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بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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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.

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

نسألك الرحيل

 موظفو مجمع الخطوط التونسية بصوت واحد لوزيرالنقل: 

اليوم إضراب 
عام لقطاع 

الصحة

ـ المنجي السماعلي )الخبير االقتصادي..(

خفض الضريبة على الدخل يضمن 
الرتفيع املباشر يف األجر الحقيقي 

 إضراب يف حاجب العيون

- األخ حفيظ حفيظ:

القسط الثالث من 
الزيادات وجولة جديدة 

من املفاوضات

بعد إلغاء الحجر الصحي اإلجباري

الحكومة تتخلى عن رأي األطباء وتدخل البالد إىل أتون الوباء
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وطنيةوطنية

يوسف الوسالتي

األخ حفيظ حفيظ 

القسط الثالث من الزيادات 
وجولة جديدة من املفاوضات...

أعلن االمني العام املساعد باالتحاد العام التونيس للشغل األخ حفيظ حفيظ رفض املنظمة الشغيلة التخفيض من أجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية يف إطار 
انتهاج الحكومة سياسة للتقشف.وقال األخ حفيظ، إن املنظمة الشغيلة ترفض املساس بالحقوق املرشوعة للعامل ألنه ال ميكن تحميلهم فاتورة األزمة املالية. واعترب 
أن الوضع االقتصادي يستدعي النقاش بني الطرف الحكومي ورشكائه االجتامعيني، مشريا إىل أن النقاشات بني األطراف املذكورة انطلقت منذ حوايل ثالثة أسابيع. وأكد 
االخ حفيظ حفيظ أنه مل يتم بعد تناول التفاصيل املتعلقة باملقرتحات الهادفة إىل معالجة الوضعني االقتصادي واالجتامعي يف تونس، مذكرا بأهمية طرح مثل هذه 
املسائل عىل طاولة التفاوض يف إطار لجنة 6 زائد 6. وأوضح أن االتحاد يعول عىل الحوار وتستند رؤيته اىل مكافحة التهرب الرضيبي والجبايئ واتخاذ اجراءات لتنشيط 
االقتصاد، مجددا رفض املنظمة الشغيلة انتهاج الحكومة ألية سياسة أحادية الجانب يكون من بني تداعيتها املس من حقوق األُجراء. وكشف االخ حفيظ أن لالتحاد 
عدة استحقاقات تشمل رصف القسط الثالث من الزيادات يف األجور لفائدة أعوان الوظيفة العمومية بداية من األول من شهر أوت املقبل. ومن بني االستحقاقات 
التي أرجأتها املنظمة العاملية نتيجة الوضع االستثنايئ الذي تشهده تونس طيلة فرتة تفيش فريوس كورونا، حسب املسؤول النقايب، فتح جولة جديدة من املفاوضات 
االجتامعية كان من املقرر أن تنطلق مع مطلع أفريل املنقيض. كام ذكر األخ حفيظ بأن استحقاقات االتحاد تشمل تفعيل وتطبيق االتفاقيات القطاعية املربمة وكذلك 

إنهاء كافة أشكال التشغيل الهش، ومن ذلك إدماج 19 الف عامل بعنوان عامل الحظائر ملا بعد الثورة.

بيان املكتب التنفيذي الوطني
املستجّدات وتدارس  وتابع  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  الوطني  التنفيذي  املكتب  اجتمع 

الوضع العام والوضع االجتامعي وإنّه:
العموميني  واألعوان  املوظّفني  فيها  يهّدد  التي  الحكومة  رئيس  ترصيحات  1.يستغرب 
واملتقاعدين بالتخفيض من أجورهم بدعوى استفحال األزمة بعد وباء الكورونا محّمال إيّاهم 
تبعاتها ملّمحا إىل استخالص الخلل الحاصل يف امليزانية من جيوبهم، متغاضيا عن االستخالص 
الجبايئ من املتهّربني وعن امتناع الجهات املالية املتنّفذة عن أداء واجبها الوطني يف إنقاذ ما 
أفسدته الخيارات السياسية واالقتصادية الفاشلة للحكومات املتعاقبة وممعنا يف عدم مراجعة 
سداد الديون يف الوقت الذي تتفاوض فيه بلدان كثرية لتأجيل ديونها وإعادة جدولتها، ويعرّب 
وجوب  عىل  ويؤكّد  واملوظّفني  العاّمل  بأجور  املساس  املطلق  رفضه  عن  التنفيذي  املكتب 
التزام الحكومة بتعّهداتها بتطبيق االتفاقيات املمضاة العاّمة والقطاعية ومنها القسط الثالث 
من الزيادة العاّمة يف الوظيفة العمومية التزاما باستمرارية الدولة ويطالبها باحرتام الحقوق 

املكتسبة املضّمنة يف القوانني واألنظمة األساسية من ترقيات ومنح وغريها.
فّض  عىل  والعمل  العالقة  امللّفات  إنهاء  أجل  من  الجّدي  التفاوض  عىل  الحكومة  2.يدعو 
العديد من املشاكل القطاعية والجهوية ومنها اإلرساع بتطبيق ما تبّقى من بنود اتفاق الكامور 
بتطاوين وإنهاء ملّف أشكال العمل الهش من حظائر ومتعاقدين ونواب يف التعليم وآليات، 
حفاظا عىل االستقرار االجتامعي والتزاما باملفاوضة الجامعية والحوار االجتامعي املسؤول. كام 

يجّدد مطالبته مبراجعة األجر األدىن املضمون.
3.يتمّسك برضورة املصادقة عىل قانون االقتصاد االجتامعي والتضامني، الذي كان االتحاد من 
األوائل املبادرين مبرشوع قانون متكامل حوله ألهّميته يف هذا الظرف بالّذات يف معاضدة 
القطاعني العام والخاص للخروج من األزمة االقتصادية الخانقة وملساهمته املنتظرة يف انتشال 
الفئات املهّمشة وآالف الشباب املعطّل من البطالة واإلقصاء. ويشّدد عىل رضورة األخذ بعني 
االعتبار مالحظات وفد االتحاد العام التونيس للشغل يف اللجنة املختصة مبجلس نواب الشعب.

4.يرفض تصاعد موجة التجييش والتحريض واالعتداءات عىل بعض الناشطني واملدّونني وتزايد 
التضييقات عىل الحّريات والحصار املرضوب عىل التحرّكات االحتجاجية السلمية التي وصلت 
حّد االعتداء واملتابعات القضائية، وآخرها منع خرّجي املعاهد العليا للّرياضة من االحتجاج 
التنفيذي  املكتب  باردو، ويجّدد  االحتجاجات يف ساحة  االنتداب، ومنع  أجل حّقهم يف  من 
واالحتجاج  السلمي  التظاهر  يف  والتونسيني  التونسيات  بحق  متّسكه  عىل  تأكيده  الوطني 
القانوين. ويدين األسلوب القمعي املعتمد يف مجابهة التحرّكات االجتامعية ويدعو إىل النأي 
باملؤّسسة األمنية عن النزاعات االجتامعية والخالفات السياسية. ويحّذر من تزايد االنتهاكات 
وما قد تخفيه من إضامر النتهاج سياسات قمعية قد تعيد بالدنا إىل مربّع االستبداد أو تدفعها 

إىل الفوىض وردود الفعال العنيفة.   

الشابي واللومي وبلحاج ومرزوق 
والعايدي عند الطبوبي

استقبل األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد ثلة من القيادات السياسية تضم السادة و السيدات أحمد نجيب الشايب 
لإلنقاذ  مبادرة وطنية  العام  األمني  األخ  الذين عرضوا عىل  العايدي  بالحاج ومحسن مرزوق وسعيد  اللومي ورضا  وسلمى 
وتم خالل هذا اللقاء مناقشة الوضع الحايل بالبالد بحضور األخوة سمري الشفي وحفيظ حفيظ ومنعم عمرية أعضاء املكتب 

التنفيذي الوطني .

فنانون
يف الضيافة 

الطبويب   الدين  نور  العام  األمني  لألخ  كان 
لقاء مع ثلة من الفنانني التونسيني بحضور 

األخ محمد املسلمي األمني العام املساعد املسؤول عن التكوين النقايب والشؤون الثقافية.
وتم خالل هذه الجلسة التأكيد عىل أهمية تعزيز عالقة الفنان التونيس باالتحاد العام التونيس للشغل وحيّى األخ األمني العام 
دور الفنانني التونسيني يف دعم الثقافة رغم ظروفهم الصعبة مربزا رضورة مزيد االهتامم بالعائلة املوسيقية التونسية وتكوين 

هيكل نقايب قوي ممثل ميكنهم من الدفاع عن املهنة وعن حقوقهم.

الوقايئ  اإلجراء  الحكومة  رفعت  مفاجئة  خطوة  يف 
الصّحي  وإقرار  اإلجباري  الصّحي  بالحجر  الخاص 

الذايت...
الطبّي  الرأي  مع  تتناغم  ال  ومفاجئة  غريبة  خطوة 
وخصوصا موقف اللجنة العلمية ملقاومة فريوس كورونا 
التي عرّب عدد من أعضائها عن تخّوفهم بل وخشيتهم 

من عودة الوباء.
التي  تلك  املحسوبة  وغري  باملتهّورة  وصفت  خطوة 
عىل  البالد  ستفتح  والتي  الحكومة  عليها  أقدمت 

مرصاعيها أمام تكثّف حاالت العدوى.
ويف الوقت الذي سّجلت فيه الهياكل الصحية ولجنة 
ارتياحا  العام  الرأي  فيه  سّجل  كام  الكورونا  مقاومة 
للتوقّي  بالدنا  اتخذتها  التي  اإلجراءات  نجاحات  إزاء 
من الوباء. وسّجلت تونس أدىن املستويات العاملية يف 

مجال التوقّي من هذه اآلفة.
يف سياق هذا النجاح املجتمعي والطبّي الباهر والذي 
أفىض إىل عودة جملة من املكاسب تفتقر إليها بلدان 

كثرية أهّمها:
ـ خلّو املستشفيات تقريبا من اإلصابات.

يف  بالكورونا  املصابة  الحاالت  أغلب  إنحسار  ـ 
األشخاص الوافدين مع تسجيل اصابات جزئية لحاالت 

محلّية بسبب اإلختالط.
بني  التنّقل  خالل  من  االقتصادية  الحركية  عودة  ـ 
االقتصادية  املؤسسات  وعودة  تراخيص  دون  املدن 
دون  طاقاتها  بكامل  لإلشتغال  العمومية  والوظيفة 

حاجة إلجراءات عزل وتوقّي جديدة.

خّطة ساذجة أم استهتار؟
انفتحت  الواردة سابقا  بعد تحقيق جملة املكاسب 
آمال كثرية أمام التونسيني النجاز ما تأّخر من معيقات 
انجاز  عىل  اطمئنانا  فسجلنا  »الكورونا«  سببها 
أو خشية كام عادت  الوطنية دون خوف  االمتحانات 
عجلة االقتصاد لإلشتغال بكامل طاقتها يسندها يف ذلك 
انفتاح التوريد والتصدير الذي تواصل حتى أثناء فرتة 

الحجر الصّحي الكامل واملوّجه.

استقرار  حالة  بأنّه  توصيفه  ميكن  الوضع  هذا  إّن 
بـ»قّمة  مجازا  عنه  يعرّي  ما  إىل  البالد  أوصلت  ايجابية 
الهرم الغذايئ« حتى أّن دوال كثرية استحسنت التجربة 

التونسية يف مقاومة »الكورونا«... ولكن...

الحكومة تغيّر فريقها الرّابح
أشادت مختلف وسائل االعالم الدولية بتجربة بالدنا 
بن  نصاف  السيدة  اللجنة  برئيسة  وأساسا  وبعلامئها 
املدين  وللمجتمع  للدولة  النجاح  هذا  ونسب  عليّة 
املنقضية  الفرتة  وخالل  التونسيني..  ولوعي  وللعلامء 
العلمي هو السيد واألّول واألعلون.. ولكن  الرأي  كان 
الفريق  بوجهه عن هذا  أشاح  الحكومة  رئيس  أّن  ها 
وبدأ  كثرية  ايجابية  نقاطًا  البالد  أكسب  الذي  الرابح 
بالقرارات  الرّابح ويستبّد  الفاعل السيايس يغرّي فريقه 
وكان أّول اجراء خطري يقع اتخاذه خارج إرادة اللجنة 

هو رفع إجراء الحجر الصّحي االجباري.
األطباء يف وادي الحياة والحكومة يف وادي املوت

الحياة  يف  يفّكر  مهنته  منطلق  ومن  الطبيب  »إّن   
عبد  الدكتور سمري  قال  هكذا  االقتصاد«  يف  يفّكر  وال 
أن يضيف يف ترصيح الذاعة »شمس اف  املؤمن قبل 
هذا  تنفيذ  بتأجيل  ونطالب  متخّوفون  األطبّاء  ام« 
االجراء ألنّنا وفق تعبري »نعرف منظومتنا« يف إشارة إىل 

هشاشة املنظومة الصحية.
وأضاف أيضا »علاّم ميكن العودة لوضع البداية )أي 
الوضع  سيكون  تراخي  تّم  وإذا  الوباء(  انتشار  بداية 

مخيفا.
ودعا الحكومة إىل التطبيق الّصارم لربوتوكول الحجر 
الصّحي االجباري وخاّصة يف عالقة ببلدان الخليج التي 
تعرف اليوم ذروة انتشار الوباء. داعيا الحكومة بصورة 

واضحة إىل الرتاجع عن رفع الحجر الصّحي االجباري.

على  تعوّل  التي  الحكومة 
المستهترين

إّن استعاضة الحكومة عن الحجر الصّحي االجباري 

من  عاليا  منسوبا  تتطلّب  ألنّها  خطوة  الذايت  بالعزل 
الوعي ال يتوفّر لدى فئة متهّورة من األشخاص الذين 
هم عىل إستعداد لتدمري أنفسهم وتدمري عائالتهم وكل 

املحيطني بهم بحالة التهّور والالوعي التي هم عليها.
أفضل مثال عىل ذلك الفتاة التي هربت من الحجر 
الصّحي بنابل وحرضت حفل زفاف لتضع مائة شخص 

يف الحجر الّذايت للشك يف إمكانية اصابتهم بالعدوى.
إىل جانب الرأي العلمي الرّافض إللغاء الحجر الصّحي 
املدير  غرار  عىل  الصّحة  يف  مسؤولني  فإّن  اإللزامي 
خشيتهم  عن  عرّبوا  وآخرون  بسوسة  للصّحة  الجهوي 

من تبعات هذا القرار داعني إىل مراجعته.

القادم أخطر... بفتح الحدود
عىل  الحكومة  ترّص  هذه،  التخّوفات  نذر  سياق  يف 
فرتة  منذ  املعتمدة  الصحية  الربوتوكوالت  عىل  التخيّل 
والتي من املنتظر أن تتخىّل معها عن اجراء وقايئ عند 
العامل  بلدان  مختلف  من  الوافدين  أمام  الحدود  فتح 

تونسيون وأجانب.
وإذا علمنا أّن 30 ألف تونيس يف قطر لوحدها التي 
عرشات  إىل  اضافة  كورونا  بوباء  االصابة  قّمة  تعرف 
ستكون  بالخارج  املواطنني  آالف  ومئات  الطلبة  آالف 
البالد ساعتها أمام أتون الوباء وسوف لن تكون قادرة 
عىل التحكم فيه أو محارصته. فال بنية مستشفيات وال 
امكانياتها يف مجال إجراء التحاليل تجعلها قادرة عىل 

تطويق الخطر القادم إىل بالدنا.
الفئوية  املصالح  نبحث عن  أن  كّل هذا يجب  وراء 
تكديس  سوى  لها  هّم  ال  اجتامعية  لفئات  الضيّقة 
األرباح وتحقيق املنفعة االقتصادية عىل حساب أمثن 

رأس مال وهو البرش.
إن هذا التوّجه الرأساميل املتوّحش للحكومة جعلها 
تكشف عن نواياها يف مجاالت كثرية من التّهديد بعدم 
األجور  يف  التخفيض  إىل  املتقاعدين  جرايات  خالص 

وصوال إىل فتح البالد أمام أتون الوباء.

بعد إلغاء الحجر الصحّي االجباري:

األطبّاء  رأي  عن  تتخّلى  الحكومة 
وتدخّل البالد إىل أتون الوباء

* سمير عبد المؤمن )عضو لجنة مقاومة كورونا( الوضع سيكون مُخيًفا
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الجامعة العامة للصحة

لهذا سنضرب يوم 18 جوان 2020 
أيها الزميالت أيها الزمالء،

لقد عيل صرب زمالئنا من اإلداريني والتقنيني والفنيني الساميني واملمرضني والقوابل ومساعدي الصحة وأعوان اإلسناد )العملة( واصبحوا 
غري قادرين عىل مزيد من الصرب بعد ان تحملوا الجزء األوفر من نتائج تخيل الحكومات الليبريالية واملتتالية عن القطاع الصحي العمومي 
وبعد ان قاموا بواجباتهم يف كل األزمات وآخرها جائحة الكورونا التي عرت وفضحت حجم الدمار الذي يعانيه قطاعنا وانهيار بنيته 
التحتية والقانونية والتنظيمية فيام تتواصل أوضاع زمالئنا املالية واالجتامعية يف التدهور ويعملون تحت شبح العدوى والتعنيف اليومي 

والسجن املرتبص عند األخطاء غري القصدية.
لهذا سيقوم كل الزمالء والزميالت يوم الخميس 18 جوان 2020 يف كافة املناطق واملؤسسات الصحية الراجعة بالنظر اىل وزارة الصحة 
بالرّد املناسب ويقولون بالصوت العايل ال لن نقبل! وسرياهنون عىل عزميتهم الراسخة وثباتهم الحقيقي يف تنفيذ ما قررته الهيئة اإلدارية 

القطاعية بتاريخ 4 جوان 2020 وفرض املفاوضات الجدية واملجزية واحرتام االتفاقيات املمضاة التالية:
- تطبيق االتفاقيات حول القانون االسايس وسحب الفصل 2 عىل كافة العاملني بالقطاع وإقرار االلتحاق بالنسبة اىل األسالك املشرتكة 

واألسالك الخصوصية يف القطاع.
- تطبيق االتفاقيات حول فتح اآلفاق العلمية إلطارات الصحة وربط املسار املهني بالعلمي.

- ترسيم املنتدبني من املتعاقدين والوقتيني.
- بعث اإلدارة العامة للشؤون العالجية والتمريضية.

- إقرار منحة األقسام الثقيلة.
- إقرار منحة الجوائح واألوبئة وانهاء الفوارق بينهم وبني بعض القطاعات.

- إعادة توظيف األعوان وفق شهائدهم العلمية.
- تحيني األمر عدد 1178 / 85 واملتعلق باملهنة الشاقة واملرهقة.

- توحيد العمل االجتامعي.
-  التصنيف اآليل للمصابني بالكورونا كحادث شغل.

- إقرار الرتقيات السنوية.
مناضالت ومناضلني الجيش األبيض انهضوا كتلة واحدة وافتكوا حقوقكم بسواعدكم واتحدوا حول هياكلكم النقابية املناضلة واعلموا أن 

ما نيل املطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غالبا وكونوا واثقني من انتصاركم.
القانون االسايس استحقاق... ال مامطلة النفاق 

* الكاتب العامة للجامعة العامة للصحة 
عثامن الجلويل

بيان مساندة لنقابيي 
الصحة بجهة صفاقس

اليوم  املجتمعني  التقليدية  والصناعات  والتجارة  والسياحة  الغذائية  للصناعات  العامة  للجامعة  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  نحن 
االربعاء 10 جوان 2020 برئاسة األخ محمد عيل البوغديري األمني العام املساعد املسؤول عن القطاع الخاص نعرّب عن مساندتنا 
املطلقة لنقابيي الصحة بجهة صفاقس املوقوفني عىل ذّمة القضاء نتيجة تُهم كيدية ومسيّسة وندعو السلط القضائية للتعامل 

مع هذا امللف دون التأثّر بالضغوطات الحزينة.
رئيس الهيئة اإلدارية القطاعية
األمني العام املساعد املسؤول عن القطاع الخاص
محمد عيل البوغديري 

اهلل أكرب 
تنعى النقابة االساسية لديوان تربية املاشية األخ حافظ لحمر عضو النقابة 
االساسية يف  وفاة والده الذي انتقل إىل رحمة الله ومغفرته يوم االربعاء 17 

جوان 2020. 
وإثر هذا املصاب الجلل نتقدم بأحّر التعازي وأصدق املواساة لكافة أفراد 
بواسع رحمته ويسكنها فسيح  يتغمده  أن  القدير  العيل  عائلته راجني من 

جنانه.    وإنا لله وإنا إليه راجعون.

حاالت خرق بالجملة يقرتفها عرشات األطباء لنظام العالج التكمييل 
ودخل  املراجعني  أعداد  تسجيل  دون  جائرة،  تعريفة  مقابل   APC
املهنة  مزاولة  تجديد رخص  عدم  اىل  باإلضافة  هذا  اإلضايف.  األطباء 
وتدريب  اإلرشاف  يف  ملهّمتهم  أطباء  وإهامل  الصحة،  وزير  لدى 
طالب الطب يف املستشفيات الجامعية. ونظام العالج التكمييل الذي 
يفرتض أن ميارس لحصتني مسائيتني يف األسبوع، أصبح ميارس يوميا 

من الصباح اىل املساء يف تجاوز واضح ومفضوح للقانون.
ويندرج عمل األطباء خارج الّدوام الرسمي ضمن أمر سمحت وزارة 
ألساتذة  الرسمي  الدوام  خارج  بالعمل   1995 عام  مبوجبه  الصحة 
املستشفيات  يف  املربزين  املحارضين  واألساتذة  الجامعيني  الطب 
العمومية بأقدمية خمس سنوات عىل األقل. يتيح القرار رقم 1634/ 
للتجديد  قابلة  تكمييل ملدة سنة  نشاط  الفئة مامرسة  لهذه   1995
بطلب منهم ومبوافقة وزير الصحة، مقابل خصم 47 % من املداخيل 
الطبيب  يعمل  حيث  املستشفى،  لفائدة  منها   %  30 املتحصلة؛ 
يسمح  كام  الطبّية.  التجهيزات  استخدام  نظري   % و17  املستفيد 
مبامرسة هذا النشاط لحصتني مسائيتني أسبوعياً مقابل بدل مايل لكل 
ر معدله بـ 50 ديناراً طبقا للتعريفة املعتمدة يف مجال  مريض يقدَّ
االختصاص، عىل أن توثّق يف سجل إدارة املؤسسة الطبية وفق آخر 
زيارة  يبلغ متوسط  األطباء يف جانفي 2019.  لالئحة عامدة  تعديل 
الطبيب املختص يف القطاع العام 35 ديناراً مقابل 70 دينارا للمختص.

نظام العالج التكميليّ يستنزف المستشفيات
العمومية  املستشفيات  يف  لألطباء  منح  الذي  التحفيز  هذا  لكن 
املستشفى  مغادرة  عدم  عىل  ولحثّهم  دخلهم  لتحسني  التونسية 
عىل  ثقيال  عبئا  أصبح  إذ  نقمة.  اىل  نعمة  من  تحول  العمومي، 
منظومة الصحة العمومية واصبح أهم عامل لتفيش الفساد واالبتزاز 

واالستغالل داخل مستشفياتنا.
العالج  بنظام  العمل  أصبح  مستشفياتنا  ففي 
العادية  والعيادات  القاعدة  هو  التكمييل 
نيكول  شارل  مستشفى  ففي  االستثناء.  هي 
االمتياز  بهذا  طبيبا  الثالثني  قرابة  يتمتع  مثال 
يف  الخاص  لحسابهم  األطباء  ينتصب  وهناك 
مبقابل  تقريبا  األسبوع  أيام  كامل  مكاتبهم 
مادي )60 د( يسلم لهم مبارشة دون أن يوثّق 
وقته  كل  يصبح  األثناء  ويف  اإلدارة.  سجل  يف 

تقريبا مكرّسا لخدمته الخاصة مستغال يف ذلك تجهيزات املستشفى 
لفائدته. كام أنه حسب القانون فإن أي مريض يختار التمتع بنظام 
التمتع بأي خدمة مجانية او حسب  آليا من  التكمييل مينع  العالج 
التحاليل  غرار  عىل  املستشفيات  يف  املنخفضة  العمومية  التعريفة 
وصور االشعة وغريها. لكن هذا ال يطبق طبعا بالنظر اىل ان هؤالء 
وبني  بينهم  التمييز  ميكن  وال  االدارة  غري مسجلني يف سجل  املرىض 
للتمتع  يوجههم  الذي  هو  نفسه  الطبيب  ان  كام  اآلخرين.  املرىض 
مبجانية التحاليل والصور والعمليات الجراحية وغريها.بل االكرث من 
ذلك غرابة واألدهى هو انه يتم تبجيلهم وتقدميهم عىل باقي املرىض 

.APC الذين ال ميلكون أمواال للمرور عرب
فتحي  نيكول  شارل  مبستشفى  الدكتور  أفادنا  املوضوع  هذا  حول 
بأتم  فضيحة  نيكول هو  شارل  يحصل يف مستشفى  ما  ان  اليونيس 
استنزافا  العمومي.واعتربه  القطاع  عىل  كارثة  وهو  الكلمة  معنى 
للمواطن التونيس واعتداء عىل مكاسبه. فاملريض اصبح يجرب بطريقة 
غري مبارشة عىل املعالجة عرب الـ APC. إذ أنه يهان ويتم املس من 

بعد  موعد  عىل  ليحصل  والوقت  الجهد  من  الكثري  ويفقد  كرامته 
أشهر طويلة قد تعمق مرضه أكرث فأكرث. وبناء عليه يختار دفع املال 
للطبيب واملرور عرب نظام العالج التكمييل حتى يحفظ كرامته وحتى 
ال يهان وحتى يكسب الوقت حتى وإن كلفه ذلك قوت اطفاله وهي 

.APC تعريفة العالج
واستنكر الدكتور اليونيس بشدة ما يحصل يف املستشفى الذي يعتربه 
املستشفى  لتجهيزات  االطباء  استغالل  يف  ان  أكد  إذ  امه،  مبثابة 
التي  املداخيل  من  املائوية  النسبة  باملقابل  منحها  دون  وفضائها 
يكسبونها واملقدرة قانونا بـ 30 باملائة هو فساد ليس بعده فساد. 
متسائال عن سبب كل هذا التسيب وعن دور 
هذا  ملثل  للتصدي  االدارة  دور  وعن  الرقابة 
الفساد الذي تفىش بصفة ملفتة لالنتباه. كام 
الصمت  سبب  عن  اليونيس  الدكتور  تساءل 
وغّض النظر عن هذه التجاوزات ال سيام أنه 
تم توجيه عديد املراسالت بهذا الخصوص لكل 
الوزارة  عىل  تداولوا  الذين  الصحة  وزراء  من 
عىل امتداد عرش سنوات او اكرث، ومن ضمنهم 
الوزيرة السابقة سنية بالشيخ ووزير الصحة الحايل عبد اللطيف امليك 
منذ توليه دواليب الوزارة يف 2012. كام متت مراسلة رئاسة الحكومة 
تحقيق يف  اي  يفتح  مل  إذ  من مجيب  ما  لكن  مناسبة،  من  اكرث  يف 
هذا الخصوص ومل ترسل اية لجنة رقابية. مازالت املامرسات نفسها 
مستمرة ومازال املستشفى يدفع مثن كل هذا االستهتار. بدليل ان 
ديونه تجاوزات الـ 17 مليارا. كيف ال وكل املداخيل توضع يف جيوب 
مامريس الـ APC. فضال عن فواتري الهاتف املرتفعة جدا والتي مل يتّم 
التدقيق فيها، حتى ان فاتورة هاتف كاتبة رئيس قسم وصلت اىل 15 

ألف دينار يف شهر واحد.

مراسالت تمرّ مرور الكرام
آنذاك  بالنيابة  الصحة  اىل وزيرة  املبعوثة  املراسالت  وحسب إحدى 
فإنه  منها  نسخة  عىل  الشعب  تحصلت  والتي  بالشيخ  سنية  وهي 
يف  تحصل  التي  الكبرية  التجاوزات  اىل  مفصلة  بصفة  التطرق  تم 
مل  ذلك  ومع  التكمييل.  العالج  نظام  بسبب  العمومية  املستشفيات 
يتم فتح اي تحقيق يف املسألة، وحتى الوزير الحايل الذي يفرتض انه 

عىل علم بكل ما يحصل منذ توليه الوزارة يف فرتة حكم الرتويكا مل 
يحرك ساكنا ومل يْسَع اىل التغيري ملا فيه مصلحة املؤسسات الصحية 
للتفقدية   2018 عام  صدر  منشور  غري  تقرير  وحسب  العمومية. 
الطبية بوزارة الصحة، فإن 60 % من األطباء املرخص لهم مبامرسة 
النشاط التكمييل مل يجّددوا رخصهم السنوية، ما يعني أنهم ميارسون 
بعض  الرقابة وعجز  قانوين يف ظل ضعف  غري  بشكل  النشاط  هذا 
هياكل الدولة عىل إنفاذ القانون ومعاقبة املخالفني. وحسب التقرير 
النشاط  الطب ميارسون  املربزين يف  األساتذة  نفسه فإن 48 % من 
التكمييل بوضعيات غري نظامية، ويسيئون تطبيق األمر عدد 1634 
املهنة  مامرسة  قبل  األطباء  يؤديه  الذي  الَقَسم  رغم  يحرتمونه،  وال 

والذي يتعهد مبوجبه باحرتام أخالقيات املهنة واتباع قوانينها.

سماسرة على الخط
التكمييل  النشاط  إىل  العمومي  العالج  مسار  من  املرىض  ترحيل 
املوازي يتكرر مع آالف املرىض الذين يضطرون إىل دفع بدل عالج 
يالمس تعريفة القطاع الخاص، يف بلد ال يتجاوز معدل دخل الفرد 
فيه 650 دينارا شهريا، عىل وقع تواطؤ بني أطباء وممرضني وحتى 
عامل نظافة. فبطاقات الزيارة »cartes de visites الخاصة باألطباء 
املعني  الطبيب  اىل  وإرسالهم  املرىض  الجميع الصطياد  عىل  موزعة 
بالعالج التكمييل ومن ثَمَّ يحصلون عىل عمولة مالية عن كل مريض 
التكمييل.  العالج  عيادة  اىل  العمومية  العيادة  من  وجهته  يحولون 
وينترش هؤالء السامرسة يف كل مكان من املستشفى يسألون املرىض 
املواعيد  االنتظار ومن  الصحية ويرهبونهم من طول  أوضاعهم  عن 
يف  املرىض  يشخص  الذي  الطبيب  مبراجعة  اياهم  ناصحني  البعيدة 
ويف  د.   60 االحيان  اغلب  يف  وهو  محدد  مايل  مبلغ  مقابل  مكتبه 
زيارة  بطاقة  يسلمونه  مقرتحاتهم  عىل  املريض  وافق  اذا  ما  صورة 
للطبيب املعني باألمر واضعني الحرف االول من أسامئهم عليها وهي 
عالمة مشّفرة ليعرف الطبيب من من السامرسة اصطاد هذا املريض 
ليمنحه عمولته الحقا. ويتكّرر هذا السيناريو بصفة يومية يف أغلب 
مقابل  ممرضني  رشوة  إىل  مرىض  يضطر  كام  تقريبا.  املستشفيات 
ترسيع عالجهم من العيادات العاّمة اىل عدد من األطباء املنتفعني 
من النشاط التكمييل الخاص ضمن ما يشبه شبكة سمرسة داخلية 
يف كل مركز. ويتسلم املمرض او املمرضة رسوم العالج مبارشًة بَدَل 

نظام العالج التكميلي APC، كارثة تهز مستشفيات تونس

وأعوان صحة تصطاد  وأطباء  شبكات تضم ممرضني 
APC املرضى وتحول وجهتهم إىل عيادات

رؤساء أقسام 
تجاوزوا السبعين، 
هل سببه غياب 

الكفاءات؟ أم هو 
للتغطية على 

التجاوزات؟

إيداعها يف الخزينة، ودون أن يسّجل الدخل يف دفرت خاص للمتابعة أو تقديم 
وصل للمريض عام دفعه. وهو ما يشّكل مخالفة ملضمون الفصل 11 من قرار 
بالخزينة  األجور  وإيداع  تسجيل  بوضوح عىل  ينّص  الذي  التكمييل،  النشاط 

مقابل إيصال يُسلّم بدل استالمها.

موقف الجامعة العامة للصحة 
حول هذا املوضوع اكدت الجامعة العامة للصحة انتشار شبكات تضم ممرضني 
وأطباء وأعوان يف مختلف األقسام. إذ قال الكاتب العام للجامعة العاّمة للصحة 
عثامن الجلويل قيام هؤالء بـ »اصطياد« مرىض وإسهامهم يف تدمري قطاع الصحة 
العمومية وسط غياب الرقابة. وأفاد ان أطباء مامرسني لهذا النشاط تخلّوا عن 
واجباتهم األصلية يف عالج مرىض املنظومة العمومية، واإلرشاف عىل البحوث 
امللفات،  تراكم  يف  تسبّب  مام  املقيمني.  األطباء  وتدريب  الطبية  والدراسات 
وتباعد املواعيد واإلرضار مبستوى التكوين الطبي وشبه الطبي، وكذلك بجودة 
خدمات املنظومة الصحية وقدرتها عىل تلبية متطلبات روادها.حتى ان وثيقة 
تقييمية اعدتها جامعة الطب تضمنت آراء غري معرفة لطالب أجروا تربصات 
العسكري والرابطة، ويف هذا  يف كل من مستشفى شارل نيكول واملستشفى 

االستجواب تحدث الطلبة عن إهدارهم 
تربص  يف  أعامرهم  من  أسابيع  لخمس 
انشغال  إىل  بالنظر  بيشء  يفيدهم  مل 
التكمييل مام حرمهم  بنشاطهم  األطباء 
املستشفيات  يف  العميل  التعليم  من 
يف  وأكدوا  تخرجهم.  قبل  الجامعية 
عنهم  األساتذة  انشغال  االستجواب 
بالحاالت املرضية املدفوعة، فيام تفوض 
تتطلب  لحاالت  عالجية  مهامت  لهم 

إرشاف اختصايص. وأوضح الجلويل ان األوضاع غري النظامية تتسبب بخسارة 
املستشفى العام للعائد املايل والذي مل تقم وزارة الصحة بتقدير قيمته بعد.

رؤساء أقسام تجاوزت اعمارهم  سبعين سنة
كانت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد قد أوصت يف احد تقاريرها اىل رضورة 
ودعا  الصحي.  القطاع  يف  الفساد  من  للحد  الرقابة  آليات  وتفعيل  تعزيز 
التقرير، الذي نرشته الهيئة عىل موقعها عىل شبكة االنرتنات، إىل فرض آليات 
من  عدد  لتجنب  املستشفيات  بأطباء  الخاص  التكمييل  النشاط  عىل  رقابة 
التجاوزات كعدم التقيد بالروزنامة املحددة برتاخيص النشاط وتحويل املرىض 
من العيادات الخارجية إىل عيادات النشاط التكمييل الخاص وعدم الترصيح 
بالعدد الحقيقي للمرىض الذين تّم فحصهم ووضع منظومة معلوماتية موحدة 
لتجنب رسقة األدوية او الحد منها عىل مستوى صيدليات املؤسسات العمومية 

للصحة.
ومن بني املسائل االخرى التي يجب أن تثار يف عالقة بتفيش الفساد والتجاوزات 
ملدة  مهاّمهم  ملبارشة  االقسام  لرؤساء  التمديد  هو  العمومية  مستشفياتنا  يف 
غري قانونية قد تصل اىل العرش سنوات يف بعض االحيان. وحسب املعطيات 
املتوفرة فإنه يف مستشفى شارل نيكول تجاوز عمر رئيس قسم الطب الباطني 
السبعني سنة. وتم التمديد له مرتني بتعلة الكفاءة والتمكن والتكوين وغريها. 
كل  عىل  ومييض  القسم  يرتأس  ظّل  فإنه  الثاين  التمديد  انتهى  عندما  وحتى 
رؤساء  من  غريه  ويوجد  رقيب.  أو  حسيب  دون  قانونية  غري  بصفة  الوثائق 
أقسام آخرين تجاوزوا أيضا عتبة السبعني. فهل يعقل أن يتواصل هذا األمر يف 
مستشفياتنا التي شارفت عىل االفالس وبلغت مديونيتها املالية اقىص الحدود؟

وهنا نتساءل عن محل ادارات املستشفيات من كل ما يحدث؟ ملاذا ال تجرؤ 
وزارة  واعالم  تجاوزات  من  يحدث  فيام  داخيل  تحقيق  فتح  عىل  او  املديرة 

الصحة باالمر لتتخذ القرار املناسب؟
نيكول  شارل  مستشفى  مبديرة  أساسا  ويتعلق  طرحه  من  بد  ال  آخر  سؤال 
السيدة سعاد الصدراوي، فهل يعقل أن متارس هذه السيدة وظيفتني لهام من 
االهمية ما يتطلب التفرغ والرتكيز والعناية واالهتامم الفائق. فالسيدة سعاد 
هي مديرة ملستشفى شارل نيكول ويف اآلن نفسه هي مديرة املصالح املشرتكة 
بوزارة الصحة. كل مهمة منهام تحتاج جهدا ووقتا ومتابعة وتركيزا. ورمبا لهذا 
السبب مل تنجح يف متابعة عديد امللفات املطروحة يف عالقة مبستشفى شارل 

نيكول وما يحصل فيه من تجاوزات.
* حياة الغامني

أطبّاء أهملوا تكوين 
الطلبة وتأطيرهم بسبب 

انشغالهم بعيادات 
العالج التكميلي اليومية



الخميس 18 جوان 2020 - العدد 1595  7الخميس 18 جوان 2020 - العدد 1595 6
وطنية وطنية

اهلل أكبر.. اهلل أكبر.. اهلل أكبر..
النقايب الوطني والعريب املغفور له الصادق بسباس الذي  اليوم املناضل  نَُودُِّع 
وافته املنيّة صباح أمس عن سنٍّ شارفت عىل الـ90 سنٍة قىََض جزء منها وهو 
طالب يف الكفاح الوطني من أجل استقالل البالد والجزء األكرب يف النضال من 
والنقابية.  االقتصادية  ومؤّسَساتها  أُُسسها  وإقامة  الحديثة  الدولة  بناء  أجل 
ويف هذا الصدد َوَجَد الصادق بسباس يف االتحاد العام التونيس للشغل ساحة 
فسيحة وإطارا مثاليّا َمارََس ُصلْبَُه قناعاته الفكرية واْمتََحَن قدراته النضالية يف 
وإعالء شأن  لفائدتهم  املكاسب  من  الكثري  وتحقيق  واملوظّفني  العاّمل  خدمة 
أَُه يف مرحلة الحقة إىل منصٍب َمكََّنُه من خدمة العاّمل العرب  االتحاد الذي بَوَّ

وقضايا شعوبهم وعىل رأسها قضية فلسطني.

اهلل أكبر.. اهلل أكبر.. اهلل أكبر..
فئاتِها  بأغلِب  البالد  فيها  لَْت  َعدَّ مرحلة  يف  صفاقس  يف  بسباس  الصادق  ُولد 
ساَعتَها عىل التحّرر من االستعامر وتحقيق االستقالل ولذلك اندفع منذ شبابه 
شأنه  من  ما  وكّل  واالرضابات  املظاهرات  يف  مشاركا  املتاحة،  األُطُِر  يف  يَنشط 
بالنسبة  الزيتونية  الجامعة  كانت  وقد  االستعامر.  حكم  عىل  العصيان  إعالن 
إليه من أفضل هذه األُطُر إذ َوفََّر له نشاطه الطالِِبي فرصة االطالع األوسع عىل 
املطالب الوطنية ولقاء الكثري من الزعامء الوطنيني من دستوريني ونقابيني كانوا 

آنذاك يف نفس الَخْنَدِق.  
ويُْذكَُر له يف هذا السياق أنّه كان من القيادات النقابية الطالبية التي قاَوَمت 
وأَْذنَاِبه.  لالستعامر  واملَُهاِدنَة  الوطنية  للحركة  املَُناِوئَة  التيّارات  بعض  برشاسة 
عليه  الُحْكُم  َوقََع  صفاقس  مبعهد  تلميذ  وهو  بََدأََها  والتي  لنضاالته  ونتيجًة 
مصالح  بتفجري  للقيام  التخطيط  يف  ملشاركته  وذلك  أشهٍر  ِستَِّة  َة  ُمدَّ بالسجن 

استعامرية

اهلل أكبر.. اهلل أكبر.. اهلل أكبر..
ومن الجامعة انْتُِدَب يف جريدة الصباح حيث َعمل فيها ِصَحافيّا ُمهتاّم بالشؤون 
مواكباته  الغرض  هذا  يف  أعامله  أبرز  ومن  والعربية  منها  املحلية  السياسية 
املُستمرّة ملُختلف التظاهرات ذات العالقة بحركة التحّرر الوطني يف تونس ويف 
الجزائر، َويِل أَْن أُِشرَي ُهَنا إىل ُمساهمته مع قيادات نقابية وعىل رأسها أحمد 
مرص  يف  يجري  ما  متابعة  وكذلك  بالسالح.  الجزائرية  الثورة  دعم  يف  التلييل 
الثورة إبّان حكم الراحل جامل عبد النارص باعتبار زََخِم األحداث والتطّورات 
واملكاسب التي كانت تَشهدها منذ سنواتها األوىل وإىل حرب جوان 1967 مرورا 
أَلَْهَب املَشاعر وأَلَْهَم املاليني أال وهو إعالن الِوحدة بني مرص وسورية  بحدث 

سنة 1961.
اهلل أكبر.. اهلل أكبر.. اهلل أكبر..

بعد فرتة انَْضمَّ الصادق بسباس إىل وزارة الثقافة واإلعالم ومنذ استعادة االتحاد 

بََرَز املرحوم بتكوينه لقامئة طويلة من  لقياداته املُبَعدة بفعل حادثة الباخرة 
النقابات األساسية يف قطاعْي اإلعالم والثقافة ومنها نقابة يف دار الصباح وأخرى 
وكالة  آنذاك ويف  الحاكم  الحزب  العمل جريدة  دار  وثالثة يف  البريس  دار  يف 
الصحف  بتوزيع  املَُكلََّفة  للّصحافة  التونسية  الرشكة  لألنباء ويف  إفريقيا  تونس 
نقابات  جانب  إىل  التجارية  لإلعالنات  التونسية  والرشكة  تونس  يف  األجنبية 
املعهد  نقابة  أبرزها  ومن  لهام.  التابعة  املؤّسسات  ويف  الوزارتني  يف  عديدة 
الوطني لآلثار وتَوََّج العملية بتأسيس النقابة العامة لإلعالم والثقافة التي تََوىلَّ 

كِتابتَها العامة طيلة عدة سنوات.
اهلل أكبر.. اهلل أكبر.. اهلل أكبر..

ويُْحَسُب للصادق بسباس يف هذا الشأن أنّه، مع َجْمعٍ من املناضلني النقابيني 
َل إىل إنشاء االتفاقية املشرتكة ملؤّسسات الصحافة املكتوبة التي  الشبّان، تََوصَّ
بإصدارها رَفََعْت كثريا من الُغْبِ والَحيِْف واالستغالل املُِشني عن العاملني يف ذلك 
األساسيني  القانونني  إصدار  إىل  أَدَّْت  التي  املفاوضات  قاد  فإنّه  كذلك  القطاع. 

للعاملني يف وكالة تونس إفريقيا لألنباء ويف معهد اآلثار.
رأس  عىل  لالتحاد  الوطني  التنفيذي  باملكتب  عضوا   1977 مارس  يف  انتُِخب 
الصادق  نَِشَط  وفيه  العربية.  العالقات  قسم  وهو  مرّة  ألّول  به  يُْحَدُث  ِقْسٍم 
بدءا  العرب  النقابيني  من  واسع  عدد  مع  وطيدة  عالقات  إنشاء  يف  بسباس 
اتّحادنا ونهاية بإخوة  َن عدد منهم يف  باإلخوة الجزائريني والليبيني الذين تََكوَّ
من الكويت كانوا قد بََدُؤوا تجربتهم النقابية مرورا دون شّك باإلخوة املغاربة 

واملرصيني والسوريني واللبنانيني والفلسطينيني بطبيعة الحال.

اهلل أكبر.. اهلل أكبر.. اهلل أكبر..
مل مَتِْض إال أشهر قليلة حتّى اندلعت أحداث 26 جانفي 1978 ومبناسبتها أُلِقَي 
القبض عىل الصادق بسباس بعد إيقافه ليال مبنزله يوم 28 جانفي ويف مكاتب 
يَسألون عن أرسار  اثُوَن  البَحَّ إىل تعذيب شديد حيث كان  تعرّض  الدولة  أمن 
اتّفاقات ُمحتملة قد تكون أُبرَِمت بحضوره أو ببادرة منه بني الحبيب عاشور 

ومحمد املصمودي والعقيد معمر القّذايف من أجل اإلطاحة بالهادي نويرة.

أمن  َمَحالَّت  يف  صموده  ومبثل 
التحقيق  حاكم  وأمام  الدولة 
أثناء  بسباس  الصادق  تشبّث 
 26 أحداث  عن  محاكمته 
جانفي مع باقي أعضاء القيادة 
املحامني  حضور  برضورة 
األصل  يف  عنه  للدفاع  املعيّنني 
َعيََّنتُْهم  الذين  أُولَِئَك  رافضا 
تلك  يف  نال  وقد  املحكمة.  له 
األحكام  أكرثِ  أحد  املحاكمة 
عليه  الُحْكم  يف  مَتَثَّلَْت  قَْسَوًة 

ِبثاََميِن سنوات أشغال شاقّة.
املكتب  يف  عضوا  انتخابه  أُِعيد 
إثر مؤمتر قفصة سنة  التنفيذي 

نوفمرب  غاية  إىل  الشعب  لجريدة  ومديرا  اإلعالم  قسم  رأس  وُعنّي عىل   1981
1983 تاريخ انسحابه من االتّحاد نتيجة ِخالٍَف َحادٍّ مع الزعيم الحبيب عاشور.
ويف 1989 عاد مجّددا إىل االتّحاد والنقابة العامة للثقافة واإلعالم لَِوقٍْت قصري 
بَْعَدُه إىل دمشق يف سوريا حيث انتُخب عضوا يف قيادة االتحاد الدويل  غادر 
يَُكنَّى بلقب  لنقابات العاّمل العرب وهناك كان للصادق بسباس الذي أصبح 
سواكِِنه  وتحريك  العريب  النقايب  بالعمل  االرتقاء  يف  بارٌز  دوٌر  أسامة«  »أبو 
وحيث اجتهد بشكل غري مسبوق يف تخليص العمل النقايب العريب من َسطَْوِة 
الحكومات واقرتاح سلسلة من القوانني الحامية لحقوق العاّمل. كام كان له دور 
الفلسطينيني ويف  العامل  الصهيونية عىل  التعّسفية  املاُمرسات  فَْضِح  الَِفٌت يف 

مرافقة العاّمل العراقيني أثناء الحصار الجائر الذي فُرَِض عىل بالدهم.

اهلل أكبر.. اهلل أكبر.. اهلل أكبر..
هذا َغيٌْض من فَيٍْض ِجئَْنا فيه عىل سرية حياة هذا الرجل. ونحن نعرتف أنّه ال 
ُه كامال بالنظر إىل الزََّخِم الكبري الذي وجدناه يف سجالّت االتحاد ويف  يَِفيِه َحقَّ
شهادات من عايَُشوُه وَعملوا معه. لكن عزاؤنا أّن إنجازاته التي نََفَعْت اآلالف 
ستُخلّده إىل األبد كرجل ويّف ُمخلٍص َخَدَم البالد واالتحاد والِعباد دون حساب.

ونحن إذ نُودُِّعُه اليوَم فإنَّنا نُعزّي فيه أنفسنا ونُعزّي فيه زمالءه وأصدقاءه وكّل 
الذين عملوا معه سواء يف تونس أو يف دمشق. كام نُعزّي فيه أرملته وأوالده 
وأحفاده وعائلته املوّسعة ونسأل الله أن يرزقنا جميعا جميل الصرب والسلوان 

وأن يتغّمد الفقيد العزيز بواسع رحمته وعظيم مغفرته.
الله أكرب.. الله أكرب.. الله أكرب..

وداعا يا َشيَْخَنا ونُعاهدك عىل أن تبقى بوصلة لكّل النقابيني.
»إنّا لله وإنّا إليه راجعون«.

والفالحة  والبنوك  واملالية  العدليّة  قطاعات  اختتمت 
بصفاقس  االجتامعية  والشؤون  االجتامعي  والضامن 
التي  القضيّة  يف  املوقوفني  مع  التضامنية  اإلرضابات 
تقدم بها الّنائب العفاس ضد نقابيي مستشفيي الهادي 
شاكر والحبيب بورقيبة وذلك مؤازرة إلخوتهم املعتقلني 

العام  الكاتب  العوادين  يوسف  األخ  أرشف  وقد  تعسفا 
لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس صحبة أعضاء املكتب 
التنفيذي الجهوي عىل تجّمع عاميل حيث عرب للحارضين 
التضامني  املد  بهذا  صفاقس  جهة  اعتزاز  مدى  عن 
االرضابات  خالل  من  الجهة  شهدته  الذي  والنضايل 
العادلة  لقضاياهم  دعام ونرصة  التضامنية 
االتحاد  العتيدة  منظمتهم  عن  والدفاع 
العام التونيس للشغل التي تتعرض لهجمة 
ممنهجة رشسة من أعداء االتحاد والوطن 
اليوم  املنظمة  له  تتعرض  ما  بأن  قائال 
االستهداف  حلقات  من  حلقة  هو  إمنا 
الوسائل  بكل   2012 سنة  منذ  املمنهج 
وافرتاء  وتشويه  ملفات  بإعداد  واالشكال 
محاولة  يف  وقياداتنا  رموزنا  عىل  واعتداء 
بائسة إلدخال البلبلة يف صفوفنا وإرباكنا 
وأن ما حدث يف 24 مارس ليس إال حلقة 

غايتهم  منظمتنا  عىل  التآمرية  أجنداتهم  من  أخرى 
لن  وهذا  الحق.  صوت  ولجم  العظيم  رصحنا  تدجني 
الحق  يثنينا عن مواصلة نضاالتنا وتضحياتنا دفاعا عن 
من  العزيز  وطننا  سيادة  الحفاظ عىل  أجل  من  النقايب 
براثن العابثني ولنا تقاليد ورثناها من مؤسسينا وزعامئنا 
الذيم وعدناهم بالسري عىل دربهم والتضحية من أجل 
الدفاع عن هذا البنيان الشامخ واملجيد ونحن عىل أتم 
رصحنا  عىل  للذود  جهد  من  أوتينا  ما  بكل  الجاهزية 
العظيم وعن سيادة تونس ومستقبل أبنائنا واستقرارها 

ودميومة مؤسساتها والحفاظ عىل املرفق العمومي.
وأضاف االخ يوسف العوادين ليس لنا عداء مع القضاء... 
نريد االنصاف والعدل نريد قضاء مستقال وعادال ونزيها.

ويف اختتام كلمته شدد االخ الكاتب العام بأن نضاالتنا 
مستمرة من أجل الدفاع عن دورنا االجتامعي والوطني 

يف كل املجاالت.
* سهيل عاشور

في اختتام اإلضرابات التضامنية بصفاقس األخ يوسف العوادني:

نضاالت مستمرة حتى تتحقق آمالنا

األخ األمني العام لالتحاد يؤبّن املرحوم الصادق بسباس

أهال وسهال اسكندر

ازدان فراش اختنا ريم نعامن وزوجها 
مالك مبولود بهي الطلعة سمياه عىل 

بركة الله :

اسكندر
وبهذه املناسبة السعيدة يتقدم قسم 
االعالم والنرش باالتحاد العام التونيس 

للشغل واالرسة املوسعة لجريدة الشعب 
بأجمل التباريك لريم وزوجها وأبيها 

»الجد«  أخينا فتحي نعامن عضو النقابة 
االساسية السابق ببنك تونس العريب 
الدويل وزوجته حياة والخوتها عمر 
وجارس، راجني السكندر طول العمر 
وموفور الصحة بني احضان والديه 

االكرمني.

اهلل أكبر
 

بسباس  الّصادق  املناضل  النقايب  وفاة  الوطني  التنفيذي  املكتب  ينعى 
التونيس  العام  لالتحاد  التنفيذي  باملكتب  سابقا  املساعد  العام  األمني 

للشغل 
تعازينا الصادقة لألرسة ولكل العائلة النقابية 

رحم الله الفقيد ورزق اهله جميل الصرب والسلوان
إنّا لله وإنّا إليه راجعون

تشكل املفاوضات االجتامعية بني الحكومة واالتحاد العام التونيس للشغل 
خالل  من  األجور  يف  زيادة  تحقيق  اىل  يؤّدى  اتفاق  اىل  للتوصل  فرصة 
الخبري  أفاد  ما  وفق  الدخل،  عىل  الرضيبة  وخفض  األسعار  يف  التحكم 
حسب  لالتحاد  وميكن  الشعب.  لجريدة  اسامعيل  املنجي  االقتصادي 
للزيادة يف األجور  املفاوضات  الجديدة من  الجولة  األخ السامعيل خالل 
واملوجهة يف شكل  األجور  املسلطة عىل  باالقتطاعات  العمل  إيقاف  من 
ومتتلك  االجتامعي.  الصناديق  لتمويل  اجتامعية  تضامنية  مساهامت 
بالزيادة  املطالبة  يف  حقها  إىل  تُضاف  جديدة  أوراقا  الشغيلة  املنظمة 
املطالبة مبراقبة  تتمثّل يف  مالية مبارشة  اعتامدات  استنادا إىل  يف األجور 
أن  السامعيل  األخ منجي  باالتحاد  الخبري  وأكّد  التوزيع.  وتنظيم مسالك 
تنظيم مسالك التوزيع ومكافحة االحتكار واملضاربة سينتج عنها تخفيض 
أسعار املواد االستهالكية. وبنّي أّن خفض األسعار للمنتوجات االستهالكية 
التضخم  نسبة  يف  التحّكم  سيضمن  توزيعها  مسالك  تنظيم  خالل  من 
املقدرة حاليا بـ6 باملائة. واعترب أّن ترصيح رئيس الحكومة الياس الفخفاخ 
تجد  ال  »أن  يف  أمله  عن  مؤّخرا،  بّث  تلفزي  حوار  عنه خالل  عرّب  الذي 
الحكومة نفسها مجربة عىل الضغط عىل األسعار« ميثّل خطوة استباقية 
من أجل الدعوة إىل تعليق الزيادة يف األجور. وتتنزّل هذه الدعوة حسب 
الخبري، يف إطار تحسني رشوط التفاوض مع االتحاد العام التونيس للشغل. 
وتتناول الدعوة معطى حقيقي يتمثّل يف إرصار الحكومة عىل الضغط عىل 
كتلة األجور التي تعتربها الحكومة اآللية املمكنة لإليفاء بالتزاماتها تجاه 
الكربى  املالية  التوازنات  استعادة  أّن  الخبري  وأكّد  الدويل.  النقد  صندوق 
يبقى مرشوطا بتنمية االستثامر الخاص، معتربا أّن إحجام القطاع الخاص 
عن االستثامر يُفرسَّ أساسا بانعدام االستقرار الجبايئ وعدم تطوير منظومة 
أّن املنظمة  التعامالت اإلدارية املحفزة لالستثامر. وكشف يف سياق آخر 
الشغيلة قد طالبت منذ غرّة ماي رسميا خالل بإلغاء سداد املساهامت 
التضامنية املوّجهة لتمويل عجز الصناديق االجتامعية مبا يفيض اىل تحقيق 
الزيادة يف الدخل الحقيقي لألجراء.مع التفاوض حول الزيادة يف األجور. 
ينّص عىل  االجتامعية  املفاوضات  اتفاق يف  إىل  التوّصل  أّن  إىل  أشار  كام 

مالية  عائدات  سيوفّر  األسعار  يف  التحّكم 
الرضيبة  يف  التقليص  أّن  مؤكّدا  للعاّمل، 
لتحسني  حالّ  ميثّل  بدوره  الّدخل  عىل 
الخبري  ويرى  للعامل.  الرشائية  القدرة 
أساسا  ترتبط  األجور  كتلة  إشكالية  أّن 
لتونس،  الخام  الداخيل  الناتج  بضعف 
السياسات االقتصادية  أّن عجز  موّضحا 
تسجيل  عن  املتعاقبة  للحكومات 
تدهور  يف  ساهم  اقتصادي  منو  نسب 

التحديات  أّن  واعترب  االقتصادي.  الوضع 
الطبقة  بترّضر  تفاقمت  قد  االقتصادية 

لعقود  مثّلت  التي  األجراء  من  الوسطى 
أّن  إىل  استهالكيا، مشريا  لإلنتاج وقطبا  محرّكا 

عدم إدماج القطاع املوازي يف القطاع املنظّم دفع 
بالناشطني يف القطاع غري املنظّم إىل تأمني مكاسبهم 

يف  تدمج  أن  دون  الريعي  العقاري  القطاع  ضمن  املالية 
النظام البنيك واملايل. وأكّد فيه الخبري، أّن املفاوضات االجتامعية للزيادة 
يف األجور ميكن أّن تكون إطارا للتّفاوض من أجل بلوغ اتفاق ميكن أن 
يعالج إشكاليات تدهور املقدرة الرشائية لألجراء وتوفّر حلوال للتحّكم يف 
التضخم. يأيت تحليل األخ املنجي السامعيل، أيّاًما قليلة فقط بعد إعالن 
األمني العام املساعد األخ حفيظ حفيظ أّن املفاوضات للّزيادة يف األجور 
متثّل واحدة من بني أهّم االستحقاقات املطروحة لدى املنظمة. وكان األخ 
حفيظ حفيظ قد أكّد رفض االتحاد العام التونيس للشغل التخفيض من 
الحكومة  انتهاج  إطار  العمومية يف  والوظيفة  العام  القطاع  أعوان  أجور 
لسياسة التقشف. وقال حفيظ حفيظ إّن املنظمة الشغيلة ترفض املساس 
املالية.  األزمة  فاتورة  للعاّمل ألنّه ال ميكن تحميلهم  بالحقوق املرشوعة 
الحكومي  الطرف  بني  النقاش  يستدعي  االقتصادي  الوضع  أّن  واعترب 
املذكورة  األطراف  بني  النقاشات  أّن  إىل  مشريا  االجتامعيني،  ورشكائه 

األمني  األخ  وأكّد  أسابيع.  ثالثة  منذ حوايل  انطلقت 
التفاصيل  تناول  بعد  يتّم  مل  أنّه  املساعد  العام 
املتعلقة باملقرتحات الهادفة اىل معالجة الوضعني 
االقتصادي واالجتامعي يف تونس، مذكّرا بأهّمية 
طرح مثل هذه املسائل عىل طاولة التفاوض يف 
أّن االتحاد يعّول  إطار لجنة 6 زائد 6 وأوضح 
عىل الحوار وتستند رؤيته اىل مكافحة التهرّب 
لتنشيط  إجراءات  واتّخاذ  والجبايئ  الرضيبي 
االقتصاد، مجّددا رفض املنظمة الشغيلة انتهاج 
الحكومة ألية سياسة أحادية الجانب يكون من 
وكشف  األجراء.  حقوق  من  املّس  تداعياتها  بني 
القسط  تشمل رصف  استحقاقات  لالتحاد عدة  أّن 
الثالث من الزيادات يف األجور لفائدة أعوان الوظيفة 
العمومية بداية من األّول من شهر أوت املقبل. ومن بني 
الوضع  نتيجة  العاملية  املنظمة  أرجأتها  التي  االستحقاقات 
كورونا،  فريوس  تفيّش  فرتة  طيلة  تونس  تشهده  الذي  االستثنايئ 
االجتامعية  املفاوضات  من  جديدة  جولة  فتح  النقايب،  املسؤول  حسب 
كان من املقّرر أن تنطلق مع مطلع أفريل املنقيض. كام ذكّر حفيظ بأّن 
املربمة  القطاعية  االتفاقيات  وتطبيق  تفعيل  تشمل  االتحاد  استحقاقات 
وكذلك إنهاء كافة أشكال التشغيل الهش، ومن ذلك إدماج 19 ألف عامل 
بعنوان عامل الحظائر ملا بعد الثورة. وكان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ 
قال يف حوار مبارش بثّته قناة التاسعة الخاّصة مساء األحد املايض، إن كّل 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  النقاش مع  امللّفات مطروحة عىل طاولة 
إنقاذ  ورضورة  الدولة  ومؤّسسات  العمومية  املاليّة  وضع  بينها  ومن 
املكتسبات الوطنيّة. كام أكّد أّن الجميع مسؤول عن الوضع الذي متّر به 
التقليص من  امليّض نحو  الحاصل ميكن  يتوقّف »النزيف«  البالد وإذا مل 

أجور املوظّفني ومنح التقاعد.
*الهادي الحريزي

خالل ندوة صحفية نظمتها الهيئة املستقلة لالتصال السمعي البرصي 
التي  الترشيعية  املبادرات  اللجمي  نورالدين  السيد  الهيئة  رئيس  رفض 
تهدف حرية االعالم، وأكد ان مجلس الهيئة يعترب أن املبادرة الترشيعية 
التي عرضها ائتالف الكرامة تتعارض مع الدستور يف فصله 148 الذي ينص 
عىل: أن تواصل الهيئة القيام مبهامها اىل حني انتخاب هيئة جديدة كام 
أيضا عىل  املرسوم 116 هو  الفصول من  بعض  تنقيح  اقتصارها عىل  أن 
رضورة سن القوانني األساسية تعويضا للمراسيم واستكامل بناء املؤسسات 

الضامنة لعلوية القانون.
هذه  ملثل  للتصدي  الصف  توحيد  أهمية  عىل  الهايكا  تؤكد  لذلك 
املبادرات الترشيعية املشبوهة والعمل املشرتك من أجل اصدار القوانني 
االساسية التي تفوض املرسوم، القايض عمر الوساليت نائب رئيس الهايكا 
بسط للحضور الجانب القانوين للمسألة مشريا اىل أن اكتفاء هذه املبادرة 
وطرف  الهيئة  تركيبة  اعادة  بغاية  املرسوم  من  الفصول  بعض  بتنقيح 
مطلقة  بأغلبية  الشعب  نواب  مجلس  قبل  من  االنتخاب  عرب  اختيارها 
اقرتاح  اىل  اضافة  القانونية  املدة  اشكال  بتعلة حل  املعززة  األغلبية  غري 
إلغاء نظام االجازات املمنوحة ملنشآت االتصال السمعي البرصي الخاضعة 

إملام  يعكس ظاهريا عدم  الترصيح،  بنظام  وتعويضه  الرشوط  لكراسات 
اصحاب املبادرة بدور التعديل وإشكاليات القطاع فضال عن قلّة معرفتهم 
القطاع  حوكمة  اتجاه  يف  لديهم  جدية  رؤية  وجود  وعدم  بخصوصياته 
األحزاب  بعض  نوايا  املبادرة  هذه  تخفي  كام  وتعدده،  شفافيته  وتأمني 
لوضع اليد عىل قطاع االعالم من خالل اخضاع الهيئة التعديلية املستقلة 
الخفية ويف مداخالت املجتمع املدين  النفوذ  الحزبية ومراكز  للمحاججة 
والهيئات املستقلة أكد نقيب الصحافيني ناجي البغوري أن الدميقراطية يف 

تونس يستغلها أعداء الدميقراطية من أجل رضب الحريات.
أكد  فقد  الطبيب  شوقي  العميد  الفساد  مكافحة  هيئة  رئيس  أما 
ان مساندة الهايكا هي مساندة قانونية وسياسية ألن هناك نيّة لتكميم 
األفواه ورضب حرية االعالم لفائدة املافيات واألمر بات واضحا يف التضييق 

عىل عمل الهيئات املستقلة وعىل ميزانياتها.
التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  العام  األمني  الطاهري  سامي  األخ 
يف  املسألة  ان  اىل  كلمته  يف  أشار  واالعالم  النرش  قسم  مسؤول  للشغل 
سّن القانون وتنظيم قطاع االعالم السمعي البرصي ليست مسألة عادية 
لعودة  والتصدي  الدميقراطية  ترسيخ  أجل  من  كامل  مسار  معركة  بل 

)دفوعات  الباطل  أجل  الحق من  املبديئ الستغالل  الفض  االستبداد واىل 
ائتالف الكرامة(.

ايضا  الباب  فتح  وليس  منها  التقليص  وليس  الحرية  هي  فالغاية 
للحريات العشوائية.

وحرية  التعبري  حرية  مجال  يف  مكاسب  من  تونس  يف  تحقق  فام 
التنظم تحقق بدماء الشهداء الذين لن نفرط يف تضحياتهم سيام إذا تعلق 
األمر مبوازين قوى أفرزتها نتائج انتخابات ظرفية، ولن يعود الشعب اىل 
الخلف حسب دستور البالد وحسب نهج الحرية الذي اختاره التونسيات 

والتونسيون.
رضب  ملقاومة  التشاريك  العمل  أهمية  الطاهري  األخ  أكد  كام 
املكتسبات والحقوق مشددا عىل استعداد االتحاد العام التونيس للشغل 

لخوض هذه املعركة املصريية من أجل الحريات.
* سلمى الجاليص

القانون االساسي المتعلق بحرية االتصال السمعي البصري:

حرية االعالم وحرية التعبري ليست منّة من أحد، واالتحاد لن يرتاجع 
امام محاوالت أعداء الحقوق والحريات 

المنجي السماعلي)الخبير االقتصادي(:

خفض الضريبة على الدخل يضمن الرتفيع املباشر 
يف األجر الحقيقي
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ورشة تفكري اسرتاتجية يف قطاع النسيج
واألحذية ورشة  والجلود  واملالبس  للنسيج  العامة  الجامعة  عقدت 
اسرتاتيجية يومي 15 و16 جوان 2020 وذلك يف إطار برنامج التعاون 
من  بدعم  للصناعات  الدويل  واالتحاد  العامة  الجامعة  بني  الثاليث 
العامة  املالمح  وضع  الندوة  خالل  وتم  ايربت.  فريدريش  منظمة 
لتصور الجامعة العامة ملستقبل القطاع. وتهدف الرؤية االسرتاتجية 
الالئق  العمل  مواطن  خلق  عىل  وقدرته  القطاع  منّو  اىل  للجامعة 
عدة  عىل  االسرتاتجية  الرؤية  وترتكز  العامل.  كرامة  تحفظ  التي 
أسس أهمها رضورة االستقرار السيايس واألمني من اجل توفري املناخ 
املالئم لتشجيع وجلب االستثامر مع الحرص كّل الحرص عىل رضورة 
التزام املستثمر بالقوانني والترشيعات الشغلية والحوار االجتامعي 
مبا يضمن حقوق العامل. وتم خالل الورشة اإلسرتاتيجية وضع مالمح 
النشاط  من  سلسلة   وبرمجة  املقبلة  الفرتة  خالل  النشاط  برنامج 
الحزامي  الحبيب  األخ  املحور. ومثن  ابرز  والنقاش حول  والندوات 
للنسيج واملالبس والجلود واألحذية  العامة  للجامعة  العام  الكاتب 
خالل افتتاح الورشة، برنامج الرشاكة الثاليث وأهميته يف تطوير األداء 
النقايب داخل القطاع. وقّدم األخ الحزامي بسطة حول واقع القطاع 

وتأثريات جائحة الكروونا، مشريا إىل أهمية دور النقابيني يف تجاوز األزمة الحالية التي ميّر بها قطاع النسيج ويف تخفيف العبء عىل العامل. ورشح األخ الكاتب العام ان القطاع هش ويتأثر مبختلف األزمات االقتصادية العاملية التي 
عرفها العامل خالل السنوات املنقضية غري انه متكن أيضا من تطوير القدرة عىل التجاوز واالنطالق من جديد.  

*السعيدي  

دورات  أوىل  صفاقس،  يف   2020 جوان   18 الخميس  اليوم  تنطلق 
عىل  واألحذية  والجلود  واملالبس  النسيج  قطاع  يف  النقابيني  تدريب 
مختلف  التكوين  دورات  تشمل  ان  املنتظر  ومن  جهوي.  مستوى 
وتأيت  ومحيل.  جهوي  مستوى  عىل  النقابيني  تكوين  اجل  من  الجهات 
واالتحاد  العامة  الجامعة  بني  الرشاكة  برنامج  إطار  يف  الدورات  هذه 
الدويل للصناعات والهادف اىل تكوين اكرب عدد ممكن من النقابيني يف 

القطاع عرب التوجه اىل الجهات وتنظيم دورات تكوينية. وكانت الجامعة 
العامة للنسيج واملالبس والجلود واألحذية بالرشاكة مع االتحاد الدويل 
للصناعات وبدعم من فريدريش ايربت قد أنهت يف بداية السنة الحالية، 
وتكوين  عام  بشكل  نقايب   100 تكوين حوايل  من  مكن  برنامج رشاكة 
هؤالء  عىل  الجامعة  وتعول  وعلمي.  معمق  بشكل  نقايب   37 حوايل 
النقابيني من اجل بناء نواة أساسية للتكوين يف الجهات عرب االستعانة 

من  الجامعة  وتأمل  الجهات.  النقابيني يف  لبقية  معارفهم  نقل  بهم يف 
تكوين  نوعها يف خلق شبكة  الفريدة واألوىل من  التجربة  خالل هذه 
افقية داخل القطاع تشمل اكرب عدد من النقابيني ومتكنهم من املعارف 

األساسية والرضورية ملزيد دعم قدراتهم وتطوير أدائهم.
طارق السعيدي

في النسيج:

انطالق دورات تكوينية لفائدة النقابيني يف الجهات

من  جملة  اىل  االرشاف  ووزارة  العايل  للتعليم  العامة  الجامعة  توصلت 
الصعوبات سواء يف عملية  أو  النقائص  لتجاوز بعض  العملية  املقرتحات 

التنزيل أو املتابعة بشأن منحة التحفيز عىل االنتاج البحثي لسنة 2018.
كان ذلك خالل جلسة عمل انعقدت يوم االثنني 15 جوان الجاري مبقر 
الوزارة  من  وفد  بني  عمل  جلسة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
العلمي السيدة سامية الرشيف قدور  العامة للبحث  ضّم كال من املديرة 
الزواوي ووفد من الجامعة  بالنقابات السيد املولدي  واملستشار املكلف 

العامني  الكاتبني  من  كال  ضم  العلمي  والبحث  العايل  للتعليم  العامة 
املساعدين األخوين عبد القادر حمدوين و األخت نزيهة عايت.

خالل اللقاء لفت الطرف النقايب اىل التأخري الحاصل يف رصف هذه املنحة، 
خاصة مع تجاوز اآلجال التي اتفق حولها الطرفان أكرث من مرة.

من ناحيته،  قدم الطرف الوزاري الصعوبات التي اعرتضته خالل العمل 
العامة عرضا  عىل تطبيق األمر املنظم لهذه املنحة، واستعرضت املديرة 

مفصال كميا ونوعيا عن االنتاج البحثي لسنة 2018.

اإلشكاليات  عىل  وقفا  الحوار  طرفا 
الخاطئة  املعلومات  أو  املنقوصة  املعلومات  خاصة  تهم  التي  املوجودة 
خالل تنزيل او نقل املعطيات املتعلقة باإلنتاج عىل املنصة الرقمية، واتفق 
الطرفان عىل متكني االساتذة الذين مل يستكملوا معطياتهم الخاصة بهذه 
املنحة، مؤكدين حرصهام عىل احرتام تصنيف وترتيب االنتاج البحثي كام 

ورد يف األمر املنظم لهذه املنحة.
كام اتفقا عىل متتيع العاملني يف الجامعات الداخلية من التمييز االيجايب 
اجراءات  يف  مبارشة  باالنطالق  الوزاري  الطرف  والتزم   ،%  30 ونسبته 

الرصف ابتداء بتحويل امللف إىل مراقب املصاريف.
* صربي الزغيدي

في التعليم العالي:

التحفيز  منحة  تنزيل  إشكاليات  لتجاوز  مقرتحات  اىل  التوصل 
على االنتاج البحثي لسنة 2018 

االخت نزيهة عايت األخ عبد القادر الحمدوين

مؤتمرات جهة صفاقس 
مكان املؤمترالتوقيتتاريخ فتح وغلق باب الرتشحالتاريخالنقابة األساسيةالقطــاع

مقر العملس 10من 2020/6/17 إىل 2020/6/262020/6/23ساقية الزيتأعون العدلية محكمة الناحية

مقر العملس 10من 2020/6/16 إىل 2020/6/252020/6/22صفاقسامللكية العقارية

دار االتحاد املحيل باملحرسس 10من 2020/6/19 إىل 2020/6/292020/6/26املحرسالبيئة والبستنة

دار االتحاد الجهوي للشغل بصفاقسس 10من 2020/6/21 إىل 2020/7/22020/6/27صفاقسالتعليم العايل والبحث العلمي

مقر العملس 10من 2020/6/20 إىل 2020/7/12020/6/26صفاقسالتعليم العايل والبحث العلمي

إثر إصدار وزارة أمالك الدولة لتقرير حول الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد 
التقينا بالكاتب العام للنقابة األساسية بقمرق الدخان بتونس األخ حسن 
صحة  ومدى  ومضمونه  التقرير  هذا  محتويات  الستعراض  الطرهوين 
التقرير  هذا  بأن  العام  الكاتب  األخ  أفادنا  وقد  فيه.  الواردة  املعطيات 
يتضمن عديد املعطيات املغلوطة، إذ أكد لنا األخ حسن الطرهوين الكاتب 
العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بتونس أن التقرير موجه للتأثري عىل 
الحكومة  إليه  الذي تسعى  الوكالة  العام وتهيئته ملقرتح خوصصة  الرأي 
الحالية والحكومات التي سبقتها مضيفا بأن مجمل محتويات التقرير لها 
ردود جاهزة من النقابة األساسية وتوضيحات مهمة للرأي العام الوطني.

وأوضح الكاتب العام أن الخسائر املالية مثال متأتية يف الفارق يف هامش 
الربح بني السجائر األجنبية واملحلية فالسجائر األجنبية مدعمة ماليا ما 
بني 400 و 700 مليم للعلبة وتباع السجائر املحلية بأقل من سعر تكلفة 
إنتاجها وتقرتح النقابة يف هذا اإلطار الزيادة يف سعر بيع السجائر األجنبية 

للخزينة  إضافية  مداخيل  لتحقيق  واملحلية 
العامة وتقليص الخسائر املسجلة يف الوكالة يف 

السنوات األخرية.
ويرى الكاتب العام رضورة االستثامر يف تعصري 
من  متكينها  مستوى  عىل  وتطويرها  الوكالة 
التجهيزات الحديثة والقادرة عىل رفع قدراتها 
اإلنتاجية وتطوير منتجاتها املحلية مع رضورة 

التفكري يف إزالة العراقيل املرتبطة بالصفقات العمومية مبا أنها أصبحت 
عالقة  ويف  وتطورها  لتنافسيتها  مالمئة  وغري  املؤسسة  لنشاط  مكبلة 
وإمنا  منة  ليست  »املذاقة«  بأن  الطرهوين  األخ حسن  أوضح  »باملذاقة« 

هي منحة مكملة لألجر وامتياز عيني يسند إىل األعوان خاضع 
للخصم وهو منظم بقانون صادر يف الرائد الرسمي. 

بأنها  العام  الكاتب  أوضح  فقد  املناظرات  وبخصوص 
تتكون  لجنة  عليها  وترشف  شفاف  إطار  يف  تتم 

الدولة  ومراقب  الحكومة  رئاسة  عن  ممثلني  من 
والوكالة واإلدارة العامة للمساهامت وتتابع هذه 
عنها  اإلعالن  من  املناظرات  مراحل  كل  اللجنة 
النتائج  ونرش  واالمتحانات  املطالب  تقديم  اىل 
االستثنائية  لالنتدابات  حالتان  هناك  كانت  وقد 
سنتي  برتخيص  وذلك  املبارش  االنتداب  من خالل 

2012 و 2013 وهذا االستثناء تعلق بتسوية وضعية 
الكاتب  وأكد  واملناولة  واملتعاقدين  العرضيني  العامل 

مسار  تدعم  األساسية  النقابة  بأن  الصدد  هذا  يف  العام 
يف  تجاوزات  عن  والكشف  البحث 

ملف االنتدابات وإن وجدت فستكون النقابة 
أول من يطالب مبحاسبة املسؤولني عنها.

التقرير  أن  للنقابة  العام  الكاتب  األخ  وأكد 
كاالنتدابات  النقاط  بعض  عىل  جاء  الذي 
املغالطات  إىل  إضافة  العقارات  يف  والترصف 
الهدف  األبرز هو  النقيصة  فإن  تضمنها  التي 
يتضمن  مل  أنه  بالذات خصوصا  الظرف  التقرير يف هذا  إصدار هذا  من 
يرضب  ال  الذي  املجاين  بالتشهري  واكتفى  الوكالة  لواقع  إصالحية  رؤية 
وقدرتها  الدولة  مؤسسات  وإمنا يرضب مصداقية  الوكالة فحسب  صورة 

عىل التسيري والترصف ورغبتها يف اإلصالح مربزا أن الطرف النقايب 
مع التقييم واملحاسبة لكنه قبل ذلك مع الترصف الرشيد 
الوكالة  رأس  عىل  املسؤولني  تعيني  ونزاهة  والحوكمة 
واالهم  العام  القطاع  مؤسسات  كافة  رأس  وعىل 
املرتاكمة  لإلشكاليات  الحلول  إيجاد  هو  ذلك  من 
ووزارات  املتعاقبة  اإلدارات  فيها  ساهمت  التي 
األساسية  النقابة  إليها  نبهت  والتي  اإلرشاف 
بقيت يف  اإلرشاف  وزارات  و  اإلدارات  لكن  مرارا 
تنتقل  اليوم  وهاهي  الوكالة  عىل  املتفرج  موقع 
إىل وضع التشهري والالمباالة. وقد شدد األخ حسن 
عىل ان النقابة األساسية بكل أعوانها دعت يف عديد 
التشاريك  العمل  إىل  العامة  واالجتامعات  البيانات 
والحوار االجتامعي من أجل الحفاظ عىل دميومة املؤسسة 
وعموميتها لكن يبدو أن الطرف املقابل قد وضع نصب أعينه 
التفويت يف املؤسسة مضيفا أن النقابة لن تسكت عىل حمالت التشهري 
فيها  التفويت  وترفض  والوقيد  للتبغ  الوطنية  الوكالة  عمومية  ورضب 
وتتمسك مبقتضيات االتفاق املمىض بني االتحاد والحكومة يف القطاع العام 
النقابة  أن  مؤكدا  بحالة  حالة  العام  القطاع  مؤسسات  بإصالح  والقايض 
بالتنسيق مع هياكلها النقابية الجهوية ممثلة يف االتحاد الجهوي للشغل 
بلورة  عىل  قادرة  للاملية  العامة  والجامعة  العام  القطاع  وقسم  بتونس 
تصور بإمكانه انعاش موازنات الوكالة وهذا مرشوط مبدى جدية سلطة 

اإلرشاف ورغبتها الرصيحة يف اإلصالح ال يف البيع والتفويت.
نرصالدين سايس 

األخ حسن الطرهوني الكاتب العام لنقابة »القمرق« بتونس: 

تقرير الوزارة فيه مغالطات وموجه للتأثري يف الرأي من أجل التفويت يف املؤسسة.

غريب أن تسعى 
الوزارات إلى التشهير 

بدل اإلصالح

لقطاع  النقابية  اإلطارات  أكدت 
الفالحة بجهة توزر استعداد عامل 
عن  ارضاب  يف  للدخول  القطاع 
املشاكل  بحّل  للمطالبة  العمل 
يتم  ان  عىل  واملرتاكمة  املزمنة 
تحديد موعده بالتنسيق مع الفرع 
الجامعي للفالحة واالتحاد الجهوي 

للشغل.
اطارات  ندوة  خالل  ذلك  جاء 
الجاري  جوان   11 يوم  انعقدت 
للشغل  الجهوي  االتحاد  بدار 
املكتب  اعضاء  من  بإرشاف  بتوزر 
الفرع  وبحضور  الجهوي  التنفيذي 

الجامعي للفالحة.
عن  النقابية  االطارات  عربت  اللقاء  هذا  خالل 
متسكها بكل ما ورد بالالئحة املهنية للهيئة اإلدارية 
 2020 جوان   6 يوم  املنعقدة  للفالحة  القطاعية 
أجل  من  والنضال  قراراتها  كل  بإنجاح  والتزامهم 

تحقيق الطلبات الواردة فيها.
االطارات  أعربت  بالجهة،  املهني  الوضع  وحول 
النقابية عن استغرابها من تلكؤ املندوبية الجهوية 
االستجابة  عن  وعجزها  بتوزر  الفالحية  للتنمية 
والتي  واملرشوعة  الرضورية  الطلبات  عديد  اىل 
توفري  رغم  أشغال  تقدم  أجل  من  أساسية  تعترب 
االتفاقيات  تفعيل  اىل  إياها   داعية  اإلمكانيات، 

من  النقايب  الطرف  مع  املربمة 
محارض جلسات 05 مارس 2019 
أكتوبر  و10   2019 أفريل  و18 
و21   2019 نوفمرب  و11   2019
فيفري 2020 واملذكرة املمضاة يف 
مندوب  ِقبَِل  من   2020 ماي   28
بعض  انجاز  تقدم  حول  الفالحة 
عىل  والعمل  النقابية  املطالب 
بقيت  التي  النقاط   كل  تنفيذ 

عالقة يف أقرب اآلجال.

حمالت  ضد 
التشويه

من جهة أخرى، أدان الحارضون الحملة املسعورة 
التي تستهدف االتحاد وقياداته ومناضليه وآخرهم 
االخ عامر  للفالحة  العامة  للجامعة  العام  الكاتب 
إال  تزيد  لن  التشويهات  هذه  ان  واعتربوا  الزين 
وحدة وإرصار الدفاع عن مبادئ االتحاد وثوابته، 
إزاء  قلقهم  بالجهة عن  الفالحة  نقابيو  اعرب  كام 
االقتصادية  األزمة  خالل  من  العام  الوضع  انخرام 
واالجتامعية والسياسية التي انعكست عىل عموم 
دعمهم  مؤكدين  الرئيسية،  ومشاغله  الشعب 
ووقوفهم وراء الجامعة العامة للفالحة ومساندتهم 

املطلقة لنضاالتها من أجل النهوض بالقطاع.
* صربي الزغيدي

قطاع الفالحة في توزر:

املندوب الجهوي يتلكأ
يف تطبيق االتفاقات

االخ محمد عيل الهاديف

كام يف سائر أرجاء الوطن عاشت املنستري األسبوع املايض 
عىل وقع العديد من التحرّكات االجتامعية والتي انطلقت 
بقطاع الصحة العمومية الذي تجّمع منتسبوه وبأعداد كبرية 
للمطالبة بضبط  بورقيبة وخارجه  داخل مستشفى فطومة 

القانون األسايس.

في السياحة
العامة  الجامعة  عن  الطبايب  مسعود  األخ  بحضور 
لالتحاد  العام  الكاتب  يوسف  سعيد  األخ  افتتح  للسياحة 
السياحة وبحضور  إطارات  ندوة  باملنستري  للشغل  الجهوي 
الجهوي  التنفيذي  املكتب  عضو  عيل  بن  عيّاد  األخوين 
وخالد هالل كاتب عام الفرع الجامعي للسياحة... وإفتتح 
األخ سعيد هذه الندوة بكلمة أكّد فيها أّن االتحاد سيبقى 
الوطني  الشأن  يهّم  ما  كل  يف  والفاعلة  الخرية  القّوة  دوما 
ولعّل  عامة  أو  خاصة  كانت  سواء  القطاعات  مختلف  ويف 
أبرزها يف هذه الفرتة قطاع السياحة الذي يبقى من بني أهّم 
الرشايني االقتصادية التي ال يستهان بها مبا توفّره من دعم 
لسوق الشغل وما يعينيه ذلك من استقرار اجتامعي ميّس 
آالف األرس والعائالت إىل جانب املردودية االقتصادية املهّمة 

عىل املستوى االقتصادي العام.
إىل  القطاع  عودة هذا  األخ سعيد عىل رضورة  أكّد  كام 
بعد  ممكن  وقت  وأرسع  بأقرب  ونشاطه  عطائه  سالف 
لعديد  قبلة  بالدنا  من  سيجعل  بسالم  كورونا  أزمة  نهاية 
التحضري  إحكام  مزيد  يتوّجب  ما  السياحية وهو  الوجهات 
للموسم السياحي الذي عىل األبواب وال ميكن أن يكون ذلك 
االّ باإلحاطة الالزمة بأهم ركن يف العملية أال وهو منتسبُو 
القطاع يف مختلف املواقع الشغلية الخدماتية منها واالدارية.
كام عاد األخ سعيد وشّدد عىل أهميّة العمل النقايب يف 
هذا القطاع كام يف غريه يف إطار اإلرتقاء بالجانب االجتامعي 

الذي يبقى الركن األهم يف استقرار الشعوب واألمم.. يف تالزم 
إيجايب مع بقيّة الجوانب االقتصادي والسيايس وغريهام...

مشاغــل
ومن بني املسائل التي طرحت والتي جاءت يف تدخالت 
ذوي  العرضيني  العاّمل  بوضعية  املتعلقة  تلك  النقابيني 
 )300( من  أكرث  عددهم  والبالغ  املفعول  السارية  العقود 
اآلخر  البعض  طالب  كام  عنهم..  اإلستغناء  وتّم  مائة  ثالث 
مبستحقات شهري أفريل وماي بالنسبة للمرتسمني يف بعض 
تُسمن  ال  التي  التسبقات  بعض  عىل  واإلقتصار  املؤسسات 
وال تُغن من جوع.. كام مل ينس املتدخلون زمالءهم الذين 
وعىل  ـ  والذين  النزل  بعض  يف  كورونا  أزمة  خالل  تجّندوا 

تضحياتهم ـ مل يتمتّعوا مبستحقاتهم كاملة.

احتجاجات 
بدعوة من الجامعة العامة للنزل وبحضور اإلخوة خالد 
املكتب  أعضاء  بشري  وفوزي  بوزويدة  وحبيب  الصيادي 
احتجاجية وعىل  انتظمت وقفة  الجهوي  لإلتحاد  التنفيذي 
غرار باقي املطارات من أجل الحفاظ عىل دميومة الخطوط 

التونسية والتصّدي ملحاوالت التفريط فيها.
األخ  ـ حسب ترصيح  للشغل  الجهوي  االتحاد  عرّب  وقد 
فوزي بشري عضو املكتب التنفيذي ـ عن دعمه لهذا التحرّك 
الذي من شأنه الدفاع عن مصالح الوطن العليا ومؤسساته 
الوطنية  ناقلتنا  غرار  عىل  وسياسيا  واجتامعيا  اقتصاديا 

والدعوة للتصّدي ملحاوالت التفريط فيها.
وأضاف األخ فوزي بشري أّن االتحاد الجهوي يرّص عىل عدم 
املساس مبؤسساتنا الوطنية والتي تبقى خطا أحمر باعتبارها 

رمزًا من رموز السيادة الوطنية الغري قابلة للمساومة.

حمدة الزبادي

المنستير:

الصحّة والسياحة والنقل ثالثية الهواجس واملخاوف
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املساعد  العام  االمني  الشفي  سمري  االخ  أمىض 
يف  واملرأة  العامل  الشباب  قسم  عن  املسؤول 
عامل  دخول  تضمنت  باالرضاب  تنبيه  برقية 
وموظفي ديوان االرايض الدولية يف ارضاب عن 

العمل يوم غرة جويلية 2020.
االدارية  الهيئة  مقررات  من  كان  االرضاب 
تقرر  والتي  للفالحة  العامة  للجامعة  االخرية 
وكافة  املركزية  االدارة  يف  االرضاب  تنفيذ  فيها 
يف  املسرتجعة  واالرايض  واملركّبات  الضيعات 
املهنية  املطالب  مع  السلطات  تتعاط  مل  حال 

واالجتامعية املطروحة.
بتسوية  للفالحة  العامة  الجامعة  وتطالب 

وضعية االداريني والتقنيني والعرضيني وعددهم 
140 طبقا للقامئة املتفقة عليها يف سنة 2015، 
 4 تجاوزوا  الذين  العرضيني  العملة  وترسيم 
واالرساع  املعنية  للقامئة  طبقا  اقدمية  سنوات 

باصدار الهيكل التنظيمي للديوان.
العامل  ادماج  وجوب  عىل  شدد  النقايب  الطر 
طبقا  االطار  عملة  ضمن  القارين  الفالحيني 
للنظام االسايس الجديد ومتكني االعوان والعملة 
االموال  تداول  ومنحة  املسؤولية  منحة  من 
بني  املربم  لالتفاق  طبقا  االضافية  والساعات 

االدارة العامة والجامعة العامة .
يف  الزيادة  تفعيل  رضورة  الجامعة  اكدت  كام 

 73 عدد  الحكومي  لالمر  طبقا  الهندسة  منحة 
االسايس  القانون  من   97 والفصل   2020 لسنة 
الحكومي  االمر  تفعيل  عىل  عالوة  للديوان، 
االعوان  ومتكني  التقني  السلك  برتب  املتعلق 
مبوجب  املحدثة  املنحة  من  والعملة  التقنيني 

االمر الحكومي الصادر يف جوان 2015.
اعوان وموظفو الديوان يطالبون كذلك بتطبيق 
وعملة  اعوان  عىل  للديوان  االسايس  النظام 
لسقف  البالغني  ومتكني  املسرتجعة  االرايض 
للفصل 48  االستثنائية طبقا  الرتقية  الرتب من 
ارجاع  عن  فضال  للديوان  االسايس  القانون  من 

العملة املطرودين باملركب الخرضاء بسبيطلة.

من املنتظر ان يدخل اعوان وعملة ديوان 
ارضاب  يف  املرعى  وتوفري  املاشية  تربية 
جويلية  و15   14 يومي  كامل  العمل  عن 
اإلدارات  وبكافة  املركزية  باالدارة   2020
احتجاجا عىل مامطلة وتسويف  الجهوية 
مطالبهم  مع  التعاطي  يف  االرشاف  سلطة 

املطروحة.
باصدار  باالرساع  الديوان  اعوان  ويطالب 
القانون االسايس للديوان وبتنقيح الهيكل 
التطهري  برنامج  يف  والبدء  التنظيمي 
الدولية  العمل  معايري  وباحرتام  املايل 
النقايب ومتكينهم من  العمل  املطلقة عىل 
االمر  مبوجب  املحدثة  الخصوصية  املنحة 

الحكومي سنَة 2015.
التي  باإلرضاب  التنبيه  برقية  وتضمنت 
املركزية  عضو  الشفي  سمري  االخ  امضاها 

 2018 لسنوات  الشغل  زي  من  العامل  بتمكني  ايضا  املطالبة  النقابية 
و2019 و2020 واعتامد وصوالت الرشاء يف ذلك، اىل جانب اعادة ترتيب 
وتسديد  والتنظيف  بالحراسة  املكلفني  1و2  الصنف  يف  املرتبني  العملة 

الشغورات يف هذه الخطط.
ومنحة  الحليب  مادة  من  متكينهم  رضورة  عىل  الديوان  عامل  ويشدد 
وعملة  بالقريوان  بالقرين  الحبوب  إكثار  عملة  وترسيم  اللييل  العمل 
مرشوع شانشو بقابس واعادة تصنيف 4 عملة عىل غرار ما تم بخصوص 

74 عامال ومتكني اعوان »شانشو« من منحة املرابيح لسنة 2018 إضافة 
إىل تعويض النقص الفادح يف العامل وترشيك الطرف النقايب االكرث متثيال 

يف مجلس االدارة.
* صربي الزغيدي

غضبٌ في ديوان االراضي الدولية:

إشكاليات عالقة واالعوان يقررون 
االضراب يوم غرة جويلية

بسبب تأزم الوضع في ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى:

وإضراب  تحركاتهم  يستأنفون  العمال 
منتظر يومي 14 و15 جويلية

االتحاد الجهوي للشغل بنابل

بــالغ 1
يعلم االتحاد الجهوي للشغل بنابل 
املحيل  االتحاد  مؤمتر  عقد  قّرر  أنّه 
األحد  يوم  املؤجل  بقربة  للشغل 
الساعة  من  بداية   2020 جوان   28
االتحاد  بدار   10.00 صباحا  العارشة 

املحيل للشغل بقربة.

بــالغ 2
للشغل  الجهوي  االتحاد  يعلم 
االتحاد  مؤمتر  عقد  قّرر  أنّه  بنابل 
املحيل للشغل بقرمبالية وبوعرقوب 
املؤجل يوم السبت 4 جويلية 2020 
صباحا  العارشة  الساعة  من  بداية 
للشغل  املحيل  االتحاد  بدار   10.00

بقرمبالية.

في الشركة التونسية لصناعة الحديد »الفوالذ« ببنزرت:

إجراءات مرتبكة وغياب رؤية 
واضحة إلنقاذ املؤسسة

يف  بالدخول  »الفوالذ«  الحديد  لصناعة  التونسية  بالرشكة  واإلطارات  األعوان  نقابتْي  أعضاء  لّوح 
تحركات احتجاجية يف الفرتة املقبلة دفاعا عن دميومة مؤسستهم.

كان ذلك خالل اجتامع ألعضاء النقابتني بإرشاف األخ البشري السحباين الكاتب العام لالتحاد الجهوي 
للشغل ببرنزت يوم 15 جوان الجاري مبقر االتحاد.

وكشف أعضاء النقابتني يف الئحة لهم عن القرارات األخرية لسلطة اإلرشاف والتي تّم مبوجبها نقلة 
الرئيس املدير العام للرشكة ليشغل خطة جديدة بوزارة الصناعة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة 

دون تعيني، خلّف له عىل رأس املؤسسة وتركها يف حالة فراغ اداري رغم الوضعية الصعبة التي متّر بها هذه االخرية.
وأكد أعضاء النقابتني تواصل اإلجراءات املرتبكة ومنها تعيني رؤساء مديرين عامني دون أي برنامج واضح إلنقاذها ليتّم تغيريهم برسعة ما 
عكس غياب أي رؤية واضحة لسلطة اإلرشاف واالقتصار عىل الحلول الرتقيعية كتصدير مادة الخردة التي وقع استنزافها، يف الوقت الذي 
انتظر فيه الطرف النقايب برمجة جلسة عمل مع سلطة اإلرشاف للنظر يف السبل الكفيلة بإخراج املؤسسة من أزمتها واالنطالق يف برنامج 

تأهيلها تطبيقا لالتفاق الحاصل مع وزير اإلصالحات الكربى يف 11 جويلية 2019.
يف هذا السياق، طالبت النقابتان باإلرساع بتعيني رئيس مدير عام للمؤسسة مصحوبا بربنامج واضح للتأهيل وإعادة الهيكلة وباإلرساع يف 

إيجاد الحلول الكفيلة لتأمني نشاط املؤسسة إىل حني إمتام برنامج تأهيلها.
كام طالب أعضاء النقابتني بعقد جلسة مع وزير الصناعة لتطبيق ما تّم االتفاق بشأنه مع الوزير املكلف باإلصالحات الكربى برئاسة 

الحكومة.
* صربي الزغيدي

االخ البشري السحباين

بسليانة  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  أعلن 
عن  إرضاب  يف  بالجهة  الفالحة  قطاع  عامل  دخول  عن 
الجاري احتجاجا عىل ترّدي  العمل يومْي 24 و25 جوان 
أوضاع مؤسسات القطاع وعىل تجاهل السلطات للمطالب 

املرتاكمة واالشكاليات العالقة.
فيام  نرُش  عاّم  الفوري  بالرتاجع  القطاع  عامل  ويطالب 
وبالتزام   37 القامئة  إطار  يف  الضيعات  بإسناد  يتعلق 
السلطات الجهوية والوطنية مبقتضيات محارض الجلسات 

واالتفاقات وتطبيقها فورا.
وضعيات  تسوية  رضورة  عىل  النقايب  الجانب  شّدد  كام 
الهّش  التشغيل  بأشكال  العاملني  وكل  الحظائر  عامل 
زمالئهم،  بقية  غرار  عىل  مستحقاتهم  بجميع  ومتتيعهم 
باقي  غرار  عىل  االستثنائية  الرتقيات  اعتامد  ووجوب 
الجهوية  واإلدارات  املصالح  كافة  وصيانة  القطاعات 

واملحلية وتجهيزها وتوفري مستلزمات العمل فيها.

للفرع  القطاعية  الهيئة  اعضاء  طالب  أخرى،  ناحية  من 
الصيانة  منحة  من  املستحقني  بتمكني  للفالحة  الجامعي 
ومنحة العمل اللييل ومنحة املسؤولية ومادة الحليب، إىل 
جانب ترتيب العملة يف الصنف ومتكني املستحقني من زي 

الشغل باعتامد وصوالت االقتناء.
كام طالب أعضاء الهيئة القطاعية للفالحة بإحداث إدارتني 
الغابات واملراعي بالشامل الغريب  جهويتني لديوان تنمية 
الروحية  الدولية ومتكني منطقة  األرايض  وبديوان  بالجهة 
التفويت  مسألة  يف  النظر  وإعادة  محلية  إدارة  مقر  من 
املتداعي  بالكريب  املحلية  اإلدارة  مقر  وتهيئة  املنبت  يف 

للسقوط.

ال للجحود مع قطاع استراتيجي
الهيئة  اجتامع  خالل  صياغتها  متّت  املطالب  هذه  كل 
االخ  بإرشاف  بسليانة  للفالحة  الجامعي  للفرع  القطاعية 
احمد الشافعي الكاتب العام لالتحاد الجهوي يوم 5 جوان 

الفارط، وتّم خالله تثمني مجهودات ابناء الفالحة الذين 
واصلوا أنشطتهم يف ظل جائحة كوفيد 19 من أجل تأمني 
املنشآت  الرضورية وصيانة  املوارد  وتوفري  الشعب  قوت 
العمومية والغابية وتوفري املاء الصالح للرشب ومياه الري.

وبرزت خالل خذه الجائحة أهمية قطاع الفالحة وصحة 
رؤية االتحاد الداعية اىل تركيز الجهود عىل هذا القطاع 
باعتباره  واملستحقة  الالزمة  املكانة  وإيالئه  االسرتاتيجي 
األوىل  والضامنة  االقتصادي  للبناء  األساسية  الركيزة 
االمر  وهو  الخارجية،  األطراف  كل  عن  البالد  الستقالل 
وارصت  إليه  اإلصغاء  املتعاقبة  الحكومات  ترفض  الذي 
عىل عاملتها ورضبت إنتاجية القطاع وحيويته بالسمرسة 
السوق  من  توفريها  املمكن  من  مستوردة  مواد  يف 
املشاتل  بتوريد  للخارج  العاملة  رسخت  كام  الداخلية، 

والبذور واألسمدة والتي بات يصعب االستغناء عنها.
* صربي الزغيدي

إضراب يوميْ 24 و25 جوان في قطاع الفالحة بسليانة:

إصرار من السلطات على ضرب انتاجية القطاع وحيويته

االخ أحمد الشافعي 

يوم  املجتمعني  العيون  بحاجب  املحلية  الهيئة  أعضاء  نحن 
العيون  بحاجب  للشغل  املحيل  االتحاد  بدار   2020 جوان   11
برئاسة األخ السيد السبوعي الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل 
األوضاع مبعتمدية حاجب  اليه  آلت  ملا  تدارسنا  وبعد  بالقريوان، 
التهميش  ضحايا  أبنائنا  أرواح  عىل  ترحمنا  نجدد  وإذ  العيون، 

والتفقري فإننا نعرب عن:
- اعتزازنا باالنتامء اىل االتحاد العام التونيس للشغل منظمة 
وطنية مستقلة منحازة اىل أبناء شعبنا ومتبنية ملطالبهم التنموية 

واالجتامعية.
الشعبي  الحراك  أبناء  لعبه  الذي  اإليجايب  للدور  تثميننا   -

بحاجب العيون.

- شكرنا لكل املنظامت والجمعيات التي شاركتنا مسرية 06 
جوان 2020.

أهالينا يف  السلطة ملطالب  الشديد عىل تجاهل  احتجاجنا   -
حاجب العيون وحقهم يف تنمية عادلة تضمن لهم حياة كرمية.

اىل  للتوصل  والبناء  الجدي  للحوار  استعدادنا  عن  نعرب  وإذ 
حلول جذرية وشجاعة، ويف صورة تواصل تجاهل السلطة ملطالبنا 
يوم  كامل  عام  ارضاب  يف  دخولنا  نعلن  فإننا  واملزمنة  املرتاكمة 

الجمعة 19 جوان 2020.
* الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بالقريوان 
السيد السبوعي 

إضراب يف حاجب العيون يوم 19 جوان 

إضراب يف ديوان الحبوب 
يوم 7 جويلية 2020

أمام سياسة املامطلة املنتهجة من طرف وزارة اإلرشاف واالدارة العامة 
الجلسات  مبحارض  املضمنة  االتفاقات  تنفيذ  وعدم  الحبوب  لديوان 
املربمة مع الجامعة العامة للفالحة نعلن عن متسكنا بالديوان كمؤسسة 

عمومية ورفضنا لكل املشاريع الرامية لإلرضار بها ونطالب مبا ييل:
- اإلرساع باملصادقة عىل النظام االسايس املنّقح منذ 2014 

الشغل  اإلنتاجية لسنة 2018 وزي  األعوان من منحة تطوير  - متكني 
لسنوات 2018 / 2019 .

االدارة  املمىض بني  لالتفاق  املتعاقدين طبقا  بتسوية وضعية  -اإلرساع 
والجامعة العامة للفالحة بتاريخ 21 جانفي 2020.

هبة  بخصوص   2014 ديسمرب   19 بتاريخ  الجلسة  محرض  تفعيل   -
العيدين )عيد االضحى وعيد الفطر(.

- تطبيق الرتقية يف الصنف بالنسبة اىل األعوان بصفاقس طبقا للفصل 
53 - 60 - 61 - 62 من النظام االسايس للديوان.

والرتقية   2019  -  2018 لسنوات  الداخلية  املناظرات  بفتح  اإلرساع   -
االستثنائية.

التغطية  النظر يف وضعية الشيالة املبارشين واملتقاعدين من حيث   -
الصحية.

أو  قيد  اىل سالف عمله دون  الغذيفي  الرحامن  الوكيل عبد  إرجاع   -
عند  التنفيل  من   2005  -  2004 سنة  املرسحني  األعوان  ومتكني  رشط 
بلوغهم سن 60 سنة طبقا للقانون الصادر يف الغرض ومحرض االتفاق.

- العمل عىل صيانة الخزانات والبنية التحتية بكامل الجهات وخاصة 
الوضعيات املزرية مثل وضعية صفاقس وبنزرت.

- متكني األعوان املحالني عىل التقاعد من جراية اإلحالة عىل التقاعد.
- تفعيل األمر الحكومي املتعلق برتب السلك التقني.
- مراجعة شبكة األجور لكافة أعوان وعملة الديوان.

بتاريخ 6 جوان  القطاعية املنعقدة  الهيئة اإلدارية  هذا وتنفيذا لقرار 
2020 نعلن الدخول يف إرضاب حضوري باإلدارة املركزية وكافة فروع 

الديوان الجهوية واملحلية كامل يوم 7 جويلية 2020.
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التونسية يوم  الخطوط  أعداد غفرية من موظفي وعامل مجّمع  احتشدت 
12 جوان الجاري أمام الساحة املقابلة ملقّر وزارة النقل بالعاصمة أين رفع 

الجميع شعارات والفتات اتفقت كلها عىل رحيل أنور معروف وزير النقل.
من خالل الشعارات بات من الواضح أن السيد أنور معروف غري مرغوب 
فيه عىل رأس الوزارة من قبل االعوان واالطارات ومنهم جمهور واسع من 
الهادفة اىل  التونسية بسبب اختياراته العشوائية  موظّفي وعامل الخطوط 

إفالس الرشكة، تحضريا للتفويت فيها.
التجمع العام انتظم يوم 12 جوان الجاري أمام مقر وزارة النقل بالعاصمة، 
بإرشاف من النقابات األساسية ملجّمع الخطوط التونسية واالتحاد الجهوي 
حفيظ  حفيظ  األخوين  وبحضور  للنقل  العامة  والجامعة  بأريانة  للشغل 
وسمري الشفي، عضوي املركزية النقابية وحرضه أيضا نقابيات ونقابيون من 
مجمع الخطوط التونسية من النفيضة واملنستري وجربة وتوزر وطربقة اىل 
التي  االخرى  القطاعات  وعديد  النقل  قطاع  يف  أسالك  من  العديد  جانب 

جاءت للتجمع العام لتعرب عن تضامنها ومساندتها.
الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  الشايب  محمد  االخ  افتتحه  حاشد  تجمع 
للشغل بأريانة  رفع خالله مئات املوظفني شعارات تطالب بإنقاذ مؤسستهم 
وتطالب أيضا برحيل الوزير نظرا إىل تورطه يف مؤامرة تدمري الناقلة الجوية 

ونظرا أيضا إىل جهله بامللفات الحارقة... يف قطاع النقل عموما.

استفحال األزمة
االخ محمد الشايب يف ترصيح لـ»الشعب« أكد ان االمور استفحلت يف املدة 
الحطوط  ان  بتربير  الترسيح  الحديث عن  وبدأ  كورونا  مع جائجة  االخرية 
الوزير حول عدم  الظروف، مع ترصيح  العمل يف هذه  التونسية ال ميكنها 
إمكانية الحكومة ضّخ أموال النعاش الخطوط التونسية، الفتا النظر إىل أن 

كل الدول قامت باعانة ودعم خطوط الجوية يف هذه الظروف.
التونسية  النقابات االساسية للخطوط  الظروف طالبت  امام هذه  ان  وأكد 
بالتنسيق مع االتحاد الجهوي واملركزية النقابية الجلوس عىل طاولة التفاوض 
مع الحكومة وتطبيق اتفاق 22 ديسمرب 2018 الذي ينّص عىل رصاحة عىل 

إنقاذ املؤسسة، مشريا اىل ان االجتامعات العامة واالحتجاجات ستتواصل.
من ناحيته كشف االخ محمد الرتيك الكاتب العام لجامعة النقل لـ»الشعب« 
بأنه ال وجود ألي تجاوب من الوزير بخصوص امللفات الحارقة السيّام ملف 
وأزمة الخطوط الجوية، مؤكدا ان الوزير ال يحمل لديه اي مرشوع او تصور 
عاّمني  امناء  لثالثة  وأكده  به  رّصح  كالم  اصال  وهو  الجوية  الناقلة  النقاذ 
مساعدين خالل جلسة عمل عندما قال بالحرف »ال اعرف من هذا القطاع 

شيئا«.
واكد ان الوزير جاء للوزارة للتفريط يف مؤسساتها ورشكاتها ومل يأت الصالحها 

أو إنقاذها.

وزير جاء للتخريب
لوزير  الالمسؤولة  الترصيحات  مع  تعمقا  ازدادت  التونسية  الخطوط  أزمة 
النقل بكون الناقلة الجوية لن تتحصل عىل دعم من الدولة ملجابهة أزمتها، 

اىل جانب الحمالت املغرضة التي تقوم بها اطراف مشبوهة مرتبطة مبصالح 
نقابات  بها  نددت  ترصيحات  الوطنية،  الناقلة  إىل  اإلساءة  غايتها  اجنبية 
ارباك  اىل  تهدف  باعتبارها  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  وهياكل  املجّمع 
املؤسسة وتشويه سمعتها ثم بيعها تحت عنوان التفويت الكيل او الجزيئ، 

او ادخال ما يسمى بالرشيك االسرتاتيجي.
بن  الياس  االخ  للنقل  للجامعة  املساعد  العام  الكاتب  قال  الصدد  هذا  يف 
معلومة  »تونيسار«  املتعلقة برشكة  الشغل  اتحاد  مطالب  إن   2020 ميالد 
منذ سنة 2011  مكانها  تراوح  ولكنها  ملفات ومحارض جلسات ممضاة  يف 
وقامت  الهيكلة  إلعادة  برامج   3 حوايل  طرح  تم  أنه  إىل  وأشار  اليوم،  إىل 
الرشكة بخطوات ايجابية مع بعض اإلدارات املتعاقبة إال أنهم تفاجؤوا بإعادة 
تجميد سلطة اإلرشاف لهذا امللف يف ظل رصاع الرشكة املنفرد أمام التزاماتها 

تجاه أعوانها واملزودين.
الوزارة التحمل مشاريع بديلة لإلنقاذ ومل تنظر يف برامج إعادة  واعترب أن 
بالترصيحات اإلعالمية،  الرشكة مكتفية  بها  التي تقدمت  الهيكلة واإلصالح 

الفتا النظر اىل أن حديث وزير الدولة املكلف 
ومكافحة  والحوكمة  العمومية  بالوظيفة 
الفساد عن ملفات فساد هي مسؤولية القضاء 
وهياكل  تفقديات  من  الرسمية  والجهات 
رقابية صلب الرشكة منتقدا محاوالت البعض 
بإنقاذ  املتعلق  الرئييس  املشكل  عن  االبتعاد 
واألولوية  العاجل  أن  معتربا  الوطنية  الناقلة 

هو الحديث عن آليات ضامن دميومة الناقلة الوطنية التي يفوق عمرها 70 
سنة وتعترب رمزا للسيادة الوطنية.

 1200 ترسيح  حول   2014 سنة  منذ  اتفاق  عىل  أمىض  االتحاد  أن  وأبرز  
عامال وإطارا كام تم قبول ظروف عمل سنة 2003 قائال إن وزير النقل أنور 
الوقت ذاته ال  الهيكلة إلنقاذ املؤسسة، ويف  إعادة  برامج  معروف رفض 3 
يحمل مرشوعا بديال ورؤية، داعيا اياه اىل ترك املجال لغريه ملن لديه القدرة 

عىل تحمل  هذه املسؤوليات.

ديمومة المؤسسة
باهتامم  يحظى  التونسية  الخطوط  ومنها  الوطنية  الرشكات  دميومة  ملف 
بالغ من قبل قيادة االتحاد العام التونيس للشغل الذي خاض حولها االرضاب 
العام يف اكتوبر 2018، دفاعا عنها وتصديا لكل محاوالت التفريط والتفويت، 
وايضا  أكتوبر  باتفاق  اآلن  اىل  ملتزمة  ليست  الحكومة  أن  القيادة  وتعترب 
املرفق  ضد  مؤامرات  من  النقل  وزير  به  يقوم  وما  التعاقدية،  بوثيقتها 

العمومي مثال حّي عىل ذلك.
الحضور  النقابية  املركزية  عضو  حفيظ  حفيظ  االخ  حيّى  الصدد  هذا  يف 
دميومة  عن  املستميت  دفاعهم  عكس  والذي  »الغزالة«  ألبناء  الكثيف 
مؤسستهم والسيادة الوطنية وتصديا للمؤامرات التي تُحاك من وراء البحار 

للتفريط يف املؤسسات الوطنية السيام رشكات قطاع النقل.
حول  الحوار  اىل  يدعو  ما  بقدر  النضالية  مرجعيته  بقدر  االتحاد  ان  وأكد 
بهدف  بحالة  حالة  العمومية  املؤسسات  ازمة 
اصالحها، وبنّي ان نقابات الخطوط التونسية هي 
مستوى  يف  لالصالح  املبادرات  قدمت  من  اول 
الفتا  والبرشية،  والخارجية  الداخلية  الحوكمة 
من  تتهرب  التي  هي  الحكومات  ان  اىل  النظر 
ذلك وتريدها مؤسسات ضعيفة تحضريا لبيعها 

بأبخس االمثان.
وهو االمر الذي أكده االخ سمري الشفي عضو املركزية النقابية الذي شّدد 
عىل وجوب الوحدة للتصدي ملن يريد مصادرة املمتلكات والرثوات وحتى 
الرشف يف إحالة اىل اتهامات عامد الداميي بأن الرشكة فيها شبكات دعارة 
الشفي »إن حرة  محاولة منه لتشوييها ورضب وسمعتها، وقال االخ سمري 

من الخطوط التونسية أرشف من العرشات ممن يريد النيل من الرشكة«.
النقابات  قدمتها  التي  جارية  القضية  فإن  الداميي  عامد  اتهامات  وحول 
األساسية برشكة الخطوط التونسية  للقضاء ورفع شكاية عاجلة ضد عامد 
ولكل  الوطنية  للناقلة  املسيئة  األخرية  اإلعالمية  ترصيحاته  بعد  الداميي 

العاملني فيها واستهدافها للنقابيني ولهياكل االتحاد التونيس الشغل.
معلوم أن النية يف التفريط يف املؤسسة ليست بالجديدة ايضا، بل سبقتها 
النقل  وزير  الهاروين  الكريم  عبد  قام   عندما  وانطلقت  أخرى،  محاوالت 
السابق النهضاوي يف 2012، بإمضاء اتفاقية مع دولة قطر دون أن يصحب 
معه حينها رئيس مدير عام الخطوط التونسية، كام تتبلور محاوالت التفريط 
الناقلة  ملساعدة  مجهود  أي  بذل  إىل  اليوم  اإلرشاف  سلطة  سعي  عدم  يف 
العمومية، وهذا ظهر للِعياِن عىل لسان الوزير نفسه الذي أكد ان ال عالقة 
له مبوضوع النقل وال ميلك يف جعبته أي برامج للنهوض بالقطاع وتطويره، 
يقدم  أن  الوزارة وماذا ميكنه  الوزير يف  يفعله  التساؤل عاّم  لنا  وهنا يحّق 
لقطاع حيوي كقطاع النقل وهو الذي ال ميلك كفاءة، فأليس من االجدر أن 

يستقيل؟ باعتباره ليس الرجل املناسب يف املكان املناسب.
* ربورتاج : صربي الزغيدي
صور محمد كريم السعدي

جميع موظفي مجمّع الخطوط التونسية بصوت واحد لوزير النقل:

نسألك الرحيل 

* في تجمّع عمالي حاشد: 
يوم غضب في الخطوط 

التونسية دفاعا عن عموميتها 
وعمال على إنقاذها

بارشاف األخ صالح الدين الساملي األمني العام املساعد 
مسؤول قسم الدواوين واملنشآت العمومية انطلقت الهيئة 
احتضنتها  هيئة  للنقل  العامة  للجامعة  القطاعية  االدارية 

قاعة سعيد قاقي مبقر االتحاد العام التونيس للشغل.
أين رّحب االخ كاتب العام للجامعة محمد الرتيك بكل 
جدول  الساملي  االخ  استعرض  ثم  االدارية  الهيئة  اعضاء 
رغم  النقايب  النضال  مواصلة  اهمية  عىل  مؤكدا  االعامل 
العام  االتحاد  ونقابيات  نقابيي  ولكن  املسؤولية  صعوبة 
النقايب  الحق  طريق  عن  ذلك  يثنيهم  لن  للشغل  التونيس 
ومتعددة  كثرية  ومؤسساته  متشعب  النقل  وقطاع  يشء 
بحياة  تتعلق  لكنها  مختلفة  طبيعة  وذات  االختصاصات 
املواطن بشكل مبارش وهو ما ترفضه سلطة االرشاف )الدولة( 

وتتحّمل مسؤوليتها فيه يف اطار نهجها التنكر لدورها االجتامعي وسعيها 
إىل التفريط يف مؤسسات القطاع العام دون رغبة يف اصالحها ضمن دائرة 
الدميومة والعمومية بل سعيا لتطبيق امالءات صناديق التمويل الدولية 

وامليض نحو الليربالية املتوحشة.

االقتصادي  دورها  إنجاز  تواصل  العمومية  املؤسسات  نضالية 
لفائدة  افالسها  يف  الّرغبة  ولكن  تعمل  ولكنها  نعم  بتفاوت  واالجتامعي 
القطاع الخاص ايضا واضحة لدى الدولة عرب مرشوع الرشاكة بني القطاع 

الخاص والعام.
برقّي  بشكل  استعرض  الرتيك  محمد  للجامعة  العام  الكاتب  االخ 
اعاقات العمل النقايب يف قطاع النقل ومنها ان الحكومة توصد الباب عن 
يندرج  واليوم  الوطنية »تونيسار«  الناقلة  التقّشف كحالة  باسم  اإلصالح 
مبختلف  النقل  لقطاع  النضالية  املواقف  توحيد  باب  يف  االجتامع  هذا 

تفرعاته )الجوي والربي والبحري(.
اعضاء الهيئة االدارية خاضوا نقاشا واضحا دار حول  محاور هي:

احتالل  الوزارات ودورها يف  لدى  للنقل  الجهوية  الرشكات  ديون  ـ  
االشرتاكات  القطاعات،  بعض  نقل  )مجانية  الرشكات  هذه  موازنات 

املدرسية، التدخالت االجتامعية(.
ـ تفعيل طرق التفاوض النقايب وتكثيفها من اجل ايجاد حلول ناجعة.

تقع  التي   )٪1( االجتامعية  الصناديق  اصالح  بعنوان  االقتطاعات  ـ 

دون تحديد سقف زمني لها ودون شفافية.
ـ متابعة ما ورد يف الالئحة املهنية ملؤمتر الجامعة العامة للنقل.

ـ عدم املساس بالحقوق املكتسبة للعامل.
ـ املطالبة مبنحة »الكوفيد 19« للرشكات الجهوية للنقل التي ساهمت 

يف الجهود الوطنية يف مجابهة الجائحة )نقل املواطنني للحجر الصحي(.
ـ رضورة تحمل الدولة ملسؤولياتها يف انقاذ رشكة الخطوط التونسية 
وفتح ملفات الفساد الحقيقية كملف »تونيسار« اكسربيس املورطة فيه 

اسامء معروفة.
بالقدرة  يتمتعون  املؤسسة  اصالح  نهج  يف  جادين  مسؤولني  وتعيني 
والفهم الحقيقي ملشاكل الناقلة الوطنية وديوان الطريان املدين واملوانئ 

الجهوية مع تفعل املطارات املعطلة كمطار طربقة بربمجة سفرات فيه.
ـ التشديد عىل رفض قانون الرشاكة بني القطاع الخاص والقطاع العام. 

ـ رفض التفويت يف اي مؤسسة عمومية بل اصالحها.
* سلمى الجاليص

الهيئة اإلدارية للنقل

تجمع عمّالي احتجاجي للنقل الربي والبحري والجوّي وقد تتاىل االضرابات

اتفاق وإلغاء اإلضراب بوزارة الشؤون الخارجية

ألغت النقابة األساسية ألعوان وإطارات وزارة 
الشؤون الخارجية اإلرضاب املزمع تنفيذه يوم 
من  عدد  بحسم  للمطالبة  الفارط  الخميس 
اتفاق  إثر  وذلك  واالجتامعية،  املهنية  امللفات 
تّم اإبرامه يوم 10 جوان الجاري خالل جلسة 
وبحضور  الوزير  من  بإرشاف  التأمت  صلحية 
االخ سمري الشفي عضو املركزية النقابية واألخ 
الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  العياري  فاروق 
االساسية  النقابة  من  ووفد  بتونس  للشغل 

العامة  الكاتبة  الكرميي  حبيبة  االخت  تقدمته 
للنقابة.

هذا االتفاق نّص عىل ترشيك النقابة االساسية 
االجتامعي  بالشأن  املتعلقة  املسائل  كل  يف 
واعتباره  بالوزارة  األسالك  لجميع  واالقتصادي 

طرفا فاعال.
مراكز  خمسة  اضافة  عىل  االتفاق  تم  كام 
لالعوان االداريني يف إطار حركة سنوية مصغرة 
يف أجل أقصاه موىف شهر اوت املقبل عىل أن 

تنعقد جلسة بني االدارة والنقابة بشأن املعنيني 
بالحركة.

بشأن  الطرفني  بني  عمل  جلسة  وستلتئم  هذا 
اعتذروا  الذين  الديبلوماسيني  األعوان  تعويض 

عىل تعيينهم بالحركة.
من جهة أخرى تعهد الطرف اإلداري بالسعي 
اىل مراجعة مشاريع األنظمة األساسية يف إطار 

جلسات بينها وبني الجانب النقايب.
* صربي الزغيدي

االخت  حبيبة الكرميي االخ فاروق العياري سمري الشفي

في  بها  التزما  التي  لتعهداتهما  تنّكرا 
وقت سابق:

وزيرة املرأة ووزير الشباب 
والرياضة ضدّ الحوار 

االجتماعي
من املنتظر ان يدخل موظفو وعامل كافة 
االسالك التابعة لقطاع الشباب والطفولة 
باملندوبيات  احتجاجية  تحركات  يف 
وكبار  والطفولة  واالرسة  للمرأة  الجهوية 
لشؤون  الجهوية  واملندوبيات  السّن 
القليلة  االيام  يف  والرياضة   الشباب 
القادمة وذلك للمطالبة بفتح التفاوض 
املؤمتر  الصادرة عن  املهنية  املطالب  يف 
القطاعي 12 للجامعة املتعلقة بالعملة 

واعوان السلك االداري وسلك التنشيط الرتبوي واالجتامعي.
كام أنه من املنتظر ان تنعقد هيئة إدارية قطاعية يوم 22 جوان الجاري 
التخاذ كافة االجراءات النضالية بشأن مطالب الئحة املؤمتر وومتابعة 
ملف  جانب  اىل  االرشاف  سلطة  مع  املمضاة  االتفاق  محارض  تنفيذ 

منشور الحركة النظامية للنقل لسنة 2020 والوضع النقايب بالقطاع.
والطفولة قد كشف  للشباب  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  وكان 
شؤون  ووزير  السّن  وكبار  والطفولة  واالرسة  املرأة  وزيرة  متادي  عن 
عاتقهام  عىل  امللقاة  االستحقاقات  من  التنصل  يف  والرياضة  الشباب 

واملضمنة يف االتفاقيات املربمة بينها وبني الجانب النقايب.
واعترب املكتب التنفيذي ان هذا املنحى يف التعامل وانسداد افق الحوار 
داعيا  الجامعية،  املفاوضة  وتقاليد  االجتامعي  الحوار  أسس  ينسف 
املؤمتر  الصادرة عن  املهنية  املطالب  الحوار يف مجمل  اياهام اىل فتح 

االخري للجامعة.
كام شّدد مكتب الجامعة عىل إصدار املنشور املتعلق بالحركة النظامية 
عليها  املنصوص  الرشوط  وفق   2020 لسنة  الشباب  بقطاع  للنقل 
األوضاع  تأزيم  مسؤولية  اإلرشاف  سلطتي  محّمال  االتفاق،  مبحارض 

ومعلنا استعداد القطاع لخوض كل األشكال النضالية املتاحة.
* صربي الزغيدي

األخ فخر الدين الكناين
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يحدث في قطاع البريد بسيدي بوزيد:

الجهة محرومة من 
العنصر البشري الالزم 

ومن معدات العمل
االساسية  النقابة  أعضاء  طالب 
للربيد بسيدي بوزيد بتاليف النقص 
الفادح يف االعوان واملعدات ودعوا 
البرشي  بالعنرص  الجهة  تدعيم  اىل 
من أعوان التوزيع وأعوان النوافذ، 
أي  وتحت  رفَضهم،  جّددوا  كام 
تسوية، فتَح أي مكتب جديد دون 
التفكري يف حلول  او  انتداب جديد 

ترقيعية.
بأن  ذكّروا  االساسية  النقابة  اعضاء 

توقيت فتح وعمل الهياكل الربيدية 
تضبطه مذكرات ومناشري وليست تعليامت هاتفية أو منشورات عىل 

مواقع التواصل االجتامعي ال تكتيس أي صبغة ترتيبية.
احرتام  إىل  اإلداري  الطرف  لهم  بيان  االساسية يف  النقابة  اعضاء  ودعا 
قانون الشغل مؤكدين ان نظام التأجري يضبطه القانون االسايس الذي ال 
يزال ساري املفعول الفتني النظر اىل ان أي وقت إضايف أو ساعات عمل 

إضافية هي خاضعة للتأجري.
وضعياتهم  وتسوية  الرتقيات  يف  يف  املوظفني  حق  بضامن  طالبوا  كام 
النقايب  هيكلهم  حول  االلتفاف  إىل  منظوريهم  داعني  العالقة  املهنية 

واالستعداد لخوض كل التحركات النضالية املرشوهة.
يف سياق آخر، دعا أعضاء النقابة االساسية اىل عقد هيئة إدارية قطاعية 
عاجلة للعمل عىل استكامل ملفات القانون األسايس وتفعيل االتفاقيات 
ومسألة  والرتقيات  الداخلية  املناظرات  نتائج  عن  واالعالن  السابقة 
الوالءات  عن  بعيدا  املؤسسة  دميومة  وضامن  التعيينات  يف  الشفافية 

والتصدي للقطاع املوازي.
* صربي الزغيدي

االخ رضا براهمي

الجاري،  جوان  و17   16 يومي  امتداد  عىل 
الفالحية  الخدمات  نّفذ عامل وأعوان مرصف 
املتعددة CTM ارضابا عن العمل لقي نسبة 
نجاح محرتمة عكست مدى مرشوعية مطالبهم 

ومدى التفافهم حول هياكلهم النقابية.
االرضاب  من  االول  اليوم  يف  العامل  وتجمع 
اجتمعوا  أين  بالعاصمة  عيل  محمد  ببطحاء 
بقاعة سعيد قاقي بإرشاف من الجامعة العامة 
عضو  البوغديري  عيل  محمد  واالخ  للفالحة 
واملسار  االرضاب  قيّموا  إذ  النقابية،  املركزية 
نحو  التنسيق  مزيد  عىل  واتفقوا  التفاويض 
التصعيد يف التحركات يف حال استمرار التعاطي 

السلبي وغري الجاد مع املطالب املرفوعة.

انعقدت  التي  الصلحية  الجلسة  أن  اىل  يُشار، 
العامة  االدارة  مبقر  الجاري  جوان   12 يوم 
بالعالقات  والنهوض  الشغل  نزاعات  الدارة 
املهنية حول نقطة اتفاقية املؤسسة قد أفشلها 
نقايب  وفد  حرضها  والتي  االداري،  الجانب 
واالخ  البوغديري  عيل  محمد  االخ  من  تركّب 
عامر الزين واعضاء النقابة األساسية االخوين 

محمد الساملي وفتحي العمري.
االجدر  من  انه  االدارة  رأت  الجلسة  فخالل 
قطاعية  مشرتكة  اتفاقية  احداث  عىل  العمل 
تنظم جميع الرشكات الناشطة يف قطاع تجميع 
الحبوب وتبقى منفتحة حول موضوع اتفاقية 

املؤسسة يف مرحلة ثانية.

يف حني اعترب الطرف النقايب ان االدارة تنصلت 
محرض  يف  جاء  ما  وفق  السابق  تعهدها  من 
الجلسة املنعقدة يف 18 فيفري الفارط، وأعلن 
النقاط  بقية  حول  التفاوض  مواصلة  رفضه 
باعتبارها  باالرضاب  التنبيه  برقية  يف  الواردة 

مرتبطة مبلف اتفاقية املؤسسة.
ربح  أرادت  املؤسسة  ادارة  ان  الواضح  من 
العامل  ليجد  التأزم  نحو  االمور  ودفع  الوقت 
االرضاب  تنفيذ  إىل  مضطرين  انفسهم 
اذا  تحركاتهم  يف  للتصعيد  ايضا  ومستعّدين 

استمرت االدارة يف اتباع سلوك غري مسؤول.
* صربي الزغيدي

إدارة مصرف الخدمات الفالحية المتعددة CTM أفشلت المفاوضات:

االعوان ُأجِبروا على اإلضراب، ومستعدون للتصعيد 
يف حال استمرار عدم الجدّية وغياب املسؤولية

االعتداء على تظاهرة سلمية للمعّطلين عن العمل :

منعرجٌ يف مسار حرّية التعبري، وتساؤالت عن 
المباالة نواب الربملان

أدان املكتب التنفيذي التحاد أصحاب الشهادات املعطلني عن العمل القمَع 
الشعب االسبوع  أمام مجلس نواب  الذي ُجوبه به تحرٍّك احتجاجي سلمي 
مناضيل  طالت  التي  االعتداءات  مسؤولية  الداخلية  وزارة  وحّمل  الفارط، 

املنظمة، والتي تّم توثيقها جميعا لتكون مستندا لرفع قضايا ضّد املعتدين.
واستنكر املكتب التنفيذي لالتحاد صمت مجلس النواب عىل االعتداءات التي 
طالت مناضيل املنظمة وقياداتها وطالب مكتب املجلس بتوضيح سبب عدم 
التنسيقيّات وحتى  تّم استقبال بعض  أنّه  استقبال وفٍد عن املنظمة، خاصة 

األفراد سابقا.
كام أكد أن تحرّك االسبوع الفارط وأسلوب التعامل األمني معه، سيفتح باب 
برنامجه  عن  ومنظوريه  العام  الّرأي  عموم  وسيُطلع  االحتجاجي  التصعيد 
التحرّكات، مبا  النضايل يف أقرب وقت، محّذرا من مساعي بعضهم لتوظيف 
أّن الجهة املنظمة هي االتّحاد ال غري، ومن مساعي تحريف مطالبه التي هي 

فقط قضيّة التشغيل.
وقفة  العمل  عن  املعطلني  الشهادات  أصحاب  اتحاد  نظّم  فقد  لالشارة، 
احتجاجية أمام الربملان االسبوع الفارط كان قد دعا إليها منذ أيّاٍم احتجاجا 
مجلس  ومطالبة  الحكومة  رئيس  أقرّها  التي  االنتدابات  تجميد  قرار  عىل 
النواب بعرض املبادرة الترشيعية حول التشغيل قبل موىّف شهر جوان وتنديدا 
باملحاكامت واالعتداءات عىل نشطاء الحراك االجتامعي وعدم تطويع القضاء 

لتجريم النضال االجتامعي، وسّن منحة للمعطلني عن العمل.
تلبية لدعوة املكتب  الجهوية  الوقفة ممثّلون عن أغلب املكاتب  وحرض يف 

التنفيذّي رغم إقدام دوريّات أمنية عىل منع تنّقل بعض الوافدين من الجهات، 
كام شهدت التظاهرة السلمية حضورا مكثفا لقوات األمن التي حاولت منع املحتّجني من التظاهر ومحاولة دفعهم إىل مكان بعيد عن املجلس يزعمون 

أنّه تّم »تخصيصه للوقفات االحتجاجية« ثم تطور املنع إىل اعتداءات عىل كل الحارضين وعىل قيادات املنظمة وأنصارها ومسانديها.

النواب يتجاهلون
من ناحية أخرى، أكدت مصادرنا أن ال أحد من النواب رّد عىل اتصاالت قيادات اتحاد املعطلني بخصوص املوعد مع مكتب املجلس، وهو ما يطرح 
مسألة مسؤولية النواب وواجبهم تجاه امللفات الحارقة، خاّصة أّن املكتب التنفيذي قد أودع لدى الربملان طلب لقاء مع مكتب املجلس عىل هامش 

يوم تنفيذ هذه الوقفة لتبليغه املطالب املذكورة.
وتساءلت قيادات اتحاد املعطلني عن العمل عن سبب عدم اهتامم النواب مبا يحدث من احتجاٍج وقمعٍ أمام املؤّسسة التي يشتغلون صلبها، وعن 

اسباب عدم تخصيص املجلس أو اللجنة املعنيّة باملبادرة قليال من الوقت لالستامع إىل مطالب املنظمة.
* صربي الزغيدي

الرشيف الخرايفي

العاملي ملحاربة  باليوم  العامل يوم 12 جوان من كل سنة  يحتفي 
التصدي  خضّم  يف  السنة  هذه  احتفاالت  وتأيت  االطفال،  تشغيل 
لوباء كوفيد 19، وما يطرحه ذلك من انشغال من تنامي تشغيل 
باملرض  لإلصابة  تعرضهم  مدى  ومن  للقانون  تجاوز  يف  األطفال 

وتواصل استغاللهم واستعبادهم.
ويف جويلية الفارط قررت الجمعية العامة لألمم املتحدة باإلجامع 
إعالَن سنة 2021 سنة دولية للقضاء عىل عمل األطفال، وطلبت 
من منظمة العمل الدولية أن تأخذ زمام املبادرة يف تنفيذه، حتى 
تكون السنة الدولية فرصة مثالية لتنشيط الجهود لتحقيق اهداف 
التنمية املستدامة إلنهاء جميع أشكال عمل األطفال بحلول عام 

.2025

غول الوباء
للوباء،  تصديا  مؤخرا  الحكومة  بها  قامت  التي  اإلجراءات  مع 
كان  وما  األطفال،  تستقطب  كانت  التي  األعامل  عديد  اندثرت 
لذلك من تداعيات عىل أوضاعهم املعيشية وهم الذين ال ميلكون 
للبقاء عىل قيد الحياة إالّ ما تدّر عليهم تلك األعامل، ومع بداية 
عودة  والحظنا  األعامل  بعض  استُْؤنفت  املوّجه  الصحي  الحجر 
والحالقة  والحدادة  والنجارة  امليكانيك  محالت  يف  االطفال  بعض 
أعامل  تواصل  ننىس  أن  دون  الطريق،  قارعة  وعىل  االسواق  ويف 
مفضلة  جهة  مثلت  والتي  السابقة  الفرتة  كامل  يف  الفالحة 

تستقطب األطفال للعمل وخاصة البنات...
وما سجلناه، هو أن الحكومة خالل إطالقها لإلجراءات مل تتحدث 
مطلقا عن ملّف تشغيل األطفال وتجرميه خاصة يف هذه الجائحة 

قاسية  عمل  ظروف  يف  الوباء  من  اإلصابة  من  ذلك  يعرضهم  وما 
ما  العدوى،  والوقاية من  الصحة  قواعد ورشوط حفظ  فيها  تنعدم 
هي  اكرتاثها  وعدم  الحارقة  القضية  لهذه  الحكومة  تجاهل  يؤكد 
ومصالحها املعنية بتطبيق التشاريع الجاري بها العمل يف هذا الصدد.

ومع الرفع الكامل للحجر يف البالد، ستعود قضية تشغيل األطفال بقوة 
عىل السطح معّرية غياب اإلرادة للسلطات يف وضع حّد لهذا النزيف.

تفشي الظاهرة
بشكل  السطح  عىل  برزت  تونس  يف  األطفال  تشغيل  قضية  أن  معلوم 
ملحوظ بعد ثورة 14 جانفي2011، ورغم أن األرقام بهذا الشأن شحيحة 
إال أن عديد الجهات من مكونات املجتمع املدين رفعت عقريتها بالصياح 
بسبب تفيش الظاهرة وظهورها يف الشارع التونيس بشكل جيّل يف وقت 

تشهد البالد أوضاعا دقيقة عىل كافة املستويات.
رغم ذلك، رصحت وزارة الشؤون االجتامعية السنة الفارطة بأن الظاهرة 
يف تونس »مل يبلغ مستوى الظاهرة يف تونس مبا أن نسبة االطفال املشتغلني 

ال تتجاوز 9ر7 باملائة من مجموع االطفال حسب إحصاءات 2017«.
تشغيل  مكافحة  إىل  واالنسانية  الحقوقية  الدولية  املنظامت  وتسعى 
األطفال دون سن الثامنة عرشة ألنها مامرسة تنتقص من طفولتهم وحقهم 
انتشار هذه  الصحية، يف ظل  املخاطر  إىل  والتعلم وتعرضهم  الرعاية  يف 
الفقر والتخلف  تواجه  التي  النامية  الدول  العامل وخاصة يف  الظاهرة يف 

االقتصادي واالجتامعي.
فاملؤسسات الحقوقية والنقابات يف تونس وجمعيات الدفاع عن الطفولة 
تنامي  من  خشيتها  منسوب  ارتفع  الدولة  مؤسسات  من  عدد  وحتى 
يهّدد  مبا  لهم  الفعلية  الحامية  وضعف  العمل  بسوق  األطفال  التحاق 
حقهم يف ظروف طيبة ينعمون من خاللها بطفولة سعيدة وصحة جيدة.

ويبقى املتهم األول يف انتشار ظاهرة تشغيل األطفال يف تونس هي الدولة 
برامجها  وضعف  املشكل  هذا  مقاومة  يف  اآلن  إىل  عاجزة  بقيت  التي 
العمل  أو  للتسول  أبناءهم  يدفعون  الذين  واألولياء  للعائالت  التوعية 
بسبب الفقر والحاجة للامل غري مدركني بذلك املخاطر التي من املمكن 
أن يتعرض لها األطفال من عنف واستغالل جنيس والتأثريات السلبية عىل 

صحتهم.

الحاجة أمّ األسباب
آالف األطفال يعرتضونك يوميا يف الشارع التونيس تلخص قصص معاناة مع 
أجسام طرية دخلت عامل الشغل بسبب الظروف االجتامعية واالقتصادية 
واالستقصاء  البحث  األمر  يتطلب  ال  مثال  العاصمة  تونس  ففي  الصعبة، 
الخاصة بتشغيل األطفال بل يتطلب  الحكومية عن األرقام  الجهات  من 
االمر القيام بجولة صغرية يف عدد من شوارعها ليقف االنسان عىل مآٍس 

تعيشها الطفولة.
والقطارات  الحافالت  محطات  يف  او  الطريق  يف  تعودوا  فالتونسيون 
الشوارع،  يبيعون كل يشء يف  الورود  عمر  وأوالد يف  بنات  عىل مشاهد 
يعرتضونك يف الطريق وهم يتوسلون إليك لرشاء بضائع مختلفة من علب 
مناديل أو العلكة أو بعض مستلزمات تجميل السيارات، أو يف األسواق 
ننىس  أن  دون  املحالت،  ينظفون  أو  والغالل  الخضار  يبيعون  تجدهم 
املآيس يف البيوت الفاخرة التونسية أين تشتغل آالف الفتيات الصغريات 
والتعنيف  بالرضب  ومهددات  والطبخ  واليّك  التنظيف  يف  القارصات 

واالعتداءات الجنسية.
طوعا  األطفال  لتشغيل  مرتعا  كانت  الثورة  بعد  وخاصة  تونس  أن  كام 
أو قرسا يف عديد األنشطة املمنوعة والخطرية كتهريب املحروقات وبيع 
خلسة  الخمر  وحتى  املهربة  السجائر  وبيع  قانوين  غري  بشكل  البنزين 
واملخدرات، ويف هذا الصدد فإن الدولة تتعامل مع هؤالء عىل أساس أنهم 
أطفال جانحون ليتم إيداعهم اإلصالحيات، وهو أمر خطري باعتبار ان ذلك 
سيسّهل  الذي  األمر  منحرفني  آخرين  مراهقني  مع  يختلطون  سيجعلهم 

دخولهم اىل عامل االنحراف.

مخاطر واستغالل
يُجمع الخرباء يف تونس عىل أن ظاهرة تشغيل األطفال هو انتهاك لحّق 
الطفل يف الحامية ويف منّو طبيعي سواء عىل املستوى البدين أو الذهني 
قبل  ما  ومتوازنة خاصة يف سّن  تربية سليمة  الحق يف  تحرمه من   كام 
األساسية  األسباب  الذي سيؤثر سلبا عىل مستقبله وتبقى  األمر  املدرسة 
الذين  أوالئك  أو  العائالت  تعيشها  التي  القاهرة  االجتامعية  الظروف  يف 

يواجهون مشاكل تشمل الطالق.

وأثناء العمل، يؤكد الخرباء أن الطفل يكون عرضة ملخاطر 
والتعرض  العمل  آالت  عن  الناتجة  والضوضاء  الحرارة 
للحوادث والكيمياويات واالتربة والغازات اىل جانب التعرض 
اىل النقص يف مياه الرشب النقية وغياب وسائل الوقاية من 
مخاطر العمل وغياب رشوط حفظ الصحة والسالمة املهنية 
واملناسبة  السليمة  بالتغذية  يتمتعون  األطفال ال  فضال عن 
مام قد يعرّضهم ذلك إىل املرض، كام تتأثر صحة الطفل من 
األعامل  بعض  نتيجة  والسمع  والبرص  والقوة  النمو  حيث 

املرهقة التي ميارسها.
يف  كمعينات  القارصات  الفتيات  تشغيل  يخص  فيام  أما 
أن   2009 سنة  رسمي  شبه  إحصاء  آخر  أظهر  فقد  املنازل 
معينة  الف  بـ200  تونس  يف  قّدر  املنزليات  املعينات  عدد 
سنة،   17 أعامرهّن  تتعّدى  ال  الذين  االطفال  من  غالبيتهن 
ويف تونس تدفع العائالت القاطنة يف الريف بناتهن اىل املدن 

الكربى للعمل يف املنازل.
كام أظهرت بعض الدراسات قام بها عدد من علامء النفس 
املعينات  انتحار  يف  مرتفعة  نسبة  هناك  ان  واالجتامع 
حاالت  عدة  عديدة  إعالم  وسائل  رصدت  وقد  املنزليات 

انتحار غامضة يف صفوف املعينات املنزليات.
العبودية  من  كثرية  أوجه  يواجهن  الفتيات  أولئك  أن  كام 
واالستعباد فهن يتقاضون أجورا متدنية جدا حتى أن هذه 
االجور ال يستفدن منها بل يتم تحويلها اىل اآلباء او االمهات 
الليل يف  الذكور، ويشتغلن لساعات متأخرة من  اإلخوة  أو 
ظروف قاسية محرومات من التغطية االجتامعية والصحية، 

ومتعرّضات للتحرش الجنيس.
لحقوق  العريب  املعهد  أعدها  لدراسة  ووفقا  اخرى  جهة  من 
تُعترب  وتونس  ولبنان  اليمن  يف  االطفال  عاملة  حول  اإلنسان 
ان  ذلك  للطفل،  االقتصادي  االستغالل  وجوه  من  وجها  االطفال  عاملة 
االستغالل االقتصادي ميكن أن يكون يف إطار عدم متكني الطفل من حقوقه 
رغم القيام بنفس النشاط الذي يقوم به الراشد وخاصة فيام يتعلق باالجر 
والراحة وساعات العمل كام ميكن لهذا االستغالل أن يكتيس صبغة أسوأ 
تتمثل يف بيع االطفال واالتجار بهم واستغاللهم يف البغاء واملواد اإلباحية 

ويف النزاعات املسلحة واإلرهاب.
* صربي الزغيدي

12 جوان اليوم العالمي لمحاربة تشغيل األطفال:

األطفال بني فّكي االستغالل ومخاطر اإلصابة بعدوى الوباء

أطفال يعملون يف الطريق )صور م. العكرمي(

واألدب  للعلوم  التونسي  المجمع 
والفنون »بيت الحكمة« 

يوضح ويرد
إثر ما نرش يف جريدة الشعب بتاريخ 11 جوان 2020 من ترصيح 
للمكتب التنفيذي للجامعة العامة للثقافة أكد فيه رفضه ألي شكل من 
الوزارة ألي جهة كانت وتحت أي مسمى،  التفويت يف أمالك  أشكال 
إحياء  لوكالة  التابع  قرطاج  منتزه  وحدة  مبقر  منها  تعلق  ما  وخاصة 
الرتاث والتنمية الثقافية يهّم املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون 
»بيت الحكمة« أن يوضح أن املقر الذي يحتله منتزه قرطاج ليس من 
أمالك وزارة الشؤون الثقافية بل هو جناح من القرص الذي يأوي »بيت 
الحكمة« ومسّجل يف ديوان قيس األرايض بهذه الصفة، واملجمع مقر 
العزم عىل اسرتجاعه للحاجة املتأكدة إليه، وقد مكنت االدارة العامة 
للمعهد الوطني للرتاث مشكورة مقرا بديال لهذا الجناح، فال داعي اىل 

مغالطة الرأي العام بهذا االدعاء.
* عبد املجيد الرشيف
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* بقلم: فاتن الوساليت      

تنطلق دراستنا من مبدإٍ أساٍس وهو الوعي التام بأنّها ال تّدعي الوصول 
اىل امتالك الحقيقة بل اىل احتامل من احتامالت عّدة... إذ منتلك الحق 
يف التفسري والتأويل ومن الطبيعي أن ال نحتكر هذا الحق... فهي دراسة 
هرمينوطيقية )تأويلية( تسعى اىل تقديم وجه محتمل من وجوه عديدة 
تلّقيا  تلّقيه  وتتجاوز  الوقائع  تقديم  تعيد  منتجة  قراءة  وهي  للحقيقة 
عن  أو  سياقه  عن  معزوال  تواجهه  ال  الواقع  تواجه  قراءة  فكّل  ساذجا. 
أحد  وسع  يف  وليس  قرية  بات  فالعامل  كلّه.  العامل  يف  الوقائع  من  سواه 
اليوم أفرادا كانوا أم جامعات، دوال أو مؤسسات الّنأي بأنفسهم بعيدا عن 
تداعيات إيجابية أو سلبية ألي حدث واقع كفريوس كورونا - وهو السياق 
التاريخي املُحايث لهذه الكتابة، فهذه الدراسة ليست منبتّة عن سياقها 
كورونا  أزمة  تشّكلت  فيه  الذي  والثقايف  االجتامعي  االقتصادي  الوطني 
وليست رجام بالغيب أو تعسفا وقهرا للحقيقة والواقع أو نّصا تائها بال 
موضوع بل هي رؤية مسؤولة تحاول أن متتلك قدرا من املوضوعية ورمّبا 

الرصانة النقدية.
آفاق  ليسترشف  الكاتب  يطّل من خاللها  نافذة  لكل موضوع  كان  وإذا 
كتابته وبحثه فإّن لهذه القراءة أكرث من ُمحّفز يدعونا إىل الحديث عن 
حربنا ضد كورونا بكل ما يف هذه الحرب من بطولة ومن إجرام كأّي حرب 

عرفتها البرشية يف تاريخها.
الكيفية  املواصفات:  كل  تتخطّى  كورونا  وباء  ضد  الحرب  تجربة  إّن 
الدهور  عمق  عميقة  فّذة  تجربة  إنّها  والكّمية...  والذاتية  واملوضوعية 
رغم  تجربة  الخيال...  من  وأرحب  أعمق  الواقع-  نعشها يف  مل  -لو  تبدو 
وحشيّة الواقع جعلتنا ندرك تلك الرقعة البعيدة الالّواعية يف أغوار النفس 
اإلنسانية التي تختزن إنسانية اإلنسان وتضع اإلنسان أمام امتحان عسري، 
أو  أو فئة اجتامعية  أو لون  أو أخالق أو جنس  امتحان ال يعبأ بعقيدة 
يف  وّحدتنا جميعا  تجربة  ثقايف...  أو  علمي  أو مستوى  اجتامعية  مكانة 
حرب رضوس نخوضها ألول مرة ضّد عدّو خفّي وخبيث ومراوغ يراودنا 
عن بعد ويتصيّد مّنا من يريد ويفتك ببعضنا يف عملية حصد لألرواح ندر 
أن عرف العامل مثلها... من هنا بدت تجربة حربنا هذه لذيذة عميقة ال 
سبيل فيها لقياس الوعي والالوعي، إنّها تجربة فريدة تجّسد مدى تضامن 
فئات الشعب التونيس وتستخرج اىل السطح يف رموز وترصفات محسوسة 
ظاهرة األخّوة والتضامن غري املسبوقني وهي مشاعر خيّمت عىل سامء 
تونس خالل أشهر لعّل أهّمها تلك الهبّة التلقائية التضامنية التي انخرط 
التي  املقيتة  وااليديولوجية  السياسية  خصوماتهم  متجاوزين  الكّل  فيها 
قرفناها )وال أذيع رسا إذا قلت إنني انبهرت مبا فعله رمزي »هل تقسم« 
أو »هل تقبل«. لقد بهرتني فكرة استقطاب الناس للتضامن وحثّهم عليه 
وعطاء  تربّع  حمالت  واإلنسانية(..  واملهذبة  الرفيعة  الشاكلة  تلك  عىل 
مواطنون،  رياضيون،  )فّنانون،  الكثريون  قّدمه  ومعنوي  مادي  وسخاء 
ِقبَِل األُجراء....( تجربة جميلة رغم  التربع بيوم عمل من  مجتمع مدين، 
مرارة الحجر الصّحي ومرارة الفزع والخوف الذي رافقه.. تجربة جعلت 
الحب طاقة للمقاومة هذا الحب الذي وجدناه يف قلوب كثرية يف مجتمع 
لقوانني  يخضع  وال  اإلنسانية  بالقيم  يتغّذى  مجتمع  املتميّزة،  أصالته  له 
من  االنفالت  يُتقن  ال  مدنيّا  مازال  أنّه  أَثبت  مجتمع  واألنانية...  الجشع 
وتكتّله  دميومته  لضامن  عليها  يراهن  بل  اإلنسانية  املجتمعية  ضوابطه 
ورمّبا قّوته وجامليّته. حتى باتت تلك الحمالت التضامنية العفويّة الفردية 
والجامعية التي ال نعرف بواعثها بالضبط من لوازم العمل اليومي لفئات 
الهالل  رأسها  عىل  الخريية  الجمعيات  كمنخرطي  التونسيني  من  عديدة 
األحمر التونيس وغريها كثريون... حمالت أضاءت العتمة... وكانت شالّل 
الجميع،  متلّك  الذي  والجزع  الفزع  من  مرعب  لهيب  عىل  يُسكب  ماء 
حمالت بدت كسلّة ياسمني يف ركن حياتنا... كّنا نرقبها بعني الحب والفخر 
والسعادة لُنغمض حينها عني الخوف من اآليت ومن املجهول ومن ضعف 
االمكانيات وإفالس الخزينة العامة... ألنّها جّنبتنا مسافة طويلة من الحرية 
والخيبة واملوت والجوع والحزن والقتامة واملرارة التي اعتقدنا أنّها عنارص 

ستتعاضد وستشتّد وستفتك بنا جميعا بال رحمة...
األبيض من  ننىس جيشنا  أن  والعطاء  الحب  بهذا  ننتيش  ونحن  ال ميكن 
تتألأل  الحرب...  هذه  يف  األول  الصف  يف  كانوا  الذين  وممرضني  أطباء 

يف  نجاحهم  ويتألأل  الحسبان  يف  ليس  نحو  عىل  مرة  كل  يف  تضحياتهم 
التعرف عىل التسلسل الجينّي بفريوس كورونا وهو أول اكتشاف تونيس 
يف شامل افريقيا والرشق األوسط وهي مفخرة التونسيني جميعا ومدعاة 
لالعتزاز. جنود كانوا بال أسلحة غري سالح العلم والعقاقري والعزمية والهّمة 
واالنسانية والوطنية ونكران الذات... جنود علينا جميعنا أن نطأطئ لهم 

رؤوسنا محبة واحرتاما ملا أظهروه من انضباط وعطاء.
وبالجبال...  بالصحراء  بالحدود  املرابط  األخرض  جيشنا  ننىس  أن  دون 
بدماء شهدائه،  لوطن مغسول  الشهداء  تقديم  يوما عن  يكّف  جيش مل 
نقّي بنقاوتهم، طاهر بطُهرهم، جيشنا البطل الذي مل تكن يوما بطولته 
من ورق أو مجرد سيناريو ملسلسل تلفزي... بل هو بطل عىل امليدان... 
التصنيفات  خارج  دامئا  كان  ألنه  والتقدير  الحب  يستحق  واقعّي  بطل 
دورا  يلعب  محايد  جيش  والثقافية...  والعقائدية  السياسية  والحسابات 
الوطن... ال مطامع سياسية له فهو منذ تأسيسه سار  رياديا يف استقرار 
السياسة ومن ساس يسوس سياسة... لذلك  بالله من  يف دربه مستعيذا 
نرفع له القبعة شاكرين ممتّنني ألنه قّدم كل إمكانياته بروح وطنية يف 
الخوف  وأمام  العرصي«  »القلق  موضة  أمام  العامل  كل  فيه  وقف  زمن 
الرهيب من وباء قطف آالف الرؤوس يف العامل وغرّي اسرتاتيجيات الدول 
السياسية واالقتصادية واالجتامعية.. يف زمن رصخ فيه اإلنسان ونزف.. يف 
زمن السقوط واالنكسار واالنهزام النفيّس... كان جيشنا وال يزال جدار صّد 
وسور حامية وأمن لنا فألف تُشكرون... دون أن ننىس املؤسسة األمنية 
والتباعد  الحجر  احرتام  اىل  الناس  دفع  يف  السخية  الجبارة  ومجهوداتها 
تأمني حياتنا وعىل  قادرة عىل  أنها  مرة  تبنّي يف كل  الجسدي... مؤسسة 

صيانة أمننا الوطني بكل كفاءة والتزام ومهنيّة.
كام يجب أن ال ننىس مجهود الحكومة  فرغم َهَناتها، فهي حكومة وجدت 
يف طريقها اىل مامرسة السلطة ألف ملف وآالف العراقيل واالنتظارات... 
وصولها  منذ  الحرب  طبول  ودقّت  عديدًة  رهاناٍت  عاتقها  عىل  فحملت 
إىل السلطة تدفعها اإلرادة ويستقبلها الوباء كأول عدو يرتبّص بها، ماكر 
يقتنص لها فرص اإلطاحة بها... حكومة تتوق اىل محاربة الجوع والفقر 
والبطالة واإلرهاب وتضميد كل جراح الوطن... وكان الجوع أكرب أعدائها 
يف هذه الحرب إضافة إىل الكورونا، ألن الجوع كافر وألّن األمن الغذايئ 
إنّه  ليعيش.  يتغّذى  كائن  فاإلنسان  واالجتامعي   الصّحي  لألمن  رديف 
التوق عرب الفاجعة واألمل والحرية إىل التغلّب عىل هذا الفريوس املرعب إذ 

نال من اآلالف يف العامل... حيث الدموع التي تنهمر عىل ضحاياه لها موعد 
مع الجميع كفنجان قهوة  ذات صباح... ومل يكن أحد مبنأى عن املوت... 
استثناء...  بال  الكّل  قدومه  وتوقع  الجميع  انتظره  الذي  الضيف  هذا 
حكومة حاولت أن ال تتالىش مجهوداتها ومجهودات املجتمع املدين وهي 

يف الحقيقة مجهودات مذهلة رغم ما أمسك بتالبيبها من صعوبات.
الحياة  القاتل يك نستطيع استعادة مذاق  الوباء  كان الجميع يدفع هذا 
التي نحبّها.ويك يُتاح لنا اجتياز املأساة املظلمة نحو الرؤيا الباسمة املطمئنة 

للحياة، واجتيازا ملحنة االنسان يف اتجاه روعة الوجود وروعة اإلنسان.
فإّن  بفزعنا،  قلوبنا، بخوفنا،  باهتزاز  بُعنفها،  الصورة  ورغم جاملية هذه 
وتلك  العطاء  وهذا  النضال  هذا  وشّوه  الجاملية  هذه  أفسد  ما  هناك 
البطولة النقيّة الشذيّة العطرة...فهذه التجربة مل تْخُل من إجرام متثّل يف 
االحتكار الذي تسبّب يف لهفة غري مسبوقة عىل التبّضع من ِقبَِل املواطنني 
ويف بّث الخوف من شبح الجوع... ورغم مجهودات الدولة يف هذا السياق 
فعلوا ألجل حفنة  ما  بالبسطاء  النكراء وفعلوا  بفعلتهم  نجوا  هناك من 

من دنانري.
ثم تكررت الحرائق التي ال تبدو اعتباطية بل منظمة ومدروسة بل نكاد 
نفتتح كل صيف بجملة من الحرائق هنا وهناك... إرهاب آخر... بنكهة 
القضية  يف  النظر  يستدعي  ما  وهو  للوطن...  تدمريية  تخريبية  أخرى 
الفقر  التجربة نسبة  بحزم وإرادة سياسية وقضائية... كام كشفت هذه 
إىل  جّديا  الدولة  يدعو  رقم  وهو  ومفزعة  رهيبة  نسبة  وهي  تونس  يف 
الفقر عن طريق  للقضاء عىل  البحث عن حلول حقيقية وبأقىص رسعة 
مزيد التبرّص واالستبصار يف طرح قضية الفقر كقضية وطنية وكرهان يجب 
األولويات  أولوية  هو  الفقر  عىل  القضاء  أن  نعتقد  إنّنا  بل  به...  الفوز 
ورضورة الرضوريات... لنكّون نسيجا مجتمعيا خاليا من الجرمية والبطالة 

والتهميش.

عطاء وبطولة يف سياق الكورونا

بلدية العين
اإلدارة الفنية

إعالن طلب عروض عدد 2020/02
وفقا لإلجراءات املبسطة 

البلدية بالعني  التنوير العمومي باملنطقة  يعتزم رئيس بلدية العني إجراء طلب عروض وفقا لالجراءات املبسطة وذلك النجاز اشغال مرشوع 
)برنامج سنة 2020(.

النشاط  الخط Tuneps واملتحصلني عىل كراس رشوط مامرسة  العمومي عىل  الرشاء  املشاركة واملسجلني مبنظومة  الراغبني يف  املقاولني  فعىل 
 Tuneps الخط الرشاءات عىل  الرشوط عرب منظومة  اكرث سحب كراسات  أو  ـ 150٫000د  الصنف 2  ـ  العمومي  التنوير  ـ  بالطرقات ط4  املتعلق 

 www.tuneps.tn وتحميلها مجانا عرب املوقع
ترسل كافة العروض الفنية واملالية واالدارية ما عدا الضامن البنيك الوقتي ونظري من السجل الوطني للمؤسسات وجوبا عرب منظومة الرشاء 

العمومي عىل الخط Tuneps فحسب ويتكون العرض من:
ـ وثائق إدارية

ـ عرض فني
ـ عرض مايل

ويرسل الضامن البنيك الوقتي ونظري اصيل من السجل الوطني للمؤسسات يف ظرف مختوم عن طريق الربيد املضمون الوصول او عن طريق الربيد 
الرسيع او يسلم مبارشة اىل مكتب الضبط املركزي بالبلدية مقابل وصل ايداع ويكتب عىل الظرف ال يفتح طلب عروض عدد 2020/2.

يغلق باب الرتشحات آليا يوم االثنني 20 جويلية 2020 عىل الساعة التاسعة صباحا يكون فتح العروض يف نفس اليوم عىل الساعة العارشة صباحا 
خالل جلسة علنية بحضور العارضني او من ينوبهم ويكونون مصحوبني  مبا يثبت صفتهم.

يبقى املشارك ملزما بعرضه ملدة 90 يوما ابتداء من اليوم املوايل للتاريخ االقىص لقبول العروض حدد مبلغ الضامن الوقتي مببلغ جميل قدره 
ثالثة آالف )3000(دينار.

بيان جامعة املتقاعدين
بعد اجتياز املرحلة الخطرة من وباء كورونا بسالم بدأت تدريجيا عودة النشاط النقايب مام سمح بعقد لقاء املكتب الجامعي استعرض خالله أوضاع املتقاعدين واعد برنامجا 

ملتابعتها بصفة دقيقة وإيجابية ووقع االتفاق:
- العودة ملطالبة الحكومة اإلرساع بالرتفيع يف االجر األدىن املضمون بنسبة مهمة ومبفعول رجعي يضمن تحسن الظروف املعيشية ملتقاعدي الضامن االجتامعي.

- تحيني روزنامة رصف مستحقات متقاعدي الوظيفة العمومية والقطاع العام مع املطالبة باالرساع يف اإلنجاز.
سيشمل ذلك كامل املستحقات دون استثناء وسيتمكن كل متقاعدي القطاعات من حقوقهم دون اللجوء اىل االحتجاج أو التظاهر ما دام الصندوق متعهد بخالصها يف حدود 

السيولة املتوفرة.
سوف يطلب من املتقاعدين التظاهر والتجمهر وحتى االعتصام دفاعا عن حقوق متقاعدي الضامن االجتامعي املهضومة وللمطالبة بإلغاء القوانني املسلطة سيفا عىل جراية 

متقاعدي القطاع العام والوظيفة العمومية وأولها القانون 43 - 2007.
* الكاتب العام 
عبد القادر النارصي  

* بقلم: املنصف الحميدي    

األخرية  العرشية  هذه  يف  خاصة  العمومية  الوظيفة  متقاعدو  أصبح 
يعانون عديد الصعوبات املالية، نتيجة تدين جرايتهم الشهرية التي تصعد 
الجرايات  والتباطؤ يف تسوية  املتتايل.  الخصم  نتيجة  لتنزل مرات  أحيانا 
الراجعة إليهم آليا، كام يحصل عليها أبناؤهم النشيطون يف كل الألسالك 
الوظيفية. وأحيانا متس جراياتهم نتيجة الصعوبات التي متر بها الصناديق 
بل  أو صدقة  مّنة  ليس  عليه شهريا  يتحصلون  أنهم  والحال  اإلجتامعية 
ودائع اقتطفت من مرتباتهم منذ سنوات مرت عليهم ويف مراحل عمرهم 
ملا كانوا يعملون. ويقدمون تضحيات سخية للبالد واألجيال وخلقوا من 
والتونسية  الوطنية  اإلدارة  من  جعلت  ومتوسطة  عالية  اطارات  هؤالء 
وتدور  القريب.  الظرف  هذا  يف  منوذجا  الصحة  وبنات  رجال  مفخرة 
كنا  وما  املتقاعدون.  والنساء  الرجال  هؤالء  صنعه  مبا  اإلدارة  دواليب 

والذي  ادخارهم.  طال صندوق  الذي  الترصف  سوء  لوال  هذا  إىل  لنصل 
ينئ تحت عبء التوظيف الذي أحدثه العفو الترشيعي العام وأغرق به 
هذا الصندوق ليمنح العائدين للعمل جرايات منتفخة ال يقابلها خصم 
ومساهامت لهؤالء األعوان بل هبات بال مقابل آلالف من املنقطعني عن 
وظائفهم وساهم كل هذا يف عجز هذا الصندوق الذي انربى يقطع من 
التي تعود إىل املساهمني الحقيقيني خصام مهوال حتى تحول  الزيادات 
املقدار الراجع إىل املتقاعد زهيدا يف حدود الثالثني دينارا أو أقل من ذلك 
مساهامت  إىل  إضافة  من جوع.  تغني  وال  تسمن  ال  هزيلة  يف حصيلة 
متواصلة لدعم الصندوق نفسه الذي ميد أيديه لدولة هي يف حد ذاتها 
تخرج  وال  بها  يرصح  ال  وعطايا  وهبات  املتتالية،  القروض  عىل  تعيش 
للخصم  تتعرض  املتقاعد  جراية  وأصبحت  للعموم.  ومحاصيلها  أرقامها 
الدائم يف كل شهر وكل سنة لتزداد هذه النسبة تصاعدا. وبالتايل تقهقر 
ميكن  كان  حني  يف  املجبى  دولة  يف  للجباية  تخضع  التي  الجراية  هذه 
عديد  عرفته  كام  صعودا  لتزداد  النقصان  من  الجرايات  هذه  تسلم  أن 

البلدان الشقيقة واملجاورة وحتى الصديقة. وأن تتجه الجباية إىل أصحاب 
الكربى  املشاريع  األعامل واملهربني واملضاربني وأصحاب  الرثوات ورجال 
جسم  عىل  كالطفيليات  ويعيشون  استكرشوا  الذين  والوسطاء  والسوق 
وصاروا  عددهم  ازداد  الذين  الفقراء  »الغالبة«،  دماء  ميتصون  الوطن 
ميثلون نسبا كبرية يف الرتكيبة السكانية لهذه البالد. ومرتباتهم وجراياتهم 
من  إذن  فالبّد  الخصم.  ومقصات  الجباية  مطارق  فوقها  لتنزل  معلومة 
تناول هذا املوضوع بكل جّدية ومراجعة ذلك مراجعة شاملة، وتخليص 
جرايات املتقاعدين من هذه اإلجراءات السلبية والتي أريد بها أن تكون 
اآلباء  بهؤالء  الرب  قيم  وثابتة. ومن  دامئة  بها تصبح  فإذا  وقتية وظرفية، 
والرفق بهم وهم يف أشد الحاجة إىل اإلعانة واألخذ باليد وأغلبهم تقدم 
بهم العمر، ويقتنون أدوية ألمراضهم املزمنة يف زمن عّز فيه هذا الدواء 
جانب  إىل  مكلفا  وصار  العمومية،  املستشفيات  صيدليات  عن  وغاب 

تكاليف متعددة صارت باهظة بفعل الغالء املشط وتدهور الدينار.
* مربٍّ متقاعد وكاتب وإعالمي. 

اتركوا متقاعدينا بسالم

سيدي  بساقية  والطفولة  للشباب  املندمج  املركز  من  كل  يعتزم 
واألحذية  والصيفية  الشتوية  باملالبس  للتزود  استشارة  إجراء  يوسف 
السنة  وذلك خالل  قسطا   20 من  متكونة  لقامئة  وفقا  الصيف  ولباس 

.2020
وسحب  الرشوط  كراس  عىل  االطالع  املشاركة  يف  الراغبني  فعىل 
سيدي  بساقية  والطفولة  للشباب  املندمج  املركز  من  العروض  ملفات 
للشباب  املندمج  املركز  مغازة  اىل  العينات  تقديم  يقع  كام  يوسف 
والطفولة بساقية سيدي يوسف قبل يومني من آخر أجل لقبول العروض 

مرفوقة بجدول يف الرموز )ملحق عدد 07(.
بالربيد  أو  الوصول  مضمونة  الربيد  طريق  عن  العروض  ترسل 
سيدي  بساقية  والطفولة  للشباب  املندمج  املركز  مديرة  باسم  الرسيع 
يوسف ص. ب. 34 الساقية 7120 أو تسلم مبارشة اىل مكتب الضبط يف 
ظرف خارجي باسم السيدة مديرة املركز املندمج باقية سيدي يوسف 

مقابل وصل إيداع يثبت تاريخ الوصول.
وقد ُحّدد آخر أجل لقبول العروض ليوم 30 / 06 / 2020 حسب 
بساقية سيدي  والطفولة  للشباب  املندمج  للمركز  الضبط  ختم مكتب 

يوسف ويكون ختم مكتب الضبط هو الدليل املعتمد.
وترسل العروض عىل النحو التايل:

منفصلني  ظرفني  يف  املايل  والعرض  الفني  العرض  تضمني  يجب 

ومختومني يُدرجان يف ظرف يتضمن الظرف الخارجي اىل جانب العرضني 
الفني واملايل الوثائق اإلدارية.

ثالث خارجي يختم ويكتب عليه مرجع طلب العروض موضوعه.
I الوثائق اإلدارية:

1 - شهادة يف الوضعية الجبائية )األصل أو نسخة مطابقة لألصل( 
سارية املفعول.

االجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق  يف  انخراط  شهادة   -  2
)نسخة(.

بالجمهورية  املقيمون  العارضون  يقدمه  الرشف  عىل  ترصيح   -  3
التونسية بأنهم ليسوا يف حالة إفالس أو تسوية قضائية طبقا للرتاتيب 

الجاري بها العمل )ملحق عدد 2(.
إجراءات  مختلف  عىل  التأثري  عدم  يف  الرشف  عىل  ترصيح   -  4

االستشارة )ملحق عدد 03 (.
5 - ترصيح عىل الرشف يقدمه العارض بأنه مل يكن عونا عموميا 
لدى اإلدارة أو أنه مىض عىل انقطاعه عن العمل بها 05 سنوات عىل 

األقل )ملحق عدد4(.
6 - كراس الرشوط اإلدارية والفنية يف نسخته األصلية ممىض عليه 

يف جميع صفحاته من طرف العارض ويحمل طابع املؤسسة.
7 - نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.

العروض  طلب  لوثائق  املصاحبة  املزود  عن  إرشادات  بطاقة   -  8
معمرة وممضاة )ملحق عدد 01 (

II - العرض الفني: ويحتوي عىل 
التسليم خاص باألقساط من 01 اىل 19 ال يتجاوز  التزام مبوعد   -
ستني يوما وال يتجاوز 15 يوما للقسط 20 )ملحق عدد 5( بالنسبة اىل 

العارضني املشاركني يف هذا القسط.
الفنية  واملواصفات  والقياسات  واأللوان  الكميات  بتسليم  التزام   -

املطلوبة لجميع األقساط املشارك بها )ملحق عدد6(.
III - العرض املايل: ويحتوي عىل:

- التزام املايل )لجميع األقساط املشارك بها(
- جدول األسعار

- القامئة التقديرية 
- يبقى املشاركون ملزمني بعروضهم ملدة 120 يوما ابتداء من اليوم 

املوايل آلخر أجل لتقديم العروض 
وقد حدد تاريخ انعقاد جلسة فتح العروض املحتوية عىل الوثائق 
عىل   2020  /  07  /  01 ليوم  علنية  جلسة  يف  واإلدارية  واملالية  الفنية 
للشباب  املندمج  للمركز  االجتامعات  بقاعة  صباحا  التاسعة  الساعة 

والطفولة بساقية سيدي يوسف. 

وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السنّ 
المندوبية الجهوية للشؤون المرأة واألسرة بالكاف

المركز المندمج للشباب والطفولة بساقية سيدي يوسف 
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ثقافة شخصيات

شمس الدين العوين     

ألوانها  تعّدد  حيث  من  بتميّزها  عرفت  تونس  يف  التشكيلية  التجربة 
وتياراتها وتجاربها، ذلك أنها نهلت من خصائص الحياة التونسية بشتى 
أطيافها وإنجازاتها إىل تيارات الحداثة الفنية التي عرفتها أوروبا والعامل 

بصفة عامة.
من بني هذه التجارب نذكر تجربة الفنان التشكييل الهادي فنينة أصيل 
بأملانيا  وخاصة  أوروبا  من مسريته يف  فرتة  الذي قىض  الحاممات  مدينة 
الرزاق  عبد  منهم  آخرين  مع  برز  أنه  كام  املعارض،  عديد  أقام  حيث 
الساحيل وعيل بن سامل ضمن تجربة االحتفاء بالخصوصية الفنية والثقافية 

املحلية بالخصوص...

ماذا لو يأخذ فنان ما شكل مدينة بأرسها...األمكنة و العنارص و التفاصيل 
و العطور...الحاالت و األحوال..نعم  تلك هواجس الفنان الطفل يف العقد 
الثامن من حياته التي طوع حيزا كبريا منها للون و فتنة القول بالجامليات 
يرتجي شيئا من البهجة و السعادة و الدفء يهديها لالنسان يف هذا الكون 
التي  و  املتعددة  الحاممات  ألوان  عاتية شتى....هي  رياح  تتهدده  الذي 

تختلط لتشكل عالمات بامضاء عم الهادي..

األلوان  الرجل من سنوات مييض مع  األسئلة.....عرفت  و  الحياة  الفن..و 
منذ طفولته األوىل ال يبحث عن يشء سوى أن يغوص يف كنه األشياء و 
التفاصيل و العنارص و كل ما من شأنه أن مينحه شيئا من زاد الرحلة و 
منها  و  بلدان  عدة  اىل  سلكها  التي  املربكة  و  الصعبة  الطريق..الطريق 
بالخصوص أملانيا التي تلقى فيها و منها الكثري..الخربة و الفن  و النظرة 

لألفكار و الربامج و املشاريع..

»...كاأللون عىل قلقها الدائم
ال يشء يأرسه...

يعرص  الحكايات و الذكرى
و من فكرة يكتفي بالسؤال الرهيب

هو من يسمع غناء املرتوكني و املنسيني
أو ينتبه للكارثة

يف قلبه أغنيتان :
الحاممات ....فلسطني

لذلك هو يلهو بالوجوه و األمكنة
يقف عند اللوحة يف جنون كالعاصفة
رجل تراه يف القامشة بالحرية العظمى

البحر موسيقاه و الربج محنة التاريخ لديه
.....ولكنه الطفل العابث

يحنو عىل الضوء يحمله اىل
غرف القلب

و يطلق هيسترييا الضحك..

ساخرا من األكوان مثل فراشات من ذهب األزمنة....«.
 يف الفرتة األخرية ..هكذا و يف غفلة من الجميع..تم استهداف عدد من 
األعامل الفنية و التشكيلية ل«الدلفني » بالحاممات و يف رواقه ..اعتداءات 
االبداعي  الجهد  العبث بسنوات من  التمزيق و  للوحات عرب  بالتخريب 

لفنان تونس الكبري الهادي فنينة...

تجاوب  فني  معرض  عىل  العمل  هو  و  عاجال  و  حضاريا  كان  رده 
السياحي  باملركز  الرواق  رواد  و  لفنه  املحبون  و  الثقايف  الجمهور  معه 
 Nous devons remédier( لسانه  بالحاممات..الرد هو وكام جاء عىل 
 cette maladie: » Le Vandalisme » en Tunisie, par l›amour et

)! ..le pardon

نعم هكذا هي عناوين الفن لدى الدلفني الحاممي..الفنان الهادي فنينة 
بالفن..بالحب  الفوىض  التخريب  العبث و  أجاب مبعرض خاص ملواجهة 
والتسامح..لوحاته كانت باتجاه القول بالفن كمالذ وطريقة للنمو والتقدم 

و االرتقاء بالخطاب الجاميل و الوجداين و االنساين ..

قي تجربته  كانت هناك محطات خاضها  » الدلفني »  تجاه كائنات أخرى 
ال يهتم بها الناس و ال تخطر  أحيانا عىل مخيالتهم..أراها اآلن يف اللوحات 
مبرسم عم الهادي بالحاممات ..كائنات بأطياف أشكالها و ألوانها يف حاالت 
من الوله و االنتشاء ..هي سعيدة بنسيانها من قبل اآلخرين..كائنات ال 

تعرف العناية و ال الفرح ..
كان يحب الناس..الهادي فنينة ) الدلفني ( يذكر نصيحة أمه رحمها الله 
) حني تتعب يابني اتجه نحو الطبيعة ..البحر و األشجار و احمل زادك 
وقارورة ماء..الفرار اىل الطبيعة (..و هذا ماقاله الدلفني للسائح كنصيحة 
..و ذهب باتجاه البحر و مىش لساعات من الحاممات اىل قليبية ...ووجد 
راحته و استمتع و من التعب نام ملدة يومني ..و هذا ما جعله يستلهم 
( من  بيرت فوس   ( اسمه  و  أملاين   الحادثة..هو شاعر  منها..هذه  قصائد 
قبضت  التي  األلوان   (« الدلفني   « عن  أشعارا  كتب  قد  و  هافن  برمين 

عليها (  منها :

...ما رأيناه أشياء خفية..المرئية..

األشياء خارجة من أشياء ظاهرة و معلومة

الحاجة الغريبة خارجة عن حاجة مألوفة

الحاجات التي التنىس يف الحياة مختارة من الحاجات التي تنىس الحاجات 
التي ال ترى  من الحاجات امللموسة

دقات القلب التي ال تسمع هي التي ترسم

...............

السعادة الكربى ..الحب أو العذاب
جراح العروق و القلوب املفتوحة ..

قامات املساء مثل أزقة تطول من لهب حار كالحقيقة
من الطفولة يظهر الوقت بال نهاية عند النور

يف النجوم يف الهواء ..
الرسام يلون جوابه عىل قامشة من نجوم

يرسم افريقية ..املوت يخرج رائحته من أوروبا التي
توفيت من فرتة

وهذا الضوء الصغري يحفظه فنينة يف غرف القلب
ويهدينا صربا و طامنينة من ذلك القلب الذي يحفظ فيه الضوء الصغري 

عىل

جدران مضيئة
يف حياته يف أوج موته يرسم الهادي فنينة النور الذي ال يخفت..

هكذا يسمع الدلفني الحكايات املنسية للناس و للمنسيني ومينحهم شيئا 
من طامنينة الذات..هو يوزع املعنويات و التفاؤل و اآلمال..و يحب..تهنا 
يف الحكاية التي تقول الكثري..و تكشف شيئا من البورتريه الناعم للفنان...
يف البحر الساحر للمدينة..يخرج الدلفني منتفضا من األعامق اىل ما فوق 
سطح الزرقة ..تتالىش كتل املياه..لتنبثق من الجسم الكبري أصوات وألوان 
بجملة  ملطخا  املكان  يف  هناك  لتضعه  الربج  تحمل  التي  الصورة  ..هي 
عالمات  لتشكل  تختلط  والتي  املتعددة  الحاممات  ألوان  ..هي  ألوان 

بامضاء عم الهادي..

الهادي هو ينرث األلوان يف اللوحات منذ أكرث من نصف قرن  يعود للمياه 

البحرية الصافية يستلقي عىل سطح مركب عمالق يطرح األسئلة..حاجة 
االنسان للفن التشكييل.. وما الفن قبل ذلك..ويف ما يفكر الفنان املبدع 
وكيف يسوق فنه وكيف يعيش..و املتلقي للفن والجمهور و...بحر آخر 

من الحرية التي تربز عىل شاشة عمالقة هي تونس..
ياسمينة خرضا  روايات  معها..  يسافر  يتأبط صاحبنا حزمة كتب  عندها 
غونرتغراس  رسده..  بفتنة  الباذخة..ألباركامي  بفرنسيته  يجنن  الذي 

..نيتشة..و غريهم..

تقول الحكاية يف النهاية أن الفنان التشكييل عم الهادي فنينة الذي ميسك 
بطرف من قامشة الحاممات ...تقتله األسئلة املحرية و ترهقه » حامماته 
» الجميلة..و أي قتل هذا و أي ارهاق يتوفران يف الظالل  عىل اللوحات 

وذلك منذ أكرث من نصف قرن  ..

هي لعبة الفن املحرية التي نخرج من خاللها من الحكاية اىل األرض..حيث 
بساتني الربتقال والزيتون التي يعشق عم الهادي أشجارها و جذوعها و 
أغصانها  يف حنان هائل لتغدو مثل بناته ..فنان يالطف األشجار و الناس 
القلب..و  الفن و االبداع..الحكاية حقيقة بلون  واأللوان... ولكن بجنون 
القلب مجال للحب ...و ما الفن بالنهاية اال ذاك العناد الجميل والدأب 

الكبري..و الصرب األنيق...
الدلفني هو هذا الرجل الذي أحب الفن و الحاممات و الناس..و أعطى 
الكثري..اآلن نبعد عن فكرة الحكاية ...فهو الفنان الذي ابتعد عن العواصم 
و  االبداع  و  حيث..التجربة  بالحاممات  مرسمه  من  ..نأخذه  صخبها  و 
العطاء..الدلفني الهائج يف داخله وداعة ال توصف..و حب كبري..لالنسان..

التجاري  املركز  بقلب  املعرض  و  باملرسم  لعمله  للحاممات..لتونس.....و 
بالنهاية  و  األمنيات..والحلم..  كبري..األثر..و  الياسمني..فنان  بعاصمة 
يكشف الدلفني عن حبه الدفني ..و هو يجلس قبالة لوحاته..و يفتح كتبه 
االعتداء عىل  رغم  يفلسفها..و  و  ..يطرحها  األسئلة  مع  تواصال  للعابرين 

لوحاته التي هي مبثابة ابنائه و روحه و أغىل ما عنده..
يف تجربته  أطوار مسرية لفنان كبري يحتفي بالناس ويتناغم مع ايقاعهم 
ويسعد مثلهم بالبهاء التونيس عرب العنارص و التفاصيل و األشياء الجميلة 
يف  بالناس  املعنية  الجاملية  املغامرة  يف  عميقا  الذهاب  هذا  هو  والفن 
و  بحرها  و  بناسها  الحاممات  أحب  فنينة  وشجونهم..الهادي  شؤونهم 
رباطها و عطورها و زرقتها و تاريخها و أكرث من ذلك بكونها قطعة من 
هذي البالد الجميلة ..تونس...الفنان الهادي فنينة فنان و انسان  حارس 

ذاكرة الحاممات الجاملية و الوجدانية.. 

الفنان الهادي فنينة : 

ان مواجهة العبث و التخريب الفوضى تتم بالفن..بالحب و التسامح
* شمس الدين العوين      

 
تنتظم جمعية السينام الوثائقية التونسية فعاليات الدورة الثالثة ملهرجان 
السينام الوثائقية املتوسطيّة عرب األنرتنات يف تونس يف الفرتة من 08 إىل 
21 جوان الجاري وذلك بادارة املخرج فتحي سعيدي برشاكة مع وزارة 
وثائقي  نشأ  وقد  والصورة.  للسينام  الوطني  واملركز  الثقافية  الشؤون 
املتوسط من رغبة وإميان للمرشفني عليه بتعريف التونسيني عىل السينام 
السينامئية  اللقاءات مع األعامل  إتاحة وتعزيز  اإلبداعية ومن  الوثائقية 
بالواقع  متعلقة  مواضيع  أعاملهم  يف  يتناولون  الذين  األفالم  ومخرجي 
املرشوع  وإشعاع  ترسيخ  املساهمة يف  اىل  املهرجان  ويهدف  املتوسطي.. 
وتنّوعا  واستقاللية  إبداعا  األفالم  أكرث  عن  دامئا  البحث  ضمن  التونيس 

والتزاما.
الثقافات  عىل  باالنفتاح  يسمح  األفالم  خالل  من  املدعّوة  البلدان  تنّوع 
بالقضايا  الوعي  مستوى  عىل  للتعرف  املختلفة  الحياة  وأمناط  األخرى 
أخرى  فرصة  وهو  وضوحا.  أكرث  والحالية  املاضية  املآيس  وجعل  العادلة 
الكتشاف وجهات نظر املخرجني تجاه العامل الذي يحيط بنا حول تعقيداته 
وأخباره ألخذ الوقت للتساؤل وفهم القضايا املعارصة... كام تتجه الدورة 
كام  للمخرجني  الذاتية  واملقاربات  الوثائقية  األجناس  تنويع  نحو  الثالثة 
تأيت انطالقا من الوعي بأهميّة اإلستمرار يف إحياء السينام ودعم املخرجني 
هذه  تحولت  ذكر  ملا  ونتيجة  ولذلك   19 كوفيد  تأثري  تحت  وأعاملهم 

الدورة إىل إفرتاضية
ومن أهداف الدورة أيضا االستفادة من التجربة الرقمية للسامح بتوزيع 

أكرب لألفالم الوثائقية.
تتكّون من 26 فيلام متميّزا من آخر  الدورة مجموعة  برنامج هذه  ويف 
ما صدر من األعامل السينامئية الوثائقية وقد تّم اختيارها بدقة وعناية 
من جملة ما يزيد عن 400 فيلم مسجل، سيتم عرض بعضها ألّول مرّة 
يف تونس. ومن الدول املشاركة من خالل األفالم نذكر  الجزائر، البوسنة 
والهرسك، إسبانيا، مرص، فرنسا، اليونان، إيطاليا، لبنان، فلسطني، الربتغال، 

رصبيا وتونس...
االعالمي  وامللحق  الدورة  بالغ  حسب  دامئا  املطروحة  املواضيع  ومن 
املكلف باالتصال واالعالم األستاذ رياض البوسليمي نجد املشاركة املدنيّة 
والتضامن االجتامعي، نظامنا االقتصادي واألمناط الجديدة للعمل، الدفاع 
مع  اإلنسانية  والعالقات  اإليكولوجيا  واملهمشني،  األقليات  حقوق  عن 
البيئة، املهاجرين وتجارب املنفيني، استكشاف عوامل موسيقية ومساهمة 
هذه الفنون يف التقارب بني الشعوب، من الرحالت يف واقع العامل الريفي 
عىل  الضوء  تسليط  ومن  املدينة،  يف  الحق  إىل  التطلع  إىل  والصحراوي 
ومستقبل  والحارض  املايض  لفهم  التساؤل  إىل  املادي  غري  الثقايف  الرتاث 
التحرر من ثقل  الرغبة يف  الجذور واألصول إىل  البحث عن  غامض، من 

التقاليد ملزيد من الحريّة.
وتتمثل املشاركة التونسية يف فيلمني األّول طويل بعنوان »نعم، ال« ملحمود 
الجمني ويطرح موضوع العنرصية يف تونس والثاين هو بعنوان »دوري« 
وهو للمخرجة ماري ويطرح موضوع التجديد السيايس والتغيري من خالل 
البلدية لسنة 2018 من جهة قفصة... دورة  قصة مرتشحتني لالنتخابات 

واعدة ونشاط نوعي يسعى إىل التميز والتواصل الجاميل والفني.

الدورة الثالثة لمهرجان السينما الوثائقية المتوسطيّة 

تجربة ثقافية رقمية يف األفالم الوثائقية

محمد العروسي املطوي  )الكتابات واملواقف (
* أبو جرير         

اتحاد  الصادرة عن  املسار يف طبعة ممتازة  العدد 120 من مجلة  صدر 
الكتاب التونسيني خصصت لشيخ االدباء  والرئيس االول لالتحاد ومؤسس 

املجلة االديب محمد العرويس املطوي :
الدين  صالح  الشاعر  الكتاب  التحاد  الحايل  الرئيس  بقلم  التقديم  كلمة 
كتااب  ان  أذكر  قائال   املطوي(  من  يشء  منا  كل  )يف  بعنوان  الحامدي 
املطوي  العرويس  اشرتيته يف طفولتي كان قصة )حامر جكتيس( ملحمد 
اشرتاه يل ايب رحمه الله وطيب ثراه وانا يف السنة السادسة ابتدايئ.. فعل 
ذلك بعد ان الححت يف طلبي تطبيقا الوامر معلم العربية آنذاك الذي ما 
فتئ يذكرنا بأن نشرتي كتبا ونطالعها وقد احتفظت بذلك الكتاب سنني 
طويلة معتربا اياه نواة مكتبتي الخاصة  وقد كنا ونحن صغار نحسب ان 
مؤلفي الكتب هم بالرضورة اناس من املايض وال بد ان يكونوا يف عداد 
االموات وما كنت اظن ان رحلة االيام ستوصلني يوما اىل مجالسة  صاحب 

اول كتاب اقتنيه...
الدين  صالح  الشاعر  استعمله  الذي  الكتابة  اسلوب  أن  نستنتج  وهنا 
الحامدي شبيه باملقاالت التي كان يحربها شيخ االدباء كام سامه خليفته 
عىل رأس االتحاد الشاعر امليداين صالح.. وقد نلمس يف كلمة صالح الدين 
او  جايلوه  ممن  وللبعض  املطوي  للعرويس  الوفاء  بني  املزج  الحامدي 
عارصوه كامليداين بن صالح وعثامن بن طالب ومحمد الهاشمي بلوزة.. 
الكتاب  اتحاد  منظمة  قواعد  اسسوا  الذين  االوائل  اخالق  انها  يقول  إذ 
التونسيني التي نتحمل اليوم بكل فخر وادراك لجسامة موسؤولية تسيريها 
وما كنا لنتوق مبقدار بسيط يف اضطالعنا مبهامنا لو مل نحمل يف داخلنا 
التونسيني محمد  االدباء  اياها شيخ  التي علمنا  املبادئ والقيم  شيئا من 
العرويس املطوي من خالل سريته التي تعد نرباسا لكل مبتغ لالدب وعاشق 

له.
كلمة العدد جاءت بإمضاء الدكتور عادل خرض بعنوان )محمد العرويس 
اياه  االبداعية لالديب واصفا  بالسرية  الكتابات واملواقف( مذكرا  املطوي 
وكاتب  والشاعر   والكبار   للصغار  القاص  فهو  الجمع   بصيغة  باملفرد 

املقالة الصحفية والباحث واملحقق  واملؤلف 
املرسحي..

 ...( رواية  البوجديدي  عيل  الدكتور  وتناول 
رؤية  من  البعث(  كتاب  الضحايا...  ومن 
الواقع اىل رؤيا العامل (محمد العرويس املطوي 
للعامل  االديب  رؤيا  تحليله  أبرز يف  إذ  مثاال  
املغبون  النص  خالل  من  واالنسان  والكون  
مثل  االخرى  رواياته  خالف  عىل  واملهمش 
الدكتورة  وخصت  املر(  )التوت  او  )حليمة( 
مبقاربة  )حليمة(  رواية  السنويس  نرسين 
نقدية بعنوان )املرأة املقاومة والرواية قراءة 
جندرية يف حليمة( من خالل الهوية الجنسية 
الرجل:  دون  املرأة  والهوية  الثقايف  والبناء 

انثى: رجل: مرشوع الوجود: الزواج..
اما الدكتور محمد عيل املوساوي  فقد تناول 
العرويس  لالديب  الشعرية  االعامل  بالدراسة 
موقفا  املبدعة  الكتابة  خالل  من  املطوي 

شامال. وقد تطرق اىل:
معرفة  املطوي  العرويس  اعامل  يف  الشعر   -

كلية وموقف شامل 
- كتابة الجامل وجامل الكتابة 

- الكتابة موقفا وطنيا 
- الكتابة موقفا من الكتابة.

ونجد يف العدد نفسه من مجلة املسار مقالة مهمة لالستاذ عبد الرزاق 
خالل  من  الطفل  مالمح  بناء  يف  الثقافية  الوسائط  دور  عن  السومري 

كتابات العرويس املطوي املوجهة لالطفال والشباب..
* اشكال الحدث يف مناذج قصص العرويس املطوي.. محسن القرسان 

* يف الكتابة التاريخية عند العرويس املطوي.. السرية عىل التاريخ يف سرية 
القريوان بقلم  الدكتور زهري تغالت 

مع  رصاع  رحلة  املطوي  العرويس  محمد   *
 : والنرش  االبداع  لحرية  وانتصار  الرقيب 

محمد صالح مجيد.
الطفولة  الصدى:  رجع  يف  والزمان  الكيان   *

أمنوذجا بقلم الدكتورة سلمى العطي.
ومن  املطوي  العرويس  محمد  كتب  هل   *

الضحايا؟ الدكتور مختار العبيدي.  
واختتمت املجلة بحوار أجراه محمد الصادق 
عبد اللطيف مع االديب املحتفى به  وشهادة  
العرويس(  )يس  بعنوان  عبيد  سوف  للشاعر 
وكام وصف سوف عبيد العرويس املطوي انه 
فقد  بطرف  كل يشء  من  أخذ  الذي  االديب 
أخذت شهادته من حياة االديب من كل يشء 
عرفت  )كيف  بعنوان  ثانية  وشهادة  بطرف 

الفتى( لألستاذ عمر بنور..
ُخّصص  الذي   )120( املمتاز  االخري  العدد 
مبناسبة  املطوي  العرويس  محمد  لألديب 
املؤوية   تعترب وثيقة مرجعية عن تراثه االديب 

ومواقفه الفكرية.

* األديب محمد العروسي المطوي:
تخرج  العريب  والوطن  بتونس  الفكر  دنيا  يف  البارزة  الوجوه  أهم  أحد 
الديبلومايس  بالحقل  التونسية وعمل مدرسا فيها ثم عمل  الجامعة  من 
عديد  وتحمل  التونسيني  الكتاب  اتحاد  ورأس  النواب  مجلس  يف  ونائبا 

املسؤوليات يف اتحاد الكتاب العرب كتب:
القصة القصرية.. والقصص االطفال والرواية املرسحيات واملقالة الصحفية 
واالدبية وألف يف التاريخ االسالمي واملوسوعات.. وتراثه يحتاج اىل البحث 

والتنقيب والفحص..



الخميس 18 جوان 2020 - العدد 1595  21الخميس 18 جوان 2020 - العدد 1595 20
ثقافة ثقافة

كلمـة حق:

تونس: األزمة والتحدّيات
النفطي حولة/ ناشط نقابي

منذ انبالج فجر انتفاضة 17 ديسمرب 2010/ 14 جانفي 2011 التي ُخطَف 

امللتحف  الديني  بشّقيه  اليمني  املتمثلة يف  الردة  قوى  الثوري من  مسارُها 

الّدولة  وبالتّايل  السادسة  اإلسالمية  الخالفة  أنصار دولة  األردوغاين،  باإلسالم 

الدينية العتيقة، واليمني الليربايل امللتحف بالحداثوية، أنصار الدولة املدنية 

العميقة. إذن منذ آذن أفق وشفق ذلك الصبح املخطوف واملغدور به، وتونس 

الدولة املدنية الحديثة وشعبها يعانني األزمات الجّمة والتحديات اململّة. منذ 

الدولة املختطفة وشعبها املستضعف  الربيعي/ العربي وتونس  الزمن  ذلك 

وطالت  طالت  التي  والتحديات،  األزمات  هذه  جحيم  من  األمّرين  يعانني 

معها األمراض واملأساة. عاما بعد عام، وسنة بعد سنة والشعب يعيش عىل 

وقع األماين والذكريات. طيلة عرش سنوات عجاف وتونس املسكينة وشعبها 

املسكني يعيشان عىل سنفونية االنتقال الدميقراطي األعرج. طيلة عقد كامل 

التّقوى  معجون  أصحاب  من  الله،  أعزكم  امليامني  الجدد  حّكامنا  ومازال 

والتلوين،  والحداثة  القرسي  التحديث  إىل أصحاب معجون  املبني،  واإلميان 

يلوكون عىل مسامعنا وأنظارنا عجني دميقراطية ال تسمن وال تغني من جوع، 

وتعيش  السيايس،  واملال  النفوذ  جامعات  شطحات  عىل  ترقص  وانتخابات 

من  جزء  بتحقيق  حلم  طاملا  شعب  ومآيس  وآهات  عذابات  حساب  عىل 

أحالمه وطموحاته يف الخروج من أحزمة الفقر والبؤس والخصاصة والفاقة 

كل شعوب  تؤمن  كام  آمن  وطاملا  الجياع.  الجوع وغضب  وكفر  والحرمان 

الدنيا قاطبة بحقه يف التحّرر من االستعامر املعلن والخفّي وقيود صندوق 

النقد الدويل ورشوطه املجحفة، التي مل تزده إال قيودا وأغالال. ومل تعمل إالّ 

عىل تكبيله وتقييده بسالسل االستدانة الخارجية ومبفاعيل نظام االستعباد 

هو  هذا  املحلّيني.  وأدواتها  العاملية  املالية  األوليغارشة  للطغمة  والعبودية 

الرهينة وشعبها املسكني السجني وسط طالطم رياح  حال تونس املسكينة 

االنتقال الدميقراطي املشكلة الذي مل يزد املشهد السيايس التونيس إالّ تعقيدا 

وارتباكا. فمن برملان عىل دستور برمير 2 قّد عىل القياس مع الشيخ والحاج 

واملريد واملوسيو)le monsieur( و»الخواجة« ومع جاك وجون، أي قّد عىل 

شاكلة ال غالب وال مغلوب، إىل حكومات متعاقبة متناسخة، واحدة تنسخ 

أختها. وال تلد إالّ فاجرا سمسارا يتاجر باسم آالم الناس، ويزيد من الخّنس 

والوسواس، الذي يوسوس يف صدور الناس من الجنة والناس. إىل رئاسة وما 

هي برياسة، إمنا هي فاقدة لكل صلوحيات الرئاسة والسياسة، ومن ساس 

ويسوس بالسياسة.

تداعيات  من  الخوايل.  العجاف  السنوات  هذه  يف  بالدي  حال  هو  هكذا 

أزمات اجتامعية واقتصادية وسياسة، إىل أزمات يف الحكم وتفريق للسلط، 

وال  رقيب  بال  والشطحات،  الصيحات  منها  تفوح  رائحته  صارت  برملان  إىل 

حسيب، ما عدا األصوات الناعقة بالكالم القبيح، والهيجان واملدح واملديح.

هذا هو حال بالدي هذه األيام، والقوى الحقيقية الوطنية والتقدمية التي 

وجب أن تقطع مع هذا الواقع املتخلف والرديء غارقة يف الّسبات العميق 

والسباب وناسها والشعب نيام. أليس يف بالدي حكامء وعقالء ونزهاء؟ أليس 

والخونة  األغبياء  غري  بالدي  يف  يعّشش  أال  أوفياء؟  ونساء  رجال  بالدي  يف 

والسامرسة والعمالء؟ أال يوجد يف بالدي من يعيد إىل تونس روحها ومجدها 

استقاللها  عن  يدافع  من  بالدي  يف  يوجد  أال  ومناعتها؟  وسؤددها  وعزّتها 

وتحّررها من كّل رّش مستطري بعيدا عن كل املحاور ومعاول الهدم واملعاول؟ 

ومتى سينبلج الفجر يف بالدي من جديد؟ ومتى سنعيد للمسار الثوري روحه 

ماضيا  تونسنا  أمناء حقيقيني عىل  نكون  ومتى  املنهوك؟  املستلبة وجسده 

وحارضا ومستقبال؟

*حسني عبد الرحيم    

لتمتلئ  عيىس«  إمام  »الشيخ  واملغني  املوسيقي  الفنان  وفاة  ذكرى  تأيت 
وشابات  شبان  بذلك  يقوم  ذاكراه  بتحية  االجتامعي  التواصل  شبكات 
آبائهم  استمعوا ألغنياته سواء من  وإمنا  أمامهم  يغني  يعارصوه وهو  مل 
وأمهاتهم يف املنازل وهم الذين احتفظوا بتسجيالت الشيخ كعالمة عىل 
التزامهم بالكفاح االجتامعي والسيايس وتشهد تسيجيالته عىل اليوتيوب 
زيارات مبئات األلوف كل يوم من بقاع العامل كافة وتشهد حتى وسائل 

اإلعالم الرسمية واملحافظة بث ألغانيه متواتر.
بأغاٍن  الحدود  تجاوز  عريب  مغنٍّ  مع  قبل  من  يحدث  مل  بالذات  وهذا 
وموسيقى تندد بأوضاع معايشة وتدعو للتغيري وتُعيل من قيم املقاومة 

والكفاح إال باستثناء »الشيخ سيد درويش«.
كان الثاليث »إمام عيىس« و»أحمد فؤاد نجم« و»محمد عيل« قد جمعتهم 
األقدار يف بيت قديم يف أقدم مناطق القاهرة الفاطمية »درب سعادة« 

يف »خوش قدم« .
كان »نجم« خارجا من السجن الجنايئ بعد حياة مريرة يف ملجٍإ لأليتام 
وكان  االجتامعي،  الرصاع  أو  بالسياسة  عالقة  لها  ليس  أزجاال  ويكتب 
»إمام« يغني مع السنيدة خلف »الشيخ زكريا أحمد« ويقوم باألذان يف 

مسجد صغري بالدرب، وكان »محمد عيل« يصنع املصاغ.
أتت هزمية يونيو 1967 يك تهتز لها مشاعر املرصيني ويصاب العرب من 
قدم  عىل  املراجعات  وكانت  عميقة  حضارية  بصدمة  للمحيط  الخليج 
وساق يف كل تجمعات السياسيني واملثقفني والنقابيني وخرجت يف حينها 
»الحركة الفلسطينية للتحرر الوطني بشعار »حرب التحرير الشعبية« كام 
بتونس  مرورا  الرباط  من  الجديد  اليسار  منظامت  من  العديد  تشكلت 

والقاهرة وبريوت حتى بغداد.
غري املتوقع عىل اإلطالق هو خروج التعبري الفني عن كل ذلك من زنقة 
»باب  العتيقة  للقاهرة  اململويك  الباب  بجوار  املجهولة  قدم»  »خوش 

زويلة« والذي كان يُشنق ويُعلّق عليه املتمردين.
رجعة  محىل  يا  باطننا..  تحت  خبّطنا  لله  »الحمد  أغنية  البداية  كانت 
ظبّاطنا من خط النار« وتبعتها »يعيش أهل بلدي« و»توت حاوي« وكان 
الصحافيون اليساريون يرتدون الحوش رسا ويحملون التسجيالت لتنترش 
عربهم يف منتديات الُكتاب واملثقفني ومل تكن هناك حفالت عامة ممكنة 

للثاليث بينام كان هناك خواص يخاطرون برتتيب جلسات للمجموعة يف 
بيوتهم.

 1973  ،1972  ،1968 يف  الطالبية  الحركات  خروج  كان  الحاسم  التغري 
»اتجمعوا  التحرير  الجامعة واعتصام  ليغنوا يف مدرجات  الثاليث  وذهاب 
العشاق« و»جيفارا مات« و»هويش منه« و»يافلسطينية« وكانت مقرات 
منظمة التحرير الفلسطينية ونقابة الصحافيني هي املواقع االوىل للحفالت 

الجامهريية للشيخ.
النسيج  وعامل  حلوان  عامل  ومع  الطالب  مع  للثاليث  املتواتر  االعتقال 
الثوري  يف اإلسكندرية عامال جديدا لتوسع مستمعي ومرّددي هذ الفن 
جعلته  الكاسيت  ثورة  ولكن  الرسمية،  امليديا  تبثه  ال  والذي  الجديد 
مسموعا عرب العامل كله. حمله الطالب مخفيا عن أعني الرقباء وعربوا به 
الحدود لينرشوه يف باريس ولندن ونيويورك. وحمله الطالب وهم عائدون 

يف العطل إىل الجزائر وتونس والرباط.
الفلسطينية«  التحرير  للثاليث كان إىل بريوت مع »منظمة  الخروج األول 
امتأل  املغاربية حيث  الطالبية  وبعد سنوات إىل »باريس« مع املنظامت 

مرسح »األماندية« بعرشات األلوف كانوا يحفظون األغاين عن ظهر قلب.
التحررية  للحركة  الثوري  للُمغني  الشيخ  تحويل  يف  الحاسمة  الجولة 
العربية كانت الجولة التي نظمها االتحاد العام التونيس للشغل يف مقرات 
السابقني  القادة  من  العديد  عليها  أرشف  والتي  واحتفاالتها  املنظمة 
والحاليني للمنظمة الشغيلة وكذلك قيادات من االتحاد العام لطلبة تونس 
وأصبحت »شيد قصورك« مبثابة النشيد الرسمي يف اإلرضابات واملظاهرات 

العاملية والطالبية.
جوالت أخرى يف املغرب العريب يف الجزائر واملغرب عممت الوجود النضايل 
لفن وتجربة الثاليث وترافق مع ذلك طبع دواوين »الفاجومي« والكتابة 

عنهم من قبل مثقفني وكتاب وصحافيني معروفني.
مع نهاية القرن العرشين وخفوت الحركة الجامهريية الثورية مع صعود 
تجاوزها  تم  قد  وإمام«  »نجم  مرحلة  أن  للبعض  بدا  السيايس  اإلسالم 
وحلت محلها تسجيالت »كشك«. لكن الثورات العربية يف تونس والقاهرة 
النشيد  وجه  إىل  »إمام«  أعادت  والخرطوم  وبريوت  ودمشق  وصنعاء 
وُسِمعت أغانيه يف ميادين الثورة وحتى التلفزات واإلذاعات والفضائيات 
الرسمية والخاصة. ومل يعودا فنانيني للطليعة املثقفة بل لجامهري كادحة 
حكاية  تحيك  يك  للنور  خرجت  الوثائقية  األفالم  من  العرشات  ثورة.  يِف 

»درب سعادة«.
قاعود  لفؤاد  لحن  لكنه  فقط  نجم  فؤاد  ويغني ألحمد  الشيخ  يلحن  مل 
)اتجمعوا  فؤاد  العابدين  ولزين  رد(  فعل  لألمل-لكل  عمري  )وهبت 
العشاق-شيد قصورك-أنا الشعب(ولنجيب شهاب الدين )سايس حصانك( 
)يا  ولفدوى طوقان  املراكب(  -حلوا  ليه  بيضحك  )البحر  ولنجيب رسور 
)لو  الشاذيل  وملحمود  آت(  اآليت  )بكره  سيف  وملحمد  وحتام(  إالم  قوم 
علقوا يل مشنقة( وآلدم فتحي )يا ولدي( وآلخرين.. لكن »نجم« ارتبط 
التلحني  ورمبا  الغناء  يف  وملشاركته  إنتاجه  غزارة  إىل  نظرا  بالشيخ  اسمه 

وباألخص املعيشة املشرتكة يف الحوش القديم.
تفرقت السبل ولكن بقيت العرشة ومات الثاليث تاركني ألجيال جديدة تراثا 
من الفن الثوري لن ميحوه الزمن يقف شامخا مع فن »الناس الغيوان« 
وحدها  تونس  يف  يوجد  واليوم  البيض«،  و»الحامئم  املناجم«  و»أبناء 
الشيخ  الثمني وتسمي »أحباء  العديد من مجموعات تغني هذا املرياث 
الله الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم ومحمد عيل وصحبتهم  إمام«.. رحم 

الطيبة التي ال نهاية لطريقها.

حالة فن:

»الشيخ إمام عيسى«

يوميات رجل يف زمن الكورونا
* عبد الواحد السويح    )شاعر ومرتجم تونيس(    

- ِبْضَعة أَيَّاٍم َويَْنتَِهي اَلَْحْجُر.
اَل  إِنَُّهْم  َويرحلون.  باََلَهًة  مِبِزَاِجي  اِْشرَتَْوا  اَلَِّذين  اأَْلَْمَواُت  يُرَدُِّدَها  ُجْملَة 
اَلَِّذي  َوالتََّحوُُّل  اَلَْحْجِر،  يِف  َوأَنَا  َوَعيُْت  أَْن  ُمْنُذ  يَْجِري.  َما  َحِقيَقة  يَْعرِفُوَن 

. طََرأَ لَيَْس إاِلَّ مجرّد اِنْتقال ِمْن اَلَْحجِر اَلَْمَجاِزيِّ إىَِل اَلَْحْجِر اَلَْحِقيِقيِّ
ْعِر َعاَدة َما نَُحوُِّل اَلَْحِقيَقة إىَِل َمَجاٍز لَِكن اَلَْواِقع اآَْلَن ُهَو أَنَّ اَلتَّْجِريَد  يِف اَلشِّ
كَائَِناٍت  إىَِل  تََحوَّلَْت  اَلَْفنِّيَِّة  اَلُْمْصطَلََحاِت  َهذه  وَكُلَّ  َوالَْخيَاَل  َوالتَّْهِويَل 

َمْحُسوَسٍة.
مَثََّة أَْشيَاء اَل أَْمتَلُِكَها يِف بَيِْتي َوَعيَلّ أَْن أَْخرَج يَْوِميًّا اِلبِْتيَاِعَها. اَل مُيِْكُن أَْن 

نَْستَْغِنَي َعْن اَلُْخبِْز َواَل مَنْلُِك لأِْلََسِف اَل اَلُْفرْن اَلتَّْقلِيِدّي َواَل اَلَْحِديث.
اِت  ِمَضخَّ ِمْن  اَلُْمْنبَِعثَُة  اأَْلَْدِعيَُة  اَلَْعطَّاِر.  اِتَِّجاِه  يِف  ِْقّي«  اَلرشَّ »َحْوَمة  أُعرُب 
أَنِّني َشيَّدت  يَْوًما  َمْهزَلٍَة ظََنْنُت  إِىَل  إِىَل زََمٍن َمىَض.  تُِعيُديِن قرَْسًا  ْوِت  اَلصَّ
اِرِع َوتَلَْمُع يِف ِذْهِني ُصورَة  ِجَداًرا إْسَمْنِتيًّا يَْفِصُل بَيِْني َوبَيْنَها. أَِسرُي يِف اَلشَّ
يْطَاِن اَلَِّتي َجّسدَها اَلَْفنَّاُن َعبد اَلرَِّحاَمِن أَبُو زَْهرَة يِف أََحِد اَلُْمَسلَْساَلِت  اَلشَّ
َعاِء  ُع كُلَّاَم ُجوِبَه ِبالُْقرْآِن أَْو ِبالدُّ اَلَْقِدميَِة وَكَيَْف كَاَن يَتََهاَوى َويُِصيبُُه اَلرصَّ

أَْو ِبِذكٍْر اِلْسِم اَللَِّه.
َسَكنني  َهْل  يِن؟  اَلدِّ تُرََّهاِت  ِمْن  نَْفيِس  َخلَّصُت  ِحنَي  َواِهاًم  كُْنُت  َهْل 

يْطَان أَِخريًا فَأَْصبََحت ِفياَم أَنَا َعلَيِْه اآَْلَن؟ أَيُّ أََحاِسيس تَْنتَابُِني َولاَِمَذا  اَلشَّ
اِنْتَبَهُت  كَاَم  اأَْلَْدِعيَِة  تِلَْك  تََفاَهِة  إىَِل  أنْتَبه  لَم  يِن؟  اَلدِّ َعىَل  نِْقَمِتي  تَزَْداُد 
َا لَِهذِه  ْجعِ ِفيَها َوإىَِل فَرَاِغ َمَضاِميِنَها. َوُرمبَّ إِلَيَْها أَيَّام اَلَْحْجِر َوإىَِل تََهالُِك اَلسَّ
اأَْلَْسبَاِب اَل يَْسَمُعَها اَللَُّه. »اَل مُيِْكُن لَِمْن َخلْق َهَذا اَلَْكْون أَْن يَُكوَن أَبلَه« 

أقول َذلَِك يِف نَفيِس َواْشرتي اَلُْخبْز َوأعود أَْدَراِجي.
اأَْلَِخري  َوالْيَْوم  ُموَرافْيَا  أِلَلِْبريْتُو  ااَِلنِْتبَاه  َذاكَِريِت:  يِف  تَْستَيِْقُظ  كُتٍُب  ُة  ِعدَّ
لِِميَخائِيل نعيَمة َوأَْهل اَلَْكْهِف لِتَْوِفيِق اَلَْحِكيِم... أَْصبََحْت يِل اَلُْقْدرَُة َعىَل 
أََصاِبِعي  بنَْيَ  تَْجَمُع  آمِثَة كانت  َعاَلقًَة  أَنَّ  َواكتََشفُت  ٍء  إىَِل كُلِّ يَشْ ااَِلنِْتبَاِه 
يَها َخارَِج  َوَوْجِهي َوأيَنِّ قَِذٌر إىَِل أَبَْعد اَلُْحُدود َوأَنَّ اأَْلَْوقَاَت اَلَِّتي كُْنُت أَقضِّ
اَلْبَيِْت قَاِدرَة لَِوْحِدَها َعىَل إِقَْناِعي أيَنِّ ِفْعالً تََجاَوزَت اَلَْخْمِسنَي ِمْن اَلُْعْمِر 
َواكْتََشَفت أَيًْضا أَنَّ َولَِدي اَلّصغري اَلَِّذي كُْنُت أَْعترَِبُه ِطْفالً تستهويه لعبة 

االستمناء ِخلَْسة كُلَّ لَيْلٍَة.
أَفْتَُح ِحَسايِب َعىَل اَلَْفايسبُوْك. أَْصِدقَايِئ اَلْكتّاب يَتََفاَخُروَن ِبالُْكُنوِز اَلُْمتََوفّرِة 
لََديِْهْم َواَلَِّتي يْقبلُوَن َعىَل ِقرَاَءتَِها ِبَسبَِب اَلَْحظِْر فَأَنْزَِعُج كَِثريًا أِليَنِّ لَْم أَقَْرأْ 

كِتَابًا َواِحًدا ِمامَّ يَْعِني أيَنِّ اَل أرتقي إىل مرتبتهم.
َوأَتََساَءل:  َوُهَناَك  ُهَنا  اَلُْملَْقاة  َوتَرَْجاَميِت  وَكُتُِبي  اَلَْعِديَدة  نُُصويِص  ُل  أَتَأَمَّ
َهْل مُيِْكُن لِهذا اَلُْمْنَجِز كلّه أَْن يَْحِميِني ِمْن اَلُْكوُرونَا َوِمامَّ َوَراِء اَلُْكوُرونَا 
َوهل ميكن له أن يوفّر يل اَلطََّعاَم؟ أَطَْفايِل األَْربََعة َوأُّمهْم َوأَنَا، َمْحُكوُموَن 
ِبأَْن نَِعيَش ِبثُلِث اَلرَّاتِِب اَلَِّذي يَْذَهُب ثثُلْثَاُه يِف اِتَِّجاِه اَلُْقُروِض فاََم َجْدَوى 

ْعِر إِْذن؟ اَلشِّ
أفْتَح اَلتِّلِِفْزيُون َوأَتََجوَُّل يِف قََنَواِت اَلنَّاِيل َساْت بَْحثًا َعْن ِفيلٍْم تَاِفٍه أَنْتَِقيِه 
اَلَْعرَُب َعْن رَضُورَِة  اُد  اَلنُّقَّ َما قَالَُه  ِبِعَنايَة فَائَِقٍة. َويُْخطَر يِف ِذْهِني ِحيِنَها 
اَلَْجْمعِ يف النصوص بنَْيَ اإَْلِفَاَدِة َواإْلِْمتَاِع فَأَلَْعنُهْم َجِميًعا َوأمََتَنَّى لو يعرتضني 

ء أَْجَمل ِمن اإَْلِْمتَاِع َواللَّْعَنة َعىَل اَلِْعرَبِ  أحدهم ألحشو أيري يف إليته. اَل يَشْ
لََها  أَفْتَْح  لَْم  وَكَيَْف  َسَنًة  َخْمِسنَي  ِطيلَة  اَلِْقيَُم  يِفّ  تََحكََّمْت  كَيَْف  َوالِْقيَم. 

رَسَاِويلََها؟
رََجة  يَُقولُوَن إِينِّ َشاِعر َمْجُنوٌن َوُمتََمرٌِّد لَِكنِّي أَْدَركَت أَِخريًا أيَنِّ لَْم أَتََجاَوْز اَلدَّ
ْفَر لِلُْجُنوِن َوالتََّمرُِّد. كَاَن َعيّل أَنَّ أرْشَب يَْوِميًّا َوأَُضاِجَع ِمْن يَْعرَتِضِني  اَلصِّ
يف  يوما  اِْستََضافَتِْني  اَلَِّتي  اَلتِّلِِفْزيُوِن  لُِمِذيَعِة  أَقُوَل  أَْن  َعيّل  وَكَاَن  يَْوِميًّا 
رتَها اَلَِّتي  برنامجها الثقايف إِنََّها اَل تَْصلُُح إاِلَّ للِْفرَاش َوإنَّ أَْجَمَل َما ِفيَها ُمؤَخَّ

اَل يَْعرُِف رِسَّ َسَعاَدتَِها إاِلَّ قَِضيبي.
اَمء ِعْنَد نُزُوِل اَلَْمطَِر َوأَقُول لََها إِنََّها تَْنَهِمُر ِبُكلِّ َغبَاٍء  كَاَن َعيّل أَْن أَزُْجَر اَلسَّ

َعىَل اَلُْمُدِن اَلَْعاِهرَِة.
كَاَن َعيّل أَنَّ ألّغم طُرَُق اَلَْمَقاِبِر َوَساَحاِت اَلَْمَساِجِد أَيَّاَم اَلُْجْمَعِة َواأْلَْسَواق 
يْف  يِف رََمَضان ِبأَلَْغاِم ِشْعِريٍَّة أَْجَمع ُمْفرََداتَِها ِمْن دوِر اَلَْخناء وشَواطىء اَلصَّ

َوأَْعرَاس اَلُْفَقرَاِء.
ُموع يَْوًما َولَيْتَِني َما فَكَّرت َولَْو لرُِبَْهٍة يِف ِخيَانٍَة أََحدهْم. لَيْتَِني َما َذرَفت اَلدُّ

َوالَْحْجِر  اَلَْحظِْر  َهَذا  يِف  اآَْلن  لَِكنِّي  َمعنى  َصيَّاُد  أيَنِّ  أَْعتَِقُد  كُْنت  َوييِل  يَا 
لتَها  ٍء بَْل َحتَّى اَلَْمَعايِن اَلَِّتي أَْوَهمت نَْفيِس أيَنِّ َحصَّ اَلصحّي َخاٍل ِمْن كُّل يَشْ

تَتََهاَوى.
تَْستَِبدُّ  نعيَمة  ِميَخائِيل  ِرَوايَِة  يِف  اَلْبُؤْرَة  اَلِْعبَارَة  اأَْلَِخرَي«  يَْومَك  َودّع  »قُْم 
ِبالَْمْوِت  ُمْفَعَمٌة  أَنََّها  فَأَجد  اِبَقِة  اَلسَّ نُُصويِص  إىَِل  أَُعوُد  َعيّل.  تَُسيِْطُر  يِب 
َومِبََسائِِل اَلُْوُجوِد َومِبَا يَْجِري َحالِيًّا َولَِكنِّي اَل أَْسَعد َواَل يعرتِيِني فَْخر ِبُقْدَريِت 
اَلَْفائَِقِة َعىَل ااَِلْسِترْشَاِف بَْل أَبدو ُمْستَِعّدا أَْن أََهبََها َجِميًعا ملْن يَُخلّصِني 
ِمْن َهَذا »اَلْيَْوِم اأَْلَِخريِ« ملْن يَْستَِطيع أَن يَْجَعلَِني أَْحزَُن َوأَكْتَِئُب ِبِإَراَديِت ملْن 

يَْجَعلِني أَُموُت ِبَرْغبَِتي ملْن يُِعيُد إيَِلّ اَلُْقْدرَة َعىَل ااَِلنِْتَحاِر.

* أمامة الزاير   
)شاعرة تونسية(    

زنزانة يف الطابق األريّض
تطبق أبوابها مثل ضحكة نازينّي

وهذا الصدأ ينّز مّني
ملاذا تُوصد شبابييك؟

من يختلق للبدء أسطورة
عىل مقاس بنطاله؟

هذا األحمق يكبس زّرا أسود
يفرقع أصابعه

فيفلت الوحش ذو األنياب والشعر الكثيف
من صمته.

دراكوال يف البيت
يتخطّف حزمة الفرح املمكن

يلوكها بني أرضاسه املنخورة
يتجّشأ مثل كلب

يزّور الروائح الكريهة يف فمه ببّخاخة 

داعرا يتلّمس قضيبه
ثّم يعوي... تعايْل

أتحّسس وجهي املتورّم
مالمحه املخدوشة

أثر اللكامت
بقيّة من رعاف ترسم خطوطا وأسوارا

تعزل وجهي عن وجهي
)وجهي دوياْلت افريقيّة

مستعمرات وثكنات للامرينز
إفراط لويّن

حامس مالئكة أثناء الّسجود(
عندما ينام دراكوال

سأختّط قصة حّب ملهاجرين رسينّي
سأستقبل الضوء يف الردهة

الضوء جندّي عائد للتّو من املعركة
أسأله عاّم يزأر يف الخارج

سينّئ:
هي األرض لفظتنا يا أخت

- وأين الله
إخوة بوذا واألنبياء

أين التّقاة أبناء الكلب؟
- هي األرض بصقتنا يا أخت

)األجّنة املخربيّة
تقنيات املونتاج

أدوات تحويل الطاقة
الحركة الرسيعة يف اتجاه املريخ

وعود العقل ونوبات شّكه
....

كذب الحداثة األبيض يسعل يف وجوهنا(
خلل تقنّي ما يحدث خارج البيت

حّشاش يركّب لقطات الفيلم
يحدث  ما  بولييّس  لفيلم  ترويجّي  إعالن 

داخل البيت
استيهامات برصيّة فرّت من مخيّلة مجنون

وتبعرثت عىل األرض.

قصّة قصيرة

قوّادة
انتعال  أمتت  وقد  بساقيها  األرض  رضبت 
هكذا  الرخيص..  األبيض  الريايض  حذاءها 
لكل  الخفيف  الريايض  الزي  تحب  دامئا  هي 
وصدار  األسود  الجينز  من  بنطال  الفصول.. 
أحمر خفيف ولنئ زادت عليهام شتاء فمعطف 
أسود يكرس ظالمه بريق نجمة ذهبية المعة 
عند صدرها من جهة اليسار. حملت حقيبتها 
خالل  من  الطريق  عىل  نظرة  وألقت  الثقيلة 
يف  تجّد  الكبري  الشارع  اىل  وغادرت  الرشفة 
ففي  حافلة  انتظار  يف  تفكر  ان  دون  امليش 
الحافالت مفاجآت قد تعطل أمرها كام انها ال 
تحب سيارات األجرة ألسباب حني ترويها لك 
تستظرف رأيها وتحجم عن مناقشتها: سواقها 
وشاة وأمثانها خسارة والوانها صفراء بال ذوق... 
جلوس  والناس  ثامر  الحبيب  حديقة  شارفت 
حولها مرت بخطى ثابتة حتى نهج روما حيث 
الحركة أكرث هدوءا ليتناهى اىل مسمعها وقع 
شقت  ورائها..  من  رتيبة  منتظمة  تأيت  خطى 
الطريق اىل الجهة املقابلة وتخلصت من ذاك 
الصوت الذي يأتيها من حذاء ثقيل ينئ تحت 
وطء جسد ثقيل.. انعطفت اىل الشارع الكبري 
وراءها  الخطى  ذات  عادت  الكنيسة  وعند 
ما  تتابع  كلها  جوارحها  لكن  تلتفت  ال  وهي 
يحصل وراءها.. حاولت ان تسرتق النظر من 
لكن  الزجاجية  االخبار  قاعة  واجهة  خالل 
الواجهة تضج بصور الرئيس والحاشية: تبا لهم 
ينتزعون منا كل يشء.. حتى فرصة لنظرة اىل 
ذواتنا تصلح أمرنا ! انزاحت يرسة لتواصل عىل 
شارعني  الشارع  تقسم  التي  الواسعة  الجادة 
عن  تكف  ال  الخطى  تلك  ومازالت  كبريين 
مالحقتها.. تأكدت اآلن أن أحدا ما يتبعها وأنه 
تترصّف.  أن  اال  لها  وليس  أمرها  إفساد  يريد 
عادت مرة اخرى اىل الجهة اليمنى ودلفت إىل 
املخصصة  الراحة  بيت  نحو  واتجهت  املقهى 

الخطى  تلك  أذنيها  تطرق  ومازالت  للنساء 
وحني كف صوتها أخرجت من حقيبتها إصبع 
حول  اتفق  كيفام  أدارته  رخيص  شفاه  أحمر 
تبتسم  أن  جربت  املرآة  اىل  ونظرت  شفتيها 
ثم  كالعاهرات  علكتها  تلوك  وأن  كالغانيات 
غادرت اىل القاعة لتنادي النادل وتطلب برية 
وهناك..  هنا  الضحكات  وتطلق  تتاميل  وهي 
جاءها النادل مبا طلبت فأشارت إليه بإصبعني 
وأشعلها  سيجارة  فناولها  مقّصية  حركة  يف 
لها.. سعلت فجرى إليها باملاء وهو يدعو لها 
باللطف والسالمة وقد أغرته حركاتها ليتحرش 
بها ويالطفها ويسرتق بني الحني واآلخر ملسة 
شعرها  عىل  الخشنة  يده  ميرر  او  يديها  من 
اللييل املترسبل حريرا عىل كتفيها وهي تطلق 
فتبلغ  االبتذال  يف  موغلة  مصطنعة  ضحكات 
آخر القاعة يلتفت اليها السكارة مبتسمني او 
وحكاياتهم  كؤوسهم  اىل  ليعودوا  مستنكرين 
تسمر  وقد  يشء  كل  يرقب  الحذاء  وصاحب 
العمل  زي  نزع  والنادل  الحانة..  باب  عند 
وأخذ حذوها مكانا لينادمها.. تحادثا، ضحكا، 
عربدا، لكن فات صاحبنا ان يسألها ملَ ملْ ترشب 
بريتها وملا تنطفئ سيجارتها كل مرة وقد أعاد 
أحدهم  دخل  األثناء  ويف  مرات؟  إشعالها 
فصعق مبا رأى وهاله أن تتجاهله كأنها ال ترى 
فغادر وصاحب الخطى تقدم من الطاولة وأمر 
مبتسمة  بيديها وهي  االغالل  بوضع  معاونني 
ومل  حظه  يلعن  مشدوها  يقف  الذي  للنادل 
إىل  لتشري  سّجانها  تغافل  أن  وقتذاك  يفتها 

النادل حتى يحفظ حقيبتها تحت الطاولة.. 
انطلقت بها السيارة حيث ال تدري وانطلقت 
فهنا ال  االمتهان  االسئلة وقصفت رعود  حمم 
انسانا فتحول صخرة صامء بال  يبقى االنسان 
فكان  لالحتامل  قصوى  بطاقة  صلدة  لسان 
املحكمة  وانتصبت  كان  ما  جالديها  من  لها 
الزمن، بحثت يف  دام من  ما  دام  إيقاف  بعد 
القاعة عمن تعرف او عمن يعرفها فلم تجد 
غري النادل يحمل حقيبتها تحت ابطه فارغة.. 
كان النادل يشري اليها برأسه مطمئنا ثم يرفع 
قاضيهم  يجد  مل  النرص..  بشارة  بيديه  اليها 

السكر  سوى  تعليامتهم  رغم  يلفقها  تهمة 
وحكم  االخالق  ينايف  مبا  والتجاهر  الواضح 
اىل  الحبس  فغادرت  االيقاف  مدة  بالسجن 
مقهى  اقرب  اىل  النادل  رافقها  أضيق.  حبس 
وهو يحمد الله لسالمتها وميدح املحامي الذي 
انتدبه للدفاع عنها فهو صديقه وحريف ويّف 
تبحث  وهي  ويتحدث  يتحدث  كان  للحانة 
بني الرائحني والغادين عن رفيق يحتفل معها 
ال  لكن  لحريتها..  ويغني  النرص  شارة  فريفع 
احد غري النادل يروي ويروي وهي ال تسمع.. 
واآلن  الهنا  اىل  عودة  لحظة  يف  انتبهت  حتى 
وسألته: كيف تفعل كل هذا مع من ال تعرفها 
سيجارته  من  وعّب  ابتسم  بها؟  لك  صلة  وال 
ما  قرأت  حقيبة  استأمنتني  إنك  وقال:  نفسا 
فيها فقاسمتك الحلم وأمتمت املهّمة فوزعت 
املنشور بني الناس وانتظرتك ألنخرط يف ثورتك 
وأشكرك النك أعطيت لحيايت معنى.. واسمحي 
يل ان أدعوك رفيقتي.. بكت واحتضنته طويال 
نصيبا من  تنال  بيتها يك  اىل  لتعود  واستأذنته 
الراحة فرافقها حتى اطأمن لوصولها.. دخلت 
باب العامرة فانتبهت اىل متاعها مبعرثا تحت 
املفتاح  يلج  فلم  الشقة  اىل  فأرسعت  الدرج 
عليها  أطل  حتى  وحاولت  فحاولت  موقعه 
لبنات  فليس  املزالج  غريت  لقد  قائال:  املالك 
يف  وسارت  حنقها  تحاملت  بيننا.  مكان  الليل 
الطريق بال هدف تبحث لها عن نقطة انطالق 
لتفكر.. فلم تهتد اال اىل رقم تطلبه من هاتف 
عمومي مبا قدمه لها النادل من مال. اتفقت 
مع مخاطبها ليلتقيا فجاءها ليقابلها وقد غابت 
ودعابة  العادة  وحرارة  العادة  ابتسامة  عنه 
بعد  ومدها  كالزمن  صارما  قابلها  لقد  العادة 
السالم مبظروف فّضت غالفه رسيعا وانطلقت 
تقرأ: بناء عىل التقرير الذي بلغنا من الرفيق 
»ن« حول استهتار الرفيقة »ب« التي أخلفت 
الحزب  مناشري  إليصال  عليه  املتفق  موعدها 
وتوزيعها دون موجب قاهر ليضبطها يف حالة 
تقرر طردها  الخامرات  بإحدى  وعربدة  سكر 

واعتبارها قّوادة.
* نرص بوسعادي

قصة حب مع دراكوال
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الوضع في االفريقي يزداد غموضا

سامي املقدّمي ينتقد اليونسي 
وتصرّفاته

عرّب كاتب عام النادي اإلفريقي املستقيل سامي املقدمي عن استيائه العميق من الوضع الخطري الذي وصل إليه فريق باب 
الجديد وقد أثار املقدمي جدال واسعا بعدما أعلن عن استقالته من منصبه، قبل أن يؤكد رئيس النادي عبد السالم اليونيس 
موافقته عىل األمر. ويف غضون الساعات القليلة املاضية أعلن املقدمي تراجعه عن االستقالة.وقال املقدمي قبل إقالته : »لقد 
تعّهدت لجامهري اإلفريقي بفتح باب االنتخابات يوم 15 جوان بعد أن وقع تكليفي باملسار االنتخايب. وكنا قد عقدنا العزم 
عىل إمتام املهمة كأحسن ما يكون والوصول إىل عدد كبري من أعضاء النادي يف عام مئويته، لكن ما راعني أن يتّم تقديم طلب 
إىل الجامعة التونسية لكرة القدم للتكفل باملسار االنتخايب للجلسة العاّمة. وهل النادي اإلفريقي صاحب القاعدة الجامهريية 
الكبرية يف كامل أنحاء البالد عاجز عن إدارة جلسته العامة االنتخابية؟ النادي اإلفريقي برجاالته وكفاءاته قادر عىل أن يسرّي 

البالد ال جلسة عامة انتخابية«.
وحول إقالته من عبد السالم اليونيس، قال املقدمي: »مل أقدم استقالتي كتابيا، لكن ماذا بقي يف اإلدارة التي أصبحت منحلة 
قانونيا؟«. وكان من املنتظر عقد جلسة عامة خارقة للعادة يوم 4 جويلية املقبل، النتخاب هيئة مستقلة تدير الجلسة العاّمة 

، لكن اليونيس أعطى كامل املسار االنتخايب للجامعة التونسية.
* حسني

الجامعة تعتمد 5 تغيريات
يف مقابالت الباراج

أرشف رئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء عىل االجتامع التنسيقي الخاص مبقابالت الباراج للصعود إىل الرابطة املحرتفة األوىل. 
وتطرّق االجتامع إىل االتفاق عىل مجموعة من النقاط التي تهّم سري املقابالت، وضامن إقامتها يف أفضل الظروف. وحرض االجتامع 
رؤساء وممثّلون عن الفرق املعنية إىل جانب زهري الصديق املدير العام لقاعة العمليات بوزارة الداخلية، وأكرم العريب املدير 
العام للحي الوطني الريايض، ومحمد العريب رئيس الرابطة التونسية لكرة القدم املحرتفة، وعضوا الجامعة سعيدة العيايش وأمني 
موقو، ومدير اإلدارة الوطنية للتحكيم عواز الطرابليس. وتقّرر خوض املقابلة األوىل يوم 24 جوان بني األوملبي الباجي وأوملبيك 
سيدي بوزيد، واملقابلة الثانية يوم 25جوان بني قوافل قفصة ومستقبل الرجيش يف ملعب رادس، دون حضور الجمهور. وسيتم 

مبارشة  املواجهتني  نقل 
عرب التلفزة الوطنية األوىل 
النتيجة  حسمت  وحال 
املقابلة  منذ  فريق  ألّي 
إىل  اللجوء  يتم  لن  األوىل، 
خوض املقابلة الثانية. كام 
كل  متكني  الجامعة  قّررت 
فريق من إجراء 5 تغيريات 
تكون  أن  عىل  املباراة،  يف 
عىل 3 دفعات مثل ما هو 
معمول به اآلن يف مختلف 
التي  األوروبية  البطوالت 

استأنفت نشاطها
* حسني 

نقطة ضوء
*يضيئها: رمزي الجباري      

وزارة الرياضة إىل أين؟!
ـ 1 ـ

قلت يف عدد سابق اّن وزارة شؤون الشباب والرياضة مع وزيرها الجديد أحمد قعلول »ال اسرتاتيجية 
عمل لها« وثبت ذلك حني راح يبحث لها عن رؤيا حني اعادوه إىل سطح االحداث واالستضافات )أي 
أحمد قعلول( ملن سبقوه يف تحمل املسؤولية يف هذه الوزارة وهنا اعني عبد الرحيم الزواري وسمري 
العبيدي وماهر بن ضياء وصابر بوعطي ـ وهؤالء جميعا ال اعتقد جازما انهم نجحوا حني وضعوهم 

عىل رأس هذه الوزارة الهامة! 
ــ 2 ــ

قبل البدء يف التوقف أمام التفاصيل نقول ان وزارة مبثل وزارة شؤون الشباب والرياضة وزارة مهمة 
جدا وثقيلة الوزن يف وعىل املجتمع ـ لكّن الحكومات املتعاقبة منذ التغيري الذي حصل يف تونس انها 
الشباب  اخالق  وفساد  املنتحرين   عدد  تكاثر  والدليل  ميزانياتها  من  قيمتها ومست حتى  تجاهلت 
للمجموعات  االنضامم  خالل  من  او  البحر  ركوب  خالل  من  الرسية  للهجرة  سواء  املحموم  وسعيه 

االرهابية يف الجبال!
ــ 3 ــ

ان ضيفها سيكون  بلغني  ان  قناة »تونسنا« بعد  املايض عدلت ساعتي عىل ما ستقدمه  االثنني  ليلة 
وزير شؤون الشباب والرياضة أحمد قعلول )سبور تونسنا( لكن منذ البدء توضح يل ان الوزير جاء 
ليقول اي كالم )كالم محفوظات( ثّم يذهب يف حال سبيله هكذا فهمت وهذا ما ادركته بعد الذي قيل 
وحتى االسئلة التي طرحت فاّن اجاباتها كانت انشائية، والحال اننا كنا ننتظر رؤية جديدة وتصورات 

مستحدثة واسرتاتيجيات جديدة لتطوير العمل الشبايب والريايض ولكّن يا خيبة املسعى مرة اخرى؟!
 ــ 4 ــ

إنتظرت من الربنامج اّن يستضيف وجوها لها عالقة بامللفات الكربى ـ لكّن الذي حصل ان ما طرح 
كان اجوفا سواء من هنا أو من هناك، وبالتايل كانت االستضافة من باب املجاملة او االطاللة االتصالية 

الخاطئة النها مل تتوقف امام عمق االشكاليات الحاصلة يف بالدنا!
ــ 5 ــ

والرياضة أحمد قعلول ومل يسعوا  الشباب  احراج وزير شؤون  إىل  تونسنا« مل يسعوا  جامعة »سبور 
انه كان يتعني عليهم ان  كذلك اىل استبطان الحاصل يف رياضتنا بان تركوا الوضع عىل حاله والحال 
للتاريخ ان يحاسبه بعد ان تنتهي مهمته  يحصلوا منه عىل وعود لتنفيذ برنامج عمله ـ حتى ميكن 
وهذا يعني اّن الجامعة مل يعملوا عىل افادة املتلقي يف ذلك بل تم االكتفاء مع كاتب الدولة السابق 

والوزير الحايل بقول اي كالم؟! 
ــ 6 ــ

مثال يف باب حديثه عن املنشآت الرياضية وعن صيانة ملعبي املنزه ورادس فإىل حد علمي فاّن الوزيرة 
السابقة سنية بالشيخ قالت قبل ان تغادر اّن اموال ترميم وصيانة ملعب املنزه رصدت واّن كل يشء يف 
مكانه اال اّن كالم أحمد قعلول يف سبور تونسنا كان عكس كل ذلك وكأنه بذلك اكد اّن ما قالته بالشيخ 

سابقا ال ميكن ان يكون سوى ذر رماد يف األعني!! 
ــ 7 ــ

عن تواصل هياكل الدولة يف ما بينها سأتحدث ألقول اّن كاتب الدولة السابق والوزير الحايل بنفس 
الوزارة كأنه أملح إىل كون ما برمج سابقا سيعرف مراجعة بعد ان توقف امام عديد املسائل وهنا نسأل 
ماذا كان يعمل أحمد قعلول حني كان كاتب دولة وماهي مهمته حني كان يف املركز الثاين وهل لنا ان 

نحاسبه عىل االمتيازات التي نالها سابقا؟
ــ 8 ــ

الخطط  قاله أحمد قعلول عىل شاشة »تلفزة تونسنا« ان حكاية  القاطع من خالل ما  بالدليل  ثبت 
القيادية يف الوزارات امنا هي خطط ارضائية لالحزاب التي تحكم وان ال منجز سيحصل وهو ما تأكد 
من خالل اّن تكون سنية بالشيخ وزيرة للرياضة وأحمد قعلول كاتب دولة واّن كل ما هو آت من 

فوق هو وارد عىل الجامعة التي عليها ان تطبق التعليامت وترصف امليزانية املخصصة فيام ال يعني!
ــ 9 ــ 

الحوارات  من  الوزراء  يتهرب  مبلفات،  والعارفني  الفاهمني  الصحافيني  مواجهة  من  الوزراء  يتهرب 
الصدف  محاوري  إىل  الصدفة  بهم  اتت  الذين  هؤالء  ليذهب  االرسار  أدق  تكشف  التي  الحقيقية 

والحسابات الضيقة وهكذا تصبح رياضتنا ووقتنا وملفاتنا فيام ال يعني!!
ــ 10 ــ 

قبل ان انهي وددت لو ُسئل أحمد قعلول عن رفضه مقابلة نواب الشعب حني حرضوا إىل مكتبه يف 
يوم تحرك فيه اساتذة ومعلمو الرتبية البدنية ـ كنت انتظرت الكثري من االسئلة لكّن يبدو اننا جئنا 
يف الزمن الخطأ ويف الوقت الخطأ ـ واّن تونس ستظل تعاين عىل امتداد عرشية أخرى يف غياب نوايا 

االصالح وافتقاد بعضهم لربامج العمل الواضحة!
ــ 11 ــ 

* يف جملة مفيدة: تكلم حتى أعرف من انت!

معز المستيري رئيس فرع كرة قدم النادي الصفاقسي 

املثلوثي سينهي معنا املوسم ثم يغادر 
إىل الزمالك 

النادي توصلت بعد محادثات مطولة مع  النادي  الصفاقيس إن هيئة  قال  معز املستريي رئيس فرع كرة القدم 
الالعب حمزة املثلويث إىل اتفاق أويل يقيض مبواصلته املسرية مع الفريق حتى انتهاء بطولة وكأس هذا املوسم، ثم 

سيلتحق بنادي الزمالك الذي قّدم له عرضا ماديا مغريا.
وبعد قرابة الخمس سنوات من انتدابه قادما من النادي الريايض البنزريت موسم 2015 /2016، تنتهي عالقة ابن 
قرش الشامل بفريق عاصمة الجنوب. املستريي أثنى عىل الالعب منّوها بانضباطه الكبري والتزامه مع فريقه الحايل 

رغم مشارفة عقده عىل النهاية والوضع املايل الصعب للنادي الريايض الصفاقيس إذ كان أول امللتحقني بالتامرين.
خليفة املثلويث سيكون مبدئيا ماهر الحنايش باعتباره عنرصا مؤطرا وقادرا عىل االضطالع بأكرث من خطة من بينها 

ظهري أمين.

إصدار جديد يطرح ملف العنف يف 
املالعب التونسية 

إن سكوت أية جهة من الجهات املتدخلة يف الشأن الريايض عىل ظاهرة العنف يعترب تهاونا يف حق الوطن وإسهاما يف 
نرش ثقافة الحقد والكراهية وتشجيعا له عىل االنتشار والتفريخ بصفة يكون استيطانه يف بالدنا أمرا عاديا، وهو أمر مناف 
ملا جبل عليه شعبنا من صالح وجنوح اىل السلم وإدارة األوضاع بالحوار وتسليط العقل عىل كل ما يعرض من إشكاالت 
تعيق سريه وتقدمه ويف هذا االطار اصدر أخريا قسم اإلعالم والنرش باالتحاد العام التونيس للشغل كتابا لألستاذ محمد 

الهادي األخزوري بعنوان: »كرة القدم يف بالدي ومقاربات يف دحر العنف«.
سلّط فيه الضوء عىل هذه الظاهرة من خالل تناول العنارص التالية: 

- تشخيص ظاهرة العنف يف مالعب كرة القدم وإبراز تداعياتها ونتائجها الكارثية
- أسباب تحول املالعب اىل فضاء للصدام والعنف والبلطجة

- تحديد الجهات املسؤولة عن استرثاء ظاهرة العنف.
- دور األطراف املتدخلة يف إخراج الرياضة من مأزق العنف.

- مجموعات املنارصين 
- إدارة ضبط أمن املالعب
- الهيئات املديرة للنوادي 

- هيئة التحكيم 
- الجامعة التونسية لكرة القدم
- نجوم كرة القدم عىل امليدان 

- انتعاش السوق السوداء يف بيع التذاكر.
وإلدراك مقاصد تأليف الكتاب عمد املؤلف اىل التقليل ما أمكن من الصفحات حتى يتمكن القارئ من اإلملام مبحتواه 
يف وقت وجيز، دون إخالل مبا يتعني تبليغه، بل صاغه بصفة يكون معها يف متناول الجميع، باعتبار ان جمهور كرة القدم 

ينتمي اىل كافة األعامر واألصناف االجتامعية. 

فادي العرفاي يواصل
مع االتحاد املنستريي

العرفاوي مدد عقده اىل غاية سنة  ان مدافعه فادي  املنستريي  االتحاد  اعلن 
املحرتفة  الرابطة  بطولة  نشاط  لعودة  الرباط  عاصمة  نادي  ويستعد   .2022
االوىل لكرة القدم بإرشاف املدرب لسعد جردة. ويتبارى االتحاد املنستريي يف 
الجولة السابعة عرشة املقررة يوم 2 اوت القادم مع النادي االفريقي يف املنستري.
ويحتل الفريق املركز الثالث يف البطولة برصيد 31 نقطة بعد انقضاء 16 جولة.

وكانت البطولة توقفت يف شهر مارس املايض بسبب جائحة كورونا.

اختبارات الكورونا حاضرة يف الرتبص 
الثاني للمنتخب الوطني واصابة دقدوق 

تقصيه من الرتبّص
بعد أن متتّع الالعبون براحة خاطفة يومي األحد واالثنني، عادت عنارص املنتخب الوطني لألكابر 
إىل التحضريات من خالل الرشوع يف الرتبّص الثاين الذي سيتواصل إىل يوم 21 جوان الجاري.وشهد 
الرتبّص انضامم 13 العبا جديدا دّعموا املجموعة التي كانت قد دخلت يف تربص خالل األسبوع 

املايض لريتفع عدد الالعبني إىل 26 العبا وهم:
عاممو  وهاين  بوغطّاس  وزياد  املثلويث  وحمزة  الدخييل  وعاطف  دحامن  الجدد:أمين  الالعبون 
وإسكندر العبيدي وحسام دقدوق ومحمد املثناين وأحمد خليل وياسني الخنييس ومحمد عيل بن 

حّمودة وياسني الشاّمخي وفراس بلعريب.
أما بقيّة الالعبني هم:فاروق بن مصطفى ومعز بن رشيفية ووجدي كرشيدة وصّدام بن عـزيزة 
ونسيم هنيد ومرتىض بن ونـّاس والفرجاين سايس ومحمد أمني بن عـمر ومحمد عيل بن رمضان 
ونعيم السليتي وفخرالدين بن يـوسف وسعـد بقري وبّسام الرصاريف. وأخضع اإلطار الطبي كامل 
الالعبني امللتحقني بالرتبص واإلطار الفني إىل اختبارات »فريوس كورونا« ، وجاءت نتائج التحليل 
باملنزه  األوملبي  بامللعب  دارت  أوىل  تدريبية  حّصة  الثالثاء  برنامج  اإلصابات.وتضّمن  من  خالية 
وخاللها وقع تقسيم الالعبني عىل مجموعتني باعتبار الفارق يف الحضور البدين وقد أخضع املدرب 
الكبري العنارص الجديدة إىل اختبار بدين وبناء عىل ما رصده اإلطار الفّني من مالحظات سيتّم وضع 
برنامج العمل الخاص مبختلف الالعبني خالل بقية مراحل الرتبص. من جهة أخرى خضع املدافع 
التحاليل أن إصابته  أثبتت  الوطني حيث  املنتخب  حسام دقدوق إىل فحوصات بإرشاف طبيب 
خالل التامرين مع النادي الصفاقيس تحول دون مواصلته الرتبّص ولن يتّم تعويضه بالعب آخر. 
 حسني القاسمي

أعلنت الهيئة املديرة لإلتحاد الريايض ببنقردان  
اإلنتخابية  العامة  الجلسة  اجراء  سيتم  أنه 

للفريق يوم 30 سبتمرب 2020.
نهاية  اثر  املغادرة  أنها قررت  الهيئة   وأكدت 
ملتزمة  انها  مؤكدًة  الحايل،  الريايض  املوسم 

بانهاء املوسم يف احسن الظروف .

 ويف سياق متصل، دعت الهيئة جميع الراغبني 
بذلك  اعالمها  نائبه  و  رئيس  لخطة  ترشح  يف 
التفاصيل  حتى متكنهم من االطالع عىل كافة 
ملفات  و  للفريق  املايل  بالوضع  املتعلقة 
 30 عقودهم يف  تنتهي  الذين  الالعبني خاصة 

جوان.

موعد الجلسة العامة اإلنتخابية إلتحاد بن قردان 

دورة يف كرة القدم املصغرة 

الجيش  أبطال  القدم املصغرة تحت عنوان  التونيس دورة يف كرة  الوطنية للربيد  الودادية  تنظم 
األصفر لجائحة كورونا مبشاركة جمعية بريد بنزرت - جمعية بريد املنستري - جمعية بريد باجة 

- جمعية لربيد الريايض بالقريوان وذلك يومْي 27 28 جوان بالحاممات.
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يكتبها: ناجي الخشناوي

بعد  بأنه  أكرث  وَحلُمنا  طويالً،  انتظرنا 
قيام  ومع  الديكتاتورّي  الّنظام  ُسقوط 
»ثورة شعبيّة« يف تونس ستتعّزُز مكانة 
منه  فُقد  ما  ويسرتدُّ  التونيس  املواطن 
من  القمعّي  الّنظام  منه  استلبه  وما 
حصل  ما  بأن  أكرث  وحلُمنا  طويالً  وانتظرنا  العيش،  ورغد  وحرية  كرامة 
الّدولة،  مؤّسسات  يف  وترسيخه  الّشعب  ملفهوم  االعتبار  سيعّزُز  تونس  يف 
الوطنيّة،  الّدولة  أركان  من  أسايّس  ركن  جميعا،  نعلم  مثلام  فالّشعب، 
وللّشعب مفهومان، اجتامعي، يعني تلك املجموعة من األفراد التي تعيش 
بجنسيتها  التمتع  طريق  عن  اليها  ينتسبون  والذين  الدولة  إقليم  عىل 
ويطلق عىل هؤالء باملواطنني إذا كانوا يعيشون يف دولتهم أو رعايا إذا كانوا 
يعيشون خارجها. ومفهوم سيايس، يعني أن كل من ينتمي إىل شعب ما 
برابطة الجنسية يتمتع مبجموعة من الحقوق السياسية منها حق التّنظّم 
وحّق االنتخاب وحّق الرتشيح، وحّق حرية الرأي والتعبري، ومجموعة من 
الحقوق االقتصاديّة واالجتامعيّة والثقافيّة أهمها الحّق يف الّشغل والحّق 
يف الّسكن ويف التّعليم ويف الّصحة والحّق يف الحياة... وغريها من الحقوق...

وللتّذكري فقط فإن النظام االستبدادي الذي كان قامئا يف البالد، والذي اختزل 
السلطات يف قبضة واحدة استأثرت مبفردها برسم مالمح الشعب  جميع 
التونيس الذي مل تخرج صورته عن جزء ضئيل يتمتع بجميع خريات البالد 
مقابل ماليني الناس التي كانت تسري مثل الّنمل خوفا من سطوة القبضة 
الواحدة، وكانت الحيلة املتكررة بعض املرسحيّات السياسيّة املزيّفة التي 
تُوهم اآلخر بأن املامرسة الدميقراطية متأّصلة، وخري مثال يف ذلك املجالس 
االستشارية، وأن الحريات والحقوق األساسية مضمونة، وهي التي كانت يف 

الواقع مغّمسة بالخوف وبالّذل وبالّرعب... 
بعد  املاء  الحرية رسيان  الزيُف ورست  وانقشع  األقنعة  وقد سقطت  أما 
سقوط القبضة الواحدة واكتشف الجميع غياب العدالة االجتامعية وغياب 

املساواة بني الجهات والفئات والقطاعات، وهو اكتشاف يبدو أنه متواصل 
يف الزمن مادامت مرسحية االنتقال الدميقراطي متثل خري مشجب لتعليق 
ففي  األدىن،  الثورة يف حدها  أهداف  تحقيق  واملتكرر يف  املستمر  الفشل 
انتقاال  التي شهدت  الرشقية  أوروبا  دولة من دول  تشبه  تونس ال  األخري 
دميقراطيا بعد الحرب الباردة وبعد تفكك االتحاد السوفيايت، ونجحت فيه، 

عىل غرار بولندا ورومانيا واملجر وبلغاريا وغريهم من الدول. 
تونس ال تشبه دول أوروبا الرشقيّة، وهي أيضا ال تشبه ليبيا أو اليمن أو 
سوريا أو الّسودان أو أية دولة أخرى سقطت يف هاوية الحروب والدماء 
والخراب، فتونس يف األخري تشبه نفسها ومنوذجها من طبيعة شعبها ومن 
طينة نخبتها وما ارتأته من نظام حكم وتسيري... واملتأّمل البسيط سيجد 
حرب  يف  لسنا  فنحن  املجر،  هي  وال  ليبيا  هي  ال  ثورتها،  بعد  تونس  أن 
أهليّة ولسنا أيضا يف رخاء اقتصادي ومناخ دميقراطي، نحن اليوم بال مالمح 
واضحة، بال هوية وبال خيار... ولذلك أصبحنا شعوبا كثرية يف دولة صغرية 
وقد دّشنا هذه املرحلة، مرحلة الالّمالمح والالّمعنى، منذ أن قّسمتنا أحزاب 

اإلسالم السيايس اىل شعبني، شعب الكّفار وشعب املسلمني...
وباملساواة  االجتامعيّة  بالدولة  اإلميان  وعدم  االستبداد  كان  وإذا 
تنطلق  التي  باألحزاب  تدريجيا  تلتصُق  سامت  الفعليّة  والدميقراطيّة 
أصليّة، ذلك  الثيُوقراطيّة سامت  األحزاب  فإنها يف  كليانيّة،  مدنيّة وتنتهي 
الّدين، هي أحزاب وثوقيّة  الدينيّة، مهام كان  أن األحزاب ذات املرجعية 
دوغامئيّة منغلقة، إذ تنفي وتلغي كل أشكال الرشعيّة السياسيّة البرشيّة، 
ألنها تستمّد رشعيتها من اإلله، والحاكم هو املمثل الوحيد لإلله وما عداه 
كفر ومروق، واملصطلح »ثيوقراطي« اليوناين األصل يعني حرفيا حكم اإلله، 
أو  الشييل  وإن كانت مالمح هذه األحزاب متجلية بشكل ظاهر مثال يف 
بوليفيا حيث الّنفوذ الواسع للكنيسة، أو يف »إرسائيل« حيث الحاخامات 
نفسه  البابا  يرى  أين  الفاتيكان  يف  أو  الحكم،  بتالبيب  ميسكون  والكهنة 
املمثل الوحيد للرب، فإن األمر عندنا غري واضح، بل هو متسرّت مرة وظاهر 
مرة أخرى، أو هو يُعلن عن نفسه عندما تقتيض الحاجة، ويُضمرها عندما 

تتطلب املرحلة ذلك وهذا أشد خطورة من اآلخرين.

الهَوويّة  ُعَقَدَها  تُسقُط  السيايس  اإلسالم  ألحزاب  املُركّبة  فالشخصية 
عىل  قادر  وغري  ومرتبك  مركّب  شعب  اىل  فتحّوله  رضورة،  الشعب  عىل 
تحديد مصريه، مثلها متاما، ويجد نفسه يف متاهة ال نهائية من املتضاّدات 
عن  به  تبتعد  وسجاالت  وهميّة  معارك  يف  ويدخل  اليوميّة،  والتّناقضات 
جميع  له  تحّقق  أن  بها  يُفرتض  دولة  يف  ثابتًا  وركًنا  أساسيًّا  كيانًا  وجوده 
الحقوق االقتصاديّة واالجتامعيّة والسياسيّة والثقافيّة والبيئيّة التي يتمتّع 

بها غريه الذي يُفرتُض أنه ال يختلف عنه.
الكنيسة  بتحالف  تاريخيّا  ُعرف  ما  نُسقط  أن  الغباء  من  يكون  قد  رمبا 
إثر  الحادي عرش  القرن  الرومانيّة يف  اإلمرباطوريّة  الذي عرفته  النبّالء  مع 
»اإلصالح« الذي قام به البابا غريُغوري الّسابع بهدف إحكام سيطرة الكنيسة 
عىل املجتمع وترسيخ التّقاليد املسيحيّة بالقّوة، قد يكون من الغباء الرّجوع 
إىل هذا املثال وإسقاطه عىل التّحالف الذي تعقده حركة النهضة اليوم مع 
حزب قلب تونس، وقبله مع حزب حركة نداء تونس، ولكن من البديهي أن 
نسلم بأن االستبداد هو االستبداد مهام اختلفت سياقاته التاريخية ومهام 
أحشاء  من  البورجوازيّة  الطّبقة  برزت  ولنئ  السياسية،  مناخاته  اختلفت 
طبقة الّنبالء، فإن ما يتشّكل عندنا اليوم هو هذا الّشعب املشّوه الفاقد 
العدالة  غري  وجوده  رشط  وما  وجوده،  برشط  يتمتّع  كيانًا  وجوده  لقّوة 

االجتامعيّة والدميقراطيّة الفعليّة ومنظومة الحقوق والحريات.
والية،  لكل حزب، وشعٌب يف كل  بلد صغري، شعٌب  كثريٌة يف  إنّنا شعوٌب 
للشيخ،  وشعٌب  للرئيس،  وشعٌب  الحدود،  عىل  وشعٌب  للبنوك،  وشعٌب 
مواٍز،  وشعٌب  الرسيّة،  للهجرة  وشعٌب  لليسار،  وشعٌب  لليمني،  وشعٌب 
وشعٌب يف الحانات، وشعٌب يف املساجد، وشعٌب من الرّجال، وشعٌب من 
الّنساء، وشعٌب للبلْديّة وشعٌب لآلفاقيني، شعٌب يف الليل وشعٌب يف النهار، 

شعٌب يحّب األْخشيدّي وشعٌب متيّم باملوُدودّي...
إن الّشُعوب ال تتطّوُر إال من خالل تنّوعها وثرائها واختالفها، لكنها تنتكُس 
ويُهّدد كيانَها التّقسيُم والتّفتيُت... فاالستبداد ال يتعاظُم إال يف هذا املناخ، 

وسياسة »فرّْق تَُسْد« كانت دوما العنواَن األثرَي للدكتاتوريّة.

* أبو جرير           
يذهب »روالن بارط« يف أغلب كتاباته إىل أن الرواية أو القصة عمل قابل 
للتكيف مع املجتمع فهي تبدو كأنها مؤسسة أدبية قامئة الكيان والروايه 
مؤسسات  مجموعة  عن  االمتياز  من  بيشء  يعرب  أديب  جنس  القصة  أو 

اجتامعية وبنوع من رؤية العامل الذي يجره معه ويحتويه يف داخله:
)صلصال أمرييك( مجموعة قصصية لإلعالمي ناجي خشناوي الصادرة عن 
دار ميارة للنرش والتوزيع يف طبعة أنيقة احتوت عىل 13 قصة متفاوتة 
التي  أمرييك(  )صلصال  لقصة  االمتياز  وكان  املحاور  ومتنوعة  الطول 
االقفال  مفتاح  هو  والعنوان  القصصية  املجموعة  عنوان  عىل  استحوذت 
القصة  من  األخرية  الفقرة  قراءة  من  فراغه  منذ  يلحظ  املتأمل  والقارئ 
األوىل )صلصال أمرييك( أن عامل الفن القصيص لناجي الخشناوي يسري دون 
تعقيد حتى أنك تلتهم املجموعة القصصية بكل حواسك لتتأكد أن الكتابة 
وجهة نظر تتشكل املتون الرسدية وتتمنت العالقة بني السارد والشخوص 
والفضاء والزمن لتصبح الكتابة نهجا ومنهجا يعرف ايديولوجيا الكتاب إذ 
نجد القاص ناجي الخشناوي يف أغلب قصص املجموعة )صلصال أمرييك( 
يغوص عىل املستوى املعجمي املكتسب من اشتغاله يف مجال الصحافة 
التمكن واإلتقان  التي اكتسبها سهلت له  والثقافة وقد وجدنا ان الخربة 
دون تسرت وانحياز فالقصة أو الحكاية عنده ليسا عمال ابداعيا وفنيا فقط 
بل نجده يستنطق الشخوص ويحركها بسالسة ويرس يف الفضاء الشّفاف 
الذي خّص به السارد الشخوص وجاب بالحكاية يف الزمان والجغرافيا كأنه 
يزخرف الحواس واألنفاس بعدسة مقيمة يف الجامل املقيم يف معجم ناجي 

الخشناوي رغم رصوف الزمن.
املجموعة القصصية )صلصال أمرييك( هي حامض 
باملعنى  والسياسة  الساسة  مدافع  من  منسكب 
محاكاة  هي  واملخفي.  واملعلن  للرصد  الحاّف 
حرائق  الطفاء  املرشع  السم  فيها  دس  لحكايات 

الحضارات والشعوب..
القصصية  مجموعته  تقرأ  وأنت  الخشناوي  ناجي 
وحيدا طبعا يف خلوتك والليل تشاهد عىل الشاشة 
خطاها  إىل  وتصغي  الظلمة  يف  تتحرك  األشباح 
العتمة  تضيئ  أخرى  وأحيانا  وجدانها  وخفقان 
تعرفهم  الناس  من  مشاتل  تجد  العيون.  أنات  يف 

ورمبا رسمت عىل خدودهم بعض القبل بني الليل والنهار والربد والبارود 
والوحشة والهزمية. تجد القحط والخوف يف غرف االنتظار..

)صلصال أمرييك( هي مجموعة قصصية تطحن الغرف املظلمة يف رحاء 
الثقيلة  والبكاء  املايض  طهر  عىل  النواح  أتعبها  بكامريا  املوجع  الرسد 
مجموعته  بها  كتب  التي  الخشناوي  ناجي  عدسة  التوت..  وريقات  عن 
القصصية غري ثابتة بل هي تتحرك عىل أجساد الشخوص يف كل أوقاتهم 

وأوضاعهم ومواصعهم.. عدسته مرهقة من أدران األرض واملحراث.
والزجاج  واملعدن  الخشب  دهشة  من  مصنوعة  هياكلها  قصص  القصة 
وكذلك  وتناميها  تطورها  يف  العنارص  تشابك  يف  تتمثل  البارزة  سمتها 
الضوابط يف التعامل بني اإلبداع الفني والتوق إىل الخروج عن طأممينة 
السارد إىل التمرد عىل املتعارف عليه واملتداول املتسم بالهدوء.. وأحيانا 
أخرى نجد ناجي الخشناوي يستدعي قواعد مختلفة وترشيعات جديدة 

له  به فال نجد  القصيص خاصة  للعمل  وأحوال شخصية 
مذاهب فقهية ملشايخ القص لبوسا له.

مجموعة قصصية يف جلّها وجهة نظر أخذت بالحسبان 
والنفسية  والثقافية  واالجتامعية  السياسية  العوامل 
للمتقبل العادي وما يتطلبه تطور العالقات بني الفضاء 
ببناء  وااللتزام  السارد  إرادة  بني  والتنازع  املتحرك 

الّشخصية مكتملة العنارص.
)صلصال  القصصية  املجموعة  يف  الخشناوي  ناجي 
أمرييك( قانونه اإلقامة يف األرض املعنى الواسع والضيق 
جغرافيا وتاريخيا ال شخصيات اعتبارية له إال الجغرافيا 

والتاريخ حيث يقيم االنسان والجنسية فاكهة املواطنة.
عصري  رشب  إىل  وْصلك  ذروة  يف  بك  تهاجر  أمرييك  صلصال  مجموعة 
برتقال. يثبت النشوة داخل مفاصل الذاكرة.. عصري ناجي الخشناوي يف 
صلصال أمرييك فيه الكثري من ضياع العني يف حرب العدسة.. كانها كتبت 

لتكون مجموعة أرشطة وثائقية سينامئية..
* ناجي الخشناوي:

كاتب وإعالمي من مواليد 1975
الوطني  املركز  ومدير  الثقافة  الحياة  مجلة  تحرير  رئيس  منصب  شغل: 

لالتصال الثقايف. 
*حائز عىل جائزة أكادمييا لحرية التعبري والدرع الوطني للثقافة. 

* أصدر املجموعات القصصية:
خطوط القط األسود/ نحيا لنكتب/ صلصال أمرييك.

*الحداثة والحرية: باالشرتاك مع الدكتور الحبيب الجنحاين..

أفكار متقاطعة:
تونس... شعوبٌ كثريٌة يف دولة صغرية

صلصال أمريكي لناجي الخشناوي 
)بذخ الصورة في صخب التفاصيل(


