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الفخفاخ في طريق غير سالكة:

االستقالة وإعادة األمانة إىل الرئيس
 أم اإلقالة وعودة املبادرة للربملان؟

الهيئة اإلدارية الوطنية لالتحاد في صفاقس:

دعم مطلق للنقابيني املوقوفني وحرص على وحدة الصف

أعوانه في إضراب عن العمل:

ملصلحة من استهداف
 ديوان األراضي الدولية؟

االتحاد سيعيد رسم المسافات  مع مختلف األطراف على قاعدة المصلحة الوطنية

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

كلامت خالدة للزعيم فرحات حشاد الخميس 2 جويلية 2020 -   11 ذو القعدة 1441 هـ - العدد   1597 - السنة 54   الثمن 1 دينار

كلامت خالدة للزعيم فرحات حشاد  

www.ugtt.org.tn

تجديد الثقة يف األخ حسني 
الشارني كاتبا عاما و ال تفريط
 يف ديمومة وعمومية املؤسسة

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

وطنية

عالقة  يف  وتتشابه  األحداث  تتسارع   

بامللفات  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 

تتسارع  ـ  واالقتصادية  االجتامعية 

األحداث بشكل يدعو إىل الريبة والتوّجس 

بعد تواصل التهّجم عىل االتحاد وهياكله 

يف  األحداث  تتسارع  ـ  قراراته  وسلط 

واالقتصادي  واالجتامعي  بالسيايس  عالقة 

والترشيعي لكن ال حلول تبدو يف األفق! 

البُغض  حجم  ويتزايد  األحداث  تتسارع 

ونتيجة  وقياداته  االتحاد  ضّد  والتَّباغض 

لكل هذا الشحن أن تّم تهديد األخ األمني 

العام نور الدين الطبويب بالقتل من خالل 

ما يصدر يوميّا عىل صفحات الفايس بوك.

هكذا  االعتداء  ليتّم  األحداث  تتسارع 

بصورة مجانية عىل األخ منعم عمرية رغم 

ما بذله من جهود لخدمة ملف 

األحداث  تتسارع   ! الحظائر  عاّمل 

ليكون جّو العمل يف تونس خانقا ُموجعا 

ملبّدا بصعوبات كبرية تعيدنا إىل سنوات 

2012 و2013.

والتهديد.  التخوين  ملاذا كل هذا  لكن 

العنف  أجواء  إىل  العودة  هذه  ملاذا 

والحسابات  بالتّصفية  والتّهديد 

أطراف  وراء  واالصطفاف 

الثالثاء  اعتداء  بعد  ـ  مشبوهة 

الجبان عرّب النقابيون والنقابيات 

تضامنهم  عن  كبري  بشكل 

وعن  النقابية  القيادات  مع 

استعدادهم للدفاع عن االتحاد 

هياكله  عن  والذود  ورجاله 

إننا ننرش جملة  قّوة. وها  بكل 

والتآزر  التضامن  بيانات  من 

كل  تواصل  ينفي  ال  هذا  أن  إال  الّنقايب 

األطراف النقابية فيام بينها وقوة االتحاد 

صفوف  تالحم  يف  وأبدا  دامئا  ستظّل 

أبنائه وذودهم معا عن مصداقيّة القرار 

واالستقالليّة.

* رمزي الجّباري

بيان يف زغوان
يهم جهة زغوان بنقابياتها ونقابييها وعىل رأسهم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل 

ان:
ـ يعربوا عن اعتزازهم باالنتامء إىل االتحاد العام التونيس للشغل قلعة النضال التي ناضلت 
الظالمية  املتوحشة ودعاة  الليربالية  االستعامر واالستبداد وضد مشاريع  تناضل ضد  وستضل 

والرجعية.
ـ يدينون وبشدة الحملة املمنهجة ضد االتحاد وضد رموز، وقياداته والتي طالت االخ االمني 
الفاشية الجدد والذين  التكفري وانصار  العام نورالدين الطبويب وهي حملة تقودها عصابات 
وصلوا اىل حد اهدار الدم والتصفية الجسدية يف رجوع واضح إىل مربع العنف واالغتياالت الذي ساد مرحلة ما بعد 

انتخابات 2011.
ـ يقفون صفا واحدا مع منظمتهم ورموزها وقياداتها ضد مشاريعهم التدمريية وهم مستعدون للدفاع عنها بكل 

الوسائل النضالية املرشوعة من صوت الكلمة الحرة اىل ساحات النضال.

اجتماع املكتب التنفيذي
 بباجة بصفة استثنائية

نحن أعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد 
يوم  املجتمعني  بباجة  للشغل  الجهوي 
يف  استثنائية  بصفة   2020 جوان   29
إطار دعمنا ملا آلت له األوضاع النقابية 
تشهده  الذي  الصعب  الظرف  هذا  يف 
بالدنا وما تتعرّض له قيادتنا من تهديد 
وما  العام   األمني  األخ  مقّدمتها  ويف 
عن  عرّب  الذي  صفاقس  بجهة  حصل 
موقف كل الشغالني بكامل البالد والذي 

أخرى  مرّة  أكّد 
املنظمة  أعداء  أّن 
يكفوا  مل  والشغالني 
تهديدهم  عن 
والقيادة  للمنظمة 
نحن  نعرّب  وعليه 
التنفيذي  املكتب 
الجهوي  لالتحاد 

للشغل بباجة هياكل وقواعًدا عن إدانتنا 
الجهة  نقابيي  أّن  الرّش ونؤكد  لعصابات 
صّفا واحًدا يف وجه أعداء منظمة حّشاد 
بكل  ومنظمتهم  قيادتهم  عن  والدفاع 

الوسائل املرشوعة.

تهديد لألخ األمني العام نور الدين الطبوبي
بالقتل واعتداء مجاني على األخ منعم عمرية

األخ سامي الطاهري يكتب محاوالت شيطنة االتحاد متواصلة:
عن ملف الحظائر وعن عملية 
االعتداء على األخ منعم عمرية

باملعتدي  وبشدة  أندد  أوال 
األمني  عمرية  منعم  األخ  عىل 
العام املساعد واعترب ما أقدم 
عليه هذا الشخص هو اعتداء 

عىل االتحاد.
- هذا امللف شائك ومتشابك 
كثريا  طال  وقد  ومعقد 
االتحاد  يرتدد  مل  ذلك  ورغم 
وقد  حله  عىل  العمل  يف 
الجهد  النقابيني  من  استنفد 
ذلك  وأعترب  والوقت  والطاقة 
بالكرامة  متعلقا  وطنيا  واجبا 
االنسان  انسانية  وتحقيق 

وتجسيدا لحق طبيعي ودستوري.
- أؤكد أن الحكومات املتعاقبة قد اختارت أشكال العمل 
التشغيل  ومرونة  والسخرة  االستعباد  لتكريس  الهش 
وإرضاء  املجتمع  من  واسعة  فئات  عىل  هيمنتها  لبسط 
جشع ونهم رأس املال وتطبيق توصيات صناديق النهب 
يف  واستطاع  االتحاد  عارضها  طاملا  سياسات  وهي  املالية 
املدعوم  بالحوار  وتسويتها  لها  التصدي  كثرية  مناسبات 

بالنضال )اآللية 16 واآللية 20 وحظائر ما قبل الثورة..(
بالسطو  إما  امللف  توظيف هذا  كثرية  أطراف  - حاولت 
عليه أو بتعطيله ووضع عراقيل أمام حله ولكّنها مل تفلح 
إال يف إهدار جزء طويل من عمر أعوان الحظائر وإطالة 
معاناتهم، وهو ما حذر منه االتحاد مرارا وتفهمه أغلبية 

من عامل الحظائر.
شامل  حل  عىل  مرصا  زال  وما  التنفيذي  املكتب  كان   -
ونهايئ للملف فرفض تقسيم أعوان الحظائر حتى ال يتّم 
إقصاء عدد منهم تحت أي عنوان ولهذا تصّدى للمناورات 
اللوم عىل االتحاد  إليها الحكومة لغاية إلقاء  التي تعمد 

وبّث اإلشاعات وزرع الفتنة بني أعوان وعامل الحظائر.
- االتحاد مرّص عىل إنهاء معاناة عامل الحظائر وفق مبدإ 
تسوية الوضعية )مبا يعني احتساب سنوات األقدمية يف 
العادي(  االنتداب  قانون  تطبيق  وتعليق  الحظائر  صيغة 

بعيدا عن التجزئة والتمييز واملناورات.

االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يتضامن مع األخ األمني العام
يهّم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل 

بإسمه  طارئة  بصفة  املجتمع  بصفاقس، 
األساسية  النقابية  الهياكل  كل  وبإسم 
والجهوية لكل القطاعات أن يعرّب ألخوتكم 
الهياكل  ولكل  لكم  املطلقة  مساندته  عن 
النقابية املركزية املسرية يف وجه ما تتعرّضون 
له من حمالت شيطنة رخيصة وصلت عند 
باللجوء  الرصيح  التهديد  إىل  منهم  البعض 
املعادية  أجنداتهم  لفرض  االغتيال  إىل 

بعض  مصالح  مع  واملتداخلة  والوطن  للشعب 
استعامريا  املدعومة  الرجعية  اإلقليمية  القوى 
وصهيونيا واملعادية لألمة العربية ولكل مسارات 

التحّرر الوطني واالنعتاق االجتامعي.

الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يضع  كام 
للشغل بصفاقس نفسه عىل ذّمة كل 
الهياكل النقابية املركزية املسرية دفاعا 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  عن 
الستهدافه  عبثا  يخطّط  من  وجه  يف 
لقضايا  واالنتصار  دوره  يف  والتشكيك 

الشعب والوطن.
كام ندعو جميع منظورينا إىل مزيد 
اليقظة ورفع منسوب الوحدة النقابية 
قلعتنا  عن  للدفاع  االستعداد  وإىل  املناضلة 
الحصينة بحامية مقرّاتها وأطرها النقابية املناضلة 
التطاول  نفسه  له  تسّول  من  بكل  التشهري  وإىل 

إعالم من الجامعةعىل أحفاد حّشاد وهياكلهم النقابية املناضلة.
 العامة للمتقاعدين

الوكالة  متقاعدي  كل  للمتقاعدين  العامة  الجامعة  تعلم 
للمتقاعدين  العامة  الجامعة  ان  والوقيد  للتبغ  الوطنية 
دون  املؤهالن  هام  بتونس  للمتقاعدين  الجامعي  والفرع 
والحقوق  واملعنوية  املادية  املطالب  عن  للدفاع  سواهام 
املكتسبة ملتقاعدي الوكالة وان ابواب الجامعة مفتوحة لكل 
الزمالء لالستفسار عن أي موضوع يهمهم علام ان متقاعدي 
عىل  أسبوعيا  خميس  يوم  كل  دوريا  يجتمعون  الوكالة 
الساعة العارشة صباحا مبقر الجامعة 9 نهج اليونان تونس.
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األخ األمني العام لالتحاد 
عند رئيس الجمهورية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس األربعاء 

لالتحاد  العام  األمني  قرطاج  بقرص   2020 جويلية   1

العام التونيس للشغل األخ نورالدين الطبويب.

السيايس  الوضع  إىل  اللقاء  خالل  التطرق  وتم 

لتحقيق  املنتظرة  واالستحقاقات  بالبالد  واالجتامعي 

تطلعات الشعب.

الحجة  مقارعة  رضورة  إىل  الجمهورية  رئيس  وأشار 

الدائم  االستعداد  مؤكدا  االختالف،  عند  بالحجة 

الشعب  إرادة  وتحقيق  الوطن  سبيل  يف  للتضحية 

وكرامته.

ويف ترصيح عقب اللقاء أفاد األخ  نورالدين الطبويب 

أنه أطلع رئيس الدولة عىل األوضاع االجتامعية جهويا 

السياسية  والتجاذبات  املناكفات  وتأثري  وقطاعيا، 

عليها.

مبارشة  املنتخب  الدولة،  رئيس  يف  ثقته  عن  وأعرب 

من الشعب، ليكون العنرص الجامع وصوت الحكمة 

والعقل إليجاد الحلول مع مختلف املكونات وإخراج 

بالدنا من املأزق االقتصادي الراهن ألنه عندما يصبح 

االقتصاد متينا ميكن حينئذ حل بقية املشاكل العالقة.

استقبل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم األربعاء غرة جويلية 2020 بقرص الحكومة بالقصبة األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل نور الدين الطبويب.

وأكد رئيس الحكومة باملناسبة عىل أهمية تواصل الحوار االجتامعي الهادف إىل تنقية املناخ االجتامعي وتجاوز اإلشكاليات العالقة وإيجاد الحلول ملختلف امللفات املطروحة يف اطار اجتامعي 

وسيايس مستقر يساعد عىل إيجاد الحلول املالمئة وتلبية انتظارات التونسيني وميّكن من تجسيم الربامج االجتامعية للحكومة وتنفيذ خطة االنقاذ االقتصادي.

وأبرز األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل أن اللقاء تطرّق إىل الوضع االجتامعي العام بالبالد وإىل املرحلة التي متّر بها مؤسسات الدولة مشريا إىل رضورة تجاوز التجاذبات وتباين وجهات 

السلبية  وتداعياتها  السياسية  النظر 

االجتامعية  املصلحة  تخدم  ال  التي 

واالقتصادية للبالد.

أن  الطبويب  الدين  نور  أوضح  كام 

للتطرق إىل جملة  اللقاء مثـّل مناسبة 

املناخ  بتنقية  املتعلقة  اإلشكاليات  من 

االجتامعي إضافة إىل عدد من امللفات 

أبرزها وضعيّات التشغيل الهّش خاصة 

النواب  واملدرسني  الحضائر  لدى عملة 

الحلول  إيجاد  أهمية  عىل  مؤكدا 

االجتامعية  تأثرياتها  وتجاوز  املالمئة 

واالقتصادية عىل البالد.

رئيس الحكومة يستقبل األمني العام لالتحاد العام التونسي للشغل

تصاعدت يف اآلونة األخرية حمالت التحريض والتشويه يف إطار هجمة ممنهجة 
عىل االتحاد العام التونيس للشغل تنفذها مجموعة شعبوية متشددة وتتبنى 

خطابا تحريضيا وعنيفا أفرزتها االنتخابات األخرية. وقد وصلت هذه التهديدات 
إىل الدعوات العامة بتصفية األمني العام للمنظمة الشغيلة أمام صمت مريب من 

عدد من حلفاء هذه املجموعة يف الربملان مام يؤكد أن ما يحدث اليوم ليس إال 
تواصال للمحاوالت اليائسة للتيارات االسالموية منذ2011 لرضب املنظامت الوطنية 

خط الدفاع األخري لدولتنا املدنية أمام ضعف نسيج األحزاب التقدمية وتواطؤ 
بعضها. محاوالت يراد من ورائها السيطرة عىل مفاصل الدولة والرجوع ببالدنا إىل 

مربع االستبداد.

إّن ائتالف صمود:
1/ ينبه الرأي العام من خطورة هذه املامرسات وما متثله من تهديد مبارش ألمن 

البالد واستقرارها ويدعو القوى الوطنية والتقّدمية، للتّصدي لهؤالء، وااللتفاف 
حول منظمة حشاد والتّنسيق املشرتك للّدفاع عن مكاسب دولة االستقالل واملسار 

الّدميقراطي والّنموذج املجتمعي التّونيس.
2/ يدعو لتحرك وطني ضد العنف السيايس وللمطالبة برفع اليد عن املرفق 

القضايئ وضامن استقالليته وحياده.
املكتب التّنفيذي الئتالف صمود

بيان مساندة 
لالتحاد العام 

التونسي 
للشغل
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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  وترسيح  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 بالترسيع 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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قّدم رئيس ما يسّمى بكتلة ائتالف الكرامة 
ترشيعية  مبادرة   2020 جوان   30 بتاريخ 
سبعة  املرسوم  تنقيح  إىل  تهدف  جديدة، 
جوان   24 يف  املؤرخ   2011 لسنة  ومثانني 
األحزاب  قانون  ينظم  والذي   ،2011
اىل  تهدف  مبادرته  أن  معتربا  السياسية، 
من  حالة  وخلق  السيايس  املناخ  تنقية 
االستقرار والكّف عن التشنج الذي يعيشه 

املشهد السيايس.
هذه املبادرة تدعو اىل إدخال تعديالت عىل 
والرابعة  الثالثة  خصوصا  املرسوم  فقرات 
يصبح مبقتضاها املرسوم أداة يف يد السلطة 
الذي  الحكومة،  رئيس  تحديدا  التنفيذية، 
يرى عن طريق الكاتب العام للحكومة، ما 

عن  يجّمده  ثُّم  عليه  فينبّه  للقانون،  مخالف  حزب  أي  كان  إذا 
طريق املحكمة االبتدائية بتونس، وفق ما يريد التّعديل.

لكن األكرث غرابة يف موضوع املبادرة الترشيعية هو أنها موجهة 
مويس  عبري  السيدة  حزب  وتحديدا  بعينها،  أحزاب  إىل  مبارشة 

وحركة الشعب.
نظامها  يف  »تعتمد  التي  األحزاب  تُحّل  بأن  يطالب  فالتعديل 
أسس  عىل  والتمييز  والكراهية  العنف  إىل  الدعوة  عىل  األسايس 
عىل  التمرّد  اىل  تدعو  أو  الدكتاتورية  متّجد  التي  تلك  أو  دينية 

الدولة«.
وهنا مربط الفرس، فالكالم الفضفاض الذي قيل يف طلب التعديل 
ال يعدو كونه محاولة غبيّة لرضب الخصوم من خالل سّن القوانني 
أن  لو  مثال  الدستوري  الحر  فالحزب  املقاس،  عىل  والترشيعات 
ندوة  أو  بالغ  أو  بيان  يف  أو  برملانية  جلسة  يف  تكلمت  رئيسته 
صحفية أو حتى يف اجتامع داخيل للجنة، وقالت »حركة اإلخوان 
بالتنبيه  آليّا  للعقاب  سيعرضها  ذلك  فإن  تونس«  فرع  املسلمني 
والتجميد والحل، ألنها ميّزت بقراءة مخلوف العبقرية بني إخوان 

مسلمني وإخوان غري مسلمني عىل أسس دينية.
كام أن وضع صورة الحبيب بورقيبة أمام النواب يف قاعة املجلس 
ميكن أن يؤّدي آليا اىل الحل بوصفه متجيدا للديكتاتورية يف نظرهم، 

وهنا سيكون »نظرهم« هو املرجع القانوين الوحيد، فالذي يرون 
فيه هم شهيدا للثورة عىل كل األحزاب السياسية ان تؤّمن عىل 
ذلك وان تثني عليه وتذكر مناقبه وإال فإنها تتعرض للحل، ومن 
يرون انه ديكتاتور عىل جميع األحزاب ان تسبّه وتلعنه وإال فإنها 
تتعرض للحل، وهو ما ينطبق هنا أيضا عىل حركة الشعب، التي 
ميكن ان تتسبب لنفسها يف الحل ملجرد أن تقول الشهيد صدام 
حسني أو القذايف رحمه الله او الزعيم الخالد جامل عبد النارص أو 
الرئيس بشار األسد، فكلها بنظر املرّشع الجهبذ الفّذ سيف الدين 
ال  وأن  تلعنها  أن  السياسية  األحزاب  عىل  ديكتاتوريات  مخلوف 
ترتحم عىل األموات منها وان ال ترفع صورا ألحدها واال عرّضت 

نفسها للحل.
املسبوقة  غري  العبقرية  الدميقراطية  وتحفيظ  تدريس  وملزيد 
عن  شيئا  تعرف  ال  التي  السياسية  ولطبقته  التونيس  للشعب 
الدميقراطية، فقد أضاف األستاذ أيضا ان من يدعو للتمرد والعنف 
يتعرض أيضا للحل، وهنا القصد واضح وبنّي، فمجرد الدعوة اىل 
التظاهر ضد الحكومة هي عنف ومترّد، ومجرّد التعرض للسلطة 
والتهجم عليها لفظيا والدعوة اىل إسقاطها سياسيا، هو مترّد ودعوة 
التجميد  يتوجب  وعليه  مخلوف  السيد  حسب  للعنف  رصيحة 

والحل.

وبهذا املنطق املعوّج، وبهذه اآلراء التي قال عنها 
ابن خلدون أنها تسود حني يتحكم سفهاء القوم 
يف مصري الدولة والناس، يريدون لجم كل األصوات 
ينتهجونها،  التي  التمكني  سياسات  تعارض  التي 
مخلوف  سيف  ان  والداين  القايص  يعلم  والتي 
ليس اال »باراشوكا« فيها ال يقدم عىل مبادرة مثل 
هذه إال إذا كانت بإيعاز من شيخ النهضة راشد 
للربملان  كرئيس  وضعه  يعد  مل  الذي  الغنويش، 
يسمح له أن يدخل يف هذه املعارك، وبات يعطي 
تتكفل بتصفية  اإليعاز فقط من بعدي، والبقية 
ولفرض  التمكني  ملزيد  األجواء  وتنقية  الخصوم 
اليه،  الوصول  يريدون  الذي  املجتمعي  النمط 
كل  وتكبيل  السياسية  الساحة  إفراغ  طريق  عن 
مقارنتها  ميكن  ال  وترشيعات  بقوانني  النشطاء 

حتى بتلك التي صدرت يف عهود الديكتاتورية.
الدميقراطية وحرية  أيضا فإن كل شعارات  املعوّج  املنطق  وبهذا 
طيلة  التخمة  حّد  البالد  أصابت  التي  الحريات  تلك  وكل  التعبري 
باالختالف،  تؤمن  ال  لعقلية  غطاء  إال  تكن  مل  سنوات،  عرش 
ايديولوجي وحقد سيايس أعمى ال يرى  ولتحّجر فكري وتعصب 
أوال،  واالغتيال  بالعنف  الخصوم،  بتصفية  إال  ملخططاته  نجاحا 
والدستورية  والترشيعية  القانونية  وبالتصفية  ثانيا،  وباالنتخابات 

ثالثا.
املشهد  يف  املتحكمون  يعتمدها  التي  اآلليات  أو  املناهج  وهذه 
للتوظيف  قابلة  عمل  آليات  املحصلة  يف  هي  اآلن،  الربملاين 
البالد  يف  الحيّة  القوى  عىل  وما  الُحّكام،  مصالح  وفق  وللتوجيه 
التي يرمي هؤالء إىل تحقيقها حتى  إدراك األهداف والنتائج  إال 
مربّع  اىل  عودة  متريرها  واسقاطها، ألن يف  لها  التصدي  يستطيع 
الديكتاتورية، مضافا اليها هذه املرة ديكتاتورية من نوع جديد، 
متزج الديني بالثوري باملافيوزي بالفساد، لتخرج خلطة من نظام 
هجني ال ميكن حتى فهم آليات اشتغاله وبرامج عمله، فقط ميكن 
مالحظة ومتابعة سلسلة الكوارث واملآيس التي سيخلفها، وعّدها 

وتبويبها، ليس أكرث.
* طاهر عيل 

حين يُفوّض السّفهاء لتشريع القوانين:

مبادرات للجْم األفواه وسعي محموم إىل الهيمنة وإقصاء اآلخر

استشارة لسنة 2020 
والسالمة  الوقاية  ووسائل  العمل  أزياء  القتناء  الثانية  للمرة  استشارة  اجراء  القرص  بلدية  تعتزم 

املهنية لفائدة العملة التابعني اطار البلدية بعنوان سنة 2020.
فعىل املزودين الذين تتوفر فيهم الضامنات الفنية واملالية الرضورية والكفاءات الالزمة لحسن 
انجاز الخدمات موضوع االستشارة بكافة فصولها والراغبني يف املشاركة ان يتصلوا مبقر بلدية القرص 
أيام العمل للحصول عىل ملف االستشارة )القوائم التقديرية( وترسل العروض دون االشارة اىل اسم 
العارض عن طريق الربيد أو مبارشة اىل مكتب الضبط ببلدية القرص باسم السيد رئيس البلدية وتحمل 
الظروف عبارة »ال يفتح استشارة اقتناء ازياء العمل ووسائل الوقاية والسالمة املهنية« وذلك يف أجل 
أقصاه يوم االثنني 03 / 08 / 2020 عىل الساعة العارشة صباحا ويعترب ختم مكتب الضبط هو املرجع 
العارشة  الساعة  اليوم عىل  العروض، ويقع فتح الظروف يف جلسة علنية يف نفس  لتحديد صلوحية 

صباحا.
تقدم العروض كاآليت:

ظرف خارجي مغلق يحمل عبارة »ال يفتح استشارة خاصة باقتناء ازياء العمل ووسائل الوقاية 
والسالمة املهنية« يحتوي عىل الوثائق التالية:

التأكيد عىل األمثان املقرتحة  البلدية بعد تعمبريها مع  التي يتم سحبها من  التقديرية  القامئة   -
لكل فصل.

ويقع  بعينة  مدعم  غري  عرض  كل  ويطعن  فصل عىل حدة  لكل  املقرتحة  الفصول  من  مناذج   -
االحتفاظ بالعينات من طرف اإلدارة البلدية العتامدها عند تسلم املواد بعد امتام االستشارة يف حني 

يتم ارجاع باقي العينات اىل اصحابها بعد اسناد الصفقة.
- شهادة من املعرف الجبايئ للمشارك )باتيندة(

* مع املالحظة وان العرض الذي ال يحتوي عىل الوثائق والنامذج املطلوبة يعترب الغيا وال يعتمد به.

استشارة لسنة 2019 
لفائدة  املهنية  والسالمة  الوقاية  ووسائل  العمل  أزياء  القتناء  استشارة  اجراء  القرص  بلدية  تعتزم 

العملة التابعني لقانون اطار البلدية بعنوان 2019.

فعىل املزودين الذين تتوفر فيهم الضامنات الفنية واملالية الرضورية والكفاءات الالزمة لحسن انجاز 

الخدمات موضوع االستشارة بكافة فصولها والراغبني يف املشاركة ان يتصلوا مبقر بلدية القرص أيام العمل 

العارض عن  التقديرية( وترسل العروض دون االشارة اىل اسم  للحصول عىل ملف االستشارة )القوائم 

طريق الربيد أو مبارشة اىل مكتب الضبط ببلدية القرص باسم السيد رئيس البلدية وتحمل الظروف عبارة 

»ال يفتح استشارة اقتناء ازياء العمل ووسائل الوقاية والسالمة املهنية« وذلك يف أجل أقصاه يوم الجمعة 

31 / 7 / 2020 عىل الساعة العارشة صباحا ويعترب ختم مكتب الضبط هو املرجع لتحديد صلوحية 

العروض، ويقع فتح الظروف يف جلسة علنية يف نفس اليوم عىل الساعة العارشة صباحا.

تقدم العروض كاآليت:

الوقاية  ووسائل  العمل  ازياء  باقتناء  استشارة خاصة  يفتح  »ال  عبارة  يحمل  مغلق  ظرف خارجي 

والسالمة املهنية« يحتوي عىل الوثائق التالية:

- القامئة التقديرية التي يتم سحبها من البلدية بعد تعمريها مع التأكيد عىل األمثان املقرتحة لكل 

فصل.

- مناذج من الفصول املقرتحة لكل فصل عىل حدة ويطعن كل عرض غري مدعم بعينة ويقع االحتفاظ 

بالعينات من طرف اإلدارة البلدية العتامدها عند تسلم املواد بعد امتام االستشارة يف حني يتم ارجاع 

باقي العينات اىل اصحابها بعد اسناد الصفقة.

- شهادة من املعرف الجبايئ للمشارك )باتيندة(

* مع املالحظة وان العرض الذي ال يحتوي عىل الوثائق والنامذج املطلوبة يعترب الغيا وال يعتمد به.



الخميس 2  جويلية 2020 - العدد 1597  6
وطنية

التي نظرت يف  الشعب  االنتخابية مبجلس نواب  اللجنة  اتخذت 
عدة  الدستورية،  املحكمة  لعضوية  النيابية  الكتل  ترشح  ملفات 
قرارات متثلت أساسا يف  رفض جميع ملفات الرتشح املقدمة بصفة 
فردية أي التي ال تتضّمن ترشيحا صادرا عن كتلة نيابية وعددها 10 
ترشحات، وذلك لعدم توّفر مكتوب الرتشيح. كام تّم قبول ملّفينْ 
ورفض 9 ترشيحات بالنسبة إىل ملفات الرتشيح الصادرة عن الكتل 
النيابية وذلك لنقص يف الوثائق املطلوبة يف حي تّم إرجاء النظر يف 

5 ملفات إىل جلسة مقبلة.
رفضت  االنتخابية،  اللجنة  أن  الشعب  نواب  مجلس  وكشف 
جميع امللّفات املقدمة بصفة فردية وقبلت مطلبي اثني من ضمن 

الرتشحات املقّدمة من الكتل.
ولفت املجلس يف بيان صادر عنه إىل أن  اللجنة رفضت جميع 
ترشيحا  تتضّمن  ال  التي  أي  فردية  بصفة  املقدمة  الرتشح  ملفات 
ذلك  ومرّد  ترشحات   10 عددها  والبالغ  نيابية  كتلة  عن  صادرا 
عدم توّفر مكتوب الرتشيح تطبيقا ألحكام الفصل 11 من القانون 
األسايس عدد 50 لسنة 2015 املؤرخ يف 3 ديسمرب 2015 واملتعلق 
باملحكمة الدستورية والقرار املتعلق بفتح باب الرتشيحات لعضوية 

املحكمة الدستورية.
وأبرز انه بالنسبة إىل ملفات الرتشيح الصادرة عن الكتل النيابية، 
فقد تّم قبول ملّفينْ ترشيح ورفض 9 ترشيحات لنقص يف الوثائق 

املطلوبة وأنه تم إرجاء النظر يف 5 ملفات إىل جلسة مقبلة.
املحكمة  يف  عضوا  انتخب  كان  السابق  املجلس  بأن  وذكر 
الدستورية من املختصي يف القانون. وبأنه استنادا إىل ذلك تّم فتح 
باب الرتشيحات يف مرّشحينْ اثني من املختصي يف القانون ومرشح 

واحد من غري املختصي يف القانون.

سمري ديلو: إعادة فتح باب الرتّشحات وارد
أكّد رئيس اللجنة االنتخابية مبجلس نواب الشعب النائب سمري 
لعضوية  فردية  بصفة  املقدمة  الرتشح  ملفات  جميع  رفض  ديلو 

املحكمة الدستورية.
وأضاف ديلو أّن اللجنة االنتخابية قامت بفرز الرتشيحات لعضوية 
ملفات  توزعت بني 10  بلغت 20 ظرفا  والتي  الدستورية  املحكمة 
أخرى  ترشيح  وملفات  نيابية  كتلة  ترشيح  تتضمن  ال  فردي  ترشح 

مقدمة من كتل النيابية.
تهّم  نيابية  كتل  ترشيح صادرة عن  ملفْي  قبول  تّم  أنه  أفاد  كام 
كالًّ من عادل كعنيش محاٍم مختّص يف القانون وعز الدين العرفاوي 
أستاذ جامعي مختّص يف القانون، فيام تّم رفض 9 ترشيحات لنقص 
تهّم  ُمقبلة  إىل جلسة  النظر يف 5 ملفات  املطلوبة وإرجاء  الوثائق 
ملّف مرشح الئتالف الكرامة و4 آخرين تّم ترشيحهم من قبل كتلة 

»قلب تونس«.
مكتب  إىل  مراسلة  توجيه  تّم  أنه  ديلو  أفاد  السياق،  هذا  ويف 
مجلس نواب الشعب تتعلّق مبلّف ُمرشحي كتلة قلب تونس والبالغ 
عددهم 4، باعتبار أن الكتل النيابية ُمطالبة بتقديم ترّشح عن كل 

اختصاص مبا يعني 3 بالنسبة إىل املحكمة الدستورية.
النتخاب  املخّصصة  العامة  الجلسة  موعد  تأجيل  إمكانية  وحول 
أعضاء املحكمة الدستورية، أفاد ديلو أّن كل يشء مطروح يف انتظار 
قرار مكتب املجلس بخصوص املراسلة، ُمشريا إىل فرضية إعادة فتح 
أن  شأنه  من  ما  الدستورية وهو  املحكمة  لعضوية  الرتشحات  باب 

يؤّجل موعد انعقاد الجلسة.

غياب التوافقات
ويف الواقع فإن هذا األمر قد أثار استغراب الكثريين اذ أنه من بني 
26 ملّفا تّم تقدميها ملجلس نواب الشعب للرتشح لعضوية املحكمة 
الدستورية، مل يتّم قبول سوى ملفني اثنني وإرجاء النظر يف خمس 
التعطيالت  مسار  بأن  يوحي  مام  ملّفا   19 إسقاط  مقابل  ملفات 

إلرساء املحكمة الدستورية ما زال متواصال.
فهذا الهيكل القضايئ الذي نّص عليه الدستور الجديد ولنئ متّت 

املصادقة عىل القانون املنظم له منذ ما يزيد عن أربع سنوات مع 
بعض العرثات إال أّن طريقه نحو الرتكيز كان أكرث صعوبة إذ بقيت 
املحكمة الدستورية حبيسة قبّة باردو بعد سلسلة الجلسات العامة 

الفاشلة.
أكرث من ثالث جلسات عامة عقدت للتصويت عىل أربعة أسامء 
ولكن  املرشحني  من  عدد  بني  من  الدستورية  املحكمة  لعضوية 
جميعها باءت بالفشل باستثناء واحدة عقدت يف مارس من السنة 
وهي  وحيدة  شخصية  حول  اتفاق  إىل  النواب  توّصل  إذ  املنقضية 

روضة الورسيغني.
من  أعضاء  أربعة  انتخاب  يف  الذريع  للفشل  األسايس  والسبب 
 12 من  لها  املنظّم  للقانون  طبقا  ترتكّب  التي  الدستورية  املحكمة 
يف  بها  اإلخالل  أو  الربملانية  الكتل  بني  التوافقات  غياب  هو  عضوا 
القضايئ  الهيكل  تركيز هذا  تعطيل  تواصل  والنتيجة  البديل  الوقت 
الذي من املفرتض أن يركز سنة بعد املصادقة عىل القانون أي بعد 

جويلية 2015 بسنة واحدة. 
عديد  من  يتكّون  الذي  الحايل  الربملان  ملعب  يف  اليوم  والكرة 
األطياف السياسية ومطالب بوقف هذا النزيف من خالل التوصل 
إىل توافقات وعليه التمكن من انتخاب الشخصيات الثالث املتبقية 
لحّل هذه العقدة وتواصل املحكمة الدستورية طريقها ليكون دور 
من  نصيبهام  اختيار  يف  الجمهورية  ورئاسة  للقضاء  األعىل  املجلس 
هذه الرتكيبة )أربعة أعضاء لكّل طرف( طبقا ملا ينّص عليه القانون 

األسايس عدد 50 املؤرخ يف 3 ديسمرب 2015. 

عدم الجدية يف الرتشحات
وحسب أساتذة القانون الدستوري فإن اإلشكال يطرح خاصة يف 
ما يتعلق مبلفات املرتشحني التسعة الذين رشحتهم كتل نيابية وتّم 
رفض ملفاتهم شكال، فذلك يدّل عىل نوع من االستسهال من طرف 
أعضاء مجلس النواب ملسألة الرتشيح فضال عن غياب الجدية الالزمة 

للتعامل مع هذه املسائل املهّمة. 
هيئة  مع  التعامل  يف  الجدية  انعدام  استخالص  هنا  وميكن 
دستورية مثل املحكمة الدستورية والتي ستوفّر التوازن بني جميع 
السلطات العمومية. ولعله من شبه املستحيل أن يقع إرساء املحكمة 
الدستورية واستكامل انتخاب أعضائها يف هذه املدة النيابية يف ظل 
الخارطة السياسية الحالية وترشذم وتشظّي الرتكيبة النيابية يف مجلس 
الدستورية  املحكمة  قانون  بتغيري  القيام  تّم  إذا  إال  الشعب،  نواب 
والنزول بأغلبية الثلثني إىل أغلبية مطلقة أي أغلبية 109... زيادة عىل 
ذلك فإن اطمئنان كتل األغلبية يف الربملان إىل الهيئة الوقتية ملراقبة 
دستورية مشاريع القوانني هو أيضا عامل من عوامل عدم الجدية يف 
التعاطي مع الرتشيحات للمحكمة الدستورية. فالهيئة الوقتية ملراقبة 
القوانني هي هيئة ذات صالحيات محدودة وال  دستورية مشاريع 
ميكنها ضبط القوانني التي يسّنها النواب إال يف حالة وحيدة عندما 
يطعن فيها النواب، وذلك عىل عكس املحكمة الدستورية التي ميكن 
إرسائها.  القوانني يف حال  الطعن يف دستورية  للمواطن  من خاللها 
لكن بالنسبة إىل هذه الهيئة فاختصاصها محصور يف مراقبة دستورية 

مشاريع القوانني وليست لها صالحيات يف مجال مراقبة القوانني.
وبناء عىل ذلك وحسب املختصني يف القانون الدستوري فإن الكتل 
املؤثرة يف الربملان مطمئنة إىل هذه الهيئة. كام يبدو أن لدى هذه 
الدامئة  املؤسسات  إرساء  عن  بدالً  املؤقت  تأبيد  نحو  توّجه  الكتل 
عن  بدالً  القوانني  مشاريع  دستورية  ملراقبة  الوقتية  الهيئة  وتأبيد 
املهّمة  أن  حني  يف  دائم،  هيكل  وهي  الدستورية  املحكمة  ارساء 
األساسية للربملانيني هي إرساء املؤسسات الدستورية الدامئة واحرتام 

الدستور.

املحكمة  تنصيب  تخىش  األحزاب  أغلب  صواب:  أحمد  القايض 
الدستورية

وخاصة  الدستورية  املحكمة  تنصيب  حول  القائم  الجدل  وعن 
السابق  القايض  قال  اليوم،  اىل  تشكيلها  دون  حالت  التي  العوائق 

اإلدارية  باملحكمة 
أن  صواب  أحمد 
أغلب األحزاب تخىش 
من تنصيب املحكمة 
الدستورية وأن هناك 
عدة عوامل ادت اىل 
رغم  قيامها  عرقلة 
سنوات  خمس  مرور 
تقريبا بسبب الهوس 
األصيل وهو استمرار 
التأسيس  فرتة 
املواقع  الحتالل 
درجات  وبأكرب 
أصبحت  القرف 
السياسية  األحزاب 
ترشح  التي  هي 
ويف  معيينني  أناسات 
عن  كبري  بعد  هذا 
اختيار  أن  إذ  الحياد. 
منهم  قريبني  أناس 
مصالحهم  لخدمة 
املحكمة  صلب 
أما  الدستورية. 
السبب الثاين فيتمثل 
حسب القايض أحمد 
صواب يف كون طول 
استغرقها  التي  املدة 
الجدل حول املحكمة 
جعلت  الدستورية 
للغاية  صعبة  املهّمة 
األسامء  أن  مبا معناه 
كانت  التي  املعروفة 

مطروحة مل يبَق منها أحد تقريبا واألسامء التي لها وزن كبري أبعدت 
عىل غرار محمد صالح بن عيىس عميد القضاة وبعده سناء بن عاشور 
فيها  تعلن  للعموم  مفتوحة  رسالة  ونرشت  ترشحها  سحبت  التي 
انسحابها وكذلك الشأن بالنسبة إىل زهري بن تنفوس وهو من أكرب 
الربملانيني  القضاة باملحكمة االدارية. واعترب احمد صواب ان عديد 
والسياسيني يرون أنه يف غياب االسامء الكبرية يصبح تنصيب املحكمة 
الدستورية أمرا بغري أهمية. وأكد أنه شخصيا يرى انه وبالنظر اىل 
العروض املوجودة واألسامء املطروحة، يفضل أن ال يتم اآلن تنصيبها. 
عىل  االتفاق  دون  اآلن  حتى  حالت  التي  األسباب  آخر  عن  أما 
االسامء املرشحة للمحكمة الدستورية والذي اعتربه صواب األعمق 
باعتبارها  الدستورية  املحكمة  اهمية صالحيات  واألخطر هو مدى 
أهم من رئاسة الجمهورية وهي السلطة األعىل يف البالد وهي أعىل 
فيه  التونيس  الدستور  ان  والخطري  الربملان  أي  األصلية  السلطة  من 
ينّص عىل  الذي  الفصل ستة  الفصول حاملة أوجه عىل غرار  بعض 
املقدسات والتكفري وحرية الضمري ويحتاج إىل تأويالت كثرية وفيها 
لبس كبري. إذ تحتاج العديد من الفصول إىل قاٍض دستورّي ليقرأها 
ويرتجمها ويفرسها وبهذا املفهوم فإن املحكمة الدستورية الجديدة 
كتبت  التي  التأسيسية  السلطة  بعد  ثانية  تأسيسية  سلطة  ستكون 
الدستور وجعلت عددا من فصوله غامضة بحكم الوضع العام وقتها. 
السلطة  بني  أي  األبواب  بني  توازنا  تخلق  أن  هو  اليوم  واألصعب 
التنفيذية وتعطي معايَن وتفسريات فيام يتعلق  القضائية والسلطة 
بالفصل ستة وتفرس حدود حق اإلرضاب. وبالتايل فإن هناك سلطة 
تأسيسية أوىل كتبت الدستور وسلطة تأسيسية ثانية مهمتها قراءة 

الدستور وترجمته وتفصيله وهي األصعب.
* حياة الغامني

الحسابات السياسية تعطل من جديد تنصيب املحكمة الدستورية..

هل تتعمد األحزاب تعطيل تنصيب املحكمة الدستورية خوفا على مصالحها؟
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املؤمتر  عىل  لالتحاد  العام  االمي  الطبويب  نورالدين  األخ  أرشف   
التاسع للجامعة العامة للمياه وذلك يوم 30 جوان 2020 بأحد النزل 
النقابية  املركزية  عضو  الساملي  الدين  صالح  االخ  برئاسة  بالحاممات 
املكتب  اعضاء  وبحضور  والدواوين  العمومية  باملنشآت  املكلف 
التنفيذي الوطني االخوة منعم عمرية وسامي الطاهري وسمري الشفي 
وعدد من اعضاء الهيئة االدارية الوطنية ومبشاركة 87 نائبا تحت شعار 
العام  الكاتب  الشارين  حسي  االخ  االشغال  افتتح  قوة«  االتحاد  »يف 
املتخلية عملت عىل  القطاعية  القيادة  ان  أكد  الذي  للجامعة  املتخيل 
وبانعقاد  النقايب  بالحضور  إيجابيا  تصاعدي  املياه بشكل  تطوير قطاع 
ما  إىل  جدد  ومبنخرطي  للمنظمة  االنتساب  وتكثيف  املسرّية  الهيئات 
تم  املكاسب  ان عديد  وبّي  أساسية جديدة  ونقابات  الضعف  يقارب 
إىل  األعوان  لفائدة  محرتمة  مالية  وأرقام  جديدة  بعنتاوين  حصدها 
جانب الزيادات يف االجور التي حققها االتحاد فضال عن تعزيز الوحدة 

وصالبة الجبهة الداخلية للقطاع.
* شيطنة االتحاد

جهة  تجمع  عن  تحدث  املؤمتر  رئيس  الساملي  الدين  صالح  األخ 
صفاقس االخري الذي اوجع اعداء املنظمة الذين وصل به االمر إىل إباحة 
سفك دماء االمني العام وعّرج عىل مدى استقاللية القضاء واستعامله ضد 
النقابيني مؤكدا متسك االتحاد باستقاللية القضاء والفصل بني السلطات 

والدفاع عن نقابييه.
الفكرية  االتحاد هو مرجعيتهم  اعداء  مع  الخالف  ان جوهر  وبني 
التكفريية ومدنية الدولة واستحقاقات الشعب وحقه يف خرياته وثرواته 

والدفاع عن التشغيل والتنمية.
 من ناحية أخرى استعرض االخ صالح ما يحاك للمنشآت العامة من 
مؤامرات مبا فيها رشكة الصوناد وعّرج عىل الزيادة يف االجور يف القطاع 
املكتب  عامة تحت ارشاف  تجمعات  افرزته  تاريخي  اثر محرض  العام، 

التنفيذي والتي اعطت أكلها.
اىل  السلطات  عمدت  والتي  والفالحة  بالصحة  وقع  ما  إىل  ولفت 
تجاهل القانون يف عالقة بتنظيم الجلسات الصلحية التي كانت صورية 
آليات  استنباط  اهمية  إىل  النزاعات وأشار  لفّض  اي مساع  تتضمن  ومل 

أخرى للضغط والنضال.
كام أبرز تداعيات الوضع الوبايئ ما جعل عديد امللفات ترحل اىل 
مواعيد اخرى وعّرج عىل اتفاق 2018 الخاص بدميومة عموميتها وهو 
االمر الذي مل يجد له سبيال لالنعقاد اال يف مؤسسة وحيدة فقط وبني ان 
الحكومة ليس لها اي رؤية للنهوض باملؤسسات العمومية اال عرب الرشيك 
اسرتاتيجي يف اطار الرشاكة بني القطاع العام والخاص او التفويت الكيل 
املياه  رشكة  النقاذ  التنبيه  يجب  لذلك  الصوناد،  رشكة  ذلك  فيها  مبا 

والتصدي لسلعنة املاء واخضاعه للربح.
فضال عن ذلك ملف مرشوع القانون مبا سمي بحوكمة املؤسسات 
العمومية والذي تم تحويله اىل مجلس النواب دون ترشيك االتحاد مربزا 
اتجاه  يف  املؤسسة  تدفع  انها  مبا  العمومية  املنشآت  عىل  ذلك  خطورة 
النقد  صندوق  المالءات  تنفيذا  فيها  التفويت  او  االسرتاتيجي  الرشيك 

الدويل والبنك العاملي وقاموا بشيطنة املؤسسات حتى عرب االتهامات.
وأكد انه سيتم تنظيم تحركات نضالية ضد مرشوع حوكمة املؤسسة 
العمومية القايض بفتح الباب يف كل املؤسسة للتفويت الجزيئ او الكيل 
يف املؤسسات وهذا ما يفرس حمالت الشيطنة ضد االتحاد الذي يتصدى 

الحيوية  التفويت يف املؤسسات  البالد ومساعي  ملشاريع نهب وخريات 
وامالءات الدوائر املالية العاملية وهذا ما يفرض الوحدة النقابية والتصدي 
لكل املؤامرات الداخلية والخارجية التي تُحاك ضدها والتحصني الداخيل.

* لن نتنازل عن تونس
عىل  املياه  قطاع  الطبويب  نورالدين  االخ  شكر  كلمته،  معرض  يف 
ان  وبنّي  الوطنية،  الرشكات  دميومة  عىل  الحفاظ  معارك  يف  مساهمته 
معركة صفاقس هي سياسية بإمتياز عنوانها رضب االتحاد، القوة الوطنية 
واالجتامعية الوحيدة التي تدافع عن السيادة الوطنية وعن خريات البالد 
الفتا اىل محاوالت رضب االتحاد منذ مدة وأكد ان الدميقراطية هي خيار  

اسرتاتيجي يف املنظمة.
وعن  شهدائها  دم  وعن  تاريخها  عىل  مؤمتنة  املنظمة  ان  أكد  كام 
املامرسة الدميقراطية وعن قوانينها مربزا ان حرية التعبري مضمونة داخل 
اطر االتحاد، ومن يأيت ضد ذلك فقوانني االتحاد تصد اي متجاوز واي 

متواطئ أو خائن.
والتي  الثورة  من  سنوات   10 تقييم  عىل  عّرج  العام  االمني  االخ 
واالنتقال  التنمية  عطلت  التي  واملناكفات  بالتجاذبات  اتسمت 
التمييز بني  الدميقراطي يف البالد، يف هذا السياق اكد االخ االمني العام 
الرشعية واملرشوعية باعتبار ان الشعب مل يقدم صكا عىل بياض للذين 
انتخبهم وزاغوا عن وعودهم، وبني ان جملة »نحن قادمون إىل باردو« 

تعني تعديل البوصلة.
بني  ملكا الحد وهو عقيدة  ليس  الدين  ان  ابرز  اخرى،  ناحية  من 
يتحمل  ان  املفروض  من  سيايس  لحزب  ملكا  وليس  ومخلوقه  الخالق 
مسؤولية النهوض بالبالد وليس تقسيم  الناس بني كافر ومؤمن واستغالل 

الدين للوصول اىل املوقع.
وعّرج األخ االمني العام عىل الوضع االقتصادي واالجتامعي الخطري 
ولالتحاد  باالوضاع  النهوض  عىل  املتعاقبة  للحكومات  الرؤية  وغياب 
املؤسسات  وعمومية  دميومة  عىل  وللحفاظ  للتنمية  وبرامجه  تصوراته 
نتنازل عن تونس لقوى الرش كلفنا ذلك ما كلفنا  العمومية وقال »لن 
واختتم االخ نورالدين كلمته بالتعريج عىل القضية الفلسطينية ورضورة 
توحد قوى الخري يف العامل لتكون فلسطني بوابة للسالم، كام اكد نضال 

االتحاد ضّد امليز العنرصي.
* تكريم وعرفان بالجميل

هذا وتم تكريم املرحوم زهري الدين السليني كام تم تكريم كل من 

االخوة شكري بايل ورضا تاجي وسامل املحمودي وعبد الله جبنون وهشام 
الحسومي وحبيب اليانقي ومحمد كردوس ونرصالدين بكار ملا قدموه 

من مساهمة نضالية يف االتحاد ويف قطاع املياه.
* قضايا وملفات

والنقابية  الوطنية  والقضايا  امللفات  لنقاش  مناسبة  كان  املؤمتر 
والقطاعية، مع التوقع امام الوضع االجتامعي املزري وحمالت الشيطنة 
قيموا  كام  النيابية،  الفرتة  قيموا  كام  الشغيلة  املنظمة  ضد  واالتهامات 
الفرتة النيابية الفارطة ومختلف النضاالت التي خاضها القطاع من اجل 

تحسني االوضاع املادية واالجتامعية لالعوان.
واجور   الرشكة  بدميومة  املتعلقة  القرارات  عىل  تدخالت  وعرّجت 
مرشوع  من  انطالقا  االدارة  مجلس  اعضاء  بعض  مع  والخالف  االعوان 
اعادة الهيكلة )P50( الهادف اىل تقسيم الرشكة إىل اقاليم كربى يسمح 
جديد  تنقيح  وصياغة  املرشوع  اسقاط  وتم  للخواص  وبيعها  بتفتيتها 
للهيكل التنظيمي الصادر سنة 2002 متت املصادقة عليه سنة 2019، اىل 
جانب طرحهم للسيادة الوطنية عىل قطاع املياه ومنها الرصاع الترشيعي 
املطروح مع الحكومة عىل قانون عدد 9 لسنة 1988 والنظام االسايس 
العام 78 لسنة 1985 واملرتبط عضويا مبراجعة وتنقيح النظام االسايس 
والحسم  املعركة  هذه  يف  االنتصار  عىل  والعمل  الرشكة  العوان  الخاص 

فيهام.
القطاعية  القيادة  تهتم  ان  اكدت تدخالت رضورة  اخرى  من جهة 
الجديدة باعادة صياغة وتنقيح مذكرة االدارة العامة  املتعلقة بالساعات 
املرأة  االنتساب واستقطاب  النقايب ودعم  بالتكوين  االضافية واالهتامم 
ادراج  مطلب  لتحقيق  النقابية  املركزية  مع  التنسيق  ومزيد  العاملة 
املقدرة  تحسني  عىل  عالوة  االسايس  االجر  ضمن  االجور  يف  الزيادة 
الرشائية من خالل تطوير مقدار تذاكر االكل وكل املنح حسب الخطط 
املهنية واسرتجاع املصاريف للدراجة النارية وتعميم  منحة القفة عىل 
اعوان النظافة والحراسة وأعوان محطات املعالجة يف الصيف والتمسك 

باملفاوضات االجتامعية قطاعيا.
االدارية  اللجنة  اعضاء  دعوة  وجوب  عىل  املؤمترون  شدد  كام 
استكامل  بعد  الداخلية  والرتقيات  املناظرات  مبلف  للمطالبة  املتناصفة 

االنتدابات الخارجية لسنوات 201 ـ 2015.
لكل  املهني  التدرج  مبراجعة  تدخالت  طالبت  اخرى،  جهة  من 
وتعزيز  القطاع  مبتقاعدي  اكرث  االهتامم  عن  فضال  املهنية  املسالك 

وحدتهم ومواصلة اهتامم الجامعة العامة للمياه بهم.

* تفاصيل االنتخابات
النتائج  للمياه  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  انتخابات  أفرزت 

التالية نقدمها بالتفاصيل كااليت:
حسني الشارين 79 صوتا )كاتبا عاما(، الهاشمي عبيد 68 صوتا، عبد 
والترشيع(، سهام صواب 75 صوتا  )الدراسات  قرارة 70 صوتا  الوهاب 
)الشباب واملرأة العاملة(، حافظ القدي 74 صوتا )الحامية االجتامعية(، 
)العالقات  صوتا   78 الورتاين  إميان  )االعالم(،  صوتا   72 طويجني  محمد 
الداخيل(، سمري سكر 72  )النظام  بوعجيلة 71 صوتا  الخارجية(، خالد 

صوتا )االنخراطات واملالية(.
* صربي الزغيدي/صور منترص العكرمي

املؤمتر العادي التاسع للجامعة العامة للمياه:

تجديد الثقة يف األخ حسني الشارني كاتبا عاما 
وال تفريط يف ديمومة وعمومية الصوناد
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األخ كامل سعد يف التجمع العاميل بتوزر
الحكومة مخطئة حني تريد تحميل األزمة للشغالني وللفئات الكادحة

تنفيذا لتوصيات الهيئة اإلدارية الوطنية املنعقدة 
 2020 جوان   27 بتاريخ  املناضلة  صفاقس  مبدينة 
والداعية إىل تنظيم سلسلة من التجمعات العاملية 
والتحركات النضالية التصاعدية انتظم بدار االتحاد 
الجهوي للشغل بتوزر تجمعا عاّمليا حاشدا ترأسه 
املكلف  املساعد  العام  األمني  سعد  كامل  األخ  
التشكيالت  كل  له  تداعت  وقد  الداخيل  بالنظام 
بأعداد  الجهة  معتمديات  مختلف  من  النقابية 

غفرية وسط حضور إعالمي الفت.
ونشيد  الوطني  بالنشيد  التجمع  افتتح  وقد 
املنظمة  بفداء  الحارضين  هتاف  وسط  االتحاد 
الشهيد  ذكرى  واستحضار  إليها  باالنتامء  واالعتزاز 

فرحات حشاد.
العام  الكاتب  الهاديف  عيل  محمد  األخ  وأشاد 

لالتحاد الجهوي لللشغل بتوزر بتلبية الدعوة والحضور ووجه تحيات خاصة لقطاعات الصحة والفالحة 
واملالية ولعملة الحضائر الذين خاضوا مؤخرا سلسلة من التحركات النضالية واإلرضابات دفاعا عن مصداقية 
التفاوض والتزام االتفاقيات. كام أشار األخ الكاتب العام إىل ما يحاك ضد املنظمة من مؤامرات ودسائس 
من طرف جهات سياسية باتت معلومة وسافرة الوجه يف عدائها للشغالني وذكّر باألدوار املرشفة التي لعبتها 

املنظمة يف الدفاع عن الفئات الهشة والتزامها مبواصلة الدفاع عنها من منطلق مبديئ.
أما األخ كامل سعد فقد أشاد بانضباط الحضور ووفائهم ملنظمة حشاد واستعرض التحديات التي متر 

يف  االتحاد  يلعبه  الذي  والدور  البالد  بها 
الدفاع عن منظوريه أمام نزوع الحكومات 
والفئات  للشغالني  األزمة  لتحّمل  املتعاقبة 
أشكال  لكل  االتحاد  رفض  وجدد  الكادحة 
ومستحقات  املوظفني  مرتبات  السطوعىل 
عامل  قضية  عىل  عرج  كام  املتقاعدين 
األخ  عىل  اآلثم  باالعتداء  فندد  الحضائر 
منعم عمرية من أحد املندسني  موضحا أن 
متواصال  مازال  امللف  هذا  لفض  التفاوض 

ولن يتخىل االتحاد عن دوره فيه.
إىل  التجمع  ختام  يف  الكلمة  وأحيلت 
الكاتب العام لنقابة الحضائر بالجهة تقديرا 
ملعاناة هذا القطاع املهمش فأثنى عىل دور 
املنظمة  يف إسنادها ملطالب عامل الحظائر 
واستنكر أيضا االعتداء عىل األخ منعم عمرية وتربّأ من مرتكبه واصفا إياه باملندس كام نحى بالالمئة يف نفس 
الوقت عىل مختلف القطاعات التي رأى أنها مقرّصة يف دعم  ومعاضدة نضاالت القطاع داعيا إىل مزيد 

التضامن العاميل لفّض هذا امللف مبا يرجع الحقوق إىل أهلها.
وتجديد  والوطني  الجهوي  النقايب  الوضع  من  الجهة  مواقف  تضّمنت  الئحة  بإصدار  التجمع  واختتم 
املساندة املطلقة للمكتب التنفيذي الوطني ولألخ األمني العام نور الدين الطبويب أمام التهديدات الجبانة 

التي صدرت عن بعض خاليا اإلرهاب والتطرف.

* خالد العقبي

الئحة االتحاد الجهوي للشغل بتوزر
 1 االربعاء  يوم  املجتمعني  النقابية  اإلطارات  ندوة  أعضاء  نحن 
جويلية 2020 بدار االتحاد الجهوي للشغل بتوزر برئاسة األمني العام 
املساعد املسؤول عن النظام الداخيل األخ كامل سعد وبعد تدارسنا 
االقتصادي  الوضعني  لتدهور  ومتابعتنا  ووطنيا  العام جهويا  للوضع 

واالجتامعي فإننا:
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  اىل  باالنتامء  اعتزازنا  عن  نعرب   -
ووفائنا لرسالته الوطنية واالجتامعية والتزامنا املبديئ وانحيازه لقضايا 

شعبنا ومطالبه يف العيش الكريم.
نقابيات ونقايب جهة صفاقس ونجاحهم يف رص  نثمن نضاالت   -
والتشويه  العنف  عصابات  وتحدي  الوحدة  وتجسيد  الصفوف 
الضغوطات  رفض  اىل  القضاء  وندعو  رساحهم  بإطالق  ونطالب 
ونزاعات التشغيل كام نحيي نضاالت القطاعات التي نفذت ارضاباتها 

بنجاح من أجل الدفاع عن كرامتها ومكاسبها.
التونيس  العام  االتحاد  ضد  املمنهج  التشويه  نستنكرحمالت   -
النقابيني  يف  التشكيك  عرب  الفتنة  وبث  العام  الرأي  وتأليب  للشغل 
استهداف  ذلك  كل  من  الغاية  مواقعهم  مبختلف  االتحاد  وهياكل 
املنظمة ملنعها من االضطالع بدورها واداء مهامها النضالية دفاعا عن 

القضايا الوطنية واالجتامعية واالقتصادية الحارقة.
العام  األمني  األخ  دماء  لسفك  البغيضة  الدعوات  بشدة  ندين   -
نورالدين الطبويب ونعلن تجند الجهة للدفاع عن االتحاد وعن رموزه 
ويف مقدمتهم األخ األمني العام وندعو السلط األمنية والقضائية اىل 
ائتالف  من  والقريبة  والقتل  العنف  عىل  املحرضة  الصفحات  تتبه 

الرش.
- نعترب االعتداء الذي تعرض له األخ املناضل منعم عمرية األمني 
عىل  صارخا  اعتداء  العمومية  الوظيفة  عن  املسؤول  املساعد  العام 
املتواصل  لتالعبه  الحكومي  الطرف  مسؤوليته  يتحمل  املنظمة 
ونعلن  الحضائر  الهش وعامل  التشغيل  امللفات ومنها  بالعديد من 

تضامننا معه ودفاعن
ا عن قيادات املنظمة.

ونسجل عىل الصعيد الوطني:
- تفاقم األزمة االقتصادية واالجتامعية يف البالد وسعي الحكومات 
التي  األزمة  هذه  مسؤولية  وحدهم  الشغالني  تحميل  اىل  املتعاقبة 
كانوا هم السبب الرئييس فيها بسبب خياراتهم الالوطنية والالشعبية 
ومحاولة  لألجنبي  الوطنية  املؤسسات  يف  التفريط  نحو  وتوجههم 
املس من أجور الشغالني ورضب مكاسبهم االجتامعية عوض البحث 

هذه  واقع  ودراسة  الرضيبي  التهرب  مقاومة  يف  عادلة  حلول  عن 
املؤسسات.

- تلكؤ الحكومة يف احرتام التزاماتها وتعهداتها تجاه االتحاد العام 
التونيس للشغل.

ظل  يف  الدولة  مفاصل  جميع  يف  وانتشاره  الفساد  استفحال   -
االفالت من العقاب. 

ونسجل عىل الصعيد الجهوي:
- ان األوضاع االجتامعية والصحية والتعليمية والبيئية يف جهة توزر 
مزرية وان مظاهر التنمية فيها غائبة مام ادى اىل ارتفاع نسبة البطالة 
بني ابناءها وخاصة يف قطاع السياحة من غلق للوحدات السياحية 
ووكاالت االسفار واتساع رقعة الفقر وتعميق املعاناة وزيادة اإلحباط 
لدى عموم الناس بسبب متادي الحكومة يف سياسة التهميش وحرمان 
الحقيقية  السياسية  االرادة  وغياب  ومكاسبها  حقوقها  من  الجهة 

لالهتامم بها والتعامل الجاد مع مشاغلها وحاجياتها.
- حرصنا عىل مقاومة كل أشكال التشغيل الهش عىل غرار عامل 

الحضائر وعامل القطاع السياحي واملطالبة بتسوية وضعيتهم.
- ان القطاع الخاص الوحيد بالجهة هو قطاع السياحة الذي يعاين 
ندعو  لذلك  السياحية  الوحدات  غلق  من خالل  والبطالة  التهميش 
السلطة اىل ايجاد حلول عاجلة لهذا امللف وبعث مشاريع تنموية 

صناعية وفالحية تساهم يف تنويع النشاطات يف الجهة.
مجمل  باهتامم  يتابعون  اذ  النقابية  االطارات  ندوة  اعضاء  ان   *

هذه األوضاع ويؤكدون عىل: 
- مطالبة الحكومة باحرتام األجال املتفق عليها وااللتزام بتطبيق 

مخرجات املجالس الوزارية الخاصة بالجهة.
للدفاع عىل حقهم يف  ومناضالتها  توزر  مناضيل جهة  استعداد   -

التنمية والتشغيل وحق ابناءها يف حياة كرمية.
املعادين  استهداف  من  املنظمة  حرمة  عن  للذود  تجندنا   -
النقابية  القيادات  من  للنيل  واملخططني  والكارهني  والحاقدين 

التاريخية والحالية.
- يقظتنا يف مواجهة كل ما يشكل انحرافا باملجتمع عن مشاغله 
االقتصادية  للخيارات  الخطرية  التبعات  ومنها  الحقيقية  وقضاياه 

واالجتامعية.

* األمي العام املساعد املسؤول 
عن النظام الداخيل  كامل سعد  

النقابة العامة ملتفقدي املدارس 
االبتدائية:

دفاعا عن االتحاد ورموزه 
وقياداته

 
االبتدائيّة  املدارس  ملتفّقدي  العامة  للنقابة  التنفيذي  املكتب  نّدد 
الحقد  ودعوات  للشغل  التونيس  العام  االتّحاد  عىل  الرشسة  بالهجمة 
والكراهيّة والتكفري التي بلغت مداها بالدعوة إىل إهدار وسفك دماء 
للشغل  التونيس  العام  لالتّحاد  العام  األمني  الطبويب  الدين  نور  االخ 
بالعنف عىل األخ منعم عمرية  الجبان  الهمجي  االعتداء  إليها  ينضاف 
بالتدافع  يسّمى  ما  إطار  يف  مأجورين  قبل  من  املساعد  العام  االمني 

االجتامعي.
البيداغوجي  التفّقد  بيان له استعداد قطاع  النقابة يف  واكد مكتب 
للدفاع عن االتحاد ورموزه وقياداته الوطنيّة يف مقدمتهم األمني العام 
ببيان  ورد  ما  مثّن  كام  العنف،  وروابط  التكفرييّة  العصابات  وجه  يف 
الهيئة اإلدارية الوطنيّة املنعقدة بصفاقس يوم السبت 27 جوان 2020 
والتزامه املطلق بقرارتها ودعا كافة الهياكل القطاعيّة الوطنيّة والجهويّة 
توظيف  إىل  للشغل  التونيس  العام  باالتحاد  واملناضلني  واملناضالت 
للمنظّمة  املعادية  الجامعات  لهذه  للتصّدي  االفرتاضيّة  مواقعهم 
واالستعداد التام للمشاركة يف الفعاليّات التي ستلتئم دفاعا عن املنظمة 

والتزاما بقرارات الهيئة اإلدارية الوطنية.
* صربي الزغيدي
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يوسف الوسالتي

عن  إرضابا  الدولية  األرايض  ديوان  وموظفو  عامل  االربعاء  أمس  يوم  شّن 
واملركّبات  الضيعات  وكافة  املركزية  باالدارة   2020 جويلية  غرة  يوم  العمل 
واألرايض املسرتجعة بسبب تعنت وعدم تعاطيها االيجايب مع املطالب املهنية 

واالجتامعية املطروحة.
االعوان  االرضاب حقق نسبة نجاح محرتمة عكست مدى مرشوعية مطالب 
ومدى حرصهم عىل دميومة وعمومية مؤسستهم من االستهداف الذي تواجهه 

ومحاوالت إضعافه وإفالسه بغية التفويت والتفريط فيه.
وتطالب الجامعة العامة للفالحة بتسوية وضعية اإلداريني والتقنيني والعرضيني 
العملة  وترسيم   ،2015 سنة  يف  عليها  املتََّفق  للقامئة  طبقا   140 وعددهم 
واإلرساع  املعنية  للقامئة  طبقا  أقدمية  سنوات   4 تجاوزوا  الذين  العرضيني 

بإصدار الهيكل التنظيمي للديوان.
توجه غري جاد ومريب

وعىل امتداد الحكومات املتعاقبة، فقد كان التعاطي مع ملف ديوان األرايض 
أن  يستطيع  حتى  املادي  ودعمه  الديوان  هيكلة  فإعادة  جاد،  غري  الدولية 
يستثمر ويجد رواجه املادي ويسّوي وضعية األعوان مبختلف رتبهم وأصنافهم 
الديوان يف مختلف الجهات واإلدارة  أبناء  ويستجيب للمطالب املرفوعة من 
املركزية هي مسألة أساسية ال مجال للتنازل عنها، وقد وقع تداول ذلك أكرث 

من مرة.
يف هذا الصدد أبرز االخ عامر الزين الكاتب العام للجامعة العامة للفالحة أن 
باالتحاد  القانونية  الشؤون  العمومية وقسم  املنشآت  الدراسات وقسم  قسم 
قدموا تصورات إلصالح وضع املؤسسات العمومية مبا يف ذلك وضع الديوان، 
وكانت الرؤية هي اعادة هيكلة الديوان وإصالحه حتى يتجاوز الوضع املزري 

الذي يالقيه.
ويف املركبات والضيعات يوجد عامل يشتغلون 
بالحد األقل من األدىن من متطلبات العمل، 
فآليات العمل ال تستجيب لرضورة العمل من 
ان  كام  واملركبات،  بالضيعات  النهوض  أجل 
لالستعامل  صالحة  وغري  متهالكة  التجهيزات 
والدولة مل تقدم لالدارة العامة لتجديد وسائل 

العمل يف ظروف عادية، ورغم ذلك فاالعوان يجهدون انفسهم يف الحفاظ عىل 
الضيعات ألنها مصدر رزقهم الوحيد.

الزين ان مجمل هذه املشاكل كانت مضمنة يف محارض  ويضيف األخ عامر 
اتفاقات مع سلطة االرشاف من وزارة الفالحة ووزارة أمالك الدولة تقيض بدعم 
لالستثامر  خصبة  مسرتجعة  ارايض  من  وميّكن  هيكلته  واعادة  ماليا  الديوان 
فيها ليجد بالتايل توازنه املايل، مؤكدا ان نية الحكومة واضحة يف أن تذهب 

باملؤسسة يف اتجاه الزوال وانتاج نفس التجربة الفاشلة يف عهد بن عيل.
استثامر ضعيف للدولة

من  املسرتجعة  األرايض  من  املشعل  أخذ   1961 منذ  الديوان  تأسيس  ومنذ 
املستعمر، وكان لديه أحسن االرايض والهدف من انشاءه هو االستغالل االمثل 
حتى  بواجبه  الديوان  وقام  للمستعمر،  طائلة  أمواال  تدر  كان  التي  لالرايض 

الثامنيات من حيث االنتاج.
ويقول االخ يونس العلوي عضو الجامعة العامة للفالحة يف ترصيح ل»الشعب« 
أن املؤسسة تكاد تكون هي املشّغل الوحيد يف الجهة، فبض املعتمديات مثال 
متت إقامتها عىل ديوان االرايض الدولية كمنطقة تيبار مثال، وأبرز ان ال استثامر 
يف املؤسسة ضعيف جدا وآخر استثامر قامت به الدولة يعود اىل سنة 1980 
عن طريق قرض من هولندا وهذه ارادة سياسية من ِقبَِل الحكومات الضعاف 

الديوان وهناك نية لعدم النهوض به والعمل عىل سوء تسيريه وحوكمته.
ومعارك الدفاع عن الديوان تعود اىل الثامنيات حتى اليوم من أجل عمومية 
بكل  عملت  الحكومات  ان  العلوي  يونس  االخ  ويبني  دعمها،  عرب  املؤسسة 
جهدها عىل عدم دعم الديوان عرب قروض من دون فوائض وهذا االخري هو 

مطلب النقابيني، ليتبني أن هدف السلطات هو التفويت فيه.
ضمن  القارين  الفالحيني  العامل  إدماج  وجوب  عىل  شدد  النقايب  الطرف 
عملة اإلطار طبقا للنظام االسايس الجديد ومتكني االعوان والعملة من منحة 
املربم بني  لالتفاق  االضافية طبقا  والساعات  االموال  تداول  املسؤولية ومنحة 

االدارة العامة والجامعة العامة.
لالمر  طبقا  الهندسة  منحة  يف  الزيادة  تفعيل  رضورة  الجامعة  أكدت  كام 
للديوان،  االسايس  القانون  من   97 والفصل   2020 لسنة   73 عدد  الحكومي 
إضافة إىل تفعيل االمر الحكومي املتعلق برتب السلك التقني ومتكني االعوان 
التقنيني والعملة من املنحة املحدثة مبوجب االمر الحكومي الصادر يف جوان 

.2015
أعوان وموظفو الديوان يطالبون كذلك بتطبيق النظام األسايس للديوان عىل 
الرتقية  من  الرتب  لسقف  البالغني  ومتكني  املسرتجعة  االرايض  وعملة  أعوان 
إرجاع  عن  فضال  للديوان  األسايس  القانون  من   48 للفصل  طبقا  االستثنائية 

العملة املطرودين باملركب الخرضاء بسبيطلة.
بزمام  املاسكني  من  واضحة  خطة  هو  الدولية  األرايض  ديوان  يف  يحدث  ما 
الدولة والشعب  للخواض وحرمان  للتفريط فيه  العمق  الحكم عرب رضبه يف 
عرب  الخريات  انتاج  بإمكانها  أرايض وضيعات  تدرّها  طائلة  ثروة  من  التونيس 

حسن االستثامر فيها.
* صربي الزغيدي

 
 

ملصلحة من استهداف ديوان األراضي الدولية؟

صارت استقالة حكومة الفخفاخ من عداد املسلامت بعد أن 
طاردتها قضايا تضارب مصالح وشبهات فساد

برملانية  كتل  فشلت  إذ  إلقالته  التمهيد  يف  الفخفاخ  ونجح 
مقّدما  الحكومي  الفريق  توسيع  إجباره عىل  او  إقالته  وازنة يف 

بذلك هدية يف طبق من ذهب لخصومه. 
بعد  خاصة  الحكومة  رئيس  عىل  تضيق  بدأت  االزمة  دائرة 

مطالبة رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب بأن تكون 
الجلسة املخصصة مللف رئيس الحكومة غري علنية 

يف إشارة واضحة إىل ثقل امللف من ناحية وإىل 
رئيس  تدين  اخرى  شبهات  وجود  إمكانية 
الفخفاخ  حكومة  تسري  وهكذا  الحكومة 
وقلب  النهضة  حركة  وكّفت  حتفها  نحو 
تونس عناء محاربتها بعد ان أعلنا منذ فرتة 

رضورة توسعها وانفتاحها.
يف املقابل وبعد ان اصبح ملف شبهة فساد 

عام  رأي  برملاين وقضية  تحقيق  الحكومة موضوع  رئيس 
بامتياز خّفتت حركة النهضة من حّدة انتقاداتها للفخفاخ معّولة 
عىل نتائج التحقيقات لتحسم رصاعا ضّد رئيس حكومة مل ترتضيه 

منذ تعيينه وهو الحليف االسرتاتيجي لرئيس الجمهورية.
النأي  محاولة  إىل  يعود  النهضة  انتقادات  خفوت  مرّد  إن 

بنفسها وعن إفساد الحياة السياسية خاصة أن التحقيقات هي 
التي ستتكفل مبا كانت تسعى إليه ضمن السيناريوات املطروحة 
يف ظّل أزمة الحكم الحالية التي ال تخرج عن سياقات التصّورات 

التالية:
حتى  الوزراء  ألحد  صالحياته  الحكومة  رئيس  تفويض  ـ   1
نهاية التحقيق طاملا أن الدستور يسمح بذلك وميكن أن تستدل 
الحكومة  رئيس  منحه  الذي  بالتفويض  اإلطار  يف هذا 
السابق السيد يوسف الشاهد لوزير الوظيفة 

العمومية السيد كامل مرجان.
فهو  الثاين  السيناريو  أما  ـ   2
استقالة رئيس الحكومة التي سيكون 
الحكومة  استقالة  تتبعاتها  من 
رئيس  تكليف  نحو  واالتجاه  برّمتها 
تشكيل  أخرى  لشخصية  الجمهورية 
هذا  فإن  الحاالت  كل  ويف  الحكومة 
السيناريو الثاين سيرتك مبادرة تعيني رئيس الحكومة 

بيد رئيس الجمهورية.
3 ـ أما السيناريو الثالث فهو متّسك رئيس الحكومة برباءته 
الصفقة  الغاء  إىل  قد تفيض  والتي  التحقيقات  أدانته  وإن  حتى 
ما من شأنه  كل  والتنازل عن  الحكومة  مع  ابرمتها رشكته  التي 

ادانته هذا السيناريو هو الذي تحبذه ثالث كتل يف الربملان وهي 
قلب تونس واالئتالف والنهضة إذ ستسمح لها نتائج التحقيقات 
ومن  بها  الثقة  تجديد  عىل  تصويت  جلسة  اىل  الحكومة  بدفع 
ثَمَّ تتوىّل اسقاطها المتالكها أغلبية بسيطة قد تسمح لها بالقيام 

بهذا االمر.
وإذا حصل هذا السيناريو فإّن زمام املبادرة ستعود إىل الربملان 
إذ سيتوىل الحزب األغلب )الفائز األول( تعيني رئيس حكومة من 
طرفه، مدار الحياة السياسية هذه االيام هو قضية الحكم وايجاد 
املخرج األنسب ملا بعد حكومة الفخفاخ التي يبدو أنها سقطت 
أخالقيا بتورط يف اشرتاطات النهضة وأّولها توسيع الفريق الحاكم 
بإدخال قلب تونس مقابل حتى خروج التيار وحركة الشعب وما 
متهيد  إالّ  الشورى  مجلس  اجتامع  بعد  الترصيحات  يف  الخفوت 
سيناريو  الفخفاخ  الياس  مع  النهضة  تكّرر  قد  السيناريو  لهذا 
عنه  ستكشف  ما  هذا  جلبابها.  عليه  وترمي  الشاهد  يوسف 

املرحلة القادمة.

االستقالة وإعادة األمانة إىل الرئيس 
أم اإلقالة وعودة املبادرة للربملان؟

الفخفاخ في طريق غير سالكة:

أعوانه في إضراب عن العمل:

هل تعيد النهضة سيناريو 
الشاهد وتخرج الفخفاخ 

من جلباب الرئيس؟

االتحاد يكرم الفقيدة سليمة بوغديري
بكلية  العايل  التعليم  ألساتذة  األساسية  النقابة  تكرم 
الجامعية  األستاذة  النقابية  الفقيدة  روح  بتونس  العلوم 
الدين  نور  األخ  بإرشاف  فريحة،  حرم  بوغديري  سليمة 
الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل، وذلك 
يوم الخميس 2 جويلية 2020 بداية من الساعة الثالثة 
بكلية  الحييل  عيل  املحارضات  بقاعة  الزوال  بعد 

العلوم بتونس.

اهلل لطيف
التبيني  صابر  االخ  العزيز  صديقنا  تعرض 
والصناعات  السياحة  لجامعة  العام  الكاتب 
جعلته  مفاجئة  صحية  وعكة  إىل  التقليدية 
يخضع إىل مراقبة طبية وعىل اثر تحسن احواله 
تتمنى  ان  االتحاد  هياكل  كل  يسعد  الصحية 

االخ صابر شفاًء عاجالً.
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يتابع االتحاد الجهوي للشغل بجندوبة باستغراب الهجمة املمنهجة 
وقياداته  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  تستهدف  التي  واملتصاعدة 
اىل حد  ملنظمتنا وصلت  بعدائها  من طرف جهات سياسية معروفة 
التهديد بالتصفية لألخ األمني العام نورالدين الطبويب مرورا باالعتداء 
عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  عمرية  منعم  األخ  عىل  بالعنف 
الوظيفة العمومية يف اطار حملة شيطنة مسعورة يف وسائل التواصل 

االجتامعي واملنابر االعالمية وغريها من الفضاءات واملناسبات.
الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  فإن  الخطري  الوضع  هذا  وإزاء 

للشغل بجندوبة يسجل ما ييل:
- تضامنه املطلق والكامل مع األخ األمني العام نورالدين الطبويب 

واالخ األمني العام املساعد منعم عمرية.

له  تتعرض  عنف  أو  تهديد  بكل  الشديدين  واستهجانه  تنديده   -
قيادات املنظمة 

- تذكريه بأن االتحاد العام التونيس للشغل وكافة مناضليه وقياداته 
ال تثنيهم مثل هذه التهديدات عن لعب دورهم الوطني واالجتامعي 
وان مآلها الفشل مثل بقية الهجامت واملؤامرات التي حاولت تدجني 

االتحاد وإضعافه.
- تأكيده عىل ان ملف عامل الحظائر يتبناه االتحاد بصفة مبدئية 
وهو متمسك بتسويته عىل غرار ما تم ألعوان اآللية 16 وحظائر ما 
قبل الثورة من أجل إنصاف العاملني بهذه الصيغة واسرتداد حقوقهم 
الساحقة  األغلبية  عن  التخيل  اىل  الداعي  الحكومة  مقرتح  ويرفض 
منهم كام يؤكد ان بعض املندسني املأجورين الذين اعتدوا عىل األخ 

موقف  ميثلون  ال  عمرية  منعم 
عامل الحظائر.

تحقيق  بفتح  مطالبته   -
بهدر  فوري ضد كل من هدد 
الدماء ومارس العنف وكل من 

حرض وعمل عىل بّث الفتنة.
كاملة  املسؤولية  تحميله   -

ما  اإلرهابية  اإلجرامية  للحمالت  حد  لوضع  العمومية  السلطات  اىل 
خفي منها وما ظهر.

* عن املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بجندوبة
خالد العبيدي 

بيان االتحاد الجهوي للشغل بجندوبة

أعوان االستخالص واملحاسبة يُضطرون لإلرضاب:

كيف يعّطل وزير املالية استخالص أموال الضرائب 
من جيوب املتهرّبني؟

نّفذ يوم الخميس 25 جوان 2020  اعوان االدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص 
واالدارة العامة لالداءات وجميع مصالحهام الخارجية ارضابا يف كامل تراب الجمهورية  احتجاجا 
عىل عدم احرتام وتنفيذ االتفاقات املربمة بني سلطة االرشاف والجامعة العامة للتخطيط واملالية.
قرار االرضاب  جاء نابعا من الهيئة االدارية القطاعية االخرية التي ترأسها االخ منعم عمرية 
عضو املركزية النقابية والتي طالبت بالخصوص باحرتام الحق النقايب واالصدار الفوري للنظام 
االسايس الخاص بأعوان الهيئة العامة للجباية واملحاسبة العمومية واالستخالص اىل جانب االصدار 

الفوري لنتائج املناظرات الداخلية للرتقية بامللفات ملختلف الرتب لسنتي 2018 و2019 .
انقالب عىل االتفاقات

وحول املسار التفاويض بني سلطة االرشاف والجامعة العامة للتخطيط واملالية بنّي االخ عبد 
الله القمودي الكاتب العام للجامعة يف ترصيح ل«الشعب« أنه تم استكامل الجزء الكبري من 
املفاوضات مع وزير املالية السابق، وتم االنتهاء من ضبط الصيغة النهائية ملرشوع االمر املتعلق 
من النظام االسايس الخاص بأعوان سلك الجباية واعوان املحاسبة العمومية واالستخالص، وهي 
الصيغة النهائية املمضاة من طرف وزارة املالية يف شخص رئيس ديوان الوزير السابق وهو الذي 

يشغل االن كاتب عام الحكومة الحالية، عىل اساس انتظار نرش هذا االمر.
وأبرز االخ عبد الله أن هذا االمر مل يتم، ولفت اىل انه تم توجيه عديد املراسالت حول  امللف 
مع الوزير الحايل، ومتت برمجة جلسة وحيدة اثر صدور برقية التنبيه باالرضاب، وكانت جلسة 
تفاوضية عقيمة  حرضها االخ منعم عمرية عضو املركزية النقابية مل يتم فيها التوصل اىل اي 
نتيجة مع الوزير، هذا االخري الذي كان رافضا ملبدأ الحوار والنقاش يف جملة املطالب الخاصة 
بهذا السلك رغم ما أبداه الوفد النقايب من رصانة ومرونة وسط السلوك االستفزازي للوزير ما 

اضطر الطرف النقايب اىل إقرار االرضاب.
النقايب  الحق  احرتام  يتصدرها  والتي  االرضاب  مطالب  االربعة يف  املحاور  اىل  اشار  محدثنا 
باعتبار انقالب الوزير عىل التزامات وزارته وتجاهله ملبدأ استمرارية الدولة، واكد ان الطرف 
النقايب مل يجد اي تجاوب من الوزير بل ان ادارة الترصف يف املوارد البرشية التي كانت وراء عدم 

صدور الرتقيات، وهي التي لقيت تشجيعا من الوزير.
الوزارة اىل عقد جلسة عمل مع ديوان مساكن  املحاسبة واالستخالص  اعوان قطاع  ويدعو 
له، مشددين عىل وجوب  املنظم  االمر  تنقيح  تدخله مع  للنظر يف مجال  املالية  وزارة  اعوان 
لعدول  االسايس  النظام  من  والتبليغ  االجراءات  منحة  من  الثانية  املطة  من   3 الفصل  تفعيل 
عىل  عالوة  رصفها  سقف  وتحديد  واالستخالص  املراقبة  مبنحة  املتعلق  االمر  وتنقيح  الخزينة 
املراقبة  االعوان من منحة  بالزيادة يف مستحقات  املراقبة واالستخالص  الفوري ملنحة  االصالح 

والتحفيز يف اجل ال يتجاوز 15 جوان 2020.
اعوان القطاع يطالبون ايضا باسناد مستحقات االعوان والعملة من منحة الساعات السنوية 
لسنتي 2018 و2019 وتطبيق مبدأ الفصل بني امر الرصف واملحاسب يف خطة محاسب باملراكز 
سنوات  خمس  مبدأ  وإقرار  فيها  موضوعية  ومقاييس  معايري  وضع  مع  بالخارج  الدبلوماسية 

بالخطة وترشيك الطرف االجتامعي يف كافة مراحلها .
مراقبة  ومكاتب  املالية  بالقباضات  الشغورات  سد  أكدت رضورة  القطاعية  االدارية  الهيئة 
االداءات وتحسني ظروف العمل ومراجعة وتنقيح بعض الفصول يف مجلة املحاسبة العمومية 
الطرف  مع  املمضاة  االتفاقات  جميع  وتطبيق  العموميني  املحاسبني  ذمة  بتعمري  يتعلق  فيام 
النقايب وتلك الخاصة بسحب النظام االسايس للمركز الوطني لالعالمية بوزارة املالية عىل اعوان 

شبكة تونس للتجارة اىل جانب املطالبة بالغاء املساهمة التضامنية 1 باملائة.
الوزير واملتهربي من الرضائب

وزير املالية استخف مبطالب االعوان وتجاهل مبدأ استمرارية الدولة والتزاماتها السابقة مع 
أعوان القطاع يف انتهاك واضح للحوار االجتامعي ومصداقية التفاوض الجامعي، ويف هذا الصدد 
يرى األعوان أن الوزير بقرار حرمانهم من قانون يحميهم ويحمي مسارهم املهني ويحّفزهم 
عىل مزيد البذل والعطاء، فهو بذلك يعطّل كل إمكانيات العمل بكل حرفية واستقاللية وبالتايل 
فقد حرم امليزانية العمومية من سيولة مالية طائلة كان من املفرتض أن يستخلصها االعوان  من 

املتهربني من الرضائب والجباية.
يف هذا الخصوص أبرز االخ مختار الوحييش عضو الجامعة العامة للتخطيط واملالية يف ترصيح 
ل«الشعب« أن االعوان متمسكون بالنظام االسايس ألن فيه حامية قانونية لهم حتى يتسنى لهم 
استخالص امواال طائال من املتهربني من الجباية ةوالتي يعرفون اين مكانهم ، مشريا اىل ان يف 

غياب هذا القانون مواصلة لتهميش العون وتعرضه الدائم لالنتهاك...
أما يف عالقة بالخطوات املقبلة، كشف االخ عبد الله القمودي ان الهيئة االدارية القطاعية 
ستنعقد بالتنسيق مع املركزية النقابية وستتخذ قرارات تصعيدية يف مستوى املشاكل املزمنة 

التي يعيشها القطاع مع الوزير الحايل.
* صربي الزغيدي

وفد نقابي عند وزيرة العدل
انعقدت جلسة عمل بني وفد عن االتحاد العام التونيس للشغل برئاسة األخ منعم عمرية االمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية 
ثريا  الجامعة، والسيدة  بوقرّة كاتب عام  األخ حافظ  يتقدمهم  العقارية،  الدولة وامللكية  العدل وأمالك  العامة ألعوان وزارة  الجامعة  وأعضاء 
الجريبي وزيرة العدل وقد متحورت اعامل الجلسة حول جملة من املسائل املهنية الخاصة بسلك كتبة املحاكم وأعوان وإداريي العدلية عىل غرار 

ملف التكوين املستمر مبا يسمح مبزيد فتح آفاق الرتقية أمام األعوان إىل جانب مواصلة العمل عىل تحسني ظروف العمل باملحاكم.
وقد مثّن الطرفان خالل الجلسة الدور الذي يضطلع به كتبة املحاكم وأعوان العدلية يف ضامن استمرارية السري املنتظم ملرفق العدالة، وقد 
واستغالل  الرقمنة  اعتامد  تعزيز  من خالل  خاصة  املرفق  وتسيري  اإلدارة  منظومة  هيكلة  تطوير  أهمية  عىل  باملناسبة  الوزيرة  السيدة  أكدت 

التكنولوجيات الحديثة وحسن توظيفها لتعصري العمل اليومي للمحاكم واإلدارات الجهوية للعدل.

* رمزي

تعليق اإلضراب يف 16 بلدية بوالية املنستري
أقرت الهياكل النقابية املنضوية تحت االتحاد الجهوي للشغل باملنستري والجامعة العامة للبلديي مواصلة تنفيذ إرضاب العامل الذي كان 

مربمجا يومي 29 و30 جوان 2020 والذي تم تأجيله اىل يومي 02 و03 جويلية 2020 وتعليق اإلرضاب يف 16 بلدية بوالية املنستري من ضمن 

31 بلدية إثر حضورهم جلسة الحوار والتفاوض وابدائهم الرغبة يف التحاور ويف حل كل اإلشكاليات العالقة، خالل االجتامع املنعقد يوم الثالثاء 

30 جوان مبقر الوالية بإرشاف السيد املعتمد األول طارق البكوش وحضور 12 رئيس بلدية و4 كتاب عامي لبلديات وحضور السيدين محمد 

صالح الغضاب الكاتب العام املساعد لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري املكلف بالوظيفة العمومية ومكرم عاميرية كاتب عام الجامعة العامة 

للبلديي وحضور أعضاء الهيئة اإلدارية القطاعية للبلديي بجهة املنستري.

وتبعا لربقية اإلرضاب الصادرة عن االتحاد الجهوي للشغل باملنستري حول تنفيذ إرضاب جهوي بكافة بلديات والية املنستري يومي 02 و03 

جويلية 2020 بسبب عدم تفاعل بعض رؤساء البلديات مع الهياكل النقابية وعدم تعاملهم بجّدية يف املطالب املرشوعة واملطروحة يف 10 نقاط 

عىل حد تعبريهم، انتظم اجتامع بحضور مختلف األطراف النقابية وممثيل البلديات الحارضة إذ أكدت الهياكل النقابية عىل أنهم وجدوا صدا 

ورفضا للتحاور والنقاش مع ممثيل بعض البلديات قصد تنفيذ بعض املطالب املتفق عليها سابقا أو تلك تحددها مجلة الشغل والقوانني الجاري 

بها العمل ال سيام توفري زي الشغل والصحة والسالمة املهنية وتوزيع مادة الحليب ووصوالت األكل وفتح مناظرات الرتقية وتحسني وضعية 

املستودعات البلدية وأدوات العمل وإعادة تصنيف العملة لضامن حقوقهم فضال عن املطالبة باحرتام الحق النقايب وترشيك الطرف االجتامعي 

يف القرارات الخاصة بالعملة واألعوان.

وقد أبدى السادة رؤساء البلديات والكتاب العامني للبلديات فعاليات االجتامع الصلحي واملخصص لتقريب وجهات النظر بهدف توفري مناخ 

اجتامعي سليم داخل البلديات، استعداداهم لتنفيذ ما هو عالق من ضمن النقاط العرش الواردة يف برقية االرضاب مع مراعاة إمكانيات بعض 

البلديات الضعيفة التي تكاد تُؤمن خدماتها اليومية بفضل بعض املنح واملساعدات املسندة من الدولة.

وطالب رؤساء البلديات الهياكل النقابية برضورة افراد جذاذات يف املطالب املطروحة خاصة بكل بلدية عىل حدٍة الختالفها وتنوعها من بلدية 

إىل أخرى بهدف العمل عىل حلها والتفاوض يف شأنها مع النقابات األساسية التي اعتربوها رشيكا فاعال يف نجاح العمل البلدي والحكم املحيل.

وبدورها شّددت الهياكل املهنية متسكها مبواصلة تنفيذ اإلرضاب املربمج بالبلديات التي رفضت التفاوض والجلوس عىل طاولة الحوار يف انتظار 

ابداء حسن النية يف تحقيق هذه املطالب املرشوعة التي تعّد من حق العامل البلدي الذي كان دامئا احد اهم ركائز العمل البلدي وخاصة الجهود 

الجبارة التي بذلوها اثناء جائحة كورونا وجوبهت بالجحود من قبل البلديات عىل حد تعبريهم.
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أربعينية األخ عز الدين كريشان

الوفاء الدائم وتكريم مستحقّ 
تّم أمس االربعاء 1 جويلية 2020 بقاعة أحمد التلييل إحياء ذكرى وفاة الفقيد النقايب والحقوقي 
عز الدين كريشان الكاتب العام السابق للنقابة العامة لديوان البحرية التجارية واملوانئ بإرشاف 
األمي العام لالتحاد العام التونيس للشغل األخ العام نور الدين الطبويب وبحضور األمناء العامي 

املساعدين اإلخوة منعم عمرية وسامي الطاهري وحفيظ حفيظ ومحمد املسلمي وعائلة املرحوم 
وعديد الوجوه الحقوقية والنقابية حرضت تخليدا لذكراه.

مرّت عىل توديع أخي وصديقي العزيز هو مبثابة األخ األكرب أربعني 
يوما من وفاته عن عمر يناهز 76 سنة ودعناه الوداع األخري يوم 19 

ماي 2020.
إلتحق بالديوان سنة 1964 كمحلّل بقسم االعالمية باالدارة العامة. 
كّنا ننتمي للجامعة العامة لألشغال العامة الكاتب العام املرحوم األخ 
مصطفى الغريب ويف يوم 12 فيفري 1965 اثر احداث ديوان املوانئ 
القومية التونسية واثر ذلك تّم تأسيس النقابة العامة للديوان. كان 
املرحوم األخ عزالدين من مؤسسيها وعاش هذه املرحلة األخ حامدي 
بن سلطانة عضو النقابة العامة والذي سيقدم بسطة عن هذه املرحلة 
خاص  أسايس  نظام  احداث  يف  رشع  النقابية  املسؤولية  تولّيه  واثر 
بالديوان وترسيم جّل األعوان وادماجهم وتأمني جميع االختصاصات 
حراسة البضائع والجرارات البحرية واالرشاد البحري وعديد املصالح. 
املنظمة  الهجمة الرشسة عىل  اثر  وأثناء احداث 26 جانفي 19789 
من طرف السلطة زّج به يف السن وتّم ايقافه عن مزاولة عمله من 

ِقبَل البوليس السيايس ووقع اطالق رساحه يف 2 سبتمرب 1978.
كان أّول لقاء عزالدين كريشان أثناء املؤمتر االستثنايئ بڤفصة بتاريخ 
رفع  عىل  احتجاجا  املؤمر  قاطعنا  وقد   1981 أفريل  و30  و29   28
االستثناء عىل الزعيم الراحل الحبيب عاشور. ثّم يف املؤمتر االستثنايئ 
بسوسة أيّام 17 و18 أفريل 1989 وبعد ذلك تحّمل املسؤولية ككاتب 
عام النقابة العامة بداية من سنة 1991 وحينها كنت عضوا بالنقابة 
وجالل  عزوز  ومحمد  سلطانة  بن  حاّمدي  االخوة  صحبة  العامة 
الخياري وعيل الفهيمي وكان نائبا يف املؤمتر الثامن عرش بالكرم سنة 
و8   7 بتاريخ  بجربة  االستثنايئ  واملؤمتر  التاسع عرش  واملؤمتر   1993
للشغل    التونيس  العام  االتحاد  الهجمة عىل  وأثناء  فيفري 2002  و9 
قد  الرشعيني  النقابيني  واخراج  االتحاد  دور  وافتكاك   1985 سنة 
تراجعت االدارة العامة عن عديد املكاسب منها حرمان األعوان من 
زي الشغل وايقاف تحّمل مصاريف التنقل واالقامة بتونس للكتاب 
ورجوع  بسوسة  االستثنايئ  املؤمتر  وبعد  الداخلية.  باملوانئ  العامني 
ِقبَل  العامة من  االدارة  أّول جلسة مع  تعيني  تّم  الرشعيني  النقابيني 
األخ عزالدين كريشان باسرتجاع جميع الحقوق واملكاسب املكتسبة 
وكانت جميع االجتامعات مع االدارة العامة مبشاركة الكتاب العامون 
باملوانئ الداخلية واالجتامعات الدورية بأعضاء النقابة العامة حسب 
اجتامعات  لعقد  املوانئ  بني  وتنقلّه  الداخيل  النظام  عليه  ينّص  ما 
اخبارية بالتنسيق مع الكتاب العامون واالتصال باألعوان وكانت جّل 
املطالب تنّسق من القاعدة وكان دامئا موجودا مبكتب النقابة العامة 
يوميا من الساعة الثامنة صباحا إىل الخامسة مساء وقّدم العديد من 
التضحيات لفائدة النقابة العامة عىل حساب عائلته وأبنائه وقىض ما 
انتدابه حتى سنة 2006،  يقارب عن 43 سنة يف العمل النقايب منذ 
ِقبَل  من  املحرض  امضاء  و1995  و1994   1993 األجور  يف  زيادات 

األمني العام املساعد املكلّف بالنظام الداخيل وزيادات 1996 و1997 
و1998 من ِقبَل املرحوم األخ منصف اليعقويب ومع الزيادة احداث 

منحة املوازنة.
25٪ من األجر الشهري الجميل 1996
50٪ من األجر الشهري الجميل 1997
75٪ من األجر الشهري الجميل 1998

زيادة يف األجور 1999 ـ 2000 ـ 2001 مع الرتفيع يف منحة املوازنة 
1999 ـ ٪100

2000 ـ ٪125
2001 ـ ٪150.

زيادة األجور 2002 ـ 2003 ـ 2004 مع الرتفيع يف منحة املوازنة
22.5 ـ 172.5٪ ـ 172.5

24.5 ـ 200٪ ـ ٪196
2.19

حيث أصبحت اآلن ما يقارب 2.50٪ من األجر الشهري الخام
زيادة األجور 2005 ـ 2006 ـ 2007 مع الزيادة منحة املوازنة

الزيادة يف منحة املوازنة بـ 28٪ ملّدة 3 سنوات... 2.37 من   مع 
األجر الخام ومراجعة النظام األسايس الخاص وتكوين لجنة من أعضاء 
ومراجعة  الفصول  جميع  ومراجعة  العامة  واالدارة  العامة  النقابة 
يف  والرتفيع  االضافية  العمل  ساعات  وتحيني خالص  الرتقيات  جدول 
االمتيازات  من  والعديد  خام  أشهر   7 املهنية  الحياة  مكافأة  منحة 
املصالح  بعض  يف  التفويت  العامة  االدارة  ارادت  وعندما  األخرى. 
أخص بالذكر الجرارات البحرية واالرشاد البحري أصدر األخ  عزالدين 
كريشان برقية ارضاب وقد انعقدت جلسة صلحية بالتفقدية العامة 
بحضور األمني العام املساعد األخ املولدي الجندويب انطلقت الجلسة 
من العارشة صباحا حتى الساعة الثالثة صباحا دون انقطاع وقد أعّد 
األخ عزالدين مبعيّة الكتاب العامون للنقابات الداخلية دراسة كاملة 
الصلحية  الجلسة  وأثناء  للتفويت  والتصّدي  املوانئ  هيكلة  حول 
تراجعت االدارة العامة والوزارة املعنية وهذه املصالح مازالت تنشط 
منه  تعلّمت  الذي  لألخ عزالدين كريشان  الفضل  اآلن ويرجع  حتى 
طرق التفاوض والعمل النقايب النزيه وكانت له أخالق عالية وخاصة 
يف معاملته أثناء تنقله إىل املوانئ الداخلية ومل يأخذ أي قرار أحادي 
تنبثق  املطالب  جّل  وكانت  بالقواعد  االجبارية  االجتامعات  بعد  إالّ 
طبية  مراكز  وفتح  الداخلية  باملوانئ  املطاعم  وتعميم  القواعد  عن 
تضّم جميع طب االختصاص والعيادة املجانية لألعوان وجميع أفراد 
ِقبَل  من  املوانئ  داخل  نعيشها  كّنا  التي  الصعوبات  ورغم  عائالتهم 
الشعب املهنية يعترب ما قّدمته هو مجرّد عيّنة من انجازات الفقيد 
واملكاسب التي تحصلنا عليها وقد ترك بصمته ويبقى دامئا يف قلوب 
أعوان املوانئ وقلوب زمالئه ورفاقه النقابيني ولن ننساه أبدا خاّصة 

ملا يُحىض به من احرتام وتقدير من ِقبَل كّل األمناء العامني لنزاهته 
ونضاله وقد تحّصل الفقيد عىل وسام الشغل يف غرّة ماي 2001 كام 
تقّدم بالشكر الجزيل لألخ نورالدين الطبويب األمني العام وإىل كافة 
عىل  وارشافكم  الكرمية  اللفتة  هذه  عىل  التنفيذي  املكتب  أعضاء 

أربعينية الفقيد أخينا العزيز عزالدين كريشان.
مناضليها  تنىس  لن  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  منظمتنا  إّن 
أتوّجه  كام  الداخلية  النقابات  وكل  رفاقه  كّل  إىل  بالشكر  وأتوّجه 
بالشكر إىل عائلة املرحوم وأخص بالذكر أرملة املرحوم وأبنائه ثريا 
عىل  الديوان  أعوان  كّل  أجل  من  ضّحى  الفقيد  ألّن  وملكة  وكريم 

حساب عائلته.
لفراقه والزالت  أعيننا  علينا وبكت  أخ عزيز  بوفاة  قلوبنا  حزنت 
أرواحنا تشتاق إليه ولكّننا لراضون بقدر الخالق ونتوّجه إليه بالدعاء 
له اللهم أنا نسألك أن تجعل من فقدناه عىل ضفاف نهر الكوثر اللهم 
نور مرقده وعطّر مشهده وطيب مضجعه وانس وحشته اللهم أغفر 
الفردوس  يف  به  ملتقانا  واجعل  وأرحمه  الدنيا  عن  غاب  من  ألغىل 
ابراهيم  األخ  األبقني  العامني  الكتاب  زماليئ  عىل  أترّحم  كام  األعىل 

السنويس وعليه بن صالح.
السرية الذاتية

l أصيل مدينة صفاقس حيث ولد يف 18 ديسمرب 1944.
l زاول تعليمه االبتدايئ يف مدرسة هالل باملدينة العتيقة والثانوي 

باملعهد التقني بصفاقس ثّم تحّصل عىل شهادة يف اإلعالمية بتونس.
 1964 سنة  التونسية  القومية  املوانئ  بديوان  للعمل  التحق   l

كمحلّل إعالمية.
l قام بالخدمة العسكرية سنة 1969.

النقايب منذ  التونيس للشغل ويف العمل  العام  انخرط يف االتحاد   l
التحاقه بالديوان.

يف  النقابيني  من  كوكبة  مع   1978 جانفي  أحداث  يف  سجن   l
السجن املدين بتونس وتّم إطالق رساحه يف 2 سبتمرب 1978.

حلق  مليناء  األساسية  للنقابة  عضو  من  النقابية  املهام  يف  تدّرج   l
الوادي إىل كاتب عام مساعد للنقابة العامة لديوان البحرية التجارية 
واملوانئ ثّم تحّمل مهّمة الكتابة العامة إىل حدود انجاز مؤمتر 2006.
والعامل  افريقيا  إقليم  يف  افريقيا  عن شامل  البّحارة  لجنة  ترأس   l

العريب التابعة التحاد عاّمل النقل الّدويل.
واإلقليمية  الوطنية  النقابية  والندوات  املؤمترات  شارك يف عديد   l

والدولية.
ميدالية  وعىل   2001 ماي  غرّة  يف  الشغل  وسام  عىل  تحّصل   l
تكريم النقابة العامة لديوان البحرية التجارية واملوانئ يف 3 ديسمرب 

.2012
l وافاُه األجل بتونس حيث يقيم يف 19 ماي 2020.

شاهد عىل العرص

الصحبي هماني عضو النقابة العامة األسبق للديوان املوانيء التونسية
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* تغطية نرص الدين سايس

انعقدت  لالتحاد  العام  األمي  الطبويب  الدين  نور  األخ  برئاسة 
الهيئة اإلدارية الوطنية للمرة الثانية يف التاريخ بجهة صفاقس يف 
حركة رمزية تؤكد قيمة التضامن النقايب يف منظمة حشاد العتيدة، 
بسجنهم  صفاقس  جهة  مناضيل  لحق  الذي  الظلم  بعد  خصوصا 
لقطاع  نقايب  اجتامع  حرمة  عىل  النواب  أحد  تعدي  بعد  تعسفا 
الصحة بالجهة، الهيئة اإلدارية قطاعات وجهات عربت عن تضامنها 
التام وغري املرشوط مع املوقفي داعية إىل إطالق رساحهم وعدم 
العام  االتحاد  لتشويه  وتوجيهها  القضية  تسييس  وراء  االنجرار 

التونيس للشغل.
مرتبك  وطني  سيايس  سياق  يف  انعقدت  الوطنية  اإلدارية  الهيئة 
وضعف  الهامشية  والرصاعات  الشعبوية  بتنامي  متميز  ومحتقن 
دقة  ذلك  عىل  زد  والهياكل  املؤسسات  وتآكل  الدولة  مكونات 
وما  كوفيد  أزمة  تبعات  جراء  واملرتدي  الهش  االقتصادي  الوضع 
تسببت فيه من غلق للمؤسسات وفقدان ملواطن الشغل يف عديد 

القطاعات الحساسة والواعدة.
انعقدت الهيئة اإلدارية كذلك وسط رغبة جامعة لدى النقابيات 
والنقابيي بتطوير منظمتهم وتعصريها من خالل إضفاء دينامكية 
مستجيبة  يجعلها  مبا  الداخيل  تسيريها  يف  ومرونة  هياكلها  عىل 

ملقتضيات العمل النقايب وتحدياته املتعاظمة.

كّلنا صفاقس
يف افتتاحه الشغال الهيئة اإلدارية الوطنية أكد االخ نورالدين الطبويب 
االمني العام بأن انعقاد الهيئة اإلدارية الوطنية بجهة صفاقس فيه 
الحركة  يف  املحوري  ودورها  الجهة  هذه  مكانة  إىل  بالنظر  رمزية 
منذ  مستهدفة  الجهة  أن  مضيفا  اليوم  إىل  التأسيس  منذ  النقابية 
الثورة إىل اليوم وذلك يف إطار الهجوم الكاسح عىل املنظمة النقابية 
موضحا  النقايب  للعمل  بعدائهم  معروفني  سياسيني  مراهقني  من 
أن لقاء صفاقس ليس من أجل الضغط عىل القضاء وإمنا لتوضيح 
أن  يؤكد  مام  بصفاقس  النقابيني  إيقاف  قضية  يف  غامض  جانب 

القضاء مسيس وخاضع لضغوط السياسيني وبعض األحزاب.
وشّدد األخ األمني العام عىل أن التضامن النقايب مع موقويف قطاع 
باملنظمة  والجهات  القطاعات  كافة  من  صفاقس  بجهة  الصحة 
النقابية التي تربّت عىل التساند يف املحن والتي ال ميكنها أن تنىس 
مناضليها ومناضالتها وستشّد أزرهم إىل حني إنصافهم. مضيفا أن 
قضايا  يف  اآلن  إىل  ينظر  مل  النقابيني  قضية  يف  حكم  الذي  القضاء 
الفساد واالعتداءات عىل النقابيني واالغتياالت وغريها من امللفات 

العام يف نهاية  الرفوف. وجّدد االخ االمني  التي مازالت مقبورة يف 
كلمته االفتتاحية تضامنه مع املوقوفني وأرسهم مؤكدا أن النقابيات 

والنقابيني كلهم »صفاقس«.

تحية خاصة 
الجهوي للشغل  العام لالتحاد  الكاتب  العوادين  توجه االخ يوسف 
بصفاقس للهيئة اإلدارية بتحية خاصة مثّمنا انعقاد الهيئة االدارية 
الوطنية بالجهة ملا لها من رمزية ودعم وتضامن وهو ما يؤكد أن 
قطاعات االتحاد وجهاته سّد منيع للحركة النقابية املناضلة وللبالد 
عموما وأضاف أن الجهة التي تربّت عىل مبادئ رّواد االتحاد من 
وجه  يف  والّصمود  النضال  عىل  تربت  وعاشور  التلييل  إىل  الحامي 
األنظمة  مختلف  ويف  والعهود  الفرتات  مختلف  يف  والظلم  القمع 
التي كانت ومازالت تعادي العمل النقايب مشددا عىل رضورة الفعل 

يف الواقع املتأزم الذي تعيشه البالد عىل مختلف األصعدة.
مؤكدا أن املشهد اليوم من خالل تشويه االتحاد هو بداية التمهيد 
الستهداف املنظمة النقابية ودخول مرحلة خطرية من رضب الحق 
ملتزمة  وستبقى  كانت  صفاقس  جهة  أن  مربزا  والحريات  النقايب 
بقرارات االتحاد تبدي مواقفها وتنقد وال تقبل نرش خالفاتها خارج 
مطالب  عن  وبالدفاع  باالنتصارات  حافلة  النقابية  ومسريتها  األطر 
لن  بالجهة  والنقابيني  املسحوقة  الفئات  وكافة  الشغيلة  الطبقة 
يسمحوا بالتطاول عىل رصح منظمة حشاد ولن يسكتوا عىل الظلم. 
القطاعات  كافة  إىل  بالتحية  كذلك  العوادين  يوسف  األخ  وتوّجه 
بالجهة ومبختلف الجهات التي شنت إرضابات تضامنية مع موقويف 

الصحة بصفاقس.
 

تأطير الوضع النقابي واالقتصادي 
القضايا  مجمل  حول  بسطة  التنفيذي  املكتب  أعضاء  اإلخوة  قّدم 
النقابية الراهنة من سري املفاوضات االجتامعية إىل واقع االتفاقيات 
والوضع بالقطاعات وخاصة قطاع الصحة ومؤسسات القطاع العام 

وأبرز ما سجل خالل هذا التقديم التأطريي هو إرصار الدولة عن 
التخيل عن دورها يف كافة املجاالت واستغالل أزمة »كوفيد« األخرية 
لغلق باب التفاوض والتنصل من االتفاقات املمضاة وإصدار مناشري 
ومراسيم تسييج العمل النقايب وترضب مصداقية الحوار االجتامعي 

وتهّدد مكاسب العامل.
العام واستهداف مؤسساته  القطاع  الهجمة عىل  وقد سّجل تنامي 
وقد  والتفويت  بالبيع  وثانيا  والهيكلة  اإلصالح  بعدم  أوال  الوطنية 
الراهنة يف صفقات  الحكومة  انخراط عديد وزراء  التأكيد عىل  تم 
ومفاهامت من أجل بيع املؤسسات الوطنية الحيوية واالسرتاتيجية 
االجور يف  يف  الزيادات  بشأنه يف محرض  االتفاق  تم  عاّم  والرتاجع 
القطاع العام والذي نّص عىل عدم تفويت الدولة يف مساهامتها يف 
بشأنها  والتداول  املؤسسات  بإصالح  والتعهد  العمومية  املؤسسات 

حالة بحالة.
كام تم استعراض واقع عديد القطاعات وخاصة الصحة إذ أرصت 
سلطة اإلرشاف عىل تجاهل دور هذا القطاع يف مواجهة وباء كورونا 
األخري ومل يتّم التفاوض مع مطالبهم بشكل محرتم وطيقا للمعايري 
املتبعة وهو ما يؤكد مرة أخرى جحود الحكومة الحالية ونكرانها 
ألهمية دور الطبقة العاملة يف حامية البالد والحفاظ عىل استقرارها 
تعيشه  الذي  الصعب  الوضع  عىل  التأكيد  أيضا  وتم  ومناعتها. 
مؤسسات القطاع الخاص من خالل تنامي الترسيح الجامعي وغلق 
التي تشهدها القطاعات وخاصة  املؤسسات إضافة إىل الصعوبات 

منها املرتبطة بالنسيج االقتصادي الدويل.

تونس أوال
شّدد األخ األمني العام يف تأطريه للنقاشات عىل رضورة االبتعاد عن 
إثارة املسائل القطاعية وطرح املسائل ذات الطابع العام والوطني 
مربزا أن الوضع االقتصادي واالجتامعي الراهن بالبالد صعب ودقيق 
ويقتيض من كافة النقابيني التفكري يف سبل إنقاذ البالد من تبعات 
االزمة االقتصادية الحالية ومن االحتقانات املنتظرة جراء التضارب 
يف منظومة الحكم وضعف أداء الحكومة واألحزاب والنواب وتعطل 
العالقة  ومطالبه  الشعب  الستحقاقات  االستجابة  وعدم  املشاريع 
وأضاف االخ الطبويب أن االتحاد ال يستهدف طرفا بعينه لكنه يقيّم 
املقام األول  التي يضعها يف  البالد  األداء ويتقدم من أجل مصلحة 

ولن يسمح باملتاجرة بها أو التالعب بها.
تضامن مطلق مع جهة صفاقس

أكدت تدخالت االخوات واالخوة بالهيئة االدارية الوطنية التضامن 
وظلم  استهداف  من  له  تعرضت  ما  يف  جهة صفاقس  مع  املطلق 
مع  النقايب  التضامن  تفعيل  ملزيد  الالمرشوط  استعدادهم  مبدين 
الجهة مبختلف االشكال النضالية ويف إطار وحدة صامء. كام أكدت 
الحساسة  املرحلة  النقايب يف هذه  الصف  وحدة  أهمية  التدخالت 
التي  املؤامرات  كل  من  والحيطة  اليقظة  من  املزيد  تتطلب  التي 

في الهيئة اإلدارية الوطنية بصفاقس: 

دعم مطلق للنقابيني املوقوفني وحرص على وحدة الصف
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تُحاك ضد منظمة حشاد والتي تستهدف الدور الوطني للمنظمة 
النقابية حتى يتسّنى للسامرسة التفريط يف املكتسات هذا الشعب 

وبيعها يف املزادات األجنبية.
كام أكد أعضاء الهيئة االدارية رضورة التحرك من التصدي للمراهقة 
السياسية ولضعف أداء أجهزة الدولة وعدم جديتها يف التعامل مع 
مقتضيات املرحلة الحالية وإرصارها عىل تجاهل الحوار االجتامعي 
وجوب  عىل  التأكيد  تّم  كام  االجتامعي.  االستقرار  أسس  ورضب 
الفوارق  تنامي  يف  ساهم  والذي  الحايل  التنموي  املنوال  مراجعة 
الجهوية ويهّدد املقدرة الرشائية لألُجراء داعني إىل التصدي ملنهج 
للحكومات  الفاشلة  االقتصادية  الخيارات  تبعات  األُجراء  تحميل 
إعفاء  مقابل  واملساهامت  باالقتطاعات  كاهلهم  وإثقال  املتعاقبة 

أصحاب الرثوات والحسابات البنكية املنتفخة.
وبخصوص االتفاقيات العالقة ومصري الزيادات يف االجور فقد أكد 
أعضاء الهيئة اإلدارية وجوب احرتام مصداقية التفاوض ومتسكهم 
ظّل  يف  خصوصا  النقايب  الطرف  مع  املمضاة  االتفاقيات  بتطبيق 
عدم جدية سلطة اإلرشاف يف دفع العدالة الجبائية ودعم الفئات 

الضعيفة وإقرار اإلصالحات االقتصادية واالجتامعية املستوجبة.

تجمع عمالي حاشد

كان مقّر االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوم األحد املايض قبلة 
البالد  جهات  كل  من  قدموا  الذين  والنقابيني  النقابيات  لجحافل 
تعبريا عن تضامنهم مع الجهة ونرصة للنقابيني املوقوفني وقد سجل 
وقد  الجهوي  االتحاد  مبقر  املحيطة  الشوارع  قياسيا شمل  حضورا 
توجه األخ األمني العام خالل هذا التجمع الحاشد بكلمة تاريخية 
أبرز هذه  ومن  املبدئية  واملواقف  املوجهة  الرسائل  عديد  ضّمنها 

عن  تفضله  التي  املسافات  يف  االتحاد  نظر  إعادة  هي  الرسائل 
وكافة  والتقدمية  الدميقراطية  القوى  إىل  باالنحياز  وذلك  األحزاب 
العام  االتحاد  مع  واملبادئ  األهداف  يف  تشرتك  التي  املنظامت 

التونيس.
الجميع  عن  دافع  الذي  االتحاد  لوال  أنه  العام  األمني  األخ  وأكد 
وصان البالد ملا كان للخفافيش مكان لكن االتحاد ال يتوخى أسلوب 
فشل  يثبت  للبالد  الراهن  الوضع  أن  وأضاف  واإلقصاء  االستئصال 
الحكومات املتعاقبة يف تحقيق استحقاقات الشعب بل زاد الشعب 
فقرا وتهميشا وبطالة جرّاء خيارات فاشلة ُممالة من صناديق النقد 
الدولية والهيئات املالية التي تتحكم يف مصري البالد وتفرض عليها 

الخيارات املوجعة وغري املنصفة للعامل.
وحّذر األخ الطبويب من املساس مبكتسبات العامل وتخفيض األجور 
الذي ملح إليه رئيس الحكومة مطالبا باستكامل الجزء الثالث من 
الزيادات يف األجور حامية للمقدرة الرشائية التي ترّدت واهرتأت 
الحكومة التي تستعرض عضالتها عىل االتحاد من خالل صناعة رأي 
عام ضّد مؤسسات القطاع العام للتفريط يف املؤسسات االسرتاتيجية 
مطالبا  والوقيد.  والتبغ  الجوية  والخطوط  والرتصيف  كالشحن 
بالبحث يف ملفات الفساد الحقيقية يف مؤسسات الدولة، وسيدعم 
االتحاد بكل قُواه جهود مقاومة الفساد كام طالب الطبويب الحكومة 

مبزيد الجدية يف مكافحة التهريب والتهرب الجبايئ.
مثّن األمني العام دور كافة القطاعات يف مواجهة أزمة »الكورونا« 
وخصوصا قطاعا الصحة والبلديات مؤكدا أن الهيئة اإلدارية الوطنية 
قررت أن تعدل البوصلة وإن لزم األمر التحول إىل ساحة »باردو« 

للضغط من أجل تعديل الخيارات وإنقاذ البالد.
وأكد األمني العام يف األخري أن املوقوفني يف صفاقس هم وساُم رشف 
عىل صدر املنظمة النقابية متوجها بالتحية اىل الشعب الفلسطيني 
املقنع  واالستعامر  التطرف  ضد  نضالها  يف  العربية  الشعوب  وكل 

ونهب ثرواتها. 
نجاح تنظيمي باهر 

من أبرز ما سجل خالل تنظيم الهيئة اإلدارية بجهة صفاقس هو 
الجهوي  لالتحاد  التابعة  اإلعداد  للجنة  الباهر  التنظيمي  النجاح 
من خالل توفري كل ممهدات النجاح لهذا الحدث التاريخي املهّم 
بجهة  التاريخ  الثانية يف  للمرة  تنعقد  الوطنية  اإلدارية  الهيئة  ألن 
صفاقس وميكن القول بأن التنظيم كان يف مستوى عاٍل من الحرفية 
وااللتزام من قبل جميع أبناء الجهة سواء داخل القاعة او خارجها 
للهيئة  النجاح  سبل  كل  توفري  عىل  التنظيم  لجنة  حرصت  وقد 
اإلدارية وللتجمع. فألف تحية لالتحاد الجهوي عىل الجهود الجبارة 
التي بذلها والتي ساهمت يف إنجاح التظاهرة. كام نظمت اللجنة 
التضامنية  االحتجاجية  التحركات  يوثّق  صور  معرض  باملناسبة 

لنقابات الجهة مع موقويف قطاع الصحة.

االتحاد سيعيد رسم املسافات 
مع مختلف األطراف

 على قاعدة املصلحة الوطنية 
واحرتام الديمقراطية 
والسيادة الوطنية  

 أعوان شركة اشغال السكك 
الحديدية SOTRAFER بال 

أجور !
السكك  اشغال  رشكة  وأعوان  عاّمل  يحصل  مل  اليوم،  إىل 
أي  يتلقوا  أن  دون  اجورهم  عىل   SOTRAFER الحديدية 
تفسري ويف سابقة من نوعها، األمر الذي اضطرهم إىل االحتجاج 

واملطالبة بخالص مستحقاتهم املالية.
كام يطالب املحتجون بتطبيق االتفاق املتعلق بإدماجهم يف رشكة 
الخاصة  وضعياتهم  وتسوية  أوضاعهم  وتحسني  الحديد  السكك 
بالضامن االجتامعي وهم الذين يعانون ظروفا مادية واجتامعية 
صعبة والتزامات يف البنوك خاصة أن رشكة تقوم بنشاط أسايس 

وأشغال رئيسية ضمن عمل رشكة السكك الحديد.
* صربي الزغيدي
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للنسيج واملالبس والجلود واالحذية  العامة  الجامعة  بحضور اعضاء 
وبرئاسة  السالمي  وانيس  حمدي  النارص  ومحمد  الفيل  نادر  االخوة 
للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  العيادي عضو  نهلة  االخت 
للفرع  العادي  املؤمتر  اشغال  دارت  احمد  بن  بلقاسم  واالخ  باملنستري 
الجامعي للنسيج والتي افتتحتها االخت نهلة التي اكدت عىل اهمية 
هذا القطاع والتحديات التي يجابهها بعد االزمة االخرية التي تبدو كل 
املؤرشات انه رشع يف تجاوزها وبدت مالمح التعايف تتجىل من يوم إىل 
آخر بعد ان استعاد القطاع عافيته ونشاطه يف جهة املنستري التي تعترب 
اليه االخ  امتداد عقود وهو ما ذهب  النسيج وعىل  اقطاب  قطبا من 
نادر الفيل عضو الجامعة عند تأكيده عىل اهمية هذا الرافد االقتصادي 
اعرس  يف  منتسبيه  وتضحيات  االتحاد حجم جهوده  يدرك  الذي  الهام 
الظروف التي مّر بها الوطن وهو ما يفرّس اعتزام الجامعة طرح برنامج 
هام للتكوين ملا يقارب مائة وخمسني )150( اطارا نقابيا من مختلف 
انحاء الجمهورية يتوزعون عىل خمسة لجان يف برنامج اول يتوزع عىل 
خمسة لجان وهي: لجنة املفاوضات ولجنة املرأة العاملة ولجنة الصحة 

والسالمة املهنية ولجنة الشباب العامل ولجنة االنتساب.
الجهات  إىل  الجامعة  فيه  ستتحول  والذي  الثاين  الربنامج  وأما 
املشاريع  لطرح  لكل جهة وذلك  نقابيا  نقايب مبعدل 30  لتكوين 402 
مع  االطاري  االتفاق  امضاء  انتظار  يف  االجتامعية  املفاوضات  صلب 
سلطة االرشاف ومنظمة االعراف وهو ما لقي استحسانًا من املؤمترين 
الذين تجاوزوا الشأن القطاعي ليعربوا ـ واىل جانب االخت نهلة ـ عن 
من  وجه  يف  التحدي  رفع  ومقاسمتهم  املنظمة  رجاالت  مع  تضامنهم 

يروم استهداف االتحاد وهياكله يف مختلف املواقع.
* الشتاء و»الكوفيد«

عرف قطاع السياحة ازمة حادة يف االشهر االخرية نتيجة الصعوبات 

التي  الكورونا  ازمة  بلّة  طينها  زادت  والتي  الشتوي  للموسم  العادية 
كادت تعصف بالقطاع ومنتسبيه ومنشآته وهو ما كان موضوع ومحل 
نقاش يف املؤمتر العادي للفرع الجامعي للسياحة واملعاش الذي ارشف 
عليه االتحاد الجهوي للشغل وترأسه االخ عياد بن عيل عضو املكتب 
صابر  االخ  العام  كاتبها  شخص  يف  العامة  الجامعة  بحضور  التنفيذي 
التبيني وزمالئه اعضاء املكتب التنفيذي للجامعة االخوة غيث النفطي 
وفوزي مطار باشا واالخ بركايت الذين كانوا محّل حفاوة من االخ سعيد 
يوسف الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري خالل لقاء ودي 
رئيس  عيل  بن  عياد  االخ  رفقة  االجتامع  قاعة  إىل  اثره  تحولوا  رسيع 
املؤمتر الذي افتتح االشغال بكلمة اىت فيها عىل ما عرفه ويعرفه القطاع 
من صعوبات منها ماهو مألوف ويعني املوسم الشتوي ومثلام ما هو 
طارئ ولكنه اشّد وطئا وافدح تأثريا اال وهو وباء الكورونا الذي فتك 
اقضت مضجع  التي  تداعياته  ومن  مثيل  له  يسبق  مل  بشكل  بالقطاع 
الفرتة  طوال  غاليا  الثمن  دفعوا  والذين  العامل  وآالف  االرس  مئات 
من  صغري  )جزء  مستحقاتهم  من  بالفتات  إال  يتمتعوا  مل  إذ  املذكورة 
املرتب وقسط اصغر من املنح املستحقة مع استثناء بعض املؤسسات 
الظروف  به  اإلمكان ومبا تسمح  العامل يف حدود  راعت مصالح  التي 

التي متر بها.
كام دعا املؤمترون إىل رضورة إحكام التعامل مع وضعية املوسم الذي 
العامل  ظروف  ومراعاة  الداخلية  السياحة  بدعم  وذلك  األبواب  عىل 

والزبائن عىل حّد سواء.
االزمة  اثناء  العرضيني  العامل  وضعية  بتسوية  املؤمترون  نادى  كام 
والذين مل يتلقوا مليام واحًدا رغم الوعود التي تلقوها مبقر الوالية اثر 
اعتصامهم املفتوح بحضور االتحاد الجهوي واعضاء مجلس نواب الجهة 
والكتاب العامني لالتحادات املحلية فضال عن سلطة االرشاف املتمثلة 

يف الوايل ومتفقد الشغل يف جلسة ضبطت فيها قامئات العامل املعنيني 
باالمر وقد اكد االخ عياد بن عيل عضو املكتب التنفيذي ان االتحاد بكل 
التي ترضرت أميا  هياكله جهويا ووطنيا يدعم مطالب هذه الرشيحة 

ترضر من محنة الكورونا وما سبقها من كساد شتوي.
* إنصاف

رغم تعدد املرتشحني فقد افرز الصندوق والول مرة صعود سيدتني 
فيه  إيجابيًّا  أمرًا  اعترب  مام  الجامعي  للفرع  الصاعدة  التشكيلة  صلب 
هذا  مواقع  مختلف  يف  بكثافة  املوجودة  للمرأة  االنصاف  من  الكثري 
القطاع والتي كثريا ما يغمط حقها رغم تضحياتها الجسام ال يقدرها اال 

العارفون لخفايا وظروف عملهن وحجم معاناتهن.
* بيان

املكتب  عن  اللهجة  بيان شديد  االسبوع صدور  هذا  بداية  سجلت 
التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري يدين فيه الجملة املسعورة 
ضد قيادة االتحاد اىل حّد الدعوة الرصيحة إىل العنف بل إىل االجرام 
والقتل بحق االخ نورالدين الطبويب االمني العام لالتحاد كام حمل البيان 
املسؤولية الكاملة للجهات ذات النظر تجاه هذه التجاوزات التي ترقى 
رئاسة  عن  فضال  واالمنية  القضائية  منها  وخاصة  الجرمية  مستوى  إىل 
الجمهورية وجميعها مدعوة لتتبع الضالعني يف هذا الجرائم والتجاوزات 

التي تهّدد أمن البالد وسالمة الشعب.
* هيئة ادارية

الجهوي  لالتحاد  الجهوية  اإلدارية  الهيئة  )الخميس(  اليوم  تنعقد 
التنفيذي  املكتب  عضو  عمرية  منعم  االخ  برئاسة  باملنستري  للشغل 

لالتحاد.
* حمدة الزبادي

املنستري:

مؤتمرا السياحة والنسيج التدارك والنجاح

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون املحلية

بلدية هبرية

تعتزم بلدية هبرية إجراء امتحان مهني إلنتداب عملة وذلك حسب بيانات الجدول التايل:

الرشوط الخاصة املطلوبة املشموالتالرتتيب املهنيالصنفالعدد املطلوب

والكفاءة املشرتطة

تاريخ إجراء 

االمتحان املهني

سائق وزن 025

ثقيل

مكلّف 

بسياقة وسيلة 

نقل بضائع 

تفوق حمولتها 

3.5طن

رخصة سياقة صنف »ج« 

متحّصل عليها ألكرث من سنة

 2020/09/02

واأليّام املوالية

* الوثائق املكّونة مللف الرتّشح:
ـ مطلب ترّشح مكتوب عىل ورق عادي

ـ نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية
ـ نسخة مجرّدة من الشهادة العلمية أو املهنية

ـ نسخة من رخصة السياقة
* بالنسبة إىل املرتّشح الذي تجاوز السن القانونية واملحّددة بأربعني سنة عىل األكرث عند تاريخ ختم 
الرتّشحات تحتسب وفق أحكام األمر عدد 1229 لسنة 1982 املؤرخ يف 2 سبتمرب 1982 كام تّم إمتامه 
باألمر عدد 1551 لسنة 1992 املؤإخ يف 28 أوت 1992 يجب إرفاق امللف بشهادة تثبت إنجاز خدمات 
للمعني  القصوى  القانونية  السن  املّدة من  التشغيل لطرح  التسجيل مبكتب  يفيد  أو ما  مدنية فعلية 

باألمر.
ـ ظرفان مع طابع بريدي يحمل اسم وعنوان املرتّشح بكل دقة.

* كيف تقديم ملف الرتشح:
ـ توّجه مطالب الرتّشح لالمتحان املهني وجوبا عن طريق الربيد مضمون الوصول أو الربيد الرسيع 
مرفوقة بالوثائق املطلوبة إىل بلدية هبرية شارع ابن خلدون ص ب 81 هبرية 5113 ويحمل عبارة ال 

يفتح: »إجراء امتحان مهني النتداب عملة«.
ـ حّدد تاريخ 2020/7/2 بداية قبول الرتشحات.

ـ حّدد آخر أجل لقبول الرتّشحات يوم 31 جويلية 2020.
* مع املالحظة أّن كّل مطلب يرد عىل البلدية بعد األجل املحّدد أو غري مكتمل بالوثائق املذكورة 

أعاله يعترب مرفوضا ويكون طابع الربيد أو تاريخ التضمني مبكتب الضبط بالبلدية دليل عىل ذلك.
* يقع يف اإلبّان تحديد مكان إجراء االمتحان املهني باالستدعاءات الفردية للمرتشحني الذين قبلت 

ترّشحاتهم.
* املرجع: قرار السيد رئيس بلدية هبرية عدد 45 بتاريخ 2020/6/8 واملتعلّق بفتح امتحان مهني.

بـالغ انتـداب

نقابة
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زيادة  كورونا  جائحة  لتطويق  الشامل  الصحي  الحجر  فرتة  أظهرت 
االحتياجات إىل تنمية اقتصادية مستدامة يف وقت اليزال الرهان الطاقي 
إهدارها  يتّم  لكن  باستمرار  تتجدد  موارد  يف  التحكم  رهني  تونس  يف 
جامل  املتجددة  الطاقات  يف  الجامعي  األستاذ  به  أفاد  ما  وفق  يوميا، 

بلحاج.
واعترب بلحاج يف حوار لجريدة الشعب، إنه ال ميكن امليّض يف اطالق 
عن  الناتجة  الخسائر  نزيف  إيقاف  قبل  املتجددة  للطاقات  مشاريع 
إهدار الطاقة أوال، مشريا إىل أن تحقيق الحوكمة يتّم من خالل انتشال 

االقتصاد الوطني من دائرة إهدار املوارد واحكام الترصف فيها.
أثناء  للطاقة  الوحيد  املورد  املتجّددة  الطاقات  فيه  ظلت  وقت  ويف 
كورونا  وباء  تفيش  فرتة  خالل  العامل  شهدها  التي  الصحي  الحجر  فرتة 
املستجد، هوت أسعار الغاز والنفط عىل نحو قيايس يف بورصات مبيعات 
الطاقة محدثة قلقا من االنخفاض القيايس للطلب العاملي نتيجة توقف 

االنشطة االقتصادية.
ومل يتأثر خالل فرتة انتشار كوفيد 19 الطلب العاملي عىل الطاقات 
مقاربة  عىل  الرتكيز  إىل رضورة  الداعي  الخبري  رأي  يدعم  ما  املتجّددة 

تنموية تضع يف جوهر مهامها ادراج املحور الطاقي.

خفض كلفة إهدار املوارد الطاقية يضمن تحقيق تنمية مستدامة
إهدار  يتم  أنه  الطاقة، مؤكدا  إهدار  كلفة  إىل خفض  الجامعي  دعا 
نسبة تناهز 20 باملائة من إنتاج الكهرباء يف تونس سنويا وهو ما يتطلب 
بشبكة  توزيعها  أثناء  تضيع  التي  الكهرباء  موارد  يف  التحكم  رضورة 

الكهرباء التابعة للرشكة التونسية للكهرباء والغاز.
تتجاوز  ال  فإنها  تونس  عالية يف  بنسبة  الكهرباء  إهدار  ينمو  وبينام 

3 باملائة بكوريا الجنوبية، حسب ما بينه جامل بلحاج، مقرتحا اعتامد 
انعكاسات  لتاليف  الذكية  الكهربائية  الشبكة  ذلك  من  علمية  حلول 

الخسائر يف االنتاج والتوزيع.
الطاقة  اهدار  حجم  من  تخفض  استثامرات  إنجاز  رضورة  وأكد 
الكهربائية، موضحا أن ارتباط الطاقة بعنرصي الغذاء واملياه يجعل من 

أحكام استثامرها رهانا حيويا.
لالقتصاد  عائدات  سيدر  الطاقة  خسائر  كلفة  يف  التحكم  إن  وقال 
الوطني ذلك أن خفض مستوى العجز الطاقي يتطلب ارساء الحوكمة يف 
القطاع، معتربا أن دولة متينة ومستدامة يفرض توفري حلول إلشكاليات 

إهدار املوارد الطبيعية يف تونس.
ونبّه من أن اهدار موارد املياه يعادل خسارة سّدين اثنني من املاء 
سنويا من مجموع 30 سدا متتلكها تونس ومتثل حجم مواردها املائية، 
مؤكدا أن الحفاظ عىل املوارد املائية املهدورة ميكن من توجيه الجهود 

إىل إحداث مشاريع مائية طبقا الحتياجات املواطنني.
ورأى أن الحفاظ عىل املوارد يتطلب أساسا صيانة شبكة توزيع املاء 
أيضا  تطال  االقتصاد  لدى  املوارد  خسارة  أن  مالحظا  للرشاب،  الصالح 
األمثلة  أهم  ميثل  والتعليم  الرتبية  قطاع  أن  اعترب  إذ  البرشية،  املوارد 

عىل ذلك.

منظومة التعليم الحالية ال تتالءم مع تحوالت سوق الشغل
ألف  بـ100  معدل  تسجيل  بأن  املتجددة  الطاقات  يف  املختص  أفاد 
خالل  منقطع  مليون  يعادل  مبا  الدراسة  عن  سنويا  ينقطعون  تلميذ 
عرشة سنوات ميثل دليال عىل فشل املنظومة الرتبوية يف استيعاب هؤالء 

املنقطعني، موصيا بإحياء ربط العالقة بني التعليم والتكوين املهني.

وأوضح أن عدد مهاّم من الناجحني يف الباكالوريا ال يزاولون دراستهم 
خالل عامهم األول من التعليم العايل إذ ال يقومون بالرتسيم مطلع السنة 
الجامعية، الفتا النظر اىل ان حوايل 10 آالف طالب من مجموع 54 ألفا مل 
يلتحقوا بالدراسة الجامعية بعد فرتة التوجيه الجامعي خالل سنة 2016.

بالدراسة  الطلبة  هؤالء  التحاق  عدم  يف  الحاصل  االضطراب  وفرس 
باختالل الخارطة الجامعية، مشددا عىل أن الشعب املقرتحة للدراسة ال 

تتطابق مع احتياجات سوق الشغل.
وذكر ان إرجاع التوازن لهذه الخارطة يتطلب تعريف مهن الغد وهي 
إذ  الوطني،  االقتصاد  كلفة خسائر  بالتحكم يف  تربط  وانشطة  وظائف 
أن الرهان عىل تكوين كفاءات برشية يف صيانة شبكات الكهرباء كفيل 

بخفض الخسائر يف الطاقة.
كام ميكن تكوين موارد برشية يف الصيانة ودعم الحلول الرقمية من 
الحد من كلفة اهدار املياه، وفق ما أشار إليه الخبري، داعيا إىل اعداد 
املتجددة  الطاقات  يف  لالستثامر  رؤية  وضع  من  متكن  طريق  خارطة 

بالتفصيل عىل مدى العرشية املقبلة.
واوىص بأن تستند الرؤية عىل دراسة متغريات السوق املحلية والعاملية 
لليد العاملة، مربزا أن فرتة الحجر الصحي الشامل غريت مفاهيم العمل 

ومتطلباته يف ظل زيادة االحتياجات ملهن الذكاء الصناعي.
عىل  الطلب  تطور  أمام  فرصا  تطرح  التقنية  الحلول  أن  اىل  وَخلُص 
أن  عىل  مشددا  التقنية،  واملعدات  التجهيزات  بصيانة  املرتبطة  املهن 
تجهيزات  عىل  تتوفر  العمومية  واملستشفيات  واملخابر  البحث  مراكز 
تقنية متطورة بعضها معطب بسبب عدم إصالحها وهو ما يفرض تعزيز 
املؤسسات الصحية ومؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي باملوارد 

البرشية املختصة يف صيانة املعدات الثقيلة.

الباحث يف علوم الطاقة جامل بلحاج

إهدار املوارد والطاقة يف تونس نزيف يجب أن يندمل 

أطلقت وسائل اإلعالم العاملية عىل كورونا لقب فريوس 
بالنظر  التسمية  هذه  إطالق  يف  متاما  محّقة  وهي  القرن 
إىل ما أحدثه هذا الفريوس الجائحة من شلل تام فالحياة 
مبختلف  االقتصادية  الحركة  لدواليب  شامل  وكبح  العامة 

قطاعاتها عىل مدى الكوكب.
مل تكن هذه املرة األوىل يف التاريخ لربوز خطر ما يسّميه 
علامء البيولوجيا بالفريوسات الوبائية إذ شهد العامل بأركانه 
وباء  أهّمها  من  لعل  األوبئة  عديد  األزل  ومنذ  األربعة 
الطاعون الذي تسبب يف مقتل أكرث من مائتي مليون إنسان 
والجدري  والسّل  الكولريا  مثل  خطورة  أقل  أخرى  وأوبئة 
وصوال إىل الفريوسات التاجية الحديثة مثل إيبوال وانفلونزا 

الطيور وانفلوانزا الخنازير والسارس.
تختلف  نوعية  بخصائص  يتمتع  كورونا  فريوس  أن  إال 
العدوى  عرب  انتشاره  رسعة  أهمها  سابقاتها  عن  راديكاليا 
بطريقة رهيبة متجاوزا الحدود بي البلدان وتكاثره املكثف 
سطح  عىل  وبقاؤه  ثوان  بضع  خالل  البرشية  الخاليا  يف 

يف  ويطرحه  العاملي  االقتصاد  صميم  يف  ليرضب  والخاصة  العامة  األماكن 
هاوية الركود والرتدي. 

االنهيار هو القاعدة:
لهذه  لقاح  ثَمَّ  ومن  دواء  إيجاد  يف  واملفرط  املتذبذب  التفاؤل  غرار  عىل 
الجائحة الخطرية، ال تبدو الصورة االسترشافية آلفاق االقتصاد العاملي مرشقة 

بل سوداوية رغم بعض اإلجراءات التحفيزية من جانب صندوق النقد الدويل 
أو مخرجات  الوباء  من  املترضرة  الدول  لبعض  العاجلة  القروض  تقديم  عرب 
مجموعة العرشين التي خّصصت منحة مببلغ خمسة تريليون دوالر كمخطط 
القاتل،  الفريوس  تأسيس صندوق عاملي ملكافحة واحتواء  أو  الرسيع  لإلنقاذ 
رغم كل هذه اإلجراءات تشري كافة التوقعات إىل انخفاض النمو االقتصادي 
وزيادة  قرن  منذ  للركود  أعىل مستوى  ال 20 % وهو  تفوق  بنسبة  العاملي 

ظهور  مع  الدولية  التجارة  حركة  تباطؤ  إىل  نظرا  التجاري  العجز  يف  مطردة 
مؤرشات عىل احتامل إفالس كثري من وكاالت األسفار ورشكات الخطوط الجوية 

كنتيجة حتمية لترضر قطاع السياحة والخدمات.
هسترييا  خالل  من  املالية  األسواق  عىل  بروزا  أكرث  الجائحة  تأثري  ويبدو 
التذبذب ألغلب املؤرشات الخاصة بالعمالت وقد تجسد بالخصوص يف انهيار 

مؤرش »داوجونز«  يف سقوط  عمودي رسيع مل يشهده منذ عقود.

قطاعات تشذ عن القاعدة 
من دون مبالغة ميكن اعتبار قطاع التكنولوجيا الرقمية املستفيد األكرب من 
الرشاء  رواجا واسعا من حيث  منتوجاته  انتشار فريوس كورونا وقد شهدت 
يف  بعد  عن  العمل  إلنجاز  عليها  املركز  الشعبي  اإلقبال  باعتبار  واالستخدام 

مجال التعليم أوالخدمات البنكية واإللكرتونية. 
وينسحب هذا األمر عىل صناعة األدوية ومشتقاتها التي سجلت أرباحا غري 
مسبوقة، كام نخص بالذكر مواد التعقيم والنظيف واألوراق الصحية واملواد 

الغذائية التي شهدت بدورها مبيعات كبرية يف فرتة وجيزة جدا.
بشكل عام تبدو دول العامل -ويا للمفارقة الصارخة- املهيمنة وعىل رأسها 
الواليات املتحدة األمريكية عاجزة أمام الفريوس -عىل ضآلته- وتداعياته نظرا 
إىل افتقارها إىل الوازع اإلنساين وتقديسها لنظرية األرباح عىل حساب األرواح 
العامل  دول  وابتزاز  للمزايدة  الجائحة  استغالل  وبكل صفاقة  تحاول  إنها  بل 
بناء وحقيقي  تعاون دويل  غياب  الكارثة يف ظل  باستفحال  ينذر  ما  األخرى 

للتصدي لها.
* نزار التوكابري 

كوفيد19- أو البشرية يف مواجهة مصري غامض

كبّد توقف نشاط الخّط الحديدي عدد 13 املخصص لنقل الفسفاط خسائَر ماليًة لالقتصاد الوطني بلغت 
األخ  الحديدية  السكك  لجامعة  العام  الكاتب  به  أفاد  ما  دينار منذ سنة 2012، وفق  قيمتها 800 مليون 

العريب اليعقويب.
وأكد األخ اليعقويب، أن استمرار توقف نشاط الخط الحديدي املذكور يوفر نسبة 40 باملائة من عائدات 
قفصة(   ( املظيلة  من  بكل  نشاطه  توقف  استمرار  أن  من  محذرا،  الحديدية،  للسكك  التونسية  الرشكة 
السكة يهّدد قوت أكرث من 6 آالف عون  انتصبت يف مستوى  واملكنايس )سيدي بوزيد( وبنقاط احتجاج 

يعملون يف القطاع الحديدي بكل من رشكتْي السكة الحديدية وأشغال السكة.
وجاء تحذير األخ اليعقويب، غداة تنفيذ أعوان الرشكة التونسية للسكك الحديدية الثالثاء الفارط لوقفة 

احتجاجية طالبوا خاللها برصف أجورهم وذلك بعد تأخر رصفها نتيجة تأزم الوضع املايل للرشكة.

وأوضح األخ اليعقويب أن التحرك االحتجاجي الذي نفذه أعوان السكك الحديدية يهدف للمطالبة بتوفري 
حل جذري لتأخر رصف أجور الرشكة، موضحا، أن فض الوقفة االحتجاجية ألعوان الرشكة التونسية للسكك 
الحديدية جاء نتيجة لتدخل األخ األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل نور الدين الطبويب الذي اتصل 
بكل من إدارة الرشكة ووزارة النقل من أجل ضامن رصفها وعقد جلسة للتفاوض قريبا بني الطرفني النقايب 

واالداري.
وأشار إىل أن التحركات االحتجاجية املطالبة برصف األجور يف مواعيدها تهدف اىل االحتجاج ضد استمرار 
توقف نشاط الخط الحديدي عدد 13، مؤكدا أن أعوان القطاع يطالبون بفض التحركات عىل مستوى السكة 

ألنها مخالفة للقانون.
ودعا اىل رضورة تأمني نقل الفسفاط والبضائع عرب هذا الخط الحيوي الذي ميثل رشيانا لالقتصاد الوطني.

توقف نشاط الخط الحديدي عدد 13 لنقل الفسفاط

 الهادي الحريزي

 الهادي الحريزي

اقتصاد
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*بقلم: املختار املختاري
البحري  الصيد  ميناء  إنشاء  )منذ  قرن  النصف  زهاء  دام  غياب  بعد 
االنهيار  إىل  يكون  ما  وأقرب  حال  أسوإِ  يف  اليوم  هو  والذي  بالزارات 
بالتجهيز والبناء الذي تقادم  الخاصة  واإلغالق لغياب املتابعة واملراقبة 
من  البحري  الفالحي  الرصيد  تطّور  مواكبة  عدم  ذلك  إىل  أضف  واهرتأ 
مراكب الصيد وغري ذلك من املشاكل الكبرية التي يعيشها امليناء( وبعد 
أن استبرش أهالينا بوالية قابس عموما وباقي واليات الجنوب التي ميسها 
املرشوع يف عمق والتي ال ميسها ويشملها لكنها رأت فيه برشى التفاتة 
الرّب  لرعاية  للدولة نحو جنوب منيّس ومهّمش ومفّقر ومرتوك  جدية 
منذ بورقيبة وحتى يوم الناس هذا رغم أّن هذا الجنوب هو أهّم مصدر 
للرثوات الباطنية من نفط وغاز وغريه. ويف 25/06/2015 وبعد التفاتة 
ملا تركه )بن عيل( من مشاريع أقّر مرشوع تحلية مياه البحر بالزارات 
قابس  )والية  وهم  باملياه  الجنوب  مناطق  أهّم  من  ثالثة  ميّد  والذي 
الجنوب من  ما يف  أكرب  الثالثة متّثل  الواليات  ومدني وتطاوين( وهذه 

أرض وشعب.

مرعب  كابوس  اىل  املرشوع  انقلب  وملاذا  اليوم  يحصل  الذي  فام 
حقيقي؟

يف متابعة لألحداث تكشف لنا مدى استهتار الدولة ممثلة يف الرشكة 
الوايل  به  بالوالية ونعني  الدولة  املياه وممثل  الوطنيّة الستغالل وتوزيع 
ويصل األمر إىل وزراء متت مراسلتهم وكشف الحقائق امليدانية من خروق 
قانونية وتسلّط مبنطق الغنيمة والقّوة املستمّدة من قوة الدولة األمنية 
عىل غرار ما يقع مع دول الدكتاتوريات القدمية )من بورقيبة اىل بن عيل(.
املياه  وتوزيع  الستغالل  الوطنيّة  الرشكة  تقدمت   15/07/2019 ففي 
مبلف  االختصاص.  دوائر  يف  أو  بالوالية  سواء  محمومة  جلسات  وبعد 
املرشوع ملصالح بلدية الزارات املعنية مبارشة باملرشوع. وبالفعل أحالت 
البلديّة يف رسعة السعيد باملرشوع 16/07/2019 إىل إدارة التجهيز بالوالية 
أهلية  البلدية  مينح  ترشيعي  فراغ  ظّل  يف  الرتاخيص  إسناد  نظر  مرجع 
دراسة امللفات واسناد الرتاخيص القانونية. ويف تاريخ 01/11/2019 كان 
من  وثائق  لغياب  ومرفوضا  سلبيا  للرتخيص  للملف  الدارسة  اللجنة  رّد 
ملف  االطالق  عىل  وأهمها  عمقه.  يف  املرشوع  وتخّص  مبكان  األهميّة 
لحامية  الوطنيّة  الوكالة  تسنده  الذي  للمرشوع  البيئيّة  املؤثرات  دراسة 
املحيط. والذي تقدمت الرشكة بنسخة منه يوم 12/12/2019 غري مصادق 
عليه. خصوصا أّن منطقة الزارات هي منطقة فالحية بّرية وبحريّة وأيضا 
هي اليوم املتنفس الوحيد تقريبا لوالية قابس بعد أن دمرت بشكل كيّل 
اليوم  وهذه  الكيمياوي  املجمع  نتيجة  وسياحيا  واقتصاديا  وصحيّا  بيئيّا 
حلقة أخرى من حلقات تدمري ما بقي من قابس جنة الجنوب وبوابته 
عاصمته الحقيقية. فمنطقة الزارات متثّل مرفقا سياحيا ليس ألهايل قابس 
بل لواليات ومعتمديات جنوبيّة وبلغ األمر يف السنوات األخرية أن تكون 
دائرة  أجرب  الذي  اليشء  والجزائر.  ليبيا  من  ألشقاء  صيفيا  سياحيا  مزارا 
امللك العمومي البحري اىل تقديم شكوى حول تجاوز خطري وهو تقّدم 
االشغال ودخولها اىل مساحة وخارطة امللك العمومي البحري بغري اتفاق 
إىل  بالنظر  الراجع  البحر  استغالل  وبالتايل  كتايب  وال  شفاهي  ال  اذن  وال 
امللك العمومي البحري. ومنها عملية هدم املصيف املخصص للمصطافني 
لتمويل  ما ميثّل مصدرا  أندر  املكان وهو من  بلدية  إىل  بالنظر  والراجع 
اعاملها واشغالها والذي يكرتى من خالل بتة سنوية تستفيد منها عائالت 
وهو رزقهم وقوتهم املوسمي. والذي يف تجاوز خطري يتّم هدمه والتعدي 

عليه دون سند قانوين.
وهذه املنطقة السياحية كانت العنوان األبرز الذي جذب اهتامم السيد 
وزير السياحة السابق روين الطرابليس لزيارتها ميدانيا واسناده وعودا قيل 
والتداول عىل  االستمرار  ميثّل  ال  دولتنا  عادة  ولكن عىل  حينه  جّدية يف 
عالقة  ال  والباقي  فقط  وزير  االسم  عىل  التداول  سوى  والحكم  الكرايس 
له باالستمرار بل لكّل وزير نسمع جعجعة تعلن عن مرشوع خاص به 
وعىل األرض ال نرى سوى الدمار والخراب وتعطيل واجرام يف حّق الناس 
وأرزاقهم وقوتهم وكرامتهم والتي تجابهها الدولة كعادتها املستمدة من 

وعىل  والتهم  واألبحاث  القضائيّة  واملالحقات  باألمنيات  اليسء  تاريخها 
رأسها الشغب.

ظّل  ويف  بحقوقك  مطلبتك  األرض  عىل  وممثلها  الحكومة  نظر  ففي 
يصبح  التام  وغيابها  وصمتها  املختصة  واملصالح  الوزراء  من  الرّد  غياب 
جرما وشغبا. وهذا ما حصل مع أهالينا مبنطقة الزارات ويف غياب وسائل 
اإلعالم الكاشفة للحقيقة. حقيقة الفساد وشبهته التي نواصل تعريتها يف 

هذه املقالة.
بعد  وحتى  بل  ملفها  عن  مهمة  وثائق  بتغييب  تكتِف  مل  فالرشكة 
مطالبتها وإبالغها بإمكانية إيقاف األشغال ألكرث من مرة ومراسلة وزارة 
الفالحة وغريها من الوزارات والدوائر الرسمية ذات الصلة من ِقبَِل بلدية 
يف  رضرهم  واملتمثل  املترضرين  املنطقة  أهايل  من  ضغط  بعد  الزارات 
تجاوز خطري قامت به الرشكة يف مّدها ألنابيب املياه نحو واليتي مدنني 
األهايل.  وممتلكات  أراٍض  من  نالت  حيث  قابس  والية  ومركز  وتطاوين 
الوطنية  للرشكة  ذاته ألراٍض مملوكة  بالتجاوز  قامت  أنها  ما علمنا  وإذا 
إىل  الراجعة  الحديدية  السكك  خّط  أراٍض  لها  التي  الحديدية  للسكك 
مرشوع مّد الخّط الحديدي نحو مدنني وجربة.  أضف اىل شكاية مجمع 
املحار.  تربية وصيد  التنفيذ( ألرايض  الرشكة )ومقاول  املحار بعد تجاوز 
مع العلم أّن منطقة الزارات متثّل أهّم مناطق صيد وجمع وتربية )بطرق 

طبيعية( للمحار يف منطقة الجنوب والبالد عموما.
أضف اىل ما ميسه املرشوع املجاور واللصيق لواحدة من أندر الواحات 
وعدم  الدولة  غياب  ظّل  )يف  أمريكا  له  وفرت  والذي  العامل  يف  البحرية 
معرفتها بكنوزها وما تحتويه أرايض الجنوب وكأنّه ال يوجد يف خارطتها 
سوى مناطق وشعب بعينه محدد بخارطة محددة ليس اكرث منها والباقي 
دول  إىل  بالنظر  راجعني  اشقاء  أو  انفصايل  بلد  من  أنهم  يتصورون  رمبا 

الجوار وليسوا مواطنيها أو هم مواطنون درجة صفر(.
اليشء الذي دفع باملجتمع املدين ممثال يف جمعيات ملراسلة الوايل ونواب 
وزير  السيد  رأسهم  وعىل  والوزارات  »الصوناد«  رشكة  و»ر.م.ع«  الجهة 
الفالحة والجهات ذات االختصاص لتجابه مراسالتهم بالصمت واالهامل 
وإغفال األمر لتطلق يد الرشكة و)املقاول الذي رصدت له عملية تنفيذ 
املقاول  البلدية طرق وطريق عبور شاحنات  املرشوع( وبعد أن نظمت 
التي أرضت ببنية تحتية للمنطقة أضف اىل الضجيج املَجرَّم قانونا إذا ما 
إصدار  إىل  بالبلدية  دفعت  الباب  هذا  التجاوزارات يف  فإّن  الحّد  تجاوز 
قرارين جريئني ولو أنهام جاءا متأخرين جدا. وهذا التأخري تعلّله البلدية 
وأنها  الوطني.  املرشوع  مواصلة  تضمن  حلول  إليجاد  الجادة  مبحاوالتها 
حريصة عىل مثل هذه إقامة وتنفيذ املشاريع الوطنيّة التي ال تتوفر إالّ 
بعد نصف قرن من الغياب التام. وأنها حاولت الوقوف ضّد كل التجاوزات 
بطرق سلمية ووّدية لكّن تعنت الرشكة واستهتارها واستقوائها ومحاوالتها 
ميزانيته  تفوق  مرشوع  يف  كبري  فساد  لشبهة  مثار  هو  واقع  أمر  فرض 
الـ200 مليار من املال العام. وبالفعل قامت البلدية بتاريخ وبعد جلسة 
متابعة فنية مخصصة ملتابعة مرشوع محطة تحلية مياه بحر الزارات. مع 
السيدة لبنى عبيد الكاتبة العامة للوالية )قابس( يوم 29/05/2020 ويف 

تاريخ 12/06/2020 صدر القرارين مبنع مرور الشاحنات الثقيلة الناقلة 
للمعدات واآلليات واملواد املتعلقة بأشغال إحداث املحطة والسيد رئيس 
البلدية ورئيس فرقة الحرس البلدي مبارث ورئيس مركز الحرس الوطني 
بالزارات مكلفون كل فيام يخصه بتنفيذ القرار لكن ما وقع عىل امليدان 
عملها  وأوقف  منعت  التي  الشاحنات  لهذه  املرور  رشطة  مرافقة  هو 
التاريخ سابق الذكر والقايض بإيقاف  الثاين الصادر بذات  القرار  مبقتىض 
القنوات )حتى استكامل امللف  األشغال وإنجاز املرشوع مبا يف ذلك مد 
القانوين(. لكن الواقع عىل األرض هو عكس ما أقره القرارين مبا أّن االلتجاء 
إىل فرض أمر هو سيؤّدي يف نهاية املطاف إىل صدام وشيك ومنطقي مع 
ِقبَِل الدولة وترك  املترضرين يف ظّل غياب وصمت وتعّمد التجاهل من 
عن  غصبا  واقع  أمر  لفرض  األمني  امللف  واستخدام  استعامل  بيد  األمر 
يف  يضعها  حتى  وال  يرغبها  أحد  ال  تبعات  عليه  ينجّر  ما  وهو  الجميع. 
البلدية  وتعاون  وتفّهم  وانفتاح  صرب  خالل  من  واضح  والدليل  عنارصه 
املمثلة لألهايل وتعاونها الذي عربت عنه بجالء حني مكنت الرشكة من أكرث 
من فرصة الستكامل ملفها القانوين ومواصلة إنشاء وتنفيذ املرشوع. ورمبا 
كان هذا التعاون والتساهل وعدم اإليقاف املبكر من ِقبَِل البلدية لالشغال 
كان سببا يف تصّور الرشكة أنها ميكنه التجاوز والخرق للقانون واملواصلة يف 

التنفيذ بالقّوة. وهو ما يزيد تكريس الشبهات يف أذهان الجميع. 
تجاوز  هو  أم  والرقابة  للمتابعة  آلياتها  كامل  تفقد  الدولة  هي  فهل 
البلدية  املنطقة  ومنها  عامة  قابس  لوالية  ومتعمد  مقصود  وتخريب 

الزارات؟
فمن الواضح أّن الحالة العامة يف قابس من يسء إىل أسوإ ويف تدهور 
فوالية  الصحيّة  وأولها  وأهمها  الواجهات  جميع  وعىل  ومرعب.  رهيب 
قابس أصبحت والية منكوبة صحيا وال يجد الناس سوى الصمت املطبق 
القوة  اىل  اللجوء  أو  والتكميم  لإلسكات  وعود  وبعض  الكامل  والغياب 
العامة أضف اليه غياب كامل وشامل لوسائل االعالم ومنها االستقصائيون. 
وهذه حلقة جديدة من حلقات تدمري وتخريب والية قابس ميثلها هذا 
األمر(.  لزم  إن  )واليومية  امليدانية  الدولة  رقابة  غياب  الذي يف  املرشوع 
والتجاوز  التخريب  من  الكثري  ويحوم حوله  الشبهات  من  الكثري  يشوبه 
املتعمد مام أرّض بشكل كبري وخطري بلقمة عيش الناس وبالتايل كرامتهم 
وحياتهم وأمنهم الصحي. والدولة تسكت وتتغافل وتتجاهل وهو أسلوبها 
الذي ينتهي اىل أمني وقضايئ يف وقت كان باإلمكان إيجاد حلول ميدانية 
الذي  الحقيقي  الحكم  أسلوب  وهذا  الكرامة.  وتحفظ  الحقوق  تحمي 
الشعارات  سوى  منهم  نسمع  ال  الذين  حكامنا  عن  اليوم  حتى  يغيب 
والشعبويات ووقت الجد ال نسمع لهم رأيا وال نجد لهم صورة ويتقدم 

بأمرهم األمن ألداء مهّمة تعيده إىل مربع ما كان عليه أيام بن عيل.
الذي  ذاته  التقليدي  باألسلوب  مواطنيها  تجابه  الدولة  ستبقى  فهل 
انتهجته الدكتاتوريات أم أنها ستصغي إىل تفاعالت امليدان وتفتح آذانها 
وأعينها للشعب الذي هو يف األصل ليس ضّد مشاريعها بل هو يستبرش 
ويسعد لها لكن عىل أن ال تكون وباال عليهم وأن ال تكون كاملثل القائل 

)جبتك يا عبد املعني تعني لقيتك يا عبد املعني........(؟

وصل منطقة الزارات من والية قابس

إىل أين يسري مشروع 200 مليار؟
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أحيت املنظمة البحرية الدولية التابعة لألمم املتحدة، يوم 25 جوان اليوم 
العاملي للبحارة يف وضع دقيق يعيشه العامل بسبب وباء »كوفيد 19«، والذي 
جعل من عامل البحر يكون يف الّصفوف األمامية ملقاومة الوباء بتوفري الغذاء 

والدواء للناس فضال عن نقل املرىض واملصابي وأيضا املوىت.
وتأيت احتفاالت هذا العام من أجل رفع الوعي والتحسيس بالجهود الجبارة 
عن  بعيدون  كثريون  ومنهم  تضحياتهم  وتثمي  البحر  عامل  بها  يقوم  التي 
عائالتهم بسبب عملهم وال يعرفون اىل اآلن متى سيالقون آباءهم وأمهاتهم 
وأبناءهم يف هذه الظروف الصحية الخطرية، وهذا ما يتوجب عىل الجميع أن 

يحّيوا عامل البحر ويشكروهم عىل أعاملهم الجليلة.
ويف تونس، أضحى عامل البحر يف مواجهة عدّوينْن، »كوفيد« والفساد الذي 

ينخر الرثوة البحرية منذ عقود أمام صمت مريب للسلطات.

تونس...البحارة ورغيف الخبز
فيها  تسهم  التي  أي  املتنوعة،  االقتصادات  من  تونس  يف  االقتصاد  يُعترب 
عدُة قطاعاٍت اقتصادية مهّمة، ولعلَّ أبرز هذه القطاعات: الخدمات، والّصيد 

البحري، والصناعة، والّزراعة.
وقد واجه عامل البحر يف تونس صعوبات كبرية خالل وباء »كوفيد« عندما 
تم حظر أعاملهم خالل الحجر الصحي االجباري، ومن صيد السمك وهي املهنة 

التي متثل مصدر رزقهم الوحيد.
توفري  يف  البحارة  ميثله  الذي  الكبري  الدور  للعياِن  بان  نشاطهم  عودة  ومع 
السلطات  التي يعيشونها مع  القدمية  الغذاء للمواطنني وتأمينه رغم املشاكل 

والتي زادتها كورونا حّدة.
البحري استفاد بشكٍل كبريٍ من املوقع االسرتاتيجي  الّصيد  معلوم أن قطاع 
االقتصاد  بها يف  بأس  بنسٍب ال  تُسهم  التي  القطاعات  يُعترب من  للبالد، فصار 
التونيس، ويقدر املجال البحري لتونس بقرابة مثانني ألف كيلومرت ُمربّع تقريباً، 
أي مبساحِة بعض الّدول تقريباً، وإذا أَضفنا إىل ذلك مساحة البحريات الكبرية 

فيمكن القول إّن عوامل منّو وازدهار الصيد البحري قد توفرْت يف تونس.
الصعيد، كام يسهم  املهّمة عىل هذا  الّدول  تعترب من  تونس  فإّن  وبالفعل 
هذا القطاع بنسبٍة تقارب 8 باملئة من اإلنتاج الفالحي، ومبا يزيد عىل 1 باملئة 
من الناتج املحيل، هذا عدا عن توفريه العديد من فرص العمل للقادرين عىل 
العمل من أبناء الشعب التونيس، حيث تَصل أعداُد فرص العمل يف هذا القطاع 

إىل قُرابة 5300 فرصِة عمٍل تقريباً.
ولزيادة  القطاع  هذا  لخدمِة  جيدًة  تحتيًة  بنيًة  التونسية  الّدولة  أَّسسْت 
إنتاجه، فهناك ما يزيد عن 41 ميناًء، منها عرشٌة للصيد يف عدد من املناطق 
وجرجيس،  وقليبية،  وسوسة،  وبنزرت،  وطربقة،  وطبلبة،  كاملهدية،  التونسية؛ 
وقابس، وصفاقس هذا عدا عن املوانئ الساحلية، واملرافئ والتي متتلك طَاقًة 
استيعابيًّة كبرية من املنتجات البحرية املتنوعة، أّما فيام يتعلّق بأسطوِل الصيد، 
فتقول أرقام سنة 2016 أنه يتكّون من 11 ألف مركب صيٍد ساحيل، منها 4500 
مركٍب مبحرك، إىل جانب ذلك فهناك 40 مركباً لصيد النت، و400 مركب لصيد 

الرسدين.
لكن لألسف، ورغم هذا الزخم الطبيعي، إال ان البحر التونيس ال يزال يعيش 
عديد املشاكل كالبيئية مثال، ويف موضوعنا الحايل يهمنا ان نربز معاناة العامل 
البحريني يف تونس وخاصة يف املستوى االجتامعي ورصاعهم مع الفساد وتخريب 
الرثوة السمكية الذي اضحى ينخر الجسد البحري وعدم متتيعهم بأجهزة رصد 
بلقمة  ارضت  التي   »19 »كوفيد  كظرفية  خطرية  ظرفية  يف  خاصة  العواصف 
بقطاع  للنهوض  السلطات  ِقبَِل  من  بال  اهتامم ذي  يقابلها  ومل  البحارة  عيش 
العاملني فيه، فضال عن سكوتها عن تجاوزات  البحري وتحسني اوضاع  الصيد 

القانون ونهب خريات وثروات البحار من لوبيات فساد...
عديد  برزت  الشابة،  مدينة  يف  وتحديدا  املهدية،  مدينة  عن  بعيد  فغري 
التحركات االحتجاجية  لعامل البحرية وصيادي الصيد الساحيل مبنطقة الشابة، 
وعدم  تعّنتها  يف  واملركزية  والجهوية  املحلية  السلطات  ارصار  عىل  احتجاجا 

االستجابة ملطالبهم املرشوعة وأساسا تطبيق القانون.
باملهدية قد  الجهوي للشغل  بالشابة واالتحاد  االتحاد املحيل للشغل  وكان 
نّددا يف مناسبات عديدة ويف اجتامعات عامة بأسلوب السلطات يف التعامل مع 
امللف، وعاّم وصلت اليه االمور يف عالقة مبلف الرشايف ومبختلف امللفات املهنية 
ما  الفالحة،  الفساد وتسرت وزارة  وأدانا عصابات  االخرى،  العالقة  واالجتامعية 
يعانيه البحارة من اوضاع معيشية ومادية مرتدية وخاصة منهم األرامل وجرحى 

البحارة الذين يعانون األمّرين ويعيشون مأساة اجتامعية حقيقية.

عن  التسرّت  يف  املتمثل  الفالحة  وزارة  موقف  من  غاضبون  هناك،  البحارة 
الصيد العشوايئ الذي ميارسه ما يسمى مبتسوغي »الرشايف«، ومن الحامية التي 
يتمتعون بها من قبل السلطات املعنية عىل تجاوزهم للقانون وسطوهم عىل 

امللك العام.
وقد قامت الّسلطات بفتح تحقيق وهرسلة النقابيني بدعوى االعتداء عىل 
الرثوة  تدّمر  ألنها  البحر  يف  قانونا   نصبها  ممنوع  اصال  والتي هي  »الريتسا« 
التجاوزات،  ومبنع  املمضاة  االتفاقات  بتطبيق  البحارة  طالب  وقد  السمكية، 
مؤكدين استعدادهم الزالة املواد املمنوعة واملدّمرة للرثوة السمكية بالجهة أي 

»الريتسا« كرد عىل عجز السلطات املعنية عىل حامية مورد رزقهم.
الكاتب  مسعود  بن  املجيد  عبد  االخ  أكد  »الشعب«  لجريدة  ترصيح  ويف 
وهم  املعاناة،  من  بحر  يف  يعيشون  البحرية  عامل  بأن  البحرية  لنقابة  العام 
وضعيات  وبتسوية  منها  املحرومني  االجتامعية  بالتغطية  بتمتيعهم  يطالبون 
أرامل وجرحى البحرية، كام يطالبون بتمثيل الشؤون االجتامعية يف لجنة امليناء 
وسن قانون مينع الصيد عند االعالن عن هبوب رياح قوية تجنبا لحوادث الغرق 

الفجئية، وهو االمر الذي يتجاهله االعراف.
ويشدد عامل البحرية عىل وجوب إعادة النظر يف صندوق الصيد البحري 
وتوجيهه للعناية بأرامل وجرحى البحرية وأن ميثّل البحرية ال غري وليس لخدمة 
االعراف، إضافة إىل إحداث راحة بيولوجية لصيد األضواء طيلة أشهر ديسمرب 

وجانفي وفيفري.
ويطالب البحارة ايضا مبضاعفة منحة البحرية مدة الراحة البيولوجية لصيد 
الشابة وخليج قابس منطقة عسكرية للحد من  »الكركارة« وتصنيف منطقة 
الصيد  لظاهرة  والتصدي  السمكية  الرثوة  عىل  قىض  الذي  العشوايئ  الصيد 

العشوايئ وامتهان كرامة البحرية.

شبهات فساد ومحسوبية
واعتربوا  واملحسوبية«،  بـ»الفساد  الفالحة  وزارة  املحتجون  البحارة  ويتّهم 
التقليدية  املصائد  يف  القانون  تطبيق  ضد  معلنا  »انحيازا  امللف  من  موقفه 
)الرشايف( عرب التغايض عن استغالل عدد من كبار البحارة للملك البحري للدولة 
القوانني املنظمة  دون مقابل وبشكل تخريبي للرثوة السمكية ومخالف لكل 

للقطاع«، وبعد إجراء بتة صورية باملراكنة ملصائد الرشايف.
وزارة  موقف  من  غاضبون  البحارة  أن  السابقة،  مقاالتنا  يف  أكدنا  وكّنا 
الفالحة املتمثل يف التسرّت عن الصيد العشوايئ الذي ميارسه ما يسّمى مبتسّوغي 
عىل  املعنية  السلطات  قبل  من  بها  يتمتّعون  التي  الحامية  ومن  »الرشايف«، 

تجاوزهم للقانون وسطوهم عىل امللك العام.

البحارة والعمل الالئق
لالحتفال  عاملية  مبادرة  الدولية  البحرية  املنظمة  أطلقت  منذ سنة 2010، 
بالبحارة يف شتى أنحاء العامل رسمياً يف 25 جوان من كل عام، ويف عام 2011 
اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة االحتفال رسميا باليوم الدويل للبحارة 

تقديراً للمساهمة الكبرية التي يقّدمها أكرث من 1,5 مليون بحار حول العامل.
ال تشّكل املهن البحرية مصدر رزق لبحارة وأرسهم فحسُب، بل إنها أيضاً 
دون سواها توفر فرصة جوب البحار واكتشاف ما تكتنز بها من عجائب، وهي 

تتيح للشباب فرصة دخول عامل من املغامرات التي تُعاش فعلياً يف بحار كوكبنا 
ومحيطاته، ومالقاة أشخاص من جميع أنحاء العامل، واالطالع عىل الثورة الهائلة 

واملتنوعة التي تزخر بها ثقافة البرشية وتراثها.
تجدر املالحظة أن مهنة البحر ميكن مزاولتها بعد التقاعد من العمل بحراً، 
مجموعة  ومثّة  جّمة،  بفوائد  يعود  مبا  اليابسة  عىل  املهنة  مزاولة  خالل  من 
متنوعة من املهن الطموحة واملثمرة املتوفرة عيل اليابسة والتي تشكل مهنة 
املالحة البحرية قاعدة صلبة ملزاولتها، ومنها معاينة السفن وفقدها، وتوجيه 

حركة السفن، وإدارة عمليات السفينة وكثري غريها.
 

اتفاقية العمل البحري
دخلت اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 الصادرة عن منظمة العمل الدولية 
الالئق  العمل  من  التنفيذ يف 20 أوت 2013، مدشنة بذلك عهداً جديداً  حيّز 

للبحارة ومن املنافسة العادلة بني أصحاب السفن يف قطاع الشحن العاملي.
وجاءت هذه االتفاقية مثرة للحوار الثاليث والتعاون الدويل وهي عالمة فارقة 
الكريم والعمل الالئق للبحارة  البحري، وتعزز ظروف العيش  النقل  يف تاريخ 
وتضمن تحقيق منافسة عادلة بني ماليك السفن يف قطاع هو األكرث عوملة بني 

جميع القطاعات.
يف  وكانت   ،2013 أوت   20 من  اعتباراً  ملزماً  دولياً  قانوناً  االتفاقية  وتعترب 
من  أكرث  متثل  الدولية  العمل  منظمة  يف  عضوا  دولة   30 مصادقة  إىل  حاجة 
33 % من إجاميل حمولة السفن يف العامل لتصبح سارية املفعول، وقد صادق 
عليها حتى اآلن أكرث من 40 دولة عضو متثل أكرث من 70 % من إجاميل حمولة 

السفن يف العامل.
وقد حصلت االتفاقية عىل دعم كامل من االتحاد الدويل لعامل النقل الذي 
السفن، إذ لعب كال االتحادين  الدويل ملاليك  البحارة، وأيضاً من االتحاد  ميثل 
دوراً رئيسياً يف عملية إعدادها التي استغرقت خمس سنوات وأيضاً يف اعتامدها 
يف مؤمتر العمل الدويل الخاص ملنظمة العمل الدولية سنة 2006، كام حصلت 
االتفاقية عىل دعم قوي من جانب املنظمة البحرية الدولية التي ترشف عىل 

قطاع الشحن العاملي الذي ينقل نحو 90 % من تجارة العامل.
وتبّنى االتحاد األورويب توجيهات بهدف إدخال االتفاقية حيّز التنفيذ، فيام 
اعتمدت مذكرة تفاهم باريس ومذكرة تفاهم طوكيو، اللتان تعتربان منظمتني 
لتعزيز  االتفاقية  مع  متوافقة  توجيهية  مبادئ  امليناء،  دول  لرقابة  إقليميتني 

عمليات التفتيش الخاصة برقابة دولة امليناء.
وتنص االتفاقية عىل حد أدىن من معايري دولية ترمي إىل ضامن العمل الالئق 
ترفع  التي  الجودة  السفن عالية  للبحارة وتحقيق منافسة عادلة بني أصحاب 
أعالم دول صادقت عليها عن طريق تعزيز القدرة التنافسية من خالل ضامن 
تحقيق شحن موثوق وفعال، والهدف من ذلك هو ضامن أن ترتافق ظروف 

العمل الالئق مع املنافسة العادلة.
وما من شك يف الدور الذي يلعبه األفراد من طواقم البحارة يف دعم التجارة 
الذي  البحري  النقل  يُعترب  إذ  املعارصة،  حياتنا  يف  تأثري  من  لها  وما  العاملية، 
يتحمل مسؤولية نقل 90 % من إجاميل حجم التجارة العاملية، رشياَن االقتصاد 

ا. العاملي حقًّ
إعداد: صربي الزغيدي

25 جوان اليوم العالمي للبحارة:

من أجل لقمة العيش...البحارة يف تونس يف مواجهة وبائي الكوفيد والفساد
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لها  بيانات  يف  السياسية،  األحزاب  من  مجموعة  أعلنت   
اليوم الثالثاء، عن مساندتها لإلتحاد العام التونيس للشغل، 
التي  التحريض  وحملة  والعنف  الكراهية  خطاب  إزاء 

طالته وبلغت حّد تهديد أمينه العام بالقتل.
فقد أدان حزب التيّار الشعبي “التهديدات اإلرهابية” التي 
التونيس للشغل، معتربا  العام  العام لالتحاد  طالت األمني 
اإلرهابية  الجامعات  بني  املوضوعي  “االرتباط  تؤكّد  أنّها 
وبعض القوى اليمينية الفاشية التي تسللت للربملان، تحت 

شعارات كاذبة ومضلّلة”.
القوية ودعمه  بيانه، “مساندته  الشعبي يف  التيار  وجّدد 
ما  كل  يف  للشغل،  التونيس  العام  لالتحاد  املرشوط  غري 
سيناريو  البالد  تجنيب  أجل  من  الوطني،  بدوره  يتعلق 
الفوىض وكذلك بدوره االجتامعي، سواء ما يتعلق بالدفاع 
عن القطاع العام وحامية املؤسسة العمومية التي أكدت 
حامية  يف  واالسرتاتيجي  املركزي  دورها  “كورونا”  محنة 
الثابت  دفاعه  املواطن، فضال عن  وتأمني سالمة  املجتمع 

عن مصالح األجراء واملفّقرين”.
كام أشار إىل أن اتحاد الشغل “مكسب وطني ومالذ لكل 
القوى الوطنية والدميقراطية يف كل األزمات”، مالحظا أن 
الراهن،  السياق  يف  وحيوية  أهمية  “يزداد  اإلتحاد  دور 
املكاسب  كل  عىل  املمنهج  الهجوم  تفاقم  أمام  خاصة 

الوطنية واالجتامعية للشعب التونيس”.
عن  االجتامعي،  الدميقراطي  املسار  حزب  أعلن  بدوره 
العام  أمينها  مع  وتضامنه  الشغيلة  للمنظمة  مساندته 
وذلك “عىل إثر تواصل حمالت الشحن والتحريض املوجهة 
ضد اإلتحاد وضّد قياداته والتي بلغت حد تهديد األمني 

العام للمنظّمة بالقتل”.
“التحرك  إىل  القضائية  والسلطة  العمومية  النيابة  ودعا 
أن  معتربا  وراءهم”،  يقف  ومن  املجرمني  تتبع  أجل  من 
والصادرة عن  الشغيلة  املنظمة  املمنهجة ضد  “الحمالت 
مبدنية  تؤمن  ال  وخارجه،  الربملان  داخل  سياسية،  أطراف 
الدولة وُعرفت بعدائها للعمل النقايب، ساهمت يف إشاعة 
شبكات  عرب  األعراض  وهتك  والتحريض  العنف  خطاب 

التواصل االجتامعي”.
بقيادة  الشغيلة،  الطبقة  لنضاالت  دعمه  جّدد  أن  وبعد 
االتحاد العام التونيس للشغل، من أجل الدفاع عن قدرتها 
العيش  وضامن  االجتامعية  أوضاعها  وحامية  الرشائية 
“رشيك  االتحاد  إن  املسار  قال  املهمشة،  للفئات  الكريم 
أسايس يف عملية االنتقال الدميقراطي وركيزة أساسية من 

ركائز التوازن االجتامعي واالستقرار السيايس بالبالد”.
ودعا يف هذا الصدد، كافة القوى الدميقراطية والتقدمية، 
حول  “االلتفاف  إىل  مدين،  ومجتمع  سياسية  أحزاب  من 
النيل  املنظمة الشغيلة ودعمها يف مواجهة كل محاوالت 

من هياكلها املمثلة واملنتخبة”.
والالمرشوط”  الكامل  “تضامنه  عن  أمل  أعلن حزب  كام 
مع نور الدين الطبويب، األمني العام لالتحاد العام التونيس 
للشغل، داعيا الّسلطات األمنية والقضائية والّسياسية إىل 
والعنف  القتل  دعاة  تتبع  أجل  من  مسؤولياتها،  “تحّمل 
وحامية  لصالحها  يعملون  التي  الجهات  عن  والكشف 

املعني بالتهديد بصفة جدية”.
إىل  السياسيني،  الفاعلني  كل  أيضا،  بيانه  يف  الحزب  ودعا 

“العمل عىل تنقية األجواء وخلق مناخ سيايس سليم”.

ويف ما ييل قامئة أولية نتابعها يف أعدادنا القادمة:
 

الجمعيات

ـ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان

ـ النساء الدميقراطيات

ـ اتحاد الصناعة والتجارة

AFTURD ـ

ـ اتحاد أصحاب الشهادات املعطلي عن العمل

ـ الكتلة الوطنية

ـ االتحاد العام لطلبة تونس

ـ االتحاد الجهوي لنقابات قوات األمن التونيس بصفاقس

ـ ائتالف الصمود

 االحزاب 

ـ حزب املسار

ـ حزب الوطنيي الدميقراطيي املوحد

ـ حزب العاّمل

ـ حزب البعث

ـ حزب التّيار الشعبي

ـ الحزب الجمهوري

ـ حزب أمل

يتبع 

منظمات وجمعيات و أحزاب تساند االتحاد
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نقابة

* شمس الدين العوين
بالتلوين  ولعها  كان  امللونة...  السنوات  ورحلة  العيوين  الذهبي  ميينة 
والرسم مبكرا وتطور هذا الهيام مع الزمن وصار حكاية حياتها وهاجسها 
قبالة القامشة وبعيدا عنها... تغمرها الفكرة وتشغلها اىل حني اللحظات 
الحاسمة... لحظة بداية الرسم والعمل الفني والعالقة هنا غري محكومة 
وتخريجاتها  وأفكارها  فلسفتها  تعانق  هي  فقط  اإلنجاز  وزمن  بالرسعة 
ليأخذ العمل التلويني لديها ما يتطلبه من وقت دون ترسع وعجلة... إنها 
تأخذ الرسم مأخذ فسحة مفتوحة بعيدا عن ضغط العروض واملعارض... 

وهكذا.
تلك األحالم  األلون  الخطى األوىل حيث  الدواخل منذ  سفر مفتوح عىل 
القائلة  الفكرة  منها  وعناوين  وقصصا  حكايات  حروفها  نسجت  التي 
بالنشيد املوزع عىل ااملشاهد والحاالت واألمنيات واألمكنة.. سفر ملّون 
الرسم  اللحظات حيث  ألق  الحاملة وهي تعانق  الذات  يخترص هواجس 
وجد وذكرى وأغنيات يزيدها التلوين بهاء وحرقة وتشوفا لآليت... هكذا 
هي الحكاية يف حيزها الجاميل.. لوحات وأعامل فنية عىل مدى عقود من 
واآلخرين  العامل  مفتوحة عىل  نظرات  إىل  تشري  التلوين  الصلة مبمكنات 
التلوين  مع  األوىل..  الخطوات  إىل  العائد  الحلم  هذا  الحلم...  من  بكثري 
هي  كالرسم.  وممتع  فسيح  عامل  عندها  والكتاب  للقراءة  تعود  والرسم 
وأروقة  تونسية  أمكنة  حلت  التي  لوحاتها  وثيامت  ألوان  تنوعت  فنانة 
الخاصة  الفردية  واملعارض  املشاركات  حيث  من  تونس  خارج  وكذلك 

وكذلك الجامعية.
حدثتنا عن عاملها هذا لتقول »...منذ كان عمري خمس سنوات وجدتني 
منسابة مع فكرة الرسم والتلوين بكرث من الرغبة والعفوية إذ كنت بعد 
انتباه  ذلك  ليلفت  املحفوظات  كراس  يف  دواخيل  من  شيئا  أرسم  ذلك 
معلمتي يف القسم إىل أن صار الرسم مادة من املواد يف مرحلة الثانوي 
ليتطور الحيز اىل رغبتي وعاديت يف رسم ما أحب وزاد هذا الشغب حيث 
الله  غرس  سيدي  وزاوية  الحرضة  أجواء  حيث  سويقة  بباب  نقطن  كنا 
وكنت أتأمل لساعات يف املشاهد والتفاصيل ودقائق األشياء ومنها حراك 
النمل وعامله املنظم والدؤوب يف حيويته فضال عن زرقة السامء والسحب 
فأنا  األمكنة  مع  بحميمية  وتعاطيت  »حومتي«  بأجواء  مغرمة  وكنت 

تكرونة  مدينة  أصيلة 
فيها  قضيت  التي 
سنوات  ويف  طفولتي 
شجعتني  الشباب 
االنطالقة  وبلغت  أمي 
عىل  وتعرفت  الفعلية 
محمد  الكبري  الفنان 
عمقا  ورأى  مطيمط 
يف أعاميل ليعرضها عىل 
بها  فأعجبوا  تالمذته 
كمفاجأة  ذلك  وأراد 
هذا  أسعدين  وقد  يل 
يف  أتقدم  وجعلني 
سنة  ويف  تجربتي... 

1982 كانت مشاركتي يف معرض جامعي برواق يحيى بالباملاريوم بإدارة 
الصادق قمش وكانت فيه لوحات معروضة لعامر فرحات وعبد  الفنان 
الرتكيز  تّم  وقد  وغريهم  أجانب  ولفنانني  الرتيك  والزبري  القرجي  العزيز 
عىل عميل املعروض خالل النقل التلفزيوين لنشاط هذا املعرض الكبريو 
ابن خلدون ومبتحف سيدي  الثقافة  بدار  معارض  ذلك شاركت يف  بعد 
بوسعيد وبالنادي الثقايف الطاهر الحداد ودار الثقافة ابن رشيق وبفضاء 
التياترو وصوال اىل سوفونيبه بقرطاج آخر سنة 2019 ويف الخارج شاركت 

يف معارض يف كل من مرص والجزائر ولبنان وأملانيا...«.
وعن العالقة بالرسم من خالل اللوحات املنجزة تواصل القول »...يتلبس 
يب الرسم وال أقرر مسبقا املوضوع الذي أجدين بعد ذلك أتعمق فيه إىل 
الفنان  ومغامرات  الفن  عنه ألعيش جنون  التخيل  أستطيع  ال  أين  درجة 
من  عدد  يف  تناولت  وقد  عميل  عىل  نفسها  تفرض  ألواين  لوحاته..  مع 
لوحايت األشياء الغريبة واملسكوت عنها خاصة املتصلة بالتقاليد واملخيال 
الشعبي يف عامل األنثى مثل »التصفيحة« إذ بحثت كثريا يف هذه املسائل... 
مع  تناسق  عندي  والرسم  وحاالتها  املرأة  وعوامل  املشاهد  عىل  اشتغلت 
أروى  تجربة  عىل  اشتغلت  »قريوانيات«  لوحة  ويف  والفلسفة.  األفكار 

القريوانية وهي لوحة زيتية ككل لوحايت.. أرسم وبالنسبة إىل لوحايت أراها 
التي متسح حوايل أربعني عاما  السوريايل... بعد مسرييت هذه  يف املنحى 
من الرسم أواصل تجربتي التي أطمح فيها إىل الجديد واملختلف وما تبّقى 
هو الحلم الذي يحّفزنا عىل املزيد من العمل واالبتكار واإلبداع... العاملية 
حلم وأمتنى ألعاميل الحضور يف اليونسكو مثال والحقيقة أنا ال مشكلة يل 
الراغبون يف فني وخاصة من األجانب  التي يقبل عليها  اقتناء أعاميل  يف 
علام أين أنجز عددا من اللوحات حسب طلب أحباء فني ويل مثال طلبيات 
لوحات من قبل البنك العاملي... تجارب ظلت يف ذاكريت وتأثرت بها ألسامء 
القرجي ومحمد  العزيز  املدريس وعبد  مهّمة منها سالفادور دايل وفاتح 

مطيمط...«.
ويف باب التثمني لعملها الفني كرمت مهرجانات فنية تشكيلية وثقافية 
باملحرس  التشكيلية  للفنن  الدويل  املهرجان  منها  العيوين  ميينة  الفنانة 
ومهرجان العصاميات يف الفن التشكييل باملنستري فضال عن اختيار عمل 
فني لها سنة 2017 مبتحف أوزنابريخ فضال عن لوحات معروضة مبتاحف 
لرّسامة  فنية  ولوحات  أعامل  وفرنسا..  وايطاليا  ومرص  ولبنان  بالجزائر 
ديدنها الذهاب بعيدا تجاه الرسم وعوامله املحفوفة باألسئلة وبالدهشة 

وبالفكرة التي تنبع من الذات.   

في مرسم الفنانة التشكيلية أمينة العيوني

اشتغلت على تجربة أروى القريوانية وهي لوحة زيتية ككل لوحاتي

* أبو جرير

المبدعون أحياء ال يموتون )وفاء لروح فقيد اإلعالم لزهر الحناشي( 
ستكون أيام 3 و4 و5 جويلية 2020 تظاهرة أثر الفراشة قامئة عىل مبدإ 

نبيل هو املشاركة حبا وطواعية يف تأثيث فقراتها..
هدفها كان وال يزال خلق تقاليد جديدة تساهم يف نرش ثقافة تعاونية 
جامعية.. فكل املشاركني والقامئني عىل تحضريها.. هم جميعا منظمون 
ومساهمون فاعلون ومتابعون.. ال أحد فيهم له األفضلية.. فكل مشارك 
له دور  والحدث.. وكل  املشهد  به  يكتمل  التظاهرة  هو جزء من هذه 
بتعليق دعم  الذي ساهم  يقّل عن أي دور لغريه.. حتى ذلك  يلعبه ال 
واستثنيت  طرف  إىل  دعوة  أوجه  مل  أنا  لطف  وبكل  وعليه  ومساندة.. 

آخر.. أنا فقط ذكرت كل إسم أعلن مشاركته حبا وطواعية..
نحن يف النهاية نحلم ونأمل ونسعى إىل أن تكون مثل هذه التظاهرات 
اللقاء  فرصة  تتيح  كانت  التي  الحميمية  األجواء  تلك  لعودة  فرصة 

واملسامرة والتواصل الروحي والوجداين..
نلتقي  إىل  نسعى  أننا  نزعم  ولكننا  متفردا..  شيئا  نبتدع  أننا  ندعي  ال 
اليومية..  الحياة  مشاغل  أنهكتها  قلوب  يف  الفرح  بعض  ونزرع  مبحبة.. 
شكرا مجّددا لكل من آمن بهذا.. شكرا لكل من سيأتينا محّمال بقصائد 
الريم..  لروح  املمكنة.. سالم  باألغاين  الصوت  ولكل من سيعيل  للحب.. 
من جمعتنا عىل وفاء محبة.. سالم لروح الفقيد لزهر الحشاين.. من رحل 

جسدا.. وظل روحا طيبة ومجمعة..
التي  الدورة  هذه  يف  الجهة  مثقفو  ذكراها  عىل  يجتمع  أن  نتمنى  كم 

تحمل إسمه..
الفكرة  صاحب  رددها  مفاتيح  كلامت  هذه  لرنتقي.  نلتقي  سنظل 
الصافية  الكبرية  الفنانة  احباء  تجميع  يف  املثايل  والالعب   والتنسيق 
فرغم  الحمروين..  خالد  الثقايف  بالفعل  املهووس  االستاذ  هو  البنا..  ريم 
يف  ممثلة  الدولة  من  مدعومة  للغري  للتظاهرة  )فلوس(  املادي،  الفقر 

التي اختارها منظم  الثقافة مركزيا وجهويا  وهو من االختيارات  وزارة 
التظاهرة..

املرشوع  إىل  واالنتامء  التطوع  الرشيق  قوامها  الفراشة(  )اثر  التظاهرة 
بكليته..

الفراشة  ألثر  شفيفا  وعشقا  حبا  األحباء  فزع  هي  الفراشة  اثر  تظاهرة 
بقابس..

تظاهرة خيمة والتخييم صناعه أحبة آمنوا بالحب والحب ودقوا اوتاد 
الخيمة ألجل البقاء... بقاء  الفراشة والفراشات كثريات..

خالد الحمروين وأصدقاؤه القوابسية قلوبهم للقادمني من جهات تونس 
الفراشة الحاملة  وعاء للسكن وطيب السكن ريم البنا.

* الربنامج:
3 جويلية 2020

*كلامت 
* شعر )الشعراء(

ماجدة الظاهري . سامح بن معيز . عبدالحكيم الربيعي . عيل بن فضيلة. 
النارص الردييس.

* موسيقى: البحث املوسيقي بقابس. والعازف منذر الفيتوري.
4جويلية 2020

* شعر )الشعراء(
هندة بن محمد. خالد الكبري . عامر العوين . ليىل نسيبي )املغرب( صالح 

السوييس. عيل الجربوعي.
* موسيقى 

الفنان الفلسطيني نارص قوسمي مع الفنانة هدى بكاري قواسمي.
5 جويلية 2020

* شعر )الشعراء(
حامد  طالل  جامعي.  رحيم  فضيلة.  بن  فاطمة  )فلسطني(  كايد.  نزهة 

)فلسطني( سمري فرحاين.
* موسيقى 

فرقة عيون الكالم .
* التظاهرة ينشطها االعالميات 

سامح قصد الله. مروى راجح. إقبال قفرايش. سميحة عبد الناجي 

مهرجان أثر الفراشة
 بقابس )ريم البنا(
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كلمـة حق:

ال شرعية
 لالحتالل وال للضمّ
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«؟

* أبو جرير 
وما  الكورونا  وقع  عىل 
من  اإلنسان  عىل  خلفته 
أدران يجدد منتدى الفكر 
الذي  التونيس  التنويري 
يرشف عليه باقتدار الناقد 
املي  محمد  واالعالمي 
لتكريم  لقاءاته  سلسلة 
األعالم والرموز الثقافية يف 

شتى مجاالت االبداع.
املثقف  الناقد  يكون  حني 
مع  وتواصل  انسجام  يف 
التوجه  قناعاته من حيث 
وملتزما  والرؤيا  والرؤية 

بدوره الريادي لتأصيل الثقافة الوطنية والنهل من ثوابتها 
العقلية  بعيدا عن  لها ضمن مرشوع  ومنابعها واالنحياز 

املادية. مرشوع يؤسس لتأصيل االميان باملبدع التونيس..
الناقد  ضمن هذه القناعات هي معبد وكنيسة وجامعة 
الطالئعي االصيل محمد صالح بن عمر الذي آمن باالدب 
موجودا  كان  فقد  املتصوفة.  إميان  يشبه  اميانا  التونيس 
أقىص  من  والندوات  امللتقيات  لعديد  ومؤسسا  ومشاركا 
من  واجبا  ذلك  معتربا  جنوبها  أقىص  إىل  البالد  شامل 
واجباته غري مكرتث بصفته العلمية واألكادمية وال مبكانته 
والقصاصني  الشعراء  صديق  فهو  التونسية  الجامعة  يف 
التسعينات ودافع عن أجيال من  والروائيني وآمن بجيل 
الشبان املبدعني الذين مل تستقر تجاربهم يف الكتابة وبرمج 
حولهم الندوات الفكرية وطوع األقالم الجامعية للكتابة 
عنهم والتاريخ سيذكر الكتب التي كتبها الناقد الطالئعي 
محمد صالح بن عمر منذ كتاب/ أشكال القصة القصرية 
يف تونس/ من قضايا الشعر الحديث واملعارص يف تونس/ 
إطالالت عىل املشهد الحكايئ يف تونس/ ابو القاسم الشايب 
املنصف  لدى  الشعرية  التجربة  تطور  استثنائيا/  صوتا 
أصوات  تونس/  يف  الطالئعية  القصة  اتجاهات  املزغني/ 

شعرية من تونس/ والقامئة طويلة.
أدبية كانت  لقامة  والتقدير  الوفاء واالعرتاف  إيقاع  عىل 
التنويري  الفكر  ملنتدى  العام  للمنسق  االفتتاح  كلمة 
التونيس الناقد محمد املي قائال: أدعي أنني أعرف االدب 
التونيس ولعل ادعايئ هذا يسمح يل بأن أشهد ان ال وجود 
تونس  يف  والكتابة  النرش  حركة  بدأت  منذ  تونيس  لناقد 
بن عمر عن  ما كتب محمد صالح  ألف وكتب  ما  ألف 
األدب التونيس مسخرا قلمه وجهده وتفكريه إلعالء شأن 
االدب التونيس فطوىب لنا بك أيها العامل الصالح الذي نفع 
بالده بعلمه وما هذه الندوة إال مجرد ملسة وفاء واعرتاف 

من بالدك التي بادلتك كرما بكرم.
وقد كانت الندوة التي أقيمت عىل رشف الناقد الطالئعي 
 20 السبت  يوم  الثقافة  مبدينة  عمر  بن  صالح  محمد 
الثقافية  الشؤون  وزيرة  السيدة  بإرشاف   2020 جوان 
وواكبها نيابة عنها السيد مدير املؤسسة الوطنية لتنمية 
املهرجانات والتظاهرات الثقافية وحرضها عديد الوجوه 

الثقافية واالبداعية واالعالمية من كل االجيال واملشارب.
* المداخالت :

محمد  للناقد  مبقولة  العرف  حاذق  أحمد  الناقد  انطلق 

صالح بن عمر رفيق درب أيام الطليعة )لقد طوى التاريخ 
الحركة كام طوى غريها من حركات سابقة( وقّسم مداخلته 
إىل ثالثة عنارص نهلت من أدبيات اليسار والدرب انتهى 
إىل دروب والطليعة تحيل إىل حقبة تاريخية مل يبق منها 
وااليديولوجي  واملعريف  الجاميل  الطرح  وأبرز  الصدى  إال 
املخالف واملختلف عن السائد وما استقرت عليه االنفس 
النص )اإلنسان  الطليعة مع  والعقول منذ تأسيس حركة 

الصفر( لعز الدين املدين.
االدبية  الذاكرة  عن  تحدث  الكيالين  مصطفى  األستاذ   *
ونصوصها وأعاملها النقدية إذ استنتج ان االخرية اتصفت 
عمر  بن  صالح  محمد  وميزة  االوىل  كرثة  مقبل  بالندرة 
لها  أدبية كان  املواكب لظاهرة  املكثف  الجهد  تكمن يف 
والطليعة  الحركة  نقاد  أبرز  هو  إذ  وانتشارها  حضورها 

طالئل باملعنى التزامني والتعاقبي.
بقية المداخالت :

صالح  محمد  الناقد  تجربة  حفيظ  عمر  األستاذ  تناول 
أما  النقدي االسس واملقومات  املقال  بنية  زاوية  بن من 
االستاذ محمد صالح البوعمراين فقد تناول مبحث محمد 

صالح بن عمر وشعر شعراء التسعينات..
األستاذ أحمد ممو فكانت مداخلته عن محمد صالح بن 
املدائني  مصطفى  واالستاذ  التونيس  للرسد  الناقد  عمر 
انفتح عن محمد صالح بن عمر القارئ ألدب أيب القاسم 
محمد  غذاهم  بن  منوبية  األستاذة  وتناولت  الشايب 
املنهج اإلحصايئ وكانت خامتة  زاوية  صالح بن عمر من 
بن  صالح  محمد  الطرابلس  شادلية  لالستاذة  املداخالت 

عمر مرتجام...
والسؤال من هم الكتاب والشعراء الذين كانت تضمهم 

حركة الطليعة؟
كانت إجابة الناقد محمد صالح بن عمر إجابة حاسمة.

* عز الدين املدين مؤسسا وقائدا ومنظرا: 
رضوان  ممو،  احمد  العيادي،  سمري  التونيس،  محمود 
ونيس،  سامل  مراد،  بن  ابراهيم  االسود،  ابراهيم  الكوين، 
حبيب الزناد، الطاهر الهاممي، حامدي التوهامي الكار، 
املختار اللغامين، وحيد الخرضاوي، رضا الكايف، عبد السالم 
خروف، أحمد القديدي، أحمد الحباشة، محمدصالح بن 
عمر، الهادي بوحوش، حسني الواد، أحمد حاذق العرف، 
الحميد  عبد  القابيس،  أحمد  محمد  مصمويل،  محمد 

خريف..

محمد صالح بن عمر الناقد الطالئعي 
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* متابعة : رمزي الجباري- عدسة منترص العكرمي 
قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  الساملي  الدين  صالح  األخ  أرشف 
السكك  لقطاع  اإلدارية  الهيئة  فعاليات  عن  العمومية  واملنشآت  الدواويني 
الحديدية بقاعة سعيد قاقي مبقر االتحاد العام التونيس للشغل، أعضاء الهيئة 
اإلدارية خاضوا نقاشا عسريا تواصل عىل مدى 6 ساعات قدموا خالله العديد 

من التفاعالت ليختتم بصياغة الئحة مهنية تضمنت النقاط التالية:
 26 بتاريخ  العامة  اإلدارة  إىل  املوجهة  باملراسلة  املبوبة  باملطالب  التمسك   *
ماي 2020 من طرف الجامعة العامة للسكك الحديدية والتي تضمنت النقاط 

التالية:
منحة  املوازنة،  منحة  السنة،  آخر  منحة  احتساب  طريقة  يف  النظر  إعادة   *
أعوان  بإدماج  اإلرساع  السكن،  منحة  النقل،  منحة  املغادرة،  منحة  اإلنتاج، 
رشكة أشغال السكك الحديدية، مضاعفة وترية الجلسات املعدة لتنقيح النظام 
األسايس الخاص باألعوان، إرجاع املطرودين، تسوية وضعية أصحاب الشهائد، 

تسوية وضعية األعوان الذين يقومون بخطط تفوق رتبهم.
* إحداث منحة جديدة لجميع األسالك واملصالح.

الضغط عىل الدوائر املسؤولة للمطالبة باستخالص مستحقات الرشكة املتخلدة 
لدى العديد من الوزارات.

* تحميل سلطة اإلرشاف الخسائر الناتجة عن تعطيل نقل الفسفاط عىل الخط 
الحديدي نتيجة االعتصامات واملطالبة بالتعويضات، مع اعتبار الرشكة الوطنية 

للسكك الحديدية الناقلة الوحيدة للفسفاط.
* استخالص الديون املتخلدة بذمة عديد الوزارات املعنية.

 SOUFRE والبخارة TSP الرتفيع يف تسعرية نقل الثاليث للفسفاط الرفيع و *
التي مل تعد تتناسب إطالقا مع تكلفة النقل الحديدي.

وبعض  الحديدية  للسكك  الوطنية  الرشكة  بني  املربمة  االتفاقيات  مراجعة   *
الوزارات بخصوص نقل أعوانها

املطالب  هذه  أجل  من  للنضال  استعدادهم  عن  الحارضون  األخري  يف  وعرب 
والحشد والتعبئة للقيام بوقفات احتجاجية امام وزارة النقل، ويف صورة عدم 
استجابة سلطة اإلرشاف لهذه املطالب توكل إىل الجامعة العامة بالتنسيق مع 
املكتب التنفيذي لالتحاد العام التونيس للشغل مهّمة تحديد موعد شن إرضاب 

قطاعي.
العام  املدير  الرئيس  الهيئة اإلدارية استاؤوا من ترصّف  هذا ويذكر أن أعضاء 

الجديد الذي قرر إيقاف 8 عامل عن العمل بعد حادثة البطحاء التي تخص 
تذاكر األكل.

ساخنا يف  كان  فقد  العام  النقاش  من حيث  أما  املتّخذ  القرار  من حيث  هذا 
كّل أبعاده رغم أن األخ صالح الدين الساملي كان حاسام يف إعادة الهدوء إىل 
القاعة كلاّم استلزم األمر ذلك ولو أنه كان واضحا يف توجهاته التي تركزت عىل 
سعي الحكومات املتعاقبة عىل بيع مؤسسات القطاع العام وأن 104 موسسة 
العريب  األخ  أما  للخواص  فيها  التفريط  وهو  واحد  شفا هدف  عىل  موضوعة 
اليعقويب فقد تحدث عن الصعوبات الكثرية التي تعاين منها الرشكة يف السنوات 

األخرية.
* )يتبع(

الهيئة اإلدارية للسكك الحديدية

بمراجعة  مطالبة  الجديد،  العام  املدير  الرئيس  تصرفات  من  استياء 
املنح وترفيع يف اسعار نقل الفسفاط

الشهادات  اصحاب  اتحاد  استنكر 
املعطلني عن العمل اتّباع الحكومة 
الحوار  عن  بدالً  األمني  للمنهج 
الرضورية  التنمويّة  الخطط  ووضع 
املوقوفني  رساح  بإطالق  وطالبها 
حّق  يف  التتبّعات  كّل  ووقف  فورا 
تحقيق  وفتح  االعتصام  شباب 
الحاصلة  األمنيّة  »االنفالتات«  يف 
يف  تعّهداتها  تنفيذ  وجوب  مشّددا 

التشغيل والتنمية فورا.

من  جّد  ما  أن  االتحاد  واعترب 
وإيقافات  ومداهامت  اعتداءات 
يف  األمنيّة  القبضة  لعودة  يؤرّش 
اجتامعيّة  ملّفات  مع  التعامل 
ومطالب حياتيّة للمواطنني، خاّصة 
أنور  الشهيد  قّدمت  الجهة  أّن 
فداًء  سنوات  ثالث  منذ  السكرايف 

لهذه املطالب العادلة.
الحيّة  القوى  بكّل  االتحاد  واهاب 
نضاالت  إسناد  ومركزيّا  جهويّا 

تطاوين من أجل التنمية والتشغيل، 
داعيا  منظوريه  بالجهة إىل التجّند 
الكامور  اعتصام  مطالب  أجل  من 
تحركات  كل  يف  بقّوة  واملشاركة 
جهويّا  واملدنية  النقابية  الفعاليّات 
التنموي  املسار  مراجعة  أجل  من 
ثار  التي  املتّبعة  الخيارات  الفاشل 

ضّدها الشعب التونيس.
* صربي الزغيدي

اتحاد املعطلني عن العمل يدعو منظوريه اىل التجند من اجل مطالب اعتصام الكامور

النهضة  حركة  عن  بالربملان  النائبة  حميد  بن  آمنة  عىل  لها  رّد  يف 
بجهة بنزرت والتي اتهمت اعوان رشكة الفوالذ بالفساد يف مداخلة 
لها بالربملان يف جلسة يوم 17 جوان ألنهم حصلوا عىل مستحقاتهم 
هذا  واالطارات  االعوان  نقابتا  استنكرت  القانون،  يكفلها  التي 
عامل  تجويع  اىل  يهدف  مغرضا  ترصيحا  واعتربته  النائبة  خطاب 
حقوقهم  عىل  للحصول  عنهم  الدفاع  عن  بدالً  وعائالتهم  الفوالذ 

ومستحقاتهم.
وأعربت النقابتان يف بيان مشرتك امضياه مع الكاتب العام لالتحاد 
الجهوي للشغل ببرنزت األخ البشري السحباين، أعربتا عن استغرابهام 
يف  الترصف  شؤون  يف  للتدخل  للنائبة  املتكررة  املحاوالت  من 
املؤسسة وسعيها املتواصل لفرض امالءاتها لصالح اطراف معينة مام 
ساهم يف توتري األجواء داخل الرشكة وتغذية الخالفات األمر الذي 

سيهدد املناخ االجتامعي بالرشكة والجهة.
بشأن  االنتخابية  لوعودها  تنكرت  التي  النائبة  إىل  لفتتا  النقابتان 
تنميتها  يف  واالستثامر  تطويرها  عىل  والحرص  الفوالذ  رشكة  دعم 

املوقف  عن  السياق  هذا  يف  النقابتان  وتساءلت  هيكلتها،  واعادة 
الرسمي لحركة النهضة التي تنتمي اليها النائبة وهل ان ترصيحاتها 
واالطارات  العامل  استعداد  مؤكدتني  ال،  ام  للحزب  ملزم  وسلوكها 
بوصفها  وتطويرها  ازدهارها  اىل  وسعيهم  مؤسستهم  عن  الدفاع 

ركيزة للنسيج الصناعي الوطني بالجهة.
* صربي الزغيدي

ألنها اتهمت ظلما أعوان شركة الفوالذ ببنزرت بالفساد:

نقابتا أعوان وإطارات املؤسّسة تردّ على نائبة من حركة 
النهضة

االخ سامي البجاوي  االخ غازي بن عامر   االخ البشري السحباين

الئحة قطاع السياحة بتوزر
نحن اعوان قطاع السياحة بتوزر )نزل سياحية ووكاالت 
األسفار ومقاه( املجتمعون يوم االثنني 22 جوان 2020 
بدار االتحاد الجهوي للشغل بتوزر وبحضور اإلطارات 
الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  وبإرشاف  النقابية 
االحتجاجية  بالوقفة  قيامنا  وبعد  فإننا  بتوزر  للشغل 
 2020 ماي  لشهر  أجورنا  رصف  عدم  إثر  الوالية  مبقر 

وحرماننا من املساعدات االجتامعية.
فإننا نعرب عن:

العام  االتحاد  العتيدة  منظمتنا  اىل  بانتامئنا  اعتزازنا   -
التونيس للشغل.

- ارتياحنا بنجاح الوقفة االحتجاجية لكافة اعوان قطاع 

السياحة وتقدم اليهم بجزيل الشكر.
- مساندتنا للوفد التفاويض لالتحاد ونشدد عىل خالص 

األجور كاملة.
التي  الحكومة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  من  استيائنا   -
ألعوان  املزرية  املعيشية  األوضاع  حجم  اىل  ترتقي  ال 

السياحة.
 - مطالبتنا الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية 
لوكاالت األسفار الدخول يف مفاوضات جدية ومسؤولة 

تحفظ كرامتهم واملحافظة عىل أجورهم.
- تأكيدنا فتح مفاوضات مع الغرفة الوطنية للمقاهي 
أنهم  علام  املقاهي  أعوان  أجور  يف  الزيادة  أجل  من 
من  ومحرومون   2010 منذ  زيادة  أي  تشملهم  مل 

املساعدات االجتامعية.
للدخول يف جميع أشكال  استعدادنا  أننا نعرب عن  كام 

النضال القانونية يف حالة عدم االستجابة ملطالبنا.

اضراب يف يوم 30 جوان 
لقطاع  النقابية  اإلطارات  ندوة  انعقاد  إثر 
 2020 جوان   11 الخميس  يوم  بتوزر  الفالحة 

االتفاقيات  من  جملة  تطبيق  عدم  اىل  ونظرا 
يف  الدخول  تقرر  اإلداري  الطرف  مع  املمضاة 
جوان   30 الثالثاء  يوم  كامل  إنذاري  إرضاب 
بكافة املصالح التابعة للندوبية الجهوية للتنمية 

الفالحية بتوزر.
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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 وحرض 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

حرضها  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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ارتبط تاريخ االتحاد العام التونيس 
أعرق  فمؤسس  باالغتيال،  للشغل 
العربية  املنطقة  يف  نقابية  منظمة 
السيايس  الزعيم  واإلفريقية، 
أهم  أحد  حشاد،  فرحات  والنقايب 
يف  االستقاللية  الحركة  رجاالت 
بورقيبة  الحبيب  جانب  إىل  تونس 
وصالح بن يوسف، طالته يد الغدر واالغتيال فجر يوم 5 سبتمرب 
1952 يف خضم انفجار حركة مقاومة مسلحة دفاعا عن استقالل 
عصابة  خطّطت  إذ  التونيس،  الشعب  وكرامة  عزة  وعن  تونس 
إرهابية أنشأتها املخابرات الفرنسية اسمها »اليد الحمراء« متكّونة 
اغتيال  عمليّة  ونّفذت  تونس،  يف  املقيمني  الفرنسيني  بعض  من 
طريقه  يف  وهو  تونس،  يف  النقابية  الحركة  أب  حشاد،  فرحات 
إىل مقر االتحاد العام التونيس للشغل قادما من منزله بالضاحية 

الجنوبية.
قبل اغتيال الزعيم فرحات حشاد، طالت يد االغتيال محمد عيل 
الحامي مؤسس جامعة عموم العملة التونسية، مع رفيقه الطّاهر 
الحّداد، والتي تعترب أّول منظمة نقابية يف تونس وقد تأّسست سنة 
الشعبية  بالقواعد  التونسية  الوطنية  املطالب  لرتبط حركة   1924
باعتقاله  املتتالية مام عّجل  باإلرضابات  الفرنسيني  وتقّض مضجع 
يلّف  الغموض  ومازال  الدولة،  أمن  التآمر عىل  بتهمة  ومحاكمته 
عملية اغتيال محمد عيل الحامي الذي لقي حتفه يف حادث مرور 

مدبّر.
يف  الدميقراطية  للحركة  الروحي  واألب  الثاين  النقايب  الزعيم  أما 
التي  الحبيب بورقيبة  الزعيم  الشهرية إىل  الرسالة  تونس، صاحب 
الدميقراطية،  يرشح فيها أن ال نجاح ألي منوال تنموي يف غياب 
الزعيم الذي قاد الثورة املسلحة يف جانفي 1952، أحمد التلييل، 
فقد نجا يف مناسبتني متتاليتني من عمليّة اغتيال ُدبّرت له، حيث 
نجا أول مرة يف باريس من عملية تسميم تعرض لها يف مطعم كان 

يرتّدد عليه، والعملية الثانية كانت يف أحد الفنادق بربوكسل، حيث 
نجا مرة أخرى من قاتلنْي مأجوريْن ترّصداه لتنفيذ عملية اغتياله 

بإطالق الرصاص عليه.
النقايب سعيد قاقي، كاتب عام جامعة املعاش والسياحة مل ينُج هو 
اآلخر من االغتيال املمنهج، بعد أن فارق الحياة يف دهاليز وزارة 
الداخلية يف أحداث 26 جانفي 1978، كام اغتيل تحت التعذيب يف 
نفس األحداث التي هزت تونس، النقايب حسني الكويك... والقامئة 

تطول...
يد  طالتها  التي  التونسية  النقابية  الحركة  رموز  ببعض  هنا  نذكّر 
االغتيال يف أكرث من مناسبة، وهي اغتياالت مل تزد الحركة النقابية 
التونسية إال صمودا والتفافا حول مطالبها ومبادئها، من استقالل 
الشعب  كرامة  عن  بالّذود  ومرورا  الدميقراطية  ترسيخ  إىل  تونس 
صوتا  والدم  والعنف  اإلرهاب  صوت  األخري  يف  ظل  إذ  التونيس، 
عىل  عزيزة  ليست  النقابيني  دماء  بأن  اإلميان  أمام  باهتا  ضعيفا 

تونس وعىل شعبها.
نذكّر بهذه االغتياالت، ألن الّسياق الذي نعيشه اليوم غري بعيد عن 
تاريخي، متاما مثل  النقايب عداء  للعمل  فالعداء  هذه املامرسات، 
نّفذ  فقد  ننىس  ال  وحتى  واالستقالل،  والحرية  الدميقراطية  عداء 
صبيحة يوم 4 ديسمرب 2012 هيكل هجني ومشوه اسمه »روابط 
حامية الثورة« محاولًة يائسة الغتيال املكان الرمزي للنضال النقايب 
يف تونس، بطحاء محمد عيل الحامي ومقر االتحاد العام التونيس 
للشغل، وكان ذلك مبناسبة االحتفاء بالذكرى الستنّي الغتيال الزعيم 
الفضالت ببطحاء محمد عيل وتعنيف  إلقاء  فرحات حّشاد، بعد 
العنف  أشكال  لتتعدد  والعيّص،  بالهروات  والنقابيني  النقابيات 
ومحاولة  والتشويهات  االتهامات  من  املريض،  والعداء  والتهجم 
حرق مقرات اتحاد الشغل وتكوين نقابات »إسالمية« ومحاوالت 
طربقة،  مؤمتر  يف  خاصة  للمنظمة  األمامية  الصفوف  يف  التموقع 
ولعل آخرها التهديد الذي طال األمني العام لالتحاد العام التونيس 
للشغل األخ نور الدين الطبويب، بعد عقد الهيئة اإلدارية الوطنية 

بصفاقس، بهتك دمه واغتياله، إذ جاء نص التهديد واضحا رصيحا 
كالتايل : »الطبويب يجب أن يحاسب أو سنضطر إىل سفك دمه فعال 

وإزاحته من الوجود«.
بكل  السيايس  اإلسالم  مخابر  يف  »مصنوع«  املبارش  التهديد  هذا 
والدعوية  والجمعياتية  والحكومية  الربملانية  ومتظهراته،  تفّرعاته 
ولالنتقال  النقايب  للعمل  معاديا  مرشوعا  بوصفه  واإلعالمية، 
كرامة  وتحقيق  التونسية  الثورة  أهداف  ولتحقيق  الدميقراطي 
أوال  ألنها  الزرقاء  املخابر  هذه  يف  مصنوع  أيضا  وهو  التونسيني، 
تنّفذ أجندات أجنبية يف تونس ويف مقدمتها تطبيق رشوط صندوق 
النقد الدويل وأولها إزاحة االتحاد العام التونيس للشغل من املشهد 
املدنية  األسس  الدؤوب عىل رضب  العمل  وثانيها  متاما،  التونيس 
التونيس  املجتمع  أْسلمة  أجل  من  التونسية  للدولة  والدميقراطية 
وهذا حلم الدكتاتوريات الخليجية، وثالثا أن لغة العنف والتهديد 
التي تتقنها جامعة اإلسالم السيايس، بل هي  الوحيدة  اللغة  هي 
فقط  ولنذكّر  ذلك،  عىل  شاهد  الدموي  والتّاريخ  الوحيدة،  لغتها 
حكم  زمَن  اغِتيال  الرباهمي  ومحمد  بالعيد  شكري  الشهيدين  أن 

الرتويكا بعد أن تّم التحريض عليهام باالسم والصفة.
»إن التهديدات بالقتل أمر ال يزعجني، ولسُت األمني العام األول 
وال األخري للمنظمة الشغيلة الذي يتلّقى تهديدات«، هذا الرد جاء 
عىل لسان األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل األخ نور الدين 
الطبويب، وهو رّد يرسي عىل لسان كل نقابية وكل نقايب مؤمن بأن 
املنظمة الشغيلة مستهدفة من قبل املراهقني السياسيني الذين مل 
يتعلموا الدرس بْعُد من تاريخ منظمة حّشاد، املنظمة التي مل تَِحْد 

يوما عن بوصلتها وعن عنوانها الوحيد »أحبّك يا شعب«.
سيستمر  متى  إىل  هو  بشدة  يُطرح  أن  يجُب  الذي  السؤال  إن 
توظيف  سيتواصل  متى  وإىل  العقاب،  من  اإلفالت  حاالت  تواتر 
األخطر  السؤال  لكن  استقالليته؟  من  واملساس  والقانون  القضاء 
الذي يؤرّقنا منذ سنوات قليلة، هل كل هذه األحداث هي مقدمة 
ومتهيد لحرب أهلية أو لفوىض عارمة قد تنسف كل أمل يف تونس؟

أفكار متقاطعة:
من عصابةِ اليدِ الحمْراِء إىل عصابةِ اليدِ الزّرْقاء 

* أبو جرير
إذا اخرتقت رصاصة جسدك وأنت سائر يف الرّصيف أيّها العاشق 
ومّرغوا  حارصوك  وإذا  الرّسّي  الجهاز  سدنة  أنّهم  فاعلم  لوطنك 
جّوعوك  وإِذا  الرّسّي  الجهاز  سدنة  أنّهم  فاعلم  بالرّتاب  وجهك 
وعّروك وسحبوا الهواء من املحيط الذي تتنّفس فيه فاعلم أنّهم 
ومرّوجو  واملرابون  الّسامرسة  عاث  ما  وإذا  الرّسّي  الجهاز  سدنة 
املخّدرات وأرباب التّجارة املوازية واملهّربون واملورّدون والعابثون 
انهارت  ما  وإذا  الرّسّي  الجهاز  سدنة  أنّهم  فاعلم  األّمة  بخزائن 
املنظومات الوطنيّة وخيّم الحزن والخوف والفقر والجهل واملرض 

عىل املدن والقرى واالرياف فاسأل عن الجهاز الرّسّي..
)من مقدمة الرواية(

هي رواية حدث لعدة أسباب وأهم األسباب أن بعد اغتيال الزعيم 
شكري بلعيد   آالف القصائد واملقاالت كتبت.. بعض املرسحيات 
العمل  مستوى  عىل  أما  أنتجت..  القصرية  السينامئية  والرشائط 

الروايئ فاحسبه هو األول واملبادر..
ان يحمل العمل الروايئ لألديب عبدالقادر بن الحاج نرص عنوانا 

دون نقطة استفهام.. )من قتل شكري بلعيد( 
والعنوان مفتاح األقفال دال للمدلول..

الرواية الحدث تروي تفاصيل وجوه نعرفها وعشنا معها وتقاسمنا 
هواء تونس.. تونس الف وردة وزهرة..

لهاث  وتتابع  واملنعطفات  املنعرجات  حنايا  بحربها  رواية ترضب 
واإلمساك  املحطات  بني  الظل  ترسم  األرصفة.  عىل  املرمي  الناس 

رواية  الشمس..  بخيوط 
يف  املهزوم  الخمر  تحايك 
رواية  خمر..  بال  خامرات 

)من قتل شكري بلعيد(. 
الرجولة  عن  تسأل 
السياسية  والفحولة 
والغوص  الخيانة..  ومحنة 
من  الكاذبة  الّسوابق  يف 
إنها  الرأس...  إىل  الساس 
رواية االحرتاق تحمل رماد 
الصمت  وفتنة  الصدور 
تحايك  رواية  األصفر... 
بأختام  املختوم  السفر 
أصحاب  وكراريس  الرذيلة 
غنيمتهم  الذين  العامئم. 
الواح  عىل  الفقراء  دموع 

الله..
التفاصيل عىل  رواية ترسد 

وشاقة..كشقاء  طويلة  رواية  بلعيد..  شكري  والنور  النور  شعاع 
شكري وحلمه املغتال.. رواية تقيض معها ذكريات وال تتعب قرشة 

كفك وأنت تطوي األوراق..
بنّي شكري وحشاد وسليامن وعثامن وزمردة وثائج ثورة مل يحلم 

الحلم والحلم شكري حني أدركوا أن  بها قتلة 
عبد الصمد الراوي فانوسه شكري..

)من قتل شكري بلعيد(
عمل روايئ ألديب باذخ الطفولة رغم مسريته 

املكتنزة بأعامل خالدة..
وخويف أن املزالج سيطبق عىل قلم عبدالقادر 

بن الحاج نرص بسبب هذه الرواية..
أصحاب  فعلوه  ما  ذكاء  بكل  رسدت  رواية 
العام  االتحاد  وتونس  بتونس..  الرسي  الجهاز 

التونيس للشغل وشكري بلعيد..
رواية ال تجعلك مرتاحا وانت عىل األريكة يف 

صالونك الوفري.
ويف كلمة إنها رواية تأكل غرف اإليقاف التي 
بقتلة  ابتالنا  منذ  التونيس  الشعب  يعيشها 

شكري بلعيد...
الرواية  من  األخرية  الصفحة  أطوي  أنا  ها 
وأعود  الحاج  بن  القادر  عبد  لألديب  الحدث 
ألجيب  سيجارة..  بقايا  أجد  لعيّل  املطفأة  إىل 
عن سؤال القراء ملاذا مل يضع االديب عبد القادر بن الحاج نرص 

نقطة استفهام بعد من قتل شكري بلعيد؟
فيالق  وهاهم  تونيس..  مواطن  كل  رسير  عىل  ُملقى  والجواب 

الخراب عادوا من جديد.. يف جبّة مجلس الشعب.

الرواية الحدث )من قتل شكري بلعيد( لألديب عبدالقادر الحاج نصر


