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وطنية

هل تعدّل أزمة الفخفاخ بوصلة املشهد السياسي؟
انحسار  تزيد من  عزلة سياسية  أزمة  النهضة  تواجه حركة 

يف  األغلبي  بالدور  تشبثها  خلفية  آخر عىل  بعد  يوما  دورها 

مبجلس  املعارضة  لرتويكا  تزعمها  مقابل  الحكومي  االئتالف 

نواب الشعب يف ظل قرارها سحب ممثليها من الحكومة يف 

وقت توعدها فيه رئيس الحكومة بإقالة وزارئها.

الئحة لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنويش 

قد تعيد توزيع توزانات الكتل بالربملان

بينام يعترب مراقبون، أن حركة النهضة مازالت متسك بزمام 

أوراق اللعبة السياسية يف الربملان اال أن بدء 4 كتل نيابية يف 

إجراءات سحب الثقة ضد زعيمها راشد الغنويش الذي يرتأس 

تعديل  اتجاه  يف  الساعة  عقارب  ترتيب  أعاد  النواب  مجلس 

بوصلة املشهد السيايس يف تونس.

ومطلع األسبوع الحايل رشعت 4 كتل برملانية مبجلس نواب 

راشد  املجلس  رئيس  من  الثقة  لسحب  إجراءات  يف  الشعب 

ما  وفق  ممثليها،  بني  الفارط  السبت  عقد  لقاء  اثر  الغنويش 

أكده الناطق الرسمي باسم التيار الدميقراطي محمد عامر.

الكتلة  من  كل  ضمت  النيابية  الكتل  بأن  عامر،  وأفاد 

وكتلة  الشعب(  وحركة  الدميقراطي  التيار  )حزبا  الدميقراطية 

اإلصالح الوطني وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية، مؤكدا أن 

تحرك الكتل األربعة يندرج يف اطار التصدي لخروقات النظام 

بالرتويكا  وصفها  من  تحالف  عن  الناتجة  باملجلس  الداخيل 

الربملانية يف إشارة إىل كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس 

الربملانية  اللجان  من  كل  يف  الكرامة«  بائتالف  »يسّمى  وما 

ومكتب مجلس النواب.

حركة النهضة تتمرتس ضمن ترويكا مبجلس النواب

املنظم  الداخيل  النظام  من   13 الفصل  خرق  تّم  أنه  وذكر 

يف  الربملانية  بالرتويكا  وصفها  من  ِقبَِل  من  املجلس  لنشاط 

اشارة اىل وجود تحالف بني كل من كتل حركة النهضة وائتالف 

الكرامة وحزب قلب تونس، مبينا أنه تم إرجاع مرشوع قانون 

لتمديد فرتة رئاسة املجلس بـ3 سنوات اىل لجنة النظام الداخيل 

يف حني أن القانون يفرض عىل مكتب املجلس احالتها مبارشة 

اىل الجلسة العامة.

وأضاف عامر أن الخروقات شملت مراجعة مرشوع قانون 

تنقيح فرتة رئاسة املجلس من ِقبَِل لجنة النظام الداخيل التي 

أدرجت تنقيحا ينص عىل التمديد بـ5 سنوات عىل مدة تويل 

رئاسة املجلس لتقوم باملصادقة مرة ثانية عىل صيغة املرشوع 

وتحيله اىل مكتب الربملان.

واعترب أن رئاسة املجلس كذلك خرقت الفصل 66 من النظام 

الداخيل الذي يفرض اإلعالن عن تركيز لجان التحقيق الربملانية 

خالل الجلسة العامة قبل اإلرشاف عىل تشكيلها من ِقبَِل رئيس 

مجلس النواب أو نائبه.

الربملانية  التحقيق  لجنة  تكوين  عن  االعالن  تّم  بأنه  وأفاد 

تضارب  شبهة  يف  للتحقيق  النواب  مبجلس  تشكلت  التي 

املصالح لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ بعد انطالقها يف عقد 

االجتامعات، إذ اجتمعت 3 مرات يف حني أن النظام الداخيل 

يف  البدء  قبل  العامة  الجلسة  خالل  تشكليها  اعالن  يفرض 

اجتامعاتها.

كام بني النائب عن حزب التيار أن الكتل الربملانية املذكورة 

قد عربت عن استنكارها لالعتداءات املسلطة ضد املرأة، معربة 

عن دعمها للنائبة مريم اللغامين التي تعرضت للتهجم خالل 

عياض  النائب  ِقبَِل  من  والحريات  الحقوق  للجنة  اجتامع 

اللومي.

وأكد أن االتفاق بني الكتل النيابية حول البدء يف إجراءات 

سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنويش ال عالقة 

اليوم  املنعقد  النهضة  اجتامع مجلس شورى حركة  بنتائج  له 

األحد التخاذ قرار حاسم بشأن البقاء يف الحكومة أو الخروج 

منها.

عبّو  سامية  نائبيه  يف  ممثال  الدميقراطي  التيار  أن  وذكر 

اإلدارية  املحكمة  أمام  قضية  رفع  قد  كان  الراجحي  وفرحات 

ديوان  رئيس  بتنحية  تطالب  النواب  مبجلس  الخروقات  ضد 

رئيس مجلس نواب الشعب الحبيب خذر من منصبه.

وبلورت حركة النهضة تحالفها النيايب من خالل سياسة تقوم 

منهام  لكل  املساحة  ترتك  اذ  حليفيها،  مع  األدوار  تبادل  عىل 

يف إبداء مواقف تلقى صدى لديها، ذلك أن الطرفان يتناوبان 

عىل استهداف االئتالف الحكومي بغية إسقاطه أو يف استهداف 

بعض مكوناته ويتعلق األمر مبهاجمة كل من التيار الدميقراطي 

وحركة الشعب.

وتستند دعوات الحزب األغلبي اىل توسيع الفريق الحكومي، 

املدفوعة بالرغبة يف إلحاق مكّونات نيابية تدين بالوالء التاّم 

لحركة النهضة وال ميكن أن تعطل محاولتها الرامية اىل التغول 

يف واقع سيايس يشكو التشتت، لكنها رغبة اصطدمت برفض 

الذي عارض طلبات  الفخفاخ  الياس  الحكومة  ِقبَِل رئيس  من 

النهضة بتوسيع حزام الحكومة ما أدى اىل نشوب أزمة سياسية 

بني الطرفني.

وتجسدت مظاهر هذه األزمة، من خالل إعالن مجلس شورى 

النهضة، تكليف رئيسها بإجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية 

ما  لتشكيل مشهد حكومي جديد وهو  واألحزاب واملنظامت 

عارضه رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي رفض أن يكون طرفا 

يف أية مشاورات، معتربا أن الحكومة حالية كاملة الصالحيات 

التونيس  العام  لالتحاد  العام  األمني  باألخ  لقائه  خالل  وذلك 

للشغل نور الدين الطبويب ورئيس الحكومة الياس الفخفاخ.

وجاء موقف رئيس الدولة، تعقيبا عىل موقف حركة النهضة 

وضعية  أن  بحجة  الحايل  الحكومي  املشهد  تغيري  اىل  الداعي 

رئيس الحكومة الحالية من خالل اتهامه بتضارب املصالح، ال 

تسمح له بقيادة السلطة التنفيذية ورفع التحديات االقتصادية 

واالجتامعية.

وكان رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروين أكد 

املنظامت  ستشمل  إطالقها  حزبه  يعتزم  التي  املشاورات  ان 

الوطنية يف حني دعا رؤساء كل من اتحادات الشغل والصناعة 

اىل  الحكومة  برئيس  الثالثاء  لقائهم  والتجارة والفالحني عقب 

رضورة االبتعاد عن التجاذبات والرصاعات السياسية وتغليب 

املصلحة العليا للوطن، واإلرساع مبعالجة القضايا واالستحقاقات 

الحقيقية للتونسيني، مؤكدين أن الوضع السيايس واالقتصادي 

واالجتامعي يتطلب اليوم وأكرث من أي وقت مىض االحتكام إىل 

الحوار وبناء وحدة وطنية حقيقية.

ويأيت إعالن كربى املنظامت الوطنية النأي بنفسها يف خضّم 

الحكومة  ورئيس  النهضة  حركة  من  كل  بني  السيايس  الرصاع 

مبثابة اتخاذ موقف الحياد الداعي اىل فض النزاع حول السلطة 

طبقا لآلليات الدستورية.

* الهادي الحريزي
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نقابة

بإرشاف األخ سمري الشفي األمني العام املساعد املسؤول عن الشباب 
الدراسات  قسم  مع  وبالتعاون  املدين  املجتمع  مع  والعالقة  واملرأة 
والتوثيق بحضور ممثله األستاذ الهادي دحامن نظمت الجامعة العامة 
إطار  يف  التقليدية  والصناعات  والتجارة  والسياحة  الغذائية  للصناعات 
برنامج  ضمن  الدامناركية  النقابات  مجلس  مع  النقايب  التعاون  برنامج 
 2020 جويلية   15 13و  بني  ما  انتظمت  العربية  الدامناركية  الرشاكة 
 35 مبشاركة  العمل  مواقع  يف  العنف  مقاومة  حول  التدريبية  الندوة 
ارشف  وقد  بالقطاع  املنظوية  األسالك  مختلف  من  ومشاركا  مشاركة 
صابر  االخ  بحضور  االفتتاحية  الجلسة  فعاليات  عىل  الشفي  االخ سمري 
الرزاق  وعبد  النفطي  غيث  واألخوين  للجامعة  العام  الكاتب  التّبيني 
وقد  للجامعة  التنفيذي  املكتب  أعضاء  بالخري  آمال  واألخت  الربهومي 
توىل االخ غيث النفطي عضو الجامعة العامة يف مستهّل الجلسة الرتحيب 
باملشاركات واملشاركني قبل ان يضع الندوة يف إطارها العام الذي يندرج 
التدريب والتكوين باعتبارها  بالغة ملسألة  ضمن مقاربة تعطي أهمية 
من األدوات الرضورية للنقابيني والنقابيات من اجل بناء قدراتهم والرفع 
من أدائهم يف التعاطي مع مختلف امللفات واملوضوعات ومنها التحرش 

يف مواقع العمل.
وأكد االخ غيث النفطي بأن الجامعة حرصت عىل اختيار هذا املوضوع 
بعد تصديق منظمة العمل الدولية عىل االتفاقية الدولية عدد  190 التي 
جاءت مبكاسب مهّمة يف مجال حامية املرأة العاملة من العنف والتحرش 
ال سيام أن القطاع فيه حضور نسوي كبري وقدم االخ غيث مداخالت الندوة 
وورشات العمل املربمجة. كام توجه االخ عبد الرزاق واألخت أمل بالخروج 
عضوا الجامعة بتحية للحضور ودعوتهم إىل املشاركة بفاعلية خالل أشغال 
اللجان التي ستعّد خطط العمل املستقبلية واألنشطة الكفيلة برفع الوعي 
للعنف والتحرش ومن جهته  التصدي  النقابيات والنقابيني برضورة  لدى 
أكد االخ صابر التبيني الكاتب العام للجامعة العامة اهمية هذه الندوة 
التدريبية وحرص الجامعة عىل تكثيف مثل هذه الندوات لرفع مستويات 
واالجتامعية  االقتصادية  األوضاع  منظوريها خصوصا يف ظّل  لدى  الوعي 
التابعة  األسالك  مختلف  وعامل  عامالت  تواجه  التي  الصعبة  واملهنية 
للجامعة وتزامنها مع الهجمة الرشسة عىل االتحاد العام التونيس للشغل 
والنقابيني لصد هذه  النقابيات  كافة  الوضع من تجند  يقتضيه هذا  وما 

وأضاف  النقايب  الحق  وحامية  املمنهجة  الهجامت 
األخ صابر بأنه من الرضوري أن تكون االستعدادات 
واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  لحامية  أوجها  يف 

وصيانة مكاسب العامالت والعامل.
العام  االمني  الشفي  سمري  االخ  مثّن  جهته  من 
املرأة  ضد  والتحرش  العنف  محور  اختيار  املساعد 
واستعراض أهمية الجوانب القانونية لتدعيم الرتسانة  
الترشيعية إال أنه يتوجب االنتباه اىل األشكال القائم 
السائدة  والثقافة  اليومي  والسلوك  الترشيعات  بني 
برامج عمل  االشتغال بشكل أسايس عىل  يقتيض  مبا 
تستهدف توعية املجتمع واملرأة وكافة العامل وهو 
والقوانني  للترشيعات  أدق  فهم  من  سيمّكن  ما 
لتحسن  النقابية  الهياكل  متناول  يف  ويجعلها 
التجاوزات من جهة  من  للحّد  وتوظيفها  استعاملها 
ولت نزيلها ضمن املفاوضات االجتامعية واتفاقيات 
اهمية  عىل  الشفي  سمر  االخ  وشّدد  املؤسسات. 

للتعبئة  الجديدة  والوسائط  اآلليات  باستعامل  وتوعية  حمالت  إعداد 
والتوعية حتى يصبح السلوك اليومي مندمجا ضمن جملة الثوابت والقيم 

التي تأسس عليها االتحاد العام التونيس للشغل.
وابرز االخ الشفي ان الظرفية الحالية اقتصاديا واجتامعيا صعبة خصوصا 
العمل  تقتيض  والتي  الثقيلة  ومخلفاتهم  االخري  كورونا  أزمة  تبعات  مع 
الجائحة  هذه  عن  الناجمة  االرتدادية  الهزات  لتجاوز  استرشايف  بشكل 
وأضاف أن الراهن يوضح عدم جدية عدد األطراف من خالل الهجمة عىل 
الخطر  يرفع من درجات  ما  النقابية وهو  العسكرية واملنظمة  املؤسسة 
النقابيات  يدفع  أن  يجب  ما  كذلك  وهو  البالد  مستقبل  عىل  والتهديد 
هم  ثوابت  وتكريس  النقابية  منظمتهم  حول  أكرث  االلتفاف  والنقابيني 
وقناعتهم وحبهم ملنظمتهم ضّد أعداء الحقوق والحريات وأعداء العمل 
النقايب وشّدد االخ الشفي عىل أن الوضع الراهن خطري يقتيض من الجميع 

االنخراط الكامل يف مسار إنقاذ االتحاد والبالد.
برنامج ثري 

فقراته  وتنشيط  محاوره  ثري أرشف عىل  عمل  برنامج  الندوة  أعدت 

القاسمي من خالل تقدميه لعدد من املداخالت  املتنوعة األستاذ محمد 
التأطريية منها أوال راءة معّمقة يف االتفاقية 190 ملنظمة العمل الدولية 
بشأن القضاء عىل العنف والتحرّش يف مواقع العمل وكذلك تقديم القانون 
األسايس عدد 58 لسنة  2017 املؤرخ يف  11 أوت 2017 املتعلق بالقضاء 
عىل العنف ضّد املرأة ويف إطار تنزيل املداخالت التأطريية ضمن برامج 
املتعلقة  املهارات  لتنمية  تفاعلية  برمجة ورشات  عمل ومخططات متّت 
بتنظيم الحمالت والتدريب والتوعية للتصدي للعنف والتحرش يف مواقع 
تنشيط  بالخري  آمال  واألخت  الربهومي  الرزاق  عبد  األخ  وتوىل  العمل. 
الورشات من أجل صياغة خطة عمل للتصدي للعنف والتحرش يف مواقع 
العمل ليكون االختتام من خالل صياغة خطة عمل موحدة تتعلق بتقنيات 
التّثقيف والتدريب والتوعية وموافقة املعّنفات يف مواقع العمل بالرتكيز 
عىل آليات الحامية والوقاية من العنف والتحرش وآليات اإلنقاذ ووسائل 

جرب الرضر وتقديم الشكاوى والتمكني القانوين واملؤسسايت.

* نرص الدين السايس 

يف الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية:

خطة عمل طموحة من أجل مقاومة العنف والتحرش يف مواقع العمل

بالتنسيق بني الجامعة العامة للفالحة ونقابات ديوان تربية املاشية وتوفري املرعى تّم تأجيل 
اإلرضاب املقرر بالديوان ليومي 14 و15 جويلية 2020 إىل يومي 13 و14 اكتوبر 2020.

كان ذلك خالل اجتامع اللجة املركزية للتصالح يوم الجمعة 10 جويلية الجاري مبقر االدارة 
العامة الدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعالقات املهنية حرضه االخ سمري الشفي االمني العام 
املساعد لالتحاد واالخ عامر الزين الكاتب العام للجامعة العامة للفالحة واالخ حلمي الرحيل 

عن نقابات الديوان.
يف االجتامع وحول موضوع اصدار القانون االسايس للديوان تم االتفاق عىل عقد جلسة عمل 
النهائية ملرشوع  النقايب يوم 17 جويلية 2020 لضبط الصيغة  بادارة الديوان بحضور الطرف 

القانون األسايس للديوان.
الهيكل  إعداد  تّم  فقد  للديوان،  املايل  التطهري  برنامج  يف  والبدء  التنظيمي  الهيكل  وحول 
اما  فيه،  الرأي  وابداء  للنظر  النقايب  الطرف  عىل  وسيحال  الديوان  إدارة  ِقبَِل  من  التنظيمي 
التطهري املايل فقد أحيل امللف لسلطة االرشاف وهو قيد الدرس قبل احالته عىل أنظار املجلس 

الوزاري.
التابعة  االساسية  النقابة  مع  بالتفاوض  للديوان  العامة  االدارة  تعهدت  أخرى،  ناحية  من 
الطرف  عضوية  جانب  اىل  متثيال  االكرث  النقايب  الطرف  بصفته  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد 
النقايب االكرث متثيال يف مجلس االدارة طالب الطرف النقايب، وحول متكني أعوان الديوان وعامله 
أفادت ممثلة  بتاريخ 24 جوان 2015، فقد  باالمر عدد 526  املنحة الخصوصية املحدثة  من 
وزارة الفالحة اّن االمر املذكور جاهز عىل مستوى رئاسة الحكومة كام تعهدت باعادة امضاء 

مرشوع االمر من ِقبَِل الوزير الجديد واستكامل إجراءات نرشه.
 2020 ـ   2019 ـ   2018 لسنوات  الشغل  ازياء  من  الديوان  عامل  بتمكني  يخص  ما  ويف 
واعتامدات وصوالت الرشاء يف ذلك فقد أكدت ممثلة وزارة الفالحة بأن املصالح التابعة لها 
عىل  الحكومة  برئاسة  العمومية  واملنشآت  املؤسسات  تنظيم  متابعة  وحدة  مبوافقة  اتصلت 
بناء  املرصودة  االعتامدات  اطار  يف  سواه  دون  الشغل  لباس  القتناء  الرشاء  وصوالت  اعتامد 
عليه تعهدت إدارة الديوان باستكامل اإلجراءات لتمكني األعوان من وصوالت الرشاء بعنوان 

متخلدات سنة2018 ووصوالت الرشاء لسنتْي 2019 و2020 وذلك بداية من شهر اكتوبر 2020، 
والتزمت إدارة الديوان بتمكني األعوان من مستحقاتهم املتعلقة بلباس الشغل يف املستقبل يف 

اآلجال القانونية.
وتسديد  والتنظيف  بالحراسة  املكلفني  و2   1 صنف  العملة  ترتيب  إعادة  إىل  وبالنسبة 
والعملة حالة  االعوان  ملفات هؤالء  دراسة  االتفاق عىل  فقدتم  الخطط  الشغورات يف هذه 

بحالة يف اطار لجنة بني الطرف النقايب واالداري واستكامل االجراءات القانونية يف الغرض.
يف سياق آخر، وحول إعادة تصنيف )04( عملة عىل غرار ما تّم يخصوص 74 عامال فاالدارة 
وسلطة االرشاف ال يريان مانعا يف دراسة هذا املطلب يف إطار النظر يف إعادة تصنيف العملة 
حالة بحالة يف إطار اللجنة التي تّم التنصيص عليها يف النقطة 6 واستكامل اإلجراءات القانونية 

يف الغرض.
كام أكدت االدارة العامة للديوان بانها تعهدت بتطبيق ما جاء باملذكرة املوجهة إىل مراقبي 
الحليب.  مادة  من  االعوان  بعض  متكني  حول   2020 افريل   25 بتاريخ  العمومية  املصاريف 
وبالنسبة إىل منحة العمل اللييل تعهدت االدارة بتطبيق االمر الحكومي عدد 1118 لسنة 2019 
املؤرخ يف 3 ديسمرب 2019 واملتعلق بتنقيح االمر عدد 817 لسنة 1981 املؤرخ يف 11 جوان 

1981 املتعلق مبنحة العمل اللييل.
وحول ترسيم عملة إكثار البذور بالقرين بالقريوان وعملة مرشوع شانشو بقابس اقرتحت 
ممثلة وزارة الفالحة رفع امللف املتعلق بالعرضيني بصفة عامة اىل رئاسة الحكومة يف أرسع 
بنسبة 5٪ من  يتمتعون  أعوان وعملة شانشو  أن  للديوان  العامة  اإلدارة  أكدت  كام  اآلجال، 
املرابيح التي يتّم تحقيقها سنويا بالتساوي بينهم إذ متت املصادقة عىل القوائم املالية لسنة 
2018 وسيتّم عرض توزيع املرابيح عىل أنظار مجلس املؤسسة املقرر بداية الشهر القادم ثم 

عرضه عىل سلطة اإلرشاف وتبعا لذلك يتّم متتيع االعوان املعنيني بهذه املنحة.
يف  النقص  تسجل  الديوان  إدارة  والعمل  األعوان  يف  الفادح  النقص  تعويض  إىل  وبالنسبة 

األعوان وتتعهد بإعداد وثيقة يف الغرض تبني حاجيات املؤسسة وإحالتها إىل سلطة اإلرشاف.
* صربي الزغيدي

يف ديوان تربية املاشية وتوفري املرعى:

اتفاقات أولية وتأجيل اإلضراب إىل أكتوبر املقبل
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يكفي أن نستحرض ولو بشكل برقي أهم املحطات التي التحمت 
فيها الحركة النقابية والحركة التعاضدية ببعضهام البعض يف تاريخ 
تونس الحديث حتى نقدر حق قدره الدور التاريخي الذي لعبته 
الحركة النقابية عامة واالتحاد العام التونيس للشغل بصفة خاصة 
يف بلورة منط مميز للتنمية العادلة يطلق عليه اليوم اسم االقتصاد 
العام  االتحاد  انتظارات  عند  نقف  وحتى  والتضامني  االجتامعي 

التونيس للشغل من القانون الجديد املتعلق بهذا القطاع.
للنشاط  بوادر  ظهور  تونس  يف  النقابية  الحركة  نشأة  الزم  لقد 
من  مببادرة  العاملية  االستهالك  تعاضديات  بعث  من خالل  التعاضدي 
إنشاء قطاع تعاضدي قائم  الحامي سنة 1924. لكن فكرة  محمد عيل 
بذاته برزت ألول مرة يف بالدنا يف الربنامج االقتصادي واالجتامعي لالتحاد 
 .1956 سنة  السادس  مؤمتره  يف  عليه  املصادق  للشغل  التونيس  العام 
الثامن  الوطني  املؤمتر  املعروض عىل  النشاط  التقرير حول  كام كشف 
للبالد  االقتصادية  التنمية  يف  العملية  االتحاد  سنة 1960 عن مساهمة 
الصيد  مثل  اإلنتاج  قطاعات  مختلف  يف  التعاضديات  إنشاء  خالل  من 
واملخابز  البناء  ومواد  واملقاطع  واملالبس  والغابات  والفالحة  البحري 
ومصانع العجني واملعارص وقطاع البناء والنجارة والطباعة وغريها. وبعث 
واملالبس  األسامك  لبيع  النموذجية  املتاجر  مثل  استهالكية  تعاضديات 
التعاضديات الخدماتية )السياحة الشعبية  الغذائية. وكذلك  واملنتجات 
املسالخ،  املركزي،  )السوق  االجتامعية  والتعاضديات  والنقل(  والرتفيه 
الستينات  يف  تعاضدي  نسيج  بخلق  سمح  ما  النفطية(.  املواد  موزعي 

بدعم مايل من بنك تعاضدي اسمه بنك الشعب. 
ثم ظهر النظام التعاضدي كنموذج للتنمية الفالحية وكخيار سيايس 
حيث   1962-1971 العرشية  اآلفاق  وثيقة  يف  التونسية  للدولة  رسمي 
باملساهمة يف تجديد  التعاضدي وحده كفيل  النظام  أن  الدولة  أعلنت 
القطاع الفالحي. ثم وقع تعميم اإلطار القانوين للتعاضديات عىل جميع 
املتعلق   1967 لسنة   4 عدد  القانون  خالل  من  االقتصادية  القطاعات 

بالقانون األسايس العام للتعاضد. 
غري أن نهج سياسة اقتصادية موجهة مخلة مببدأين أساسيني لالقتصاد 
واالستقاللية حكمت عىل  االنخراط  والتضامني وهام حرية  االجتامعي 
مجرد  إىل  آنذاك  التعاضديات  تحولت  حيث  بالفشل  التعاضد  تجربة 
هياكل عمومية مقنعة تخضع إلرادة السلط العمومية ومتعارضة جذريا 

مع مفهوم االقتصاد االجتامعي والتضامني. 
اليوم، يجدد االتحاد العام التونيس للشغل اهتاممه ودعمه ملنظومة 
االقتصاد االجتامعي والتضامني عىل ضوء قراءة نقدية للتجارب املاضية 

وااللتزام باملبادئ الكونية التي تأسس عليها. من ذلك: 
- إطالقه مبادرة ترشيعية خالل ندوة وطنية انعقدت يف 30 سبتمرب 
الوطنية  واملنظامت  االجتامعية  األطراف  من  كل  فيها  شاركت   2015
املواطنية  والجمعيات  بالقطاع  املعنية  والشبكات  والنسائية  الحقوقية 
وممثيل املنظامت التابعة لألمم املتحدة وكذلك رؤساء كل الكتل النيابية 
األطراف  مختلف  والتي جمعت  التشاركية  االتحاد  مقاربة  مثّنوا  الذين 

املعنيـة يف إطار رشاكة فعلية.
- وكذلك تدخله كطرف اجتامعي يف املفاوضات الخاصة بالسياسات 

العمومية كاملخطط الخاميس للتنمية، 
- وتفعيله للعقد االجتامعي، 

- وتنظيم امللتقيات التكوينية والتحسيسية وحمالت املنارصة. 
ومل يقترص تدخل االتحاد العام التونيس للشغل عىل التحسيس بأهمية 
هذا القطاع وتكوين املكونني يف الجهات بل تعدى ذلك ليتوىل مرافقة 
أصحاب املشاريع يف إحداث مشاريعهم يف جهات محّددة. وهي مهّمة 
من  أقسام  عن خمسة  ممثلني  من  ترتكب  متابعة  وحدة  عليها  سهرت 
االتحاد العام التونيس للشغل. هذا العمل التعبوي الذي قام به االتحاد 
العام التونيس للشغل تّم ترجمته يف إعالن مدينة الحاممات يف جانفي 
2015. وكان الهدف إحداث مؤسسات اجتامعية وتضامنية لغاية تشغيل 

النساء والشباب يف املناطق الريفية عىل غرار الرشكة التعاونية لخدمات 
والرتفيه  الخدمات  وتعاضدية  قرقنة  بجزيرة  »االتحاد«  البحري  الصيد 
»االتحاد«  الفالحية  للخدمات  التعاونية  والرشكة  بسوسة  »الخيمة« 
بكروسيا – سوسة وثالثة مجامع للتنمية الفالحية والصيد البحري لفائدة 

املرأة الريفية والسوق التضامني باملروج 2 بنب عروس.
قانوين  لنّص  االوىل  اللّبنة  إذن  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  وضع 
ينظم االقتصاد االجتامعي والتضامني كقطاع واعد وكرافد أسايس للعمل 
الترشيعي  اإلطار  ويوفر  والخاص  العام  القطاعني  جانب  إىل  التنموي 
مبادئه  ويضبط  والتضامني  االجتامعي  باالقتصاد  يعرف  الذي  املرجعي 
وأهدافه ويحدد مكوناته ويحدث مؤسساته وآليات متويله الخصوصية.

بعد مصادقة الهيئة اإلدارية لالتحاد العام التونيس للشغل عىل النّص 
الذي أعده فريق الخرباء تّم إرساله اىل الحكومة يف شهر نوفمرب 2016 

تاريخ انطالق الذي استغرق ثالث سنوات كاملة.
االقتصاد  تنمية  أجل  من  منارصة  حملة  االتحاد  أطلق  األثناء  يف 
متعدد  الربنامـج  ضمن  تندرج  )وهي  تونس  يف  والتضامني  االجتامعي 
الفاعلني )PCPA( لنكن فاعلني/ فاعالت( وقام باستشارة وطنية امتدت 
البالد  إىل شهر جويلية 2018 شملت كل جهات  أوت 2017  من شهر 
وانخرطت فيها النقابات والرشكات التعاونيّة للخدمات الفالحية ومجامع 
العمومية املركزية  الفالحية والتعاونيات والجمعيات واإلدارات  التنمية 

والجهوية واملنظامت الّدولية ونواب الجهات. 
كانت الغاية من تنظيم هذه اللقاءات تبادل اآلراء حول نتائج الدراسة 
ومبادرة  تونس  يف  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  حول  االسرتاتيجية 
التونيس للشغل الترشيعية املتعلقة باالقتصاد االجتامعي  العام  االتحاد 
تضامنية  اجتامعية  اقتصادية  مشاريع  عىل  التعرف  وكذلك  والتضامني 
أنجزها فاعلون ميدانيون وتنظيم ورشات عمل تشاركية حول دور اإلتحاد 
أعده  كراس  نرش  إىل  اللقاءات  هذه  وأفضت  القطاع.  هذا  تأسيس  يف 
خبريان يف املجال يتضمن أربعة مباحث تتعلق بتحديد ماهية االقتصاد 
االجتامعي والتضامني يف تونس وحظوظ هذا القطاع وإكراهاته ودور 
والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  مجال  واملستقبيل يف  التاريخي  االتحاد 

وأخريا توصيات حملة املنارصة.

نص القانون املصادق عليه من قبل مجلسكم املوقر عىل أهم املبادئ 
أولوية  من  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  عليها  يقوم  التي  الكونية 
االنسان والغاية االجتامعية عىل رأس املال وحرية االنخراط واالنسحاب 
واحد  صوت  قاعدة  عىل  باالعتامد  والشفاف  الدميقراطي  والتسيري 
للتقسيم  القابلة  غري  الجامعية  وامللكية  املحدودة  والربحية  عضو  لكل 

واالستقاللية يف التسيري تجاه السلط العمومية واالحزاب السياسية.
متطلبات  بني  التوازن  كتحقيق  التنموية  األهداف  أهم  تضمن  كام 
الجدوى االقتصادية وقيم التطوع والتضامن االجتامعي وتحقيق العدالة 

االجتامعية والتوزيع العادل للرثوة وهيكلة االقتصاد غري املنظم. 
وموازاة إلحداث مؤسسة عمومية تسهرعىل تنفيذ السياسات الحكومية 
يف املجال ألزم القانون مؤسسات االقتصاد االجتامعي والتضامني بتكوين 
فيام بينها هياكل متثيلية تجمعها عىل املستوى املحيل والجهوي والوطني 
لتنسيق أنشطتها املشرتكة وتطوير قدراتها فيام تتشاور كلتا املؤسستني 
حول السياسات العمومية والترشيعات الخاصة بالقطاع ضمن املجلس 

األعىل لالقتصاد االجتامعي والتضامني. 
بتمويل  تتعلق  مهّمة  أحكام  عىل  املوقّر  مجلسكم  صادق  كذلك 
منظومة االقتصاد االجتامعي والتضامني كإحداث بنوك تعاضدية وفق 
للتعاضد وفتح  العام  األسايس  القانون  اىل  يستند  أسايس منوذجي  نظام 
خطوط متويل بصفة تفاضلية لدى املؤسسات املالية لفائدة مؤسسات 
االقتصاد االجتامعي والتضامني وتخصيص نسبة من الطلبات العمومية 
امتيازات  ومنح  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  مؤسسات  لفائدة 
التقيد  دون  نشاطها  وطبيعة  املؤسسة  صنف  حسب  ومالية  جبائية 
بجهة االنتصاب. وتركيز منصات خاصة باالقتصاد االجتامعي والتضامني 
وآلية ضامن لفائدة مؤسسات. تهدف إىل ضامن القروض وكافة أصناف 
البنيك وغريه من مؤسسات  الجهاز  قبل  املسندة خاصة من  التمويالت 

التمويل.
االجتامعي  لالقتصاد  مرجعّي  ترشيعّي  إطار  لدينا  أصبح  وقد  اآلن 
والتضامني فإن االتحاد العام التونيس للشغل يعرب عن انخراطه التام يف 
املرحلة الثانية من املسار الترشيعي والرتتيبي كمشاركته يف اعداد األوامر 

التطبيقية الستة واملتعلقة بـ :  
- إجراءات ورشوط إسناد العالمة وسحبها، 

- تركيبة املجلس ومهامه وطرق تسيريه، 
األسايس  النظام  وكذلك  العمومية  للهيئة  واملايل  اإلداري  التنظيم   -

الخاص بأعوانها.
- نظام أسايس منوذجي للبنوك التعاضدية.

- نسبة ورشوط االنتفاع من الطلبات العمومية.  
- االمتيازات املالية.

مكونات  مبختلف  الخاصة  الترشيعات  مراجعة  يف  االتحاد  ومشاركة 
القطاع واملتعلقة بـ:

- القانون األسايس العام للتعاضد
- الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية

الفالحية  لألرايض  املستغلة  الفالحي  لإلنتاج  التعاضدية  الوحدات   -
الدولية

- الجمعيات الخاضعة للقواعد العامة )مرسوم عدد 88 لسنة 2011(
- مجامع التنمية يف قطاع الفالحة والّصيد البحري 

- جمعيّات التّمويل الصغري
- الجمعيات التعاونية

- رشكات التأمني ذات الصبغة التعاونية
كام سيضطلع االتحاد العام التونيس للشغل بدوره كامال كسند تنظيمي 
توحيد  عىل  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  مكونات  مختلف  يساعد 
صفوفها وهيكلتها وكفاعل اقتصادي يؤطّر وميّول ويساهم يف بعث جيل 
يف  املساهمة  ذلك  يف  مبا  والتضامنية  االجتامعية  املؤسسات  من  جديد 
إنقاذ املؤسسات الصناعية من اإلفالس وتحويلها إىل تعاضديات عاملية.

األخ حفيظ حفيظ األمني العام املساعد املسؤول عن الشؤون القانونية خالل فعاليات اليوم الدرايس 
الربملاين حول اإلقتصاد اإلجتامعي والتضامني مبجلس نواب الشعب

هذه انتظارات االتحاد العام التونسي للشغل من القانون املتعلق 
باالقتصاد االجتماعي والتضامني
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كام كان متوقّعا سارع الشيخ راشد الغنويش إىل جمع مجلس الشورى مرة 
أخرى يف ظرف أقل من ثالثة أيام ليصدر قرارا يف ساعة متأخرة من الليل بإحالة 
الياس الفخفاخ رئيس الحكومة عىل جلسة سحب ثقة يف مجلس نواب الشعب.
تدافعا  األحد،  وعرف  انقساما حادا يف جلسة  الحركة عرف  مجلس شورى 
أيضا بني أقلية رأت أن التهديد بتوسيع الحكومة يكفي وان ما حصل من إعطاء 
الغنويش للفخفاخ قبل أسبوع ال ميكن االنقالب عليه بهذه  ضامنات من قبل 
السهولة، واعتربت أن وزراءها اآلن يقومون بدور هام يف الحكومة وان الفخفاخ 
أصبح يف موقع ضعيف وميكن السيطرة عليه وتسيريه وفق ما تريد الحركة، وال 

مجال للذهاب بالتصعيد إىل أقىص مداه. 
الشعب  أن مسألة خروج حركة  للشيخ راشد  املوالية  األغلبية  يف حني رأت 
والتيار وحزب يوسف الشاهد من حكومة الفخفاخ أصبحت رضورية اليوم وانه 
ال مجال الن تحكم الحركة مع من يستهدف رئيسها يف الربملان ومييض عىل لوائح 
ضده ويصّوت مع خصومه، وان توسيع الحكومة هو املطلب الذي ال تراجع عنه 
إىل حني إخراج وزراء الشعب والشاهد يف أقل الحاالت والتعزيز بوزراء من قلب 

تونس ومن ائتالف الكرامة.
الشيخ توّصل بعد حسم الخالف بالتصويت إىل صيغة تريض معارضيه داخل 
مجلس الشورى وهي أن يهدد مرة أخرى بطريقة مشّفرة يفهم منها الفخفاخ 
انه إن مل يعزل وزراء معينني فان املسألة قد تذهب إىل سحب الثقة، وهو ما 
كلّفوا  أنهم  املجتمعون  فيه  قال  الذي  الختامي  البيان  تضمينه مشّفرا يف  وقع 
واملنظامت  واألحزاب  الجمهورية  رئيس  مع  مشاورات  بإجراء  الحركة  رئيس 
للبحث يف تغيري املشهد الحكومي، وهو التلميح الذي رّد عليه رئيس الجمهورية 
بقوة رافضا التشاور مع اي كان اال عىل اسس دستورية، ما اضطر رئيس حركة 
النهضة اىل العودة باجتامع عاجل ملجلس الشورى ليصحح األمر ويقرر سحب 
الثقة من الياس الفخفاخ الذي سبقه باصدار بيان قال فيه انه سيجري تحويرا 

عىل تركيبة حكومته وانه مل يعد يعنيه ما تريده النهضة ولتفعل ما يحلو لها.
اىل هنا تبدو الخطوات كلها سياسية، وان شابها كثري من االنتهازية يف صياغة 
الفقرات خاصة يف مسألة التذّرع بالفساد والذي يعرف كل التونسيني أنه ليس 

املائة  الطرف يف جلسة  عنه  وغّضا  سبقا  ورئيسها  النهضة  وان  االصيل  السبب 
يوم بل فيهم من نواب الحركة من اعتربه مجرد شبهات وتضارب مصالح وفيهم 
من دافع عن رئيس الحكومة وقال انه بريء حتى تثبت ادانته، وانسحبوا من 

املجلس تباعا ومل يصوتوا الدانة الفخفاخ.
الدفاع عن  النهضة يف  قادة  رغبة مجنونة من  املسألة مجرّد  تبقى  وبالتايل 
كريس  عىل  وجوده  تستهدف  حملة رشسة  مرمى  يف  يقع  الذي  الحركة  رئيس 
رئاسة الربملان، وهو ما يدفعهم للتهديد بتفجري الحكومة من الداخل من خالل 
التهديد باجراء تغيريات عىل املشهد الحكومي يعرف القايص والداين ان املقصود 
بها اخراج وزراء كل حزب تصّوت كتلته او بعض منها عىل الئحة سحب الثقة 
يف  ترغب  التي  االحزاب  اىل  يُرمى  طُعم  أنها  كام  الغنويش،  راشد  الشيخ  من 
االنضامم اىل الحكومة، بان تلتزم الصّف وان تصوت ضد من يريدون استهداف 

رئيس املجلس.
اىل هنا بدا واضحا لرئيس الجمهورية ان حركة النهضة تريد أخذ الحكومة 
رهينة عندها اىل غاية االنتهاء من التصويت عىل الئحة سحب الثقة من رئيس 
الربملان، فإن وقع متريرها فان كل من صوت معها سيخرج من الحكومة وان وقع 
إسقاطها فإن كل من ساهم يف ذلك سيدخل الحكومة ويأخذ مكان املغضوب 

عليهم.
رئيس الجمهورية كان رصيحا يف لقائه باألمني العام لالتحاد األخ نور الدين 
الطبويب وبرئيس الحكومة السيد الياس الفخفاخ، وقال انه ال مجال لهذا التالعب 
وهذا االبتزاز السيايس وان من يريد ان يسقط الحكومة او يغريها عليه ان يسري 
مجاال  ترتك  وال  السياسية  العملية  تضمن سالمة  التي  الدستورية  الطرق  وفق 

الستغالل الحكومة يف أغراض حزبية وشخصية ضيقة ال تخدم االستقرار.
يف  حركته  القاء  عىل  الحركة  رئيس  قبل  من  الغريب  االرصار  يربز  هنا  من 
الحاكم  االئتالف  باقي مكونات  اىل  الجمهورية  الجميع، من رئيس  معركة ضد 
ورئيس الحكومة واملنظامت الوطنية وكل القوى الحريصة عىل االستقرار، فقط 
من أجل أن يحمي نفسه من خطر االسقاط الربملاين الذي ترفعه بعض الكتل 

السياسية تحت قبة الربملان.

فاملعركة بالنسبة له ال تعني الفساد وال تعني عدم القدرة عىل املواصلة وال 
تعني العجز عن تقديم نتائج ايجابية للبالد، فهذه كلها  قد تغافل عنها يوم عيد 
الجيش الوطني حني أعطى وعدا للفخفاخ ان مسألة عزله او سحب الثقة منه 
مل تعد مطروحة عىل الحركة وان مسألة الفساد سيقع النظر فيها وفق أحكام 
القضاء، كام أنه تغافل عنها مرة أوىل ايضا حني وقعت مساءلة الفخفاخ مبناسبة 
مرور مائة يوم عىل توليه شؤون الحكم، واعترب انها يف غري محلها وان عىل الذين 
الداخيل  النظام  أعراف  بل خرق  ذلك،  اوال من  يتثبتوا  ان  الفخفاخ  يهاجمون 
ورفع يده بالتصويت من فوق املنصة حتى يعطي إشارة واضحة لنواب كتلته 

وحلفائه بالتصويت ضد قرار ادانة الفخفاخ.
واليوم مل تعد املعركة معركة ائتالف حزيب وال حزام سيايس بقدر ما اصبحت 
معركة كرش عظم حقيقية قوامها اشرتاط واضح وضعه الغنويش امام كل الفرقاء 
عىل  املعبد  سأهدم  الربملان  يف  الثقة  مني  سحبتم  إذا  استثناء:  بال  السياسيني 

رؤوس الجميع.
* طـاهر علـي 

الشيخ مستعّد للتضحية بكل يشء

النهضة تدخل معركة كسر عظام مع الجميع

* الطايع الهراغي 

رغم عاديات الزمان وتعطّل األفهام فقد أنجزت الحكومة يف حيّز زمني 
قيايس ما لو اتّفق اإلنس والجان يف مشارق الدنيا ومغاربها عىل اإلتيان 

مبثله ما أفلحوا.
الثّورة  »كورونا«  مجابهة  الحكومة  عىل  حتّم  الثّورية  العذريّة  وهم 
املضاّدة -التّي ساّمها رهط من املخاتلني احتجاجات سلمية- اعتامد أرقى 

األساليب ثوريًّة: العنف الثّوري.
دعك من لعب الذراري وطيْش البهاليل وتخريف العجائز. فالحكومة 
مجربٌة باسم املسؤوليّة التاريخيّة عىل االحتكام إىل ما جادت به القرائح 
ألعداء  حّرية  ال  التطبيق:  موضع  بوضعها  األحالم  جميل  من  والحناجر 

الحّرية/ املّد املّد ضد الرّجعي واملرتّد.
األمر من مأتاه ال يستغرُب، العجب كّل العجب مّمن قد يساوره بعض 

الشّك: 
* رئيس حكومة استثنايئ بكّل املقاييس، فكر قادح وعقل راجح، قول 
َهُش وال تأخذه الحرية، كاشف الكروب  سديد وفعل حميد، ال يخالطه الدَّ
ومجليها، أُلِهَم عبقريًّة مل يتمثّلها أحٌد وعِميَت عنها بصائر الّنخب. وألن 
الناس أعداٌء ملا جهلوا فقد أُفرِد الفخفاخ إفراَد البعري املعبّد. فام العمل 

والعاّمة ذات حمٍق وافر وعقل نافر يف غياهب الهرج واملرج تَهيُم ؟
* قيس »الّسعيد« مل تستهِوه السياسة يوًما ألّن السياسة عاملُ املدنّس 
والعريّض وهو يطاول عنان املقّدِس والجوهري. يف بحثه عن شبيٍه له من 
غاّلب[.  ]والهوى  الفخفاخ  يقع يف هوى  أن  إاّل  ميكنه  كان  ما  املتفرّدين 

فكان ما كان ماّم تعجز عن إدراكه األفهام. 

ويف  األبواب،  كّل  الفخفاخ  عىل  ُسّدت  الفساد  ملعضلة  مغالبته  يف   *
سعيه إىل إنفاذ القانون عىل الجميع تربّص به كل الُعربان. فلم يبَق إاّل أن 

يقّدم نفسه قربانًا نسًجا عىل منوال سقراط. 
كانت  عظياًم  األمل  كان  وكلاّم  وتفرّدها.  فرادتها  يف  البطولة  عظمُة 
البطولة أعظم. والفخفاخ ليس أقل شأنا من سقراط الّشاهد عىل الفلسفة 
]الحكمة[ وشهيدها، وال من الّشيخ عّز الّدين القّسام الذي ملّا شعر بأنه 
»موتوا  التاريخي:  شعاره  رفع   ]1936[ الثورة  توسيع  وسعه  يف  يعد  مل 

شهداء«.
املولعون  يبذل  فساد.ٍ  ملّف  يف  نفسه  الفخفاخ  يورّط   : ليكن  إذن 
املكابرة  الفخفاخ يف  يوغل  والتّهوين،  للتّخفيف  بالفتاوى جهوًدا مضنية 
يقلّده  أن  ريشة« طمًعا يف  رأسه  أحد عىل  »ال  املكرور  لشعاره  تكريًسا 

التاريُخ وساَم شهيد أخطبوط الفساد.
الطّيف  لجامعة  العجيب  ]االكتشاف  وعي  لحظة  يف  لو  ماذا  ولكن، 
الثوري[ خطَر ببال رئيس الحكومة املطالبة مبحاكمة الرّئيس عىل تزوير 

التاريخ والخلط بني االستعامر والحامية؟
اإلجابة عىل ذلك أسهل من تعريف املاء بأنّه ماٌء: 

الدستور  به  خّص  شأن  الوطنية  والّسيادة  الخارجية  الّسياسة  أوال: 
صاحب الربهان والبيان والعرفان. ذلك ما أجمع عليه الّنواب يف جلسة 

مساءلة رئيس الربملان ]ويف لحظة وعي أيًضا[.
ثانيا : ال شّك يف أن الرئيس قد تزّود قبل محنِة سفره املربور إىل فرنسا مبا 
ثقل حمله وكرث نفعه من مأثور تاريخنا. وهل يعقل أن يكون الفرنسيون 
أكرث وفاًء ملقاصد تراثنا يف نرصة املستغيث كام مثّنته املَدّونة التاريخية؟ 

أمل يكن سبب فتح املعتصم »عّمورية« أن امرأة من الثُّغر ُسِبيت فنادت 
»وا محّمداه، وا معتصامه« فبلغه الخرب فركب لوقته وتبعه الجيش. فلاّم 
فتحها قال: »لبّيك أيّتها املنادية«؟ أمل يكن االستبسال األسطوري للحسني 
يف وقعة كربالء مرّده أن عبد الله بن الحسن ملّا أصابته الرضبة صاح »يا 

عاّمه«. فكان رّد الحسني: »لبّيك صوتًا قّل نارصه وكرث واتره«؟
ثالثا: الرّئيس ضليٌع يف لغة الّضاد وهو دون شّك مدرك ملا يسمح به 
املصدر االشتقاقي من مامثلة بني االستعامر واإلعامر. وحتى لو استنجد 
االستعامر  أليس  فليكن:  االستعاميل  االصطالحي  باملعنى  الحالل«  »أوالد 
غلبًة فيام الحامية نرصة وشهامٌة؟ أال يرتتب عن الحامية استتباعات: متتني 
تونس  متتيع  التونيس-  للنموذج  -الرتويج  الفرنسية  التونسية  الصداقة 

مبوجبات الحامية من هبات واستثامر وإمناء؟
ا ومعنى«. هكذا وسم ابن أيب الضياف تونس زمن  تونس »الفقرية حسًّ
ويَشهد  حيّا  يُبعث  أن  له  ر  قُدِّ لو  املسكني  يقول  عساه  فامذا  البايات. 

بالعيان ما ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل بال؟ 
ويبقى السؤال: ما العمل؟ ما الحل؟

ال حّل إاّل أن تتخلّص بعض الّنخب من عقدة الخوف من األسوإ وما 
إذ  والتربير،  التّذيّل  اآلخر  البعض  يطلّق  ولّدته من مسايرة وتزلّف، وأن 
علّة وجود النخبة يكمن يف تحّررها ودفاعها عن كينونتها كذات ]وليس 

كذوات متذّررة[ مسكونة برؤية مجتمعيّة ومرشوع مستقبيل. 
يوَم تتحّرر النخبة من االرتهان وتطلّق وهم الفعل من داخل املنظومة 
ستهتدي وجوبا إىل أهّم درس يف التاريخ: األزمات هي غالبا املناسبة املُثىل 

لتطارح كربى اإلشكاليات. أّما الباقي فتفاصيل.

القالئد الجليّة للحكومة الثّورية: اختبال النخبة واهتبالها
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بعد صدور بيان مجلس الشورى

مختصون في القانون الدستوري يؤكدون:

الدستور يعفي الفخفاخ من تمرير التحوير على الربملان

سارع  الفخفاخ  ان  املتوفرة  املعطيات  وتفيد   
لقائه  بعد  وزاري  تحوير  اجراء  نية  عن  االعالن 
عىل  وبناء  سعيد  قيس  الجمهورية  برئيس 

توصيات منه.
حيث شدد هذا االخري عىل انه ال مجال لخرق 
الدستور بجلسات حوارية ال سند قانوين لها وانه 
يف  واالجتامعات  واالبتزاز  للمساومة  مجال  ال 
الغرف املظلمة عىل حد تعبريه. ويف هذا رد رصيح 
النهضة  اعالن مجلس شورى حركة  وواضح عىل 
جلسات  الجراء  الغنويش  راشد  بتفويض  القايض 
حوارية مع رئيس الجمهورية واملنظامت الوطنية 
سعيد  قيس  دعا  وقد  جديدة.  حكومة  لتشكيل 
الياس الفخفاخ اىل اىل احرتام احكام الدستور دون 

ان يطلب منه اجراء تحوير وزاري.
نيته  فيه  أعلن  الذي  البيان  الفخفاخ يف  وذكر 
إجراء تحوير وزاري أنه قد توجب عليه توضيح 
لحركة  الصحفية  الندوة  اثر  عىل  نقاط  عدة 
النهضة والبيان الصادر عنها والذي تضمن دعوة 
لالنطالق يف تشكيل مشهد حكومي بديل. وأكد 
أنه قد بذل مساٍع عديدة ومتكررة خالل االسابيع 
الحكومي. غري  االئتالف  لتثبيت دعائم  املنقضية 
موازية  مبساٍع  اصطدمت  املجهودات  هذه  أن 
ادخال  غايتها  النهضة  حركة  طرف  من  وحثيثة 
عمله،  طريقة  ويف  شكله  يف  جوهرية  تحويرات 
مبا يضعف انسجامه وإرادته يف القطع مع املايض 
يف حوكمة البالد، وهو ما اربك العمل الحكومي 

وعطل االستقرار.
قبلت  التي  النهضة  حركة  ان  الفخفاخ  واعترب 
ووقعت  الحكومي  االئتالف  يف  عضوا  تكون  بأن 
عىل وثيقة التعاقد، انتهكت هذا العقد السيايس 
بدعوتها لتشكيل مشهد حكومي جديد. وقال ان 
ملؤسسات  الحيوي  باالستقرار  استخفافا  ذلك  يف 
الدولة واقتصاد البالد املنهك من جراء »الكوفيد« 
هذه  تؤكد  كام  الهيكلية،  ازماته  تفاقم  ومن 
املرحلة  هذه  يف  املسؤولية  غياب  الدعوات 
ومن  املؤسسات  من  تتطلب  التي  الحرجة 
مكونات االئتالف مزيد التضامن والتآزر وتغليب 

املصلحة العليا للوطن، وفق نّص البيان.
موقفها  يف  تعللت  النهضة  حركة  أن  واعترب 
الحكومي  املشهد  يف  تغيري  ألحداث  الداعي 
بقضية تضارب املصالح التي وقع النفخ فيها مع 
تأليب الراي العام وتضليله بخصوصها. ورغم أن 
االطراف  بعض  أن  إال  القضاء،  به  متعهد  امللف 
ومنها ولألسف حركة النهضة الرشيك يف االئتالف 
التوظيف  ويف  مأزوم  ملشهد  التأثيث  يف  واصلت 
السيايس الذي يصب يف مصالحها الحزبية الضيقة.

الياس  ان  هنا،هل  املطروح  السؤال  ويبقى 
نواب  مجلس  اىل  بالتوجه  مطالب  الفخفاخ 
لعرض  الوزاري  التحوير  إجرائه  بعد  الشعب 
عامة  جلسة  يف  الربملان  عىل  حكومته  تركيبة 
لتجديد الثقة؟ ام انه باالمكان قانونيا ودستوريا 
عرض  اىل  الحاجة  دون  التحوير  عن  يعلن  ان 

الرتكيبة الجديدة عىل املجلس؟
الداخيل  النظام  الفصل 144 من  الفصل  ينص 
منح  عىل  التصويت  عىل  الشعب  نواب  ملجلس 
الثقة للوزراء الُجدد إذا تقرر إدخال تحوير عىل 
نالت ثقة املجلس سواء عرب ضم  التي  الحكومة 
عضو جديد أو أكرث أو بتكليف عضو بغري املهمة 
ثقة  لنيل  ويشرتط  بخصوصها   الثقة  نال  التي 
املطلقة  األغلبية  موافقة  عىل  الحصول  املجلس 

من االعضاء.
التونسية   الجهورية  ينص دستور  املقابل ال  يف 
الخبري   يقول  املسألة  هذه  وحول  ذلك.  عىل 
للربملان  املرور  أّن  اللغامين  سليم  الدستوري 
سيكون غري دستورّي ألنّه يتبع ُحكام أقل درجة 
املسألة  اللغامين  وفّس  الجمهورية.  دستور  من 
بالقول أنه يف العرف السيايس التونيس بعد الثورة  
يوجد ثالث أوجه لهذه القضية : النّص الدستوري، 
ُمشددا  السياسية  املامرسة  ثم  الداخيل،  النظام 
الذهاب  الدستوري  وغري  الخاطئ  من  أنّه  عىل 
للمامرسة املعهودة يف الحكومات السابقة الباحثة 
الداخيل  النظام  نّص  مستغلة  سيايس   دعم  عن 
الذي وصفه بأنه يتناىف وروح الدستور وعلويته. 
وأكد ان الدستور أعىل سلطة قانونية، وال ميكن يف 

هذه الحالة االحتكام للنظام الداخيل للمجلس.

ال مانع دستوري رصيح لتمرير الحكومة عىل 
الربملان

عبد  الدستوري  القانون  استاذ  قال  من جهته، 
الرزاق مختار ان هذه املسألة الخالفية بدأت من 
الجبايل فيام يتعلق بأول تحويرات  زمن حامدي 
متت يف عهد حكومة الرتويكا. واضاف ان البعض 
يشري إىل عدم وجود أساس دستوري للمسالة،لكنه 
يذهب يف اتجاه معاكس، حيث ليس يف االساس 
الدستوري مسألة العرض يف حد ذاتها،لكن الفكرة 
الربملانية، باعتبار ان الحكومة يف هذه الفرتة هي 
الثقة  وهام  شيئني  عىل  قامئة  لثقة  وافراز  نتاج 
فإن  وبالتايل  السياسية  والثقة  برملانيا  املمنوحة 
املنظومة كلها يغلب عليها الطابع الربملاين. وتعترب 
املرجعية يف هكذا تحويرات هي الربملان باعتبار 
انها تعبريات عىل توازنات برملانية باألساس. ومن 
عىل  الحكومة  عرض  مسالة  تاصيل  ميكن  هنا 

الربملان.
اما املسألة الثانية فهي االفرتاض القايض بإقدام 
رئيس الحكومة عىل تعديل كل الفريق او ثالثة 
ال  حكومة  هناك  ستصبح  الشكل  وبهذا  ارباعه 
انتجها،  الذي  السيايس  التوازن  عن  مطلقا  تعرب 
تعديالت  مبوجب  الحكومة  رئيس  يقوم  قد  إذ 
متتالية بخلط وقلب كل التوازنات السياسية التي 
فانه  عليه  وبناء  ذاتها.  حد  يف  الحكومة  انتجت 
وحسب روح الدستور ميكن قبول مترير التحوير 
عىل الربملان خاصة أنه ليس هناك مانع دستوري 

رصيح.
إعادة توزيع الحقائب يعفيه من املرور عىل 

الربملان
القليبي،  سلسبيل  الدستوري  القانون  أستاذة 
الحكومة يف  رئيس  يحتكم  أن  تعتقد من جهتها 
التحوير الوزاري املنتظر اجراؤه يف األيام القادمة، 
إىل الدستور دون سواه، وعدم املرور عرب الربملان 
ملنح الثقة لألعضاء الجدد، أو أنه متأكد من تغري 
موازين القوى يف املجلس مبا ميكنه من الحصول 
عىل 109 أصوات للوزراء الجدد وتطبيق الفصل 
الفرضية  ان  مضيفة  الداخيل،  النظام  من   144
الوزارات  توزيع  إعادة  يتوىل  أن  هي  الثالثة 
وإسناد حقائب وزارية بالنيابة لوزراء موجودين 
بالحكومة، وهو ما يعفيه من املثول أمام الربملان 

لنيل الثقة.
العودة  أن  السياق،  هذا  يف  القليبي،  وأكدت 
ملجلس نواب الشعب لنيل الثقة ألعضاء الحكومة 
الجدد يف حال التعديل الوزاري، ال يوجد له أساس 
يف النص الدستوري، موضحة أن النظام الداخيل 
للربملان الذي ينص يف فصله 144 عىل رضورة منح 

الثقة لعضو الحكومة الجديد، مخالف للدستور.
وأضافت  القليبي أن الفصل 89 من الدستور 
الثقة لرئيس الحكومة  نص رصاحة عىل أن منح 
تكوين  إثر  واحدة  مرة  يكون  برمته  ولفريقه 
الذي  العرف  أو  التقليد  أن  اىل  الحكومة، مشرية 
)حكومتي   ،2014 بعد  ما  عليه حكومات  دأبت 
الصيد والشاهد( يف طلب نيل ثقة مجلس نواب 
إجراء  عند  الجديد،  الحكومة  لعضو  الشعب 
تحوير وزراي، ال ميكن أن يخالف بأي حال من 
قاعدة  أعىل  باعتباره  الدستوري  النص  األحوال 

قانونية يف الدولة.
نواب  الداخيل ملجلس  النظام  أن  إىل  وأشارت 
الشعب، من املفروض أن يقترصعىل تنظيم عمل 
للعالقة بني  يتعرض  أن  له  الربملان وسريه، وليس 
توىل  سلطتني  باعتبارهام  والحكومة  الربملان 

الدستور تنظيم العالقة بينهام.
من   92 الفصل  أن  الصدد  هذا  يف  وأوضحت 
إنشاء  صالحية  الحكومة  رئيس  مينح  الدستور 
قبول  أو  وزراء  إعفاء  أو  حذفها  أو  وزارات 
استقالتهم، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية 
وإعالمه  والدفاع،  الخارجية  وزيري  بخصوص 
الوزاري  التحوير  بخصوص  املتخذة  بالقرارات 

املتعلق بالحقائب االخرى.
يوسف  السابق  الحكومة  رئيس  أن  واعتربت 
 ،)2020 فيفري  اىل   2016 أوت  )من  الشاهد 
إىل  وزارات  ضم  إىل  الحاالت  بعض  يف  اضطر 
قامئني،  لوزراء  بالنيابة  حقائب  ومنح  بعضها 
تفاديا للمرور مبجلس النواب لنيل الثقة يف حال 

التعديل الوزاري.

* حياة الغامني

يف الوقت الذي كانت فيه حركة النهضة تهيئ نفسها إلجراء مشاورات وتفاوضات بشان تشكيل حكومة 
جديدة، باعتبار انه مل يعد من املناسب مواصلة حكومة الياس الفخفاخ مهامها يف ظل قضية تضارب املصالح 
تحوير  إجراء  يف  نيته  عن  اإلعالن  خالل  من  الهجوم  عكس  األخري  هذا  قرر  الحكومة،  رئيس  يواجهها  التي 
وزاري خالل األيام القليلة القادمة مرجعا قراره إىل تعارض مواقف النهضة مع التميش الذي يعتمده االئتالف 

الحكومي.
النهضة وتعويضهم  املنتمني إىل حركة  الحكومة  إقالة أعضاء  الفخفاخ ينوي  وحسب ما هو متداول، فان 
بشخصيات اخرى مع إمكانية أن يستثني هذا التحوير وزير الصحة عبد اللطيف امليك ووزير الشؤون املحلية 

لطفي زيتون اللذين يدعامن االستقرار الحكومي.
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طبيعّي  وأمر  وثقافية  اجتامعيّة  رضورة  الرأي  يف  االختالف  اّن 
فاملساواة بني الناس ال ميكن أن تتحّقق إال قانونيّا باعتبار االختالف 
بني  فرق  هناك  ولكن  دفعه  ميكن  ال  الناس  حياة  يف  عادّي  شأن 
االختالف  وبني  والفكري  السيايس  التعّصب  ليه  ميمُ الذي  االختالف 
ليه الحّجة والربهان والعقل. فاألول اختالف يؤّدي إىل خالف  الذي تمُ
احرتام  مع  الحقيقة  عن  البحث  إىل  يؤدي  اختالف  والثاين  مذموم 

الرأي املخالف.
والدستورينّي  ومشتّقاتها  النهضة  أتباع  بني  الرصاع  يتنزّل  هنا 
وبعض اليسار وأطياف أخرى غري شبيهة بالنهضة. وهو رصاع اليعترب 
وليد الساعة وإّنا يرضب بجذوره يف أعامق تاريخ تونس، وان كان 
لرصاع اليوم ما مييّزه من حيث االتّساع والرشاسة، حيث محطات 
من  أكرث  الرصاع  هذا  انفجر  واليوم  االختالف  لهذا  أّسست  كثرية 
أّي وقت مىض... ليتحّول من اختالف يف االنتامء الفكري اىل رصاع 
سيايّس عنيف انتهكت فيه األعراض والحقوق وهّددت شخصيات 
بالتصفية الجسدية. ومل يتّم استيعاب هذا الخالف والسيطرة عليه.

هذا الرصاع مستمّر بأشكال متعّددة ومتنّوعة كشف عن عمق 
األزمة واملأزق الذي يعاين منه الشعب التونيس يف املجال السيايّس 
يف  دمويّة  أبعادا  الرصاع  أخذ  كيف  ندرك  ونحن  ومامرسة.  تنظريا 
التكفري  بتهمة  والرباهمي  بلعيد  )اغتيال  سابقة  تاريخية  محطات 
والتضليل بعد إعالن الجهاد الستئصالهام والتنكيل الجسدي بهام(.

بالطبع هناك جهات مستفيدة من هذا الرصاع ،جهات سياسية 
بني  الفتنة  نار  اذكاء  كثريا  يهّمها  خارجية  أطراف  واخرى  وفكرية 
فأوجدوا  دينية مذهبيّة  به طوائف  ليس  الذي  مكّونات مجتمعنا 
الداخيل  والرصاع  التوتّر  حالة  وإنعاش  إلحياء  سياسيّة  طوائف  له 
الشخصية  واملنافع  املصالح  عليه  طغت  مجتمع  يف  السلطة  عىل 
للسياسينّي وهذا ال يتحّقق إال يف ظل التشّنج والتنافمُر. وأّول ضحايا 
هذا التّنافمُر هو الوطن. فالوطن هو الخارس األكرب ثم أتباع هؤالء 
السياسيني الذين يعتقدون عن سذاجة وجهل أو عن تعّصب أنّهم 
عىل صواب ينترصون للحق. والحقيقة أّن الوطن وهؤالء األتباع هم 
قرابني يف محرقة هذا الرصاع الذي ال يخدمنا يف يشء بل يساهم يف 
تدمري املجتمع وتوهني الروابط االجتامعية دون أن ميتلكوا الوعي 
الصحيح بحقيقة معنى االختالف والتعّدد الفكرّي والسيايّس ودون 
الجديرة  واالقتصادية  االجتامعية  القضايا  معالجة  إىل  ينرصفوا  أن 
بالنظر. فعىل مستوى اجتامعي يعترب الفقر العدّو األكرب ملجتمعنا، 
عدّو وقح قبيح يحاول ترسيخ وجوده يف أرضنا... فلامذا ال ينكّب 
فالحرب  ومحاربته  ملحارصته  مشاريع  دراسة  عىل  وطني  سياسيّو 
ضّده تتلك من الرشعيّة مامل تتلكه حرب أخرى عىل االطالق غري 
بعيدة عن رشعيّة محاربة اإلرهاب والقضاء عليه. إّن الفقر فريوس 
ونهوض  تطّور  دون  يقف  وحاجز  آخر  فريوس  أّي  من  فتكا  أكرث 

املجتمع التونيّس وميّس من كرامة جزء كبري منه.
وإذا نجا مجتمعنا من الفقر فإنّه بذلك قد كسب أهم املعارك 

االجتامعية.
الوقت  يمُهدر  ملاذا 
تافهة  سجاالت  يف 
بالهويّة  تتعلّق 
قاله  وما  وبالرتاث 
عن  رواه  أو  فالن 
شتائم  ويف  فالن 
واتهامات  ولعنات 
بني  متبادلة 
اختالفات  النّواب... 
وجعلتهم  دّمرتهم 
يف  متحرّكة  دمًُمى 
أيادي أطراف معيّنة 
تونس  داخل  من 

وخارجها فهناك من والؤهم للخارج وما الوطن بالنسبة إليهم سوى 
حفنة من تراب.

الفهم  مساحات  تتّسع  وال  الظّن  سوء  مساحات  تضيق  ال  ملاذا 
السليم وترتاكم؟

وتكرب  يوميّا  اتّساعا  السياسينّي  بني  االختالف  رقعة  تزداد  ملاذا 
املقابل خطوات  وترتاجع يف  عمُنفيّا  وأحيانا  تصاعمُديّا  منحى  وتأخذ 

التفاهم واالنسجام؟
كيف ال ميتلكون الرغبة يف ضبط االختالفات وتحويلها اىل رافد 

للرثاء املعريف والفكرّي وللتعّدديّة؟
ملاذا ال يرون الواقع رؤية واقعية بكّل شوائبه وتحّدياته؟ أليس 
هناك صيغة ممكنة الدارة االختالفات والتبايمُنات؟ أليس التحصني 
الوطنّي ضد املخاطر التي تهّدد أمننا االجتامعي والوطني كاالرهاب 
والبطالة وهجرة الكفاءات والهجرة غري الرشعية، يقتيض العمل عىل 
بلورة مرشوع ثقايّف وفكرّي يحتضن كّل األطياف السياسيّة ويوظّف 

كّل الطاقات االيجابيّة املتوفّرة لخدمة املجتمع؟
لتجاوز  رضورة  اليوم  بات  األيديولوجي  االختالف  تجاوز  أليس 
لخلق  والتفاعل  الحوار  دعائم  إلرساء  ومطبّاته  الواقع  صعوبات 

مجتمع حيوّي وحّي دينامّي غري راكد؟
أليس االنتصار عىل الفقر هو العنوان العريض لنجاح الحكومة 

-أيّة حكومة- ويهدف اىل إزالة املعّوقات وإنجاز عوامل النهوض؟
أمل يحن الوقت لنمُحّرر معركة األفكار من معركة االنتامء السيايّس؟

مبافيه  والفكري  السيايس  العنف  هذا  مثن  مجتمعنا  يدفع  أمل 
الكفاية وحان الوقت إلنهاء مرحلة الضياع والضعف والتشتّت؟

حتى  مجتمعنا  من  الكراهية  ثقافة  لوأد  مناسبا  الوقت  أليس 
عن  بعيدا  واآلخر  الذات  بني  العالقة  صياغة  إعادة  لنا  يتسّنى 

موجبات النفي وااللغاء؟
جّمعة لكل األطياف ألجل  ثّم أليس يف بلدي شخصية سياسيّة ممُ

والحوار  التواصل  رحاب  إىل  األعمى  التعصب  من رشنقة  الخروج 
ومن ضيق التطرّف إىل سعة التسامح ومن دائرة الجمود اىل فضاء 

التجديد؟
القضيّة يف  الصدام وتتعّقد  املواقف نحو  تتّجه  ملاذا يف كل يوم 

اتجاه مزيد من العدوانية والعنف؟
املختلف  االخر  ضّد  سلبّي  بشكل  النفوس  تلك  يشحن  من 
الحقيقيّة  األخطار  كافيا بخطورة  واملمُغاير؟ وملاذا ال ميتلكون وعيا 
وهي تتالحق علينا وتمُسكب عىل واقعنا اليومّي كام يمُسكب الزيت 

عىل الّنار؟
أين وعودهم االنتخابيّة الربّاقّة؟ هل تتمثّل يف اإلطناب يف شتم 
بورقيبة واستباحة ذكراه أم هي الترشيع ألنشاء صندوق يمُقال إنّه 
سّميات دينيّة تأيت يف نفس سياق صندوق النهب  ملقاومة الفقر مبمُ

)26 26-(؟
قناعاته  إال  يرى  ال  الفاعلني  السياسينّي  فرد من هؤالء  كّل  ملاذا 
الرمُشد  يتحّقق  املختلف؟ متى  ومصالحه ويعمل عىل تدمري اآلخر 
السيايّس؟ متى يتحقق الرشد اإلعالمي؟ فبعض القنوات بل جميعها 
الحقيقية، برامج تافهة سطحية ال  القضايا  ّرر برامج لإللهاء عن  تمُ
تعلم املواطن التفكري وال تمُدّربه عىل املواطنة وعىل معالجة قضاياه 
الحارقة وال تثري عقله وال تستنهضه وال تفحص الواقع وال تمُقّدمه 

بشكل علمّي وموضوعّي.
بوعي  تمُدار  منابره  تصبح  متى  اإلعالمية  الفاعليّة  تتحّقق  متى 
وإدراك وعقل؟ وهذه الفاعليّة اإلعالمية ال ميكن تصّورها بعيدا عن 

بناء الفاعليّة الفرديّة واالجتامعية والحضاريّة لإلنسان.
تتصّدر  ما  كثريا  الكلمة  »إّن  مقولة  من  التونيّس  إعالمنا  أين 

الجيوش يف املعارك والحروب«.
من  هو  الجامهري  وتعبئة  إعالمية  مهمة  الّرأي  صناعة  أليست 
صميم دور اإلعالم مهام كان نوعه؟ كيف يتلّقى هؤالء االعالميّون 
أجورا ضخمة أفصحوا هم بأنفسهم عنها دون أن يقودوا املواطن 
سنوات  منذ  املتهاوي  الدينار  أليس  العتمة؟  عن  بدال  الضوء  نحو 
القضاء  أليس  االنحدار؟  مزيد  من  النقاذه  باالهتامم  األجدر  هو 
عىل البطالة هو أولوية قصوى؟ ملاذا ترك التقّدميّون الدميقراطيون 
امتالك الرشعية  الدولة ويّدعي  يهّدد مدنيّة  الذي  خصمهم األكرب 
باسم الدين ومل يتوّحدوا يف معركتهم االنتخابية ضده لإلطاحة به 

وإعدامه سياسيّا؟
تأجيل  املمكن  من  يكن  يتوّحدوا؟أمل  أن  عوض  تشتّتوا  ملاذا 
االختالفات البسيطة والتكتّل ضد التيّارات السلفيّة الحاملة بإقامة 
بندا  ليكون  ارتقى   انتخابيّا  اإليجايب وعدا  التمييز  أليس  الخالفة؟ 

دستوريّا لجهات منسيّة ومحرومة ومنكوبة؟
نتساءل اليوم: أين هذا التمييز اإليجايب؟ أين توارى واختفى؟

تلك أسئلتي التي تتقافز اىل ذهني دون أن تجد أجوبة مقنعة. 
وتتسلّق جدار قلبي الذي بات يضيق بها. أسئلة غفل عنها التاريخ. 

يا خجل التّاريخ.

أسئلة غفل عنها التاريخ 
* بقلم: فاتن الوساليت

مربوك عالء ووئام
يف جو بهيج ولطيف احتفلت عائالت اسامعيل 
عالء  الجميلني  خطوبة  بحفل  والزغيدي  والشايب 

اسامعيل ووئام الشايب.
اإلعالم  قسم  يتقدم  السعيدة  املناسبة  وبهذه 
واألرسة  للشغل  التونيس  العام  باالتحاد  والنرش 
املوسعة لجريدة الشعب وكافة أصدقاء العائالت 
بأحّر التباريك للخطيبني راجني لهام دوام العرشة 

والتفاهم واإلرساع لنا بإتام الفرحة الكبرية.
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هيكل امليك )حركة الشعب(: ميكن لحركة النهضة ان تكون يف 

املعارضة.. ليس قدرنا ان تكون دامئا يف الحكم

قال النائب يف الربملان، القيادي بحركة الشعب هيكل امليك ان 

قرارات مجلس شورى حركة النهضة، ال تهم اال النهضويني موضحا 

انه يجب ان يكف شعب تونس ونخبه عن وهم انتظار مخرجات 

بني  من  حزب  هذا  ان  امليك  واعترب  الشورى.  مجلس  ومقررات 

االحزاب املوجودة وان كرب او صغر فهو امر ثانوي. وقراراته ال 

تهم اال النهضة وقواعدها. وفيام يتعلق بعريضة سحب الثقة من 

رئيس الحكومة، قال هيكل امليك ان التقدم بالئحة لسحب الثقة 

هو حق دستوري وهي آلية دستورية من حق النهضة االلتجاء 

اليها وعليها تجميع النصاب القانوين لسحب الثقة من عدمه.

اما عن التحوير الوزاري، فقال محدثنا ان املطروح عىل الياس 

الفخفاخ باعتباره رئيس حكومة هو اقالة وزراء حركة النهضة من 

املعارضة. مشددا  البالد والنهضة يف  حكومته والتوجه اىل حكم 

عىل ان هذا ما وقع االتفاق عليه ولكن الفخفاخ مل يلتزم بهذا 

ويعتقد  تعبريه.  حد  عىل  ذلك  يف  مسؤوليته  وليتحمل  االتفاق 

القيادي بحركة الشعب انه ان االوان للحديث عن امكانية ارجاع 

املبادرة للسيد رئيس الجمهورية.

واعترب ان حركة النهضة يف الربملان هي يف املعارضة وهي لها 

النصيب االسد  يف الحكومة وهي وضعية غري طبيعة وقد بينت 

عدم امكانية قيادة البالد.

يف  تكون  ان  النهضة  لحركة  ميكن  الدميقراطية  يف  انه  وبني 

املعارضة، وانه ليس قدرنا ان تكون دامئا يف الحكم، بل ميكن ان 

تكون هذه املرة يف املعارضة وهي بالفعل يف املعارضة مع ائتالف 

املعارضة وقلب تونس. ويرى انه ال وجود الي موجب بأن يقوم 

رئيس الحكومة بتحويرات ادارية وميهل، خاصة أننا اتفقنا عىل 

ان تكون النهضة يف املعارضة وهو قرار اتُِّخذ جامعيا. ويعتقد انه 

من الرضوري الذهاب إىل اآلخر يف مسالة سحب الثقة من رئيس 

رئيس  إىل  املبادرة  إرجاع  ومليا يف  التفكري جيدا  وكذلك  الربملان 

الجمهورية حتى يعني رئيس حكومة جديد.

الغنويش،  راشد  الربملان  رئيس  من  الثقة  سحب  مسألة  وعن 

قال هيكل امليك ان حركة الشعب هي من بني املبادرين بهذه 

الخطوة وذلك بسبب اإلدارة السيئة جدا ملجلس نواب الشعب. 

حيث يرى أن الغنويش ساهم يف جعل املجلس خلية من خاليا 

حركة النهضة بعد ان وضع كل آليات املجلس تحت ترصّف حركة 

النهضة. وقد خلق بالتايل كل هذا االحتقان داخل الربملان ال سيام 

ديوانه.هذا  رئيس  للحبيب خذر  الصالحيات  كل  فّوض  أن  بعد 

باإلضافة إىل التالعب مبا هو ترشيعي ورقايب داخل املجلس. مع 

سطور رئيس الربملان عىل صالحيات رئيس الجمهورية بخصوص 

النواب  اىل  الرجوع  دون  والديبلوماسية  الخارجية  العالقات 

النهضة  حركة  سياسات  فرض  الغنويش  ان  وقال  واستشارتهم. 

االقليمية  املحاور  يف  وانخراطاتها  والدولية  السياسية  وتصوراتها 

وحتى الحروب االقليمية عىل املجلس..وختم بأن كل هذا جعلهم 

للفوىض  مدعاة  هو  الغنويش  راشد  املجلس  رئيس  ان  يوقنون 

ولتعطيل عمل املجلس.

محمد عامر )التيار الدميقراطي(: النهضة تناور من جديد

من جهته قال النائب مبجلس الشعب واملتحدث باسم التيار 

النهضة  حركة  شورى  مجلس  قرار  ان  عامر  محمد  الدميقراطي 

مناورة  مجرد  هو  الحكومة  رئيس  من  الثقة  بسحب  القايض 

جديدة من بني املناورات العديدة التي تقوم بها الحركة لحفظ 

ماء الوجه ال غري. واعترب انها اجنب من تقوم بذلك قعليا. وقال 

محمد عامر انها حتى وان كان قرارها جديا فانها ال ميكن باي حال 

من االحوال ان تفعل أي يشء قبل العودة من العطلة الربملانية 

مل  الحكومة  تنصيب  عىل  اشهر  الستة  ان  باعتبار  اوت.   15 أي 

تكتمل وقانونيا ال ميكنها سحب الثقة منها قبل هذا التاريخ.

ويف ما يخص اقالة وزراء النهضة من الحكومة، قال محدثنا انه 

يعتقد انه خالل هذا االسبوع سيتم الحسم يف هاته املسالة خاصة 

القادمة.  القليلة  االيام  الرقابية سيصدر خالل  الهيئة  تقرير  وان 

ادانة  حال متت  انه يف  اكد عىل  أن  سبق  التيار  ان  وشدد عىل 

العكس  ثبت  إذا  اما  الحكومة،  من  سيستقيل  الفخفاخ،  الياس 

فان التيار سيواصل عمله الحكومي. وقال محمد عامر انه عىل 

النهضة ان تفهم انه وىل عهد النداء وعهد تفكيك االحزاب. وان 

كتلة الشعب متضامنة وال احد ميكنه خرق هذه الكتلة.

عن  النائب  اعترب  الربملان  رئيس  من  الثقة  سحب  وبخصوص 

التيار الدميقراطي انه سيواصلون العمل عىل هذا املطلب بالنظر 

اىل سوء التسيري الحاصل يف املجلس وما خلفه من فوىض وارتباك 

وتعطيل للعمل داخل املجلس.

سحب الثقة من رئيس الحكومة

عىل  التصويت  ميكن  فانه  الدستور،  من   97 الفصل  حسب 

الئحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس 

التصويت  يقع  وال  األقل.  عىل  األعضاء  ثلث  من  الشعب  نواب 

إيداعها  عىل  يوما  ُميّض خمسة عرش  بعد  إال  اللوم  الئحة  عىل 

لدى رئاسة املجلس.

الثقة من الحكومة موافقة األغلبية املطلقة  ويشرتط لسحب 

من أعضاء املجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصاَدق 

رئيس  قبل  من  تكليفه  ويتّم  التصويت،  نفس  يف  ترشيحه  عىل 

الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89.

يف صورة عدم تحقق األغلبية املذكورة، ال ميكن أن تقدم الئحة 

اللوم مجددا ضد الحكومة إال بعد ُميض ستة أشهر.

أعضاء  أحد  من  الثقة  سحب  الشعب  نواب  ملجلس  ميكن 

الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس املجلس من ثلث األعضاء 

باألغلبية  الثقة  سحب  عىل  التصويت  يتم  أن  عىل  األقل،  عىل 

املطلقة.

 

سحب الثقة من رئيس الربملان

أنه  عىل  النواب  ملجلس  الداخيل  النظام  من   51 الفصل  نص 

أحد  أو  رئيسه  من  الثقة  سحب  الشعب  نواب  ملجلس  »ميكن 

نائبيه مبوافقة األغلبية املطلقة من أعضاء املجلس بناء عىل طلب 

كتايب معلل يقدم ملكتب املجلس من ثلث األعضاء عىل األقل«. 

وجاء يف الفصل أيضا أنه »يعرض الطلب عىل الجلسة العامة 

يتجاوز ثالثة  الثقة من عدمه يف أجل ال  للتصويت عىل سحب 

أسابيع من تقدميه ملكتب الضبط.

طريقة  بنفس  الثقة  سحب  عن  الناجم  الشغور  سد  ويتم 

االنتخاب املبينة بالفصلني 10و11 من النظام الداخيل«.

* حياة الغامني

هل بدأت مرحلة ما بعد الفخفاخ؟ 

النهضة لحفـظ مــاء الوجه..
واحتد  الحكومة  ورئيس  النهضة  بني حركة  الخالف  تصاعد 

تغيري  اجراء  قرار  اتخاذه  عن  الفخفاخ  اعلن  ان  اكرث،بعد 

وزاري. حيث نظم مجلس شورى حركة النهضة اجتامعا طارئ 

مساء الثالثاء،تم االعالن فيه عم قرار سحب الثقة من الياس 

الفخفاخ.

وقد اكد عامد الخمريي القيادي يف حركة النهضة ان الحزب 

رئيس  قوي مع  الحكومة وسط خالف  الثقة من  قرر سحب 

الوزراء. موضحا، ان مجلس شورى النهضة تبنى خيار سحب 

الثقة من رئيس الحكومة وكلف رئيس الحزب راشد الغنويش 

مبتابعة تنفيذ الخيار بالتشاور مع مختلف األحزاب السياسية 

الصادر  البيان  وأكد  الشعب.  نواب  مبجلس  الربملانية  والكتل 

عن مجلس الشورى أن هذا الخيار تم اتخاذه مراعاة ملصلحة 

البالد ويف إطار ما ينص عليه الدستور، واستبعد عامد الخمريي 

أن يكون قرار الحركة رد فعل غاضب عىل قرار الياس الفخفاخ 

الذي أشار إىل إجراء تحويرات عىل الفريق الحكومي والتخيل 

عن وزراء النهضة بقدر ما هو تعبري من النهضة عن قلقها من 

لذلك من  وما  الحكومة  برئيس  املصالح  تضارب  تعلق شبهة 

تأثري عىل الحكومة.
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واملروج  عروس  بنب  الرتبية  لعملة  األساسية  النقابة  عقدت 
االتحاد  مبقر   2020 3جويلية  الجمعة  يوم  الجديدة  واملدينة 
وتدارس  السفسايف،  فتحي  األخ  فيها  رافقها  عمل  جلسة  الجهوي 
خاللها الحارضون بعض شؤون عملة القطاع بالجهة، كام تباحثوا 
يف بعض املسائل العالقة واملتصلة مبنظوريهم يف معهد املكفوفني.

إثر االجتامع االخباري الذي انعقد يوم االربعاء 1 جويلية 2020 
املارغني  محمد  األخ  بحضور  الزهراء  ببلدية  االجتامعات  بقاعة 
عضو املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بنب عروس، والذي 
تداول خالله الحارضون يف املطالب املهنية ألعوان البلدية بالجهة،
التأمت يوم الجمعة 3 جويلية جلسة عمل مبقر والية بن عروس 
نجيب  األخ  النقايب  الطرف  الجهة حرضها عن  وايل  تحت إرشاف 
واألخ  عروس  بنب  للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  املربويك 
األساسية  النقابة  وأعضاء  املساعد  العام  الكاتب  املارغني  محمد 
ألعوان وعامل بلدية الزهراء. كام حرضها ايضا رئيس بلدية الزهراء.
النقاط  حول  املتفاوضة  األطراف  باتفاق  الجلسة  انتهت  وقد 

التالية:
1 - توفري سيارة لنقل عملة الفريق اللييل يف ذهابهم اىل العمل 

ورجوعهم منه
2 - تعزيز قسم الحالة املدنية ببلدية الزهراء بعدد من األعوان 

تسهيال لسري العمل وتدعيام لخدمات املواطنني بالبلدية
3 - االتفاق عىل ترشيك النقابة األساسية يف تحديد توقيت عمل 

العملة الذين يشتغلون بالفريق اللييل
4 - تعّهد رئيس بلدية الزهراء بإمتام اإلجراءات املتصلة باملقاسم 
السكنية لألعوان والعملة حسب ما كان تّم االتفاق عليه يف محارض 

الجلسات السابقة.

جلسة عمل للرشكة التونسية للتسخني
املؤسسة  مقّر  يف  عمل  جلسة   2020 جويلية   8 األربعاء  يوم  انعقدت 
لالتحاد  العام  الكاتب   املربويك  نجيب  األخ  النقايب  الطرف  عن  حرضها 
العام  الكاتب  الحزامي  الستار  عبد  واالخ  عروس  بنب  للشغل  الجهوي 
املساعد وأعضاء النقابة األساسية للمؤسسة مع حضور السيد عاطف الصيد 

مدير املوارد البرشية عن الطرف اإلداري ّ.
وقد اتفق الحارضون عىل:

-  االستناد اىل اتفاقية الكهرباء وااللكرتونيك مرجعا لشؤون املؤسسة
- تقديم اإلدارة تسبقة عىل الزيادة ب 6 % لكافة عملة املجمع تحت 
عنوان سنة 2020 مع مدهم بالفارق أن تحددت الزيادة مبا يتجاوز ال 6 %

هيئة قطاعية للشؤون االجتامعية
انعقدت يوم الثالثاء 7 جويلية 2020 مبقر االتحاد الجهوي 
االجتامعية  الشؤون  لقطاع  قطاعية  هيئة  عروس  بنب  للشغل 
بالجهة ارشف عليها االخ محمد املرغني عضو املكتب التنفيذي 

الجهوي.
وقد متت الهيئة القطاعية بحضور االخ جامل الطويل كاتب 
الجامعة  من  آخرين  وعضوين  للقطاع  العامة  الجامعة  عام 
العامة هام االخ محمد صالح بن عليّة واالخت فائزة الشهيبي.
كام حرض االجتامع ايضا اعضاء مختلف النقابات االساسية 
املذكور  للقطاع  الجامعي  الفرع  واعضاء  بالجهة  القطاعية 

ببنعروس.
ومتت خالل االجتامع مناقشة جميع مشاكل أسالك القطاع 
التضامن  املختصة،  الرتبية  االجتامعية،  )الشؤون  املطروحة 

االجتامعي(. وانتهى االجتامع بأن:
سجل الحارضون:

- اعتزازهم باالنتامء إىل املنظمة
تستهدف  التي  املمنهجة  التشويه  لحمالت  استنكارهم   -

االتحاد العام التونيس للشغل ورموزه
العام لالتحاد الجهوي للشغل  الكاتب  - تضامنهم مع األخ 

بنب عروس نجيب املربويك يف ما يلحقه من تشويه.
كام اتّفقوا عىل:

- التمسك برضورة تحفيز أعوان النهوض االجتامعي الذين مل ينقطعوا 
عن العمل خالل فرتة الحجر الصحي عىل غرار ما تحصل عليه أعوان الربيد 

والصحة والبلديات.
- استثناء قطاع الشؤون االجتامعية من املنشور الحكومي عدد 16 عىل 

غرار قطاع الصحة العمومية

مؤمتر الفرع الجامعي لتكنولوجيا الخدمات واملعلومات
الجهوي للشغل بنب  الجمعة 3 جويلية 2020 مبقر االتحاد  انعقد يوم 
بإرشاف  واملعلومات  الخدمات  لتكنولوجيا  الجامعي  الفرع  مؤمتر  عروس 
األخ نجيب املربويك الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بنب عروس. وقد 

انتهى املؤمتر بانتخاب التشكيلة النقابية التالية:
- مهدي الڨناوي كاتبا عاما 

- بوعيل الدهامين كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن النظام الداخيل
- عالء الدين بن نرص كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن االنخراطات واملالية 

- جودة زغندة كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن االعالم واملرأة والشباب
الشؤون  عن  مسؤوال  مساعدا  عاما  كاتبا  منصور  بن  مهدي  محمد   -

القانونية والدراسات 
النقايب  التكوين  عن  مسؤوال  مساعدة  عامة  كاتبة  الطرودي  إميان   -

واألنشطة الثقافية 
- سليم بن رمضان كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن الحامية االجتامعية 

والقطاع غري املنظم 

2ist مؤمتر النقابة األساسية لرشكة
ملؤسسة  األساسية  النقابة  مؤمتر   2020 جويلية   4 السبت  يوم  انعقد 
2IST بدار االتحاد الجهوي للشغل بنب عروس وتم انتخاب املكتب املتكون 
من األخ كريم نرص الله كاتبا عاما واألخت سلوى بن مسعود واألخ عيل 

الدريدي كاتبني عاّمني مساعديْن.

مركز إصالح امتحان الباكالوريا
وقفة  تنظيم  عىل  عروس  بنب  الثانوي  للتعليم  الجامعي  الفرع  أرشف 
االصالح  مبركز  الباكالوريا  بإصالح  املكلفني  لألساتذة  تحسيسيّة  احتجاجية 
القايض  اإلرشاف  لسلطة  التعسفي  للقرار  رفضهم  عن  تعبريا  عروس  بنب 
بالرتفيع يف نسبة االقتطاع من املكافآت املسندة إىل كل األسالك الرتبوية 

عند اإلصالح وتحويلها من اقتطاع  15 % اىل خصم 20 %.

بن عروس

جلسة عمل لعملة الرتبية

إثر تنظيم نقابة مهن الفنون التشكيلية معرضها السنوي مبدينة الثقافة 
الفنية  التونسية لألعامل  الدولة  اقتناءات  للجنة  بتونس والزيارة األخرية 
ملعارض الهياكل املمثلة لقطاع الفنون التشكيلية بتاريخ 11 جولية 2020 
مبا فيها معرض النقابة، يهم نقابة مهن الفنون التشكيلية باالتحاد العام 

التونيس للشغل إنارة الرأي العام حول املعطيات التالية:
الالمسؤولة  باملامرسات  التشكيلية  الفنون  مهن  نقابة  تندد   -  1
التونسية  الدولة  اقتناءات  لجنة  داخل  الضيقة  املصلحية  والتحالفات 
الفنون  مهن  نقابة  ملعرض  األخرية  زيارتها  يف  خصوصا  الفنية  لألعامل 
الرابطة  وجمعية  التونسيني  الفنانني  اتحاد  جمعية  ومعرض  التشكيلية 
فنانيها يف  النقابة ومعرض  استهدفت  التشكيلية والتي  للفنون  التونسية 
حقهم املرشوع يف التمتع باالقتناء والتشجيع من ميزانية هذه اللجنة من 
التصويت بشكل  خالل مامرسات بعض أعضائها يف طريقة إدارة عملية 
اىل  النقابة  وتشري  بعينه.  جمعيايت  هيكل  ملصلحة  وتوجيهه  أخالقي  ال 
خطورة موقف الوزارة يف التعاطي مع تغول هذا الهيكل والسكوت عىل 

املامرسات املعلومة من اجل الهيمنة واالستفادة من ميزانية هذه اللجنة 
من خالل متتيعه بثلث ميزانية اللجنة كاقتناء ألعضائها يف معارض متتالية 
املوسم  التشكيلية طوال  لألنشطة  املخصصة  للميزانية  تفريغا  نعتربه  ما 

وحرمان جمعيات تشكيلية أخرى من حقها يف دعم معارض فنانيها.
* تذكر النقابة بحق كل فنان تونيس يف أن يكون داخل هيكل نقايب 
املجتمع  جمعيات  سائر  داخل  يكون  أن  يف  املرشوع  حقه  اىل  باإلضافة 
املدين. ويف هذا السياق تندد النقابة بترصفات جمعية بعينها تشرتط عىل 
جموع الفنانني من اجل متكينهم من عضويتهم عدم أن يكونوا يف نقابة 
مهن الفنون التشكيلية وتحرمهم من حق رشعي وذلك بنيّة إفراغ النقابة 

من منخرطيها وهو ما يعترب مخالفا للدستور التونيس.
* تعترب النقابة أن ميزانية لجنة الرشاءات وقانونها املنظم جعلت من 
أجل دعم الفنان التشكييل التونيس املحرتف ودفعه لالستمرار يف تقديم 
وإنضاج مرشوعه الفني وتشجيعه من خالل االقتناء لفائدة أرشيف الدولة 
التونسية باإلضافة اىل تشجيع التجارب الشبابية الناشئة وهو دور أسايّس 

لهذه اللجنة يقع إهامله غالبا مام يحرم فناين الجهات الذين يشتغلون يف 
ظروف صعبة من الدعم وتطوير تجاربهم.

* تطالب نقابة مهن الفنون التشكيلية وزارة الشؤون الثقافية بإلغاء 
كل ما ترتب عىل الزيارة األخرية للجنة الرشاءات لألعامل الفنية فورا.

2 - تعترب النقابة مدينة الثقافة مكسبا ضخام لفائدة الثقافة التونسية 
التشكييل  الفن  أنشطة  وجود  يف  بحقهم  فنانوها  ويتمسك  ومبدعيها 
وبرمجة مستمرة داخل فضاءات مدينة الثقافة كبقية القطاعات ومزيد 
كل  وتوفري  وهياكلهم  الفنانني  مع  اإلداري  التعامل  طرق  إىل  االنتباه 
الرشوط الالزمة للعروض االحرتافية للقطاع خصوصا بعد تجربة املعرض 
السنوي للنقابة مبدينة الثقافة األخري وتطالب بإدراج أروقة فنية لفائدة 
خصوصيته  له  الذي  الحديث  الفن  ملتحف  بالتوازي  التشكييل  الفن 

وأهدافه الواضحة.

* الكاتب العام: حسني مصدق

بيـان نقـابـة مهـن الفنــون التشكيليـة
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كشف الكتاب العامون للنقابات األساسية 
للعملة  السدرية  بربج  التكنولوجي  بالقطب 
لرشكة  العام  املدير  أن  واألساتذة  واملوظفني 
الترصف بالقطب التكنولوجي بربج السدرية 
األوضاع  ووتر  التفاوض  مصداقية  رضب 
بسبب تراخيه يف تنفيذ اتفاق يتعلق بعودة 
املدير اإلداري واملايل للرشكة إىل سالف عمله 
بعد أن تّم إيقافه ألنه قّدم ملف فساد لهيئة 

مقاومة الفساد.
اىل  الصناعة  وزير  وجهوها  مراسلة  ويف 
جانب توجيهها اىل االخ االمني العام والهياكل 
الكتاب  أبرز  الصلة،  ذات  القطاعية  النقابية 
لرشكة  العام  املدير  التقوا  أنهم  العامون 
الترصف بالقطب التكنولوجي بربج السدرية 
ومراسلة  هاتفية  مكاملات  عرب  منه  بطلب 
إلكرتونية يوم 7 جويلية الجاري للنقاش حول 
الرشكة  لهذه  واملايل  اإلداري  املدير  إرجاع 
بناء عىل مراسلة السيد رئيس الهيئة الوطنية 
 2019 نوفمرب   11 بتاريخ  الفساد  ملكافحة 
ومراسالت السيد وزيرة الصناعة واملؤسسات 
بتاريخ 14نوفمرب 2019  الصغرى واملتوسطة 
و16جانفي و16جوان 2020 إىل جانب قرار 

املحكمة اإلدارية بتاريخ 6 ماي 2020.
تّم  املذكور  اللقاء  أنه خالل  اكدوا  الكتاب 

واملايل  االداري  املدير  إرجاع  عىل  االتفاق 
وسلموا   ،2020 17جويلية  يوم  واقرتاح 
نفسه  اليوم  يف  املحرض  العام  املدير  الرئيس 
ثم سّجلوه يف مكتب الضبط بتاريخ 9 جويلية 

2020 لكن إىل حد الساعة مل يتسلموا الرد.
عن  االساسية  للنقابات  العامون  الكتاب  وعرب 
بها  اتسم  التي  التعامل  طريقة  من  استيائهم 
املدير العام لرشكة الترصف بالقطب التكنولوجي 
يف  الرتاخي  هذا  تبعات  وحّملوه  السدرية  بربج 
الرد ورضب مصداقية التفاوض وتوتري األوضاع يف 

القطب.
بالتصدي  مراسلتهم  الصناعة يف  وزير  وطالبوا 
قرارات  احرتام  اىل  داعني  املامرسات  هذه  ملثل 
املؤسسات والهيئات الوطنية من املحكمة اإلدارية 
والهيئة الوطنية ملكافحة الفساد، كام شّددوا عىل 
رضورة إجراء تحقيق جدي يف شأن رشكة الترصف 
يحوم  ملا  السدرية  بربج  التكنولوجي  بالقطب 

حولها من شبهات فساد.
أعلنوا  االساسية  للنقابات  العامون  الكتاب 
عنها  اإلعالن  تحركات مشرتكة سيقع  الدخول يف 
بنابل  للشغل  الجهوي  االتحاد  مع  بالتنسيق 
العام  املدير  وحّملوا  املعنية،  العامة  والجامعات 
بربج  التكنولوجي  بالقطب  الترصف  لرشكة 
مل  بإعتباره  األوضاع  إليه  ستؤول  ما  السدرية 

يستجب لقرارات رئيسه املبارش وال يحرتم القانون 
الوطنية  والهيئة  اإلدارية  املحكمة  وقرارات 

ملكافحة الفساد

تأجيل مريب الجتامع يف الوزارة
يف السياق ذاته، عرّب الكتاب العامون للنقابات 
السدرية  بربج  التكنولوجي  بالقطب  االساسية 
األخ  اليوم 10 جويلية 2020 بحضور  املجتمعني 
املساعد  العام  الكاتب  الحمدوين  القادر  عبد 
عن  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  لجامعة 
مقررا  كان  اجتامع  تأجيل  طريقة  من  استيائهم 
عقده بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي يوم 
10 جويلية الجاري والتي متت يف ساعة متأخرة 
محّملني  اإللكرتوين،  الربيد  طريق  عن  الليل  من 
البحث  لتثمني  العامة  لإلدارة  العامة  املديرة 
تبعات هذا التأجيل من رضب مصداقية التفاوض 

وتوتري األوضاع يف القطب.
لهم، بعقد جلسة عاجلة مع  بيان  وطالبوا يف 
الوزارة بحضور الجامعات العامة املعنية )عملة، 
الدخول يف تحركات  موظفون وأساتذة(، وأعلنوا 
مشرتكة سيقع اإلعالن عنها بالتنسيق مع االتحاد 
الجهوي للشغل بنابل والجامعات العامة املعنية.
البحث  ملراكز  العامني  املديرين  حّملوا  كام 
بالقطب التكنولوجي مسؤولية تراخيهم يف الدفاع 

عن مصالح القطب وما ستؤول إليه األوضاع.

مدير  من  غريب  موقف 
مركز البحوث

كشفت  أخرى،  جهة  من 
دعت  أنها  االساسية  النقابات 
يظم  اجتامع مشرتك  عقد  اىل 
السيدة املديرة العامة للبحث 

البحث  لتثمني  العامة  املديرة  والسيدة  العلمي 
واختارت  التكنولوجي  بالقطب  الوضع  لتدارس 
النقابات االنحياز ملكّونات القطب والعاملني بها 
يف  الترصف  وغطرسة رشكة  وتغّول  أمام غطرسة 
ملركز  العام  املدير  موقف  عن  كشفت  القطب، 
إىل  تحول  الذي  الطاقة  وتكنولوجيات  بحوث 
مدافع عن هذه الرشكة وذلك بتشكيكه يف جدوى 
الكرتوين 08  ونجاعة هذا االجتامع )موثق بربيد 
القرارات  عن  دفاعه  جانب  إىل   ،)2020 جويلية 
لهذه  العام  املدير  الرئيس  اتخذها  التي  الجائرة 
املايل  املدير  الفساد وهو  املبلّغ عن  الرشكة ضد 

واإلداري بهذه الرشكة وإيقافه عن العمل.
البحوث  مركز  مدير  أن  النقابات  وبيّنت 
وتكنولوجيات الطاقة اعترب طرد مبلّغ عن الفساد 
اعتربته  وهوموقف  للرشكة  مالية  أرباحا  يدّر 
النقابات دفاعا عن الفساد )موثق بربيد إلكرتوين 
الهيئات  بقرارات  واستهتارا   )2020 جوان   30
واملؤسسات الوطنية ـ املحكمة اإلدارية ـ الهيئة 
وزير  السيد  مراسلة  ـ  الفساد  ملكافحة  الوطنية 
إىل  وإرجاعه  املبلّغ  بحامية  القاضية  الصناعة 
إىل  املالية،  مستحقاته  وتسديد  نشاطه  سالف 
يف  الترصف  رشكة  استحواذ  إزاء  الصمت  جانب 
القطب عىل جزء كبري من مهام املركز الذي يديره 
واالنخراط يف رضب التحركات الهادفة للدفاع عن 

القطب بكل مكوناته )بحث، تدريس، ترصف(.
مركز  مدير  من  طلبت  األساسية  النقابات 
املشاكل  ملعالجة  التفرغ  لها  بيان  يف  البحوث 
التسيريية يف املركز الذي يديره مؤكدة أنها سرتّد 
النقايب  للعمل  املعادية  السلوكات  هذه  عىل 
والقواعد  الهياكل  تراه  مبا  القطب  عن  وستدافع 

من طرق نضالية قانونية.
* صربي الزغيدي

تواصل املهزلة يف رشكة الترصف بالقطب التكنولوجي بربج السدرية:

من هي الجهات التي من مصلحتها عدم عودة مبّلغ عن الفساد إىل سالف عمله؟

وزيرة املرأة واألسرة والطفولة 
وكبار السن تستقبل رئيسة 

جمعية مرام للتضامن

وكبار  والطفولة  واألرسة  املرأة  وزيرة  السحريي،  أسامء  السيدة  استقبلت 
السن، ثلة من أعضاء الهيئة املديرة لجمعية مرام للتضامن تتقدمهم السيدة 

منال الغريب رئيسة الجمعية.
وتناول اللقاء سبل تدعيم التعاون الثنايئ بني الوزارة والجمعية وتّم التحاور 
بهم ورضورة  النفسية  والعناية  املرىض  األطفال  بأولياء  العناية  كيفية  حول 
اإلحاطة  أجل  من  املتدخلة  الوزارات  كل  تشمل  اتفاقية  إمضاء  يف  التفكري 
مواصلة  أجل  من  لألطفال  الظروف  أفضل  وتوفري  املرىض  األطفال  بأولياء 

تعليم.
منال  السيدة  ترأسها  التي  للتضامن  مرام  جمعية  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
الغريب إبنة منزل بورقيبة بصدد تشييد »دار مرام« التي ستوضع عىل ذمة 
أولياء مرىض الرسطان من املناطق الداخلية املصاحبني ألبنائهم كمقر إقامة 
التي هي يف مراحلها  التنقل. ودار مرام  للتخفيف عنهم مشاّق ومصاريف 
من  الرسطان  مرىض  لفائدة  إحداثه  تّم  الذي  للجناح  تتّمة  تعترب  األخرية 

األطفال بباب سعدون.
* عبد الفتاح الغريب

وزارة الشؤون املحلية
والية القرصين 

بلدية حيدرة

إعالن طلب عروض 
عدد 2020/01

ألشغال تعبيد الطرقات ببلدية حيدرة
تعتزم بلدية حيدرة االعالن عن طلب عروض النجاز اشغال تعبيد الطرقات باملنطقة البلدية بحيدرة:

ـ القسط االول: اشغال تعبيد الطرقات املدرج ضمن برنامج التنمية الحرضية والحوكمة املحلية بعنوان سنة 2018.

ـ القسط الثاين: اشغال تعبيد الطرقات املدرجة ضمن برنامج التنمية الحرضية والحوكمة املحلية بعنوان سنة 2019.

ميكن املشاركة يف جميع االقساط او قسط واحد.

فعىل املقاولني الراغبني يف املشاركة واملرخص لهم يف االختصاصات التالية: ط0 صنف 1 او اكرث / ط2 صنف 2 أو أكرث 

/ ط ش م 0 صنف 1 أو اكرث سحب كراس الرشوط مجانا وحرصيا عن طريق منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط 

.TUNEPS

ترسل العروض املالية والفنية طبقا ملا هو مبني بكراس الرشوط حرصيا عن طريق منظومة الرشاءات العمومية عىل 

اىل  اضافة  العرض  ارسال جزء من  للمشارك  املنظومة ميكن  بها يف  املسموح  السعة  تجاوز  الخط TUNEPS ويف حالة 

الضامن عن طريق الربيد مضمون الوصول او عن طريق الربيد الرسيع او  عن طريق االيداع املبارش مبكتب الضبط املركزي 

للبلدية باسم السيد رئيس بلدية حيدرة يف ظرف خارجي مغلق يحمل عبارة »ال يفتح طلب عروض عدد 01/2020 اشغال 

تعبيد الطرقات ببلدية حيدرة« عىل عنوان التايل شارع 14 جانفي 1221 حيدرة.

حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم 17 أوت 2020 عىل الساعة العارشة صباحا ويقع االعتامد عىل التاريخ املسجل من 

TUNEPS طرف منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط

ويبقى املشاركون ملزمني بعروضهم 90 يوما ابتداًء من اليوم املوايل للتاريخ االقىص لقبول العروض.

.TUNEPS يلغى كل عرض يرد بعد اآلجال املذكور او يرد خارج منظومة
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* شمس الدين العوين

ليل  يف  املسافر  هذا  القلب  لقائلها  الكلامت  تقول  ماذا 
حيث  والتداعيات  والسقوط  بالفجيعة  واملأخوذ  األمكنة 
زيف  من  باألحوال  حل  ما  رغم  تضيئ  تظل  فكرة  الحلم 
لسيدها  العبارات  تقول  وماذا  مريب...  وسقوط  وجراح 
الشاعر وهو يحاورها تقصدا للغد الجميل معلنا سفره يف 
الجهات بحثا عن ذاته األخرى املكلّلة بالنشيد وباألمنيات 

العالية..
»وتذوي عىل وجنتيك األماين

تآكل وجه الزمان عىل حدقاتك.
ما زلت تستنهض املعجزة

تآكلت يف املد والجزر
تستعطف املخبزة

عيونك هذي تذكرين بضياعي
وجرحك أكرب من خفقات يراعي.

تشيد ما زلت يف كلامتك
برج التحدي.

ويف وجنتيك يهيج الصداع
فاملك عندي ومالك بعدي

........
تذكرين اآلن بالسفر املر

يف رحم الزفرات
وأنت عىل راحالت عجاف تسري

وحولك يف كل خطو يجيف املصري
وتنتحر األغنيات تباعا...«.

من  بلون  املفعم  الشعري  حيزها  يف  اللغة  هي  هكذا 
الذات  حال  تجاه  والذهول  واللوعة  الفجيعة  رومانسية 
واألوطان وما السفر هنا اال ذلك العزاء.. انها القصائد تجاه 
لعبة الوردة والسكني حيث الشاعر يرى املشهد ويف قلبه 
يشء من الغناء.. انه الغناء الذي كان ال بد منه يف اللحظات 
املوجعة.. الغناء يف شجن.. الغناء يك يظل متيقظا يتابع هذا 
السيل من املواجع والحرسات واآله... إنه يغني ليك ال ينام.

الشعرية  مجموعته  يف  الصويل  احميدة  الشاعر  هو  هذا 
صفحة   115 يف  والتوزيع  للنرش  االتحاد  دار  عن  الصادرة 
من الحجم املتوسط وبعنوان هو »أغني ليك ال أنام« والتي 
انتظار  و»يف  تجف«  الغيوم  »تائهات  نذكر  قصائدها  من 
أنام«  ال  ليك  و»أغني  الصمت«  و»ذاكرة  يجيئ«  ال  الذي 
و»سابحا يف حأمة الوقت« و»ذاكرة لالغتيال« و»يف حرضة 
الشمس«  جبني  عىل  و»املسح  األعامق«  و»شهقة  البحر« 

و»الطريق«.
الشاعر عديد االصدارات وهي »صويت مقلوع  ويف تجربة 
حتى  و»الحريق  الغياب«  زمن  يف  و»الحضور  األظافر« 

و»نزيف  الذاكرة«  جدار  عىل  و»ملصقات  االخرضار« 
الصمت« و»قمر عىل  أزمنة  الدموية« و»أوجاع  العالقات 
الشفاه« و»حديث الصمت« و»ذلك اىل جانب »دراسات 
الضوء  و»إيقاعات  الفني«  والعمل  و»املتلقي  نقدية« 
يف  والنقدية  الدراسية  الشاعر  اهتاممات  ضمن  واللون« 

املجال األديب والفني التشكييل...
الشاعر احميدة الصويل خالل هذه التجربة الشعرية التي 
كانت لها خصوصية ضمن جيله أخذته القصيدة اىل عواملها 
الدأب  هذا  عىل  ظل  وقد  مربك  عريب  واقع  يف  املوجعة 
الشعرية منذ »صويت مقلوع األظافر«  ويف كل مجموعاته 
الصادرة سنة 1978 واىل اآلن شاعرا يرى العنارص واألشياء 
واألحوال موجعة يف بالد ضمن وطن عريب تربكه التداعيات 
عىل  ويبقي  األمل  يعدم  ال  ولكنه  والفرقة  الرصاع  وميزقه 
املجموعة  هذه  تصدير  يف  يرد  وهوما  الحلم  إرشاقات 

الشعرية »أغني ليك ال أنام«:
أنام عىل هدهدات اإلبر

وأحلم بالقربات وبالفجر يأيت
ويقسو عىل اللحظات القدر
وأحلم بالسفر املستفّز شجر

وأحلم يأيت الوليد
عىل شفتيه قمر.

والتشتت  بالهزائم  إيقاع تشكله خيبات وطن مفجوع  يف 
وجراحات العرب يلوذ الشاعر احميدة الصويل بصمت بهّي 
وذاكرته  الدفني  صمته  يتقرى  واألمل  لالرصار  مولد  بليغ 
الخصبة ال يلوي عىل غري القول بالنشيد املحفوف بالشكوى 
وباألرق نشدانا لألحالم وهي تولد حبىل كل ذلك يف لغة 
هي مبثابة النواح الخافت والزفرات.. هي ملحمة الشاعر 
بالنكبات  الجهات  ضجت  وقد  الصباحات  إرشاقة  يرتجي 

ويف النفس ذكرى ونبض بلون االحرتاق:
»عىل أناميل يحط الصمت مسكونا

بأطياف تطري
ويف دمي

يخفق نبض يف الرشايني احرتق
تسألني الشكوى :

ملاذا اختل وعي الضمري
........

يل نجمة سكرى سدى تخاتل الغسق
من زفرايت تخرج األطيار

تفزع األفق
يف أمنيايت

تولد األحالم حبىل
تختفي بني غالالت األرق«.

بني الحلم والذكرى وأشواق الحياة تتحرك قصائد احميدة 

الصويل معربة عن دواخله وهو يصف حاالتنا التي ميزقها 
من  تفاصيل  تجاه  ليقف  الوعي  وانحدار  والضياع  التيه 
جراح سابحا يف حأمة الوقت شجيا يحمل الريح بأحضانه 

وأعباء الطريق.
انها حرقة الشاعر الذي ترهقة األسئلة وتقتات من حاالته 
املوزعة بني الوطن وامتداده العريب يف عامل معطوب يسوده 

التوحش الذي منه ما حل بالعراق:
»أطلت رؤوس األفاعي

معمدة بلعاب الخيانات
تحفر يف صلب هذا الرماد رشوخا

وتحفر يف زئبق الكلامت رسوخا
أمتّشح أنت باللعنات

وتلعن صوت املساء
ركام الهزائم تكتم أنفاس من أعلنوها

.............
كتمت تجاويف شيك

نهار تنادى جالوزة الوقت
تسعفهم هفهفات الفراش

تعالوا لنبني العراق فهل ذا العراق األيب قفار
وبابل أكرب من أدهر الزيف واالنحدار
فكم أجج الخوف فينا سامرسة الوهم

يا عوملات الدمار«.
القصائد ميلك إرصاره  احميدة يف هذه  الشاعر  هكذا هو 
من إرصار الكلامت تجاه الواقع واآليت قانعا بالحلم القادم 

محتفال بالصدى يرفع أصواته املتعددة:
»للضوء أصوات ويل صوت الصدى

يبحر يف وجهي تائها يف رسمه
وينطفي يف اللون عابرا ويف األصداء...«.

الصويل  احميدة  الشاعر  لشواسع  وفية  شعرية  قصائد 
الذي هام بالحلم العريب بل جعل منه عنوانا الفتا لحاالته 
الشعرية والوجدانية يف وطن عريب ترنو أجزاؤه للقاء الذي 

شكل أمنيات أجيال اىل يومنا هذا.. الشاعر يستنهض الهمم 
والضامئر معلنا وفاءه الدائم لفكرة اللقاء الوحدة:

»للقاء العريب العمر غنيت
وحربي مل أزل فيه أريق

يا صديقي يا صديقي يا صديق
هذه تبقى

وتبقى هذه ضوء الطريق«.
بالشجن  القصائد  طبع  الذي  الشعري  اللون  هذا  يف 
رغم   كمالذ  الغناء  عىل  الشاعر  يرص  واألمل  واالنكسارات 
يك  يغني  هو  والسقوط..  والخيانات  الخسارات  فداحة 
ممزق  وطن  تجاه  األماين  متوت  ال  وحتى  الحلم  يتواصل 

ومأزوم..
»أغني ليك ال أنام

وأجهش بالصمت حتى يجّف الكالم
كأين أجّدف يف الريح

أرصد أنات هذا الفحيح
.............

أغني بأحضان مويت
وأكرب متحدا بالرساب

فكم نجمة روعت يف هدير الضباب
ترى أن ذي ساعة الوجع

تحنوكقلب اليباب
فأورق يف فمها مشهد

وتالىش عباب«. 
»أغني ليك ال أنام« سفر شعري يف عوامل محفوفة بالجراح 
يف  مجاريها  تنحت  كاملياه  تسعى  الكلامت  حيث  واألماين 

صخور االحباط واالنكسار... ألجل الخالص أوالحلم به..
تخري  الذي  الصويل  احميدة  الشاعر  تجربة  شعر يف سياق 
االنتصار لألمل رغم جراحات الذات.. والشعر هنا هو هذا 
الصوت الشجي املحتفي بخساراته.. هذا الغناء يف مواجهة 

موت األوطان.

»أغني ليك ال أنام« للشاعر احميدة الصويل:

ملحمة الشاعر للصباحات وقد ضجّت الجهات بالنكبات 

عدد من األعامل الفنية ازدانت بها جدران وفضاءات النادي الثقايف 
الطاهر حداد حيث بثت الفنانة التشكيلية هيفاء املديوين حيزا من 
اقرتاحاتها الفنية التشكيلية التي عربت عن وجدانها الجاميل يف تخري 
والعامل حيث  ذاتها واآلخرين  تحاور  واعتامالتها وهي  بالذات  ييش 
اللوحة فضاء قول بالقيمة زمن التداعيات والضجيج... إنها لعبة الفن 
يف مواجهة السقوط املريب حيث الفنان مييض مع الحالة ضد اآللة 

نحتا للقيمة وتقصدا للجامل.
حوايل عرشين لوحة فنية لهيفاء املديوين ذهبت باتجاه عنوان الفت 

هو »همس الحب«.
الحروف  بانسياب  يقول  الفني  الجاميل  التعاطي  يف  تقنيتها  عرب 
هيفاء  الفنانة  لعبة  كانت  العريب  الخط  ضمن  الحرة  فضاءاتها  يف 

والجامليات  الفنون  جمهور  إىل  الخاص  املعرض  بهذا  خرجت  التي 
مع  الثقايف  الحوار  لتميض يف هذا  والتقبّل  التلقي  من  شيئا  ترتجي 
جمهورها وهي التي جاءت بعد دراسة الفنون باملعهد العايل للفنون 
الجميلة... يف لوحاتها تلهو الحروف وترتع كاأليائل يف تلوينات شتى 
لتقول بالحرب وهو يهمس يف حالة من الوجد والبهاء كل ذلك يف جلية 
الحروفية  اللون حيث  يحاور  اللوحة وهو  فضاء  الفضاء...  الشكل  

حالة من حيوية التعاطي لحظة العمل وانجازه.
اىل  للذهاب  املديوين  هيفاء  الفنانة  عند  آخر  مجال  الحرب  همس 
مناخات مغايرة وفق رؤيتها الفنية وهذا املعرض هو فسحة أخرى 
من حوارية اللون والحرب والحرف لتتواصل التجربة وتربز يف معارض 

أخرى قادمة.

الفنانة هيفاء املديوين ومعرضها بالنادي الثقايف الطاهر الحداد

حني تلهو الحروف وترتع كاأليائل 
* شمس الدين العوين










