مل يعد يحتج 
فقط البطالة والتهميش بل اصبح يحتج يف فضاءات جديدة اخرى 

كالرياضة مثال...

تفاعالت ونقاش
محارضة الجويني كانت مناسبة للتفاعل مع الحارضين، فتم طرح 
تأثري  او  الشباب  يعيشها  التي  االوضاع  هذه  يف  االرسة  مسؤولية 
الفردانية، واىل اي مدى  التواصل االجتامعي يف ترسيخ قيم  وسائل 
ساهم االتحاد يف مرافقة الشباب ومنهم الطاليب والتلمذي يف التأطري.
رأي آخر يف النقاش اكد ان الفردانية موجودة صحيح لكنها مل متنع 

من التنظم الجامعي والعمل التشاريك يف االشكال االحتجاجية.
من ناحية اخرى طرح متدخلون مسالة التمكني بالنسبة إىل النساء، 
والثقافية  السياسية  واملشاركة  املبادرة  وروح  املساواة  واملبنية عىل 
انه  املحارض  بني  ردوده،  معرض  ويف  الثقة.  جانب  اىل  واالجتامعية 
تفادى ان يقوم مبداخلة كالسيكية وصفية فيها معطيات يعلمها الجميع، لذلك 
ومل  املجتمع  تحوالت  من  تحول  الفردانية  ان  وابرز  اعمق  نظر  زاوية  اختار 
يطرحها كبديل، وعىل النقابات ان تنتبه إىل هذا التحول الن الفردانية فيها ما 
هو مازوم وما هو خالق. وعّرج عىل مصطلح التمكني، اي ان منكن الفرد ونجّود 
القدرات واالمكانات والخطاب والرؤية، كام ال يجب فقدان الهوية امام هذه 

التحوالت وهي هوية يجب ان تكون يف ديناميكيتها وليس يف ثباتها.

تحديث العمل النقابي في عالم متغيّر
يف اليوم الثاين من الندوة، التأمت جلسة ثانية ترأسها االخ حفيظ عضو املركزية 
النقابية وفيها مداخلة تاطريية لالستاذ عبد الرحامن الالحقة بعنوان: »تحديث 

العمل النقايب صلب االتحاد يف عامل متغري«.
عىل  بالعمل  مطالب  الشغيلة  املنظمة  أن  املحارض  بنّي  املداخلة  هذه  يف 
االرتقاء بالعمل الداخيل ومجابهة التحديات التي متر بها البالد واالتحاد، وهذا 
بني  التواصل  ودعم  الداخيل  والنظام  االسايس  للقانون  االنضباط  يستدعي  ما 

مختلف الهياكل وااللتزام بقراراتها.
وابرز ان تحديث العمل النقايب يكون عرب مواكبة التطور التكنولوجي وتعصري 
ادارة االتحاد عىل كافة املستويات وتكوين نقايب يف إعداد البدائل وتدعيم القيم 
النقابية عرب الدفاع عن املطالب املادية واملعنوية للعامل وعن قيم الجمهورية 
املدنية االجتامعية والعمل املتواصل عىل منوال تعددي واحرتام دولة القانون 

والحريات وحقوق االنسان.
كام مير تحديث العمل النقايب عرب دعم نرش ثقافة العمل واالنضباط يف الواجب 
اىل  الفتا  والرشوة،  الفساد  ومكافحة  واملواطنة  الحداثة  قيم  وتكريس  املهني 
االقتصادي  الظرف  بان  والوعي  االجتامعية  االطراف  مع  الجاد  الحوار  اهمية 
متثيلية  وتفعيل  االجتامعي  العقد  تفعيل  الواجب  من  انه  كام  الحايل صعب، 

االتحاد يف املجالس الجهوية ومختلف مجالس االدارات.
من جهة اخرى اشار االستاذ اىل اهمية الدفع نحو اصالحات عاجلة عىل مستوى 
املنظومة  اصالح  ومنها  االصالحات  هذه  متويل  يف  والنظر  والتعليم  الصحة 
الرتبوية والجبائية والنقل العمومي، وعّرج عىل موضوع التعددية النقابية التي 
النضايل ورضب وحدة الصف  ارثه  ظهرت فقط ملنافسة االتحاد والسطو عىل 
النقايب، وهذا ال مينع من وجوب االنفتاح اىل االراء املخالفة وضبط ايرتاتيجية 

للتواصل مع الكفاءات الوطنية والجامعية ومخابر البحث.

نقاش وتفاعالت
يف النقاش، اكد البعض وجوب تحضري اجيال عاملية جديدة والتحضري الناجع 
والجيد للتعددية النقابية واالهتامم اكرث بهياكل املرأة العاملة واهمية التكوين 

االسايس للنقابات االساسية.
مجتمعي  منط  عن  الدفاع  عىل  االنكباب  وجوب  عىل  مداخالت  شددت  كام 
كل  يف  واملواطنني  املواطنات  بني  والفعلية  التامة  واملساواة  تقدمي  حدايث 

الحقوق.
من جهته، استعرض االخ حفيظ حفيظ مختلف التوجهات واملواقف للمنظمة 
من  للخروج  قدمتها  التي  الحلول  ومختلف  البالد  يف  العام  الوضع  بخصوص 

االزمات التي تعيشها البالد يف كافة املستويات.

عالقة االتحاد بمحيطه
الجلسة الثالثة تراسها االخ محمد عيل البوغديري عضو املركزية النقابية وقدم 
التي  مبحيطها،  الشغيلة  املنظمة  عالقة  عن  محارضة  الشفي  سمري  االخ  فيها 
انطلق فيها من فكرة تطور تلك العالقة من التبعية اىل التأثري الفعيل، وأبرز أن 
املنظمة ساهمت من موقع متقدم جدا يف تأطري املسار الثوري وتامني مرحلة 
التاسييس، اىل جانب  الوطني  انتخابات املجلس  الدميقراطي إىل غاية  االنتقال 
املساهمة بشكل فاعل يف صياغة التوافقات واملصادقة عىل دستور 27 جانفي 

الجامعة النقابية لقسم المرأة والشباب العامل والعالقة مع المجتمع المدني :

دور املرأة والشباب العامل يف تحديث آليات العمل النقابي وتعزيز عالقة 
املنظمة الشغيلة بمحيطها

· األخ نور 
الدين الطبوبي: 
لن نسمح ألي 
جهة أن تتآمر 

على بالدنا 
وعلى المنطقة 
لنهب خيراتها 

وثرواتها
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2014 وإنجاح االستحقاقات االنتخابية الرئاسية والترشيعية )الحوار الوطني(، 
وواصلت املنظمة لعب الدور التوفيقي يف األزمات خاصة زمن حكومتي الصيد 
والشاهد من خالل وثيقة قرطاج، كام توسع الحارضون يف املشهد العام عىل 
حساب األحزاب كقوة اقرتاح و التعديل و التأثري يف املشهد السيايس دفاعا عن 
الحقوق و الحريات يف ظل الضعف والتشتت لألحزاب ذات البعد االجتامعي 
لتوليها املشاركة يف تحديد  الالزم  الشعبي  االنتشار  وعدم قدرتها عىل تحقيق 

السياسات والتوجهات االقتصادية املنترصة للحقوق االقتصادية واالجتامعية.
الترشيعية  بالسلطة  االتحاد  عالقة  طبيعة  عن  تساؤالت  املحارضة  وتضمنت 
والحكومة والهيئات الدستورية واملجتمع املدين، وعن الرشوط الالزمة لتحقيق 
التكامل الوظيفي بني االتحاد ومحيطه ونجاعة دوره، كام تساءل املحارض عن 
أمناط وأشكال العالقة بني االتحاد ومحيطه، وما الذي تغري يف النظام الداخيل 
إىل  حاجة  هناك  وهل  عالقة مبحيطه،  التطورات يف  مواكبة  اجل  من  لالتحاد 
مأسسة العالقة باملحيط عىل مستوى داخيل، وعن اسرتاتيجية االتحاد يف تفاعله 

مع محيطه.
من جهة أخرى عرّف املحارض مبختلف الهيئات الدستورية واملجتمع املدين وأبرز 
واإلطارات  الهياكل  ومّد  الدستورية  الهياكل  الهياكل  نشاطات  متابعة  أهمية 
التنفيذي  النقابية بكّل ما يتعلّق بها، اىل جانب عرض مقرتحات عىل املكتب 
الوطني حول من ميثّل االتحاد يف هذه الهيئة ويعمل عىل تأطريهم وتكوينهم.

بني  املتواصل  التحاور  تكريس  يف  املساهمة  الشفي  أكد  الحكومة  وبخصوص 
التشاركية إضافة  الدميقراطية  إرساء قواعد  املدين يف إطار  الحكومة واملجتمع 
إىل دعم دور الجمعيات يف مجال التنمية، والعمل عىل تركيز اآلليات الكفيلة 
بتكريس التحاور املتواصل بني الحكومة واملجتمع املدين، والعمل عىل تدعيم 
العالقة بني الحكومة واملجتمع املدين وترشيك املجتمع املدين يف ضبط الخيارات 
والربامج الحكومية. وعّرج املحارض عىل لجان العقد االجتامعي التي غري الفاعلة 
االتحاد  بني  الوظيفي  التكامل  لتحقيق  الالزمة  الرشوط  خاللها  من  وانتفت 

هناك  ان  فبنّي  النواب،  مجلس  يخص  فيام  أما  والحكومة. 
جلسة تواصل وحوار من خالل إطالق منّصة رقميّة مبجلس 
نواب الشعب مخصصة للمجتمع املدين لتمكني الجمعيات 
ومنظامت املجتمع املدين لتقديم مقرتحات قوانني وتوصيات 
تعديل  يف  سواء  ساهم   االتحاد  ان  اىل  واشار  وتعديالت، 
القانونية املعروضة  الرأي يف النصوص  أو يف توجيه وإبداء 
املبادرات  بعض  عرض  يف  ساهم  كام  املجلس،  أنظار  عىل 

الترشيعية عىل اللجان.
مع  والتشاور  التنسيق  آليات  تقنني  انعدام  اىل  أشار  لكنه 
االتحاد يف عالقة بالعمل الترشيعي من ذلك عدم مّد االتحاد 
مجلس  أنظار  عىل  املعروضة  القوانني  ومشاريع  مبقرتحات 
املدين  املجتمع  مهمة  يحرص  منها  واملوجود  الشعب  نواب 
يف مجرد االستشارات، ومقارنة بالفرتة املمتدة بني 2011 و 
2014، الحظ الشفي تراجعا من ِقبَِل السلطة الترشيعية يف 
التعامل مع االتحاد ومكونات املجتمع املدين كرشيك فاعل 
يف بلورة املنظومة الترشيعية الجديدة وتكريس الدميقراطية 

التشاركية.
يف السياق ذاته، تظهر عالقة االتحاد مبحيطه حسب القانون 

األسايس والنظام الداخيل من خالل تخصيص العالقة باملجتمع املدين والسيايس 
العالقة  وتخصيص  مركزي،  مستوى  منفرد عىل  بقسم  الدستورية  واملؤسسات 
احداث  عن  فضال  قطاعي،  مستوى  عىل  منفردة  مبسؤولية  املدين  باملجتمع 
مسؤولية تعنى بالعالقة مع املجتمع املدين واالعالم والنرش عىل مستوى جهوي، 

كل ذلك وفق ضوابط توجهات املنظمة الشغيلة.
وطرح املحارض ورقة حول اسرتاتيجية عالقة االتحاد مبحيطه، عرب مأسسة هذه 
أنشطة  تعنى مبتابعة  القسم  داخل  قارة  إحداث خلية  أوال، من ذلك  العالقة 

واحداث  املدين  املجتمع  مع  والرشاكة  التعاون  صيغ  واقرتاح  املدين  املجتمع 
قاعدة بيانات خاصة به، اىل جانب بعث منتديات نقابية عىل مستوى جهوي 
ال  والتي  ومحليا  جهويا  املدين  املجتمع  مكونات  مع  العالقات  بتدعيم  تعنى 

تتناقض أهدافها ومواقفها مع توّجهات االتحاد.
كام اوىص املحارض بتعزيز الصلة بها  والتنسيق معها لتحقيق األهداف املشرتكة، 
واملساهمة يف خلق حوار مجتمعي عىل مستوى الجهة وتقديم مقرتحات حول 
املسائل التنموية بالجهة، مشددا عىل رضورة ادراك  الدور الجديد للمجتمع 
املدين الجهوي واملحيل يف ضوء النموذج الجديد للتنظيم اإلداري وتدعيم الفعل 
النقايب عرب رسم مقرتحات اسرتاتيجية جهوية تكون سندا للفعل النقايب املركزي.
هذا واوىص الشفي ببعث خطة منسق مسؤول عن متابعة العالقة بالهيئات 
الشعب  نواب  مجلس  مع  بالتنسيق  تعنى  قارّة  خلية  وإحداث  الدستورية 
ومبتابعة العمل الترشيعي يف جميع مراحله وإعداد تقارير دورية حول عمل 
عن  فضال  الترشيع،  قسم  مع  بالتنسيق  العامة  والجلسات  الربملانية  اللجان 
احداث لجنة  قارة تعنى باالنتخابات يف جميع مراحلها : التكوين والتدريب 
والتثقيف يف الشأن النتخايب – بالتنسيق مع قسم التكوين – العداد النقابيني 
للمشاركة يف العملية النتخابية )املالحظني( وانجاز تقارير حول سري العمليات 

االنتخابية، والتنسيق مع الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.
أما عن مالمح القسم الجديد يف االتحاد، فسيكون تحت تسمية قسم العالقة 
مع املجتمع املدين والسيايس واملؤسسات الدستورية، فيه مسؤول عن القسم: 
األمني العام املساعد وهيئة بيداغوجية : تضّم منّسقي جميع األقسام – خرباء 
العالقة مع  الشعب ومنسق  الحكومة ومجلس نواب  العالقة مع  فيها منّسق 

الهيئات الدستورية ومنسق العالقة مع املجتمع املدين.
كام سيتضمن القسم »منتدى القسم« يضبط السياسات العاّمة وصيغ التنسيق 
ويعقد  وجهويا  مركزيا  البيداغوجية  الهيئة  مقرتحات  عىل  بناء  املحيط  مع 
ويرتكب  األنشطة،  تقارير  عىل  زيادة  دورية  تقارير  ويقدم  دورية  اجتامعات 
املنسقني  ولجنة  بيداغوجية  وهيئة  القسم  عن  املسؤول  من 
يف  املدين  املجتمع  مع  العالقة  عن  واملسؤوالت  واملسؤولون 
الجهات واملسؤولون و املسؤوالت عن العالقة مع املجتمع املدين 

يف القطاعات.

األداء اإلعالمي في الدفاع عن المنظمة
البوغديري  عيل  محمد  االخ  ترأسها  بدورها  الرباعية  الجلسة 
الشعب  جريدة  تحرير  رئيس  الوساليت  يوسف  األخ  فيها  وقدم 
مداخلة حول األداء االعالمي للمرأة والشباب العامل يف الدفاع 

عن املنظمة.
الوساليت ابرز اهمية الشباب واملراة يف صنع اعالم نقايب عرصي، 
أن  درجة  اىل  املنظامت  يف  قصوى  اهمية  له  االعالم  أن  باعتبار 
الكثريون اصبحت لديهم قناعة بانه ال معنى للعمل النقايب دون 
الجهة  اجندة  قدرة عىل صنع  لديه  االعالم  ان  اىل  واشار  اعالم، 
عىل  وبالتايل  اجندا،  لها  واألحزاب  للحكومات  مثلام  القطاع،  او 
النقابيني ان يرسموا اجنداتهم عرب اعالم يعكس هموم ومشاغل 
او  االعراف  قبل  من  استغاللهم  ويكشف  العاملة  الطبقة 

الحكومات.
ويقدمه  النقايب  للنشاط  محددا  اطارا  يضع  النقايب  االعالم  ان  املحارض  وبني 
للجمهور بالطريقة التي تخدم مصلحة النقابيني واالتحاد، وقدم يف هذا االتجاه 
مثال تعامل وسائل االعالم الفرنسية مع ارضابات ديسمرب »حرمان املواطن من 

الخدمات« وليس حقوق العامل املنتهكة.
الوساليت لفت إىل ان العالقة مع الصحافة ولكنها غري كافية، مبا ان اإلعالم غري 
اىل  به،  يؤمنون  وال  النقايب  للعمل  بطبعهم  معادين  اعالميني  ووجود  محايد 
انه  الخاص وجدول اعاملها، اي  التحريري  جانب أن وسائل االعالم لها خطها 

.scoop يهتم بالنشاط النقايب اال من زاوية اهمية الخرب
وتساءل الوساليت عن العمل يف ظل االوضاع الحالية لالعالم منطلقا من مقولة 
ERIC NEVEU الذي توجه اىل منظامت املجتمع املدين التي ال تجد نفسها يف 
هذا االعالم التقليدي: »ال تكرهوا االعالم بل كونوا انتم االعالم«، وأبرز ان ذلك 
هو املدخل لالعالم عند النقابيني، وهنا ميكن الحديث هنا عن االعالم النقايب 
من خالل  بل  فقط  التقليدية  االعالم  وسائل  من خالل  بالرضورة  ليس  ولكن 

وسائل التواصل االجتامعي.
وأبرز ان االطراف النيوليربالية تتلقى متويالت لحمالت معادية لالتحاد مقدما 
اصالح  ملف  حول  الشاهد  حكومة  تلقتها  التي  الربيطانية  االموال  مثال 
املؤسسات العمومية وتجنيد صحافيني باالموال واملنح والهدايا، دون أن ننىس 
وحمالتها  الثورة  حامية  ورابطات  الكرامة  كائتالف  الرجعية  االطراف  ايضا 
املسعورة ضد املنظمة ونرش مقوالت من قبيل: »االتحاد برّك البالد« و»اتحاد 

الخراب« ونرش الشائعات عن النقابيني واتهامهم بالفساد.
إىل  بالنسبة  خاصة  نقايب  اعالم  اىل  الحاجة  تربز  املحارض،  حسب  هنا،  ومن 

الشباب واملراة العاملة.
من ناحية اخرى، اوضح الوساليت ان حضور االتحاد اعالميا صار وكانه حضور 
لطرف سيايس واجتامعي بالتوازي مع ضعف حضور االعالم النقايب يف الفضاء 
االفرتايض، واستنتج ان ذلك امر واقع ويف الوقت نفسه انحراف الن االتحاد ليس 
حزبا سياسيا يف النهاية، مشريا اىل ان هناك مرشوع لجريدة الكرتونية نقابية يف 

الفرتة املقبلة ميكن ان ميلئ فراغات كبرية.

نقاش وانتقادات
يف نقاش مداخلتي االخ سمري واالخ يوسف، اكدت تدخالت الحاجة اىل مزيد 
وخلق  والدميقراطية  التقدمية  املدين  املجتمع  مكونات  مع  العالقة  تشبيك 

ائتالفات واسعة حول القضايا املشرتكة.
العقيدة  وارساء  الداخيل  البيت  ترتيب  وجوب  بشأن  مداخالت  برزت  كام 

النقابية، وان يكون االتحاد هو املبادر دامئا يف تجمع املنظامت والجمعيات .
وسيلته  لالتحاد  يكون  ان  وجوب  مداخالت  اكدت  النقايب  االعالم  يخص  فيام 
االعالمية الخاصة )راديو/تلفزة( ورضورة التمتع بالتكوين يف الصحافة النقابية.

كام انتقد البعض اداء جريدة الشعب وشكلها واكدوا وجوب تطويرها ومل ال 
تحويلها اىل جريدة يومية وتفعيل صفحتها عىل الفايسبوك.

ورشات وتوصيات واستبيان
يف اليوم االخري من الندوة انقسم املشاركات واملشاركون اىل ثالث ورشات عمل، 
االوىل حول تحديث العمل النقايب صلب االتحاد ونشطها الخبري االقتصادي عبد 
العامة  الجامعة  الرشيف عضو  مروان  االخ  نشطها  والثانية  الالحقة،  الرحامن 
العامل  والشباب  املراة  مكتب  عالقة  حول  والخدمات  املعلومات  لتكنولوجيا 
مبكونات املجتمع املدين واملؤسسات الدستورية، اما الورشة الثالثة فقد تناولت 
موضوع االداء االعالمي للمراة والشباب العامل يف الدفاع عن املنظمة ونشطها 
للتدريب  الدولية  لالكادميية  البيداغوجي  املجلس  رئيس  املاجري  وليد  الزميل 
االعالمي. وقد أصدرت الورشات املذكورة توصيات سننرشها يف أعدادنا املقبلة.

من ناحية أخرى تّم عىل هامش الندوة توزيع استبيان عىل املشاركني تضمن 
املسؤولية  يف  واالقدمية  العمرية  الرشيحة  حول  املشاركني  اىل  موجهة  أسئلة 
العمرية ومشاركتهم يف دورات تدريبية سابقة او برامج تبادل خرباتن وما هي 

مختلف املحاور التكوينية التي تلقوها يف السابق.
كام وجه االستبيان اسئلة عن مشاركة الحضور يف جلسات تفاوضية سابقة وإن 
كانوا منتمني إىل حزب أم ال او انخراطهم يف منظمة أخرى، وتقييامتهم لالنشطة 
مع اتحاد النقابات الرنويجية اىل جانب تقييامتهم للتنظيم وتوصيات الجامعة 

النقابية الحالية واداء املنشطني عالوة عىل اسئلة توجيهية أخرى.
* تغطية صربي الزغيدي

· األخ سمير 
الشفي: أولويتنا 
االرتقاء بالعمل 
النقابي ورصّ 

الصفوف 
وتعزيز التضامن 
النقابي واالنحياز 

لتطلعات 
وطموحات 
الشعب في 

العيش الكريم
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* الحبيب الشايب :
نظمت  فارقة،  نقابية  عالمة  ويف  بارز  تاريخي  متفصل  يف 
الجامعة العامة للتعليم االسايس اياما احتفالية متعددة الفقرات 
تأسيس  عىل  سنة(   100( قرن  مرور  مبناسبة  وذلك  واملضامني 
نقابة املعلمني الذي سبق تأسيس االتحاد العام التونيس للشغل.
العزايب  إقبال  األخ  التقينا  الحدث  هذا  أهمية  اىل  ونظرا 
الكاتب العام املساعد بالجامعة العامة للتعليم االسايس يف حوار 

تقييمي لهذا الحدث النقايب والرتبوي البارز .

التعليم  الحتفالية  عاما  منسقا  باعتبارك   *
األساسي بمائويته، ما هو تقييمك لهذه المحطة 

الفارقة في تاريخ القطاع؟
- بدءا، ال بد من توضيح مسألة اراها عىل غاية من األهمية 
باملدينة  أيام  ثالثة  ملدة  االحتفالية  بافتتاح  وتتعلق  والدقة، 
الثقافية، حيث ستتواصل الفعاليات جهويا واقليميا، وبناء عليه، 

فإن سؤال التقييم أراه سابقا ألوانه.
التظاهرة  اختتام  سيكون  إذ  منها،  بّد  ال  رضورة  والتقييم 

خالل شهر جوان.

* لماذا لم تشهد السهرات الفنية إقباال الفتا؟
هناك العديد من العوامل التي وقفت أمام تدفق الحارضين 
عىل هذه السهرات الفنية املهّمة، ولعل ابرزها اقرتان موعدها 
متفرغني  املربني  عموم  من  تجعل  التي  املدرسية  العطلة  مع 
واجراءات  التدريس  من  ماراطون  بعد  العائلية  اللتزاماتهم 
االمتحانات فضال عن كون هذا املوعد قد جاء يف ظرف مناخي 

ال يشجع االرس عىل مغادرة منازلهم.

* الحظنا أيضا غياب ترابط األجيال مسجلين في 
ذلك انقطاع حبل الوصل مع جيل ما قبل سنة 2000 

فما مرد ذلك؟
لكن  االفتتاحية،  الجلسة  يف  النقيصة  بهذه  االقرار  ميكن 
املتدخلون  تطرق  فقد  العلمية  الندوة  فقرات  مختلف  يف 
ولعل  للقطاع  التاريخية  املسارات  مختلف  اىل  واملحارضون 

مداخلة االستاذ عبد العزيز الخاميس، تؤكد هذا البعد.

العامة  الجامعة  تهتم  لم   *
بدور  أيضا  األساسي  للتلعيم 

ومنجزاتهم  القطاع  رموز 
تفسر  فكيف  وتضحياتهم  

ذلك؟
انشطة  ملختلف  املتابع   -
دون  يالحظ  الثالثة،  االيام  هذه 
عناء إتياننا عىل ما قدمه الرواد 
من  القطاع  هذا  يف  والرموز 
والتضحيات  الخدمات  جليل 

وكذلك املكاسب.
ذلك  عىل  مثال  أبرز  ولعل 
هو تسمية بعض املدارس بأسامء 

سبيل  وعىل  القطاع،  ورموز  رواد 
بن  حسني  اسم  منحنا  فقد  املثال 

قدور ملدرسة نهج االدرييس.
منحة  مسألة  اىل  تطرقنا  وكلام 

سامل  األخ  وذكرنا  إال  املدرسية،  العودة 
القابيس.

غياب  إلى  والرواد  الرموز  غياب  من  نمرّ   *
من  النّفور  هذا  فلماذا  األيام،  متابعة  عن  الشباب 

الجيل التربوي الجديد؟
السؤال  هذا  لطرح  موجبا  أرى  ال  حيث  املعذرة،  أرجو   -
باعتبار ان القطاع قد فقد تدفق الشباب عليه منذ غلق معاهد 
التحاق  ان  اىل  اضافة  االنتداب  باب  وغلق  املعلمني  تكوين 
اىل  نظرا  املدرسني،  من  معدالت  من  رفع  قد  النواب،  املدرسني 

بقاء هذه الرشيحة عىل رصيف البطالة ملدة سنوات.
عودة املدرسني الشباب اىل القطاع انطلقت مع بداية السنة 
املدرسية الحالية، إذ ان الجامعة العامة للتعليم األسايس تطالب 
بانتدابهم كأساتذة مرتبصني وليس بعقد ملدة سنة ملعلمني نواب 
ملفاتنا  احدى  ميثل  ما  وهذا  الرتبية  وزارة  تفرضه  ما  حسب 

النقابية النضالية الحارقة.

المتابعون  يالحظ  لم   *
انجازات  ال  المائوية  لهذه 
للتعليم  العامة  الجامعة 
برنامجها  وال  االساسي 
المنظومة  اصالح  حول 

التربوية؟
 - التأكيد  علينا   -
اصالح  برنامج  أن  همنا 
وان  الرتبوية  املنظومة 
فإنه  وطنيا،  برنامجا  كان 
برنامج نقايب أساسا وذلك 
نقابات  تسع  ان  باعتبار 
معنية  الرتبوي  القطاع  يف 
عليه،  وبناء  االصالح،  بهذا 
للتعليم  العامة  الجامعة  فإن 
االسايس تجدد دعوتها للمكتب 
مختلف  الوطني،  التنفيذي 
التدخل  رضورة  اىل  املعنية  اقسامه 
العاجل من أجل العودة الجدية للحوار 
حول هذا امللف الحارق وصياغة اسرتاتيجية 

اصالحية واضحة املالمح دقيقة املراحل زمنيا.

فإننا  العربية  للنقابات  مكثفا  حضورا  سجلنا  لئن   *
الحظنا غيابا الهمية منظمة تعنى بمسألة التعليم 

 )IE( والتربية
- إن حضور االشقاء العرب، قد اقترص أوال عىل املشاركة يف 
االفتتاح ثم التحاور حول فعاليات مؤمر اتحاد املعلمني العرب 

الذي سينعقد يف سوريا بداية شهر جانفي من سنة 2020 .
عليها  تعذر  فقد  للرتبوية،  الدولية  بغياب  يتعلق  فيام  أما 
العامة  الجامعة  قبل  من  اليهم  املوجهة  الدعوة  رغم  الحضور 

للتعليم االسايس.

من  العامة  الجامعة  لقيته  الذي  الدعم  رغم   *
غياب  أيضا  الحظنا  أننا  إال  والتربية  الثقافة  وزارتي 

الوزيرين؟
الوزارتان  قدمته  الذي  اللوجيستي  الدعم  نثمن  نحن   -

ومختلف املتدخلني.
 من خالل تواصل األنشطة االحتفالية جهويا واقليميا، فهل 
هذا  ارشيف  مستوى  عىل  املسجل  النقص  تاليف  املمكن  من 

القطاع وخاصة فيام يتعلق مبؤسسة ورموزه؟
- نحن نحرص كل الحرص عىل جمع هذا األرشيف التاريخي 
الكبري قصد رقمنته، وقد خصصنا لهذا الجهد أستاذا مختصا يف 

األرشيف.
كام ندعو قسمي االعالم والدراسات والتوثيق اىل  مزيد بذل 
الجهد المتام هذا العمل الذي يعود بالفائدة عىل االتحاد العام 

التونيس للشغل وعىل الباحثني والدارسني وخاصة املؤرخني.
* إقبال العزايب       

إقبال العزابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم األساسي 

مازلنا نرفض انتداب خريجي معاهد علوم الرتبية 
كمتعاقدين ونناضل من أجل انتدابهم 
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بيان االتحاد الجهوي قفصة
 

بقفصة  للشغل  الجهوي  االتحاد  يتوجه 
هذه  لتقديم  العام  الرأي  اىل  املناجم  وجامعة 
البعض اىل خصخصة  التوضيحات بخصوص سعي 
بعض األنشطة التابعة لرشكة فسفاط قفصة: يبلغ 
مليون طن  قدره 270  ما  العاملي  الفسفاط  انتاج 
املجال  يف  املادة  هذه  أهمية  اىل  ونظرا  سنويا، 
الفالحي ويف حياة البرش والحيوان عىل حّد سواء، 
دميغرافيا  منوا  تشهد  البرشية  املجموعة  ان  ومبا 
هائال، فإن الطلب عليها سريتفع وتتعاظم وتريته، 
املختصة  العاملية  الدراسات  مراكز  جعل  ما  وهو 
)الفسفاط  األسمدة  اسعار  يف  انفجارا  تتوقع 
نهاية  خالل  واآلزوت(  البوتاسيوم  من  ومشتقاته 
بالقوى  اليوم  يدفع  ما  وهذا  القادمة،  العرشية 
السيطرة عىل مواقع  اىل محاولة  املتنفذة  العاملية 
االستخراج واالنتاج لهذه الرثوة وانطالقا من هذه 
االعتبارات برزت لهفة بعض األطراف من األثرياء 
عالقة  عىل  يكونون  قد  الذين  املحليتني،  الخواص 
األسمدة،  بقطاع  املهمة  العاملية  الرشكات  ببعض 
بالحوض  الفسفاط  قطاع  عىل  اليد  وضع  عىل 
هذه  غاية  انكشفت  وقد  قفصة،  بجهة  املنجمي 
املنجمية  املناطق  اىل  الترسب  مبحاولة  األطراف 
بقايا  الستغالل  صناعية  وحدات  تركيز  خالل  من 
الفسفاط والذريعة التي اتخذتها هي االدعاء بأن 
بالجهة،  التلوث  القضاء عىل مصدر  مقصدها هو 
إضافة اىل ان رشكة فسفاط قفصة تعترب هذه البقايا 
من الفسفاط مخزونا اسرتاتيجيا لها بنوعية جيدة، 
وقد اعدت دراسة بإجراءات املعالجة الالزمة، وال 
ينتظر الرشوع يف تنفيذها إال توفر موارد التمويل 

نظرا اىل الصعوبات املالية التي متر بها وازاء الخطر الذي ميثله هذا التوجه، يهمنا 

ماّم  الحّد  اىل  ودعونا  التلوث  خطر  اىل  عديدة  مرات  السابق  يف  نبهنا  بأننا  نذكر  ان  أوال 
يسبّبه للناس وللبيئة من رضر ونعلن نحن االتحاد الجهوي للشغل وجامعة املناجم بأن النية 
الحقيقي  الدافع  هي  ليست  التلوث(  عىل  القضاء  )وهي  املذكورة  األطراف  تلك  اعلنتها  التي 
الحصول عىل  إال  الحقيقة  يف  اهداف  من  له  ليست  الذي  املرشوع  انجاز هذا  يف  رغبتها  وراء 
موطئ قدم يف قطاع الفسفاط والترّسب اليه والسيطرة التدريجية عليه متهيدا لخوصصته وتدمري 
رشكة فسفاط قفصة 2 كمؤسسة عمومية ومكسب اقتصادي اجتامعي وطني ورافد اسايس من 
روافد التنمية يف الجهة، وقد ابدى االتحاد الجهوي للشغل بقفصة معارضته بشدة ووضوح لهذا 
املخطط، وقد عرّب عن ذلك املوقف يف جلسة رسمية أمام السلط املعنية بتاريخ 29 نوفمرب 2019، 
القوّي  الجهوي للشغل وجامعة املناجم عن متسكنا  الحكومة ونعلن نحن االتحاد  مبقر رئاسة 
بأن يظّل قطاع الفسفاط مكسبا عموميا وعن رفضنا املطلق ألّي شكل من أشكال خوصصته ملا 
يف ذلك من تداعيات سلبية - اقتصادية واجتامعية - عىل املستويني الوطني والجهوي، ونطالب 
السلط املعنية بتقديم كل الدعم لرشكة فسفاط قفصة النجاز هذا املرشوع، وبإقحام رشكات 
البيئة والغراسة كطرف تنفيذي للمرشوع بإرشاف رشكة فسفاط قفصة ونعرب عن تصميم كافة 
الهياكل النقابية عىل الحفاظ عىل رشكة فسفاط قفصة واستمراريتها كمؤسسة عمومية وطرف 
وحيد مرشف عىل استغالل قطاع املناجم، ومن هذه املنطلقات سنتصدى بكل الوسائل النضالية 
املرشوعة، مع مكونات املجتمع املدين التي تلتقي معنا يف الدفاع عن الجهة وابنائها، لكل مسعى 
الخرتاق هذا القطاع العام واستغالله لفائدة الخاصة، وإننا ال نعبأ مبا يروج من أباطيل وأراحيف 
ومغالطات تهدف اىل تزييف الحقائق واحباط مجهوداتنا وتنشيط عزامئنا، ونعتربها محاوالت 
بائسة للتضليل والتسرت عىل املآرب الخفية التي ال تعدو ان تكون تحقيقا للسيطرة التامة عىل 
القطاع العام وتوظيفه لصالح راس املال الخاص ومنافعه، واستخفافنا رصيحا باملصلحة العامة، 

ودوسا عىل حقوق الشعب.

* الجامعة العامة للمناجم  * االتحاد الجهوي للشغل بقفصة   
الكاتب العام  حسن عيساوي      الكاتب العام  محمد الصغري مريواي   

بالغ مؤتمر أساتذة 
التعليم الثانوي بالغريبة

منخرطي  كافة  بصفاقس  للشغل  الجهوي  االتحاد  يعلم 
العادي  املؤمتر  اّن  بالغريبة  الثانوي  التعليم  أساتذة  نقابة: 
 2020 جانفي   22 االربعاء  يوم:  عقده  تقّرر  االساسية  للنقابة 
بـ:  الزوال  الثالثة بعد  الساعة  التاسعة صباحا إىل  الساعة  عىل 

معهد الغريبة.
القانونية  الرشوط  فيه  تتوفر  ملن  الرتشح  باب  سيكون 
مفتوحا من: 11 / 01 / 2020 إىل: 18 / 01 / 2020 بدخول 

الغاية.
أو  املنخرطني  بقامئة  اسمه  يرد  ملن  إال  يحّق  ال  االقرتاع   *

االستظهار ببطاقة االنخراطات او بطاقة الخالص.
* يشرتط أن يكون املرتشح خالص االنخراط يف االتحاد العام 
التونيس للشغل مّدة سنتني وأن يكون خالص الذمة مع قسم 

املالية باالتحاد.
الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  باسم  الرتشحات  توجه  ـ 

للشغل بصفاقس.
النقابة األساسية امرأة علی األقل وال مينع  ـ يضّم مكتب 

عدم تقديم إمرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
إلمرأة  املنتخب  املكتب  تركيبة  تضّمن  عدم  صورة  يف  ـ 
االصوات  أقل عدد من  تحّصل عىل  الذي  العضو  تعويض  يتّم 

باملرتشحة التي تحّصلت عىل أكرب عدد من األصوات.
ـ إجبارية االشرتاك بجريدة الشعب عند توزيع املسؤوليات 

مبارشة.

بالغ املؤتمر العادي للفرع 
الجامعي الساتذة التعليم 

العالي والبحث العلمي

منخرطي  كافة  بصفاقس  للشغل  الجهوي  االتحاد  يعلم 
نقابة: ان املؤمتر العادي للفرع الجامعي الساتذة التعليم العايل 
والبحث العلمي تقّرر عقده يوم: السبت 18 جانفي 2020 عىل 
الساعة العارشة صباحا بـ: دار االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.
القانونية  الرشوط  فيه  تتوفر  ملن  الرتشح  باب  سيكون 
مفتوحا من: 07 / 01 / 2020 إىل: 14 / 01 / 2020 بدخول 

الغاية.
* أن يكون خالص االنخراط يف االتحاد العام التونيس للشغل 

ملّدة ال تقل عن خمس سنوات كاملة متوالية عندالرتشح.
* أن يكون متحمال املسؤولية النقابية ملدة ال تقل عن اربع 
سنوات كاملة متوالية أو كان تحملها ملدة خمس سنوات كاملة
عند  باالتحاد  املالية  قسم  مع  الذمة  خالص  يكون  أن   *

الرتشح.
الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  باسم  الرتشحات  توجه  ـ 

للشغل بصفاقس.
األقل وال مينع  امرأة علی  الجامعي  الفرع  يضّم مكتب  ـ 

عدم تقديم إمرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
إلمرأة  املنتخب  املكتب  تركيبة  تضّمن  عدم  صورة  يف  ـ 
االصوات  أقل عدد من  تحّصل عىل  الذي  العضو  تعويض  يتّم 

باملرتشحة التي تحّصلت عىل أكرب عدد من األصوات.

 يف هذا الربد الفظيع الذي تعيشه بالدنا 
النضالية  امللحمة  تتواصل  االيام،  هذه 
التي يسطر ثناياها 7 عامل من بنك قطر 
طردهم  تّم  أسبوعني  حوايل  منذ  الوطني 
من  أطفالهم  وحرمان  عائالتهم  وترشيد 

حقهم يف الدراسة وعيش حياة طبيعية.
وعاملتا  الخمسة  الحراس  قىض  فقد 
يف  امليالدية  السنة  رأس  ليلة  التنظيف 
خيمتهم تحت  برد فظيع رفقة أطفالهم 
متسكا منهم بحقهم يف العودة اىل مواطن 
بطردهم  تسبب  من  ينعم  فيام  شغلهم، 

بالدفء والفرح.
عيش  من  العامل  مينع  مل  ذلك  لكن 
تضامن  دفء  ايضا،  هم  دفء  لحظات 
من  املوظفني  عرشات  وتآزر  زمالئهم 
هبوا  الذين  أخرى،  وبنوك  مؤسسات 
وقاموا بحركات تعاون من مال ووصوالت 
للعامل  قدموها  وحشايا  وأغطية  أكل 
املظلومني واملقهورين يف األرض، ليواصلوا 

نضالهم مبعنويات مرتفعة.
لفيف  امليالدية  السنة  رأس  ليلة  وحرض 
النقابة  واعضاء  العمل  يف  زمالئهم  من 
مؤسسات  نقابيي  من  وايضا  االساسية 
بنكية، وطبعا  أعضاء من الجامعة العامة 
يتقدمهم  املالية  واملؤسسات  للبنوك 
اىل  الغريب،  نعامن  االخ  العام  الكاتب 
التونيس  العام  االتحاد  أصدقاء  جانب 
مساندتهم  جددوا   هؤالء  كل  للشغل، 
املبدئية والالمرشوطة للمطالب املرشوعة 
للمعتصمني يف العودة اىل سالف عملهم.

من  العرشات  سابق  وقت  يف  عرب  كام 

وممثلو  املوظفني 
االساسية   النقابات 
واعضاء الجامعة العامة 
واملؤسسات  للبنوك 
املالية والشبكة الدولية 
 UNI للخدمات 
واملركزية   GLOBAL
العام  لالتحاد  النقابية 
من  للشغل  التونيس 
االخ محمد عيل  خالل 
البوغديري االمني العام 

الخاصن  القطاع  عن  املسؤول  املساعد 
عرّبوا عن تضامنهم لهذه الحركة النضالية 

املرشوعة.
القطاعية  النقابية  الهياكل  حرضت  كام 
عند  الرشطة  مركز  ويف  املحكمة  أمام 
التي  الشكوى  اثر  للتحقيق  استدعائهم 

تقدم بها املدير العام.

تفاصيل املظلمة
وكنا يف ريبورتاج سابق كشفنا أن االعوان 
بالعمل منذ سنة  التحق بعضهم  السبعة 
يف  ادماجهم  تم   2012 سنة  ويف   ،2008
ليتّم  املدة،  بعقود محددة  البنك  ودادية 
البنك  مع  مبارشة  عقود  ابرام  ذلك  بعد 
بشكل  وليعملوا   2016 جانفي  منذ 
مّؤمنني  تفان  بكل  انقطاع  مسرتسل دون 
ظروف  يف  والنظافة  املحرتفة  الحراسة 
أمنية صعبة عاشتها البالد يف تلك الفرتة، 
يوميا  ساعة   12 مقابل  زهيدة  بأجور 

ودون راحة اسبوعية قارة.

ويف 19 نوفمرب املايض وّجهت لهم االدارة 
عالقتهم  بانتهاء  فيها  تعلمهم  مذكّرة 
لكن يف  يوم 31 ديسمرب 2019،  الشغلية 
17 ديسمرب اتصل بهم رئيسهم املبارش يف 
العمل وأعلمهم بايقافهم عن العمل قبل 
العامل  اعتربه  ما  املحددة،  املدة  انتهاء 
اهانة يف حقهم وزجا بهم يف دائرة الفقر 
املؤكد  الدرايس  واالنقطاع  والتهميش 

ألبنائهم.
محمد  التوايل:  عىل  هم  السبعة  العامل 
الهادي العياري، محرز بريك، ثريا عيىس، 
البشري  املغراوي،  محمد  الخاميس،  نجاة 
حراسة  أعوان  النمري،  وبسام  بوعزي 
الوطني  قطر  ببنك  تنظيف  وعاملتا 
بطردهم  قاسية  مظلمة  اليوم  يعيشون 
من مؤسستهم بعد أن قضوا فيها سنوات 
فيها  قدموا  والكّد  العمل  من  طوال 
التضحيات، ليجدوا أنفسهم يف االخري عىل 
إنصافهم  يتّم  أن  عوض  الطريق،  قارعة 

وتسوية وضعياتهم.
* صربي الزغيدي

وتتواصل ملحمتهم النضالية في البرد القارس:

املقهورون يف األرض ببنك قطر الوطني يقضون ليلة رأس 
السنة معتصمني، فيما ينعم من تسبب بطردهم بالدفء
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تهيئة  باستشارة  القيام  بوزيان  منزل  بلدية  تعتزم 
املتحصلني  املقاولني  فعىل  بوزيان  مبنزل  البلدي  املستودع 
 1 صنف   0 ب  اختصاص  يف  النشاط  تعاطي  رخصة  عىل 
أو أكرث والراغبني يف املشاركة االتصال بقرص بلدية بوزيان 
خالل  األسبوع  أيام  كامل   )14 رقم  الوطنية  )الطريق 

التوقيت االداري لسحب ملفات املشاركة.
منزل  بلدية  قرص  التايل:  العنوان  اىل  العروض  ترسل 
 9114 بوزيان  منزل   14 رقم  الوطنية  الطريق   - بوزيان 
بوزيان  منزل  بلدية  رئيس  السيد  باسم  الربيد  عن طريق 
مع  بوزيان  منزل  ببلدية  الضبط  مبكتب  مبارشة  تودع  أو 
الغرض وقد حدد آخر أجل لقبول  ايداع يف  تسليم وصل 
الساعة  عىل   2020 جانفي   29 االربعاء  يوم  العروض 

العارشة صباحا )يقع اعتبار ختم مكتب الضبط للبلدية(.
يحمل الظرف الحارجي للعرض عبارة »ال يفتح إعالن 
أشغال تهيئة ملستودع البلدية مبنزل بوزيان« ويحتوي عىل 

الوثائق التالية:
- كراس رشوط طلب العروض

- كراس الرشوط الفنية لكل االقساط 
- كراس الرشوط اإلدارية الخاصة

إزاء  قانونية  وضعية  يف  املشارك  ان  تثبت  شهادة   -
أو  )أصلية  العروض  فتح  تاريخ ختم  اىل  األداءات صالحة 

نسخة مطابقة لألصل(
- ضامن بنيك وقتي صالح ملدة 120 يوما بداية من 
العروض )ضامن بنيك  لقبول  للتاريخ األقىص  املوايل  اليوم 

بقيمة 1000 دينار(.

- شهادة يف عدم اإلفالس أو التسوية القضائية صالح 
يف تاريخ تقديم العروض

- ترصيح عىل الرشف بعدم التأثري عىل مجريات ابرام 
الصفقة ومراحل انجازها

النجاز  تخصيصهم  سيتم  الذين  االعوان  يف  قامئة   -
املرشوع

- قامئة يف املعدات التي ستوضع عىل ذمة املرشوع
- نسخة مجردة من السجل التجاري

للضامن  الوطني  الصندوق  االنخراط يف  - شهادة يف 
االجتامعي

- رخصة املقاولة اختصاص ب 0 صنف 1 أو أكرث 
- بطاقة ارشادات 

- وثيقة التعهد مختومة وممضاة 
- االلتزام 

- جدول األمثان 
- الجدول التفصييل التقديري لألسعار 

يتم فتح العروض يف جلسة علنية واحدة مبقر بلدية 
يوم  ذلك  يف  الراغبني  املشاركني  وبحضور  بوزيان  منزل 
والنصف  العارشة  الساعة  2020 عىل  جانفي   29 االربعاء 

صباحا.
يبقى املشاركون يف طلب العروض ملزمني بعروضهم 
لقبول  أجل  آلخر  املوايل  اليوم  من  بداية  يوما   150 ملدة 

العروض.
أو  املحددة  األجال  بعد  ورد  عرض  كل  مالحظة:   *

ينقصه الضامن الوقتي يتم إلغاؤه.

بالغ استشارة
إثر احتجاج عمال مؤسسة »سومتراجات«

 لالشغال العمومية من أجل أجورهم:

اتفاق على خالص املستحقات املتأخرة 
واليقظة واجبة إلنفاذ التعهدات

وقفة  الجهات  عديد  من  جاؤوا  والذي  العمومية  لالشغال  »سومرتاجات«  مؤسسة  وأعوان  عامل  العرشات  شّن 
احتجاجية يوم االثنني املايض مبقر وزارة التجهيز احتجاجا عىل عدم رصف أجورهم.

وقد سارعت الجامعة العامة لإلسكان واألشغال العمومية والبيئة بتأطري االحتجاج وقامت باالتصال بسلطة االرشاف 
اىل جانب اتصال االخ منعم عمرية عضو املركزية النقابية بوزير املالية لحّل اإلشكال الحاصل.

وبالفعل انعقدت جلسة حرضها رئيس الديوان والرئيس املدير العام للمؤسسة واالخ محمد الرشيف الكاتب العام 
للجامعة رفقة عضوي الجامعة االخوين عبد الحميد عامر ومحمد بلهادي واالخوين لطفي الزراعي ولسعد الخمييل 
الكاتبني العاميني لنقابتي بن عروس وتونس، وافضت الجلسة تعهدا من رئيس الديوان بفّض االشكال املايل للرشكة 

مع االطراف ذات الصلة.
العرضيني بكل جدية وإعطائه  العملة  ترسيم  االشكالية وبدراسة ملّف  تكرار هذه  الديوان بعدم  التزم رئيس  كام 

االولوية الكاملة باالعتامد عىل جملة املقاييس التي وضعتها ادارة املؤسسة باالشرتاك مع الجانب النقايب.
ويف ترصيح خّص به جريدة »الشعب« قال االخ عبد الحميد عامر عضو الجامعة العامة أن الطرف النقايب يثّمن هذا 
االتفاق لكنه سيبقى متنبها ملتابعته وتفعيل هذه االلتزامات، مؤكدا انه يف حال تكّرر االشكال سيقوم الطرف النقايب 

بالتصعيد بالتنسيق بني هياكله.
عن  الصادر  االتفاق  احرتام  دون  الرشكة  فجئي ملستحقات  اقتطاع  أقدمت عىل  املالية  وزارة  ان  اىل  االشارة  تجدر 
مجلس الوزراء سنة 2015 واملتعلّق باحرتام املهلة التي متتد اىل حني استكامل اعادة هيكلة هذه الرشكة العمومية، 
االمر الذي تسبب يف عدم القدرة عىل رصف مرتبات العامل العرضيني ما دفعهم اىل تنظيم الوقفة االحتجاجية مبقر 

وزارة التجهيز.
* صربي الزغيدي

بلدية منزل بوزيان
إعالن مناظرة خارجية بامللفات النتداب أعوان متعاقدين بعنوان سنة 2020
تعتزم بلدية منزل بوزيان اجراء مناظرة خارجية بامللفات النتداب اعوان متعاقدين حسب الرتب والرشوط التالية بعنوان سنة 2020.

الخطة

عون متعاقد صنف 
خطة  ليشغل  أ02 

مترصف

عون متعاقد صنف 
خطة  ليشغل  أ03 

تقني

عون متعاقد صنف 
خطة  ليشغل  أ03 

تقني

عون متعاقد صنف 
خطة  ليشغل  ج 

مستكتب إدارة

عدد الخطط
املعروضة

01

01

01

04

رشوط الرتشح

ـ ان يكون تونيس الجنسية ومتمتعا بحقوقه املدنية
ـ متحصل عىل شهادة االستاذية يف الحقوق اختصاص 

قانون
ـ العمر ال يقل عن 20 سنة وال يتجاوز 35 سنة عند 

ختم باب الرتشحات

ان يكون تونيس الجنسية ومتمتعا بحقوقه املدنية
ـ متحصل علی شهادة تقني يف الهندسة املدنية

ـ العمر ال يقل عن 20 سنة وال يتجاوز 35 سنة عند 
ختم باب الرتشحات

ـ ان يكون تونيس الجنسية ومتمتعا بحقوقه املدنية
ـ متحصل عىل االجازة التطبيقية يف علوم وتكنولوجيات 

املعلومات واالتصاالت اختصاص سالمة الشبكات.
ـ العمر ال يقل عن 20 سنة وال يتجاوز 35 سنة عند 

ختم باب الرتشحات.

ـ ان يكون تونيس الجنسية ومتمتعا بحقوقه املدنية
التعليم  من  السادسة  السنة  التعليمي  املستوی  ـ 

الثانوي )نظام قديم(.
او  جديد(  )نظام  الثانوي  التعليم  من  الثالثة  السنة 
متحصل عىل شهادة تكوينية منظرة باملستوی سالف 

الذكر.
ـ العمر ال يقل عن 20 سنة وال يتجاوز 35 سنة عند 

ختم باب الرتشحات

الكفاءة املشرتطة

شهائد، 
تربصات والتكوين

 يف االختصاص

الوثائق املطلوبة

وفقا  ترشح  استامرة  ـ 
المنوذج يتم اعداده للغرض

ـ نسخة واضحة من بطاقة 
التعريف الوطنية

من  االصل  طبق  نسخة  ـ 
مصحوبة  العلمية  الشهادة 
الشهائد  إىل  بالنسبة 

االجنبية بشهادة معادلة.
معلوم  خالصان  ظرفان  ـ 
الربيد يحمالن اسم املرتشح 

وعنوانه.
انجاز  تثبت  شهادة  ـ 
او  فعلية  مدنية  خدمات 
شهادة ترسيم باحد مكاتب 
إىل  بالنسبة  التشغيل 
السن  تجاوز  الذي  املرتشح 
القانونية بصفة طالب شغل 
مل ميض علی تاريخ تسليمها 
اكرث من 03 أشهر يف تاريخ 
مدة  لطرح  الرتشحات  ختم 
السن  من  الخدمات  هذه 
للمعني  القصوى  القانونية 

باالمر.

فتح  تاريخ 
الرتشحات

03 فيفري2020

ختم  تاريخ 
الرتشحات

03 مارس2020

اجراء  تاريخ 
املناظرة

3أفريل2020 
واأليام املوالية

مالحظة: هذا اإلعالن يلغي ويعّوض سابقه الصادر بجريدة الشعب بتاريخ 12 ديسمرب 2019



17الخميس 2 جانفي 2020 - العدد 1571 
نقابة

اعتصام مفتوح بالشركة
الجديدة للنقل بقرقنة

مقّر  داخل  مفتوح  اعتصام  بقرقنة يف  للنقل  الجديدة  بالرشكة  واإلطارات  والبحر  الرب  نقابات  دخلت 
العمل أمام املامطلة وعدم الجدية يف التعامل من الطرف اإلداري وخاصة عدم تطبيق محرض الجلسة 
املُمىض منذ 19 نوفمرب 2019 املايض وعدم رصف جرايات املوظفني إىل يومنا هذا، لكن ومن منطلق 

املسؤولية التي يتسم بها نقابيووا الرشكة فإن سفرات اللود تبقى تشتغل بصفتها العادية.

إحياء الذكرى 13 الستشهاد القائد صدّام حسين
التزاما بالقضايا القومية ووفاء لدماء شهداء األمة العربية يحيي االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يومي 
البطل صدام حسني وذلك حسب  الشهيد  األمة  فارس  13 الستشهاد  الذكرى  04 و05 جانفي 2020 
الربنامج التايل، تنظيم معرض وثائقّي حول مسرية ومبادئ صدام حسني املجيد ودوره يف الدفاع عن 
القضايا القومية ويف مقدمتها القضية الفلسطينية وذلك يوم السبت 04 جانفي 2020، كام متّت برمجة 
مداخلة لالستاذ محمد أنور اللجمي حول الدور القومي للعراق يف عهد الرئيس صدام حسني املجيد، 
إىل جانب مشاركة فنية ملجموعة كورال األطفال ومداخلة شعرية وعرض موسيقي لفرقة الكرامة يوم 

األحد 05 جانفي 2020 انطالقا من الساعة العارشة صباحا.

يعلم االتحاد الجهوي للشغل بنابل أنه 
للقيمني  الجامعي  الفرع  مؤمتر  عقد  قرر 
والقيمني العامني بنابل وذلك يوم السبت 
18 جانفي 2020 بداية من الساعة العارشة 
الجهوي  االتحاد  بدار   )10.00( صباحا 
للشغل بنابل ويفتح باب الرتشح لعضوية 
القانونية  الرشوط  فيه  تتوفر  ملن  الهيئة 
وأن يتقدم مبطلب كتايب مضمون الوصول 
باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل 
بنابل 8000 أو مبارشة مبكتب الضبط يف 
أجل أقصاه يوم السبت 11 جانفي 2020 
عىل الساعة الواحدة بعد الزوال )13.00(.

* رشوط الرتشح:
باالتحاد  االنخراط  خالص  يكون  أن   -
عند  متوالية  كاملة  سنوات  أربع  ملدة 

الرتشح وان يكون خالص الذمة مع قسم 
املالية باالتحاد.

- أن يكون متحّمال للمسؤولية النقابية 
ملدة ال تقل عن أربع سنوات كاملة متوالية 
عند الرتشح أو يكون تحملها ملدة ال تقل 

عن خمس سنوات متكاملة.
- أن يكون مبارشا غري متقاعد

للفرع  التنفيذي  املكتب  يضم   -
للفصل  طبقا  األقل  عىل  امرأة  الجامعي 
عدم  مينع  وال  الداخيل  النظام  من   112
امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
باالشرتاك  ملزم  انتخابه  تم  من  -كل 
من   215 للفصل  طبقا  الشعب  بجريدة 

النظام الداخيل. 

بالغ االتحاد الجهوي للشغل بنابل 

لتوفير مواطن شغل باألراضي الدولية الفالحية بسليانة:

مرّكبات  تركيز  نحو  يدفع  االتحاد 
املرّكبات  وتدعيم  جديدة  فالحية 

املوجودة بعقارات فالحية أخرى
بسليانة  للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  الشافعي  احمد  االخ  أكد 
استغالل  بشأن  الخاص  االستثامر  مع  التعامل  يف  إشكال  أي  وجود  عدم 
االرايض الفالحية الدولية بسليانة، لكنه اعرتض عىل التجارب السابقة التي 
شهدها استغالل الضيعات الدولية الفالحية من قبل بعض الخواص خاصة 
املتفق عليها بكراس  التنموية  الربامج  بالتشغيل وعدم احرتام  يتعلق  فيام 

الرشوط.
كان ذلك خالل اجتامع اللجنة الجهوية ملتابعة االرايض الدولية يوم االثنني 
املايض 23 ديسمرب 2019 مبقر الوالية بحضور الوايل والكاتب العام للوالية 
ورئيس االتحاد الجهوي للفالحة والصيد البحري وباقي اعضاء اللجنة، وذلك 
من أجل ضبط تصور جهوي يف استغالل االرايض الدولية الفالحية بسليانة.

بالجهة  جديدة  فالحية  مركّبات  تركيز  رضورة  ايضا  أكد  الشافعي  االخ 
توفر  باعتبارها  أخرى  دولية  فالحية  بعقارات  املوجودة  املركّبات  وتدعيم 

مواطن شغل ألبناء الجهة.

اتفاق
هذه الجلسة افضت اتفاقا نّص عىل تدعيم املركّب الفالحي »محسن االمام« بضيعتي »وادي الرمل«و»النعاميية«وتدعيم 
املركّب الفالحي »الرملية« بضيعة »الشهامة« اىل جانب تدعيم املركّب الفالحي »عني الزين 1 و 2 و 3«بالضيعة الدولية 

»البعث« من معتمدية قعفور.
1و2و3«  والعمل  و»الحياة«  »النجاح«  الفالحية  بالضيعات  فالحية  انتاجية  3 وحدات  تركيز  ايضا عىل  نص  االتفاق 
وتركيز مركّبات جديدة وهي مركّب فالحي يضم ضيعة »برئ بوهاين« و«الريحانة« و» الرمانة« و»املاجن 1« و»الربج2« 

من معتمدية العروسة ومركّب فالحي يضم ضيعة »الكرم« وضيعتي »النمو« و»سيدي مدين« مبعتمدية الكريب.
هذا وسيتم تركيز ادارة جهوية لديوان االرايض الدولية وتحويز املستثمرين الذين استوفوا االجراءات التعاقدية.

صربي الزغيدي

إضراب عملة المدارس يومي 7 و 8 جانفي بوالية صفاقس:

أوضاع كارثية باملدارس، بنية أساسية مهرتئة، 
نقص يف األعوان وتجاهل مستحقات العمال 

إرضاب  يف  الدخول  بصفاقس  لعملة  الجهوية  النقابة  قررت 
جهوي يومي 8 و 9 جانفي 2020.

الكبري  النقص  بسبب  باالنتدابات  للمطالبة  التحرك  هذا  ويأيت 
إىل  إضافة  وغريها  واملطاعم  واملعاهد  باملدارس  األعوان  يف 
مستحقات العملة املتخلدة بذمة اإلدارة وتنفيذ اتفاقات سابقة، 

وفق مصادر نقابية بالجهة.
سبقته  بل  إقراره،  يتم  الذي  االول  ليس  املنتظر  التحرك  هذا 
االخرية،  السنوات  امتداد  معىل  اخرى  احتجاجية  تحركات 
وفرض  اإلطار  يف  الفادح  النقص  بتسديد  باإلرساع  للمطالبة 
احرتام وتطبيق القانون واملقاييس الضابطة لحجم وكمية العمل 
العمل  ظروف  وتحسني  املدرسية  العودة  مستحقات  وخالص 

باملؤسسات الرتبوية التي أصبحت تفتقر إىل أدىن رشوط الصحة 
والسالمة.

ويف وقت سابق، كشف الطرف النقايب أن الجهة تعاين من نقص فادح يف العملة بلغ حد 540 شغورا 
بعد ان خرج العدد نفسه عىل رشف املهنة ومل يتّم تعويضهم، وان 70 مدرسة  تفتقر إىل عملة و 30 

معهد بال حراسة ليلية.
 بنية اساسية مهرتئة وغياب الصيانة وتواصل املعاناة مع النقل يف االرياف فضال عن تواصل االكتظاظ 
يف عديد املؤسسات الرتبوية، والسلطات الجهوية واملركزية صامتة امام أكرب انتهاك للحق يف التعليم 

لتالميذتنا والحق يف عمل الئق ملدرسينا وعملتنا...
* صربي الزغيدي

األخ محمد شعبان
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بالغ مؤتمر عملة الرتبية بجبنيانة
يعلم االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس كافة منخرطي نقابة: عملة الرتبية بجبنيانة اّن املؤمتر العادي للنقابة االساسية 
تقّرر عقده يوم: الخميس 23 جانفي 2020 عىل الساعة العارشة صباحا إىل الساعة الواحدة بعد الزوال بـ: معهد 18 جانفي 

1952 بجبنيانة.
سيكون باب الرتشح ملن تتوفر فيه الرشوط القانونية مفتوحا من: 12 / 01 / 2020 إىل: 19 / 01 / 2020 بدخول الغاية.

* االقرتاع ال يحّق إال ملن يرد اسمه بقامئة املنخرطني أو االستظهار ببطاقة االنخراطات او بطاقة الخالص.
* يشرتط أن يكون املرتشح خالص االنخراط يف االتحاد العام التونيس للشغل مّدة سنتني وأن يكون خالص الذمة مع 

قسم املالية باالتحاد.
ـ توجه الرتشحات باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.

ـ يضّم مكتب النقابة األساسية امرأة علی األقل وال مينع عدم تقديم إمرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
ـ يف صورة عدم تضّمن تركيبة املكتب املنتخب إلمرأة يتّم تعويض العضو الذي تحّصل عىل أقل عدد من االصوات 

باملرتشحة التي تحّصلت عىل أكرب عدد من األصوات.
ـ إجبارية االشرتاك بجريدة الشعب عند توزيع املسؤوليات مبارشة.

بالغ مؤتمر الفرع الجامعي للنسيج واألحذية
يعلم االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس كافة النقابات األساسية: أن املؤمتر العادي للفرع الجامعي للنسيج واالحذية 
اّن املؤمتر تقّرر عقده يوم: الخميس 23 جانفي 2020 عىل الساعة العارشة صباحا بـ: دار االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.
سيكون باب الرتشح ملن تتوفر فيه الرشوط القانونية مفتوحا من: 12 / 01 / 2020 إىل: 19 / 01 / 2020 بدخول الغاية.
* أن يكون خالص االنخراط يف االتحاد العام التونيس للشغل ملّدة التقل عن خمس سنوات كاملة متوالية عند الرتشح.
* أن يكون متحمال املسؤولية النقابية ملدة ال تقل عن اربع سنوات كاملة متوالية او كان تحملها ملدة خمس سنوات 

كامل.
* أن يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد عند الرتشح.

ـ توجه الرتشحات باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.
ـ يضّم مكتب الفرع الجامعي امرأة علی األقل وال مينع عدم تقديم إمرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.

ـ يف صورة عدم تضّمن تركيبة املكتب التنفيذي املنتخب إلمرأة يتّم تعويض العضو الذي تحّصل عىل أقل عدد من 
االصوات باملرتشحة التي تحّصلت عىل أكرب عدد من األصوات.

تاجروين:

انتهاك لقواعد العمل الالئق بمصنع 
أم الكليل لإلسمنت 

عامل  دخول  بالكاف  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  قرر 
مصنع أم الكليل لإلسمنت بتاجروين يف ارضاب عن العمل كامل يوم 7 
جانفني وذلك بالتنسيق بني النقابة االساسية للمؤسسة والفرع الجامعي 

للبناء بالجهة.
قرار االرضاب جاء بعد نفاذ صرب العامل والطرف النقايب بسبب الطريقة 
التي تُسرّي بها املؤسسة والبعيدة عن قواعد الحوكمة الرشيدة واملسؤولية 

االدارية اىل جانب انتهاك التشاريع والقوانني الجاري بها العمل.
فالعامل يعانون اىل حّد اآلن غياب رشوط حفظ الصحة والسالمة املهنية 

وانتهاك واضح للحق النقايب عرب إحداث اللجان وتركيبتها، كام يعاين املصنع من نقص فادح يف العامل وهو 
ما يتطلب القيام بانتدابات فورا.

كام ترّص االدارة عىل تجاهل تطبيق مضامني محارض الجلسات املربمة بينها وبني الطرف النقايب وترفض 
استئناف املفاوضات يف جانبه الرتتيبي.

صربي الزغيدي

النقابة االساسية للمعهد الوطني املنجي 
بن حميدة تكرم متقاعديها:

إلتأم صبيحة يوم 
السبت 28 ديسمرب 

2019 تكريم ثلة من 
املتقاعدين العاملني 

باملعهد الوطني املنجي 
بن حميدة ألمراض 
األعصاب وقد حرض 

هذه االحتفالية االدارة 
العامة و مجموعة 

من األطباء الجامعيني 
و عائالت املكرمني 

وزمالئهم. 
وقد القيت العديد من 
الكلامت التي اشادت 

مبا قدمه األخوة 
املتقاعدين خالل 

عملهم بهذه املؤسسة 
كام القيت بعض 

الكلامت من االخوة 
املتقاعدين اشادوا فيها بسعادتهم بهذه اللمسة الجميلة من نقابتهم األساسية .

خريجو اإلجازة التطبيقية في التربية بالقصرين:

احتجاجات بعد عطلة الشتاء على رفض 
الوزارة تطبيق القانون وانتدابهم

بالتنسيق بني االتحاد الجهوي للشغل بالقرصين والفرع الجامعي للتعليم األسايس،  قرر خريجو اإلجازة التطبيقية 
للرتبية والتعليم حمل الشارة الحمراء اثر نهاية عطلة الشتاء احتجاجا عىل مامطلة الوزارة يف تطبيق القانون، إىل 
جانب القيام بوقفة احتجاجية يوم 6 جانفي املقبل باملندوبية الجهوية للرتبية بالقرصين من أجل الحق يف االنتداب 

يف املبارش.
ولّوح الطرف النقايب بالتصعيد مبا يف ذلك املقاطعة املبارشة واملفتوحة للتدريس ما مل تقع تسوية وضعية انتدابهم 

وفقا ملا يكفله القانون.
الخريجون أعلنوا رفضهم إمضاء العقود التي لجأت إليها وزارة الرتبية يف محاولة للتغطية عىل فشلها يف التعاطي مع 

هذا امللف وإيجاد حلول جذرية بالتسمية املبارشة.
يُذكر أن وزارة الرتبية مازالت تتلكأ ومتعن يف املامطلة وعدم احرتام تعهاداتها وخرقها الواضه للفصل 22 من النظام 

األسايس القطاعي والقايض باالنتداب املبارش للحاصلني عىل االجازة التطبيقية يف الرتبية والتعليم.
* صربي الزغيدي

تصحيح حول مقال محاولة حرق فريق دائرة املوارد 
املائية بمنطقة السعايدية بسبيطلة 

نرشت الجريدة يف عددها السابق مقاال عن محاولة حرق فريق دائرة املوارد املائية مبنطقة السعايدية بسبيطلة من ِقبَِل أشخاص يقومون 
»بالنبش عىل االثار«، يف حني ان هؤالء االشخاص يقومون بحفر برئ دون رخصة لذلك وجب التصحيح واالعتذار.

وللتذكري، فقد لوحت النقابات االساسية لقطاع الفالحة بالقرصين بالدخول يف ارضاب عن العمل يف صورة عدم اتخاذ سلطة االرشاف 
االجراءات القانونية الالزمة لحامية العامل واملوظفني ومحاسبة من اعتدى بالعنف الشديد عىل فريق دائرة املوارد املائية بالقرصين يوم 

الجمعة قبل املايض مبنطقة السعايدية من معتمدية سبيطلة أثناء القيام مبهامهم وتصديهم للحفريات العشوائية.
فقد تّم االعتداء عىل فريق دائرة املوارد املائية بالعنف الشديد ومحاولة حرقهم باستعامل البنزين من ِقبَِل مجموعة تابعة ملالك الحفارة 

وبحضور صاحب األرض.
النقابات االساسية لفتت اىل استفحال ظاهرة االعتداءات املادية واللفظية عىل االعوان دون رادع، اليشء الذي شّجع عىل استباحة حرمة 

االدارة واالعوان الذين أصبحوا غري آمنني عىل سالمتهم الجسدية.
يُشار اىل ان اعوان القطاع نفذوا وقفات احتجاجية يومي الثالثاء االربعاء املايض  تنفيذا لدعوة النقابات االساسية خالل اجتامعها يوم 
االثنني املايض بدار االتحاد بإرشاف من االخ الصنيك االسودي الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بالقرصين وبحضور الفرع الجامعي 

للقطاع.
* صربي الزغيدي

والقوانني  األعراف  وتجاوزها  االدارة  تعّنت  أمام 
 24 بتاريخ  املنعقدتني  العمل  جلستي  وإثر  الشغلية 
الشؤون  االساسية ألعوان  النقابة  بني   2019 ديسمرب  و27 
الخارجية والطرف االداري، ورغم سعي الطرف النقايب اىل 
إرساء مناخ اجتامعي سليم يعتمد عىل التفاوض والرشاكة 
مبختلف  الوزارة  أبناء  جميع  حقوق  ويضمن  الفعلية 
أسالكها، إال أن الطرف االداري أرّص عىل إفشال كل املساعي 
وذلك  األعوان،  كافة  مطالب  لتحقيق  الهادفة  الحثيثة 
الحق  ورضب  املتعمد  والتهميش  املامطلة  نهج  بتوخي 

النقايب داخل الوزارة.

التي أدت اىل تفاقم  التجاوزات الخطرية  وتبعا لهذه 
أسالكها،  مبختلف  الوزارة  أبناء  صفوف  يف  االحتقان  حالة 

فإن النقابة االساسية ألعوان وزارة الشؤون الخارجية:
الرجوع  دون  قرار  اتخاذ  مسؤولية  االدارة  تحمل   -
العام  لالتحاد  التابعة  االساسية  النقابة  مع  والتفاوض 

التونيس للشغل، كام تحملها تبعات ذلك.
وهي تدعو جميع منخرطيها الاللتفاف حول نقابتهم 

للدفاع عن مصالحهم لكافة أشكال النضال املرشوعة.
* الكاتب العام 
حبيبة الكرميي

بيان النقابة االساسية ألعوان 
وزارة الشؤون الخارجية
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تعددت املفاهيم املرتبطة بالتنظيامت املدنية يف القرن األخري إذ 
رصنا نستمع إىل مصطلحات مثل الجمعيات والجمعيات األهلية 
واملؤسسات  الدولية  واملنظامت  الحكومية  غري  واملنظامت 
)FONDATIONS(... وتقول الباحثة مرفت شاموي يف كتابها 
إرشادي«  دليل  العربية،  البلدان  يف  الجمعيات  تكوين  »حرية 
يف  الحق  فرد  لكل  أنه  »عىل  يؤكد  اإلنسان  حقوق  مجلس  أن 
بكل  والتمتع  جمعيات...  تكوين  ويف  السلمي  التجمع  حرية 
الحقوق االجتامعية واالقتصادية... واملشاركة يف األعامل األدبية 
حق  أنه«من  عىل  اإلنسان  حقوق  املجلس  يؤكد  »كام  والفنية 
من  املوارد  من  وغريه  التمويل  عىل  الحصول  املدين  املجتمع 
املصادر املحلية والدولية وهذا جزء ال يتجزأ من حرية تكوين 
اختالفا  يعني  املصطلحات  تعدد  أن  هل  والسؤال  الجمعيات« 
هي  وما  ال،  أم  واألشكال  والوظائف  األهداف  يف  جوهريا 
ما  عالقة  الظواهر،وما  رافقت هذه  التي  االجتامعية  التحوالت 
واجتامعية  واقتصادية  سياسية  متغريات  من  تونس  يف  يحدث 
للمنظامت  واملكثف  الرسيع  بالتطور  ودولية  وإقليمية  وطنية 

والجمعيات؟

لمحة تاريخية عن المجتمع المدني في تونس والدول 
العربية             

رسمي  بشكل   ONG(( حكومية  الغري  املنظامت  مصطلح  ظهر 
ضمن اتفاقية األمم املتحدة لسنة 1945 إذ يؤكد الفصل 71 من 
ميكن  أنه  املتحدة  لألمم  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  ميثاق 
اتخاذ كل اإلجراءات الرضورية الستشارة املنظامت الغري حكومية 
هذا  سمح  وقد  اختصاصها،  حسب  والوطنية   )ong( الدولية 
القانون للمنظامت الغري حكومية بلعب دور مؤثر يف أروقة األمم 
decaux Emma-  ململتحدة وخارجها كام يؤكده الباحث الفرنيس

nuel الذي يدرس بجامعة باريس2. 
التي ظهرت كانت  التنظيمية  ونود أن نشري إىل أن كل األشكال 
نتيجة لتفاعل اإلنسان مع واقعه إذ كانت الجمعيات أسلوبا محليا 
يف فرتة متقدمة يف أوروبا لتنظيم التجارة والقيام ببعض األدوار 
االجتامعية مبساندة الكنيسة، وكانت األحزاب السياسية استجابة 
ثوراتهم  إنجاز  إثر  آرائهم  عن  التعبري  إىل  الناس  لحاجة  أخرى 
التنظيمية  السياسية عىل امللكية واإلقطاع، أي أن هذه األشكال 
ما حدث يف  لحاجات وطنية،عكس  كاستجابة  الغرب  ظهرت يف 
العربية فقد عرفت   البلدان  إىل  البلدان األخرى وبالنسبة  عديد 
اهتمت  التي  الجمعيات  عديد  بروز  عرش  التاسع  القرن  نهاية 
خاصة بالجانب الصحي والتعليمي، إذ ساهمت يف بناء الوحدات 
الصحية الريفية واملستشفيات واملدارس التعليمية وتوفري حصص 
تعليمية تكميلية ويف مجال التكوين املهني، إضافة إىل االهتامم 
باأليتام وكبار السن واملعاقني والفقراء وكان هذا الظهور يف بدايته 
الوطنية،  الحركة  ومتطلبات  اإلنسانية  للحاجات  استجابة  كذلك 
وال يزال العديد منها يواصل هذا العمل حيث متثل نسبة هذه 
 % 50 إىل   30 نفيسة،  بن  سارة  الباحثة  أوردت  كام  الجمعيات 
من مجمل الجمعيات بالوطن العريب )مثل مرص، لبنان، سورية، 
األردن خاصة(، وتقول أن أغلب الجمعيات باملرشق العريب تعتمد 
أساسا عىل البعد الديني أو القبيل بينام تقل هذه النزعة يف بلدان 
املغرب العريب ،ففي مرص مثال، تهيمن الجمعيات الخريية ذات 
الطابع الديني منذ السبعينات عىل الفضاءات الريفية والحرضية 

أسست  التي  املحمدية«  للسنة  الرشعية  »الجمعية  تضم  حيث 
سنة 1913 م، ثالث مائة و47 فرع و أربع مائة و98 مكتب وستة 
آالف مسجد، وهناك عديد الجمعيات األخرى يف نفس املجال يف 
مرص ويف لبنان وسوريا حيث توجد جمعية الطائفة الكاثوليكية 
منذ  تأسست  وكاثوليكية  إسالمية  جمعيات  جانب  إىل  بحلب 
السنوات الخمسني يف البلدان املذكورة وتختص لبنان بوجود 18 

طائفة لكل واحدة منها شبكة الجمعيات الخريية الخاصة بها.
الجمعيات  من  جديدة  موجة  العربية  البلدان  كل  عرفت  وقد 
املهتمة مجاالت جديدة تعلقت أساسا بالحقوق والحريات منذ 
السنوات التسعني وكانت )وال تزال( خصوصية هذه »الجمعيات« 
أنها فروع ملنظامت عاملية مثل رابطات حقوق اإلنسان و»هيومن 
التعذيب  ضد  العاملية  واملنظمة  و»أمنستي«  وتش«  رايتس 
صحافيني  ومنظمة  الجوع  ضد  األنقليزية  أوكسفام«  ومنظمة 
بال حدود ومنظمة الشفافية الدولية والصليب األحمر واملنظمة 
يضم  جديد  تيار  ظهور  إىل  إضافة  البيئة..  عن  للدفاع  العاملية 
العديد من الجمعيات التي تتبنى نظرية الجندرة، وتقول الباحثة 
تحفيز  إىل  سعت  الدولية  الوكاالت  أن  الربينيس  الزهراء  فاطمة 
يك  والجمعيات  املنظامت  أمام  املجال  فتح  عىل  العربية  الدول 
عن  والتعبري  التجمع  حرية  من  عنه  تحدثنا  ما  إطار  يف  تعمل 
الرأي وتكوين الجمعيات واألحزاب، إذ وصل عدد املنظامت إىل 
مرص  يف  منظمة  ألف   38 و  باملغرب  مسجلة  منظمة  ألف   44
تزال أعداد هذه  بينام ال  بالعراق،  بتونس و10 آالف  و22 ألف 
املنظامت ضعيفة مبنطقة الخليج العريب بسبب طبيعة املؤسسات 

األوتوقراطية التي تسيطر عىل املنظومة السياسية واالقتصادية.
كبرية عىل  بنسبة  تعتمد  الحكومية  غري  املنظامت  »أن  وتضيف 
واإلتحاد  املتحدة  لألمم  الدولية  الوكاالت  من  اآليت  التمويل 
األورويب عرب الصناديق واملؤسسات التي تُخصصها للمجال اإلنساين 
والتنموي... لكن هذه الجهات املانحة ال تعطي متويلها بالسهولة 
الجهات املانحة رشوطا صارمة  البعض حيث تضع  التي يتخيلها 
املُستقبلة  الجهة  بنشاطات  تعلقت  سواء  التفاصيل  كل  تشمل 

للتمويل أو بنوعية هذه النشاطات وميادينها.«

المجتمع المدني في الغرب
حق  املدين  العمل  يف  يرى  املتقدمة  املجتمعات  يف  الفرد  إن 
وواجب وهو شعور طبيعي يف مجتمعات تستبطن شعور التملك 
أن  يفرس  ما  وهو  تعّمرها،  التي  املجموعة  إىل  واالنتامء  لألرض 
عدد الجمعيات يف الواليات املتحدة بلغ 1.14 مليون جمعية يف 
بداية السنوات األلفني وهي تساهم من خالل عملها بـ8.5 من 
الناتج الوطني الخام وتشغل 9.3 % من اليد العاملة النشيطة، 
ويساهم األمريكيون بـ 250 مليون دوالر سنويا يف دعم نشاط 
الجمعيات ،علام أن هذه املساهامت تقتطع من املبلغ الجميل 
الهبات  لألنشطة  للمواطن،و تخصص  36 % من هذه  الجبايئ 
الخريية الكنسية و 13 %. تخصص للتعليم و8.6 % للصحة و 5.3 
% للثقافة وتدير شؤون هذه الجمعيات الخريية مجالس إدارة 
يوليه  ملا  اجتامعية هامة  مكانة  وتحتل  قوي  نفوذ  لها  متطوعة 

املواطن األمرييك من أهمية لألعامل االجتامعية املشرتكة. 
اهتاممات  عن  ينعزل  مل  املنظامت  هذه  نشاط  أن  ونالحظ 
يلتصقون  ونراهم  أوطانهم  حدود  خارج  الوطنية  مجتمعاتهم 
بهذه االهتاممات واملصالح من خالل التأصيل النظري لتدخالتهم 

يف شتى أنحاء العامل اعتامدا عىل مفهوم العوملة أساسا، ونود أن 
العوملة  موضوع  مع  املنظامت  نفس  تعاطي  عند  قليال  نتوقف 
التي تنشط يف  يف بلدان املنشأ،حيث نالحظ أن هذه املنظامت 
الوقوف إىل جانب فئات هامة  العريب مثال، ال ترتدد يف  املحيط 
للعوملة  تعرب بصوت عال عن معارضتها  يف مجتمعاتها أصبحت 
وكذلك  والثقافية  االجتامعية  خصوصياتها  تهدد  أصبحت  التي 
الربيطانية  فام  أوكس  نرى مثال منظمة  إذ  الوطنية،  اقتصادياتها 
األوروبية عرب شبكاتها  البلدان  داخل  نشاطها  تكثف من  املنشأ 
وتحشد الدعم املايل له قصد الدفاع عن هذا التوجه، إذ بلغت 
ميزانيتها يف هولندا 145 مليون يورو سنة 2002 و 270 مليون 
كوسنور يف  دينيس  توقع  وقد  السنة  نفس  بريطانيا يف  يورو يف 
صحيفة األصداء الفرنسية سنة 2003 أن ترتفع ميزانيتها بنسبة 
املناهضة  للتيارات  دعمها  بسبب  الالحقة  السنوات  يف   %  49

للعوملة يف بلدانهم.
األمريكية   care كار  منظمة  ميزانية  ارتفعت  األسباب  ولنفس 
إىل حدود 367 م. يورو و«قرين بيس« إىل 165 م. يورو وكذلك 
منظمة  وأخريا  يورو  م.   352 ميزانيتها  ناهزت  التي   wwf شبكة 
eurostepالبلجيكية والتي أسست شبكة من 19 منظمة عرب 13 
دولة يف أوروبا حيث بلغت ميزانيتها 650 م. يورو، وتنشط كل 
هذه الجمعيات أو املنظامت يف بلدانها بقوة ملساندة املسيحيني 
والزواج  اإلجهاض  وعمليات  الطالق  يرفضون  الذين  الكاثوليك 
املختلط ويدعمون الفالح والصناعي الفرنيس أو الربيطاين الذي 
لدى  اإلنتاج  كلفة  أن  بدعوى  الخارجية  املنافسة  من  يشتيك 
املنافسني لهم من إفريقيا ورشق آسيا وأمريكا الالتينية أقل بكثري.
العربية  بلداننا  يف  املنظامت  هذه  أهداف  حول  نتساءل  لذلك 
أو  جمعيات  من  عنها  يتفرع  وما  املنظامت  هذه  التزام  ومدى 

منظامت عندنا بالشعارات التي ترفعها عندنا. 
 

في  االجتماعية  والتحوالت  والمنظمات  الجمعيات 
تونس    

يف  الجمعيات  كانت  واأللفني  التسعني  السنوات  يف  أنه  نتذكر 
صيانة  جمعيات  مثل  سياسية  قرارات  مبقتىض  تنشأ  تونس 
املؤسسات الرتبوية )التي أعلن عن تأسيسها بن عيل خالل زيارة 
أحدثت  جمعيات  وهي  املائية  الجمعيات  أو  املدارس(  إلحدى 
مبقتىض منشور من وزارة الفالحة للترصف يف مياه الري والرشب 
املتأتية من شبكات أنجزتها إدارة الهندسة الريفية لوزارة الفالحة 
لتتوىل  حكومي  بقرار  كذلك  أنشأت  التي  التنموية  والجمعيات 
الفالحية  التنمية  ومجمعات  مالية صغرى  قروض  توزيع  عملية 
)GDA(، إضافة إىل الجمعيات الثقافية )التي كانت تسمي لجان 
وكبار  السند  وفاقدي  املكفوفني  )جمعيات  واالجتامعية  ثقافية( 
السن..( ونعلم أن كل هذه الجمعيات وعددها تجاوز الـ 8 آالف 
جمعية حينها، كانت نتيجة قرارات رسمية وقد قدمت السلطة 
الحاكمة هذا اإلجراء عىل أنه خيار شعبي تلقايئ بينام يعلم كل 
إنشاءها  تم  قد  الجمعيات  املذكورة من  األصناف  أن كل  مطلع 
تحرص  السياسية  السلطة  وكانت  الحكومة،  عن  صادرة  بأوامر 
مشهد  يُقدم  حتى  الشكلية  القانونية  الجوانب  استيفاء  عىل 
»املجتمع املدين« القائم عىل أنه إنتاج مدين، بينام إذا ما استثنينا 

املجتمع املدني وتحدي فهم الواقع الوطني
* د. شكري التيساوي

باحث يف علم اجتامع التنمية واإلدارة  
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اإلتحاد التونيس للشغل واملنظامت الكربى التي تنشط يف املجال 
الفالحي واالقتصادي والحقوقي فإن كل أو جل الجمعيات كانت 
الواقع شعورا  أنتج هذا  الحاكم، وقد  السيايس  النظام  من صنع 
لدى املواطن بأن هذه املؤسسات هي أدوات للنظام القائم وكان 
يؤمن  يكن  مل  أنه  مصلحي رصف،أي  منطلق  من  معها  يتعامل 

مبصداقيتها وارتباطها الفعيل مبشاغله الحقيقية   .
الفعل  إىل  مكثفة  عودة   2019/  2011 السنوات  شهدت  وقد 
ما  وهو  سياسية  وحركات  أحزاب  تكوين  وتم  واملدين  السيايس 
والسيايس،  االجتامعي  الفعل   يف  الطبيعية  الرغبة  عودة  يعني 
ُسمح  وقد  املجاالت  كل  يف  املدنية  الجمعيات  عدد  انفجر  إذ 
رسميا )نظريا عىل األقل( بتأسيس جمعيات عىل أساس القانون 
عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ يف 24 سبتمرب 2011، ورغم التخبط 
الحاصل يف ضبط عدد هذه الجمعيات من طرف رئاسة الحكومة 
ووزارة الداخلية وبعض املراكز املختصة ، فإن آخر اإلحصائيات 
املتوفرة إىل غاية جويلية 2019 والتي أصدرها مركز إفادة تفيد 
تتوزع )حسب  بلغ  22734 جمعية، وهي  الجمعيات  أن عدد 
نفس املصدر( إىل : 7.5 % جمعيات علمية و11.2% جمعيات 
 %  11.2 و  )مدرسية(  تربوية  جمعيات   %  21.4 و  رياضية 
جمعيات خريية و 18.6 % جمعيات ثقافية إضافة إىل الجمعيات 
الحقوقية واملواطنة والبيئة والنسائية والشبابية ومتثل مجتمعة 

حوايل 12%. 
ونالحظ أن هذه الجمعيات تتوزع عىل جهات البالد بشكل غري 
 %  19.9 تونس  والية  يف  الجمعيات  نسبة  متثل  حيث  متناسق 
الواليات  لبقية  بالنسبة  األوىل وبهامش كبري  املرتبة  وهي تحتل 
حيث نالحظ أن أقرب الواليات لوالية تونس العاصمة هي جهة 
 5 بنسبة  وأريانة   %  6.2 بنسبة  ونابل   %  7.9 بنسبة  صفاقص 
ثم نجد والية سوسة بنسبة %4.7 واملنستري بنسبة 4.1 % وبن 
الواليات  باقي  أما  عروس بنسبة 4.1 % وبنزرت بنسبة 4.1 % 

فترتاوح نسبة تواجد الجمعيات بها بني 1 و 3 %. 
العاصمة  بتونس  املدين  املجتمع   عمل  متركز  بيرس  ونالحظ 
تحديدا، ثم باملراكز العمرانية الكربى مثل والية صفاقص ونابل 
تعليم عالية  تتوفر عىل نسب  ثم سوسة واملنستري وهي مراكز 
ندقق  وعندما  الوطنية(  )باملعايري  مقبولة  مقدرة رشائية  إضافة 
يف هذه اإلحصائيات نرى أن أغلب الجمعيات التي تنشط بهذه 
املدن تهتم بالنشاط الثقايف والعلمي والريايض، إذ توجد بوالية 
ثقافية و381 جمعية  تونس 743 جمعية علمية و795 جمعية 
 7 حدود  إىل  الرياضية  الجمعيات  عدد  يتضاءل  بينام  رياضية، 
جمعيات علمية بقبيل و7 بتطاوين و 303 جمعية ثقافية بكل 
الشامل الغريب )رغم استغرابنا لهذا الرقم دون التشكيك يف أرقام 
مركز إفادة ولكننا ال نرى أثرا ماديا لهذا الرقم يف جهات الشامل 
الغريب(، وإذا علمنا أن نوعية  األنشطة تعرب عن مستوى العيش 
عن  واضح  بشكل  تعرب  األرقام  هذه  فإن  املواطنني  واهتاممات 
طبيعة منط عيش السكان وقدرتهم عىل توفري الجهد أو االهتامم 
الكايف للنشاط الثقايف أو العلمي أو الريايض و إن التفاوت الجهوي 
االستثامر  يف  التوازن  انعدام  بسبب  البالد  تعيشه  الذي  الحاد 
العمومي بني العاصمة واملناطق »املفيدة« وباقي املناطق يف ما 
التي  بالبني تحتية والتجهيزات الرضورية لهذه األنشطة  يتعلق 

تكاد تكون غائبة يف الجهات الضعيفة اقتصاديا.
الجمعيات  التأكيد عىل أن عدد  أنه من الرضوري كذلك،  ونرى 
التي  الجمعيات  أن  الرسمية، خاصة  األجهزة  تقدمه  ملا  مخالف 
مجمل  من   %  32 حوايل  مجتمعة  متثل   2011 قبل  وجدت 
واألجهزة  إفادة  مركز  تقرير  شملها  التي  واملنظامت  الجمعيات 
الرسمية األخرى ودليل ذلك، الحديث عن وجود 4586 جمعية 
مدرسية يف حني أن تقارير وزارة الرتبية املعنية بهذا الشأن تبني 

أن حوايل 5 % فقط من هذه الجمعيات ال تزال متارس نشاطا 
أُحدثت  )التي  التنموية  الجمعيات  وكذلك  وقانونيا  حقيقيا 
املعايشة  بحكم  نعلم  إذ   ،)2011 قبل  وزارية  قرارات  مبقتىض 
واملالحظة امليدانية أنه مل يعد هناك وجود لحوايل 2200 جمعية 
للرشاب،  الصالح  املاء  بتوزيع  تهتم  والتي  منها  القليل  باستثناء 
وكذلك يف ما يخص الجمعيات الثقافية والرياضية وهو ما يتطلب 

تدقيقا إحصائيا أصبح رضوريا.
سنة  بعد  أحدث  ومنظامت)وأغلبها  جمعيات  من  تبقى  ما  أما 
2011 ( والتي صنفها مرصد إيالف إىل 36.5 % جمعية وطنية 
و38 % جهوية و15 % محلية  وحسب نفس املصدر فإن 19 
أهدافها  عن  مختلفا  نشاطا  متارس  الخريية  الجمعيات  من   %
املعلنة يف قانونها األسايس و11 % متارس نشاطا سياسيا و 13 % 
السياسية كام أن 33 % من أعضاء  تتلقى متويلها من األحزاب 
الجمعيات  من   48% و  سياسية  أحزاب  إىل  ينتمون  الجمعيات 
الحقوقية كذلك متارس نشاطا ال عالقة له مبا هو معلن يف قانونها 

األسايس.
أما الوجه األخر لعمل املنظامت والجمعيات وهو األخطر عىل 
وسلوكية  فكرية  مناذج  تلقي  فهو  حياته،  ومنط  مجتمعنا  حياة 
جاهزة ظهرت يف الغرب  وقرر موظفون مبكاتب األمم املتحدة 
تصديرها  الدولية  املنظامت  من  غريهام  أو  الدويل  البنك  أو 
أصبح  الثالث حيث  العامل  مجتمعات  أخرى وخاصة  ملجتمعات 
لدى  أساسيا  رشطا  املناويل(  )أو  النامذج  هذه  أسس  تطبيق 
البنك الدويل أو الصندوق الدويل أو األمم املتحدة، قبل املوافقة 
عىل إسناد القروض أو القبول مبنظامتنا وجمعياتنا للمشاركة يف 

برامجها والحصول عىل التمويالت الالزمة لتنفيذ هذه الربامج.
ظاهرة  نعتربه  ما  بقدر  املدين  بالعمل  املجتمعي  االهتامم  وإن 
عىل  )تونس(،  البرشية  املجموعة  هذه  قدرة  عىل  تدل  صحية 
التأقلم مع املتغريات الكونية الجديدة، بقدر ما يطرح يف نفس 
الوقت تحّديًا مهاّم ، عىل كل من يريد أن يُعمل العقل يف فهم 
األحداث واملفاهيم واألفكار  التعامل مع  والرتيث يف  ما يحصل 
الواردة علينا برسعة، إذ أن واقع العمل الجمعيايت يف تونس يطرح 
العديد من األسئلة حول أشكال التنظيم ومضامينه وعالقة هذه 
األنشطة أوال باألطر القانونية وثانيا بالواقع املعقد ملجتمعنا يف 
كل املجاالت وقدرة الفئات التي تتوىل النشاطات التطوعية عىل 
فهم هذا الواقع وتقديم الحلول العملية له )عىل محدودية هذه 

الحلول بالنسبة إىل الحاجات الوطنية يف جملتها(.
ونستطيع االدعاء أن ما تقدمه هذه املنظامت ليس كله مرفوضا 
أنه جزء من مؤامرة تحاك  أو  بواقعنا االجتامعي  أو غري متصل 
أكرث  األشياء  واقع  أن  إذ  أو فسخ هوياتنا،  لسلبنا سيادتنا  ضدنا 
تعقيدا ويصعب القبول بالقول إن كل منظامت الدنيا والعاملني 
بها من علامء وفنيني وإداريني وعملة ليس لهم من اهتامم سوى 
إرادتنا  سلبنا  أجل  من  بواقعنا  وعينا  وتزييف  نحن  محارصتنا 
وأننا نحن،أناس أسوياء منلك من الوعي والقدرة عىل الفعل ما 
ميكنه أن يجعل منا مجتمعات متقدمة وحرة،يقول ماكس فيرب 
أن الهيمنة تتطلب فعل وقبول بالفعل وبالتايل فإننا نعتقد أنه 
إذا كانت رغبة بعض الدول الغربية أو الجهات يف الهيمنة واقعا 
ال يقبل الدحض فإن منطق األشياء يفرتض أن نتساءل نحن حول 
أسباب التقبل السهل والرسيع لدينا باألمناط الثقافية واملجتمعية 
املقدمة واإلميان بحقنا بل بواجبنا نحن كذلك أن نُعمل العقل يف 
ما ميكن أن نقبل به من أفكار ومفاهيم وأمناط عيش نابعة من 
الواقعي الحقيقي إذا، هو تحدي تحرير  واقعنا نحن، فالتحدي 
العقل  تحرر  لقياس  الصحيح  املعيار  يكون  أن  ويجب  العقل 
التونيس والعريب هو مدى استجابة ما نطرحه من أفكار ومفاهيم 

لواقعنا املادي البسيط كام نعيشه وندركه نحن. 

كلمة حق    

من املقدّس إىل املدنّس
 النفطي حولة )ناشط نقايب(    

القّديسني  عامل   من  جاءنا 
عىل   وهومرّص  جاءنا  والطّهوريني. 
يكون  أن  وأقسم  األمانة،  تحّمل 
أمينا يف تأدية الرسالة. ومنهم من 
كان يظّن أنه املهدي املنتظر بعد 
أفول عهد املهدي املحترض. ومنهم 
من صال وجال عىل الدابة والدببة 
ومنهم  املنادي.  القّديس  النتخاب 

من املجالسية ومنهم من التقية. ومنهم من الظاهرية ومنهم من 
الحامي.  والحارس  واملجيب  الخطيب  كان  من  ومنهم  الباطنية. 
ومنهم من كان املريد والحبيب والطبيب املداوي. ومنهم من كان 
ومنهم  وباع.  ذراع  له  كان  ومنهم من  والداعية.  واملرسل  الرسول 
من مل نسمع له ال صوت وال أمر ينرش أويذاع. فاز قديسنا السيد 
الرئيس. وخطب يف القوم خطبة عصامء. وقد وعد الشعب بتجريم 
التطبيع. ومحاربة الفقر والجوع والتفقري والتجويع. وفتح السفارة 
السورية عىل الفور. والنأي بتونس يف امللف الليبي عن أي محور.

الشطحات  غمرة  يف  كان  ذلك  أن  تبنّي  عشية وضحاها،  بني  لكن 
االنتخابية. إذ كان السيد القديس يف حملة الشعبوية والخطابات 

الثورية. ومن ثَمَّ تبخرت الوعود. وغابت كل األماين والعهود.
 وهكذا كل يشء قد تبخر واندثر. ويف ملح البرص أصبح وكأنه شيئا 
مل يذكر. بل وكأنه مل  يخطر ببال برش. وال مبن متنى وانتظر. وال 
حتى مبن فّكر وأحسن النظر. بل واألدهى من كل ذلك واألمر. أن 
سيدنا الرئيس املفدى أعزك الله، قد انقلب وتوىّل. وخيّل إليه أنه 
إىل الصلح  يف ليبيا يسعى. فجاءه من الباب العايل رسا من توىل 
الحامل  الجديد  العثامين  السلطان  ذلك  أظلم.  بهيمي  ليل  يف  أمره 
أوعز  الذي  الحميد.  عبد  وسلطنة  اإلمرباطورية  مجد  باستعادة 
قرطاج.  مطار  يف  حط  عجل  وعىل  وماج.  وهاج  طرابلس  لحاكم 
يا  والغريب  الرساج.  لوكيله  الخالفة  مجد  ويسرتجع  العّدة  ليعّد 
ساكن  أن  أعلم،  والله  شعبية  رواية  ويف  يقال  الله،  أكركم  ساديت 
قرطاج هذا الذي ائتمن عىل البالد والعباد يبدو، وللوهلة األوىل، 
وراج.  وبان  ظهر  الذي  كل  بعد  أمره  من  وغفلة  غيبة  يف  وكأنه 
ورسعان ما تناقلت كل القنوات ووسائل اإلعالم وبثّت. ترصيح هذا 
األردوغان عىل األثري وعىل األمواج. وما رّصح به يف أنقرة السلطان 
العثامين الصغري مبارشة بعد زيارته واستشارته لألمري. والعجيب يا 
ساديت حفظكم الله ورعاكم، وما زاد يف غضب الشعب واالنزعاج. 
فقد أكد عىل أنه أخذ املوافقة من قرطاج لدعم حكومة وميليشيا 

الرساج.
واآلن فلتعلموا أيها املواطنون، أن هذا األردوغان امللعون، همس 
يف أذن آمون، بأنه عازم وجاد عىل اسرتجاع اإليالة يف الشقيقة ليبيا. 
ومن يدري لعله بذلك يريد أن يستعيد تونس اإليالة. مادامت فيها 
أخونة وعاملة. ذلك أنه خطط يف الرس والعلن. ليتدخل عسكريا 
وأحرار شامه  وداعشيه  فيستدعي نرصته  الزمن.  وعىل عجل من 
من  الدولية  اإلرهاب  حرب  فينقل  املختار.  عمر  ليبيا  يف  لتحط 

سوريا إىل شعب أبو منيار. ويوقظ بذلك مجددا فنت الدم والنار.
 لكن يا سيادة الرئيس القديس، إذا أنت وقفت عىل الحياد، ضد 
اإلرهابيني من ميليشيات الرساج األوغاد. فلتعلم أننا لن نكون عىل 
الحياد. فنقول، لهذا العثامين الصغري: أن حلمك السلطاين الواهم، 
سيتحطّم عىل صخرة الشعب الليبي الهادر، بقيادة الجيش الوطني 
الثائر. وأن سالحك لن ميرّمن تونس، ال عرب الجّو أو البحر أوالرّب. 
وأن شعبنا الحّر، لن يسمح بأن تكون تونس منّصة للعدوان عىل 

ليبيا ُعَمْر.
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تكريم مستحق

نظّمت املكتبة املغاربيّة وجمعيّة أحبّاء املكتبة والكتاب بنب عروس بالرشاكة 

مع املندوبيّة الجهويّة للشؤون الثقافيّة بنب عروس حفل تكريم جهوي ألوىف 

املطالعني واملحالني عىل رشف املهنة واملبدعني املشاركني نوادي املرسح املتّوجة 

بالجوائز لسنة 2019 وذلك يوم الجمعة 27 ديسمرب 2019 بفضاء املكتبة 

املغاربيّة بنب عروس وافتتحت التظاهرة األخت فتحية شعبان مرحبة بضيوف 

الجهة وتناولت يف كلمتها الدور املهّم للمطالعة و الّنوادي يف تجذير ثقافة 

وطنية هادفة وبناء جيل فاعل.

* أبو جرير      
شاعر  الرشايطي  رياض 
يكتب ليعيش يف صمت الفوىض. 
يف  والتيه  الشعر  سؤال  اعتنق 
ليسقي  الوجود  خاليا  تالفيف 
خطاياه،  مباء  والنار  الرتاب  ظأم 
فلسفة حياة، حياة  الشعر عنده 
عنده  القصيدة  ومتفرّدة،  مفردة 
التاريخ  محربة  يف  مغّمسة  كرسة 
قوانينها  لها  محربة  والجغرافيا، 
يف  كاليّشء  قصيدته  الداخلية، 
الداليل  حقله  يف  تسكنه  ذاته 
أشواك  عىل  متيش  واألنطولوجي، 

الذات والوجود، قصدته احداث الحياة العرضية 
السوسيولوجية  بأبعادها  مسرية  وتراكم 

والسيكولوجية. 
الذاكرة  يجتاح  شاعر  الرشايطي  رياض 
ويبحر يف عمق الشجرة ويعرب يف مدن األحالم 

والشهوة، يرسم للحزن فرحا ولألعىش ضوءا...
موغل يف مصريه، موغل يف الصمت سنوات 
لرناه اليوم وقد نّط من رعشة الغياب شاعرا مل 
تغرّيه األيام بل لعلها أنضجته أكرث ومّكنته من 

وهج القصيدة.
الّشعر عنده ليس أن نقول كّل يشء بل ان 
تحلم النفس وتحمل كل يشء، تحمله الفاجعة 
مواجهة  يف  مسافتني  بني  الوضوح  بلبوس 
الّدال بوعي قصدي ال يخضع إال  املدلول قبل 

لحرقة الدهشة.
هو شاعر تونيس أصيل مدينة قفصة صدر 
له منذ سنوات خمس مجموعات شعرية هي 
مواقيت - جاءت لتقول - ال أحد كان خارجي 
- نوافذ - موسيقى األمكنة وها هي الّسادسة 
املدى...  من  »أعىل  عنوان  تحت  علينا  تطّل 
أضيق من الظّل« الصادرة عن دار زينب للنرش.
مرحلة  ترصد  زوائد  بال  شعرية  مجموعة 
السواكن  تخلخل  صورا  تحمل  فواجع  كلها 
وتربك الدهشة، مجموعة شعرية متطاولة حّد 
وحّسه  روحه  من  فيها  الطوفان  عن  اإلفصاح 
من  لها  بلغة  الكثري  اليشء  التفرّد  اىل  وتطلعه 
تجعلك  امليكانيكية،  الكتابة  زحمة  يف  الجودة 
ورمبا  وتضاريسها  تجاويفها  يف  مرات  تدور 
أثواب  تلبس  عاجزا  شيخا  نفسك  تجد  أحيانا 
طفل جّوال تحمله الفاجعة للهروب اىل قصائد 
تحمل مخزونا يتأهب لالنفجار يف لحظة، هذه 
الطفولة نابعة من لغة الشاعر يف مواجهة واقع 
قاس يجعل الشاعر يتكئ عىل املفردة معتمدا 
التفّنن يف خلق املعنى والداللة وللمعنى عند 
حنايا  يف  تتغلغل  متاهات  الرشايطي  رياض 
القصيدة فتخلع قدسية املحرم متحررا من كّل 
االنتامء  ودوائر  االنعتاق  ماء  لريتع من  القيود 

اىل األشكال واأللوان.
دثار  الزّائد من  سأنزع 

الّسامء 
طفل  تداعبني  ألراك 

ياسمني 
ضفائرك  ومتشطني 

بحرير النسيم 
ألراك تزيّنني الفراش 

بخمرة  والعصافري 
وجنتيك 

وسواد رمشيك 
فستق  تقرشين  الراك 

املنام 
وتطعمني الحياري 

يا سيدة خفقي 
لك وحدك أزرع ورد املساءات 

وأسائله أن ميّد ويحضن بني اهدابه لك كّل 
الّضياء

إنه السؤال يخلع حرارة األلوان ويسافر يف 
يذوب  والثلج  املاء  وجه  يردد  الضياء  اهداب 

واألرض ترقص.

»أعىل من املدى... أضيق من الظّل« 
مجموعة شعرية تركب جواد الجودة عارية 
اإلنسان وما تهّدل  بإنسانية  االلتحام  بحثا عن 
عىل ركح الحياة وترسم شموسا تدثر الوجدان 

وسحر السؤال.
يقول الشاعر رياض الرشايطي:

يك  جهدا  يّدخر  ال  شاعر  قدر  هو  هكذا 
يبني بيتا يف الشعر ويبيت يف الخالء... متدثرا 
ويهّش  والشياطني  باللغة  ملتحقا  بأوجاعه... 

عىل املدى برئة معطوبة وعّكاز من املعنى.
التخاطر  إنه  املامثلة،  داخل  مامثلة  أّي 
والتخاصم والتقاطع الكياين واملكابدة واملعاناة 
الخاّص  نحوها  عىل  نفسها  ترتجم  الوجودية 
تشخيص  ميكن  ال  أنطولوجي  أرق  الحياة  كام 
الشعري  اللفظي  النظام  عرب  إال  تضاريسها 
املوجع بوصفه طاقة رمزية قادرة عىل التكثيف 
واالختزال مبعجم ينحت لفظه من دم الوجود 

وكينونة منتفضة.
يقول الشاعر رياض الرشايطي 

الشاعر كام الشعب يريد 
حلام أحمر... وبلدا جديدا

حبيبة يطرح عند عتبها 
بدون عسس خميلة قصيد،

الشاعر كام طري الشارع الكبري
يريد ان يعيد التغريد اىل باب البحر

فوق عاممة ابن خلدون والساعة الصديد 
الشاعر يريد شعبا من حديد،،

يريد ما يريده طفل رشيد
يريد بيتا ولعبة ونشيدا 

حامما يثوب كّل لحظة إىل ضحكته 
ومناما مديدا

يريد مظاهرة من فراش فوق كّفيه
 وعشقا شديدا،،

الشاعر يريد 
حربا علنيّا واعتصاما أبديّا

يف ثنيّة الشهيد. 

»أعلى من المدى... أضيق من الظّل« 

سؤال الشعر والتيه وظمإ الرتاب 
والنار عند الشاعر  رياض الشرايطي
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بعد سجن  رئيس النادي البنزرتي عبد السالم السعيداني

الرياضة التونسية 
يف مهب اهواء السياسيني 

وأصحاب القرار
النادي  برئيس  الزج  إن  القول  ميكن 
البنزريت عبد السالم السعيداين يف سجن 
هذا  نقول  حّقا.  دولة  جرمية  االيقاف 
الرياضية  السياسات  كون  من  انطالقا 
لو  رسا  نذيع  ولن  تونس  يف  تتغري  مل 
ضحية  السعيداين  السالم  عبد  ان  قلنا 
جديدة لبالد مل يتغري فيها اي شيئ رغم 
عبد  نعم  فيها  ثورة  بحصول  االدعاء 
السالم السعيداين ضحية االدارة التونسية 
البالد  القائم يف هذه  السيستام  وضحية 

واال ما الذي دفع عبد السالم إىل تحمل مسؤولية إنقاذ النادي البنزريت مام تردى 
فيه من ديون زمن املهدي بن غربية وحني نقول هذا فليس لوضع املهدي بن 
غربية موضع تهمة ال قدر الله بل بالعكس فنحن نحيي بن غربية عىل شجاعته 
يف زمن تراجعت فيه الشجاعة والن التاريخ ال يرحم فإن عملية ايقاف عبد السالم 
قوانني واجراءات  تطبيق  تأيت يف سياق  بنكية  استصدار صكوك  السعيداين الجل 
لترصيف شؤون  الصكوك  تلك  مل يرصف  السعيداين  باالساس الن  واوامر خاطئة 
الصكوك حتى  لعائلته وامنا رصف تلك  او  بها سيارة البنائه  اقتنى  انه  أو  خاصة 
السالم  عبد  نعم  البنزريت  النادي  يف  الناشطني  الشبان  مئات  مسرية  تتوقف  ال 
السعيداين ضحية جديدة لبلد كنا نعتقد ان املاسكني بزمام القوانني سيسارعون 
بتغيريها خدمة للوطن وتيسريا ملن قدموا انفسهم للتضحية فنالهم التعب والويل 
والحقتهم االشاعة والشتيمة واالشياء االخرى نعم عبد السالم السعيداين ضحية 
الوطن  الجل  يعمل  احد  ال  ان  وضحية  البريوقراطية  ضحية  الغالط،  السيستام 
وعبد السالم السعيداين عمل الجل الوطن وذنبه انه تحمل املسؤولية يف الزمن 
واموال  فرنسا  يف  يعيش  كان  السعيداين  السالم  عبد  الَخطَِإ  الوقت  ويف  الصعب 
فإذا به يف ظرف صعب ويف وقت دقيق يجد  البنوك  االبناء والعائلة مودعة يف 
نفسه وراء القضبان ويف زنزانة حتى تتحرك الهمم واهل الخري ليدفعوا عنه البالء 
عبد  بني  والجزر  املد  هذا  وملاذا  البؤس  هذا  وما  الكرة  ما هذه  االبتالء  زمن  يف 
البنزريت  النادي  ميزانية  من  قلص  الذي  بنزرت  بلدية  ورئيس  السعيداين  السالم 
ثم يف لحظة ما مل يرصفها يك يتورط عبد السالم السعيداين هل هذه التوجهات 
صائبة حتام ال لذلك قلنا ان السعيداين ضحية السيستام وضحية تصفية الحسابات 
وضحية اذهب وربك فحاربا وكان البالد ملك للفرد عىل حساب املجموعة بهذه 
العقلية ومبثل هذه التوجهات ال مستقبل لتونس رغم أنهم ادعوا زورا وبهتانا ان 
السعيداين  إيقاف  الذي طبق يف عملية  الصكوك  اليوم أفضل فهل قانون  تونس 
تّم تطبيقه عىل اآلخرين ممن اكلوا املليارات من البنوك التونسية ومل يعيدوها 
ذنب السعيداين انه تعهد ان ال يخون البنزريت الكبري وسارع مبا لديه من امكانيات 
ليتحمل االعباء واالنواء فيام ظل البقية فرايجية وهم ينتظرون سقوط أو اندثار 
الزمن  يف  األبناء  خانه  البنزريت  النادي  نعم  الجالء  عاصمة  نادي  البنزريت  النادي 
الصعب خانوه وباعوه بأرخص األمثان فجاء عبد السالم السعيداين لينقذه ويتحمل 
األمانة عىل ثقلها فكان مصريه ما ال نريده جميعا، شكرا لعبد السالم السعيداين 
أبنائها فكيف  التي قست عىل  البالد  أيقظ ضمريا ظل مسترتا ضمري هذه  الذي 

بهذه القسوة أن نجد من يضحي من أجل البالد.
* رمزي الجباري

النادي األهيل  نفى مصدر مسؤول يف 
لتعاقده  األهيل  حسم  بشأن  تردد  ما 
العب  إلييك  بليسنج  النيجريي  مع 

لوزرن السويرسي.
التعاقد مع إلييك لدعم  ورصد األهيل 
االنتقاالت  فرتة  خالل  هجومه  خط 
طلبه  أن  بعد  الجارية،  الشتوية 
الفني  املدير  فايلر  رينيه  السويرسي 

للفريق.
لـ»يال  ترصيحاته  يف  املصدر  وقال 
بإنهاء  بعد  يقم  مل  »األهيل  كورة« 
اتفاق  أي  إىل  يصل  أو  إلييك،  صفقة 

مايل مع ناديه السويرسي«.
ملف  يدرس  أيضا  »األهيل  وأكمل 
املهاجم الكامريوين لياندر تاوامبا العب 
إمكانية  وبحث  السعودي  التعاون 

التعاقد«.
وسبق أن رصح تاوامبا يف وقت سابق 
أي  بعد  يتلق  مل  بأنه  كورة«  لـ»يال 
النادي  مسؤويل  جانب  من  اتصاالت 
ينتهي  عقده  أن  اىل  مشريا  األهيل، 

بنهاية املوسم الجاري.
األفريقي  مهاجم  »أيضا  وواصل 
دائرة  دخل  الشامخي  ياسني  التونيس 
املقبلة  واأليام  مؤخرا،  األهيل  اهتامم 
املهاجم  ملف  حسم  تشهد  سوف 

األجنبي واإلعالن عن كافة األمور«.
يوجد  ال  الحايل  الوقت  »يف  واختتم 
جريالدو  رحيل  بشأن  أيضا  جديد 
للصفاقيس التونيس عىل سبيل اإلعارة«.

من  عرضا  تلقى  قد  األهيل  وكان 
جريالدو  استعارة  بشأن  الصفاقيس 

أصبح  الالعب  أن  إذ  املوسم،  لنهاية 
للفريق  الفني  املدير  حسابات  خارج 

رينيه فايلر.

ياسني الشماخي يدخل دائرة اهتمام األهلي املصري

كلوب  لفيتا  اوغندي  بورندي  تحكيم 
الكونغولي والرتجي الرياضي

عنّي االتحاد اإلفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم من بورندي وأوغندا إلدارة لقاء العودة 
بني فيتا كلوب الكونغويل والرتجي الريايض التونيس لحساب الجولة الرابعة لكأس رابطة 
الشهداء بكينشاسا املعشب اصطناعيا يوم  األبطال اإلفريقية والذي سيحتضنه ملعب 
11 جانفي املقبل انطالقا من الساعة الخامسة مساء. ويقود الطاقم الحكم باسيفيك 
ندابيهاوانانا وسيكون املساعد األول األوغندي ديك أوكلو واملساعد الثاين من بورندي 

وهو إميريي نيونغابو والحكم الرابع هو البورندي جورج غاتوغاتو.

ال يشء تغري يف صلب االدارة الوطنية للتحكيم مبا أن الكل يسعى 
فاالكيد  بالحكام  مجلس خاص  فلو جلست يف  االدوار  كل  ليلعب 
انهم سيقولون إن هشام قرياط اخطأ حني عني رشدي قزقز ملباراة 
ولو  املظيلة،  يف  سيارته  هشموا  أنهم  والنتيجة  والرتجي  املتلوي 
جلست يف مجلس للمراقبني فاألكيد أنهم سيتحدثون عن تعيينات 
شكري سعد الله االعتباطية واملجاملتية ولنا يف ذلك أكرث من مثال 
للتحكيم  الوطنية  االدارة  أحوال  عن  الطرابليس  عامر  سألت  ولو 
املاء يجري تحت  العال والحال أن  امورنا عال  انه سيقول  فاألكيد 
ساقيه وهو ما فاهم يشء وصوال طبعا اىل عالقات الود القامئة بني 
هشام قرياط ومحمد الدبايب وهي عالقة تتجىل يف املجيئ اسبوعيا 
السؤال  يف  وزدت  سألت  ولو  التحكيم  ادارة  اىل  السيارة  نفس  يف 
للكرة  عدالة  اي  تحقق  مل  املسقطة  االدارة  هذه  خنار  ان  فاالكيد 
نبدأ هكذا الن  ان  أردنا  »تأكل وتصيح«  الجامعة  ان  مبا  التونسية 
وضع التحكيم التونيس ال يرس حبيبا قبل العدو واالكيد ان اعداء 
وال يشء  الحقيقة  يقولون  الذين  الجرئ هم  وديع  فساد  منظومة 
غري الحقيقة ولالسف عددهم قليل جدا لكن عىل اهمية ما نكتبه 
للتاريخ فإن عىل ارض الواقع كلهم فاسدون واال ما سبب الحملة 
التي يقودها محمد سعيد الكردي وانور هميلة عىل املكلف بإدارة 

التكوين والرسكلة جامل بركات ظاهريا تبدو العالقة متينة وجيدة 
وكل ما كانت هناك لقاءات كانت القبل حارضة وبالحملة وبعيدا 
عن االعني ال تجد وال تسمع اال السهام موجهة نحو جامل بركات 
الذي وضع الجميع يف التدريس ووضع الكل يف املتابعة والله ينرص 
من صبح. قلنا والقول احمد ان ظاهر عالقة جامل بالجميع طيبة 
متاما  ذلك  عكس  يفيد  الكواليس  يف  اخبار  من  يصلنا  الذي  لكن 
الكردي  سعيد  محمد  واحاديث  اقوال  لكن  نسبية  املسألة  ولوان 
وانور هميلة فاقت املنتظر واملنتظر ان لهذا الثنايئ مصلحة يف ازاحة 
فيها  حسابات  له  طرف  كل  الن  الحالية  خطته  من  بركات  جامل 
االين وكذلك املستقبيل ويبدو ان عالقة محمد سعيد الكردي بطارق 
بوشاموي دفعته لينظر بعيدا ليكون هو اآلخر يف الكاف اما مراقبا 
واما محارضا واما منسقا وهو نفس الطمع الذي بداخل انور هميلة 
الذي مل يكن مساعدا دوليا كبريا وامنا خدمته بعض الظروف والدنيا 
جامل  يظل  ال  حتى  هذا  اثرنا  السفري  يف  نحن  حظوظ  يقال  كام 
الناشطني  من  كان  سواء  حكم  لكل  الن  الزفة  يف  كاالطرش  بركات 
او من املتقاعدين شيطان اسمه البحث عن املصلحة الذاتية حتى 

بالدوس عىل اقرب االقارب وتحيا كرة بديع الزمان وديع الجريء.
 * رمزي الجباري

ماذا بني جمال بركات وسعيد الكردي وأنور هميلة؟

رسمي:

مباراة النجم الساحلي والنادي اإلفريقي يف ملعب حمام سوسة
تقرر رسميا أن يحتضن ملعب بوعيل لحوار بحامم سوسة املقابلة املتأخرة من الجولة 13 لبطولة الرابطة املحرتفة األوىل 

لكرة القدم التي ستجمع النجم الساحيل والنادي اإلفريقي يوم السبت 04 جانفي انطالقا من الساعة الثانية ظهرا.
وكان النجم الساحيل قد تقدم بطلب لخوض املقابلة يف ملعب الطيب املهريي يف صفاقس لكن اتضح أن امللعب سيغلق 

ملدة 10 أيام للصيانة.
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في نهائي الكأس الممتازة: 

تتويج مستحق لفريق التعليم ببنزرت
عانق نهايئ الكاس املمتازة للودادية الوطنية للربيد الروعة واالمتياز بتاريخ 29 ديسمرب 2019 مبلعب عني الباردة السياحي والرتفيهي بإرشاف السيد عبد اللطيف الرتيك رئيس الودادية الوطنية للربيد ورئيس جمعية بريد بنزرت 
وبحضور الحاج إدريس شوشان رئيس املكتب الجهوي للرياضة والثقافة والعمل ببنزرت رفقة الكاتب العام سفيان سالمة والسيدة لطيفة العوين املسؤولة عن الحياة املدرسيه باملجمع الرتبوي بيت الحكمة زيادة عن األشقاء 
الجزائريني الحاج ابراهيم جواد والدكتور موىس جواد ونوفل جواد وكيل وكالة االسفار بالجزائر والسيده نهلة الجريب رئيسة املكتب الجهوي لودادية التعليم ببنزرت وزهري املداح مسؤول باملكتب الجهوي لودادية التعليم ببنزرت 
والصادق املصالحي رئيس الودادية بوالية بنزرت، يف أجواء رياضية متميزة وبعيدا عن النتائج نقول الف مربوك لفريق ودادية التعليم املكتب الجهوي بوزارة التعليم ببنزرت الذي فاز بالكأس املمتازة يف نسختها الثالثة ويف ختام 
هذا النهايئ متت إقامة حفل تكريم للمتوجني بنهايئ الكأس املمتازة للودادية الوطنية للربيد والالعبني واملسؤولني مع تقديم عرض منتوج الربيد D17 لذلك نقول برافو للودادية الوطنية للربيد عىل حسن االستقبال والتنظيم والتسري 

الناجح وهذا يحسب لرئيسها السيد عبد اللطيف الرتيك رئيس الودادية واملسؤول الناشط والخبري الريايض ومهندس الربمجيات.

محمد بلطيف يغادر النجم الساحلي 
يف العني دمعة ويف القرار لوعة

أخرى  ضحية  خده...  عىل  بدمعته  يخرج  ليتوال  رجال  من  آخر  رجل 
من ضحايا لويب السياسة املعشش يف النجم... هذا اللويب لن يهنأ حتى 
يحول النجم إىل خرابة مثلام فعل سياسيوالغلبة ببالنا ومثلام فعل هؤالء 
النجم سائر يف  اإلفريقي وتركوه يقايس... ويبدوأن  بالنادي  السياسيون 
وانقضاضهم  مفاصله  من  السياسة  جامعة  متكن  بعد  الطريق  نفس 
عليه كام ينقض الحيوان الرشس عىل فريسته وتصبح روحه بني مخالبه 
كان  الرجل  أن  مع  النجم...  مرافق  دودو  اللطيف...  محمد  وأنيابه... 
موقفه...  أتفهم  وأنا  العجيمي  املهدي  األمرباطور  من  خوفا  يتجاهلنا 
ولكن دودو ولد ليتوال... ويبيك عىل جالها... وولد قابادجي... ويعرف 
النجم  أكابر  مرافق  وهو  سنوات   7 والرجل  ليتوال...  محبة  معنى  ما 
ومسؤوله اإلداري. صفر أخطاء. وال زلة واحدة... وال خطاء واحد...دودو 
الالعبني  شؤون  بكل  يتكفل  دودو  واإلدارة.  الالعبني  بني  الوصل  همزة 

لومار كظله وعائالت  يالزم  كان  باملدربني.  يتكفل  وإقاماتهم وعالجهم. دودو  سياراتهم ووثائقهم وجوازات سفرهم 
فيحسن  املنافسة  الفرق  مبسؤويل  يتكفل  كان  دودو  وشؤونهم...  وسفرهم  وسياراتهم  وأبنائهم  وزوجاتهم  املدربني 
استقبالهم ويتواصل معهم لضامن أحسن الظروف لهم ليجد نفس الظروف لالعبيه... دودو إطالع واسع عىل القوانني 
املهازل... وانتظروا بعده قعباجي كبري... دودو مل يتورط مع  النجم يف فضيحة... وانتظروا بعده  الرياضية ومل يورط 
الالعبني يف سوء سلوك... وكان وفيا ملدرسة النجم باسمها وحجمها وعراقتها... خرج حسني وزياد فتحمل هو مسؤولية 
الفريق إداريا وتنظيميا وخرج العجيمي فتحمل األمانة وخرج الكاتب العام غيث فلم يشعر أحد بفراغ... دودو سبع 
سنوات وفاء للنجم ولرئيسه رضا رشف الدين مل يخنه ويغدر به... ولكن بكل أسف دودو كان ضحية أخرى من ضحايا 
رشف الدين... أمل يخرج نجيب عامرة بدموعه عىل خده مطرودا من الحافلة يف رادس زمن رئاسة رشف الدين والرجل 
قاد النجم مرافقا يف اليابان... بكل أسف دودو خسارة أخرى تضاف إىل خسائر النجم... والنجم يتنازل عن رجل آخر من 
رجاله... ورشف الدين يحرم النجم من كفاءة أخرى من كفاءاته... هو حكم السياسة ومنطقها يف النجم... إقصاء أبناء 
ليتوال وترك الفريق للمؤامرات السياسية... دودو كان ضحية تحالف السياسيني والسامرسة... مرة أخرى قد اختلف مع 

دودو ولكن شهادة حق يف ابن جمعية...
كان »مايل بالصته«... وايتواليست بقلب ورب.. ورئيس النجم حتى ال يخرس مصداقيته

ويحرتم جامهري النجم يجب عليه أن يخرج للناس ويفرس لهم ملاذا تنازل عن نجيب عامرة وأبكاه... ملاذا تنازل عن 
الحاج الغزي وأبكاه... ملاذا تنازل عن سليم الدرويش وأبكاه... ملاذا تنازل عن توفيق زعبوب وأبكاه... ملاذا تنازل عن 

منترص عامر وأبكاه...
ومناوراتهم  ومؤامراتهم  السياسة  لجامعة  ويرتكهم  ليتوال  أبناء  فيطرد  وأبكاه...  دودو  عن  تنازل  آخرا  وليس  وأخريا 

وحساباتهم فريحلون يوما ويرتكون النجم وراءهم خرابة.
* رياض جغام

الهالل  للقاء  جزائري  تحكيم 
السوداني والنجم الساحلي

الساحيل  والنجم  السوداين  الهالل  لقاء  جزائري  تحكيم  طاقم  يدير 
لحساب الجولة الرابعة لكأس رابطة األبطال الذي سيدور عىل الساعة 
الثامنة من مساء السبت 11 جانفي 2020. الحكم الرئييس هو مصطفى 
بينام  غوراري  ومقران  اتشيايل  الحث  عبد  من  كل  ويساعده  غربال 
غادي  يوسف  يراقبه  اللقاء  رابع.  بخطة حكم  بكواسا  الياس  يضطلع 

غرياح من جيبويت ومنسقه العام سيكون املغريب عبد الله العثامين.

فوق منصة التتويج: 

املهدي بن غربية يعود إىل النادي 
البنزرتي

أمام الغياب االضطراري لرئيس النادي البنزريت عبد السالم السعيداين عن حضور مباراة تطاوين حرض 
أبناء البنزريت جملة وتفصيال لشد أزر الفريق يف محنته وقد كان يف مقدمة الحارضين الرئيس السابق 
املهدي بن غربية عضو مجلس النواب حاليا وقد كان يف املقدمة ليكون يف خدمة ناديه االم وقدميا 

قيل الرجال زمن الشدائد والبنزريت مير مبرحلة صعبة يف حياته يحتاج فيها اىل كل أبنائه املخلصني.
* محمد/ ع
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خاطرة 
 

العيب فينا
حياة  بالعذاب؛  يلقبونها  حياة  بالقساوة؛  يصفونها  حياة 

عن  وابتعدوا  جانبا  الشمس  خيوط  تركوا  جهنم.  ينادونها 

الرشوق عانقوا اليأس. قصدوا باب اليأس ومل يتخذوا سبل 

الجميلة غفلوا عن سوق  األيام  تناسوا تلك  االجتهاد مأربا؛ 

بساط  عىل  وناموا  السعادة  جدار  حطّموا  واألمل  التفاؤل 

بعد كل  ان  ناسني  الحزن والكرب  الفشل. هموا يف شوارع 

ظالم قنديل يتلظى خائفني من ان النجاح مثرة الجهد والصرب 

سالح املجد. أليس العيب فينا؟

هربنا من طموحاتنا وأهدافنا قبل خط الوصول وقبل سامع 

بغرفنا  اكتفينا  القادم.  نعشق  ومل  املايض  أحببنا  الصفارة. 

وبأحالمنا  الساذجة  بأفكارنا  الجاهلة؛  وهواتفنا  البسيطة 

مل  أننا  حتى  أرواحنا  نتعب  مل  نسأل..  مل  نْسَع..  مل  التافهة. 

نتقدم خطوة لبناء مستقبل أفضل. 

* معزوز صوفيا /بومرداس

فتوحات
* فتحي مهذب

)شاعر تونيّس(

 1

أنا خيميايئ وساحر..

أفرغت مياه البحر..

حشدت متصوفًة كُرثًا..

شياطنَي وقديسنَي..

حراَس قبور أثرية..

قردًة من جزر صديقة..

بحثا عن خاتم راقصة الباليه..

ضاع يف قاع باخرة التايتنيك 

املنكوبة..

بحثا عن مسدس نادر وَهبَنيه

جّنّي من كتاب ألف ليلة 

وليلة..

2

من جيبي طارت حاممة..

حطت عىل كتفي متثال 

جائع..

يشتمه جندّي يف مدّرعة..

يرشقه ضباب عابر بزفرتني..

عبثا حاول عض يدي..

كم أضحكه هذا املشهد 

اليومي

حني سقطت نقودي دفعة 

واحدة..

والتقطها ثعلب هارب من 

فضيحة.

3

أوقفني لص..

صنع جرسا من حبال املخيلة..

ليصعد إىل تلة رأيس..

بحثا عن إخوان الصفا..

عن هدايا مثينة أسلمنيها

مهرب كوكايني..

لكن هاجمه بغتة أسد

كان ينام يف ورشة مجاورة 

لحديقة رأيس..

مكسوَر الخاطر.

* عبد العزيز الحاّجي
)شاعر تونيّس(

إىل روح الّشهيد )الفاضل سايس( يف ذكراه الّسادسة 
والثاّلثني.

 
هيد  1( بَرِْقيٌَّة إىل الشَّ

يَا أَفَْضَل األَفَاِضْل
َماَذا تَُرى أُنِْبيَك َعْن ِشاَملَِك املَُناِضْل؟

تََشتَّتَْت ُصُفوفُُه
َعَشائِرًا َعَشائِرًا تََقاتَْل

تََوزََّعْت ِدَماُء أَنِْبيَائِِه بنَْيَ الَقبَائِْل...
ي يَْنُخرُُه التَّآكُْل؟ َماَذا تَُرى أُنِْبيَك َعْن يََسارَِك الذِّ

ِمطْرَقَة ٌتَْسَحُقَها ِمطْرَقٌَة
َوِمْنَجٌل يَْحِصُد َحاِقًدا

رِفَاقَُه املََناِجْل
َناِبْل بَيَْنا ِهَي الِغْربَاُن َوالَجرَاُد يِف ِباَلِدنَا تَْقتَلُِع السَّ

لِتَْزَرَع األَلَْغاَم
َوالَقَناِبْل...

يَا أَفَْضَل األَفَاِضْل
تَْسأَلُِني َعْن َحالَِنا؟
بُورِكَْت ِمْن َسائِْل !

َحالَتَُنا َسيِّئٌَة
َما بنَْيَ َمْقتُوٍل َوقَاتِْل
َما بنَْيَ َسائٍِس ُمْفلٍّْس

ي يَِهيُم يِف املَزَابْل... َوَشْعِبِه الذِّ
يا ضيعة البالد والعباد

إذ تسوسنا عصابٌة مأجورٌة
تودي بنا يف أسفِل األسافْل!

2( تْسُع َسَكاكنَِي 
بَْعَد تِْسعِ ِسِننْي

أيُّ معنى ألْن نتباهى مبثورٍة 
ونغّذي لها كّل هذا الحننْي؟

هي ذي خرضاء قد اغربَّْت
وعىل صدرها أحطََب طوق الياسمنْي 

نا الثّورة رضُعها جفَّ وهي ذي أمُّ
يه ألبنائها املْرملنْي.... وال حليب تُسقِّ

بعد تسع سننْي
ها هي الثّورة جافْت
وهي الّريحة فاحْت

يف الّشامِل
وملء اليمنْي

3( مسخ املسوِخ 
امل ِشامل غبّيْ يف الشِّ

يف اليمني ميني بغّيْ
يِه يا صاحِبي أيُّ خري نُرجِّ

منهام اثنني يف زيجٍة 
أمثرْت سخفَنا

بؤسَنا
أمثرْت مسخنا الثّورِجّيْ !؟

4( اللّعنُة 
لعن الله السياسْة

حني ال همَّ لَها
إالَّ كراسيها وتيجان الرئاسْة

تّدعي طُهرا وتقوى ونقاًء
وهي الجيفة فاحْت

بأدران الّنجاسْة
كلاّم هتفت: )يا حامة الحَمى(

كذبْت يف حميّتها والحامَسْة
فهي ألعداء البالد ظهرٌي

وهي لهم كلب حراسْة...

5( طوىب لكْم!
ديسمرب األصّمْ

هلَّ علينا والًغا يف دمعنا والدّمْ 
ونحُن مل نزْل نُبايع الخسيس حاكاًم يف أمرنَا

باسم النشيِد والعلْم
)يا أّمة قد ضحكْت من جهلها األمْم(

أمل يكن هذا الذي توّجتموُه بائع البالد والعباِد
قاتل الّشهيد، مثكل األّماِت

زارع الخراب ملء الّروِح والنفوِس
والعقوِل والهمْم !؟

طوىب لكْم ! 
طوباكُم بجائعٍ يحكمكْم

ال يرتوي من عطٍش
كالّ وال يربأ من نهْم !

6( غوغاء
أيّتها البالد املشاعْة !

أيّتها البالد املضاعْة !
أيّتها البالد املباعْة !

يا التي عّشش يف رؤوس بنيِك الجهُل والقمُل
ويف أرواحهمو القحُط والجذُب

وملء البطون املجاعْة 
أبرشِي واستبرشِي

هاهم الغوغائيّوَن استبّدوا أِخريًا
وباتت عىل أرِضِك منهْم

ألف فزّاعْة

7( أهجية الّرياسة

خّسٌة وخساسْة
وأنوف ممّرغة يف الّنجاسْة...

أّي خري نرّجيه من ساسٍة
بئس ما اجرتحوا من وضيع الّسياسْة !

ولغوا يف دماء الّشهيِد
وساقوا البالد وأبناءَها
نحو سوِق الّنخاسْة!؟

8( إنّني أتِّهْم

إنّني أتّهْم
ساسًة

دينهم جشٌع ونهْم
هّمهم كّل هّمْ

يأكلون وال يشبعوْن
يرشبون وال يرتووْن
والبالد التي يحلبوْن
رضعها بني ظفر وفْم

نزَّ قيًحا ودْم

أيّتها البالد املشاعْة ! أيّتها البالد املضاعْة!


