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إن االتحاد من أعظم أدوات الرقي 
في هذه البالد. وهو موطن الكفاح 

الحقيقي الصادق الصالح الذي ال يرمي 
إال إلى إقرار العدل والحريات األساسية 

ه في  وإلى منح المجتمع التونسي حقَّ
الرفاهية واالزدهار المادي والمعنوي.

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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ملاذا سيضرب األطباء والصيادلة

 وأطباء األسنان واالستشفائيون الجامعيون 
الدكتورة أحالم بلحاج  الكاتبة العامة لنقابة األطباء االستشفائيين

سنضرب عن العمل من أجل حقّ املواطن يف خدمة إنسانية وذات جودة
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وطنية

أدى االمني العام لالتحاد األخ نور الدين الطبويب زيارة إىل قسم االستعجايل 
باملستشفى الجهوي خري الدين بحلق الوادي لالطمئنان عىل الحالة الصحية 
فرضت  وعكة صحية  إىل  تعرضه  بعد  عمرية  منعم  املساعد  العام  لألمني 

عليه اإلقامة باملستشفى وقد غادره بعد أن تحسنت حالته الصحية.

األخ األمني العام لالتحاد يزور األخ منعم عمرية يف قسم االستعجالي بخري الدين 

1 - تدهور ظروف العمل يف املستشفى العمومّي:
إّن الحق يف الّصّحة حّق دستورّي، إذ تنّص املاّدة 38 يف الّدستور عىل ما ييل:

»الّصّحة حق لكّل إنسان.
الّضوريّة  اإلمكانيات  وتوفّر  مواطن،  لكّل  الّصحية  والّرعاية  الوقاية  الّدولة  تضمن 

لضامن الّسالمة وجودة الخدمات الّصحية.
تضمن الّدولة العالج املّجاين لفاقدي الّسند، ولذوي الّدخل املحدود. وتضمن الحّق 

يف التغطية االجتامعيّة طبق ما ينظمه القانون«.
يعيش املستشفى العمومّي أزمة خطرية منذ عّدة سنوات، ماّم يحول دونه وتلبية 
أزمة ماليّة وأزمة حوكمة وأزمة رأس مال  أثريت. وهي  التي  الّدستوريّة  املتطلّبات 

برشّي.
ينبغي أن نذكّر بأّن ما يقرب من 80 % من سّكان تونس يرتّددون عىل املستشفى 
العمومّي يف حني أّن الّصندوق الوطنّي للتّأمني عىل املرض CNAM ال يخّصص له 
إالّ 20 % من ميزانيّة الّرعاية الّصحيّة. وتستند املبالغ املاليّة املسرتجعة إىل رسوم مل 
يتّم تنقيحها منذ عام 1996. كام أّن املستشفى يحصل عىل ما بني 8 و10 يف املائة 
من املواطنني الّذين ليس لديهم أّي تغطية اجتامعيّة بينام يحصل عىل 24 يف املائة 
من املرىض الذين لديهم بطاقات »تعريفة منخفضة ورعاية مجانيّة«. وتساهم األرس 

املعيشيّة بنحو 40 يف املائة يف اإلنفاق عىل الّصّحة.
تعاين املراكز االستشفائيّة الجامعيّة من هذه الحالة املزرية من املديونية، ماّم يؤثّر 
ديون مستشفى  تبلغ  املثال،  املسداة. فعىل سبيل  الّرعاية  تأثريا خطريا عىل جودة 
مليون   22 سليم  منجي  مستشفى  وديون  دينار،  مليون   40 من  يقرب  ما  الرّابطة 

دينار. 
لالستشفائيني  اليومية  الحياة  وجعلت  تُحتَمل  ال  العمل  ظروف  أصبحت  وهكذا 
إىل  االفتقار  ظّل  يف  للغاية  صعبة  الّصّحّي  املجال  يف  العاملني  وجميع  الجامعيني 

التّجهيزات واملعّدات األكرث أساسيّة. 
إّن العالقة مع املرىض كثريا ما تكون متوتّرة ويخيّم عليها سوء الفهم وحتّى العنف. 
وال يزال قانون حقوق املريض واملسؤولية الطبّية الّذي ميكن أن يحّسن هذه العالقة 

ُملقى يف أدراج مجلس نواب الّشعب.
وتحرير  الحديثة  املعّدات  ونقص  التّقنية  املنّصة  تدهور  أّن  كام 
االستشفائيّة  املراكز  يهّدد  أن  شأنه  من  الثّقيلة  املعّدات  رشاءات 

الجامعيّة يف دورها املرجعّي يف مجايل التّكوين والبحث.
إّن اإلصالح الّصحّي الّذي يجري الحديث عنه منذ سنوات قد طال 
الّصحيّة،  املرتكزات  املجتمعّي،  )الحوار  الوعود  كرثة  رغم  انتظاره 
الّدور  أخرى  مرّة  كوفيد  أزمة  أظهرت  وقد  االلتزامات(.  التّقارير، 

املركزّي للمستشفى العمومّي يف األوقات الصعبة.

2 - تقدير عمل االستشفائيني الجامعيني واالعرتاف بدورهم الجامعّي  
والّذي   ،2009 عام  مارس   8 يف  الّصادر   2009-772 املرسوم  قّسم 
يضبط القانون األسايس لسلك األطبّاء االستشفائيني الجامعيني، مهام 
والتّدريس  العالج  هي:  مجاالت  ثالثة  إىل  الجامعيني  االستشفائيني 

والبحث. 
يتعلّق  ما  يف  سواء  الّصّحيّة،  املنظومة  أعمدة  أحد  الجامعيون  االستشفائيون  يعترب 
بتنظيم العالج عىل مختلف املستويات أو بالتّكّفل بالحاالت الّتي تتطلّب مهارات 
األعضاء(  زرع  )مثل  التّخّصصات  من  العديد  يف  الّنجاح  ويضمن  املستوى.  رفيعة 
استقالليّة تضمن توفري نفقات باهظة بالعملة الّصعبة من ناحية، وإشعاعا طليعيّا 

عىل مستوى املغرب العريّب وإفريقيا من ناحية أخرى.
يف  خاّص  بشكل  الجامعيني  االستشفائيني  دور  يتجىّل  العلمي،  البحث  مجال  يف 
مساهامتهم يف الفعاليات العلميّة، املحليّة منها والّدولية، ويف أهّمية ما ينتجونه من 
مقاالت مفهرسة ذات تأثري معرتف به عامليّا، والّتي تصل إىل ما يناهز الـ 40 % من 
اإلنتاج العلمّي الوطنّي، يف حني أنّهم ال يشّكلون حتّى 10 % من مجتمع الباحثني 
التّصنيف  منظومات  مختلف  عليه  تشهد  ما  وهذا  التّونسيني.  الباحثني  واألساتذة 
العاملّي للجامعات يف مجال البحث العلمّي، وال سيام يف البحوث الّسيريّة عىل غرار 

»أفضل الجامعات العاملية لعام 2020« ملجموعة شبكة العلوم. 
وجامعة تونس املنار مثال عىل ذلك. فهي موجودة ضمن التّصنيف العاملّي شنغهاي 

TOP( )900  2020 ويظهر الرّتتيب حسب التخصص مكانة التّخصصات الطّبّية.
-  املراتب الـ 300 األوىل يف مجال الّصحة العموميّة 

-  املراتب الـ 400 األوىل يف الهندسة امليكانيكيّة
-  املراتب الـ 500 األوىل يف الطّّب الّسيري

يف مجال تكوين وتعليم وتأطري األطبّاء والّصيادلة وكذلك االختصاصات شبه الطبية، 
يؤّمن االستشفائيون الجامعيون هذه األنشطة من خالل محارضات تُستبدل بشكل 
متزايد بتكوين مجموعات صغرية، ومن خالل دروس موّجهة وعمليّة وأيضا التّأطري 
عىل رسير املريض. ويندرج هذا ضمن أساليب تدريس الطّب يف البيداغوجيا الطّبية 
الحديثة، وهو تدريس تفاعيّل، وتشاريكّ، ومتمحور عىل الطّالب. وتشمل الجوانب 
األخرى لعملهم اإلرشاف عىل تأطري البحوث واألطروحات، والتّكوين الطّبي املستمّر، 
وهم يشاركون يف عدة امتحانات ومناظرات. ولهذا، يتلّقى املدرّسون يف كلّيات الطّب 
تكوينا بيداغوجيّا متخّصصا ومستمرّا. إّن هذا الّنشاط املكثّف يتّم عىل أساس طوعّي 

وال يزال غري مدفوع األجر. 
أصعدة  عىل  الجامعيون  االستشفائيون  به  يضطلع  الّذي  الهام  الّدور  هذا  ورغم 
مستوى  عىل  سواء  تتدهور  تنفّك  ما  حالتهم  فإّن  والتّدريس،  والبحث  الّرعاية 
االعرتاف املعنوّي أو من حيث وضعهم املاّدّي الّذي يتّسم بتدحرج مذهل يف مستوى 

معيشتهم وقدرتهم الرّشائية.
إّن االعرتاف بخصوصيّة العمل يف القطاع الصّحّي واستثناء العاملني به من الفصل 2 

من الوظيفة العموميّة هو مطلب مل يجد بعُد آذانا صاغية.
3. مكافحة عزوف األطبّاء عن العمل بالقطاع العام والهجرة 

الّشبان املتخرّجني حديثا إىل  الّسنوات األخرية هجرة كبرية من األطباء  لقد شهدت 
أوروبا والقارّة األمريكية وتعاقد الكثري من األطباء االستشفائيني الجامعيني يف بلدان 

الخليج وأوروبّا. 
وهكذا، هجر األطبّاء املستشفيات العموميّة، وخاصة يف بعض الّتخّصصات )كاألشّعة، 
والتخدير واإلنعاش..( ويف املناطق الّداخلية، ومل يعد بإمكانها توظيفهم واالحتفاظ 
بهم. مل يعد الّشباب يرغبون يف العمل يف القطاع العمومّي لعّدة أسباب منها ظروف 
العمل والفارق الكبري مع القطاع الخاّص يف ظّل طّب يسري بسعتني مختلفتني وأطباء 

ممزّقني بني عاملني.
مل تعد مسرية االستشفائيني الجامعيني املهنيّة الّتي كان مرغوبا فيها من قبل تغري 

الشباب وال تزال أماكن املساعدين شاغرة يف بعض التّخصصات.
لنتذكّر أّن عدد االستشفائيني الجامعيني هو 2815 )2542 طبيبا استشفائيّا جامعيّا، 
153 صيدليّا جامعيّا، 120 طبيَب أسنان استشفائيّا جامعيّا(. وتشّكل الّنساء 60 يف 
إىل  اتّجه 490  األخرية،  الّسنوات  الجامعيني. خالل  االستشفائيني  املائة من مجموع 

التّعاون الفّنّي، كام انتقل العديد منهم إىل القطاع الخاّص. 
وهو ما سيطرح عىل املدى القصري مشكلة الّدميوغرافيا الطّبية بشكل خطري للغاية: 
فلن يكون هناك تجديد، وسوف يتّضر التّكوين الطّبي ككّل وتتأثر املنظومة الّصحيّة 

بأكملها. 
4 - مرشوع خوصصة تعليم الّدراسات الطّبيّة 

نوعا  يحدث   2008  -  19 العايل  التّعليم  قانون  تعديل  مرشوع  إّن 
يقّوض  كليات طّب وصيدلة،  الخاّصة، وال سيام  الكلّيات  جديدا من 
وميّهد  التّونيّس  الطّّب  جودة  وهو  أال  وطنيا  مكسبا  خطري  بشكل 

الطريق لخطر كبري يتمثّل يف انهيار املنظومة الّصّحيّة.
الّدولة  مع  تعاون  مرشوع  إطار  يف  املقرتح  هذا،  القانون  مرشوع 
التّونسيني ويف  املدرّسني  مهنيّة  يشّكك يف  األملانية،  والّدولة  الفرنسيّة 
نوعيّة التّكوين املقّدم يف كلّياتنا. ويعترب بعض الزّمالء هذا بحّق شكال 
مستوى  تقدير  يقع  لن  وهكذا،  الجديد«.  »االستعامر  أشكال  من 

الطاّلب بعد اآلن عىل أساس الجدارة، بل عىل أساس معايري أخرى...
إّن من شأن هذا املرشوع أن يخلق أو يفاقم طبّا بسعتني مختلفتني، 
ولكّنه  والّصيدلة  الطّب  كلّيات  عىل  متالحقة  تداعيات  يحدث  وقد 
سيعّمق أيضا تدهور املستشفيات العموميّة، وهي األماكن الوحيدة 

للتّكوين الطّبي يف الوقت الرّاهن عىل األقل.

لماذا سيضرب األطباء والصيادلة وأطباء األسنان واالستشفائيون الجامعيون يوم األربعاء 15 جويلية 2020؟

فشل جلسة تفاوض بين الحكومة واالتحاد 
تراجع عن االتفاقيات السابقة وخاصة اتفاق 22 أكتوبر 2018

انعقدت أمس األربعاء 8 جويلية 2020 جلسة عمل بني وفد حكومي ووفد االتحاد العام التونيس للشغل واملتكون 
الوزير  ديوان  رئيس  بإرشاف  جراد،  الكريم  وعبد  حفيظ  وحفيظ  الشفي  وسمري  الساملي  الدين  صالح  اإلخوة  من 
املكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية بعد تعذر حضوره، حول مرشوع قانون يتعلق بحوكمة املساهامت واملنشآت 

واملؤسسات العمومية املودع لدى مجلس نواب الشعب.
وبعد النقاش املطول، عرب الوفد النقايب عن معارضته للصيغة الواردة مبرشوع القانون املقدم من طرف الحكومة الذي 

يرشع للتفويت الكيل أو الجزيئ يف املنشآت  العمومية.
واعترب الوفد النقايب أن ذلك ميثل تراجعا عن االتفاقيات السابقة وخاصة اتفاق 22 أكتوبر 2018 ومخالفا لترصيحات 

رئيس الحكومة والوزير الدولة املكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد.
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االتحاد صمام األمان لتونس 
ولن يفرط يف مكاسب الدولة الوطنية

مبناسبة تجديد دار االتحاد الجهوي للشغل بباجة احتضنت هذه األخرية 
صبيحة يوم السبت 4 جويلية الجاري اجتامعا عاما حاشدا أرشف عليه 
األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل وذلك 
يف ظل حضور مكثف ملختلف القطاعات املهنية يتقدمهم اإلخوة الكتاب 
)سليانة،  الغريب  الشامل  بإقليم  للشغل  الجهوية  لالتحادات  العامون 
جندوبة والكاف( كام حضت االجتامع نخبة من ممثيل منظامت املجتمع 

املدين والسلط الجهوية لوالية باجة.
بعد الكلمة الرتحيبية التي ألقاها األخ عبد الحميد الرشيف الكاتب العام 
لالتحاد الجهوي للشغل بباجة تناول األخ نور الدين الطبويب الكلمة موجها 
ووفائهم  والئهم  يف  الراسخني  الغريب  الشامل  ربوع  مناضيل  إىل  التحية 
بإنجاز تجديد دار  الشغيلة منذ تأسيسها ومهنئا نقابيي باجة  للمنظمة 
االتحاد ومبرشا ببناء مقرات محلية يف جهات مجاز الباب وقرنبالية وقال 
يف كلمته إىل أن الرسالة الواضحة التي يجب أن يقرأها أعداء االتحاد من 
األقزام الطارئني عىل عامل السياسة أن مكانة االتحاد من املستحيل زعزعتها 
داخليا أو خارجيا ألنها مستمدة من روح النقابيني األحرار األصالء املؤمنني 
حّب  من  االتحاد  عليها  تأسس  التي  النبيلة  اإلنسانية  والقيم  باملبادئ 
للتحرر الوطني واالجتامعي والدفاع عن الكرامة وأن أهّم صفة للنقايب 
التّواضع مع الصدق يف القول واإلخالص يف  الحّر ضمن هذا اإلطار هي 
توصيات  األسايس  سببه  واملكثف  املنسق  الهجوم  »إن  وأضاف:  العمل، 
النقابية ممثلة يف  الحركة  إىل إضعاف  ترمي  التي  الدويل  النقد  صندوق 
مشاريعه  تنفيذ  للصندوق  يتسنى  حتى  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 

الليربالية املتوحشة يف بالدنا«. 
لهذا تطرح عدة أسئلة إنكارية يف خضّم الهجمة التشويهية املبتذلة: هل 
الدفاع عن  كرامة العامل بالفكر والساعد ميثل خطرا عىل األمن القومي؟ 
القومي؟  األمن  عىل  خطرا  ميثل  العمومية  املؤسسات  عن  الدفاع  هل 
هل إثارة مسألة االتفاقيات غري املطبقة متثل خطرا عىل األمن القومي؟ 
هل املطالبة بالرشاكة يف اجرتاح الحلول لألزمات املزمنة متثل خطرا عىل 
الوطنية  والسيادة  القومي  باألمن  للمتشدقني  نقول  هنا  القومي؟  األمن 
أنهام ال يقترصان عىل الشعارات الجوفاء املخادعة بل عىل املامرسة وهي 
يضمن  مستديم  اقتصادي  ازدهار  إلمكانية  الحقيقي  واالختبار  التحدي 
رقيا اجتامعيا وليس عرب بيع املطارات واملوانئ واملؤسسات. إن املعركة 
املركزية هي باألساس معركة اقتصادية واجتامعية حيث يرصخ املواطن 
مصالحهم  الغالب  يف  يخدمون  بل  يستجيبون  ال  السياسيني  لكن  متأملا 
الشخصية ومصالح الخارج عدا قلّة مدافعة عن الخيارات الوطنية وهي 

تتقاطع معنا ويف هذا اإلطار ميكننا التفاعل معها.
الخسيس آلالم  التوظيف  إىل  العام  األمني  األخ  أشار  اإلطار  نفس  ضمن 

االتحاد  إهانة  الوحيدة  غايتها  معلومة  أطراف  تعتمده  والذي  الناس 
املنظمة  يف  أحد  ال  أن  الصدد  هذا  يف  وأكد  الحظائر  عامل  مسألة  يف 
التي  التفاوض  أطوار  مختلف  رشح  املسؤوليةكام  من  يهرب  الشغيلة 
أبلغت الحكومة االتحاد يف آخر جلسة بأن عدد من تتوفّر فيهم الرشوط 
القانونية لتسوية وضعيتهم 29000 عامل لكنها -أي الحكومة- قادرة عىل 
تسوية أوضاع 16700 منهم ما جعل االتحاد يرفض واملفاوضات تتوقف 
ألن االتحاد لن يقبل بالحلول الجزئية وال باستمرار ظاهرة التشغيل الهّش 

املدمرة لكرامة اإلنسان. 
ال بّد عىل املراهقني السياسني أن يقرؤوا التاريخ وأن يفهموه جيدا وإال 

سيذهبون يف األخري إىل مزابله بالتأكيد.
هذا ودعا األخ نور الدين الطبويب مناضيل االتحاد إىل التوّحد يف مواجهة 
هجوم  من  الشغيلة  املنظمة  له  تتعرض  وما  الصعبة  الحالية  األوضاع 
رخيص مبيّنا أنها كانت ومنذ فجر تأسيسها مدرسة للدميقراطية والنزاهة 
يتخاصمون  وال  أبناؤها  يختلف  املتنّوعة  األفكار  من  فسيفساء  فيها 
لوعيهم أنهم مؤمتنون عىل العرق والدماء والدموع التي بذلها الكادحون 
مناضيل  يحّمل  املواقع  كّل  الحضور يف  وأن  لبنة،  بعد  لبنة  الوطن  لبناء 

االتحاد مسؤولية جسيمة يف أن يكون أكرب قوة خري وإقناع وبناء وتشييد 
ضّد  بقوة  يقفون  االتحاد  مناضيل  أن  إىل  الصدد  هذا  يف  وأشار  لتونس 
إعادة  يريد  من  كل  وسيواجهون  والشيطنة  والتكفري  االستئصال  ثقافة 

البالد إىل عهود االستبداد أو إىل العصور الوسطى املظلمة.
لقد خلق االتحاد من رحم الروح الوطنية واملسؤولية الوطنية وهو منظمة 
تجمع وال تفرق وهو خيمة استظل بشجرتها الجميع لذا فإن املساس بها 
فداء  والنقايب  األزمات  تشتد  حني  للبالد  األمان  صامم  ألنها  أحمر  خط 
للوطن والشعب ال ترهبه التهديدات مهام كان مصدرها وسيكون ضامنا 

وجدار صدٍّ ضدَّ أي مؤامرة أو محاولة اخرتاق للمنظمة الشغيلة.
يف معرض حديثه عن األوضاع الدولية الراهنة وال سيام ما يخّص املنطقة 
من  الفلسطينية  القضية  عرفته  ما  إىل  العام  األمني  األخ  تطرق  العربية، 
تطورات متثلت يف صفقة القرن وقرار ضّم الضفة الغربية فأكد عىل موقف 
تجاه قضية  التونيس  للشعب  األصيل  املوقف  النابع من  الراسخ  االتحاد 
العرب األوىل مبيّنا أن كل هذه املؤامرات ستندحر أمام مقاومة الشعب 
من  ستنتفض  التي  العربية  الجامهري  رفض  وأمام  وصموده  الفلسطيني 
أجل فلسطني حتام رغم هرولة عدد من الحكام نحو التطبيع. أما بالنسبة 
إىل الوضع يف الجارة الشقيقة ليبيا فقد أشار األخ نور الدين الطبويب إىل 
أن الحّل يجب أن يكون ليبيا بحتا بعيدا عن سياسات املحاور مبا يضمن 

وحدة ليبيا واستقرارها وسيادة شعبها عىل مقدرات بالده.
يف اختتام االجتامع قام املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بباجة 
بتكريم األخ نور الدين الطبويب مبناسبة انتخابه عضوا باملنظمة الدولية 
والدولية،  القارية  املحافل  يف  االتحاد  بقيمة   اعرتافا  اإلفريقية  للنقابات 
كام قامت بتكرميه عدة قطاعات نقابية وعدة منظامت للمجتمع املدين 

بجهة باجة. 
* نزار التوكابري 

األخ نور الدين الطبوبي في باجة:

في ملفّ عمال الحظائر:
 الحكومة تريد تسوية 

16700 حالة 
من جملة 29 ألفا
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والتضامني  االجتامعي  لالقتصاد  قانون  لدينا  أصبح  وأخريا 

بعد قرابة 4 سنوات من االنتظار وتعاقب 3 حكومات و6 وزاراء 

للتكوين املهني والتشغيل.

ويف الحقيقة كان من املمكن اختصار اآلجال والجهود املبذولة 

الترشيعية  مبادرته  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  سلم  ان  بعد 

االجتامعي  لالقتصاد  أسايس  قانون  املرشوع  مقرتح  يف  واملتمثلة 

والتضامني لرئاسة الحكومة منذ 2016، ولكن اليوم لنهنئ أنفسنا 

بهذا القانون اإلطاري، فهو إرساء االقتصاد االجتامعي والتضامني 

عىل  لتفعيله  تقل  ال  أخرى  خطوات  تتبعها  ان  يجب  تونس،  يف 

أرض الواقع، ونأمل يف أن ال ننتظر 4 سنوات أخرى للمصادقة عىل 

نصوصه التطبيقية وتركيز مؤسساته.

وتطوير  بإرساء  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  اهتامم  إن 

االقتصاد االجتامعي والتضامني ليس باليشء الجديد واملستحدث 

اجتامعية  والعدالة  الالئق  العمل  لتوفري  لنضاالته  تكريس  فهو 

ولنذكر بأن النشاط التعاوين يف بالدنا قد الزم النضال النقايب منذ 

البداية مع تجربة محمد عيل الحامي )1924( بل طبعت أفكار 

التونيس  العام  االتحاد  برنامج  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد 

للشغل االقتصادي واالجتامعي الذي صيغ يف الخمسينات والذي 

شكل إحداث نسيج تعاضدي وتعاوين مسنود ببنك الشعب أحد 

ترجامته آنذاك غري ان تجربة الستينات التنموية التي تم اإلعتامد 

عىل  قائم  موجه  اقتصاد  رافقها  قد  التعاضدي  النظام  عىل  فيها 

سياسة استبدادية ضاربة عرض الحائط أهم أركان العمل التعاوين 

والدميقراطية  واالستقاللية  والتلقايئ  الطوعي  االنخراط  وهو  أال 

اإلداري  الجهاز  وتغول  الدولة  احتكار  نسفها  التي  االجتامعية 

ال  حتى  الالزمة  االحتياطات  كل  أخذ  وجب  لذلك  البريوقراطي، 

يزج باالقتصاد االجتامعي والتضامني يف مثل هذه االنخراطات ويك 

يبقى دائرة مدينة الدولة واملواطنة.

باالقتصاد  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  اهتامم  وتواصل 

يف  للمساهمة  الوطني  مجهوده  اطار  يف  والتضامني  االجتامعي 

الخيارات  بالدنا جراء  تعيشها  التي  املتتالية  لألزمات  إيجاد حلول 

النظام  يف  الضاربة  املتعاقبة  للحكومات  واالجتامعية  االقتصادية 

الرأساميل املعومل، ويف ظّل تفاقم املشاكل االجتامعية واالقتصادية 

والبيئية بشكل مأساوي والتي متظهرت من خالل االرتفاع الحاد يف 

وجه  واإلناث عىل  املتعلم  الشباب  لدى  )خاصة  البطالة  معدالت 

أجرائها  وتسيح  االقتصادية  املؤسسات  عديد  وإغالق  الخصوص( 

والتوسع الخطري لالقتصاد املوازي والتهريب تحديدا، وتزايد الفقر 

الوسطى  والطبقة  الكادحة  للطبقات  املعيشية  الظروف  وتدهور 

وتخبط السياسات التنموية كان لزاما تغيري املنوال التنموي الذي 

أظهر عجزه عن طرح حلول دامئة وإيجاد البديل له، فتحمل االتحاد 

قدم  أن  فبعد  األزمات  وقت  دامئا  كان  كام  الوطنية  مسؤوليته 

مقرتحه لدستور جديد للجمهورية الثانية وبعد العقد االجتامعي 

الذي أمىض سنة 2013 وبعد مساهمته الفعالة.

ويحكم  الثابتة  أعمدته  أحد  كان  حيث  الوطني  الحوار  يف 

وتجسيام  الدويل  التعاون  مجال  يف  وعالقاته  التاريخية  تجربته 

الخاص  األول  محوره  يف  نص  الذي  االجتامعي  العقد  ملبادئ 

املنوال  مراجعة  رضورة  عىل  الجهوية  والتنمية  االقتصادي  بالنمو 

االقتصاد  إرساء  دعم  االتحاد يف  انخرط  مراجعة جذرية،  التنموي 

بذاتها  قامئة  اقتصادية  كمنظومة  تونس  والتضامني يف  االجتامعي 

انها ميكن أن تسهم بفاعلية يف حل عدد  التجارب املقارنة  أثبتت 

التي تعيشها بالدنا، فكلفت 5 أقسام من االتحاد  من االشكاليات 

املجتمع  والتضامني لدى مكونات  باالقتصاد االجتامعي  للتعريف 

بتجارب  وقمنا  االتحاد  وخرباء  مكوين  من  فريقا  وكّونّا  التونيس، 

ثم  وتضامني،  اجتامعي  اقتصاد  مؤسسات  بعث  ملرافقة  ميدانية 

كان الحرص عىل إحداث منظومة ترشيعية تكون االرضية القانونية 

ملرجعية إلرساء دعائم هذا املنوال االقتصادي تتالىف تشتت النصوص 

القانونية يف املجال وتضبط مختلف األطراف املعنية واملتدخلة يف 

تسيريه وذلك بالتوازي مع اقرار اآلليات التمويلية وهو ما سيساهم 

يف صياغة وتحديد مقومات منوال تنموي جديد يقطع مع السابق 

ويحقق التنمية والتشغيل والعدالة االجتامعية.

* رؤية االتحاد 

من  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  لدور  االتحاد  رؤية  تربز 

خالل املفهوم واملبادئ واألهداف التي ضمنها يف مبادرته الترشيعية 

والتي تدمج املبادئ الكونية لهذا االقتصاد مع الخصوصية التونسية 

وتوجهات االتحاد التي تتوافق مع روح ومضمون الدستور.

العام  االتحاد  اىل  بالنسبة  والتضامني  االجتامعي  فاالقتصاد 

املالمئة  واملدمجة،  املستدامة  للتنمية  سبيل  هو  للشغل  التونيس 

لكل مجاالت األنشطة اإلنسانية، قوامه الحرية والكرامة والعدالة 

اقتصادية  أنشطة  متارس  التي  املعنوية  الذوات  يشمل  والتضامن، 

لحاجيات ومصالح مشرتكة ومجتمعية دون  تسجتيب  واجتامعية 

ان تكون غايتها االساسية توزيع األرباح ويهدف اىل:

- تكريس العدالة االجتامعية والتوزيع العادل للرثوات وتحقيق 

النمو املندمج واملدمج لفائدة كافة الفئات.

التوازن بني  القامئة عىل  التنمية املستدامة والعدالة  - تحقيق 

الجهات.

وتوسيع  طاقاتهم  وتفعيل  والشباب  املرأة  قدرات  تنمية   -

إسهامهم يف التنمية االقتصادية واالجتامعية.

بالتشغيل  والنهوض  املنظم  االقتصاد غري  - هيكلة 

مع توفري العمل الالئق.

الرفاه االجتامعي  الحياة وتحقيق  - تحسني جودة 

واالقتصادي.

- واملحافطة عىل القطاع العام ودعمه.

االتحاد  ملرشوع  الحكومة  اعتامد  عدم  ورغم 

شكال  عليه  جذرية  تعديالت  ادخال  عىل  وإرصارها 

يف  واخترصه  التجديدية  روحه  أفقده  ما  ومضمونا 

اقرتحنا مرشوع  بينام  فصال  عادي ب24  اطاري  قانون 

منارصة  بحملة  قمنا  فقد  فصال،  ب53  أسايس  قانون 

كامل  يف  والتضامني  االجتامعي  لالقتصاد  وتحسيس 

خّصت  والنصف  السنة  مدى  عىل  الجمهورية  واليات 

النقابيني وشاركت فيها مكونات املجتمع املدين املحلية 

تقديم  واصلنا  كام  العمومية،  واملؤسسات  والجهوية 

بها  مّر  التي  املحطات  مختلف  يف  ومساهامتنا  رؤيتنا 

القانون اىل ان وصل اىل لجنة الفالحة واألمن  مرشوع 

الغذايئ والتجارة والخدمات ذات الصلة مبجلس نواب 

الشعب، فدافع االتحاد عن مقرتحه الترشيعي وأوىص 

الحكومي،  املرشوع  عىل  الالّزمة  التعديالت  بإدخال 

تفاعلها  عىل  الربملانية  اللجنة  لشكر  مناسبة  وهذه 

الدور  التأكيد عىل  ومنها  مقرتحاتنا  بعض  مع  اإليجايب 

يف  الالمركزية  مبدإ   وتكريس  االقتصاد  لهذا  التنموي 

وإيجاد  تضامنية  بنوك  لبعث  والترشيع  شؤونه  ادارة 

االقتصاد  مبؤسسات  خاصة  ومالية  جبائية  امتيازات 

االجتامعي والتضامني.

خلق فرص الشغل
جوان   17 يوم  الشعب  نواب  مجلس  مصادقة  بعد  واليوم، 

فإن  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  قانون  مرشوع  عىل   2020

االتحاد العام التونيس للشغل يجدد انخراطه يف منظومة االقتصاد 

الدولية  واملواثيق  بالنصوص  منا  التزاما  والتضامني  االجتامعي 

الداعمة لالقتصاد االجتامعي من ذلك اعالن منظمة العمل الدولية 

بشأن العدالة االجتامعية من اجل عوملة عادلة ـ 2008 ـ وكذلك 

 193 التوصيتان  وكذلك  ـ   2009 ـ  العمل  لفرص  العاملي  امليثاق 

املنشآت  يف  العمل  فرص  لخلق  و189  التعاونيات  تعزيز  بشأن 

والعقد  التونيس  بالدستور  جاء  ملا  وتكريسا  واملتوسطة  الصغرى 

االجتامعي ويف هذا االطار نطالب بالتسيع يف نرش القانون بالرائد 

الرسمي للجمهورية التونسية واصدار نصوصه التطبيقية يف اآلجال 

الحكومة  تنفيذ  بحرص  سنتابع  كام  بالقانون  عليها  املنصوص 

الالزم  الدعم  تقديم  ومواصلة  تضمنها  التي  االجراءات  ملختلف 

ملكونات االقتصاد االجتامعي  والتضامني بتونس.

ويف االخري ال يسعني اال ان اشكر مكتب العمل الدويل عىل دعمه 

املتواصل لتونس بهدف ارساء هذا املنوال االقتصادي سواء بتقديم 

يف  امليدانية  مبشتاركته  او  ذلك  منه  طلب  كلام  الفنية  االستشارة 

مشاريع تنموية ترتكز عىل االقتصاد االجتامعي والتضامني.

الدعوة  هذه  عىل  والتشغيل  املهني  التكوين  وزارة  اشكر  كام 

لتفعيل  القادمة  املحطات  انتظار  يف  اللقاء  هذا  تنظيم  وعىل 

ونصوصه التطبيقية.

األخ نورالدين الطبوبيي افتتاح اللقاء حول املصادقة عىل قانون االقتصاد االجتامعي والتضامني 

تحسني جودة الحياة واملحافظة على القطاع العام ودعمه 
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أنور معروف إجراء  للنقل واللوجستيك محمد  الدولة  قرر وزير 
الخطوط  لرشكة  عام  مدير  رئيس  خطة  مستوى  عىل  تغيري 
التونسية، ودعا طبقا ملراسلة رسية وجهها إىل الرئيس املدير العام 
للرشكة الياس املنكبي وحال توصله بهذا املكتوب إىل عقد اجتامع 
ملجلس اإلدارة إلبالغ أعضائه بهذا اإلجراء وانتخاب بلقاسم الطايع 
ملقتضيات  طبقا  محدودة  ملّدة  الرشكة  لتسيري  مفّوضا  مترصّفا 
التجارية إىل حني تعيني رئيس مدير عام جديد،  مجلة الرشكات 
قرار اإلقالة اعتربه الياس املنكبي ال سند قانوين له باعتبار أن قرار 

اإلقالة يأيت من الجهات العليا يف الدولة.
التونسية  الخطوط  لرشكة  العام  املدير  الرئيس  إقالة  قرار  وأثار 
من قبل وزير النقل واللوجستيك جدال كبريا وخاصة عىل مستوى 
واألسباب  اإلقالة  أسئلة حول طريقة  عدة  لتطرح  القرار  قانونية 
والتوقيت والخلفيات التي تكمن وراءها يف ظّل توتر العالقات بني 
القصبة وحركة النهضة التي ينتمي إليها الوزير أنور معروف، إقالة 

تنازع  ظاهرها 
الصالحيات  عىل 
املواقع  وعىل 
إدخال  وباطنها 
يف  الحكومة 
وبالتحديد  أزمة 
التي  األزمة  نقل 
عىل  يعيش 
الربملان  وقعها 
الحكومة  إىل 
وخاصة  ذاتها 
االئتالف  داخل 

الحكومي.
إىل  بالرجوع 
من   92 الفصل 

الدستور التونيس، فإن رئيس الحكومة يختّص »بإجراء التعيينات 
املدنية  الوظائف  العليا وتضبط  املدنية  الوظائف  واإلعفاءات يف 
العليا بقانون. ويعلم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقرارات 
املتخذة يف إطار اختصاصاته املذكورة«. وبقرار وزير النقل إقالة 
الرئيس املدير العام للخطوط التونسية وتعويضه مبترصف مفّوض 
رئيس  ووضع  بل  الدستور،  ملقتضيات  مخالفة  محدودة  لفرتة 
الحكومة يف موقف محرج بني االستجابة والرضوخ لهذا القرار أو 
رفضه وبالتايل مزيد توتري العالقة بني الحزب الذي ينتمي إليه هذا 
الوزير أي النهضة والقصبة، وهنا يطرح التساؤل كيف سيترصف 
الفخفاخ للخروج من هذا املأزق السيام بعد شبهة تضارب املصالح 
مازالت  التي  السياسية  الساحة  يف  كبري  جدل  من  أحدثته  وما 
تالحقه وهو يف حاجة إىل دعم كل مكون من االئتالف الحكومي.

الساعات القادمة ستحمل عديد التطورات بخصوص هذا امللف أو 
ملفات أخرى ذات العالقة املبارشة أو غري املبارشة بالرصاع الخفي 

الحكومة،  ورئيس  النهضة  بني 
الصالحيات  عىل  التنازع  رصاع 
وعىل املواقع، رصاع الهدف منه 
تحويل األنظار من األزمة التي 
رئيسه  بسبب  الربملان  يعيشها 
الحكومة  إىل  الغنويش  راشد 
مكّونات  بني  وبالتحديد 
ما  وهو  الحكومي  االئتالف 
رئيس  وكذلك  الفخفاخ  يرفضه 
الجمهورية قيس سعيد اللذين 
تنقية األجواء بني  يعمالن عىل 
املكّونات وحسن التنسيق بينها 

لضامن دعم الفخفاخ.
* محمد

إقالة إلياس المنكبي المدير العام للخطوط الجوية التونسية

الطريقة، األسباب والتوقيت والخلفيّات  

يف املياه:  وقفة احتجاجية

نّفذ االربعاء 8 جويلية 2020 أعواُن إقليم تونس الجنوبية وقفة احتجاجية بساعتني وذلك 
إشكاليات  عدة  ووجود  إقليم  رئيس  وتسمية  الشغور  لسد  العامة  اإلدارة  تدخل  لعدم 

إدارية عالقة وترصفات رئيسة قسم املشرتكني الالقانونية.

نسخة من قرار اإلقالة 

هذا موقف رئاسة الحكومة بخصوص إقالة ر.م.ع الخطوط التّونسية 
علقت رئاسة الحكومة يف بالغ لها يوم أمس األربعاء 8 جويلية 2020 عىل قرار إعفاء الرئيس املدير العام لرشكة الخطوط التونسية. 

أن رشكة الخطوط التونسية هي منشأة عمومية بإرشاف وزارة النقل واللوجستيك وهي رشكة خفية اإلسم، متلك الدولة التونسية اكرث من 50 ٪ 
من رأساملها، وتخضع يف ما يتعلق بالتسيري والترصف وتعيني أعضاء مجلس اإلدارة إىل أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 املتعلق باملساهامت 

واملؤسسات واملنشآت العمومية وإىل مجلة الرشكات التجارية. 
وعمال باألحكام املذكورة، 

* فإن رئيس مدير عام رشكة الخطوط التونسية هو رئيس مجلس إدارتها، يتّم انتخابه من بني أعضاء مجلس اإلدارة ويكون عادة ممّثال ألكرب 
العام  التي تقتيض النصوص املتعلقة بضبط تنظيمها اإلداري واملايل تعيني مديرها  املساهمني، وذلك خالفا لبعض أصناف املنشآت العمومية 

مبقتىض أمر حكومي.
* يتم اختيار املترصفني ممثيل الدولة مبجلس إدارة رشكة الخطوط التونسية بقرار من وزير اإلرشاف القطاعي باقرتاح من الوزراء املعنيني بتمثيل 

الدولة باملجلس كام يضبطه القانون األسايس للرشكة. 
وتجدر اإلشارة إىل أنه يف إطار حوكمة تسيري املنشأة، فقد تقرر الفصل بني مهام رئيس مجلس اإلدارة ومهام املدير العام. ويف انتظار سّد الشغور 
يف مستوى رئاسة مجلس اإلدارة واالدارة العامة لرشكة الخطوط التونسية، فقد تّم تكليف املترصف ممثل وزارة النقل واللوجستيك مبجلس اإلدارة 

ظرفيا مبهام مترصف مفّوض، وذلك عمال بأحكام مجلة الرشكات التجارية. وبعد موافقة رئاسة الحكومة عىل املقرتح.

اللهّ اللطيف
مجلس  عضو  الرحوي  املنجي  العزيز  صديقنا  تعرّض 

إىل  والدخول  الفراش  ألزمته  صحية  وعكة  اىل  النواب 

املستشفى والحمد لله أنّه خرج ُمعاىف.

الشفاء  املنجي  لصديقنا  تتمّنى  الشعب  جريدة  أرسة 

العاجل.

لصناعة  التونسية  الرشكة  واطارات  عامل  نحن 
 2020 جويلية   2 يوم  املجتمعون  الفوالذ  الحديد 
مبقر الرشكة يف اجتامع إخباري عام بإرشاف االتحاد 
األعوان  نقابتي  وبحضور  ببنزرت  للشغل  الجهوي 
الحايل  الوضع  تدارس  أجل  من  وذلك  واالطارات 
من  إلخراجها  الحلول  يف  والنظر  للرشكة  املتأزم 

أزمتها وبعد النقاش نعرب عن ما ييل:
- اعتزازنا باالنتامء لالتحاد العام التونيس للشغل

رأس  عىل  الرشكة  ابناء  أحد  لتعيني  ارتياحنا   -
النجاح يف  املؤسسة واستعدادنا ملساندته من أجل 

مهمته.
- انشغالنا لألزمة املالية الخانقة التي متر بها املؤسسة.

- استيائنا من تجاهل سلطة اإلرشاف لكل الحلول املقرتحة 
من األطراف االجتامعية إلخراج الرشكة من أزمتها التعطيل 

مع املمنهج ألي خطوة يف هذا االتجاه.
سلطة  مع  عمل  جلسة  ألي  دعوتنا  عدم  من  استغرابنا   -
اإلرشاف لتطبيق ما تم االتفاق يف شأنه خالل جلسة العمل 
املنعقدة مع الوزير املكلف باإلصالحات الكربى لدى رئاسة 

الحكومة خالل شهر جويلية 2019.
- تنديدنا بترصيحات النائبة مبجلس نواب الشعب عن جهة 
بنزرت خالل تدخلها حول الوضع البيئي ببحرية بنزرت والتي 

نادت فيه بغلق املؤسسات الصناعية بالجهة دون تقديم أي 
عىل  الحفاظ  مع  البيئية  املسألة  فيها  تراعي  عملية  حلول 

مواطن الشغل ودميومة املؤسسات الصناعية وتطويرها
عاجلة خالل  عمل  بعقد جلسة  اإلرشاف  سلطة  مطالبتنا   -
الحالية  الوضعية  من  الخروج  حلول  يف  للنظر  الشهر  هذا 
التي متر بها الرشكة يف ظل املنافسة املرشوعة التي تعتمدها 

مؤسسات القطاع الخاص.
- دعوتنا سلطة اإلرشاف بوضع خارطة طريق قابلة للتنفيذ 

وواضحة املعامل واآلجال لهيكلة واصالح املؤسسة.
ويف حال عدم استجابة سلطة اإلرشاف ملطالبنا املرشوعة فإننا 
مستعدون للدخول يف تحركات نضالية تصعيدية للدفاع عن 

دميومة مؤسستنا. 

الالئحة العامة لشركة صناعة الحديد؟
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األطباء االستشفائيون الجامعيون يطلقون صيحة فزع:

أوضاع كارثية تشهدها املستشفيات العمومية وضرورة وقفة مجتمعية إلنقاذها من النزيف الذي تعانيه
أعلنت االخت أحالم بلحاج الكاتبة العامة لنقابة االطباء 
االسنان  وأطباء  االطباء  دخول  الجامعيني  االستشفائيني 
والصيادلة االستشفائيني الجامعيني يف ارضاب عن العمل كامل 
يوم 15 جويلية الجاري والذي سيشمل الخدمات الصحية ما 
باستثناء  والتدريس  واالجتامعية  االستعجالية  الحاالت  عدا 

االمتحانات.
أمس  انتظمت  التي  الصحافية  الندوة  خالل  ذلك  كان 
االربعاء بدار االتحاد بالعاصمة بإرشاف االخ سامي الطاهري 

االمني العام املساعد املسؤول عن قسم االعالم.
التفاوض  سبل  كل  استنفاد  بعد  اضطرارا  االرضاب  ويأيت 
الصحة  ووزارة  الحكومة  بها  التزمت  اتفاقات  تطبيق  حول 
الشامل  االصالح  يف  أساسا  وتتمثل  بعُد،  فيام  تجاهلتهام  ثم 
العمل  ظروف  تدهور  ظل  يف  العمومية  الصحية  للمنظومة 
االستشفائيني  بدور  الفعيل  واالعرتاف  املستشفيات  وإفالس 
الجامعيني يف التعليم العايل وتنقيح النظام االسايس والتصدي 
املستشفيات  يف  العمل  عن  لألطباء  املتنامي  للعزوف  الجدي 
محاوالت  لكل  القاطع  الرفض  جانب  اىل  التونسية  العمومية 

خوصصة التعليم الطبي وطب األسنان والصيدلة.
االستشفائيني  األطباء  أن  بلحاج  أحالم  األخت  أعلنت  كام 
تواصل  حال  يف  املقبل  سبتمرب  من  بداية  التدريس  يقاطعون 

استهتار واستخفاف السلطة باملطالب املزمنة للقطاع.
اضطرار لإلرضاب

اضطرارا  جاء  اإلرضاب  قرار  أن  أكد  الطاهري  سامي  األخ 
بعد مفاوضات مستمرة حول الوضعية الكارثية للمستشفيات 
االستشفائيني  لألطباء  الرديء  املهني  الوضع  وحول  العمومية 
الجامعيني، وأبرز أن االتحاد يأمل يف أن تتفاعل السلطة وتدعو 
إيجابية  نتائج  إىل  التوصل  عىل  للعمل  صلحية  جلسة  اىل 

بخصوص املطالب املطروحة املزمنة وتجنب اإلرضاب.
املزري  الوضع  مظاهر  عىل  الطاهري  سامي  االخ  وعّرج 
جائحة  حقيقتها  عىل  عرتها  والذي  العمومية  للمستشفيات 
االخريتني  العرشيتني  مدى  وعىل  الدولة  ان  مبينا  الكوفيد، 

جعلت من هذا املرفق العمومي الحيوي يشهد تدمريا ممنهجا 
من خالل سياسات اهامل وانعدام كل رشوط دعمه، ويف خضم 
االمر  الجامعي  االستفايئ  الطبيب  منه  يعاين  ُمْزٍر  مادي  وضع 

الذي خلق ظاهرة الهروب اىل القطاع الخاص واىل الخارج.
نبّه اىل استهداف قطاع الصحة  انه سبق لالتحاد أن  وبنّي 
تشهده  ما  العام  الرأي  انارة  عىل  حريص  وهو  العمومية 
املنظومة من دمار بسبب اختبارات الدولة ليأيت هذا االرضاب 

من أجل حق التونسيني يف االمن الصحي والحياة.
أوضاع كارثية

أحالم  االخت  كشفت  »الشعب«  لجريدة  ترصيح  ويف 
بلحاج الكاتبة العامة لنقابة األطباء االستشفائيني الجامعيني ان 
مستشفياتنا تعيش أزمة خطرية منذ عدة سنوات ظهرت عىل 
املراكز  أن  وبينت  البرشي،  والعنرص  والحوكمة  املايل  املستوى 
االستشفائية الجامعية تعاين من حالة مزرية من املديونية مام 
الرابطة  مستشفى  فديون  املسداة،  الخدمات  جودة  عىل  أثّر 
املنجي  مستشفى  وديون  دينار  مليون   40 يقارب  ما  بلغت 

سليم بلغت 22 مليون دينار.
من  وجعلت  تُحتمل  ال  باتت  العمل  ظروف  أن  وأكدت 
ظروف عمل مهنيي الصحة صعبة يف ظل االفتقار إىل التجهيزات 
واملعدات األساسية للعمل حتى أصبحت العالقة مع املواطنني 
يخيّم عليها التوتر والصدام يف وقت ال يزال فيه قانون حقوق 
املريض واملسؤولية الطبية الذي ميكن أن يحّسن هذه العالقة 

ملقى يف رفوف الربملان اىل اآلن.
األخت أحالم عرّجت عىل تثمني الدور التكويني والتعليمي 
لالستشفائيني الجامعيني الذين يقومون بهذا الدور مجانا رغم 
املهامت الكربة التي يقومون بها عىل مستوى الرعاية والبحث 
يف  العمل  بخصوصية  الدولة  تعرتف  ال  وقت  يف  والتدريس، 
قانون  من   2 الفصل  من  العاملني  واستثناء  الصحي  القطاع 

الوظيفة العمومية.
من جهة أخرى عرجت محدثتنا ظاهرة عزوف األطباء عن 
والبلدان  الخليج  بلدان  نحو  وهروبهم  العام  بالقطاع  العمل 
كبرية  هجرة  شهدت  االخرية  السنوات  ان  وبيّنت  االوروبية 
مسرية  تعد  مل  بطريقة  حديثا،  املتخرجني  الشبان  االطباء  من 
ما  وهو  الشباب  تغري  وال  مرغوبة  الجامعيني  االستشفائيني 

يطرح مشكل الدميغرافيا الطبية بشكل خطري للغاية.
مسألة أخرى غابة يف الخطورة أثارتها االخت أحالم بلحاج 
يف ترصيحها، أال وهي مرشوع خوصصة التعليم الطبي، الذي 
ينص عىل إحداث نوع جديد من الكليات الخاصة ما يقّوض 
املنظومة  النهيار  وميهد  التونيس  الطب  جودة  كبيري  بشكل 
الصحية برّمتها ويشكك يف مهنية املدرسني التونسيني ويف نوعية 
التكوين املقدم يف الكليات التونسية، الفتة النظر إىل أن ذلك 
الوحيدة  االماكن  العمومية  املستشفيات  تدهور  يف  سيعّمق 

للتكوين الطبي.
* تغطية : صربي الزغيدي - صور  العكرمي

النقابة العامة ألعوان اإلذاعة التونسية 
وقوفا يف الصف األمامي

عىل اثر الحملة التي استهدفت االتحاد العام التونيس للشغل ورموزه وامام 
التهديدات التي استهدفت األخ األمني العام نورالدين الطبويب والتي تقف وراءها 
بالفكر  العامل  لحقوق  ومعادية  النقايب  وللعمل  للحرية  معادية  مجموعات 

والساعد، فإن النقابة االساسية ألعوان االذاعة التونسية يعربون عن:
أوال: وقوفهم يف الصف األمامي دفاعا عن منظمة الشهداء والشغالني وابناء 

الشعب منظمة العامل مبناضليها ورموزها وقياداتها.
نورالدين  العام  األمني  األخ  صف  اىل  والفعيل  املرشوط  غري  وقوفهم  ثانيا: 

الطبويب أمام الهجمة التي يقف وراءها حشود الظالم الواهية.
ثالثا« تضع النقابة االساسية كل إمكانياتها فعليا للدفاع عن منظمة الشعب 

التونيس االتحاد العام التونيس للشغل .
رابعا: دعوة كل القوى الوطنية والدميقراطية للتصدي اىل مرشوع نرش الثقافة 

الغيبية وثقافة العنف واملوت التي اتسمت بها تلك القوى العنيفة واملتخلفة.
استعدادها  تعرب عن  التونسية  االذاعة  االساسية ألعوان مؤسسة  النقابة  ان 
التام والفعيل لخوض معركة صون القلعة الحصينة االتحاد العام التونيس للشغل 
النضايل  واملسار  املنظمة  رموز  احد  باعتباره  الطبويب  نورالدين  العام  وأمينها 

النقايب يف تونس.
* الكاتب العام 
عبد السالم الشمتوري  

تعزية  
وفاة  نبأ  والحسة  األىس  ببالغ  تلقينا 
والد  داود«  »املنصف  املرحوم  له  املغفور 
األساسية  النقابة  عضو  داود  أنيس  األخ 
بجهة  الشبابيك  وأعوان  التذاكر  ملراقبي 
تونس بالسكك الحديدية وإثر هذا املصاب 
أنيس  لألخ  التوجه  إالّ  يسعنا  ال  الجلل 
وأصدق  التعازي  عبارات  بأحّر  وعائلته 
وجّل  عّز  الله  من  داعني  املواساة،  مشاعر 
رحمته  بواسع  له  املغفور  روح  يتغّمد  أن 
ذويه  يلهم  وأن  جنانه  فسيح  ويسكنه 

جميل الصرب والسلوان.

تعزية

ببالغ الحزن واألىس تلقينا خرب وفاة املناضل النقايب األخ الكايف الزائري 
الكاتب العام املساعد لالتحاد املحيل للشغل ببوسامل سابقا والكاتب العام 
للتعليم  الجهوية  النقابة  وعضو  سابقا  الثانوي  للتعليم  األساسية  للنقابة 
لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يتقدم  الجلل  املصاب  هذا  وإثر  سابقا  الثانوي 
املغفرة  له  راجني  الفقيد  لعائلة  التعازي  بأحّر  بجندوبة  للشغل  الجهوي 

والرحمة ولعائلته وأقاربه ورفاقه جميل الصرب والسلوان.

تعزية
األىس  ببالغ  تلقينا 
املغفور  وفاة  نبأ  والحسة 
الفاضل  القايض  والدة  لها 
لدى  الخبري  األحمر  عصام 
القانونية  الشؤون  قسم 
التونيس  العام  باالتحاد 
الظرف  هذا  ويف  للشغل. 
التوجه  إالّ  يسعنا  ال  األليم 
بأحر  األحمر  عصام  للسيد 
وأصدق  التعازي  عبارات 
مشاعر املواساة، داعني من 
يتغمد  أن  وجّل  عّز  الله 
بواسع  لها  املغفور  روح 
فسيح  ويسكنها  رحمته 
ذويها  يلهم  وأن  جنانه 

جميل الصرب والسلوان.
إنّا لله وإنّا إليه 

راجعون.
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وأطباء  األطباء  لنقابة  العامة  الكاتبة  بلحاج  أحالم  االخت  أعلنت 
إىل  سيضطرون  األطباء  أن  الجامعيني  االستشفائيني  والصيادلة  األسنان 
الحكومة  تتعاط  املقبل يف حال مل  بداية من سبتمرب  التدريس  مقاطعة 
املنظومة  إصالح  وأساسا  املرشوعة  مطالبهم  مع  إيجابيا  الصحة  ووزارة 

الصحية العمومية.
عن  إرضابا  سيخوض  القطاع  ان  »الشعب«  مع  لها  حوار  يف  وأبرزت 
من  االوضاع  اليه  آلت  ملا  فزع  الجاري كصيحة  15 جويلية  يوم  العمل 
إنسانية  صحية  بخدمة  التمتع  من  املواطنني  حرمت  وخطورة  رداءة 
حق  أجل  من  العمل  عن  »سنرضب  وقالت  العمومية،  املستشفيات  يف 

املواطن يف خدمة صحية إنسانية ذات جودة«.
الرديئة  واملهنية  املادية  األوضاع  عن  بلحاج  أحالم  األخت  وتحدثت 
تعهداتها  من  والوزارة  الحكومة  تنصل  وعن  الجامعيني  لالستشفائيني 
بإصالح املنظومة الصحية وعن هروب الكفاءات الطبية إىل القطاع الخاص 
واىل الخارج وعن محاوالت خْوصصة ورضب قيمة التعليم الطبي، مؤكدة 
قائلة »إنه ال مجال للسكوت أكرث عن ظاهرة هروب كفاءاتنا الطبية اىل 
وأن  مسؤولياتها  تتحمل  أن  السلطة  وعىل  الخارج،  واىل  الخاص  القطاع 

تتخىل عن جحودها«.
الظروف  وتحسني  املتأخرة  املالية  باملستحقات  التمسك  أكدت  كام 
االستشفائيني  بدور  الفعيل  واالعرتاف  األسايس  القانون  وتنقيح  املهنية 
وفاسدين  لوبيات  هناك  أن  عىل  معرّجة  العايل،  التعليم  يف  الجامعيني 
استغلوا القانون وأرّضوا باملستشفيات العمومية، مؤكدة أن النقابة العامة 

ألن تقبل بانتهاك حق التونسيات والتونسيني يف الصحة والحياة.

بينها  االتفاقات، ومن  بالتنصل من تطبيق  تتهمون سلطة اإلرشاف   *
تهّربها من اإلصالح شامل للمنظومة الصحية يف ظل تدهور ظروف العمل 

وإفالس املستشفيات، ما هي رؤيتكم يف ذلك؟
- إصالح املنظومة الصحية هو برنامج نناضل من أجله من قبل الثورة، 
وبعد  طويلة،  سنني  إىل  يعود  العمومية  املستشفيات  تدهور  أن  باعتبار 
الثورة قمنا مع الحكومات املتعاقبة باالتفاق عىل اإلصالح من ذلك تنظيم 
الحوار املجتمعي حول الصحة العمومية والعديد من اللقاءات التي تعهد 

خاللها الوزراء املتعاقبون عىل االصالح الشامل.
ومع ظهور وباء الكوفيد 19 أجمع كل املتدخلني يف القطاع عىل رضورة 
التونيس  املجتمع  الذي أضحى من رضوريات  الدخول يف عملية االصالح 
املستشفى  يعجز  أن  الخوف  كل  كان  إذ  الحياة،  يف  األساسية  وحاجياته 

العمومي عن توفري الظروف املالمئة لعملية االهتامم باملرىض.
بعث  بالرشوع يف  وتعهدت  اإلصالح  بأولويات  قالت حينها  والحكومة 
لجان لعملية اإلصالح باالعتامد عىل نتائج الحوار املجتمعي، لكن بقي كل 
ذلك حربا عىل ورق ومل نَر أي يشء عىل مستوى الواقع، فتعمقت ديون 
املستشفيات واهرتاء املنظومة الصحية، وهو االمر الذي يتطلب إجراءات 
فورية إلنقاذ املستشفيات العمومية من حالة اإلفالس التي تعانيها التي 

أصبحت عاجزة عن أداء عملها.
هذا الواقع أبرز أن الحكومة متمسكة بخياراتها نفسها التي تجاهلت 
اولوية دعم منظومة الصحة العمومية، ما جعلها عاجزة عن تقديم الخدمة 
ذات الجودة للمواطنني الذين تبلغ نسبتهم 80 باملائة يؤمون املستشفيات 

العمومية، ما خلق عالقات صدامية بني  املواطنني ومهنيي الصحة.
وقيمة  العام،  والقطاع  الخاص  القطاع  بني  تعديل  آليات  من  فالبد 
قانون  جانب  اىل   ،1996 سنة  منذ  تُعّدل  مل  العمومية  الصحة  خدمات 
املسؤولية الطبية الذي من شأنه أن يخفف حدة العالقة ويوضح حقوق 
الطبيب وواجباته مازال يف رفوف الربملان، هذا االمر الذي جعل املستشفى 

الجامعي االستشفايئ يفقد بريقه وقيمته العلمية.
بدور  الفعيل  باالعرتاف  تقصدون  ماذا  هذا،  موقفكم  مع  متاشيا   *
النظام  بتنقيح  ومطالبتكم  العايل  التعليم  يف  الجامعيني  االستشفائيني 

األسايس؟
 ،89 منذ  خاصة  أساسية  قوانني  لدينا  الجامعيني  االستفشائيني  نحن   -
تنّص عىل ثالث مهام،  قوانني  االسنان،  وهي  الصيادلة وأطباء  عىل غرار 
العالجي  الجانب  فيها  مهام  وهي  والتكوين  والتدريس  والبحث  العالج 
وفيها الجانب التكويني يف كلية الطب ويف املستشفى كذلك، لكن لالسف 
الدويل  بها دون أي أجر رغم االعرتاف  التكوين والتدريس نقوم  فعملية 

بشهائدنا وبتكويننا وإصدارنا لقرابة نصف املنشورات العلمية والوحيدون 
لذلك  اسبوعيا يف ظروف مهنية صعبة،  لـ36 ساعة وأكرث  يعملون  الذين 
االستشفائيني  بدور  الفعيل  واالعرتاف  االسايس  القانون  تنقيح  من  بّد  ال 

الجامعيني يف التعليم العايل.
األسنان  وطب  الطبي  التعليم  خْوصصة  محاوالت  عىل  تحتجون   *

والصيدلة، أين تربز هذه املحاوالت وكيف؟
بذلك،  الجميع  وقد صدم  الحكومة،  إىل  تقدم  قانون  هناك مرشوع   -
وهو تنقيح قانون 2008 يف تدريس التعليم العايل الذي جاء يف إطار رشاكة 
تونسية أملانية فرنسية وتأسيس جامعات خاصة برشاكة من الدولة بـ49 
باملائة وإعطاء شهائد علمية عن طريق تدريس مواٍز خاص، وهو ما ميّس 
من قيمة الشهادة العلمية التي تقدمها كلياتنا ما من شأنه بداية خصخصة 
املستوى  به كل  التونيس معرتف  الطبي  التعليم  أن  الطبي، رغم  التعليم 

العلمي وله بريقه العاملي.
العايل  التعليم  وجامعة  الصحة  جامعة  مع  مشرتكا  بيانا  أصدرنا  وقد 
أكدنا رفَضنا هذا املرشوع الخطري الذي سيمّس صحة املواطن وسيضحي 
األطباء وهروبهم  تعميق هجرة  اىل  الذي سيدفع  الطبي  التكوين  بقيمة 
من املنظومة الصحية العمومية ما يرض أشد الرضر مبصري التعليم الطبي 

العمومي ومبصري املستشفى االستشفايئ الجامعي.
من  الطبية  االرسة  مكونات  باقي  كذلك  ترفضه  الخطري  املرشوع  هذا 
االتحاد  نقابات  جانب  اىل  االطباء  عامدة  ومجلس  الطب  كليات  عمداء 

طبعا.
يف  العمل  عن  األطباء  عزوف  عن  الجميع  يتحدث  الصدد  هذا  يف   *

املستشفيات العمومية،  ماهي األسباب؟ وأين حّولوا وجهتهم؟
 80 من  وأكرث  الخارج،  واىل  الخاص  القطاع  إىل  وجهتهم  يحولون   -
باملائة من األطباء الشبان الذين يتكونون لدينا يف املستشفيات الجامعية 
االستشفائية يتطلعون اىل الهروب إما للقطاع الخاص أو إىل الخارج الذي 
بكل  ستقبلونهم  والذين  للعمل  والتسهيالت  اإلغراءات  عديد  لهم  قّدم 
يحصلون  التي  باألجور  مقارنة  خيالية  بأجور  فرنسا  املانيا ويف  يف  حفاوة 
عليها يف تونس وامريكا واسبانيا خصوصا يف خضّم الحرب املوجودة اآلن 
مسؤولية  بعدم  الحكومة  تواجهه  الذي  األمر  وهو  كورونا،  فريوس  مع 
واستخفاف وخسارة أطبائنا وقاماتنا العلمية من رؤساء أقسام ومؤطرين 
تهرب دون أي ردود فعل هروبا من ظروف عمل رديئة ومن أجور بخسة.
* كيف كان عملكم خالل مواجهة وباء الكوفيد، وماهي أهم املصاعب 

التي واجهتكم وهل متكنتم من التغلب عليها؟
- أرى أن التجربة التونسية يف هذا الصدد ايجابية بالنظر اىل السياسة 
العامة املتوخاة أثبتت قيمة الكفاءات التونسية، اىل جانب ما بذله اإلطار 
يف  املواطن  مساهمة  جانب  اىل  الوباء  مقاومة  يف  الطبي  وشبه  الطبي 

التوقي، ما جعل هناك تسجيل لنجاحات يف مرحلة مكافحة الوباء.
لكن هذه النجاحات أبرزت كذلك هنات كبرية ومواطن ضعف مرتبطة 
بوضعية املستشفى العمومي، وكان املئات معرضني للموت لغياب أرسة 
حتى  والترصف  التسيري  مستوى  يف  صعوبات  ايضا  ظهرت  كام  االنعاش، 
ان الطبيب تحول من طبيب اىل مسرّي اىل ممّول، ولالسف مل يكن هناك 
اعرتاف مبا قام به االطار الطبي وشبه الطبي، وانا ال أنىس ما قدمه الزمالء 
املمرضون واملمرضات والعامالت من تضحيات يف العمل ويف التنقل رغم 

تستفيق  ان  نتمنى  الظروف  تلك  امام  وكنا  الصعبة،  املادية  أوضاعهم 
يف  وتنطلق  تونس  يف  العمومية  للصحة  املزري  بالوضع  وتعي  السلطات 

عملية اإلصالح الشامل للمنظومة بتجهيزاته وبالعنرص البرشي.
* مطلب إصالح املنظومة الصحية وتطوير الخارطة الصحية تطالب به 
نقابات القطاع كافة، هل لديكم مرشوع للعمل املشرتك فيام بينكم يف 

الفرتة املقبلة؟
العام  األمني  األخ  اللقاءات، مع  لنا عديد  كانت  االتحاد  داخل  نحن   -
لقاءات  لنا  كام  العمومية،  الوظيفة  عن  املسؤول  العام  االمني  االخ  ومع 
العمومية،  الصحة  أطباء  الصحة ونقابة  الصحة بحضور جامعة  مع وزير 
تبلور  املايض  يكن هناك يف  مل  لالسف  النه  رؤية موحدة،  بلورة  إطار  يف 
واضح للمطالب بني نقابات الصحة، ونحن حريصون عىل رضورة االعرتاف 
بخصوصية قطاع الصحة ويجب إصدار قوانني خاصة تجد حلوال لوضعية 
ومنها  فيه  نتفق  ما  وهذا  الناس،  صحة  عىل  للمحافظة  الصحة  مهنيي 
عىل  والقضاء  القطاع  ورقمنة  العمومية  الصحة  حوكمة  عىل  االتفاق 
اللوبيات خاصة تلك التي تستغّل ملف التجهيزات الثقيلة مستغلة قانونا 
أصدرته وزيرة الصحة السابقة سمرية مرعي التي حررت اقتناء التجهيزات 
املرض  عىل  التأمني  صندوق  مع  مشاكل  خلق  الذي  االمر  وهو  الثقيلة 
وترضرت منه املستشفيات العمومية عموما، وهي خيارات من ِقبَِل الدولة 
االتحاد  دور  يتنزل  وهنا  العمومية،  الصحة  تخدم  ومل  اللوبيات  خدمت 
ونقاباته يف حامية منظومة الصحة العمومية ضد الفساد يف إطار حامية 
بانتهاك  الذين يعتربون ركيزة املنظومة الصحية، ونحن لن نقبل  األعوان 

حق التونسيات والتونسيني يف الصحة والحياة.
الدفاع عن  بهدف  العام  الرأي  توعية  اجل  بدورنا من  نقوم  أن  يجب 
التدريس،  اإلرضاب  ميس  ال  ان  قررنا  كام  العمومية،  الصحة  منظومة 
فإرضابنا هو صيحة فزع عىل الوضع الصعب للمستشفى العمومي وعىل 
وجوب التزام الحكومة بتعهداتها والتزامها امام املواطن وحّقه يف خدمة 

صحية انسانية.
الخطوات  ما هي  الجاري،  يوم 15 جويلية  قّررمتوه  الذي  * اإلرضاب 
السلطات  تتعاط  مل  إذا  خصوصا  املوعد  هذا  بعد  املقبلة  االحتجاجية 

ايجابيا مع مطالبكم املطروحة؟
ونحن  جهات،  ولقاء  العامة  االجتامعات  من  سلسلة  عقدنا  نحن   -
مضطرون إىل اإلرضاب ونريد تجنب التصعيد بحكم نبل مهنتنا، من ناحية 
أخرى، لنا عدد من املستحقات املالية مل نحصل عليها منذ سنة 2014،  ويف 
خالل اجتامعاتنا قررنا التصعيد وعدم التنازل عن مستحقاتنا ويف حال مل 
نحصل عليها فلن ننظّم االمتحانات املقبلة ويف سبتمرب املقبل إذا مل يتّم 
اىل  نعود  والبحثي والجامعي يف مهنتنا فلن  التعليمي  بالجانب  االعرتاف 
أمام  االطباء ضحية  ما يجعل  الدولة، وهو  بذلك  إذا مل تعرتف  التدريس 
اإلغراءات للهجرة اىل الخارج والقطاع الخاص بسبب رداءة ظروفه املادية 

واملهنية.
نحن نأمل يف أن تتحىل الحكومة بالرصانة واملسؤولية واالهتامم بقطاعنا 
حتى ال نجد انفسنا مضطرين إىل مقاطعة التدريس يف كليات الطب يف 

سبتمرب املقبل.
* حاورها: صربي الزغيدي
 صور محمد كريم السعدي

األخت أحالم بلحاج الكاتبة العامة لنقابة األطباء االستشفائيين الجامعيين لـ»الشعب«:

املساس بقيمة التعليم الطبي ومحاوالت خوصصته خط أحمر، ومتمسكون بمستحقاتنا املالية وتحسني 
ظروفنا املهنية وتنقيح القانون األساسي واالعرتاف الفعلي بدور االستشفائيني الجامعيني يف التعليم العالي
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الهيئة االدارية الجهوية بالمنستير

غضب ساطع وتضامن مطلق والنقابي أول من يضحي وآخر من يستفيد 
فعاليات  دارت  باملنستري  للتكوين  الجهوي  باملركز 
الهيئة االدارية الجهوية برئاسة األخ سمري الشفي األمني 

العام املساعد لالتحاد العام التونيس. 
وانطلقت األشغال بكلمة األخ سعيد يوسف كاتب 
من  جملة  عىل  فيها  أىت  للشغل  الجهوي  االتحاد  عام 
والتمنيات  والوطني.  الجهوي  البعدين  ذات  املواضيع 
بالشفاء العاجل لألخ بوعيل املباريك األمني العام املساعد 
الهيئة  بن عيل وأمين سوسية عضوي   ماهر  واألخوين 
اإلدارية الجهوية اللّذين )أي ماهر وأمين( ميران بوضع 

صحي دقيق للغاية وينازالن مرضا عضاال حال دون حضورهام ونشاطهام 
أزمة  أساسا يف مضاعفات  واملتمثلة  الساعة  قضايا  اىل  تطرق  ثم  املتميز... 
الوعد  حّد  وقياداته  االتحاد  عىل  تشّن  التي  املسعورة  والحمالت  كورونا 
وجليا  وواضحا  مكشوفا  أضحى  بسيط  لسبب  الدماء..  وإهدار  والوعيد 
وهو كتم صوت هذا الهيكل الشامخ وجّر رجاله اىل مربع العنف والدماء 
الشغالهم عن القضايا الحارقة مبسائل أخرى قد تلحق الضر بالبالد والعباد... 
وهو ما يستوجب التحية لألخ سمري الشفي الذي - ورغم حجم املسؤوليات 
واملشاغل واالهتاممات - أىب إال أن يرتأس هذه الهيئة اإلدارية التي تأيت يف 
أمور ال ميكن  للغاية وهي  ظرف صعب ودقيق ووضع ال يعجب وخطري 
والقطاعي  الجهوي  والشأن  اليومي  الهّم  عن  النقابية  اإلطارات  تشغل  أن 
الذي يعرف كثريا من الحراك الجسدي والنشاط الفعال لتواصل ماراطون 
املؤمترات وسط حامس وتنافس دميقراطي شفاف عىل غرار مؤمترات الفروع 
الجامعية للصحة والنسيج والسياحة التي عرفت تنافسا جادا ولكنه محمود 
وتبّوؤ  ومنتسبيها  القطاعات  خدمة  اىل  بالتوق  يتعلق  األمر  ان  باعتبار 
مكانة القيادة يف سبيل خدمة القواعد واالستامتة يف الدفاع عن مصالحها 
وحقوقها التي كثريا ما تضيع يف الزحام السيايس والحزيب املقيت.. كام عاد 
التي  املتمثلة  واألنشطة  االجتامعية  التحركات  كل  عىل  واثنى  سعيد  األخ 
بلغت أوجها وتجلّت يف عديد املواقع واملناسبات عىل غرار مهرجان االتحاد 
وصوال  بالنقابيني  بدءا  الجميع  رضا  ونال  كبريا  نجاحا  نجح  الذي  لإلبداع 
اىل منظامت املجتمع املدين وسلط اإلرشاف الثقايف واإلداري ... وختم األخ 
أشغال مقر  تواصل  نتيجة  النقايب  النشاط  التي تعرتض  بالصعوبات  سعيد 
االتحاد الجهوي والتي شارفت عىل النهاية مام يسمح إن شاء الله - بعقد 
الهيئة اإلدارية العادية القادمة يف املقر الجديد واألنيق مع كل النقابيات 
بالنجاح للفائزين يف املؤمترات األخرية وحظا أوفر ملن مل يسعفهم الصندوق.
أعاملها  وتعزيز  الهياكل  دور  تفعيل  مزيد  اىل  سعيد  األخ  دعا  كام 
وأنشطتها خاصة يف ظل ما تتعرض له املنظمة ورجاالتها من هرسلة وتهديد 
السبعينات  أوضاع  من  بكثري  وأكرث  مثيل  لها  يسبق  مل  مسعورة  وحمالت 
مداخلته  سعيد  األخ  وختم  واضحا..  الخصم  فيها  كان  التي  والثامنينات 
السيايس  الخراب  الذي مل يعد يحتمل يف ظل مشهد  الوضع  بالتأكيد عىل 
واالنهياراالقتصادي بعناوين مختلفة يتصدرها التفويت يف مقدرات الشعب 
املساعد  العام  األمني  بضب  الشامل  التدمري  اىل  واملرور  العام  والقطاع 

وسالمة البرش والحجر...
* حتام سننترص

الساعة  بأحداث  منطلقا  الكلمة  الشفي  سمري  األخ  تناول  ذلك  إثر 

واملتعلقة أساسا باالعتداء عىل األخ منعم عمرية األمني العام املساعد لالتحاد 
وما سبقه من تحريض وإهدار دم رأس املنظمة األخ األمني العام وتهديد 
سالمته الجسدية وهو ما كان محل تنديد من كل مكونات املجتمع املدين 
والسيايس بهذا التوجه الذي تتبعه غربان الرّش وهي أمور ال تستغرب ممن 
طغاة  فيها  يفلح  مل  سمري  األخ   وقال  للمنظمة   النضايل  الرصيد  يجهلون 
أي   )  47 )أوت  األوىل  االتحاد يف خطواته  بادروا بضب  الذين  االستعامر 

أشهر بعد تأسيسه.
فعال  هي  الحملة  أن  الشفي  سمري  األخ  أكد  األخرية  التطورات  وعن 
كان من  االستهداف  ان  بحكم  والوطن ككل  االتحاد  كيان  وتتهدد  خطرية 
وراء البحار )الحركة الصهيونية وما للوكالء من يسوقون لدميقراطية شلها 
الخراب والدماء وسوريا والعراق وباقي األوطان شاهدة عىل ذلك والنزيف 
مستمر وها هو يطال ليبيا التي ُجّنَد لها أكرث من عرشين ألف ارهايب جاؤوا 
جربوت  ذلك  عىل  زد  حدودنا...  عىل  لينرشوهم  السورية  إدلب  من  بهم 
متعاقبة  من حكومات  األوطان  مفاتيح  تسلّمت  التي  العاملية   الّصناديق 
مغلوبة عىل أمرها تذبح شعوبها وتفقرها وتنهكها لتكون لقمة سائغة لها... 
كل ذلك يف سبيل تفكيك األمة الذي هو أول أهداف الصهيونية العاملية، 
تهافت  غرار  عىل  وانتصارنا  أمنيا  الداخل  من  األوطان  نخر  تعتمد  والتي 
الغربان عىل بعض مؤسسات القطاع العام )النقل والتبغ...( وهي مواقع ال 
تنفي حاجتها اىل التدارك واالصالح وليس النهب والتخريب.. وأضاف األخ 
سمري »ان فخرنا كبري بهذه الشهادة الرائدة علينا من السامء واملتعلقة بوباء 
كورونا الذي قاومه القطاع العام ببسالة )الصحة والبلديات والفالحة التي 

أمنت القوت فضال عن األمن والجيش(.
* تدخالت غاضبة 

إثر كلمة األخ سمري تداول أعضاء الهيئة االدارية عىل املصدح ليديل كل 
بدلوه يف عدة مسائل عامة وقطاعية غلب عنها عنرص الغضب ماّم يتعرض 
منه  جزء  التنفيذ يف  حّد  اىل  ووعيد وصل  وتهديد  من هرسلة  االتحاد  له 
بعد االعتداء عىل األخ منعم عمرية وهو ما غلب عىل أبرز التدخالت التي 
تعلق البعض منها لبعض املشاكل واملسائل القطاعية عىل غرار الصعوبات 
التي يعيشها قطاع البناء عىل غرار مركب عيل مهني ومؤسسة تاجرة التي 
العيش عربوا عنها يف اجتامعهم مبقر  يعيش عاملها حالة قاسية من فتك 
الوالية وتحول الكثري منهم اىل صفاقس االسبوع لتبليغ صوتهم ومعاناتهم 
اىل األمني العام يف التجمع الحاشد األخري وقد كانت الهيئة االدارية فرصة 
مواتية للتذكري بهذه األزمة التي طالت ومست مئات العائالت التي يعيش 
اىل ظروف  املتدخلون  تعرض  كام  والجوع..  الخصاصة  حافة  أفرادها عىل 
العمل القاسية يف الفالحة والعدل والنقل.. كام طالب آخرون مبزيد تفعيل 
الجيد  واالعداد  والتثقيف  التكوين  جانب  عىل  والحرص  النقابات  دور 
للمفاوضات االجتامعية التي تتطلب الكثري من القدرة عىل التفاوض والرّد 
عىل املناورات.. كام دافع البعض عن الشأن العام والتصدي لهذه املشاريع 

خارج  من  تحاك  التي  الرجعية  املجتمعية 
املال  رأس  وصالونات  الظالم  وجحور  الحدود 

املتوحش منذ قدوم »طلع البدر علينا«.
* ردود ختامية 

التنفيذي  املكتب  أعضاء  بداية  توالها 
الجهوي قبل فسح املجال لألخوين سعيد وسمري 
لنفض الغبار السام القادم من وراء البحار التي  
وغريها،  الصهيونية  اللوبيات  روائح  من  تفوح 
كام يستنكر هذا املّد العدايئ وحمالت الشيطنة 
للمنظمة التي تصبو للجّر اىل مربع العنف أما األخ فوزي بشري فقد أدان 
الهجامت األخرية التي لألسف تتزامن مع غلق أكرث من مؤسسة و100 أخرى 
مهددة بالغلق مام يفرض الدعوة اىل النظر يف مختلف الوضعيات تفاديا 

لكثري من املضاعفات.
أما األخ بلقاسم بن أحمد فقد حّذر من بعض األحزاب ودعا اىل املزيد 
ما  وهو  العامة..  االجتامعات  تكثيف  مثل  االتحاد  عن  الدفاع  آليات  من 
التي تحدق  األخطار  اىل  نبّه  الذي  الجديدي  الكريم  األخ عبد  اليه  ذهب 
باالتحاد واملخاوف من الهجمة والتصدي لها ببعض املراجعات الداخلية مع 

رضورة االنتباه اىل سموم الفايس بوك وضبط اآلليات لألزمة للتصدي لها.
* السفينة..

التدخالت  هذه  بصدقية  سعيد  األخ  أشاد  االدارية  الهيئة  اختتام  يف 
مزيد  اىل  ودعا  قضيّة  للود  يفسد  ال  الذي  االختالف  بعض  رغم  وقيمتها 
التواصل ودعم التضامن بني جميع النقابيني عىل اختالف مواقعهم ، أما األخ 
والتضامن  التكاتف  اىل مزيد  الدعوة  الجهة مع  بنضالية  فعاد ونوه  سمري 
رغم االختالف حول بعض األمور وهو أمر بديهي باعتبار ان االتحاد فضاء 
للمقاربات البناءة يكون فيها االختالف ظاهرة صحية )رأيان خري من رأي( 
جانبا  الكل  يرتك  عندها  الخطر..  دائرة  يف  السقف  يكون  عندما  وخاصة  
وينرصف االهتامم كليا اىل تحصني القلعة وبعدها لكل شأن أوان ويضيف 
جميعهم   )75000( نقايب  مسؤول  ألف  والسبعني  الخمسة  ان  سمري  األخ 

خاضعون لقوانني املنظمة مهام اختلفت مواقعهم.
 

* حمدة الزبادي 

االتحاد الجهوي للشغل باملنستري
انهم عمالء االستعمار

باملنستري  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  ان 
دعاة  االستعامر  عمالء  عن  الصادرة  التهديدات  إثر  وعىل 
حد  وصلت  والتي  واالرهاب  والتخريب  والتطرف  الفتنة 
االمني  االخ  مؤخرا  استهدف  الذي  الدماء  وسفك  التكفري 
الطبويب  نورالدين  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  العام 
باملنستري  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يدين 
دعمه  عن  ويعرب  االرهايب  والصلف  االجرامي  املنحى  هذا 
ومساندته املطلقة والالمرشوطة لالخ االمني العام ويستنكر 
هذا الترصف املشني الذي يتجاوز االخ االمني العام ليشمل 
كل  التنفيذي  املكتب  يدعو  كام  برمتها  العريقة  املنظمة 
الجهات ذات النظر اىل تحمل مسؤولياتها كاملة تاه هذه 
خاصة  مقوماته  وكل  الون  تطال  التي  الخطرية  التازات 
منها السلط القضائية واالمنية فضال عن رئاسة الجمهورية 
وذلك بتتبع الظالعني يف مثل هكذا جرائم ووضع حد لهذه 
يعرب  الشعب كام  البالد وسالمة  امن  تهدد  التي  التجازات 
يف  ورجاالتها  العتيدة  املنظمة  عن  للدفاع  استعداده  عن 
مقدمتهم االخ االمني العام نورالدين الطبويب بكل الوسائل.
* الكاتب العام
سعيد يوسف

الله لطيف 

مكوناته  بكل  باملنستري  للشغل  الجهوي  االتحاد  يتابع 

وبانشغال بالغ الوضع الصحي الصعب لألخوين ماهر بن عيل 

العام  والكاتب  سابقا  الرتبية  ملوظفي  العامة  الجامعة  عضو 

للقيمني  الجامعي  الفرع  عام  كاتب  أمين سوسية  واألخ  الحايل. 

والله نسأل ان يتداركهام بلطفه ويشملهام بكريم عنايته ويعجل 

بشفائهام حتى يعودا ألرستيهام ولقطاعيهام ساملني وناشطني.

ان اىل ربك الرجعى

لها  املغفور  بوفاة  املديوين  بقصيبة  عائلة حسني  فجعت 
عضو  حسني  منري  األخ  والدة  الفريقي«  »شاذلية  الله  بأذن 
الفرع الجامعي للتعليم الثانوي وكاتب عام النقابة االساسية 
التونيس  للمنتدى  املديرة  الهيئة  وعضو  املديوين  بقصيبة 

للحقوق االقتصادية واالجتامعية.
التنفيذي  وإثر هذا املصاب الجلل يتقدم أعضاء املكتب 
األخ  اىل  النقابيني  وجميع  باملنستري  للشغل  الجهوي  لالتحاد 

منري بأخلص عبارات العزاء والسلوان ألهلها وذويها.
مع أصدق تعازي جريدة الشعب والزميل حمدة الزبادي
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ملح األرض
مشريا  العام  الوضع  عن  املساعد  العام  األمني  األخ  وتحدث 
األُجراء  إن  وقال  معّقدا  ووضعا  صعبة  فرتة  تعيش  بالدنا  أن  إىل 
هم من يتحملون دامئا كلفة األزمات. وبنّي أّن األُجراء ملح األرض 
إن  الطاهري  األخ  ورشح  األزمات.  عند  يفرون  وال  الباقون  وهم 
االتحاد لن يخذل األُجراء والشغالني وسيلعب دوره الوطني الكامل 
عن  والتوقف  التونيس  للشعب  مكاسب  تحقيق  فرض  أجل  من 
البالد وسيلعب  املهاترات. وقال إن االتحاد لعب دوره عرب تاريخ 
دوره خالل هذه الفرتة الحرجة، ورشح الطاهري ان االتحاد يحرتم 
باالنتخابات  يسمح ملن جاؤوا  أن  ولكنه ال ميكن  الصندوق  إرادة 
املنظامت  الشعب وأن يهجموا عىل  بالبالد ومكتسبات  يعبثوا  أن 
تعيش  بالدنا  أّن  وفس  الدميقراطي.  االنتقال  يعيقوا  وأن  الوطنية 
وقال  وسياسيا.  واجتامعيا  اقتصاديا  األبعاد  متعددة  دقيقة  أزمة 
إن هناك حالة من انعدام االستقرار السيايس أدت إىل تعاقب 10 
حكومات منذ الثورة، مؤكدا أن البالد عىل أبواب الحكومة 11 خالل 
األيام القليلة املقبلة. وفس أن انعدام االستقرار السيايس أدى إىل 
العجز عن إيجاد الحلول واالسرتاتيجيات الكفيلة بتحقيق مطالب 
الشعب التونيس واملتمثلة يف العيش الكريم. وفس أن بطء الحّل 
االقتصادي واالجتامعي أدى إىل عدم رضا الفئات الشعبية الواسعة 
وهو ما يفس التحركات االحتجاجية الشعبية وتوقع الطاهري ان 
تتوسع دائرة االحتجاج عرب ارتفاع عدد الجهات املحتجة عىل الفقر 

والتهميش وانعدام الحلول 
عطالة اقتصادية 

الحلول  إيجاد  عىل  القدرة  عدم  أن  الطاهري  األخ  ورشح 
السياسة  اإلرادة  انعدام  االقتصادية واالجتامعية يؤكد  لإلشكاليات 
الحلول أدى إىل تفاقم  انعدام  العام املساعد إن  وقال األخ األمني 
التي  الكورونا  جائحة  تأثريات  مع  خاصة  االجتامعية  اإلشكاليات 
أدت إىل غلق املصانع وإىل تسيح العامل وهو ما سيفاقم مشكل 
عرش  منذ  املتأزم  االقتصادي  الوضع  ان  ورشح  والفقر.  البطالة 
النمو  إمكانيات  لتعطيل  داخلية  إرادة  وجود  عىل  يحيل  سنوات 
الحل االقتصادي ممكن غري ان  التونيس وقال ان  وخنق االقتصاد 
هناك جهات ال مصلحة لها يف النمّو االقتصادي. وبني األخ الطاهري 
الحلول  وتقديم  االقتصادية  العطالة  مع  للخروج  الوقت  حان  انه 
للناس. وقال إنه حان الوقت لوقف االرتهان إىل األجنبي والعمل 
لتحقيق  الوحيد  السبيل  باعتبارها  الوطنية  السيادة  فرض  عىل 

الرخاء والنمو االقتصادي. 
ال لالصطفاف

إىل  تونس  جّر  محاوالت  عن  التوقف  إىل  الطاهري  ودعا 
باألزمة  يتعلق  ما  يف  خاصة  اإلقليمية  املحاور  وراء  االصطفاف 
الليبية. وقال إن املوقف السليم من األزمة يف الجارة ليبيا هو ما 
عرّب عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد والداعي إىل رضورة الدفع 
نحو حّل سلمّي مربزا انه نفس املوقف الجزائري. ورشح أن الحرب 
ال تخدم مصلحة الشعب الليبي وال مصلحة فيه لشعوب املنطقة 
وبنّي يف هذا الصدد ان انعدام االستقرار يف الشقيقة ليبيا وأشار إىل 
ان من يريدون دفع بالدنا نحو االصطفاف هم ذاتهم املستعدون 
لبيع البالد وهو نفسهم من أباحوا السوق التونسية للسلع الرتكية 
التي غزت األسواق وأرّضت املؤسسات الوطنية وأحالت اآلالف عىل 
القطاعات املتضرة من  النسيج واحد من  البطالة وقال إن قطاع 

غزو السلع الرتكية لألسواق.
 التكوين وفهم الواقع 

ومثّن األخ األمني العام املساعد الندوات التكوينية التي دأبت 
عىل تنظيمها الجامعة العامة للنسيج والجلود واملالبس واألحذية 
وقال إن التكوين مهّم من أجل حسن اطالع النقابيني عىل محيطهم 
وعىل واقعهم وهو ما ميكنهم من حسن إدارة األزمات ونوه بالدعم 
مثل  القطاعات  من  لعدد  للصناعات  الدويل  االتحاد  يقدمه  الذي 
إن  وقال  واإللكرتونيك  للمعادن  العامة  والجامعة  النسيج  جامعة 
التونسية  النقابية  القدرات  تنمية  من  وميكن  مهّم  الّدعم  هذا 
مساندة  إىل  الطاهري  األخ  وأشار  العامل  خدمة  مزيد  أجل  من 
من  عدد  يف  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  ايبارت  فربيدريش 

القطاعات واملجاالت.
تكوين ضروري

العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الحزامي  الحبيب  األخ  وقال 
العامل  عىل  مفتوح  النسيج  قطاع  إن  واالحذية  واملالبس  للنسيج 
ويتأثر بكل املتغريات وخاصة باألزمات الخارجية والداخيل وهو ما 
يجعل دور النقابيني مهاّم واسرتاتيجيا خاصة يف ما يتعلق مبتابعة 
ان  الحزامي  األخ  وبنّي  عام.  بشكل  واالجتامعي  العاميل  الوضع 
مواكبة املتغريات يف هذا القطاع املتغري واملتحرك يستوجب الدراية 
النقابيني يف  تكوين  العامة عىل  الجامعة  واملعرفة ولذلك حرصت 
أتّم  يكونوا عىل  وقدراتهم حتى  مبهاراتهم  االرتقاء  بهدف  القطاع 
االستعداد للقيام مبهاّمهم. وقال األخ الكاتب العام ان الجامعة العامة 
الدويل للصناعات  قامت، يف إطار برنامج تعاون ثاليث مع االتحاد 
متّكنوا  نقابيا   37 بتكوين  ايربارت،  فريدريش  منظمة  من  وبدعم 
النقابية.  املجاالت  مختلف  يف  ومركز  معّمق  تدريب  متابعة  من 
وبني أن اإلخوة النقابيون الذين تابعوا التكوين قد شكلوا بدورهم 
خمس لجان نقابية وهي لجنة املفاوضات، ولجنة االنتساب ولجنة 
وتحدث  املهنية.  والسالمة  الصحة  ولجنة  والشباب،  ولجنة  املرأة 
األخ الكاتب العام عن سعي الجامعة إىل تنزيل هذا التكوين عىل 
مستوى الجهات عرب االستفادة من الخربات التي وقع تكوينها يف 
العامة نظمت  الجامعة  أن  إطار ندوات جهوية وإقليمية، ورشح 
خالل األيام القليلة املنقضية ندوة لفائدة جهة صفاقس مشريا إىل 
من  مزيد  تنظيم  إىل  العامة  الجامعة  تسعى  أن  املنتظر  من  أنه 

الندوات الجهوية او اإلقليمية.
وضع معّقد وحنكة

النسيج  قطاع  إشكاليات يف  الحزامي عن وجود  األخ  وتحدث 
نتيجة الوضع الدويل الصعب وقال إن القطاع عاش وال يزال الكثري 

سلبا  أثرت  الكورونا  جائحة  وبنّي  والصعوبات.  اإلشكاليات  من 
عىل الطلب يف البلدان األوروبية وهو ما أثر بدوه عىل اإلنتاج يف 
تونس. ورشح الحزامي ان الوضع يف القطاع يعترب اقل خطورة من 
أن حنكة  أنه غري مستقّر ورشح  األخرى غري  الصناعية  القطاعات 
الجامعة العامة وحسن تعاملها مع امللفات املطروحة خالل جائحة 
واىل  واإلشكاليات  العقبات  من  الكثري  تجاوز  إىل  أدت  الكورونا 
استقرار القطاع وبني ان قطاع النسيج واملالبس والجلود واألحذية 
ما كان ليصمد لوال حسن إدارة الجامعة العامة وخربتها وحنكتها 

يف مواجهة األزمات. 
تطور نقابي

وقّدم األخ الكاتب العام ملحة عن واقع القطاع وتطور العمل 
سنة  يف  يضّم  كان  القطاع  أن  وبني  املنقيض  العقد  خالل  النقايب 
وكان  مؤسسة   2500 من  وأكرث  عامل  ألف   300 حوايل   2006
حجم االنتساب يف حدود 22 ألف عامل. وبعد ذلك شهد القطاع 
صعوبات هيكلية أدت إىل خفض عدد العامل إىل حوايل 170 ألف 
عامل موزعني عىل 1850 مؤسسة، ورغم ذلك فقد متكنت الجامعة 
من رفع عدد املنتسبني ليبلغ حوايل 35 ألف منخرط. ورشح األخ 
الحزامي ان قطاع النسيج واملالبس والجلود واألحذية قطاع عاميل 
وبنّي  للشغل،  التونيس  العام  االتحاد  أعمدة  أحد  وميثل  ومناضل 
عىل  القدرة  حيث  من  نوعي  تطور  رافقه  قد  الكّمي  التطور  أن 
النقابيني  قدرات  تطور  ان  الحزامي  األخ  ورشح  األزمات.  إدارة 
بفضل برامج التكوين قد رفع من قدراتهم عىل مواجهة اإلشكاليات 
وإيجاد الحلول وطرح البدائل. ونوه يف هذا الصدد بأهمية التكوين 
النقايب يف املحاور املختلفة وقال إن التكوين العميق ميكن من رفع 

القدرات النقابية ومن القدرة عىل عالج اإلشكاليات.
ورشات وتدريب

ورشات  عدة  التكوينية  الندوة  خالل  النقابيون  اإلخوة  وتابع 
ورشة  الشغل  قانون  يف  الخبري  عمران  كامل  األخ  ونشط  عمل. 
حول الجوانب التطبيقية يف املفاوضات االجتامعية وقد تّم خاللها 
عىل  تفاوض  لجنتْي  كّونتا  عمل  مجموعتي  إىل  النقابيني  تقسيم 
مستوى القطاع وعىل مستوى الجهة. وقّدم الخبري القانوين مداخلة 
حول املفاوضات الجامعية من خالل معايري العمل الوطنية مركزا 
النقابيون  اإلخوة  تابع  التطبيقية. كام  واإلشكاليات  النقائص  حول 
تكوينا حول تشخيص األوضاع املهنية واالجتامعية وتقييم الجوالت 
التفاوضية السابقة ورسم األهداف وترتيب األولويات. وقدم األخ 

نادر العجبايب مداخلة حول الضامن االجتامعي بالقطاع الخاص. 

في الندوة التكوينية في النسيج:

االتحاد لن يصمت على تهديد االنتقال الديمقراطي وضرب مكتسبات الشعب
* طارق السعيدي

أكد األخ سامي الطاهري األمني العام املساعد املسؤول عن قسم اإلعالم والنرش ان االتحاد 
العام التونيس للشغل منحاز لقضايا الشعب وانه لن يبقى عىل املسافة نفسها من جميع 
األطراف، مشريا إىل وجود أصدقاء لالتحاد يلتقي معهم كام لديه أعداء يختلف معهم حد 
التناقض. وقال خالل افتتاح الندوة التكوينية يف قطاع النسيج واملالبس والجلود واألحذية 
سيقوم  االتحاد  ان  االجتامعية،  املفاوضات  2020، حول  08 جويلية  إىل   06 من  املنعقدة 

بدوره الوطني يف هذا الظرف الصعب الذي متّر به بالدنا اقتصاديا واجتامعيا وسياسيا.
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عىل وقع األزمة العامة والشاملة التي تعيشها بالدنا والتي يدفع العامل 
السياسية  الحمالت  األخرية  املدة  يف  تصاعدت  األساسية،  فاتورتها  واألجراء 
واإلعالمية التي تستهدف االتحاد العام التونيس للشغل وقياداته وصلت حد 

الدعوة الرصيحة لسفك دم األمني العام، نورالدين الطبويب.
كل  ضّد  ودائم  عام  بشكل  املوجهة  الحمالت  هذه  أن  خافيا  وليس 
معروفة  وفاشية  ظالمية  قوى  وراءها  تقف  والتقدمية،  الدميقراطية  القوى 
بعدائها للعمل النقايب وللطبقة العاملة وللنضال االجتامعي عموما. وتتمثل 
وأتباعها  النهضة  حركة  رأسها  عىل  وسياسية  برملانية  أطراف  يف  القوى  هذه 
من«ائتالف الكرامة« وروابط العنف التي تتحرك اليوم إلرباك حركة النضال 

االجتامعي الصاعد ضد خيارات التبعية والتفقري والتهميش.
بالبالد  العامة  األزمة  تطورات  كبري  بانتباه  يتابع  الذي  العامل  حزب  إن 

وانعكاسات االجتامعية والسياسية الخطرية عىل مصالح العامل والكادحني:
وجه  يف  ولقيادته  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  مع  تضامنه  يجدد   -
الحكم  منظومة  تواطؤ  لوال  تتنامى  أن  لها  كان  ما  التي  الفاشية  التهديدات 
وراء  الواقفني  ملساءلة  تتدخل  ال  التي  العمومية  النيابة  فيها  مبا  وصمتها 

التهديدات وحمالت التشويه.
- يؤكد مساندته لنضاالت املنظمة النقابية ولقرارات الهيئة اإلدارية األخرية 
الداعية إىل التعبئة ضد سياسات التفقري والتهميش وضد النيل من املكاسب 
النقابية  والحركة  العاملة  الطبقة  نضاالت  من  كجزء  لشعبنا  الدميقراطية 

التونسية ذات التقاليد الكفاحية العريقة.
بتحمل  العمومية  النيابة  ويطالب  والتهديد  التشويه  حمالت  يدين   -
مسؤوليتها، كام يدعو القضاة الرشفاء، نساء ورجاال، إىل التحرك ضد سياسات 

من  أوساط  متارسها  التي  اإلخضاع 
هم  سيكونون  والتي  الحكم  منظومة 
عّمت  إذا  ضحاياها  إحدى  أنفسهم 

وسادت كام حصل زمن الدكتاتورية.
التقدمية  املكونات  كل  يدعو   -
الهجوم  ضد  الجهود  لتوحيد  ببالدنا 
الرجعي من داخل منظومة الحكم ومن 
التونيس  الشعب  خارجها عىل مكاسب 

السياسية واالجتامعية.
تسقط  الفاشية،  تسقط  التونسية.  والنقابية  العاملية  الحركة  عاشت 

منظومة التبعية والتفقري.

 مساندة لالتحاد العام التونسي للشغل من حزب العمّال

والشخصيات  واألحزاب  والجمعيات  الوطنية  املنظامت  نحن 
التي  والتشويه  التحريض  حمالت  تصاعد  وإثر  أسفله.  املمضني 
يتعرض لها االتحاد العام التونيس للشغل يف اآلونة األخرية يف إطار 
تحريضيا  خطابا  تتبنى  شعبوية  مجموعة  تنفذها  ممنهجة  هجمة 
بتصفية  العامة  الدعوات  إىل  التهديدات  هذه  وصلت  وقد  وعنيفا. 
من  عدد  من  مريب  صمت  أمام  الشغيلة  للمنظمة  العام  األمني 
حلفاء هذه املجموعة يف الربملان مام يؤكد أن ما يحدث اليوم ليس 
الوطنية  املنظامت  منذ2011 لرضب  اليائسة  للمحاوالت  تواصال  إال 
خط الدفاع األخري لدولتنا املدنية. محاوالت يُراد منها السيطرة عىل 

مفاصل الدولة والرجوع ببالدنا إىل مربع االستبداد.

لذا فإننا وإثر ما تقدم :
من  وننبه  مأتاه  كان  أيا  السيايس  العنف  أشكال  كل  بشدة  ندين   /1
خطورة ما ميثله من تهديد مبارش ألمن البالد واستقرارها ونعلن مساندتنا 
لالتحاد العام التونيس للشغل وانطالق التّنسيق املشرتك للّدفاع عن مكاسب 

دولة االستقالل واملسار الّدميقراطي والّنموذج املجتمعي التّونيس.
2/ سوف نرشع يف اإلعداد لتحرك وطني ضد العنف السيايس نعلنه يف 

اإلبان.
عاشت تونس حرّة أبية

اإلمضاءات :
املنظامت والجمعيات :

عن ائتالف صمود حسام الحامي
عن االتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمري ماجول

عن االتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجريب
عن عامدة املحامني ابراهيم بودربالة
عن نقابة الصحافيني ناجي البغوري

عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان البشري العبيدي
عن منظمة 23-10 لدعم املسار الدميقراطي سامي بن سالمة

عن املرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة منري الرشيف
تونس  اإلنسان يف  الحريات وحقوق  احرتام  أجل  اللجنة من  عن 

محي الدين رشبيب
عن البادرة من أجل جبهة موحدة لكافة القوى الدميقراطية نبيل 

بن عزوز
عن منتدى الجمهورية عادل الخبثاين

عن جمعية ائتالف ملتزمون ليىل الدعمي
عن جمعية مل الشمل املنصف بن سليامن
عن تنسيقية اعتصام باردو راضية بن عامر

عن جمعية نشاز محمد خنييس
عن جمعية معهد اإلمناء اإلنساين آمنة الجبالوي

عن اتحاد املستقلني ريم الكايف
عن جمعية صناع األمل نعيمة الزعيبي

األحزاب والكتل الربملانية:
عن حركة الشعب زهري املغزاوي

عن حزب مرشوع تونس محسن مرزوق
عن التيار الشعبي زهري حمدي

عن كتلة اإلصالح مبجلس نواب الشعب حسونة الناصفي
حاتم امللييك رئيس الكتلة الوطنية مبجلس نواب الشعب

مصطفى بن أحمد رئيس كتلة تحيا تونس مبجلس نواب الشعب
عن حزب بني وطني سعيد العايدي

عن املسار الدميقراطي االجتامعي فوزي الرشيف
عن الحركة الدميقراطية رياض مرابط

عن حزب آفاق تونس ريم محجوب املصمودي
عن حركة النضال الوطني بدر الساموي

شخصيات مستقلة : خميس الشامري وكامل الجندويب ويوسف الصديق 
والصادق بالعيد وحامدي بن جاب الله وألفة يوسف ورفيق الشيل وأحمد 

صواب وهيثم براهم واألسعد الذوادي ومحمد كرو ونائلة السليني وسفيان 
بن حميدة وجامل العرفاوي ونور الدين بالطيب ورامي الصالحي وفاضل 
محفوظ وسلوى حمروين وعبد العزيز املزوغي ولطفي لرقط والسحبي بن 
شعبان  بن  وعائدة  ونيس  وسامل  الفرجاين  ورشيف  املسدي  وفاطمة  فرج 
وسلوى قيقة ومحمد قيس بن يحمد وفتحي البحوري وعبد الجواد الحرازي 
ولطفي الحمروين وهاشم بدرة ومولدي صربي وعبد الرحامن بالحاج فرج 
وحسام شيخ روحو وعلياء الجيهاوي وأمل النفزي وعادل الشاوش وفيصل 
املهبويل وحسن الدياب ومحمد املعتمد بن محمود والهادي الشهم وحسام 
شيخ روحو وحسن دياب وعمر الجاليص وعادل العزايب وخالد عبيد ونجالء 
قدية وحبيبية عبد الكايف ومفتاح عاللة ونجيب قاصو ووليد الحاك وجيهان 
الدين  وشمس  عمري  وطيب  عامر  بالحاج  وسليم  باكري  وصفاء  الكعبي 

بالخوجة ومفيدة هاممي ومباركة زارعي
وسريين  الحسناوي  وجهينة  املحمودي  وصباح  الصغري  األنور  محمد 
الصغري وسناء البوعزيزي ومحمد صالح السوييس ومحمد فاضل بن صابر 

وحنان قزمري وقاسم عفية ومولدي الجندويب.

منظامت وأحزاب وشخصيات وطنية تساند االتحاد 

الهيئة  مجلس  إّن 
وبعد  للمحامني  الوطنية 
التي  الهجمة  عىل  اطالعه 
العام  االتحاد  تستهدف 
والتي  للشغل  التونيس 
التّهديد  حّد  وصلت 
ألمينه  الجسدية  بالتصفية 
شيطنة  ومحاولة  العام 
العمل النقايب ورضب الحق 
بالدستور  املضمون  النقايب 

التونيس وذلك عرب تجييش بعض األطراف ضّد املنظمة الشغلية 
أحد  تعتربه  والتي  النقايب  بالحق  تؤمن  املحاماة  أّن  وباعتبار 
ثوابت وركائز األنظمة الدميقراطية ونظرا لعالقاتها التاريخية 
مع املنظامت الوطنية التي كان لها دور حاسم يف إنقاذ البالد 
والنضال املشرتك من أجل الحرية والعدالة والكرامة الوطنية، 

فإّن مجلس الهيئة الوطنية للمحامني يعرّب عن:
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  إلستهداف  إستنكاره  ـ   1
وتهديد قياداته والتلويح بالتصفية الجسدية ألمينه العام وهو 

ما قد يهّدد االستقرار االجتامعي والسيايس بالبالد.
2 ـ تضامنه املطلق مع االتحاد العام التونيس للشغل وأمينه 

العام.
لكشف  التحرّك  رضورة  إىل  العمومية  النيابة  يدعو  ـ   3
املتورطني وتحميلهم املسؤولية القانونية ألعاملهم وتهديداتهم 

الخطرية التي تهّدد األمن العام بالبالد.
القوى  وكل  املهنية  واملنظامت  املدين  املجتمع  يدعو  ـ   4
الحفاظ  أجل  من  املشرتك  والعمل  اليقظة  اىل رضورة  الحية 
والحق  العامة  الحريات  رأسها  وعىل  الوطنية  املكاسب  عىل 
العام  الوضع  توتري  إىل  يؤدي  قد  ما  لكل  والتصّدي  النقايب 

بالبالد.
ابراهيم بودربالة

استنكار وتضامن الهيئة الوطنية للمحامين:
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استنكار وتضامن

بيان تحيا تونس
االنشغال  ببالغ  تونس  تحيا  حركة  تابعت 
العام  االتحاد  إليها  يتعرّض  التي  الهجمة 
قبل  من  قياداته  من  وعدد  للشغل  التونيس 
وملكّونات  للنقابيني  بعدائها  معروفة  أطراف 

الدولة الوطنية.
وإذ تعترب حركة تحيا تونس املنظمة الشغيلة 
عرب  الوطنية  الدولة  روافد  من  أساسيا  رافدا 
التاريخ ورشيًكا يف عملية االنتقال الدميقراطي 
ودعاة  التطرّف  قوى  مبامرسات  تنّدد  فإنّها 
العائلة  مكّونات  جميع  وتدعو  العنف 

الدميقراطية والحقوقية إىل التصّدي لها. كام تعرّب عن مساندتها للمسار التشاريك 
وللحوار مع االتحاد لحلحلة القضايا الكربى التي تنتظر تونس.

والسياسية  االجتامعية  التهدئة  إىل  دعوتها  تونس  تحيا  تجّدد حركة  ختاما، 
وحاجة بالدنا إىل االستقرار والسلم االجتامعي.

رئيس حركة تحيا تونس
يوسف الشاهد

االتحاد الجهوي للشغل ببنزرت 

ال للدفع بتونس نحو املجهول
بالتهديدات  ببنزرت وبعد علمه  الجهوي للشغل  التنفيذي لالتحاد  إن املكتب 

منظمة  واستهداف  والفتنة  الكراهية  الرتهيب وخطاب  احرتفت  ِقبَِل عصابات  من  العام  االمني  االخ  التي طالت 

حشاد العظيمة يدين بشدة محاوالتهم الدنيئة والبائسة ويعرب عن استغرابه واستنكاره من الصمت املريب للسلط 

يف اتخاذ موقف فوري ضد من يدفع بتونس نحو املجهول مقابل التسع يف محاكمة نشطاء الحراك االجتامعي 

والنقابيني بتهم كيدية.

إن منظمتنا الوطنية قد أسست وناضلت من أجل االنعتاق االجتامعي ودحر االستعامر ال تهاب وكالءه وعمالءه 

وإن تهديداتهم لن تهز من عزميتنا ولن تربكنا ونحن نعلن أن املس بأي نقايب او بقيادة االتحاد لن متّر فليس نحن 

من يخاف وقد تربينا عىل النضال وثوابت املنظمة التي أرساها الشهيد حشاد.

الكتلة الوطنية بمجلس نوّاب الشعب

تضامن مع االتحاد واستنكار
 لدعوات العنف ضدّه

اثر انعقاد مجلس الكتلة الوطنية يف دورته الرابعة بتاريخ 30 جوان 2020 يهّم الكتلة 
الوطنية اعالم الرأي العام مبا ييل:

ـ التأكيد عىل قرار الكتلة الوطنية إبداء موقفها من الحكومة بعد االطالع عىل نتائج 
تقارير الهيئات الربملانية والرقابية والقضائية يف ما يتعلّق بشبهة تضارب املصالح التي 

تحوم حول رئيس الحكومة.
ـ التعبري عن انزعاجها الشديد لغياب حوار حقيقي حول اإلجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها ملعالجة التداعيات 

االقتصادية واالجتامعية الخطرية ألزمة الكورونا ودعوة كل األطراف لتنظيم هذا الحوار يف أرسع وقت ممكن.
ـ التنبيه إىل خطورة تنامي االحتجاجات االجتامعية ورضورة التعاطي الجّدي والفّعال مع مطالب الرشائح االجتامعية 

الهّشة بعيًدا عن منطق الشعبوية والتسويف.
ـ التضامن مع االتحاد العام التونيس للشغل واستنكار كّل دعوات العنف ضّد منخرطي االتحاد وقياداته.

ـ التعبري عن االستنكار الشديد ملامرسات مكتب مجلس نّواب الشعب التي تستهدف بشكل متكّرر الكتلة الوطنية 
من خالل قرارات ال تتامىش مع روح العمل الربملاين.

رئيس الكتلة الوطنية _حاتم امللييك

النساء الديمقراطيات مع االتحاد ضدّ الرجعية
تستهدف  التي  الهجمة  القلق  ببالغ  الدميقراطيات  للنساء  التونسية  الجمعية  تتابع 
املمنهجة عىل مناضالته ومناضليه من  التشويه  للشغل وحمالت  التونيس  العام  االتحاد 
قبل أطراف معادية للدولة املدنية وللحريات العامة والفردية شاركت سابقا يف االعتداء 

عىل النقابيات والنقابيني يف بطحاء محمد عيل يف ديسمرب 2012.
إّن مناضالت الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات تقفن جنبا إىل جنب مع مناضالت 
رموز  أحد  إىل رضب  تهدف  والتي  تطاله  التي  الهجامت  وقيادته ضد  االتحاد  ومناضيل 
الدولة الحديثة وأكرب القوى االجتامعية يف البالد وتعربن عن تضامنهن الكامل مع النقابيات 

والنقابيني ضّد التّهديد بالتصفية الجسدية والتشويه الذي متارسه القوى الظالمية.
كام تطالب الجمعية القضاء بفتح تحقيق جّدي من أجل الكشف عن املتخفني وراء 
هذه الهجمة الجبانة التي تسعى إىل جّر البالد إىل مربع العنف وتقويض أسس الدولة املدنية بعد أن أصبحت لهم رشعية 

انتخابية.
وتعترب الجمعية أّن هذه الهجمة عىل االتحاد متثّل مؤرشا خطريا لعودة التيارات املتشّددة لخنق مساحة الحريّآت العامة 

والفردية والسعي إىل هدم مكتسبات ناضلت من أجلها تونسيات وتونسيون لعقود.
عن الجمعية
الرئيسة: يرسى فراوس

االتحاد الجهوي للشغل بتطاوين
استفراد بالحياة السياسية

تشن أطراف سياسية تريد االستفراد بالحياة السياسية حملة شعواء ضد االتحاد العام التونيس 
للشغل النه يقف امام مطامحها السياسية وضد أهدافها يف 
الحفاظ عىل سيادتنا  الوطنية وضد  الدولة  رضب مقومات 

الوطنية واستقاللية قرارنا الوطني.
اتخذت هذه الحملة اشكاال عديدة تحولت من الحمالت 
اىل  والكراهية  الحقد  ونرش  االشاعات  وترويج  االفرتاضية 
وتزييف  لالتحاد  كاذبة  محاكامت  وتنظيم  الربملان  أروقة 

الحقائق من خالل الترصيحات والحمالت االعالمية.
لكن بعد الهيئة االدارية الوطنية االخرية ونجاح التجمع 
من  والبالد  االتحاد  اعداء  تأكد  صفاقس  مدينة  يف  العاميل 
الحملة  هذه  فتحت  ملنظمتنا  الشعبية  الحاضنة  صالبة 
منحى خطريا متثل يف الدعوات اىل القتل واالغتيال واتخذت 

حتى شكل االعتداء الجسدي عىل قيادات املنظمة.
ازاء كل ذلك فإن املكتب التنفيذي االتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يعرب عن:

1 ـ تنبيهه الكامل لكل ماورد يف خطاب االخ االمني العام واعتزازه بتمسك االتحاد بلعب دوره 
الوطني يف الدفاع عن ثوابت العمل النقايب وقيم الجمهورية والدولة الوطنية.

2 ـ تجند النقابيني يف تطاوين للدفاع عن منظمتهم ضد كل من تسول له نفسه النيل منها 
واالعتداء عىل رموزها وقيادتها.

3 ـ الدعم واملساندة لالخ االمني العام والتنديد بدعوان القتل واالغتيال التي اطلقها البعض يف 
صفحات التواصل االجتامعي.

4 ـ إدانته االعتداَء الذي تعرض له االخ منعم عمرية االمني العام املساعد من احد املندسني 
الغرباء عن العمل النقايب.

5 ـ دعوته الحكومة إىل متابعة كل املخالفني ومحاسبتهم واحالتهم عىل القضاء والكشف عن 
كل من يدعمهم ويقف خلفهم وتطبيق ما ينص عليه قانون االحزاب والجمعيات بخصوص كل 

من يدعم العنف وينرش خطاب الحقد والكراهية.
* الكاتب العام
البشري السعيدي

االتحاد الجهوي للشغل بالكاف
عصابات مجرمة...

ان املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بالكاف وبعد تدارسه 
الهجمة  تصاعد  شديد  بانشغال  يتابع  والنقايب  السيايس  العام  للوضع 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  عىل  املتكررة  والتهديدات  العدائية 

وقياداته ولهذا فهو يعرب عن:
1 ـ إدانته الشديدة للهجمة العدوانية املهيمنة عىل منظمتنا العتيدة 

والدعوات االجرامية لسفك دماء االخ االمني العام نورالدين الطبويب.
2 ـ شجبه لالعتداء املادي واللفظي الجبان عىل االخ منعم عمرية االمني العام املساعد املسؤول 
عن الوظيفة العمومية ونعترب ما اقدم عليه هذا الشخص اعتداء عىل االتحاد ومس من كرامة كل 

النقابيني.
التونيس  العام  االتحاد  للدفاع عن خيمتنا  الكاف وكل هياكلها ومنخرطيها  استعداد جهة  ـ   3
املعادية  التكفريية  االجرامية  العصابات  هذه  امام  ومقراته  ورموزه  املنتخبة  وقياداته  للشغل 

للشغالني والعمل النقايب ومصالح الشعب والوطن.
4ـ  يثمن عاليا ما ورد ببيان الهيئة االدارية الوطنية املنعقدة بصفاقس يوم السبت 2020/06/27.

5 ـ يدعو كافة الهياكل النقابية والشغالني بالفكر والساعد بالجهة إىل مزيد من الوحدة واليقظة 
واالستعداد للتصدي لهذه العصابات املجرمة دفاعا عن االتحاد وعن هياكله ومقراته واالنخراط يف 

كل النضاالت التي تقررها سلطات القرار وهياكلها القطاعية واملركزية املسرية.
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عىل إثر التهديدات الخطرية بالسحل والقتل التي طالت أمني عام االتحاد العام التّونيس للشغل، 
نورالدين الطبويب، كرّدة فعل عنيفة عىل مواقفه التي رّصح بها خالل االجتامع العام املنتظم بوالية 

صفاقس، فإّن جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية:
• تعّب عن مساندتها التامة واملطلقة لألخ نور الدين الطّبويب ضّد هذه الهجمة الرشسة التي تطاله 

وتعرّض حياته وحياة املحيطني به إىل الخطر،
القتل  تحريضا واضحا ورصيحا عىل  فيها  فإّن  التهديد  تتجاوز  التي وإن مل  الجرائم  بهذه  تنّدد   •

وسفك الّدماء وهو ما يستدعي تتبعات عدليّة صارمة ضّد كل الضالعني يف إذاعة رسائل التحريض،
• تحّذر من تكرار مثل هذه التهديدات ضّد قيادات االتّحاد دون أن تكون هناك إجراءات ردعية 

ودون التعاطي بجديّة مع املسألة،
رصح  هو  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  أّن  عىل  تؤكّد   •
مجال  وال  وسيبقى،  التاريخ  عرب  تونس  النضال يف  من رصوح 
ألّي كان أن يتطاول عىل املنظّمة وعىل قياداتها عرب التحريض 

والتهديد والتشكيك.

عن الهيئة املديرة للجمعية                                                                                                      
الرئيسة نجمة العوادي

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

تنديد حركة مشروع تونس
تنّدد حركة مرشوع تونس بالتّهديدات املشينة التي وجهتها نفس األطراف الدموية املعروفة 

ضّد أمني عام االتحاد العام التونيس للشغل السيد نورالدين الطبويب والداعية لهدر دمه.
وتستغرب حركة مرشوع تونس غياب عمل أمني سربياين ممنهج لتفكيك هذه املجموعات 

عىل شبكات التواصل االجتامعي والقبض عىل املجموعات االرهابية التي تقف وراءها.
وتذكر حركة مرشوع تونس بتعرّضها لتهديدات مامثلة دون أن تحرّك النيابة العمومية ساكنا.
 الرئيس: محسن مرزوق

بيان الجامعة العامة لعملة التعليم العالي والبحث العلمي
يتابع  وهو  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  لعملة  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  إّن 
باستغراب شديد الهجمة الرشسة التي يتعرّض لها االتحاد واستهداف رموزه دون مرّبر، عيبه أنّه 
يدافع بكل قواه من أجل مناعة تونس وحفظ حقوق العاّمل والضامن الوحيد النتقال دميقراطي 

يكرّس مدنية الدولة والقطع مع الظلم واالستبداد.
الزعيم  رسمه  الذي  النهج  عىل  سائر  لشهدائه  ويّف  مبادئه،  عىل  ثابت  أنّه  يؤكد  بذلك  وهو 

فرحات حشاد ورفاقه، فإن كان هذا نهجه وعنوانه..
فمن يكون هؤالء الذين جعلوا من رضب االتحاد واستهداف مناضليه هدفا وماهي هويتهم؟ 
ولصالح من يعملون؟ وبأّي أمر يؤمترون؟ وأي صفة رسمية يحملون لسفك دماء األبرياء؟ أفال 

يحق للدولة أن تقيم عليهم الحد، وفق قانونهم البائد ونظريتهم التعيسة؟
واملكتب التنفيذي للجامعة العامة لعملة التعليم العايل والبحث العلمي إذ يدين بكل شّدة 
هذه الترصّفات الرعناء التي تتّم عن عمل ممنهج الغاية منه رضب الوحدة الوطنية وتقويض 

العمل  لهذا  العمومية لوضع حّد  النيابة  للدولة وخاصة  املعنية  السلط  الكاملة ملختلف  فإنّه يحّمل املسؤولية  الدولة،  مدنية 
الهمجي الذي من شأنه أن يزعزع استقرار الوضع يف البالد ويعرض كل من يعمل لصالح البالد والعباد إىل املخاطر.

ويطالب بفتح تحقيق فوري يف مالبسات التهديد بالقتل.
الكاتب العام:  محمد ثابت

الجامعة العامة لتكنولوجيا املعلومات والخدمات
تتابع الجامعة العامة لتكنولوجيا املعلومات والخدمات ببالغ القلق الهجامت التي 
عىل  املمنهجة  التشويه  وحمالت  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  تستهدف  انفّكت  ما 
رأسها  وعىل  الحريات  وأعداء  املنغلق  الفكر  أصحاب  قبل  من  ومناضليه  مناضالته 

الحريات النقابية.
العام  األمني  الطبويب  نورالدين  األخ  باغتيال  التهديدات  العامة  الجامعة  تدين  وإذ 
لالتحاد العام التونيس للشغل واالعتداء بالعنف الذي طال األخ منعم عمرية األمني العام 
املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية، فإنّها تدعو كافة هياكلها ومنظوريها بالتجّند 
ورّص الصفوف دفاعا عن منظمة حشاد والتّصدي لشتى محاوالت استهدافها وإثنائها 
دفاعا  نضالية  تحركات  لخوض  واالستعداد  واالجتامعي  الوطني  بدورها  االضطالع  عن 

عن منظمتهم.
الهيئة  بيان  العامة لتكنولوجيا املعلومات والخدمات ما جاء يف  الجامعة  كام تثّمن 
االدارية الوطنية لالتحاد العام التونيس للشغل املنعقدة بتاريخ 27 جوان 2020 بدار 

االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. 
الكاتب العام:  عيل ورق

إثر التهديدات بالقتل التي طالت األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل نورالدين 
الطبويب وإثر الحملة املسعورة التي يشّنها إخوان الظالم ضّد منظمة حّشاد العريقة، يهّم 
االتحاد العام لطلبة تونس أن يعلن عن مساندته املطلقة والالمرشوطة ملنظمة الشغيلة 

وأمينها العام ضّد حركة االخوان العميلة واإلرهابيّة.
األمني العام: وردة عتيق

االتحاد صرح نضال

بيان حركة البعث 

االتحاد قلعة النضال الوطني سيبقى شامخا
منذ  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  تعرض 

2011 إىل حمالت شيطنة متواترة بلغت أشّدها 
يف املرحلة األخرية ووصلت إىل حّد تكفري قيادته 
نورالدين  السيد  العام  أمينه  بتصفية  والتهديد 
هذه  أّن  متتبع  كل  عن  خاف  وغري  الطبويب 
اليمينة  الجامعات  ذات  عن  صادرة  الحمالت 
عن  الدفاع  وبُهتانًا  زوًرا  تدعي  التي  املتطرّفة 
)منظمة  االتحاد  يف  وترى  الحنيف  ديننا  قيم 
يسارية( تهّدد هذه القيم... والحقيقة أّن هذه 
داخلية  جهة  من  ألكرث  تعمل  التي  الجامعات 

وخارجية، تعتقد النغالقها وتحجرها، أّن االتحاد يهّدد أيضا ما تعتقد أنّه حكم 
نظرا  واألفراد  الجامعات  هذه  أّن  والحقيقة  السيايس...  االسالم  يقوده  جديد 
واألجانب  الداخليني  أسيادها  لدى  بالوكالة  تعمل  املقلوب  ووعيها  لتشكلها 
يف  الشغيلة  استهداف  يف  الرأساميل  الجشع  أجندة  وتنفذ  اخرتاقها  وسهولة 
والقوى  االتحاد  أّن  وتعرف  العمومية،  املنشآت  وتستهدف  املكتسبة  حقوقها 
حركة  إّن  أحالمهم  كّل  ستحطم  التي  الصخرة  هي  واالجتامعية  الدميقراطية 

البعث تعلن ما ييل:
* وقوفها إىل جانب االتحاد العام التونيس للشغل وإىل جانب قيادته وعموم 
النقابيني والشغيلة التونسية يف نضاالتها ويف الذود عن مصلحة تونس الوطن 

والشعب.
* تطالب السلط العمومية بحامية االتحاد وتأمني سالمة قيادته ومناضليه 
وتطالب القضاء بتحّمل مسؤولياته يف معاقبة كّل معتدي أو من يهّدد باالعتداء 

عىل االتحاد ورموزه.
االجتامعية  املدين  املجتمع  وجمعيات  الوطنية  املنظامت  كل  تدعو   *
الوقوف إىل جانب االتحاد  القوى الدميقراطية والتقّدمية إىل  والحقوقية وكل 

العام التونيس للشغل  ضّد كّل األجندات املعلنة والخفية.

االتحاد العام لطلبة تونس يساند االتحاد وأمينه العام

جمعية التضامن املدين
مؤشر خطري لعودة العنف السياسي

تتابع جمعية التضامن املدين ـ تونس بانشغال كبري وبقلق بالغ الهجمة الرشسة والجبانة التي تتعرّض لها املنظمة العريقة 
االتحاد العام التونيس للشغل وصلت حّد التحريض الرصيح بتصفية األمني العام السيد نورالدين الطبويب.

كام تدين الجمعية حمالت التشويه والثلب التي تطال كّل من قياداته ومناضالته من قبل أطراف اختارت العنف منهجا 
وأسلوبا كام كان األمر سنة 2012 حينام تّم اإلعتداء عىل النقابيات والنقابيني يف بطحاء محمد عيل.

وتعترب جمعية التضامن املدين أّن هذه الحملة متثّل مؤرّشا خطريا لعودة مناخ العنف السيايس الذي شهدته تونس سنة 
2013 وأودى بحياة الشهيدين بلعيد والرباهمي وعديد ضحايا اإلرهاب يف املؤسسات األمنية والعسكرية.

إّن جمعية التضامن املدين تعلن تضامنها املطلق والالمرشوط مع املنظمة الشغيلة االتحاد العام التونيس للشغل ومع 
أمينها العام وقيادييها ومناضالتها ومناضليها. كام تطالب السلطات املعنية بفتح تحقيق عاجل وجّدي من أجل الكشف عن 

املحرضني والداعني للعنف واإلغتيال.
رئيس جمعية التضامن املدين

للتاريخ
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االتحاد الجهوي للشغل بسليانة

متى تتحرك النيابة العمومية؟
عىل اثر التهديدات الرصيحة بالقتل و»سفك 
الدم« التي طالت األخ: نورالدين الطبويب االمني 
العام لالتحاد العام التونيس للشغل من قبل احد 
املنسوبة  الصفحات  من  صفحة  عىل  املدونني 
الهيئة  قرارات  خلفية  عىل  النهضة  لحركة 
خالل  العام  االمني  وخطاب  الوطنية  االدارية 
يومي  بصفاقس  الضخم  الجامهريي  التجمع 
بالحقوق  واملتمسكان   2020 جوان  و29   28
املدافعان  شعبنا  البناء  واالجتامعية  االقتصادية 
وعن  العمومية  واملؤسسات  العامل  اجور  عن 
السيادة الوطنية فان املكتب التنفيذي لالتحاد 

الجهوي للشغل بسليانة:
ـ يعرب عن تضامنه املطلق مع االخ االمني العام لالتحاد 
العام التونيس للشغل وعن ادانته الشديدة للتهديد الرصيح 
مبارشة  نتيجة  ويعتربه  طاله  الذي  الجسدية  بالتصفية 
التي  التشويه  ولحمالت  املنظمة  ضد  املتواصل  للتحريض 
التيارات  قبل  من  ورموزها  قياداتها  تستهدف  انفكت  ما 

»ائتالف  بـ  يسّمى  ما  مقدمتها  ويف  املتطرفة  الظالمية 
الكرامة« وحركة النهضة مبا يعيد إىل االذهان تلك الحمالت 
ضحيتها  راح  التي  السياسية  لالغتياالت  مهدت  التي 
الشهيدين بلعيد والرباهمي سنة 2013، كام يعتربه انعكاسا 
وافرازا  املنظمة  مع  لرصاعهام  السيايس  للطابع 
طبيعيا لظاهرة االفالت من العقاب الناتجة عن 

تدخلهام يف القضاء والتأثري عليه.
ملفات  كل  بفتح  العمومية  النيابة  يطالب  ـ 
التحريض والتهديد واالعتداء التي طالت االتحاد 
مقرتفيها  وتتبع  وقياداته  للشغل  التونيس  العام 

وتطبيق القانون برصامة عليهم.
ـ يحّمل القوى الوطنية مسؤوليتها يف الدفاع 
وطابعها  ودميقراطيتها  الدولة  مدنية  عن 

االجتامعي.
ـ يعترب عن اعتزازه العميق باالنتامء لالتحاد 
ملقررات  التام  وبتبنيه  للشغل  التونيس  العام 
الهيئة االدارية الوطنية ولكل كلمة من خطاب االمني العام 
يف تجمع صفاقس وعن متسكه باستقاللية القضاء واستعداده 
والذود  ورموزها  وقياداتها  املنظمة  للدفاع عن  الالمرشوط 

عن تونس بكل ما أويت من قّوة.
الكاتب العام: أحمد الشافعي

حزب املسار الديمقراطي االجتماعي
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  ضّد  املوجهة  والتحريض  الشحن  حمالت  تواصل  إثر  عىل 
وقياداته والتي بلغت حّد التّهديد بالقتل التي طالت األمني العام للمنظمة فإّن حزب املسار 

الدميقراطي االجتامعي.
1. يعرّب عن تضامنه املطلق مع االتحاد العام التونيس للشغل ومع أمينه العام األخ نورالدين 
الطبويب ضّد خطاب الكراهية والعنف وكل أشكال التحريض، ويدعو النيابة العمومية والسلطة 

القضائية للتحرّك من أجل تتبع املجرمني ومن يقف وراءهم.
2. يعترب أّن الحمالت املمنهجة ضد املنظمة الشغيلة والصادرة عن أطراف سياسية داخل 
إشاعة  يف  ساهم  قد  النقايب،  للعمل  بعدائها  عرفت  الدولة  مبدنية  تؤمن  ال  وخارجه  الربملان 

خطاب العنف والتحريض وهتك األعراض عرب شبكات التواصل االجتامعي.
3. يجّدد دعمه لنضاالت الطبقة الشغيلة بقيادة االتحاد العام التونيس للشغل من أجل عن 

قدرتها الرشائية وحامية أوضاعها االجتامعية وضامن العيش الكريم للفئات املهمشة.
4. يعترب االتحاد العام التونيس للشغل رشيكا أساسيا يف عمليّة االنتقال الدميقراطي وأنّه يف 
والتونسيني  للتونسيات  االقتصادية واالجتامعية  الحقوق  املدافعة عن  الوطنية  القوى  طليعة 
وعن مكتسباتهم الحداثية، كام أنّه يعّد ركيزة أساسية من ركائز التوازن االجتامعي واالستقرار 

السيايس بالبالد.
5. يدعو كافة القوى الدميقراطية والتقدمية من أحزاب سياسية ومجتمع مدين إىل االلتفاف 

حول املنظمة الشغيلة ودعمها يف مواجهة كل محاوالت النيل من هياكلها املمثلة واملنتخبة.
األمني العام: فوزي الرشيف

الحزب الوطني الدميقراطي االشرتايك

إىل متى األذرعة االرهابية تصول وتجول؟
ترّص قوى الظالم املعادية لتطلّعات أبناء شعبنا يف التحّرر الوطني واالنعتاق االجتامعي عرب كّل أذرعتها االرهابية عىل شيطنة االتحاد 
العام التونيس للشغل وكيل املغالطات بالتحريض عىل قيادة االتحاد وتلفيق التهم ملناضالته ومناضليه عىل غرار ما حصل مع نقايب القطاع 

الصحي بصفاقس لريتفع منسوب التهديدات حّد الدعوة للتصفية الجسدية لألمني العام للمنظمة النقابية السيد نورالدين الطبويب.
لكن رّد االتحاد العام التونيس للشغل كان نضاليا كالعادة فبعد سلسلة التحركات النقابية الجهوية تّم عقد الهيئة االدارية الوطنية 

بصفاقس مرفوقة بتجّمع عاّميل اسكت غربان الظالم.
ومن منطلق وعينا التام بالقيمة الوطنية ملنظمة حشاد ووفاءنا لتاريخ الحركة النقابية فإّن  الحزب الوطني الدميقراطي االشرتايك يهّمه 

أن يعرّب عاّم ييل:
1 ـ مساندته املبدئية لالتحاد العام التونيس للشغل يف نضاله الوطني من أجل تحقيق مطالب كّل الشغالني بالفكر والساعد ودفاعه 

عن كّل الفئات الشعبية املهّمشة وانتصاره ملبادئ الحرية والعدالة االجتامعية واملساواة.
2 ـ ادانته ملوجة التحريض املدعومة من جامعات ارهابية والتي وصلت حّد التّهديد بالتصفية الجسدية لألمني العام نورالدين الطبويب.

3 ـ انخراطه املبديئ يف كل التحركات التي يدعو لها االتحاد العام التونيس للشغل يف جميع القطاعات.
املشهد  بها  اتّسم  التي  والتحريض  العنف  الربملان مسؤولية موجة  لنفسها موطئ قدم يف  التي وجدت  الرجعية  القوى  تحميل  ـ   4

السيايس الربملاين واالعالمي.
5 ـ املطالبة بإطالق رساح نقابيي الصحة بصفاقس وتحكيم مبدأ استقاللية القضاء وعدم اقحامه يف تجريم العمل النقايب والنضال 

االجتامعي.
املكتب السيايس

الجامعة العامة للتكوين املهني والتشغيل
اثر  والتشغيل وعىل  املهني  للتكوين  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  إّن 

التهديدات املبارشة التي وصلت إىل حّد التهديد 
األمني  الطبويب  نورالدين  لألخ  والسحل  بالقتل 
ومن  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  العام 
الذي  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  خالله 
بدوره يتعرّض لحملة تشويه مغرضة من طرف 
والسحل  العنف  احرتفت  داعشية  عصابات 
إئتالف  حزب  يسّمى  ما  ورائها  ومن  والتشويه 
كل  مستعمال  كيدية  حربا  يشّن  الذي  الكرامة 
العبث  خاللها  من  يريد  الالمرشوعة  الطرق 
باليشء الوحيد الضامن إلستقرار البالد أال وهو 

االتحاد العام التونيس للشغل.
كام نعرّب عن أسفنا الشديد للعنف الذي تعرّض له األخ منعم عمرية األمني 
التي  الحظائر  إثر جلسة  العمومية عىل  الوظيفة  املسؤول عن  املساعد  العام 
إلتأمت يف رئاسة الحكومة وإذ نعرّب عن مساندتنا املطلقة له. فإنّنا ننبّه إىل أّن 
هذه األطراف املدنسة التي تنصاع إىل سياسات ممنهجة لبيع البالد ستضاعف 

أعاملها اإلجرامية وإنّنا باملرصاد لكل القوى الظالميّة والرجعية.
الكاتب العام:  جربان بوراوي

للتاريخ

بيان الهيئة الوطنية للمحامني
ومنخرطاته  بهياكله  ـ  التونسية  للمرأة  الوطني  االتحاد  يتابع 
واملمنهجة  الرّشسة  الهجمة  باستنكار شديد  ـ  وقواعده  ومناضالته 
استهدفت  والتي  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  لها  يتعرّض  التي 
السيد  العام  أمينه  مقّدمتهم  ويف  ومنخرطيه،  وقياداته  رموزه 

نورالدين الطبويب.
الكاملة  مساندته  عن  التونسية  للمرأة  الوطني  االتحاد  يعلن  ـ 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  مع  والالّمرشوط  املطلق  ودعمه 
هذه  مواجهة  يف  الطبويب  نورالدين  السيد  العام  أمينه  بقيادة 
الصادرة  والسحل  القتل  عىل  والتحريض  املسعورة  الحمالت 
عىل  القائم  بأسلوبها  وعرفت  الدولة  مبدنية  تؤمن  ال  أطراف  عن 
التحريض والتهديد والتشكيك والتكفري والعنف والهرسلة يف محاولة 
يائسة منها للمّس من الدور الهام والتاريخي لالتحاد العام التونيس 

للشغل ومن نضاالته املشهودة منذ حركة التحّرر الوطني وصوال إىل 
بناء الدولة الوطنية الحديثة ومشاركته املصرييّة يف مسار االنتقال 

الدميقراطي وكل املراحل الهامة والحاسمة التي مرّت بها بالدنا.
ـ يحّذر االتحاد الوطني للمرأة التونسية من تكّرر هذه الهجامت 
ونرش  والعنف  الكراهية  خطاب  إشاعة  مبواصلة  منّددا  اإلرهابيّة 
رسائل التحريض والفتنة والدعوات الرصيحة للقتل وسفك الدماء 
شأنها  من  والتي  االجتامعي  التواصل  شبكات  عرب  األعراض  وهتك 
أن تغرق البالد يف سيناريو من الفوىض وتعيدها إىل مربع العنف 
استقرارها  ويزعزع  بالدنا  أمنها  يهّدد  قد  ماّم  والتكفري  والفتنة 

السيايس واالقتصادي واالجتامعي.
األمنية  الّسلطات  التونسية  للمرأة  الوطني  االتحاد  يطالب  ـ 
القتل  دعاة  تتبّع  أجل  من  مبسؤولياتها،  االضطالع  اىل  والقضائية 

كل  ومالحقة  والعنف 
الّضالعني يف نرش رسائل العنف 
والكشف  والتكفري  والتحريض 
وراء  تقف  التي  األطراف  عن 
االرهابيةو  التهديدات  هذه 
تعمل  التي  الجهات  وفضح 
بتطبيق  والتسيع  لصالحها، 

القانون عليها دون هوادة. كام تدعو املنظمة النسائية كافة نساء 
تونس وقواها الدميقراطية والتقدمية، من أحزاب سياسية ومجتمع 
مدين، إىل دعم املنظمة الشغيلة وااللتفاف حولها ضّد كّل محاوالت 

النيل منها أو من قياداتها وهياكلها ومنخرطيها.
رئيس االتحاد _ راضية الجريب

محاولة يائسة وتتبع دُعاة الفتن والقتلاتحاد املرأة: 
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مساندة لالتحاد العام التونسي للشغل من التيار الشعبيّ
إن حزب التيار الشعبي وبعد اطالعه عىل بيان الهيئة االدارية لالتحاد العام التونيس للشغل 
املنعقدة مبدينة صفاقس يوم 27 جوان 2020. وبعد متابعته ملسار االحداث الذي سبق انعقاد 
هذه الهيئه، وانطالقا من ادراكنا للدور االيجايب الوطني واالجتامعي للمنظمة الشغيلة ماضيا 

وحارضا ومستقبال.. فإن التيار الشعبي يهمه ان يعلن للراي العام ماييل:
1 - ان االتحاد العام التونيس للشغل مكسب وطني ومالذ لكل القوى الوطنية والدميقراطية 
يف كل االزمات وإن دوره يزداد اهمية وحيوية يف السياق الراهن خاصة امام تفاقم الهجوم 

املمنهج عىل كل املكاسب الوطنية واالجتامعية لشعبنا
2 - يجدد التيار الشعبي مساندته القوية ودعمه غري املرشوط لالتحاد العام التونيس للشغل 

يف كل ما يتعلق بدوره الوطني من أجل تجنيب البالد سيناريو الفوىض وبدوره االجتامعي سواء ما يتعلق بالدفاع عن القطاع 
املجتمع وتامني سالمة  املركزي واالسرتاتيجي يف حامية  الكورونا دورها  أكدت محنة  التي  العمومية  املؤسسة  العام وحامية 

املواطن. فضال عن دفاعه الثابت عن مصالح اإلجراء واملفقرين.
-3 ادانته للتهديدات اإلرهابية التي طالت األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل والتي تؤكد االرتباط املوضوعي بني 

الجامعات اإلرهابية وبعض القوى اليمينية الفاشية التي تسللت للربملان تحت شعارات كاذبة ومظللة.
األمني العام
محمد زهري حمدي

برقية مساندة وتضامن من الجامعة العامة للبلديني
للجامعة  التنفيذي  املكتب  أعضاء  نحن 
العامة للبلديني املجتمعني يوم 29 جوان 2020 
هياكلنا  وباسم  باسمنا  نعرّب  استثنائية،  بصفة 
النقابية وكافة البلديني عن استنكارنا وتنديدنا 
للتهديدات التي طالت األخ نورالدين الطبويب، 
للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  العام  األمني 
ونستغرب  املطلقة  مساندتنا  عن  له  ونعرّب 
تحريك  عن  العموميّة  النيابة  سكوت  بشّدة 
التهجم  نفسه  له  سولت  من  ضّد  الدعوى 
وتهديد رمز من رموزنا الوطنية بالتصفية وهو 
ما يعّد اعتداء صارخا عىل مبادئ دولة القانون 

واملؤسسات والترشيع للفوىض والعنف.
األخ  رأسها  وعىل  منظمتنا  عن  للدفاع  واستعدادنا  صفنا  وحدة  نؤكد  ختاما 

األمني العام بكل األشكال النضالية.
الكاتب العام: مكريم عاميرية

الجامعة العامة للتخطيط واملالية
املتطرّفة  املليشيات  بعض  األخرية  املّدة  يف  عمدت 
واملعادية للعمل النقايب والتي ما انفّكت تدعو للتحريض 
عىل العنف ورضب االتحاد العام التونيس للشغل وصلت 
حّد التكفري والدعوة لسفك الدماء يف شخص األمني العام 

لالتحاد العام التونيس للشغل األخ نورالدين الطبويب.
للتخطيط  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  فإّن 

واملالية.
ـ ينّدد بهذه الدعوات املمنهجة واملأجورة.

العام  االتحاد  للدفاع عن  الالمرشوط  واستعداده  العام  األمني  األخ  مع  تضامنه  يعرّب  ـ 
التونيس للشغل وهياكله النقابية ورموزه وعىل رأسهم األخ نورالدين الطبويب.

ـ يدعو كافة الهياكل النقابية إىل توظيف مواقعهم اإلعالمية للرد عىل هذه الهجامت 
املمنهجة واملأجورة كام يدعوهم إىل االستعداد لخوض كافة النضاالت دفاعا عىل االتحاد 

العام التونيس للشغل ورموزه.
الكاتب العام: عبد الله القمودي

بيان مساندة 
من حزب الوطينيّين 
الديمقراطيّين الموحّد

املجموعات  بعض  مؤخرا  عمدت 
بعدائها  املعروفة  امليليشياوية  السياسية 
هجامتها  تصعيد  إىل  العاملية  للحركة 
التونيس  العام  االتحاد  عىل  وتحريضها 
للشغل وعىل النقابيني عرب اإلعالم ومواقع 
التواصل االجتامعي ومنرب الربملان وصوال 
للتهديد بسفك دم األمني العام للمنظمة 
الوطنّيني  حزب  الطبويب.  إن  الدين  نور 

الدميقراطّيني املوّحد :
1 -  يعرب عن تضامنه مع االتحاد العام 
التونيس للشغل وأمينه العام ضد دعاوي 
أول  حزبنا  كان  التي  واالغتيال  العنف 

املترضرين منها.
امليليشيات  2- يدين ترصيحات هذه   
الدور  تفضح  التي  وسلوكاتها  السياسية 
الذي تلعبه بالوكالة عن األطراف الرجعية 
يف  والنقابيني  العاملية  للحركة  املعادية 
وعموم  الشغيلة  نضال  لتخريب  سعيها 
مطالبهم  تحقيق  اجل  من  الكادحني 

املرشوعة. 
االجتامعية  القوى  كل  يدعو    -3
الرافض  نضالها  توسيع  إىل  واالحتجاجية 
والتنسيق  والتجويع  التفقري  لسياسات 
شعبي  نضال  جبهة  بناء  أجل  من 
تتصدى للسياسات الالوطنية والالشعبية 

لالئتالف الحاكم بقيادة حركة النهضة.

الجامعة العامة 
لعمّال املناجم

العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  إّن 
إثر  طارئة  بصفة  املنعقد  املناجم  لعاّمل 
نورالدين  األخ  الذي طال  الرصيح  التهديد 
الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس 
للشغل من قبل التيّارات الظالميّة املتطرّفة 

وتشويه املنظمة وقياداته ورموزها.
املامرسات  هذه  بشّدة  ويدين  ينّدد   )1
والكراهيّة  العنف  وخطاب  العدائيّة 

والتحريض املتواصل ضد املنظمة وقياداتها ورموزها.
2( يؤكد التزامه املطلق بالّدفاع بكل الوسائل النضالية املرشوعة عن قلعة 

النضال االتحاد العام التونيس للشغل وقيادته ورموزه.
3( يجّدد فخره واعتزازه باالنتامء إىل االتحاد العام التونيس للشغل قلعة 

النضال.
الكاتب العام:   حسن العيساوي

بعض  قبل  من  شعواء  حملة  إىل  مّدة  منذ  للشغل  التونيس  االتحاد  يتعرّض 
حّد  األخرية  األيّام  يف  ذروتها  وبلغت  الحكم،  يف  السياسيّة  والجهات  املجموعات 
التكفري والّدعوة إىل تصفية أمينها العام السيد نورالدين الطبويب. وغري خاف عىل 
النقايب  كّل ذي بصرية أّن هذه الحملة تقف وراءها قوى معروفة بعدائها للعمل 
والتفريط  الخوصصة  ملشاريع  التصّدي  يف  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  ولدور 
الوطني يف مقارعة  إىل جانب دوره  العمومية،  واملؤسسات  والرثوات  املقّدرات  يف 

مشاريع االستغالل واالستبداد.
رأسا  العام  وأمينها  الشغيلة  املنظمة  قيادات  طالت  التي  املسعورة  الحملة  إّن 
تتزامن مع سياق تعرف فيه البالد أزمة شاملة وحاّدة يف كّل الواجهات، إن اقتصاديا 
أو اجتامعيا وحتى سياسيّا، حيث تصاعدت حّدة الرّصاع بني مكّونات الحكم وبني 
مؤّسساته )الربملان، القصبة وقرطاج( والتي كانت احدى استتباعاتها تعطّل مصالح 
التونسيني ومطالبهم وتطلّعاتهم يف العيش الكريم والحياة اآلمنة. هذا مع ما تشهده 

البالد من تناٍم للحراك االجتامعي املطالب بالشغل وبالتنمية العادلة.
إّن املكتب التنفيذي التحاد أصحاب الشهادات املعطّلني عن العمل، وهو يتابع 

هذه التطّورات يهّمه أن:
ـ يعرّب عن تضامنه مع قيادة االتحاد العام التونيس للشغل ومناضليه إزاء هذه 

الحملة املشبوهة.
عاجل بخصوص  تحقيق قضايئ  فتح  إىل  ويدعو  اإلجراميّة  الحملة  يدين هذه  ـ 

الجهات التي تقف وراءها.
ـ يدعو كل القوى الحيّة إىل اليقظة إزاء هذه الحمالت التي كانت يف واقع تونس 

القريب إحدى مقّدمات أعامل إجراميّة وإرهابيّة.
ـ يدعو كّل الفعاليات الوطنيّة إىل رّص الصفوف من أجل جبهة اجتامعيّة تنقذ 
البالد من األزمة التي ترّدت فيها والتصّدي للسياسات والخيارات الالوطنية والفاشلة.
األمني العام: الرشيف خرايفي

اتحاد أصحاب الشهادات املعطلني عن العمل

االجتامعية  للشؤون  الجامعي  للفرع  النقايب  املكتب  ان 

أطراف  قبل  من  الرشسة  الهجمة  شدة  بكل  يدين  بتونس 

حشاد  منظمة  تستهدف  التي  واالعتدال  لليمقراطية  معادية 

وخاصة أمينها العام األخ نورالدين الطبويب.

االتحاد  النيل من رموز  تريد  التي  االعتداءات  إزاء هذه 

للفرع  النقايب  املكتب  اعضاء  فإن  للشغل  التونيس  العام 

الجامعي للشؤون االجتامعية بتونس:

عن  للدفاع  جنودا  لنكون  العام،  األمني  األخ  مع  واملرشوط  الكامل  تضامنهم  عن  يعربون   -

حرمته يف وجه قوى الرش.

- نندد بكل حمالت التهديد والتصفية التي اصبحت تطال رموز االتحاد وسنقف سدا منيعا 

للذود عن قلعة حشاد العظيم.

* الكاتب العام شكري وايل 

الفرع 

الجامعي للشؤون 

االجتامعية 

أطراف معادية 

للدميقراطية 
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بيان االتحاد الجهوي للشغل بمنوبة
ان املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل مبنوبة يف إطار متابعته ملستجدات الهجمة 
عليه  بتحريض  للمنظمة  العام  االمني  االخ  طالت  والتي  االتحاد  عىل  املمنهجة   املسعورة 
والدعوة لسفك دمه عىل صفحات التواصل االجتامعي واالعتداء الجسدي من بعض املندسني 
مدفوعي االجر عىل االخ منعم عمرية يف بطحاء محمد عيل مستغلني توتر عملة الحظائر يف 
عالقة مبلفهم الذي بات يراوح مكانه جراء السياسات غري الجادة وحله من قبل الحكومات 
اشكال  كل  عن  القضاء  عن  املتواصل  بحثه  العام صلب  االتحاد  لها  تصدى  والتي  املتعاقبة 

التشغيل الهش.
ـ يعرب عن قلقه املتزايد ازاء هذه األزمة.

ـ انشغاله التام بتنصل الحكومات املتعاقبة من تعهداتها يف عالقة بامللفات الحارقة والتي 
ترجلها ومتاطل يف اتخاذ االجراءات حلها التزاما بتعهداتها لصناديق املالية العاملية.

ـ تنبه إىل خطورة ما متارسه بعض االطراف الحاكمة التي مل تتّعظ من التاريخ والتي تسعى إىل ارباك االتحاد بغية مترير 
مشاريع دوائر املال العاملية والذين يرونه سدا يف الدفاع عن عمومية املؤسسات الخدماتية واالسرتاتيجية والتصدي للتفويت 

فيها.
نعلم: ـ ان املساس باالتحاد وقياداته ورموزه لن يحدث واهم من يتصور انه قادر عىل ذلك

ـ ان النقابيني والنقابيات سبق ان قدموا ارواحهم فداء للبالد واملنظمة ودماؤنا لن تكون أغىل من دماء سابقينا وال افضل 
من دماء شهداء الوطن شكري بلعيد والرباهمي وشهداء املؤسسة االمنية والعسكرية وكل الشهداء ولن ترهبنا دعوات الفتنة 

والدم وتفكيك الدول وتحطيم االوطان.
ـ إن مشاريع بعض اطراف الحكم لن متر ولن يكون اربك االتحاد مدخال لتمريرها بل سيزيد النقابيني ارصارا عىل التصدي 

ورشاسة يف الدفاع عن  املنظمة وقيادتها وخيارتها.

الجامعة العامة للبناء واألخشاب
إنها عصابات ال تريد الخري للبالد..!

إن املكتب التنفيذي للجامعة العامة للبناء واالخشاب املنعقد بصفة طارئة وإثر 
العام  لالتحاد  العام  االمني  الطبويب  نورالدين  املناضل  االخ  التي طالت  التهديدات 
التونيس للشغل من طرف عصابات داعشية احرتفت العنف وبث الكراهية والفتنة 

يف محاولة لضب منظمة حشاد العظيم ورموزها.
1( يجدد فخره واعتزازه بانتامئه إىل منظمة عتيدة يف قيمة االتحاد العام التونيس 
للشغل مل تدخر يوما جهدا يف الدفاع عن سيادة البالد وكرامتها منذ التأسيس يف 20 

جانفي 1946.
2( يندد بشدة بهذه املامرسات العدائية وخطاب العنف والكراهية والتحريض 
املتواصل ضد املنظمة وقياداتها ورموزها واخرها التهديد بتصفية االخ االمني العام 
يسّمى  ما  مقدمتها  ويف  املتطرفة  الظالمية  التيارات  من طرف  الطبويب  الدين  نور 
موقف  اتخاذ  يف  للسلط  املريب  الصمت  من  استغرابه  ويعرب عن  الكرامة  بإتالف 
فوري ضد من يدفع ببالدنا نحو املجهول مقابل التسيع يف محاكمة نشطاء الحراك االجتامعي والنقابيني بتهم كيدية.
3( يؤكد التزامه املطلق بالدفاع عن منظمتنا العتيدة االتحاد العام التونيس للشغل وسيادة  بالدنا والتصدي لكل 

املامرسات التي ينتهجها وكالء االستعامر والذين ال غاية لهم سوى بيع ونهب خرياتنا.
4( يدعو كافة النقابيني بالقطاع إىل اليقظة وااللتفاف حول منظمتنا العتيدة واالستعداد للدافع عنها بكل الوسائل 

النضالية املرشوعة.
* الكاتب العام
الطيب البحري

منظمة الوحدة النقابية االفريقية

تشجب وتستنكر بشدّة هذه املمارسة االرهابية
تلقينا خرب تهديدكم بالقتل من طرف جهة مل تفصح عن هويتها عرب شبكة التواصل االجتامعي بكثري من القلق واإلنشغال، 

وهذا بعد التجّمع النقايب العاّميل الذي نظّمه اتحادكم يوم 28 جوان 2020 مبدينة صفاقس.
النوايا  تعرّب عن  التي  الشنيعة  االرهابية  املامرسة  بشّدة هذه  وتستنكر  االفريقية تشجب  النقابية  الوحدة  منظمة  إّن 
االجرامية ألهلها مستهدفة مناضال وقياديا نقابيا ملتزما بقضايا عاّمل تونس وبلده وحامال لقيم الحرية والعدالة االجتامعية 

والسلم والدميقراطية.
إّن استهدافكم من طرف هذه الدوائر املظلمة، يرمي إىل إسكات صوت العاّمل التونسيني وزعزعة االتحاد العام التونيس 
واملقاومة  التقدمية  النضالية  التاريخية  الرموز  التونيس ورمزًا من  املجتمع  األساسية يف  القوى  احدى  يعترب  الذي  للشغل 
للعاّمل والشعب التونيس، ألّن وقوفكم إىل جانب العاّمل والشعب ووطنكم  ومصالحه العليا كقّوة صامدة ال تقهر يزعج 

أصحاب مشاريع الكراهية والحقد وزارعي الفنت وزعزعة أمن واستقرار تونس.
بإسم منظمة الوحدة النقابية االفريقية والعامالت والعاّمل األفارقة أعرب لكم، والتحادكم عن تضامني ومسانديت لكم. 

إنّنا عىل يقني أّن هذه التهديدات لن تثنيكم عن عزميتكم وإلتزامكم من أجل قضايا عاّمل وشعب تونس.
الكاتب العام
الرزقي مزهود

االتحاد الدولي للشبكات
إستغراب لعدم تحرّك السلطات األمنية 

والقضائية

طرف  من  طالتكم  التي  بالقتل  الجبانة  للتّهديدات  تبعا 
متشّددة  ظالمية  ميينية  تيّارات  عىل  محسوبني  أشخاص 
معادية لالتحاد وللعاّمل وللعمل النقايب والتي تأيت يف خضم 
هجمة رشسة تستهدف االتحاد العام التونيس للشغل والعمل 
النقايب والحركة النقابية عامة يف عديد األقطار تقودها القوى 

اليمينية الغاشية الصاعدة يف العامل.
UNI GLOBAL UNION فإّن االتحاد الدويل للشبكات

1 ـ يعرّب لكم عن مساندته املطلقة والالمرشوطة ويدين بقّوة هذه التّهديدات التي متّس 
من الحريات والحقوق النقابية.

بالتحرّك  ويطالبها  لألمر  وتجاهلها  واألمنية  القضائية  السلطات  تحرّك  عدم  يستغرب  ـ   2
بسعة اليقاف الناة وتتبعهم.

3ـ  يجّدد دعمه وإسناده لنضال الجامعات النقابية املنخرطة صلب االتحاد الدويل للشبكات 
والحريّات  الحقوق  أجل  من  واملستميت  املستمّر  نضاله  يف  للشغل  التونيس  العام  ولالتحاد 

والعدالة االجتامعية.
العمل  ملنظمة  الدولية  االتفاقيات  باحرتام  السلطات  وكل  التونسية  الحكومة  يطالب  ـ   4
واالتفاقية 135  التنظيم  النقابية وحامية حق  بالحرية  الخاصة   87 االتفاقية  الدولية وخاصة 
واملفاوضة  النقايب  التنظيم  بحق  الخاصة   98 واالتفاقية  النقايب  املسؤول  بحامية  الخاصة 

االجتامعية.

تضامن الكنفدرالية الديمقراطية املغربية للشغل
تلقى املكتب التنفيذي للكنفدرالية الدميقراطية املغربية للشغل، بقلق وانشغال 
كبريين ما تعرضتم له من تهديدات بالقتل عىل صفحات التواصل االجتامعي بعد 
التجمع العاّميل الذي نظمه االتحاد العام التونيس للشغل بصفاقس يوم 28 جوان 

.2020
وإذ نؤكد لكم األخ األمني العام نورالدين الطبويب تضامننا معكم باسم الطبقة 
تستهدف  التي  الجبانة  التهديدات  هذه  ونستنكر  ننّدد  فإنّنا  املغربية،  العاملة 
قيادة االتحاد العام التونيس للشغل، ونحن عىل يقني أنّها لن تثنيكم عن القيام 
القوى  ومواجهة  الشغيلة  حقوق  عن  الدفاع  يف  التاريخية  وأدواركم  مبهامكم 

الرجعية بكل أشكالها.
الكاتب العام: عبد القادر الزاير

كلنا االتحاد كلنا نورالدين 
الطبوبي

الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  ان 
شديد  باستغراب  يتابع  وهو  مبدنني  للشغل  
االتحاد  لها  يتعرض  التي  الرشسة  الهجمة 
يدافع  انه  عيبه  مرّبر  دون  رموزه  واستهداف 

بكل قواه من اجل مناعة تونس وحفظ حقوق 
العامل والضامن الوحيد النتقال دميقراطي يكرس 

مدنية الدولة والقطع مع الظلم واالستبداد.
النهج وهو بذلك يؤكد انه ثابت عىل مبادئه ويف لشهدائه سائر  عىل 

الذي رسمه الزعيم فرحات حشاد ورفاقه فان كان هذا نهجه وعنوانه!
هدفا  مناضليه  واستهداف  االتحاد  رضب  من  جعلوا  الذين  هؤالء  يكون  فمن 
وماهي هويتهم ولصالح من يعملون وبأي امر يؤمترون واي صفة رسمية يحملون 
البائد  قانونهم  وفق  الحّد  عليهم  تقيم  ان  للدولة  يحق  افال  االبرياء  دماء  لسفك 

ونظريتهم التعيسة 
هذه  شدة  بكل  يدين  اذ  مبدنني  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  فاملكتب 
الوطنية  الوحدة  منه رضب  الغاية  ممنهج   تنم عن عمل  التي  الرعناء  الترصفات 

وتقويض مدنية الدولة
النيابة  للدولة وخاصة  املعنية  السلط  اىل مختلف  كاملة  املسؤولية  فانه يحمل 
العمومية لوضع حد لهذا العمل الهمجي املافيوي الذي من شأنه ان يزعزع استقرار 

الوضع يف البالد ويعرض كل من يعمل لصالح البالد والعباد اىل املخاطر.
ويطالب بفتح تحقيق فوري ضد معز الحاج عيل صاحب الفتوی وكل من يكشف 

عنه البحث.
* الكاتب العام
عيل العدواين
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انعقدت يوم الثالثاء 23 جوان 2020 مبقر وزارة الفالحة والصيد 
برئاسة  الوزارة  تفاوض بني وفد من  املائية جلسة  البحري واملوارد 
للوزارة ورئيس مؤسسة  العام  الكاتب  الوزير وضّم كالّ من  السيد 
البحث والتعليم العايل الفالحي ووفد من الجامعة العامة للتعليم 
الكاتب  الحمدوين  القادر  االخ عبد  برئاسة  العلمي  والبحث  العايل 
العام املساعد املكلف بالنظام الداخيل وضّم ممثلني عن النقابات 

األساسية مبؤسسات البحث والتعليم العايل الفالحي.
وتطرق االجتامع إىل عدد من النقاط، فبخصوص القانون األسايس 
سلكني  وجود  من  متأتية  اإلشكاالت  أغلب  أن  عىل  الطرفان  اتفق 
ونظراؤهم  العايل  التعليم  يف  الباحثون  املدرسون  وهام  متناظرين 
يف التعليم العايل الفالحي مام يتطلب االستغناء عن كلمة الفالحي، 
كلمة  عن  للتخيل  الالزمة  باإلجراءات  قامت  أنها  الوزارة  وأكدت 
»فالحي«، كام  أجمع الطرفان عىل رضورة تحويل اإلرشاف املزدوج 
والتعليم  البحث  مؤسسة  حضور  رضورة  وعىل  قوة  عامل  إىل 
بني  تجري  التي  األسايس  القانون  حول  النقاشات  الفالحي  العايل 
والهيئات  العامة  والجامعة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 

البيداغوجية.
وبالنسبة إىل الرتقيات واالنتدابات، فطالب الطرف النقايب بفتح 
خطط الرتقية بعدد الخطط املستحقة، وقد وافقت الوزارة مبدئيا 
عىل تلبية هذا الطلب، وبخصوص االنتدابات، تعرض الوفد النقايب 
إىل ملّف العاطلني من حملة الدكتوراه ويف ذلك داللة سلبية عىل 
انتداب مبؤسسات  فتح خطط  إىل  والبحث ودعا  التعليم  مستقبل 

البحث والتعليم العايل الفالحي.
من ناحيته عرب الوزير عن تفهمه لهذا املطلب ولكنه ال يستطيع 

اإلجابة إالّ بعد الرجوع للحكومة ووزارة املالية.
النقايب مطالبته  الطرف  الجامعية، جّدد  العودة  أما بشأن منحة 
الوزير  وأجاب  البحث،  مراكز  يف  بالعاملني  املتعلق  الخطإ  بإصالح 
أن النص يف مراحله وأنه بصدد متابعة إصداره مع الحكومة ووزارة 

الوظيفة العمومية.
وحول تطبيق االتفاقات املمضاة بني الطرفني  ذكّر الطرف النقايب 
الوزارة  وبتجاوز  الطرفني  بني  املمضاة  السابقة  االتفاقات  بجملة 
لآلجال املتفق حولها وخاصة ما يتعلق بعدد من املنح وخاصة منح 
تقدم  ومل  وغريها،  التخرج  ومشاريع  واملاجستري  الدكتوراه  تأطري 
االجتامع  يف  بالرد  ووعدت  الطلبات  هذه  عىل  اإلجابات  الوزارة 

القادم.

وحول تسيري مؤسسات البحث، تعرض الوفد النقايب إىل بقاء بعض 
وأجابت  السنتني،  قاربت  ملدة  عام  مدير  دون  البحثية  املؤسسات 

الوزارة بأنه سيقع اإلعالن عن هذه التسميات خالل هذه األيام.
وقد رفض الطرف النقايب التأخري الحاصل يف نرش بعض التسميات 
يحرم  مام  النيابية  املدة  نهاية  حد  تصل  الوظيفية  الخطط  أبعض 
الوضعيات  بعض  النقايب  الوفد  طرح  كام   حقوقهم،  من  هؤالء 

الخاصة بعدد من املؤسسات ووعدت الوزارة مبتابعتها.
القريب  يف  تفاوضية  جلسة  عقد  عىل  الطرفان  اتفق  األخري  يف 
اإلجابات  عىل  والحصول  امللفات  من  عدد  حول  النقاش  ملواصلة 

املتعلقة ببعض امللفات.
* متابعة صربي الزغيدي

األساسية  النقابات  ممثلو  أكد  
جانب  إىل  وقوفهم  تونس  بجهة 
الدكتوراه املعطلني يف  حاميل شهادة 
الشغل  يف  حقهم  أجل  من  نضالهم 
أمامهم  االنتداب  باب  غلق  بسبب 
الهام  النقص  رغم  عددهم،  وتزايد 
تشكو  الذي  البيداغوجي  لإلطار 
الكلّيات واملدارس واملعاهد  كّل  منه 

العليا.
بيان  يف  النقابات  ممثلو  وعرّب 
للمعتصمني  دعمهم  عن  مشرتك 
والبحث  العايل  التعليم  بوزارة 
العلمي منذ 29 جوان 2020 رافضني 
التي  والهرسلة  املضايقة  أشكال  كُلَّ 
أشكال  كُلَّ  وُمدينني  لها  تعرضوا 

العنف التي قد يتعرّضون لها.
االستجابة  رضورة  عىل  شددوا  تونس  جهة  نقابات  ممثلو 
تحدده  ما  وفق  انتدابات  من  الجامعية  املؤسسات  لحاجيات 
يف  الهش  التشغيل  أشكال  كل  ورفضوا  البيداغوجية،  الهيئات 
التعليم العايل والبحث العلمي وسياسة االلتجاء إىل إلحاق مدرسني 
من التعليم الثانوي خاصة يف الجامعات الداخلية يف اختصاصات 

يوجد بها حاصلون عىل الدكتوراه معطلني عن العمل.
كام أكدوا وجوب عدم اقتصار االنتداب للتعليم فقط، بل للبحث 
يف مراكز البحث وبالوزارات التي لها عالقة بالتعليم والبحث وكل 
كراس  بتطبيق  مطالبني  انتدابهمن  عىل  قادرة  عمومية  مؤسسة 

الرشوط لبعث مؤسسة تعليم عايل خاصة التي تنّص عىل انتداب 
نسبة من املدرسني بشكل قار.

النقابات األساسية للتعليم العايل بجهة تونس
• خميس عرفاوي، املعهد التحضريي للدراسات األدبية والعلوم 

اإلنسانية.
• منوبية بن غذاهم، املعهد العايل للغات بتونس

• عفاف الهاليل، املعهد العايل ملهن الرتاث
• وسام غرس الله، املعهد العايل للفنون الجميلة بتونس.

• جالل التلييل، املعهد العايل إلطارات الطفولة درمش
• مكرم السايف، معهد باستور بتونس

الوطني  املعهد  • مهدي عبودة، 
للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

كلية  نصريي،  السالم  عبد   •
وكلية  السياسية  والعلوم  الحقوق 

االقتصاد والترصف بتونس
العايل  املعهد  كيالين،  شرياز   •

للرتبية والتكوين املستمر
الوطنية  املدرسة  باشا،  فوزي   •

العليا للمهندسني بتونس
العايل  املعهد  براهمية،  زهري   •

للعلوم اإلنسانية
الوطني  املعهد  الثابتي،  عيل   •

للرتاث
األعىل  املعهد  األخوة  رشيفة   •

للدراسات التجارية بقرطاج
املعهد  ميمون،  بن  مهدي   •

الوطني للعلوم الفالحية بتونس
وINRGREFو   INRATالفالحيني الباحثني  اللومي،  محمد   •

INSTM
• راجية سليم، املعهد التحضريي للدراسات الهندسية بتونس

• رمزي الهاممي، كلية العلوم بتونس
• جالل البييك، املدرسة الوطنية للمهندسني بتونس

• الشاديل سوقة، املدرسة الوطنية للهندسة املعامرية والتعمري 
بتونس

* صربي الزغيدي

في جلسة تفاوض بين جامعة التعليم العالي ووزير الفالحة :

ملفات ونقاط عالقة مازالت تنتظر إجابات

النقابات األساسية للتعليم العالي بجهة تونس تتضامن مع حاملي شهادة الدكتوراه:

نقابة

هذه حلولنا بشأن حاملي الدكتوراه الذين طالت بطالتهم وتعمقت املظلمة املسلطة عليهم
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يوم 2 جويلية  العمل  الوطني لإلحصاء إرضابا عن  املعهد  أعوان وإطارات  نفذ 
عىل  التنمية  وزارة  انقالب  عىل  احتجاجا  وذلك  البالد،  يف  فروعه  بكامل  الجاري 

محارض اتفاقات مربمة مع الطرف النقايب وتجاهلها للمشاكل املرتاكمة باملؤسسة.
اإلرضاب لقي نسبة نجاح محرتمة يف اإلدارة املركزية بالعاصمة ويف فروع املؤسسة 
حول  واملوظفني  األعوان  والتفاف  املطروحة  املطالب  مرشوعية  عكست  بالجهات 

هياكلهم النقابية.
خاصا  اهتامما  اإلرشاف  سلطة  تويل  أن  املفروض  من  كان  الذي  الوقت  ويف 
باملعهد نظرا إىل ما ميثله من دعامة وأهمية اسرتاتيجية لالقتصاد الوطني باعتباره 
مصدرا للمعلومات اإلحصائية املتعلقة مبختلف املجاالت، إىل جانب قيامه بتنفيذ 
التعدادات السكانية واملسوح الدميوغرافية واالجتامعية واالقتصادية، تعمل سلطة 
اإلرشاف عىل تجاهل مشاكل إطارات وأعوان املعهد والنيل من استقالليته ورضب 

مصداقية الحوار الجامعي.
يف هذا الصدد عرب األخ عبد الله القمودي الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط 
واملالية عن اسفه ملا آلت إليه االمور يف املؤسسة وبني يف ترصيح لـ»الشعب« أن 
التنمية أي  الوزراء املتعاقبني عىل وزارة  سلطة االرشاف اختارت الصمت، ومل يويل 
اهتامم ملطالب موظفي املعهد، رغم أهميته االسرتاتيجية ويريدونها تابعة لسلطة 

اإلرشاف ما يربز عدم رغبتها يف استقاللية املعهد بهدف تطويعه.
وأكد أن هناك شبهات تربز أن سلطة اإلرشاف تحاول رضب املؤسسة وتدمريها من 

خالل عدم تعاطيها اإليجايب مع مطالب بسيطة كمطالب اعوان وموظفي املعهد.
املسار التفاويض

من ناحيته كشف األخ مهدي الهاليل الكاتب العام للنقابة األساسية للمعهد أن 
اإلرشاف  وتعاملت سلطة  وأكرث  امتداد ثالث سنوات  تواصل عىل  التفاويض  املسار 
بالتسويف واملمامطلة مع املطالب املطروحة ومنها النظام األسايس وتوضيح الصيغة 

الشهر  املبارشين واملتقاعدين ومنحة  القانونية للمعهد ورصف مستحقات األعوان 
الثالث عرش واصدار املناظرات يف اآلجال، كام يحتّج موظفة املؤسسة عىل الرتاجع يف 

االتفاق حول الرتفيع يف قيمة تذاكر األكل.
وبني محدثنا ان الجلسة الصلحية التي انعقدت كانت فاشلة باعتبار ان ممثيل 
سلطة االرشاف ال سلطة قرار لديهم يف الوقت الذي تغيّب فيه الوزير والذي تجاهل 
املنجز  العمل  قيمة  رغم  تفعيلها  يتّم  ومل   2017 سنة  منذ  مربمة  اتفاقات  محارض 

واالعوان العاملني عىل امليدان أو يف اإلدارة.
تحركات تصعيدية 

بالرصانة واملسؤولية وتحرتم  النقايب يف أن تتحىل سلطة االرشاف  الطرف  ويأمل 
التزاماتها وتعهداتها تجاه موظفي املعهد وتعمل بجدية عىل تنقية املناخ االجتامعي، 
مؤكدا االستعداد لخوض كل األشكال النضالية التصعيدية املتاحة دفاعا عن حقوقهم 

املرشوعة.
االتحاد  هياكل  مع  التنسيق  سيتم  أنه  الهاليل  مهدي  األخ  أكد  السياق  هذا  يف 
والهياكل يف الجهات لتنظيم تحركات احتجاجية تصعيدية قد تصل إىل إرضاب بـ3 
أيام وايقاف العملية االحصائية التي تعترب عامد العمليات امليدانية برمتها خاصة أن 
املعهد مقبل عىل مسوحات مهّمة من بينها مسح الهجرة الدولية ومسح التشغيل 
ومسح االستهالك واإلنفاق االرسي، وأبرز أن ذلك هي وسيلة الضغط املتاحة يف حال 

عدم تحقيق املطالب كاضطرار.
إطار  يف  محطة  هو  اإلرضاب  أن  القمودي  الله  عبد  األخ  ذكر  ذاته  السياق  يف 
سلسلة من التحركات االحتجاجية التصعيدية مؤكدا أنه سيتّم توفري كل اإلمكانيات 
املمكنة لفرض احرتام االتفاقيات املربمة الفتا إىل أن الهيئة اإلدارية القطاعية املقبلة 

ستحّدد كل الخطوات النضالية الالزمة واملتاحة.
* ريبورتاج صربي الزغيدي

 مشاكل عالقة، انقالب على االتفاقات واألعوان يُضطرّون إىل اإلضراب

يحدث في القطب التكنولوجي ببرج السدرية:
ملاذا يتجاهل الرئيس املدير العام حكم املحكمة وأوامر 

رؤسائه بإعادة مبّلغ عن الفساد إىل سالف عمله؟
يشهد القطب التكنولوجي بربج السدرية هذه األيام توترا متصاعدا بسبب تعمد الرئيس املدير 
إعادة موظف إىل  أوامر رؤسائه وخاصة يف رفضه  القانون وعدم تطبيق  للقطب إىل تجاوز  العام 

سالف عمله بعد أن حكمت املحكمة اإلدارية لصالحه.
القضية تعود اىل تقديم قضية يف شبهة فساد، لكن تم إيقاف املبلّغ عن العمل، ومبارشة قامت 
النقابات االساسية للعملة واملوظفني واالساتذة تقديم مراسلة بتاريخ 2019/09/23 حول شبهات 
فساد برشكة الترصف يف القطب التكنولوجي بربج السدرية موّجهة اىل كل من وزير الدولة لدى 
رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية والحوْكمة ومكافحة الفساد و وزير الصناعة و املؤسسات 

الصغرى واملتوسطة ووزير التعليم العايل والبحث العلمي.
العامة  والتفقدية  الفساد  ملكافحة  العليا  الهيئة  من  شأنها  يف  تحقيق  فتح  تّم  فقد  وبالفعل، 
الفساد  العليا ملكافحة  الهيئة  الصناعة، وقد كرّمت  لوزارة  العامة  والتفقدية  العايل  التعليم  لوزارة 
املبلّغ وطالبت بإرجاعه إىل مركز عمله، كام حكمت املحكمة االدارية لصالحه وكاتب السيد وزير 
الصناعة الرئيس املدير العام لرشكة الترصف يف القطب يف الشأن، لكن الرئيس املدير العام يرفض 

ذلك اىل اآلن.
النقابات االساسية لعملة وموظفي وأساتذة القطب بارجاع املوظف اىل سالف عمله  وطالبت 
التحقيقات  بتقارير  ومّدها  إليه  االعتبار  وإعادة  االدارية  املحكمة  قرار  عىل  بناء  وقت  أرسع  يف 
التي توصلت إليها التفقديات املعنية اىل جانب تشديدها عىل وجوب اعادة هيكلة رشكة الترصف 
واالقرار مبساهمة وزارة التعليم العايل يف رأس مال رشكة الترصف باعتبار ما وضعته عىل ذمتها من 

عقارات.
عىل  املسؤول  تعيني  يف  ترشحات  طلب  اعتامد  وجوب  للقطب  االساسية  النقابات  أكدت  كام 
الرشكة ومحاكمة كل من ثبت سوء ترصفه يف املال العام برشكة القطب التكنولوجي بربج السدرية، 
التكنولوجي بربج  القطب  الترصف يف  العام لرشكة  املدير  الرئيس  أن  لها اىل  بيان مشرتك  الفتة يف 
السدرية ال يحرتم القانون وال يطبق أوامر رؤسائه، مربزين أنهم سيضطرون إىل التعامل معه خارج 

اطار القانون.
استهداف للمبلّغ.

األساسية  النقابات  أعضاء  بني  املايض   سبتمر   23 االثنني  يوم  انعقد  مشرتكا  اجتامعا  أن  يُذكر 
بالقطب التكنولوجي بربج السدرية بحضور السيد املدير اإلداري واملايل برشكة الترصف يف القطب 
الذي قّدم تقريرا مدعام باألدلة والوثائق حول شبهات فساد بالرشكة وبنّي أنه موقوف عن العمل إثر 
تقّدمه بتقارير يف الغرض إىل كل من رئاسة الحكومة ووزارة الصناعة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة 

ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي والهيئة الوطنية ملكافحة الفساد.
  و عرّبت النقابات االساسية بالقطب عن مساندتها  للمدير اإلداري و املايل للرشكة وحيّته عىل 
موقفه يف التصدي للفساد و مرتكبيه مطالبة بإرجاعه الفوري إىل سالف عمله و تطبيق قانون حامية 
املبلغني، كام طالبت النقابات وزاريت التعليم العايل و البحث العلمي والصناعة واملؤسسات الصغرى 

بالكشف عن الحقيقة و نرشها و اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضد كل من تثبت إدانته.
النقابات االساسية طالبت وزارة التعليم العايل و البحث العلمي مبراجعة عميقة يف التعامل مع 
رشكة الترصف و الحفاظ عىل امللك العام و مراقبة تسيريها، خاصة و أن هاته الرشكة محل شبهات 

وفقا لتقرير دائرة املحاسبات سنة 2017.
 صربي الزغيدي

من  جملة  اىل  مؤخرا  االمان  لبنك  االساسية  النقابة  توصلت 
املكاسب بعد مجهودات كبرية من قبل الطرفني النقايب واالداري، 
التفريط فيها وامنا سيتم  النقابة االساسية مهّمة ال يجب  اعتربتها 

العمل عىل تطويرها وتعزيزها.
املخّصصة  املرابيح  نسبة  توزيع  عىل  التفاوض  طرفا  واتفق 
للموظفني كاملة وذلك يوم 03 أوت 2020 واملحّدد مبلغها بثامنية 
مليارات و700 ألف دينار تُطرح منها نسبة 5 % لفائدة املتقاعدين 
تصفية  وسيتم  متساوية.  بصفة  عليهم  وتوزع  دينار(  ألف   435(
الرخص السنوية عرب استخالص القروض يف أجل أقصاه 15 جويلية 

2020 )يقدر مجموعها بحوايل ثالثة مليارات و500(.
شهر  قبل  املوظفني  بأبناء  الخاصة  املناظرة  اجراء  سيتّم  كام 
 ،2021 فيفري  نهاية  فعليا  االنتداب  يتّم  أن  عىل   2020 ديسمرب 
ببعض   )+CEA( األسهم  ادخار  حساب  بقرض  العمل  ومواصلة 
الرشوط االستثنائية التالية لهاته السنة فقط، عىل أن ال يقل املبلغ 

املخصص للغرض 3 مليارات و500.
ومن املنتظر ايضا عقد جلسة عمل مع اإلدارة العامة يف شهر 
فيفري 2021 لعرض الوظائف املهنية الجديدة والزيادات املرتتب 
عنها واملتعلقة بالشبكة، وإعادة النظر يف تسميات بعض املوظفني 
الصندوق  ميزانية  يف  والرتفيع  املؤكدة  والكفاءات  القدرات  ذوي 
يف  والرتفيع  و800،  مليارات   3 اىل  بالقروض  الخاص  االجتامعي 

صندوق التقاعد اىل 800 ألف دينار سنويا.
الخاصة مبساعدي  اليومية  املنحة  مبلغ  الرتفيع يف  أيضا  وسيتم 
السواق الذين يتحولون اىل الجهات الداخلية قصد القيام مبهامهم 
غرة جويلية  من  بداية  يوميا  دينار   20 اىل  دنانري   10 من  املهنية 
2020 والرتفيع يف املنحة الكيلومرتية من 300 مليم اىل 400 مليم 
سواق  منحة  يف  الرتفيع  إىل  إضافة   2020 جويلية  غرة  من  بداية 
اإلدارة العامة بنسبة 30 %. ومراجعة سقف منحة اإلقامة اليومية 

مبناسبة املهامت املهنية اىل 65 دينار يوميا بداية من غرة جويلية 
.2020

وتم االتفاق ايضا عىل الرتفيع يف مبلغ هدية نهاية املسار املهني 
السقف  مبلغ  وزيادة  دينار   600 إىل  دينار   350 من   )retraite(
والدامئة  املؤقتة  اإلعاقة  التغطية ضد خطر عجز  بعنوان  السنوي 
)IPP( من 5000 دينار سنويا اىل 10000 دينار سنويا بداية من غرة 
 )HTVA % 0,8( جويلية 2020 مع املحافظة عىل نسبة املساهمة
منها 80 % عىل حساب املؤسسة اىل  جانب تسوية وضعية 29 
من املبارشين فعليا يف خطة شبايك دافع رئييس بتمتيعهم بجميع 

مستحقاتهم املادية والعينية.

روح انتصارية
عن  بعيدا  جاءت  املكاسب  هذه  ان  االساسية  النقابة  وأكدت 
مناسبة  كل  يف  النقابيني  أشباه  يطلقها  التي  الفضفاضة  املزايدات 
ومحطة نضالية تخوضها النقابة من أجل املطالب املرشوعة وذلك 
لغاية متييع املكاسب وخلق الفوىض يف املؤسسة لحسابات شخصية 

بحتة.
النقابة األساسية ذكّرت يف بيان لها أن االتفاق جاء أيضا إثر جولة 
واسعة من االجتامعات العامة يف عدد من جهات الجمهورية بداية 
من جهة صفاقس )النقابة األساسية بجهة صفاقس( إىل جهة نابل 
االجتامع  الساحل وآخرها  نابل( ثم جهة  األساسية بجهة  )النقابة 
النقابة  أن  العلم  بتاريخ 29 جوان 2020، مع  تونس  بجهة  العام 
الجهات،  ببقية  املبارش  واتصالها  العامة  اجتامعاتها  ستواصل عقد 
عديد  بعقد  وتوجت  وفعاال  مكثّفا  كان  الحضور  أن  وأبرزت 
النقاط  عديد  حول  العامة  اإلدارة  ممثيل  مع  الرسمية  الجلسات 

التي كانت محّل شّك ومحّل تساؤالت كبرية من أغلبية املوظفني.
* صربي الزغيدي

صور إرضاب معهد اإلحصاء بالقرصين 

في المعهد الوطني لإلحصاء:

مكاسب مهمّة ملوظفي بنك األمانالنقابة ستعمل على تعزيزها:
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مؤمترو  رفعه  الذي  الشعار  هو  مستقل  اعالم   - حرّة  صحافة 
ومؤمترات املؤمتر العادي للجامعة العامة لإلعالم وشاركهم فيه كل 
الضيوف الذين واكبوا الجلسة االفتتاحية لهذا املؤمتر التي انطلقت 
بالنشيد الوطني ونشيد االتحاد، قبل ان تتاىل عىل منصتها الكلامت 
التي  لإلعالم  العامة  النقابة  استهلتها  التي  والتأطريية  االفتتاحية 
سامي  األخ  من  كل  املصدح  عىل  تداول  ثم  جامعتهم  اىل  تحولت 
الطاهري رئيس املؤمتر واألخ نورالدين الطبويب األمني العام لالتحاد 
العام التونيس للشغل بعد ترحيبه بكل الحارضين أكد األخ سامي 
هذا  ورئيس  اإلعالم  قسم  مسؤول  املساعد  العام  األمني  الطاهري 
املؤمتر أنه ينوب يف الرئاسة األخ منعم عمرية الذي تعرض اىل اعتداء 

غاشم مدبّر.
ولكن أبناء وبنات االتحاد كلهم قبضة واحدة ثم استعرض األخ 
سامي الطاهري محطات نضالية يف قطاع االعالم )دار الصباح وشمس 
وبنات  أبناء  ...( خاضها  التونسية  واالذاعة  الزيتونة  واذاعة  أم  أف 
االتحاد العام التونيس للشغل يف مؤسساتهم وعرب نقاباتهم: صحافيون 
تقنيون، فنيون، مصورون...( ثم أشار األخ الطاهري اىل رضورة ان 
يناقش هذا املؤمتر االسرتاتيجية واستقالليته وانحيازه لقضايا الوطن 
أما األخ األمني العام نورالدين الطبويب وبعد الرتحم عىل فقيد قطاع 
االعالم الصادق بسباس أكد أن إرشافه عىل هذا املؤمتر محط سعادة 
بالنسبة اليه بالنظر اىل طبيعة هذا القطاع وخصوصيته، مشريا اىل 
الصحافة  ألن  الدميقراطي  االنتقال  ظل  يف  الرابعة  السلطة  مكانة 
تتحمل مسؤولية مجتمعية كبرية يف التوعية والتثقيف ويف الحفاظ 
عىل استقاللية االعالم عن كل التجاذبات داعيا النقابيني اىل الثبات يف 
النهاية ولكن الثبات عىل املبدإ هو الذي يجب أن ال ننساه ويجب 
أن يكون محور كل مامرسة نقابية يف ظل نفس دميقراطي انتخايب ال 

ينسجم مع فكرة التعينات التي ميارسها آخرون.
رفض  هو  القطاع  لهذا  اليوم  الحقيقي  التحدي  ان  أكد  كام 
وبدعم  بثقة  مؤكدا  واملهنية  االستقاللية  عىل  والحفاظ  الوصاية 
ووحدة ان االتحاد العام التونيس للشغل يبقى الصخرة التي تتكّس 
عليها كل املؤامرات وقد برمجت أثناء الجلسة االفتتاحية تكرميات 

شملت زمالء نقابيني من مختلف السلك.
حفصية  وفطني  برمية  ومحمد  العياري  فتحي  املالييك  نجاة   -
وفريد الحميدي ومعز الجليبي وعبد الحليم الرزقي ومحمد بلغيث 
املدير  الصحفي  من  كل  التكرميات هذا  تغيب عن حفل  وقد 
ورئيس تحرير جريدة »الصدى« سابقا الزميل عبد الحميد القصيبي، 

كام تغيب الزميل النقايب بدار البراس نبيل جمور.
بعد الجلسة االفتتاحية انطلقت اشغال املؤمتر بتكوين اللجان 
ثم مناقشة التقريرين األديب واملايل قبل املرور اىل االنتخابات التي 
اختار خاللها املؤمترون واملؤمترات ممثليهم ضمن قامئتني متنافستني 
أفرز خاللها الصندوق فوز قامئة »وحدة الصف النقايب« التي ترأسها 

الكاتب العام السابق بكل أعضائها وهم عىل التوايل :
- محمد السعيدي: كاتبا عاما 

- غسان القصيبي: مسؤوال عن االعالم والنرش 
- محمد الهادي الطرشوين: مسؤوال العالقات العربية والخارجية 

- نرصالدين سايس: مسؤوال عن الدراسات والشؤون القانونية 
- لطيفة الفرشييش: مسؤولة عن التكوين النقايب واألنشطة 

- صربي املانيس: مسؤوال عن  النظام الداخيل 
- نفيسة حسني: مسؤولة عن الحامية االجتامعية

- مفيدة التوايت: مسؤولة عن املرأة والشباب والجمعيات 
- رشاد بن يوسف: مسؤوال  عن املالية واالنخراطات

وجامعته  االعالم  قطاع  يف  التسيري  سدة  اىل  يصعد  مرة  وألول 
ونرصالدين  القصيبي  غسان  الزمالء  هم  صحافيون  أربعة  الفتية 
التوايت صحافة  سايس )الصحافة املكتوبة جريدة الشعب( ومفيدة 
الوكالة )وكالة تونس افريقيا لالنباء( ونفيسة حسني )اذاعة شمس 
أف أم( وهو ما سيعزز انتباه الجامعة اىل خصوصية العمل الصحفي 
الرتتيبية والقانونية  التفاوض حول املسائل  واكراهاته ويدعم رؤية 
من  املرور  )كمنحة  عقود  منذ  تراجع  مل  التي  املكتسبات  وتحسني 
صنف اىل صنف و  منح التكليف( يف الصحافة املكتوبة اضافة اىل 
بتونس  العريقة  االبناء  وكالة  ومشاكل  املصادرة  االذاعات  وضعية 

)وات(.
ان  املكتب من شأنه  تركيبة هذا  نساء يف  ان وجود ثالث  كام 
التدخل  مقاربات  صياغة  يف  جندرية  برؤية  الجامعة  عمل  يصبغ 

ويعزز مراعاة قطاع االعالم يف بالدنا.
* سلمى الجاليص
صور العكرمي 

 

يف املؤمتر العادي للجامعة العامة لإلعالم

تجديد ملحمد السعيدي وفوز اربعة صحافيني بثقة املؤتمرين

نقابة

حركة النضال الوطني
قلعة حشاد صمّام أمان الشعب والبالد

مرّة أخرى يثبت االتحاد العام التونيس للشغل أنّه القلعة التي 
والتي  والكرامة  الشغل  يف  وحّقها  الجامهري  مطالب  عىل  تدافع 
القومية  القضايا  عىل  وتدافع  الوطنية  السيادة  النتهاك  تتصّدى 
مسرتشدة مبؤسسها الّشهيد فرحات حشاد. ففي ظّل تعفن الوضع 
السيايس التونيس وتدهور الوضع االقتصادي واالجتامعي يف األشهر 
األخرية تصاعدت وترية االحتجاجات وتعّددت االرضابات ماّم دفع 
االتحاد إىل مواكبتها وتأطريها واإلعالن من صفاقس يومي 27 و28 
جوان عىل إطالق صافرة االنذار األخرية إىل السلطة السياسية بكل 

مكّوناتها ماّم جعل بعض مكوناتها تهّدد بسفك دم األمني العام.

وبناء عىل هذه التطورات الخطرية التي تهّدد االتحاد ومن ورائه 
تاريخها  لها  يشهد  التي  الوطني  النضال  حركة  فإّن  برمتها  البالد 

استامتتها يف الدفاع عىل منظمة حشاد:
1ـ  تنّدد بالحملة التي تستهدف األخ األمني العام لالتحاد وتعلن 

وقوفها إىل جانبه وإىل جانب كل النقابيني.
االتحاد سواء  التي تالزم كل مواقف  الوطنية  الروح  ـ تحيّي   2
اقتصاد  ببناء  املطالبة  أو  الدولية  النهب  إمالءات صناديق  برفض 

وطني أو التمّسك بالقطاع العمومي.
3 ـ تساند نضال كل القطاعات ويف مقدمتها قطاع الصحة الذي 
أبىل البالء الحسن خالل جائحة الكورونا قابلته الحكومة بنكران 
بالتنمية  املطالبة  الجهات  تحركات  إىل جانب  الجميل. كام تقف 

والتشغيل واملاء والصحة والنقل وغريها.
4 ـ تثّمن دعوة األمني العام لالتحاد إىل التوّجه إىل باردو كرمز 

لفشل النظام السيايس الذي أفرزه دستور 2014 ماّم أعاق ويعيق 
تحقيق التنمية االقتصادية والرفاه االجتامعي.

5 ـ تثّمن املواقف الوطنية التي تضمنتها الالئحة الصادرة عن 
الهيئة االدارية الوطنية لالتحاد ومنها رفض اعتزام الكيان الصهيوين 
الغربية  الضّفة  يف  الفلسطينية  األرايض  من  واسعة  أجزاء  ضّم 
واألغوار لغاية تنفيذ ما يسّمى بصفقة القرن وكذلك رفض التدخل 

األجنبي يف ليبيا ورفض ان تكون تونس منّصة للعدوان عليها.
6 ـ تدعو كافة املسؤولني النقابيني إىل رص الصفوف والتمّسك 

بالوحدة النقابية لسد الطريق أمام أعداء املنظمة.
للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  الرشس  االستهداف  هذا  وأمام 
فإّن حركة النضال الوطني تدعو كافة القوى الوطنية من أحزاب 
وجمعيات اىل االلتفاف حول قلعة حشاد صاّمم أمان هذه البالد.
 عن املكتب السيايس
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* الحبيب الشايب

اسدل   2020 جويلية  و5   4 يومي،  مدار  اشغاله عىل  امتدت  ان  بعد 

املنعقد تحت  التونسيني  القضاة  الرابع عرش لجمعية  املؤمتر  الستار عىل 

أنس  انتخاب  باعادة  وذلك  القضاء«  الستقالل  البناء  »استكامل  شعار 

الحاميدي رئيسا توافقيا للمرة الثانية.

وسيجد املكتب الجديد املتكّون من 11 عضًوا من بينهم تسعة اعضاء 

وقع تجديد الثقة فيهم، امام رهانات جديدة وتحديات كربى خاصة بعد 

تعديل القانون االسايس للجمعية.

املؤمتر الرابع عرش، شهد حضوًرا الفتا للضيوف يف جلسته االفتتاحية عىل 

غرار الوزير لدى رئيس الحكومة املكلف بحقوق االنسان ورئيس املجلس 

الهيئات  بعض  ورؤساء  للمحامني  الوطنية  الهيئة  وعميد  للقضاء  االعىل 

فضال  التعذيب  من  للوقاية  الوطنية  والهيئة  »الهايكا«  مثل  الدستورية 

االنتخابات  و»رابطة  »عتيد«  منظمة  مثل  املراقبني  من  عدد  عن حضور 

التونسيات« كام حض عدد من ممثيل املجتمع املدين، مبا أرش عىل قطع 

مسافات لهذه الجمعية عىل درب استقاللية قرارها منذ 2011،  بقطيعة 

يف عدم ترشيك الوجوه السياسية يف افتتاح اشغال 

مؤمتراتها.

وبعد توزيع املسؤوليات بني اعضائها يوم االثنني 

أنس  السيد   يف  الثقة  بتجديد  الجاري  جويلية   6

ثالث  تدوم  نيابية  ملدة  الجمعية  لرئاسة  الحامدي 

امام  نفسه  سيجد  الجديد  املكتب  فان  سنوات 

تحديات كربى لعل اهمها القانون االسايس للقضاة 

املوجهة  والتهديدات  باملحاكم  العمل  وظروف 

العدالة فضال عن الوضع  للقضاة وصندوق جودة 

املادي للقضاة.

وتبقى االسئلة الحارقة التي نتجت عن فعاليات 

املؤمتر الرابع عرش ما تعلق مبحدودية عدد الناخبني 

الذين مل يتجاوز عدده 400 قاض، وغياب التنافس 

الدميقراطي، وذلك بتقّدم 16 مرتشحا لتسع مقاعد 

وتجديد الثقة يف تسعة من اعضاء املكتب املتخيل 

فضال عن غياب الطرح يف كيفية تعايف الجمعية 

مع نقابة القضاة ومدى انفتاح دورها عىل بقية 

يعتمل  مام  ومواقفها  املدين  املجتمع  مكّونات 

داخل الساحتني السياسية والربملانية ومدى تأثري 

ذلك عىل تشكيل املحكمة الدستورية العليا.

القضاة  جمعية  ملكتب  الجديدة  الرتكيبة 

التونسيني:

بلحسن  عائشة  ـ  )رئيسا(  الحامدي  أنس  ـ 

)نائب رئيس( ـ كلثوم مريبح )كاتب عام( ـ ملياء 

التاجري )كاتبا عاما مساعدا(ـ  أمري قويعة )أمينا 

ـ  عاما(  )منسقا  بوليمة  رضا  ـ  مساعدا(  ماال 

حافظ بن نجمة )مكلفا بالهيكلة( ـ عادل هاليل 

فاروق  ـ  املدين(  واملجتمع  بالهيئات  )مكلفا 

بالنشاط  الحنشيمي مكلفتان  حاممني وعفاف 

والدراسات.

بقلم د. بدر الساموي

مهّمة متثلت يف  ذات دالالت  األخرية حادثة  األيام  لبنان يف  عرفت 

إصدار أحد القضاة محمد مازح قرارا يقيض مبنع سفرية الواليات املتّحدة 

لوسائل  إعالمية  بترصيحات  اإلدالء  من  شيا«  ك.  »دورويث  لبنان  يف 

اإلعالم وفرض عقوبة 200 ألف دوالر عىل أي وسيلة إعالم لبنانية أو 

أجنبية تنرش لها ترصيحات. وجاء هذا القرار إثر قيام السفرية األمريكية 

باالتصال مبارشة بعدة أوساط سياسية يف لبنان دون املرور بالقنوات 

الدبلوماسية والتدخل السافر يف الشؤون الداخلية للبنان وإثارة الفتنة. 

لكن هذا القرار مل يعجب الدوائر األمريكية وبعض أصدقائها يف لبنان 

مام  القضايئ  التفتيش  عىل  القايض  إحالة  إىل  أدت  ضغوطا  فامرست 

دفعه إىل تقديم استقالته. 

إن القرار املذكور بقطع النظر عن مدى صحة تقديم القايض استقالته 

يطرح عدة قضايا مهّمة ليس فقط يف لبنان بل يف كافة األقطار العربية 

القضاء  الستقالل  الوطني  واملفهوم  الوطنية  السيادة  عن  الدفاع  مثل 

وعالقة حرية التعبري واإلعالم بحرية األوطان. 

لبنان  حق  من  فإن  الوطنية  السيادة  عىل  بالدفاع  يتعلق  ما  ففي 

إيقاف السفرية األمريكية عند حّدها فهي متثل دولة عرفت مبعاداتها 

لألمة العربية وتاريخها حافل ببّث الفنت فضال عن مساندتها للصهيونية 

يف  موظفة  لبنان  يف  تعيينها  قبل  كانت  بالذات  الّسفرية  هذه  إن  بل 

السابق  األمرييك  السفري  كان  وقبلها  القدس.  يف  األمريكية  القنصلية 

يف  والنزول  بل  األحداث  يف  بالتدخل  يقوم  فورد  روبرت  سوريا  يف 

كام  بلدهم.  تخريب  عىل  اإلرهابيني  وتحريض  حمص  يف  املظاهرات 

أن تعيني هذه السفرية يف فيفري املايض مرتبط مبا تخطّط له الواليات 

املتحدة األمريكية يف املنطقة من توفري الظروف املناسبة لتمرير صفقة 

القرن والتي من بني بنودها ضّم الكيان الصهيوين ألراض جديدة من 

الضفة الغربية وغور األردن مام يستدعي الحّد من نفوذ قوى املقاومة 

يف املنطقة. ويف هذا اإلطار يتنزّل قانون قيرص الذي تسعى أمريكا من 

ورائه إىل محارصة سوريا اقتصاديا لفرض رشوطها السياسية. 

مازح  القايض  أعطى  فقد  القضاء  استقالل  مبفهوم  يتعلق  فيام  أما 

درسا يف الدفاع عن السيادة الوطنية متحديا الضغوطات األجنبية. وقد 

لْم األهليّة  علّل قراره بأنه ينطلق من الدافع الوطني والحرص عىل السِّ

خاصة أن البالد متّر بظروف صعبة واستثنائية. كام اعترب أنه استند يف 

قراره إىل االتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية فيينا التي متنع أي سفري من 

التدخل يف الشؤون الداخلية ألّي بلد.

بالسيادة  واإلعالم  التعبري  حرية  عالقة  يف  الثالثة  القضية  وتتمثل 

نرش  اسمها  كذبة  عىل  العريب  بالربيع  سّمي  ما  قام  فقد  الوطنية. 

الدميقراطية وحرية التعبري فاستبيحت بعض الدول وأسقطت أو كادت 

أنظمة واندست منظامت مدعومة ماليا ولوجستيكيا من الخارج وبرزت 

باسم  لإلرهاب  ترّوج  وأخرى  مزعومة  أقليات  عن  للدفاع  جمعيات 

يعربون  جنسيا  الّشاّذون  أصبح  كام  »املستهدف«.  اإلسالم  عن  الدفاع 

الكونية لحقوق اإلنسان وطالب  عن آرائهم بكل حرية باسم املعايري 

حرية  أنه  بدعوى  املخدرات  استهالك  تجريم  بإلغاء  الشباب  بعض 

شخصية. لكن أخطر ما تّم استعامله باسم الحرية فتح األبواب للتعامل 

الكيان الصهيوين عرب إجراء حوارات مع أجهزة إعالم صهيونية أو  مع 

استضافة صهاينة يف بعض األقطار العربية يف مجاالت السياسة والفن 

والرياضة أو املشاركة يف ندوات أكادميية دولية إىل جانب صهاينة. 

التعبري« مل يكن  أن شعار »حرية  تدريجيا  األحداث  تطّور  بنّي  لقد 

العربية  البلدان  أن  بدليل  املجتمعات  تخريب  بها  أريد  سوى خدعة 

أدىن  تتوفر عىل حّد  أنظمة جمهورية  كلّها  كانت  استهدافها  تّم  التي 

الدوائر  غّضت  املقابل  ويف  نفسه،  الغريب  باملفهوم  الدميقراطية  من 

االستعامرية النظر عن أكرث األنظمة قمعا للحريات طاملا أنها فّوتت لها 

يف سيادتها وسلمت لها ثرواتها. 

وبقدر ما نجحت محاوالت بّث الفتنة والتدخل السافر يف الشؤون 

الداخلية يف بعض األقطار بقدر ما وجدت مواجهة لها يف أقطار أخرى 

مثل الجزائر التي احتجت سلطاتها يف شهر مارس املايض عىل الحملة 

الجزائر.  عىل  الفرنسية  اإلعالمية  القنوات  بعض  شّنتها  التي  الكاذبة 

منذ  لها  تتعرض  التي  العدوانية  الحرب  إىل حالة  أما يف سوريا ونظرا 

تسع سنوات عىل أيدي الحلف األمرييك الصهيوين الرتيك فقد اشرتطت 

وفد  لكل  اإلعالم  وزارة  عن  ممثل  مرافقة  أمنها  عن  دفاعا  السلطات 

إعالمي يريد القيام بعمل صحفي والحصول عىل إذن لتصوير األماكن 

اإلرهاب  ضد  رضوسا  حربا  جيشها  يشّن  التي  مرص  ويف  العسكرية. 

التكفريي ألزمت السلطات وسائل اإلعالم باتباع الرواية الرسمية عند 

تغطية الهجامت اإلرهابية حفاظا عىل األمن القومي.

لحرية  معارضة  أو  الدكتاتورية  عن  دفاعا  التحليل  هذا  يعّد  وال 

التي  االستعامرية  الدوائر  الحذر من مخطّطات  إىل  دعوة  بل  التعبري 

تبدي حرصا مشبوها عىل حرية التعبري يف بلداننا يف حني أنها تنتهكه 

يف بلدانها مثلام فعلت مع املفكر الفرنيس روجي غارودي ملجرد أنه 

شكك يف املحرقة اليهودية. إنها سياسة النفاق السيايس الذي يبلغ أوجه 

حني يتعلق األمر بالقضية الفلسطينية إذ أننا مل نستمع لهذه األصوات 

استشهد  عندما  التعبري  يف  األمريكية  السفرية  حرية  عن  املدافعة 

برصاص  حسني  أبو  وأحمد  مرتجى  يارس  الفلسطينيان  الّصحافيان 

الجنود الصهاينة وهام بصدد تغطية فعاليات مسرية العودة يف قطاع 

غزة. وشتّان بني من يستعمل حرية التعبري لتخريب األوطان وبني من 

يحرم من وطنه ومن حقه يف الحياة.

املؤمتر الرابع عرش لجمعية القضاة التونسيني 

 التوافق من البداية للنهاية وانفتاح الفت على الهيئات الدستورية ومكوّنات املجتمع املدني

السيادة الوطنية أوال

القايض أنس الحامدي

عىل هامش منع السفرية األمريكية يف بريوت من اإلدالء بترصيحات إعالمية:

حمدا على السالمة
أجرت هذا األسبوع والدة زميلنا خليفة شوشان عمليّة جراحيّة 
الشعب  جريدة  أرسة  تتقدم  املناسبة  وبهذه  بالّنجاح.  كُلّلت 
بتمنياتها بالّشفاء القريب لوالدة الزميل خليفة متمنني لها دوام 

الصحة.

الل لطيف 

قيدوم  وزميلنا  أخونا  تعرّض 
صحافيي جريدة الشعب األخ الّناجي 
الرمادي إىل وعكة صحية أجربته عىل 
وإذ  وهو  املصحات،  بإحدى  اإلقامة 
بدأ يتعاىف فإن أرسة جريدة الشعب 
موفور  الرمادي  الناجي  لألخ  تتمنى 

الصحة والشفاء العاجل.
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* شمس الدين العوين
 مساء الجمعة 26 جوان ازدانت أروقة وجدران فضاءات متحف 
األشكال  مختلف  من  الفنية  األعامل  من  بعدد  الدين  خري  قرص 
واألمناط  الفنية لـ 150 من فنانا تشكيليا تونسيا وذلك خالل الجزء 
الوطني  الشهر  برامج  لالتحاد وضمن  السنوي  املعرض  الرابع من 

للفنون التشكيلية لسنة 2020.
أعضاء  من  الفنانني  من  عدد  افتتاحه  حض  الذي  املعرض  هذا 
والنقاد  واالعالميني  التشكييل  الفن  أحباء  ومن  وغريهم  االتحاد 

وطلبة الفنون والشبان والهواة وغريهم..
ان جولة يف هذا املعرض تربز حيزا مهام من مسارات تطور الفن 
والتجارب  التيارات  وتنوع  تعدد  خالل  من  التونيس  التشكييل 

واالتجاهات الفنية.
الفنية والثقافية لالتحاد مع انقضاء  وكان ذلك تواصال للفعاليات 
التشكيليني  الفنانني  اتحاد  إذ يواصل  الشامل  الصحي  الحجر  فرتة 
أنشطة معارضه السنوية املتعددة وفعالياته األخرى بعد أن كانت 
بداية املوسم الثقايف الجديد مفعمة بالنشاط الذي توقف بسبب 
لعدد  املتنوعة  التونسية  الفنية  األعامل  ومع  الكورونا..  جائحة 
مبدينة  متعددة  بفضاءات  واملعروضة  االتحاد  منخرطي  من  كبري 
الثقافية  لألنشطة  املعهودة  االنطالقة  تواصل   فرتة  كانت  تونس 

التحاد الفنانني التشكيليني ضمن  الشهر الوطني للفنون التشكيلية 
التشكيليني  الفنانني  التحاد  تنظيم  يف  التاسعة  الدورة  خالل  من 
بلدية  مع  وبالتعاون  الثقافية  الشؤون  وزارة  بإرشاف  التونسيني 
بادارة  الدين  خري  قرص  مبتحف  املعارض  فضاء  خالل  من  تونس 
الفنية عددا من  األعامل  املهبويل. ومتثل  التشكيلية سعاد  الفنانة 
من  التشكييل  الفن  صنوف  لتشمل  الفنية  واالتجاهات  التجارب 
االتحاد  ويشارك  وغريها..  والفوتوغرافيا  والحفر  والنحت  الرسم 
أطراف  مع  الفنان  قانون  حول  الوطني  النقاش  يف  مهم  بدور 
متعددة منها وزارة الشؤون الثقافية عرب تقديم حلول وتصورات 
يف سبيل واقع فني مميز يضمن حقوق الفنان وحياته الكرمية من 

خالل بعث قانون الفنان.
واالنشطة  بالفعاليات  حافلة  الربمجة  مستوى  ويف   2020 سنة 
التشكييل  الفني  الفعل  يجتمع  إذ  الفنانني  اتحاد  إىل  بالنسبة 
االبداعي بالفعل النقدي وغري ذلك ولكن جائحة كورونا غريت هذا 
األمر من ذلك الغاء الندوة النقدية السنوية وهي من الفعاليات 
التي طبعت نشاط االتحاد منذ سنوات.. كام يسهم االتحاد بدور 
مهم يف الحوار الدائر حول قانون الفنان مع أطراف متعددة منها 
وزارة الشؤون الثقافية عرب تقديم حلول وتصورات ألجل االرتقاء 

بحال الفنان املبدع وتحسني وضعيته ومرتبة الفن التونيس.

* حسني عبد الرحيم
منذ ثالث سنوات تابعنا العمل املضني والذي استهله املسحي املعروف 
وباحث الدكتوراه يف املسح توفيق قسومي إذ كان موظفا بوزارة الثقافة 
ثم تّم انتدابه لتأسيس »مركز الفنون الدرامية والركحية بالقرصين«، وكنا 
مبهرجان  استهله  والذي  الغراء  »الشعب«  بجريدة  املركز  نشاط  نتابع 
للعروض املسحية من الواليات املختلفة وكذلك من الجزائر ذات الصالت 

الثقافية والوشائج املعروفة بالواليات الحدودية وخاصة القرصين.
ثم تابعنا يف مهرجانات العاصمة انتاجات مركز القرصين والتي أتيح لنا 
انتجها  أعامل مسحية  ثالث  بني  املسحيةمن  قرطاج  ايام  يف  متابعاتها 
املركز يف خالل عمره الفني القصري ومبوارد مالية شحيحة وبالتعاون مع 

محبي املسح بالوالية والواليات القريبة كالكاف
االسبوع املايض كنا عىل موعد مع املسحيني بدعوة من املسحي توفيق 
املتدهورة للمسح والقانون  الجبايل مبسح »التياترو« ملناقشة األحوال 

املزمع اصداره بشان الفنانني
كان توفيق قسومي متواجدا مع غريه من املسحيني وغري قادر عىل الكالم 
الثامن  إذا كان فمه مخيطا منذ رشع يف إرضاب وحيّش عن الطعام يف 
عرش من شهر جوان. وكان يف حالة صحية شديدة اإلنهاك والتعب علمنا 
من املحيطني بأن أسباب احتحاجه تتلخص يف انه عرب وشايات وتدخالت 
ثالث  أفنى  والتي  العمومية  وظيفته  من  تنحيته  تّم  نفوذ  أصحاب  من 
سنوات من عمره مضحيا ومؤجال لبحثه يف الدكتوراه حتى يؤسس مركزا 
للفنون الركحية والدرامية بوالية القرصين والتي تعاين من انتشار االفكار 
الرجعية املتشددة، والتي فيها عاش ودرس وفيها تقيم أرسته وزاول بها 
نشاطه املسح. لقد تّم استبداله ودون إشعار مسبق مبوظف من وزارة 
موظفي  قيام  أفضلية  هي  بها  املعمول  القواعد  بأن  العلم  مع  التعليم 
وزارة الثقافة لإلرشاف عىل املؤسسات والفضاءات الثقافية التابعة للوزارة 
طاملا أن لديهم التأهيل املطلوب والطاقة الالزمة وليس انتداب موظفني 
الخبز  الثقافية نعطي  الفضاءات واملراكز  التعليم يك يرشفوا عىل  بوزارة 

للخبازين وليس للخياطني
ينبغي تدخل املسؤولني بالوزارة للتحقيق وإزالة الظلم الذي لحق بهذا 
بعد  طرده  ثم  سنوات  ثالث  خالل  جهده  اختالس  تّم  والذي  املواطن 
االعتداء الجسدي عليه ينبغي استدعاء مسحيني من كل االتجهات ليدلوا 
بشهاداتهم يف هذه الواقعة الخطرية والتي نظنها واقعة فساد واستغالل 
وأكادميي مسحي مقتدر ومخلص  للنفوذ وهضم حق مواطن ومثقف 

ليس مجرد محسوبية ومجرد وظلم. هذا  املسحيني. هذا  بشهادة كل 
فساد يؤدي للموت جوعا وعطشا وقهرا.

عروبة شامل افريقيا
بخروج بعض الكتابات اىل وسائط االتصال االجتامعي من أناس يقولون 
عن انفسهم انهم خليجيون للتشكيك يف عروبة سكان »املغرب العرىب 
اجتامعي  توتر  اوضاع  يف  اناس  من  غاضبة  مناقشات  انفجرت  الكبري« 
وصحي تعرب عن حالة مزرية يف الوعي العام بخطورة طرح اسئلة الهوية 
يف هذا الوقت بالذات الذي تتحكم فيه مشاعر الغضب وليس التفكري 

الرصني.
اوال هل ميكن التأكد من ان مثريي هذا اللجاج من عرب الخليج فعال؟ ام 
هم أناس رمبا كانوا ارسائيليني او اوسرتاليني او دامناركيني يكتبون بالعربية 
الكرتونية  ان يقوم بذلك خاليا  املستبعد  وتحت اسامء عربية. هل من 
من  حاليا  تعاين  منطقة  بني سكان  الشقاق  بث  يبتغي  مخابرايت  لجهاز 
ذئاب  مائدة  تقسيمها عىل  ويراد  االهلية  والحروب  الشقاق واالختالف 

جائعة عىل املسح الدويل ونهب ثرواتها البرتولية والبرشية.
لقد اثبتت احداث قريبة قدرة شبكة مدربة تعمل بانتظام ووفق خطة 

عىل بث معلومات زائفة عىل الشبكات االجتامعية عىل دفع جمهور كبري 
الرئاسية  االنتخابات  التخاذ قرارات غري عقالنية واوضح مثال عىل ذلك 
العراق يف  االمريكية االخرية ومن قبل ذلك قامت عملية غزو واحتالل 
ظل كذبة كبرية بثها رئيس وزراء بريطانيا »توين بلري« واندفع ناس كثريين 

لتأييد حرب ال مربر لها.
املوضوع الذي يثري الخالفات ليس إشكالية حقيقية عىل االطالق انه فرية 
مفتعلة ذلك الن هويات الشعوب الجينياولوجيه او النقاء العنرصي هى 
يف االساس غري مطابقة لالدعاءات يف كل البالد واالعراق ذلك الن الهجرات 
الكربى والغزو يف عصور سابقة واالختالط بني الشعوب يف العرص الحديث 
كانت نتيجته االكيدة اختالط الرتكيب الجيني حتى ان دراسة حالية عىل 
السود االمريكيني )االفرو امريكيني( اثبتت ان حوايل 30 % منهم يحملون 
السابقة  المريكا  االوىل  السيدة  اوباما«  »ميشيل  ايرلندية. حتى  جينات 
النازية  منها  شديدة  رجعية  لحركات  محرك  دامئا  كان  العنرصي  النقاء 

والصهيونية وهو كذبة تاريخية وعلمية كبرية وخطرية.
نأيت ثانيا إىل الثقافة والواقع ان الرشق االوسط والضفة الجنوبية للبحر 
مهد  االقل  عىل  فهو  كبري  ثقايف  وتفاعل  اختالط  منطقة  كان  املتوسط 
التتار-  االكرب  االستعامرية  للغزوات  وموضع  الثالث  الساموية  للديانات 
الصليبيون- الفرنسيون واالنجليز ثم اخريا الصهيونية وبطبيعة الحال ترك 
كان  واملستدام  االسايس  التكوين  لكن  املنطقة  يف  ثقافية  آثار  ذلك  كل 
التكوين العريب ذلك الن غالبية السكان اصبحوا مسلمني والعربية هى 
لغة »القرآن الكريم« الذي ميارسون بها كل شعائرهم الدينية واملكتوب 
ودساتريهم  املعارص  ادبهم  وغالبية  وأساطريهم  حكاياتهم  كل  بها 
وقوانينهم فيام بعد واسامؤهم التى يتنادون بها واالعياد التى يحتفلون 

بها كلها او جلها عربية.
لالمرباطورية  بكلها  املنطقة  خضوع  رغم  العربية  الهوية  انترصت  لقد 
العثامنية رغم ان تركيا دينها الرسمي هو االسالم. ذلك الن االسالم عريب 
النص واملحتوى حتى الصلوات يف ايران وتركيا اللتان ال تتحدثان بالعربية 

تقام الصلوات بالعربية ال بالرتكية او الفارسية.
ُحسمت عربية »املغرب العريب الكبري« يف معركتني احداهام حربية ضحى 
خاللها ماليني بأرواحهم هي »معركة الجزائر«.. واالخرى غنائية استمتع 
بالشعر واملوسيقى من املحيط للخليج ويف املهجر وهي  خاللها املاليني 

ليايل سيدة الغناء العريب »فاطمة الزهراء« املكناة »أم كلثوم«.

 فساد ثقايف يؤدي إىل املوت

مع انقضاء الحجر الصحي، استئناف معارض وأنشطة اتحاد الفنانين التشكيليين

الجزء الرابع للمعرض السنوي ضمن الشهر الوطني للفنون التشكيلية  لسنة 2020

املرسحي توفيق الجبايل

ثقافة
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 االتحاد عصيّ
 على األوغاد

النفطي حولة/ ناشط نقابي

العنرصية  عقيدتها  وهكذا هي  الصهيونية،  الحركة  طبيعة  هكذا هي 
االستيطانية. تلك هي عقيدتها وديناتها التي تنهل من العقيدة الدينية 
والصهيونية  اليهودية،  غري  الصهيونية  أي  االنجيلية  املسيحية  األصولية 
اليهودية التي اغتصبت الدين اليهودي مبفهوم قبيل متخلّف. وتلتقي 
اإلنجيلية  املسيحية  األصولية  أي  اليهودية  غري  الصهيونية  الحركتان 
املتصهينة والصهيونية اليهودية يف نفس املرشوع الصهيوين االستيطاين 
العنرصي، لترشيع االحتالل الصهيوين باملعنى العقائدي الديني املتعّصب 
واملتطرّف إذ يقول نجيب مراد يف مؤلّفه بعنوان نظرية نهالية التاريخ 
عند فرانسيس فوكوياما طبعة 2013 يف الصفحة 203 تحديدا: »وتنطلق 
الصهيونية املسيحية من مجموعة من الثوابت العقائدية أهّمها اإلميان 
بأن اليهود هم »شعب الله املختار« ماّم يرّشع لدعم »إرسائيل« سياسيا 
ودينيّا. ثّم اإلميان بأّن الله منح الشعب اليهودي األرض املقّدسة وذلك 
بها.  املستوطنات  وإقامة  الغربيّة  الضّفة  لتهويد  لليهود  املجال  يفسح 
كام يؤمن معتنقو املسيحيّة الصهيونيّة بأّن القدس هي جزء من األرض 
املوعودة للّشعب اليهودّي ماّم يعني مساعدة »إرسائيل« عىل الحصول 
أبديّة.  عاصمة  وجعلها  تهويدها  القدس  بضّم  دوليّة  اعرتافات  عىل 
ويعتقدون أّن من رشوط العودة الثانية للمسيح بناء الهيكل، ماّم يعني 

متويل مرشوع البناء وإزالة جميع العقبات أمامه«.
التي  نفسها  الصهيونية  الدينية  العقدية  التاريخية  الخلفية  أليست 
أمريكا يف  زعامة  املتصهينة تحت  املسيحية  األصولية  اليوم مع  تلتقي 
عهد دونالد ترامب وبشهادة بريطانيا، كام التقت باألمس يف املرشوع 
االستيطاين التهويدي الصهيوين نفسه تحت زعامة بريطانيا العجوز يف 

عهد حكومة ديفيد لويد جورج وبشهادة أمريكا؟
أليست بريطانيا باألمس هي التي تأّسست يف ظلّها وتحت رعايتها دولة 
العصابات اإلرهابية الصهيونية، بعد وعد بلفور يف نوفمرب 1917 الذي 
رّشع لصّك االنتداب الربيطاين عام 1920، ومن ثَمَّ دولة احتالل الكيان 

االستيطاين العنرصي الصهيوين يف ماي 1948؟
هو  املايض،  القرن  يف  العجوز  بريطانيا  لعبته  الذي  الدور  نفس  أليس 

نفسه الدور الذي تتعّهد باستكامله اإلدارة األمريكية اليوم؟
ثّم أال يشبه وعد بلفور املشؤوم باألمس يف القرن العرشين الذي أعطته 
وسلّمته بريطانيا لليهود، وعد ترامب لهم يف القرن الواحد والعرشين؟

وبعبارة أخرى، وبكالم آخر، أليست صفقة القرن هي يف الواقع الوعد 
الثاين الذي يعطيه ترامب ملن ال يستحّق؟

السفارة  نقل  ملّا   2019 ماي   15 يف  وعده  من  جزءا  ترامب  ينّفذ  أمل 
الكيان  لدولة  األبدية  العاصمة  بأنها  منه  إميانا  القدس،  إىل  األمريكية 

العربي؟
ولعلّنا من هنا، ويف هذا السياق، نفهم كيف يتنزّل قرار الضم الصهيوين 
بقضم  والقايض   ،2020 جويلية  من  الفاتح  يوم  تنفيذه  املزمع  األخري 

أرايض أخرى من الضّفة الغربية، وكذلك بغور األردن.
وبالتايل ال ميكننا فهم ذلك، إالّ يف إطارتتّمة أمريكا للعهدة الربيطانية 
املرتامية  الصهيونية  اإلمرباطورية  زرع  أجل  من  بعدها،  تسلّمتها  التي 
األمني  بقائها  العريب، وتأمني وجودها ورشط  الرشق  األطراف يف قلب 

والعسكري واالقتصادي والسيايس.
لكن هيهات »َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر اللَُّه َواللَُّه َخرْيُ الاَْمكِِريَن )30(«. ذلك أن 
وازداد  واشتّد عوده،  األخرية  السنوات  تشّكل يف  الذي  املقاومة  محور 
قّوة وحجام وامتدادا وصالبة، لن يغمض له جفن حتى يسّفه أحالمهم 
التوّسعية االمرباطورية، ويسقط وعودهم الوهمية الواهية. فاملقاومة 
يكيدها  لن  سوف  املحتّل،  الغاصب  العدّو  عىل  الرّدع  فرضت  التي 
إسقاط أضغاث وأحالمهم يف الوحل. ثّم أمل يقل سامحة الشيخ حسن 
نرص الله األمني العام لحزب الله قائد املقاومة الوطنية« والله إن دولة 

الكيان لهي أوهن من بيت العنكبوت«؟

»تضيق بنا األرض تحشرنا 
في الممر األخير 

فنخلع أعضاءنا كي نمرّ« 
)م درويش(

الشمس  شفة  عىل  الربيق  مثل 
وثبتت  الكلامت  نغامت  تحررت 
بيان  واعلن  الوفاء  خيمة  اوتاد 
االرتقاء أيام 3 و4 و5 جويلة 2020 
أحد  بفراق  الضعف  اللحظة  رغم 
أسود قابس برهان القاسمي. الذي 
كان حارضا كرشبة ماء زالل طيلة 

أيام املهرجان.
الفراشة..  إىل  املرشئب  حبهم  من 
وشواطئ  الفتوحات  صوت  إىل 
املنرب  إىل  طوعا  جاؤوا  فلسطني. 
والخمول  الجمود  عىل  املتطاول 
تشكلت  الّشمس  شفة  وعىل 
بشدو  واألغاين.ونقشت  القصائد 
صهوة  وعىل  الجداول..  األنامل 
كان  الحناء  أوراق  وهمس  الضياء 

لقاء االرتقاء.. من حلم كانت الذخرية ومن عذوبة الوفاء أزيلت الحدود..
أخاف حبس أنفاس الحرب. أخاف جرأة اإلفصاح وأنا أحاول نقل وقائع الدورة 

الثانية ملهرجان الفراشة بقابس حيث الكلمة ثابتة يف عراء السامء.. 
خالد الحمروين املكتنز طفولة عىل قلق.. وخجل وابتسامة مثل أسئلة هاجسها 
كس الحدود والجمود والخمول لاللتحام بالحياة والحياة عنده رقصة الوجود 

وأغنية عىل الخدود وقصيدة منقوشة يف القلوب.
الفراشة  ملهرجان  الثانية  الدورة  شعار  كان  الوداع  وأمل  الرحيل  مرارة  بعد 

بقابس ال بّد أن نلتقي لرنتقي ونزرع الحياة..
الجمعة 3 جويلية يوم االفتتاح.. الحرارة تركع أمام صّناع الحياة ما من أحد 

مينعهم من الوصول حيث جنة العشق قابس..
األجساد..  وتتحرر  األغاين  وتنوت  القصائد  وتكتمل  الشباب  يتجدد  هناك 

وجريدة الشعب نشيد ونييذ.
ثالثة أيام واألقامر ال تغيب ما يناهز 20 شاعرا جاؤوا طوعا بدفاتر عشقهم 
لالرمتاء يف أحضان الفراشة والسكر بالعسل الصايف الذي يوزعه بُناة املهرجان... 

منسقه خالد الحمروين.
البحث املوسيقي.. عيون الكالم.. وهل ترسم القبالت دونهم..

ثالثة أيام من وقابس ترفل يف كساء جرير.. استضاءت بوهج الحب والوفاء 
والضياء.

ثالثة أيام من التجوال يف شدو األنامل والتعب اللذيذ..
ثالثة أيام واألقامر كنشوة انثى تطلب اإلقامة 
بني أحضان جناحْي الفراشة.. وحوش خريف 
لهبوب  واأللحان  القصيدة  تنحني  ال  حيث 
مينحان  الحمروين  وخالد  فالفراشة  الريح 
هناك  القلوب..  لتشمس  الجديد  األلق 
تغني  واألحالم  السامء  تعانق  األنفاس  حيث 
لعصافري اتية من فجر اخر لتداعب بأجنحة 

تهيم يف أرض الله.
ثالثة أيام والحرف يخلط طني تكونه ليتشكل 
بكاء  تبيك  واألوتار  يديه.  بنفس  بهيا  كونا 
من  ركبة  عىل  طفل  مثل  وتضحك  صحيحا 

شفيف الرخام.
والفكرة  املعنى  حبيبة  البنا  وريم  أيام  ثالثة 
وزاد  السفر  رسج  هي  الضلوع..  بني  ساكنة 

القصائد وبوصلة االغاين..
برهان  لفراق  أثيل  ودمع  ثقيل  بكاء  بعد 

القاسمي..
أحبة  وشهوة  والندوب  الحزن  يطحن  ورفيقاته  ورفاقه  الحمروين  خالد 
ووصايا  األرض  هي  واألرض  األمل  خيول  ميتطي  ومييض  والظإم  االنكسار 
الفراشة والجدود بوصلته إىل قيام الساعة. واإلنسان قصيدة بني موت وحياة 

ومهرجان الفراشة جدليته حياة أسطرها صهيل املرايا ومراتيج الوصال..
قاتل  معه  كان  بل  وحيدا.  يكن  مل  بقابس  الفراشة  ملهرجان  الثانية  الدورة 
الجدب ومزهر األرض ومنعش القلوب االتحاد الجهوي للشغل بقابس مضيئ 
الدورة وكذلك املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقابس ومن خاللهام بدأ 
اله  الحمروين  املهرجان يكرب واألشواق تنمو والخطوات تخفق. وخالد  حلُم 
الحروب يجرجر آهاته ودموعه شظايا قُّدت من مشاتل التوت يودع الشعراء 
ونخلة  لساحرة  انتصارا  أمل..  لوحة  خدودهم  عىل  ويرسم  واملوسيقيني 

وقصيدة وقصة نقشت عىل الصخر.. وحلم خالد يؤثثه الغاوون.

 قانون املهن الفنية
* حسني عبدالرحيم

للفنان  شامل  قانون  إلصدار  ومجهضة  فاشلة  محاوالت  هناك  عقود  منذ 
املسح  يف  املعروفني  الفنانيني  كل  فيها  شارك  التي  واملحاوالت  التونيس 
والسينام منذ القرن املايض قد انتهت إىل اقرتاح مرشوع قانون تّم تجميده 

يف الوزارة األوىل يف عهد وزير الثقافة السابق »محمد زين العابدين«.
قبل عرض القانون املزمع إصداره للنشاطات الفنية يف تونس والذي صدرت 
الثقافة الجديدة شرياز  الرّسمي« قامت وزيرة  نسخة أوىل منه يف »الرائد 
العتريي بدعوة العاملني يف املجال من فنانيني وتقنيني إىل مدينة الثقافة يك 
يناقشوا القانون املقرتح ويدلوا باقرتاحاتهم التعديلية وقد توزع املشاركون 

يف ورشات حسب مجاالت اإلبداع التي يعملون فيها.
وضع الفنانيني يف تونس هّش للغاية بسبب ضعف اإلنتاج وضيق السوق 
والنشاطات  الدولة  خزينة  من  مدّعمة  املسحية  النشاطات  فأغلب 
السينامئية من االتحاد األورويب والفرانكفونية والدخل املتحقق من شباك 
وتقوم  والتقنيني.  الفنانيني  وأجور  العروض   تكاليف  يغطي  ال  التذاكر 
البعض  الغالب  تحايب يف  التي  املشاهدة  لجان  الدعم عرب  بتقديم  الوزارة 
عىل حساب البعض اآلخر. ثم تأيت لجان الرشاءات والتي تشرتي العروض 
لتعرض عىل مسارح الدولة وفضاءاتها الثقافية. وهي غالبا ُمجحفة ويستاء 

منها غالبية املبدعني.
وتنقسم فئات الفنانيني إىل محرتفني يعيشون بالكامل من نشاطهم الفني 
غالبيتهم  يف  وهواة  أخرى  مبهن  ويعملون  الدخل  لزيادة  احرتاف  ونصف 

يتلقون أجورا رمزية ودون ضامنات.
االحرتاف  بطاقة  يتحصلون عىل  الذين  املحرتفني  قطاع  يف  املشكلة  وترتكز 
رشكات  الوزارة  تلزم  وكذلك  رضيبية  أداءات  بدفع  تلزمهم  والتي  املهني 
الدولة بدعمها ويف  تقوم  التي  بنسبة معيّنة منهم يف كل األعامل  اإلنتاج 
املسح يتضمن ذلك الفنانيني والتقنيني بينام يف السينام للمنتج تشغيل ما 
يشاء من املمثلني غري املحرتفني بينام العدد الكبري من املحرتفني ال يجدون 

عمال. ويف املقابل ليست لهم ضامنات يف حاالت التعطل عن العمل فطبيعة 
النشاط الفني متقطعة ويف بالد كفرنسا تقوم الدولة برصف إعانات بطالة 
األكرث  الحالة  وهي  متقطع  بشكل  الفنية  النشاطات  يف  للعاملني  خاصة 
انتشارا يف تونس ودون وجود بنود خاصة لدعمهم فالدولة تدعم رشكات 
معاش  هناك  مرص  ويف  لهم  مضمون  غري  الصّحي  التأمني  وحتى  اإلنتاج 
خاص توفره نقابات املهن الفنية وكذلك تأمني صحي بينام يف تونس قامت 
تعاونية فنية خاصة باالشرتاك مع رشكة »تأمني املغربية« بتوفري تأمني صحي 
خاص نظري اشرتاك معني وهذا ال يتضمن إال عددا محدودا من القادرين. 
هناك عديد الفنانني وحتى املشهورون منهم يقومون بضامن دخلهم عن 
طريق االمتالك أو العمل يف متاجر متنوعة وحتى مقاه وآخرون يفضلون 
ويعودون  باطراد  الفني  النشاط  فيها  ينموا  التي  الخليج  دول  إىل  الهجرة 

مبدخرات متنعهم سؤال اللئيم.
الذين  الفنانيني  وعديد  متوفرًا  ليس  العمل  عن  العجز  أو  التقاعد  معاش 
أسهموا يف إثراء البالد ثقافيا يعيشون شيخوخة أو عجزا مؤسفا يف ظروف 
معيشية متدنية للغاية. وال تقوم الدولة سوى بتكرميهم بشهادات تقدير يف 

احتفاالت باهظة للتصوير.
إعالن الفنان املسحي توفيق الجبايل بأنه قد تخلص من هذا امللف بوثائقه 
واقرتاحاته والتي عمل عليها مع آخرين منذ عقود كان تعبريا عن التعب 
تعيق  بريوقراطيات  مع  واملجهضة  املتعرثة  املحاوالت  كرثة  من  واليأس 

محاوالت مخلصة للنهوض ألعمل الثقايف.
أمل  بادرة  ظهرت  وأخريا  الفنانون  بها  قام  االحتجاجات  من  كثري  هناك 
االم  االتحاد  أطر  ضمن  املسح  ملمثيل  نقابة  بتأسيس  الجامعي  للعمل 
التونيس للّشغل وانتخبت هيئتها التنفيذية منذ أيام قليلة ونتمنى أن يحذو 
حذوهم املمثلون يف القطاعات األخرى حتى ميكن فرض تفاوض جامعي 
مثمر لتغيري الحالة املثرية للشفقة يف وضعية الغالبية العظمي للعاملني يف 
هذه القطاعات. وجود فنانيني يعملون يف رشوط مناسبة وتحقيق الكرامة 
املهنية لهم هو رشط رضوري ألي إنتاج فني يف وقت تخوض فيه البالد يف 
مواجهة مع أفكار غيبية مدّمرة ويعيش فيه الشباب يف حالة اغرتاب عن 
الواقع تكون نهايته املعروفة االنحراف والتدمري ألسس املجتمع  والبحث 

عن حلول وهمية ألزمته املستفحلة.

مهرجان الفراشة بقابس... امليالد الثاني للحب 
ثقافة

* أبو جرير 
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رضا رشف الدين

 لدينا مصاعب مالية ونزاعات بالفيفا 
لكن سنسويها يف الوقت املناسب

أكد رئيس النجم الساحيل، رضا رشف الدين، أن ناديه مير بأزمة مالية، فرضت عليه تقليص املصاريف.
وقال رشف الدين يف حوار خاص مع املوقع الرسمي لناديه: »نعيش صعوبات مالية، وكان هذا العام صعبا 
علينا، ألن املصاريف بقيت نفسها، واملداخيل كانت ضعيفة. لدينا عقود كبرية مع الالعبني، باإلضافة إىل 
ذلك نفتقد امللعب، وهو ما جعل اإليرادات تتقلص، وتتأثر بعدم توفر عقود االستشهار، كام أن أزمة 
وباء كورونا زادت الطني بلة. ورغم هذه األزمة املالية، فإن العبينا تحصلوا عىل مستحقاتهم حتى شهر 
مارس ، ووعدناهم بأنه مبجرد دخول أموال جديدة لخزينة النادي، سنمكنهم من بقية املستحقات. لكن 
يف الوقت نفسه قررنا الضغط عىل املصاريف، كام قررنا عدم االحتفاظ بالالعبني، الذين انتهت عقودهم 

يف جوان املايض«.
وعن صفقة سليامن كوليبايل، قال: »حني انتدبناه يف جوان من العام املايض، كنا نعتقد أنه حر يف تنقله.. 
بقي معنا 6 أشهر، وأخضعناه لعملية جراحية. الجميع من مدربني وخرباء فنيني، أكدوا يل أنه العب كبري، 
وبإمكانه تقديم اإلضافة، كام أنه سيكون استثامرا للفريق، ونأمل أن يكون كوليبايل يف مستوى التوقعات. 
أعرتف بأن هناك شكاوى ضدنا يف الفيفا، لكن إن شاء الله سنسويها يف الوقت املناسب، دون أن يكون 
فريقنا عرضة ألي عقوبة.. وهنا أشري إىل أنه يف الثامين سنوات األخرية، دفع النجم الساحيل حوايل 12 

مليون دينار كغرامات يف نزاعات«.   

الشيخاوي يوجّه رسالة لجماهري 
النجم بعد انتهاء مشواره مع الفريق

وقال  الفريق.  مع  مشواره  نهاية  بعد  الساحيل  النجم  لجامهري  رسالة  الشيخاوي  ياسني  الالعب   وّجه 
فلكم  نجاحا،  يعد  اآلن يف مشواري  ما حققته حتى  كان  »إن  »فايسبوك«:  الشيخاوي عرب حسابه عىل 
الفضل بعد الله يف ذلك .كل الحب واالحرتام للنجم الريايض الساحيل ولجامهريه«.  وكانت إدارة النجم 
الساحيل قررت عدم التمديد لعدد من الالعبني، الذين انتهت عقودهم يوم 30 جوان املايض ومن بينهم 
للنادي  التتويج  للفريق. كام كان أحد املساهمني يف  الركائز األساسية  الذي كان أحد  الشيخاوي،  ياسني 
بلقب البطولة العربية العام املايض. وكان الشيخاوي قد انتقل من النجم الراديس إىل فريق شباب النجم 
الساحيل سنة 1999، وبدأ مشواره مع الفريق األول عام 2004 حتى 2007، حيث لعب 93 مباراة مع 
إىل  السابق  التونيس  الدويل  احرتافية طويلة يف سويرسا وقطر، عاد  الساحل. وبعد رحلة  فريق جوهرة 

النجم الساحيل يف أوت 2018.      

رياضة

بن رمضان يرفض التجديد للرتجي 
ويقرتب من االحرتاف األوروبي

ذكر موقع »فوت مريكاتو« أن متوسط ميدان الرتجي محمد عيل رمضان أصبح قريبا من 
االلتحاق بالدوري الفرنيس بداية من املوسم املقبل وأشار املوقع الفرنيس أن هناك 3 أندية 
التونيس وهم ديجون ولوريان من فرنسا  جديدة عرّبت عن رغبتها يف ضّم الالعب الدويل 
وسريكل بروج من بلجكيا مع اإلشارة إىل أن نادي نيم الفرنيس قد عرّب يف وقت سابق عن 

نيته يف استقدام الالعب. يشار كذلك إىل أن محمد عيل بن رمضان يعيش بعض الصعوبات مع فريق الرتجي بعد أن رفض 
العقد الجديد الذي اقرتحته هيئة فريق باب سويقة رغم التحسينات واالمتيازات الجديدة يف العقد مرّبرا ذلك برغبته يف 
خوض تجربة احرتافية خارجية جديدة مع احد الفرق األوروبية. وقد قّرر اإلطار الفني للرتجي إبعاد الالعب عن تدريبات 
املجموعة، ليجد الالعب نفسه يتدرب عىل انفراد بتعليامت من رئيس النادي حمدي املّدب. وتجدر اإلشارة إىل أن محمد 
عيل بن رمضان كان قد وقّع منذ سنتني أول عقد احرتاف مع الرتجي الريايض ملدة 5 سنوات أي ميتد لجوان 2023 مقابل 
راتب شهري زهيد ال يزيد عن الـ650 دينارا تونسيا. يذكر أن الالعب أكّد عرب صفحته مبوقع فايسبوك أنه سيواصل املشوار 

مع الرتجي.                                        
                                                                                        * حسني القاسمي

مراد الدعمي يقبل مبدأ العمل مع انيس املومني
  

كانت الشعب اشارت إىل جلسة العمل التي جمعت الرئيس الجديد لرابطة الهواة املستوى االول االستاذ انيس املومني برئيس لجنة 
تحكيم الرابطة ياسني حروش وقد أرشنا اىل كون املومني يريد التغيري وقد عرب رصاحة عىل عزمه ان يكون معه مراد الدعمي نحن يف 
الشعب استغربنا ذلك بحكم ان تاريخ الدعمي زاخر باملشاركات الدولية وقد قلنا تحديدا ان الدعمي لن يقبل ان يكون صانعا عند 
هشام قرياط بحكم ان هيكلة االدارة الوطنية للتحكيم تقر بكون رئيس دائرة التعيينات هو من يرتأس دائرة التعيينات يف كل الرابطات 
الغريب ان واحدا من املقربني من مراد الدعمي ابلغنا عرب واسطة ان الدعمي ابدى استعداده الال مرشوط ليكون اىل جانب انيس 
املومني وبالتايل تعويض ياسني حروش الذي بلغنا ان الجلسة االوىل مع املومني اعتربها سلبية بحكم ان املومني طلب منه عدم تعيني 

4 حكام للبطولة التي سيرشف عليها املكتب الجديد للرابطة.
* محمد يوسف

شاكر مفتاح مدربا جديدا لألوملبي الباجي
 وعثمان الشهايبي مديرا رياضيا 

قالت مصادر مطلعة للشعب إن الهيئة املديرة لألوملبي الباجي برئاسة السيد كامل وايل قد استقرت نهائيا عىل تعيني شاكر مفتاح مدربا 
أوال لفريق أكابر كرة القدم خلفا للمدرب السابق محمد عيل معالج وتعيني السيد عثامن الشهايبي مديرا رياضيا للفريق. وسيتّم توقيع 

العقود واإلعالن الرسمي خالل األسبوع الجاري.
* ايهاب

الشعباني يرفع الفيتو 
يف وجه الخنيسي

البرشي  الزاد  يف  الخنييس  ياسني  طه  املهاجم  بقاء  عىل  الشعباين  معني  الرتجي  مدرب  أرّص 
املوضوع عىل ذّمته، وذلك بعد ان تلقى الخنييس عرضا خليجيا ويخرّي االطار الفني للمكشخة 
االبقاء عىل كامل نجومه، وأكد الشعباين متّسكه بخدمات الخنييس وعدم التفريط فيه رغم أنّه 

مل يلعب كثريا خالل املوسم الجاري.
* حسني القاسمي

الهداف االسطورة للرتجي
 عبد املجيد التلمساني يف ذمة اهلل 

تويف يف ساعة مبكرة من صبيحة يوم االربعاء 08 جويلية 2020 الهداف األسطوري للرتجي 
زياد  واملنتخب  للرتجي  السابق  املهاجم  والد  التلمساين  املجيد  عبد  التونيس،  الريايض 

التلمساين وسيوارى الرثى إثر صالة العرص يف مقربة الجالز. 
عبد املجيد التلمساين تويف عن عمر 83 عاما وهو يحمل رقامً قياسيّا يصعب تحطيمه حيث 

أكمل هداف البطولة سنة 1959 برصيد 32 هدفا.
االرسة املوسعة للشعب تعزي ابنيْه زياد ومعز وكل عائلة الرتجي والعائلة الرياضية عامة 

يف تونس.
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 بريد بنزرت يفوز بدورة الحمامات على حساب بريد املنستري

صراع خفي بني الجامعة التونسية 
ونظريتها املصرية ألجل العب محرتف 
إىل  القدم  لكرة  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  تسعى 
تعزيز صفوف املنتخب الوطني األول بالعبني مزدوجي 
من  طويلة  بقامئة  االتصال  بارشت  أن  بعد   ، الجنسية 
يأيت  و  األوروبية  البطوالت  يف  املحرتفة  الشابة  املواهب 
مانشسرت  العب  املجربي  حنبعل  الالعب  رأسهم  عىل 
موقفه  حسم  أّجل  املجربي  أن  غري  اإلنقليزي.  يونايتد 
، لكن الرصاع سيكون  باللعب ملنتخب تونس أو فرنسا 
“الفراعنة”،  و  قرطاج”  “نسور  بني  مستقبال  أشده  عىل 
من أجل الظفر بخدمات هيثم حسن، نجم نادي شاتورو 
وتسعى  إليه  نيس  إدارة  أنظار  الذي خطف   ، الفرنيس 
الجنسية  سنة  ال18  صاحب  حسن  ميلك  .و  النتدابه 
شارك  و  تونسية  أُم  و  مرصي  أب  من  هو  و  الفرنسية 
هذا املوسم مع شاتورور يف 13 مباراة يف دوري الدرجة 
الثانية الفرنيس ، كام لعب مع منتخب فرنسا تحت 17 
مع  شارك  فيام   ، هدفني  خاللها  أحرز  مباراة   12 عاماً 
منتخب فرنسا تحت 18 سنة يف 8 مباريات أحرز خاللها 
الجامعة  صلب  مسؤول  مصدر  كشف  و  وحيدا.  هدفا 
هيثم حسن  مع  املفاوضات  أّن   ، القدم  لكرة  التونسية 
موافقته  األخري  أعطى  أن  بعد  كبري  بشكل  تقدمت  قد 
األولية لالنضامم إىل منتخب “نسور قرطاج” ، مضيفا : 
التونيس  املنتخب  للعب  استعداده  عن  لنا حسن  “عرّب 
و نحن ننتظر فقط إشارة منه لتوجيه الدعوة له بصفة 
برغبة  التونسية  الجامعة  آمال  ستصطدم  رسمية”.و 
أوردت  إذ  الالعب  ضم  يف  مرص  ملنتخب  الفني  الجهاز 
أكد  البدري  حسام  املدرب  أن  مرصية  إعالم  وسائل 
حقيقة  عىل  التعرف  بهدف  حسن  مباريات  يتابع  أنه 

إمكاناته قبل استدعائه للعب مع “الفراعنة”

جمعية قدماء الرتجي تكرّم املدرب معني الشعباني
حرصت جمعية قدماء العبي الرتجي عىل تكريم املدرب الحايل لفريق باب سويقة 
للتتويج  الرتجي  فريق  معني  وقاد  للنادي.  قدمه  ملا  عرفانا  وذلك  الشعباين  معني 
بلقب دوري أبطال أوروبا مرتني وللقب البطولة املحلية وحض التكريم من الالعبني 
السابقني للفريق بسام الجريدي، لطفي جبارة ،عيل الزيتوين، أمني اللطيفي، طارق 

ثابت ،مكرم كريدان، سيف الله محجويب، أمين بوشهيوة.
حسني القاسمي

حمزة املثلوثي ينتظر الضوء 
االخضر  من الزمالك املصري 

الزمالك  فريق  إىل  املثلويث  حمزة  انتقال  أصبح 
املرصي مسألة وقت ال أكرث و ال اقل ذلك أن فتح 
املجال الجوي يف مرص سيسّهل االنتقال ويفّعله 
رسميّا مبا أن قوانني االتحاد الدويل تفرض إخضاع 

الالعب لالحتياط الطبي قبل اعتامد توقيعه.
لتتويج االتفاق ال تعني  املتبقيّة  شكلية املرحلة 
أن الوصول إىل حل كان أمرا سهال مبا أن الالعب 
أو  الريايض  الرتجي  إىل  االنتقال  بني  مخرّيا  كان 
تجربة  خوض  أو  الصفاقيس  النادي  مع  البقاء 
بفريق  االلتحاق  انتظار  أو  املتحّدة  الواليات  يف 
تريك كان قد تابعه ولكّنه ينتظر معرفة مصريه قبل اإلقدام عىل تعاقد جديد. 
وكذلك  الفرق،  عديد  قبل  من  املميّزة  العروض  هذه  وسط  الزمالك  واختيار 
إرصار الزمالك عىل التعاقد معه رغم وجود إمكانية التعاقد مع العبني آخرين 
اختار  فاملثلويث  الطرفني،  إىل  بالنسبة  مضاعفة  املسؤولية  يجعالن  مركزه  يف 
الزمالك الذي عاد بقّوة قاريّا واستعاد إشعاعه القديم فقد تّوج بكأس االتحاد 
األبطال عىل حساب بطل آخر  نهايئ رابطة  السوبر وبلغ نصف  اإلفريقي ثم 
نسختني. عن التجربة التي يفرتض أن يخوضها قريبا مع فريقه الجديد وهي 

األوىل يف رصيده خارج تونس .
رمزي

املدرب جالل القادري

امللعب  أعلن 
تجديد  التونيس 
املدرب  عقد 
القادري  جالل 
 .2021 جوان  إىل 
اإلشارة  وتجدر 
القادري  أن  إىل 
حّل  قد  كان 

يف  امللعب  بفريق 
سبتمرب املايض خلفا للمدرب منترص الوحييش.

ونجح القادري يف تحقيق نتائج إيجابية مكنت امللعب من احتالل املركز الخامس 
يف الرتتيب برصيد 27 نقطة. كام قررت إدارة امللعب التونيس ضامن االستمرارية 
للفريق ولذلك مددت عقود كل من رمزي جرمود مساعد  الفني  الجهاز  لكامل 
واملتابعة  باإلحصاء  املكلف  املساعد  املدرب  يوسف  بن  وخليل  القادري  جالل 
وأمين  األول  البدين  املعد  السايف  ومجدي  املرمى  حراس  مدرب  املزوغي  وإلياس 

زطال املعد بدين الثاين.
حسني القاسمي

امللعب التونسي يمدّد عقد جالل 
القادري ومساعديه

متكن فريق جمعية بريد بنزرت من الحصول عىل كأس دورة 
الفل  بنزل   2020 جوان  27و28  بتاريخ  املنتظمة  الحاممات 

بالحاممات الشاملية
وطنية  دورة  بتنظيم  التونيس  للربيد  الوطنية  الودادية  قامت 
أبطال  األصفر  الجيش  عنوان  تحت  املصغرة  القدم  كرة  يف 
الجبارة  املجهودات  لتثمني  كورونا  جائحة  بعد  العادة  فوق 
عىل  الجنوب  ربوع  اىل  الشامل  ربوع  من  الربيدية  للعايلة 
سعيهم ونضالهم لخدمة املواطن التونيس وكان تنظيم الدورة 
الوطنية رائعا ويبقى االمتياز الدارة مهندس الربمجيات السيد 
و  سبل  كل  وفرت  التي  الودادية  رئيس  الرتيك  عبداللطيف 

امكانيات النجاح

حضها  البداية  رضبة 
السيدعبدالحميد العاشمة 
للربيد  الجهوي  املدير 
بن  ناجي  والسيد  ببنزرت 
عبد اللطيف القيرص مبا ان 
مشوقا  كان  النهايئ  الدور 
بنزرت  بريد  جمعية  بني 
املنستري  بريد  وجمعية 
لتنتهي نتيجته عىل هدف 

لصفر لفائدة بريد بنزرت الذي بلغ الدور النهايئ بعد انتصاره 
بنتيجة  النهايئ  النصف  الدور  يف  القريوان  بريد  جمعية  عىل 
عريضة استقرت عىل 8 أهداف مقابل هدف هذا و تم تكريم 
وتتويج الفائزين بالكؤوس، من ذلك ان املرتبة األوىل الت اىل 
بريد  لجمعية  الثانية  املرتبة  كانت  فيام  بنزرت  بريد  جمعية 
واحدة  كلمة  بالقريوانفي  الريايض  الربيد  ثالثا  حل  املنستريو 
العالية  الرياضية  الروح  عىل  واملسؤولني  لالعبني  برافو  نقول 
وكلمة حق للحكمني بشري بن عيىس ونزار لوصيف عىل ادائهام 

املتميز مبا انهام ساهام يف إنجاح هذا العرس الكروي املتميز
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تفيض  بغزارة...  األمطار  تهطل 
الّسدود  تنفجر  واألنهار...  الوديان 
تتساقط  وتتهّدم...  الخرسانيّة 
اليسار...  وعىل  اليمني  عىل  األشجار 
واألوراق  والجذور  األغصان  تبتّل 
مهنة  أن  غري  طوفانيّة...  مبياه 
ال  اليابس،  الحطب  مثل  االحرتاق، 
تحميها  الثّقاب  وأعواد  الكربيت  فعلبة  الطّوفان...  يغمرها  وال  تبتّل 

مظلّة القرص.
***

ويطول  حياتك  عىل  تحافظ  يك  القرص:  لساكن  القرص  طبيب  قال 
والخض  الّنباتات  أكل  باملداومة عىل  إال  لك  أكرث، ال حّل  العمر  بك 

والغالل... واإلكثار من رشب املاء...
تجّهم ساكن القرص وقال للطبيب )الذي مل يعد طبيبا للقرص( ولحم 
الّشعب ملن أتركه أيها الطبيب األبله؟ ودم الّشعب، أيها الغبي، من 

سيرشبه؟
***  

مل تتوقّف املطابع العموميّة منذ الفجر عن طبع الدعوات. كان عدد 
مهرجانا  كانت  عادية،  حفلة  تكن  مل  ضخام.  الحفلة  إىل  املدعّوين 
أن  ميكنه  أحد  ال  الجامهري.  لكامل  مفتوحا  وكان  للرّصاخ،  متواصال 
صاحب  ألقى  لقد  أبوابه.  يغلق  لن  فاملسح  الرّصاخ  عن  يتخلّف 
املسح الواسع كل املفاتيح يف البحر العميق، واحتفظ بكاتم الّصوت 

تحت كرسيّه البعيد... هناك داخل القرص.
***

وضع خيّاط املدينة آخر ملساته عىل البدلة األنيقة. اختار ربطة العنق 
املناسبة التي تتامىش مع قامش البدلة. ملّع األزرار بحامسة طفوليّة. 
طواها بعناية فائقة داخل العلبة الكرتونيّة املزركشة. وضع بجانبها 
زوجْي الحذاء قبل أن تتصبّب فوقهام حبّات العرق من جبينه لفرط 
ما مسحهام. نظر إىل ساعته اليدويّة وكأنه يستحثّها الوقت. مل يأبه 
لجموع املتطّفلني املتكوكبني خلف بلّور واجهة املحل، فاغري األفواه 
يف تلك البدلة السوداء التي َخاطها. كان خيّاط املدينة ينتظر قدوم 
الّروح العارية من القرص لتحمل بدلتها وحذاَءها وتنرصف إىل مهاّمها.

***
تعلو أصواتهم حينا وتخفت حينا آخر وهم متكوكبون أمام واجهات 
ومصادح  التّلفزات  كامريات  أمام  يتدافعون  البلّورية.  محالّتهم 
اإلذاعات املحليّة واألجنبية ليعرّبوا عن رفِضِهم مثَل هذا القرار. منهم 
من هّشم كامل بلّور واجهة محلّه الحديث، ومنهم من مزّق الالفتات 
الحديثة  محاّلتهم  تُعْد  مل  يبيعها.  التي  املاركات  ألحدث  العمالقة 

صفقة  القرص  عقد  أن  بعد  عليها  اإلقبال  تلقى  الجديدة  وماركاتهم 
طويلة األمد مع محالّت الصناعات التقليدية وأطلق مسابقة وطنيّة 

ألمهر صانع يربهن عىل وفائه لصناعة املايض وكل األدوات القدمية.
***

وثوريًّا.  جريئًا  قرارا  كان  خاطئًا.  الجامعة  أسوار  هدم  قرار  يكن  مل 
بفضله أصبح الّناس العاديّون يدخلون إىل قاعة املحارضات مع الطلبة. 
يف  العميقة  محارضاته  يلقي  له  ليستمعوا  جنب  إىل  جنبا  يجلسون 
مختلف العلوم، فلسفة وآداب وفنون وعلم كالم ومنطق وغريها من 
الكالم.  عندما يرشع يف  ببنت شفة  ينبس  أحد  ال  واملعارف.  العلوم 
األعناق مرشئبّة إىل كرسيّه واآلذان مصغية إىل كلامته. يومها مل يقطع 
محارضته عندما اخرتقت موجة من التصفيق قاعة املحارضات. واصل 
والناس وهو  الطلبة  منه  الذي خطف  القرص  بساكن  آبه  كالمه غري 

يدخل الجامعة.
***

محّملة  حكومية  شاحنات  تقريبا.  أسبوعني  منذ  عملهم  يتوقّف  مل 
الكبري  الباب  أمام  صباح  كل  تتوقّف  والورود  الزّهور  أنواع  بشتى 
الزّهور  زراعة  يف  آخرون  عاّمل  ليرشع  الُحمولة  يفرغون  للمقربة. 
والورود  الزهور  وغرس  بزراعة  آخرين  عاّمل  أيادي  تعتني  والورود. 
وسط  للعصافري  املاء  يسكبُون  املقربة.  حواف  وعىل  القبور،  بجانب 
أوان مزركشة محفورة فوق القبور. يُصاب العاّمل بالجنون لفشلهم يف 
إضحاك املوىت النامئني وسط ظلمة القبور. يفّكرون يف مخرج لورطتهم. 
ساكن  موكب  ميّر  عندما  املوىت  عن  بدال  الضحك  األخري  يف  يقّررون 

القرص.
***

أصبحت مئذنة املسجد الوحيد يف املدينة حديث الناس كلاّم اجتمعوا. 
يذكرون محاسنها ومميّزاتها من طول شاهق وأضواء متأللئة ومكرّبات 
كانت  لو  ركوبها،  يجاهد  وهو  لزوجته  قال  أحدهم  حديثة.  صوت 
عندي مئذنة املدينة ألنجبت منك شعبا من األطفال. أعداد غفرية من 
أهل املدينة الذين مل يركعوا يوما واحدا يف حياتهم أصبحوا يتجادلون 
حول طقوس الوضوء وثواب عدد الخطوات يف اتجاه املسجد. أقلعوا 
يكمل  املسجد  إمام  كان  عندما  الحانات.  وارتياد  الخمر  رشب  عن 
زجاجة الّنبيذ املعتّق داخل القرص، كانوا يواصلون قيامهم وقعودهم 
تحت مئذنة مسجد املدينة ليعّوضوا ما فاتهم من ثواب مبني وأجر 

كبري.
***

املدى.  اكتسحت  التي  اللهب  ألسنة  إيقاف  عىل  قادرا  أحد  يعد  مل 
يف  ويتصايحن  رؤوسهّن  فوق  والحديد  الفّخار  أواين  يحملن  النسوة 
والبيوت  املنازل  داخل  إىل  أطفالهن  يدفعن  شديدين.  وهلع  خوف 

االتجاهات  كل  يف  الرّجال  يتحرّك  الّنمل  مثل  الخارج.  إىل  ويهرولن 
يف  ويذرونها  ورساويلهم  معاطفهم  ينزعون  الرّمل.  كثبان  عن  بحثا 
وجه اللّهب املتصاعد. تختلط صيحاتهم املتعالية بثغاء الرّّضع ونحيب 
الجدران  تسوّد  املدينة.  كامل  عىل  اللّهب  ألسنة  تتطاول  الّنساء. 
وتلتهم خشب األبواب والّنوافذ. يتابع ساكن القرص املشهد من بعيد 

وهو يداعب مفتاح خزّان املاء.
***

الكيس األسود الضخم.  يّجر  الّداخل وهو  يدفع قرفه واشمئزازه إىل 
يخاف أن يسمعه أحدهم وهو يتأفّف من هذه املهنة التي ميارسها 
منذ سنني مل يعد يذكرها. كلاّم امتأل الكيس الّضخم مييض عىل وثيقة 
ثم  األعىل  من  الكيس  ربط  يُحكم  املكان.  نفس  إىل  ويتوّجه  القرار 
يلقيه عىل ظهره املقّوس. عندما يتعب يلقيه عىل األرض ويجرّه بكل 
ما أويت من جهد. يتفّقد قطعة الحبل الغليظة املعقودة بإحكام كلاّم 
خطا خطوتني إىل األمام. إذا انفّكت عقدة هذا الحبل سيفقد أُجرة 
يسقط  ومل  الكبري  الباب  من  اقرتب  كلاّم  املهنة.  هذه  ويفقد  عمله 
ثانية عىل  أنه سيُميض  يتأكد  الكيس رأس أو عضو من األعضاء  من 
وثيقة القرار. عندما يتذكّر املنحة اإلضافية واالمتيازات العينيّة التي 
سيقبضها، يعرص بطنه بشدة ويبدأ يف التّغّوط والّضاط فوق الكيس 

األسود ليُذهب الرائحة البرشية قبل أن تنترش داخل القرص.
***

اللّيل.  آخر  ذلك  أشاعوا  مثلام  الكاريكاتور  رّسام  ذراع  يقطعوا  مل 
تهشيم  خرب  تناقلوا  عندما  سبقتها،  التي  مثل  بائسة  إشاعة  كانت 
فيها سوى  تتغّذى  ال  مدينة  املشهور. هذه  السيناميئ  املخرج  كامريا 
األخرية.  اإلشاعة  من  ضحكا  ماتوا  املقابر  أموات  الكاذبة.  اإلشاعات 
كام أن العقالء نجحوا يف إعادة الخيّاط إىل محلّه بعد أن خرج مهددا 
الجميع بخياطة أفواههم لئال يتفّوهوا مبثل هذه اإلشاعات املغرضة، 
كام أقنعوا صاحب الكيس األسود بأن مثل هذه اإلشاعة لن ترهقه إن 
ألقاها مع الرؤوس واألعضاء البرشيّة. صاح رجل من بعيد كان يركب 
زوجته ناصحا الجميع بأن خري دواء لهذه اإلشاعة هي ألسنة اللهب 
الجائعة. تكلّم من الجهة األخرى األستاذ املحارض بشامتة، وهو ينبّه 
القرار  الجميع إىل أن سبب هذه اإلشاعة وغريها من اإلشاعات هو 
املتّسع بتهديم سور الجامعة. أّما صاحب محّل الصناعات التقليدية 
فكان مشغوال عن مثل هذه اإلشاعة بتجويد بعض األدوات القدمية 

املوغلة يف املايض طمعا يف االستئثار برهان صفقة القرص.
عندما  رويدا  تهفت  اإلشاعة  نار  وبدأت  بينهم  فيام  الناس  انشغل 
بدأ يتعطّل زّر كاتم الصوت، وتنفد علبة الكربيت من أعواد الثّقاب. 
الّنباتات  فوق  تتساقط  الطبية  الوصفة  قصاصات  ساعتها  كانت 

والخض والغالل وتعلو رائحة لحم مشوّي داخل القرص.

أفكار متقاطعة:
أعواد ثقاب مبتّلة
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