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في قصر هالل:

إضراب يوم 2 مارس بعد طرد نقابيني بصفة تعسفية
عضو مجلس النواب نجم الدين بن سالم:

األسماء املرشحة لعضوية
املحكمة الدستورية مرفوضة

في الهيئة اإلدارية لالتحاد الجهوي بتونس:

التصدي ملحاوالت تفتيت العمل 
النقابي وضرب مصداقية التفاوض

إضراب ألعوان رئاسة الحكومةنقابة الديوانة تعلن عن خطوات تصعيديّة

في المؤتمر االستثنائي لألطباء:

األخ نور الدين بن عبد اهلل كاتبًا عامًّا 
واملرحلة تقتضي تفعيل املطالب العالقة

مسارعة رئيس الحكومة بإعفاء الوزراء:

ليس من الحكمة أن يأخذ 
الشارع مكان مؤسسات الدولة

رسالة الغنوشي إلى رئيس الجمهورية:

هل هي صادرة عن قيادة 
النهضة أم عن نواب املجلس؟ 

اتحادا الشغل واألعراف:

مستعدون برصيدنا النضالي وثقلنا املجتمعي
أن نساهم يف حل األزمة وتحقيق املصلحة الوطنية 
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل

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

استقبل األخ األمني العام لالتحاد نور الدين الطبويب صباح أمس األربعاء 24 فيفري 2021 مبكتبه مبكتبه السيد أندريه 
باران سفري فرنسا بتونس.

وقد تناول اللقاء، الذي حرضه األخ أنور بن قدور األمني العام املساعد املسؤول عن قسم الدراسات، جملة من امللفات، 
خاصة بدعم التجربة الدميقراطية التونسية إضافة إىل الوضع االقتصادي واالجتامعي.

سفري فرنسا بتونس عند األخ األمني العام  
تعيشها  التي  والدستورية  السياسية  االزمة  تاصل  ظل  يف 
هذه  انفراج  عىل  مؤرشات  غياب  ويف  شهر  نحو  منذ  تونس 
الغيورة عىل  القوى  العديد من  الخطرية رغم دعوات  االزمة 
املصلحة الوطنية ونظرا إىل أن الوضع ما فتئ يّتجه نحو األسوإ 
وهو ما تعكسه كل املؤرشات واألرقام عىل املستوى االقتصادي 
والتجارة  للصناعة  التونيس  االتحاد  فإن  واملايل،  واالجتامعي 

والصناعات التقليدية واالتحاد العام التونيس للشغل:
والتصنيف  الرتقيم  النحدار  انشغالهام  عن  يعربان  ـ 
السيادي لبالدنا وما قد يرتتب عنه من تداعيات وخيمة من 
بينها عدم قدرة تونس عىل اإليفاء بالتزاماتها املالية، ويعتربان 
ان االزمة الراهنة قد ساهمت يف هذا التخفيض الذي ستكون 
كلفته عالية جدا عىل االقتصاد الوطني وعىل التونسيني بصفة 

عامة.
ـ ينّبهان إىل أن الوضع االقتصادي واالجتامعي واملايل الراهن 
بلغ مرحلة خطرية جدا وزاد من تفاقم املصاعب التي تواجهها 
كل الفئات والقطاعات من اجراء واصحاب مؤسسات وحرفيني 
ومهنيني مازالو تحت وطأة انعكاسات وباء كورونا الذي عّمق 

تدهور اوضاعهم وأثّر عىل مستوى عيشهم وعملهم.
استمرارها  الن  االزمة  هذه  بانهاء  االرساع  إىل  يدعوان  ـ 
سيزيد من حالة الشلل التي تعيشها البالد منذ اسابيع وسيهّدد 
التونسية، وبحدوث ما ال تحمد  التجربة الدميقراطية  بنسف 
سيساهم  االزمة  لهذه  حّل  إىل  التوصل  ان  ويعتربان  عقباه 
بالتأكيد يف طأمنة التونسيني، ويف االنكباب رسيعا عىل املشاكل 

الحقيقية واملستعصية التي تعيشها تونس منذ سنوات.
ـ يؤكدان استعدادهام مبا لهام من رصيد تاريخي ونضايل 
ومن ثقل مجتمعي للدفع يف كل ما من شأنه ان يساهم يف 

تجاوز هذه األزمة ويف تحقيق املصلحة الوطنية.
ـ يدعوان، حال انتهاء االزمة الحكومية الراهنة، إىل االرساع 
املحكمة  ارساء  وإىل  الدستورية  الهيئات  تكوين  باستكامل 
والحسابات  والتجاذبات  املحاصصة  عن  بعيدا  الدستورية 

الظرفية الضّيقة لتجّنب مثل هذه األزمات مستقبال.
إلنقاذ  الجهود  من  املزيد  بذل  وجوب  عىل  يؤكدان  ـ 
واملتوسطة  الصغرى  باملؤسسات  واالحاطة  الوطني  االقتصاد 
إىل  ويدعوان  املهّمشة  وبالفئات  والساعد  بالفكر  وبالعامل 
تسخري كل االمكانيات من اجل االرساع باقتناء التالقيح ضّد 
املواطنات  لكل  املجاين  التلقيح  حملة  وانجاح  الكوفيد  داء 
إىل  االقتصاد  عودة  لبداية  الوحيد  السبيل  النها  واملواطنني 

نسقه الطبيعي.

فشل الجلسة الصلحية العوان
 رئاسة الحكومة

القصبة  يف  احتجاجية  وقفة  الحكومة  رئاسة  أعوان  نفذ   
احتجاجا عىل تلكؤ رئاسة الحكومة يف تنفيذ اتفاق سابق كانت 
وعدت بتفعيله خالل شهر فيفري إال أنه ال يشء حصل و يذكر 
االربعاء فشلت  يوم أمس  انعقدت  التي  الصلحية  الجلسة  أن 

ليبقى االرضاب قامئا.

بيان مشترك بين اتحادي

 الشغل واالعراف

 حول األزمة التي تعيشها تونس

ندوة تكوينية يف املفاوضات الجماعية  

االتصال  ومؤسسات  النداء  مراكز  يف  الجامعية  املفاوضات  يف  تكوينية  ندوة  انعقدت 

بالتنسيق مع قسم الدراسات والتوثيق وبالتعاون مع النقابات الدامناركية وقد افتتح الندوة 

األخ  سامي الطاهري األمني العام املساعد املسؤول عن اإلعالم.

اهلل أكبر
  

االخ  ربه  جوار  إىل  انتقل 
كامل عبد الحق املدير السابق 
باالدارة املركزية لالتحاد العام 
الله  ،رحم  للشغل  التونيس 
جنات  وأسكنه  كامل  االخ 
ورفاقه  أهله  ورزق  الخلد 

جميل الصرب والسلوان.

وإنا لله وأنا إليه 
راجعون.



3 الخميس 25 فيفري 2021 - العدد 1631 
وطنية

األخ سامي الطاهري: 

التحوير الوزاري ضرب ملبادرة الحوار الوطني  
قال الناطق الرسمي باسم االتحاد العام التونيس للشغل، واألمني العام املساعد 
األخ سامي الطاهري، إن األزمة السياسية ما زالت يف أوجها وأن االتحاد طلب 

تقديم تنازالت من جميع األطراف لتجاوزها.
وأضاف األخ الطاهري عىل هامش يوم درايس تحت عنوان الحوار املجتمعي 

وآفاق إصالح املنظومة الصحية أن الحكومة كانت يف إطار تحويرها األخري 
تستهدف الحوار الوطني معتربا أن التعجيل بالتحوير كان محاولة لاللتفاف 

واالعرتاض عىل الحوار الوطني.
واعترب األخ الطاهري أن التحوير جاء بنتائج سلبية عىل تونس منها 11 وزيرا 
بالنيابة عىل وزارات هامة وحساسة وتسبب يف شلل يف دواليب الدولة وفق 

قوله.
وأوضح أن االتحاد لن يبقى متوقفا ولن يعود إىل الصيغ القدمية للحوار الوطني 
سواء التي كانت يف 2013 أو التي قدمها لرئيس الجمهورية مؤكدا وجود تقدم 

عىل طريق  الوصول إىل نتيجة لحّل األزمة السياسية بالتشاور مع عدد من 
األحزاب.

وأضاف األخ سامي الطاهري، أن هذا التقدم سيكون يف الحوارات التي ستُنظّم 
يف الساعات واأليام القليلة القادمة مشّددا عىل رضورة الترسيع بإيجاد حّل لهذه 

األزمة الحكومية يف أقرب اآلجال.
كام أشار األخ الطاهري إىل أن رئييْس الجمهورية 

والحكومة هشام يتحمالن املسؤولية يف املناورات 
املتعّددة التي عمقت األزمة.

تأجيل إضراب األطباء 
والصيادلة وأطباء 

األسنان 
قّررت الهيئة القطاعية لنقابة األطباء وأطباء األسنان والصيادلة 

االستشفائيني الجامعيني، تأجيل اإلرضاب الذي كام من املزمع تنفيذه 
بداية من الثالثاء 23 إىل غاية 25 فيفري 2021 إىل أيام 3 و4 و5 

مارس القادم.
ويأيت هذا التأجيل، إثر تقدم الحكومة يف تنفيذ ما تضمنته االتفاقية 

القطاعية املربمة يوم 6 أكتوبر 2020 بخصوص إصدار األوامر الخاصة 
باالستشفائيني الجامعيني والتعهد بصدور 3 أوامر يف الرائد الرسمي 

وصدور أمرين يوم 2 مارس 2021 وضبط رزنامة تنزيل االستحقاقات 
ال تتجاوز نهاية السنة الجارية.

وكانت الهيئة القطاعية لنقابة األطباء وأطباء األسنان والصيادلة 
االستشفائيني الجامعيني، دعت إىل اصدار األوامر الحكومية لإلتفاقية 
املربمة يوم 6 أكتوبر 2020، والتي تنّص عىل تأجري األطباء والصيادلة 

تشييع جنازة الفقيد لقاء إرشافهم عىل تدريس وتأطري الطلبة بكليات الطب والصيدلة.
النقابي األخ بدر الدالعي 

تّم تشييع جنازة فقيد العائلة النقابية واألرسة الرتبوية املناضل النقايب األخ بدر 
الدالعي الكاتب العام املساعد لالتحاد الجهوي للشغل بباجة سابقا والكاتب العام 

للنقابة األساسية للتعليم األسايس بنفزة. 
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ورزق أهله وإخوته جميل الصرب 

والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

هيئة إدارية 
للجامعة العامة 
للنفط واملواد 

الكيمياوية
علمت الشعب من مصادر مطلعة أنه متت املوافقة 
عىل عقد الهيئة االدارية القطاعية للجامعة العامة للنفط 
واملواد الكيمياوية وذلك يوم الخميس 25 فيفري 2021 

عىل الساعة التاسعة )09( صباحا ـ مبقر الجامعة العامة للنفط )06 نهج منزل مربوك ـ الحي األوملبي تونس( ـ 
برئاسة األخ صالح الدين الساملي االمني العام املساعد لالتحاد العام املسؤول عن الدواوين واملنشآت العمومية.

األخ سمري 
الشفي يشرف 

على هيئة إدارية 
يف جندوبة

املوافقة  متّت  انه  للشعب  مطلعة  مصادر  ذكرت 
للشغل  الجهوي  لالتحاد  الجهوي  املجلس  عقد  عىل 
بدار   2021 فيفري   25 الخميس  يوم  وذلك  بجندوبة 

االتحاد الجهوي للشغل بجندوبة عىل الساعة التاسعة )09( صباحا برئاسة األخ: سمري الشفي األمني العام املساعد 
لالتحاد العام التونيس للشغل املسؤول عن املرأة والشباب العامل والجمعيات.

بيان استنكاري للجامعة العامة للتعليم 
العالي والبحث العلمي

اقصاء  من  الحكومة  به  قامت  ملا  ادانتنا  عن  نعرب  ـ 
عليها  تحّصل  التي  االخرية  الزيادات  من  الجامعيني  للمربزين 
التخيل عن  منها  طالبني  والتكنولوجيون،  الجامعيون  املدرّسون 
سياسة االقصاء هذه التي رفضها كل من االتحاد العام والجامعة 
وعوده  بتنفيذ  الوطني  التنفيذي  املكتب  نطالب  كام  العامة 

وبلعب دوره كامال يف رفع هذه املظلمة.
لسلك  االخرية  للزيادة  القانونية  غري  الطريقة  نستنكر  ـ 
القضاة، التي تتناىف وأبسط مبادئ الترصف يف األموال العمومية 
مجال  فال  ومؤسساتها،  قوانينها  تحرتم  مدنية  دولة  قبل  من 
عىل  نرشها  يقع  ال  الطاولة  تحت  رسية  واتفاقات  لزيادات 
أعمدة الرائد الرسمي. وهو  ما أثار زوبعة استياء شملت اغلب 

وسائل االعالم بل واخرتقت الطاقم الحكومي ذاته كام نستنكر 
الجامعية  الشهادات  مستوى  عىل  التناظر  ملبدإ  احرتامها  عدم 

املتحصل عليها صلب الوظيفة العمومية.
النقاط  تفعيل  يف  واملامطلة  التسويف  سياسة  نستنكر  ـ 
انعقاد  تواريخ  تحديد  ويف  سابقة،  اتفاقات  يف  الواردة  العالقة 

لجان التفاوض املتعلقة بهذه النقاط.
عىل  احتجاجا  ـ  املرّبزين  طال  الذي  الّضيم  عىل  احتجاجا 

سياسة املكيالني واحتجاجا عىل سياسة التسويف واملامطلة.
تنظّم الجامعة العامة للتعليم العايل البحث العلمي وقفة 

احتجاجية يقع تحديد تاريخها يف اإلبان.
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رسالة الغنوشي إلى رئيس الجمهورية

هل ستغري رسالة رئيس الربملان التي وجهها اىل رئيس 
الجمهورية من حالة العطالة بني املؤسسات العليا للدولة؟ 
ام  لالزمة  حلول  عن  البحث  إىل  حقيقة  ترمي  هي  وهل 
إىل تسجيل مواقف وخاصة اظهار رئيس الربملان يف صورة 
هذه  عىل  الغنويش  اقدم  وهل  املصالحة؟  إىل  الساعي 
الحاصلة  والتطورات  باملتغريات  دراية  عىل  وهو  الخطوة 

داخليا وخارجيا؟
التي ضمنها  الرسالة  بخصوص  التساؤالت  كثرية هي 
رئيس الربملان دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد إىل لقاء 
يحرضه كذلك رئيس الحكومة هشام املشييش لوضع حدا 
الوزاري وتحّفظ  التحوير  القائم منذ االعالن عن  للخالف 
سعّيد عىل عدد من الوزراء لوجود شبهات تضارب مصالح 

وفساد متعلقة بهم.
* الصورة العالقة...

املشهد  مكّونات  غالبية  لدى  العالقة  الّصورة  ظلّت 
العام بالبالد ان الرصاع الذي يقوده املشييش هو يف الحقيقة 
تحجيم  يريد  الذي  الغنويش  عن  بالوكالة  به  يقوم  دور 
انه يبطن يف أغلب االحيان  دور ومكانة قيس سعيد رغم 

ذلك املوقف اىل حد االفصاح عنه يف احد ترصيحاته كون 
النظام  لتطبيق  حان  الوقت  وأن  رمزي  الدولة  رئيس  دور 
الذي  الدستوري  السند  يجد سعيد  ال  برمته حتى  الربملاين 
مينحه صالحيات لتعطيل اختيارات رئيس الحكومة والحزام 

السيايس الداعم له كام هو حاصل اآلن.
كام ان هذه الرسالة ستبعد عنه الكثري من االتهامات 
الستار  وراء  من  املحرك  كونه  املتداولة  لصورته  املرادفة 
االول  الرافض  وهو  الدستوري  اليمني  أداء  حول  للخالف 
من  وتزكيتهم  اقرتاحهم  تم  الذين  الوزراء  عن  تراجع  الي 
قبل الربملان وليس املشييش كام يتبادر إىل االذهان ويعود 
عقد  انفراط  من  لتخوفه  ذلك  مبوقفه  الغنويش  تشبث 
الحالف الربملاين الذي تقوده النهضة وأساسا يف عالقة بحزب 
لالحزاب  لرتضيات  الوزاري  التحوير  خضع  إذ  تونس  قلب 
الداعمة لحكومة املشييش وأوله قلب تونس الذي لو قطع 
خطوة يف االتجاه املعاكس لفقد رئيس لربملان أصوات كتلته 

التي تضمن له األمان ملواجهة الئحة سحب ثقة.
* حسابات الداخل

ان  الرسالة  هذه   يحرب  وهو  الغنويش  عن  تغب  مل 

سعيد  بني  الخالف  لتجاوز  الجارية  التحركات 
للمناورة  هامشا  له  ترتك  ال  قد  واملشييش 

عن  الحديث  تواتر  ان  بعد  خاصة  مستقبال 
الرباعي  قبل  من  ستعلن  مبادرة  وجود 
وجهات  لتقريب  الوطني  للحوار  الراعي 
عنها  الحديث  منذ  وجدت  والتي  النظر 
الرتحاب واعتبارها املدخل للخروج من نفق 
ال تدّل املؤرشات الحالية عىل نهايته استنادا 

إىل االسباب املغذية ملزيد استمراره وارتباطه 
مبصالح حزبية ولوبيات تعمل عىل تأييد حالة 

االحتقان السيايس واالقتصادي واالجتامعي.
من هنا كانت رسالته خطوة استباقية ليكون من 

إىل  سعوا  ممن  البساط  ويسحب  املصالحة  إىل  الساعني 
ابعاده عن دائرة الفاعلني يف تقريب وجهات النظر وحرشه 
يف زاوية االطراف املؤججة للخالف اي انه غري معني بأدوار 
املصالحة ما يقلل من دوره يف املرحلة القادمة التي تخضع 

حاليا لفرضيات عديدة.
* حسابات الخارج...

إن املتمعن يف  الحديث الذي أدىل به رئيس 
اىل  ينتبه  االمريكية  الصحف  الربملان إلحدى 
الدميوقراطة  مصطلحات  عىل  تركيزه 
من  يسعى  التي  املفردات  من  وغريها 
الفاعلني  من  املتلقي  لتفزيع  خاللها 
عديد  هناك  ان  من  االمرييك  القرار  يف 
املخاوف تحدث بالتجربة الدميقرطية يف 
العودة  دعاة  بها  استفرد  حال  يف  تونس 
إىل  العودة  أي  الواحد  الرجل  حكم  إىل 
كل  الدولة  رئيس  يجّمع  إذ  الرئايس  النظام 
السلطات وهذا طبعا ال يرىض الداعمني للمسار 
إىل  الغنويش  البالد وهنا سعى  الذي عرفته  االنتقايل 
التطورات  بعد  القادمة  األيام  تحمله  قد  ماّم  التحسب 
الحاصلة يف كل من ليبيا والجزائر واملصالحة التي حصلت 
مرص  مع  العالقات  عىل  ذلك  وانعكاس  الخليج  دول  بني 
التي استقبت القيادة الليبية الجديدة التي حرصت  عىل 
االقرتاب من القاهرة والجزائر يف أول تحركاتها يف محيطها 

االقليمي.

هل هي صادرة عن قيادة النهضة أم عن نواب املجلس
* لطفي املاكني

* الطرف الرئييس
النواب ورئيس حركة  املتواترة من اكرث من طرف وأولهم رئيس مجلس  وما زاد من تأجيج هذا الخالف ردود األفعال 
النهضة راشد الغنويش الذي يعتربه أغلب املتابعني طرفا رئيسيا يف هذه االزمة وهو الذي يدفع برئيس الحكومة إىل مواجهة 
رئيس الدولة اذ الخالف يف االصل هو بني رئيس الربملان ورئيس الجمهورية وهو قائم قبل ان يظهر املشييش يف صورة املشهد 

العام وبالتايل فإن الواجهة التي يستعملها رئيس الربملان تتغري حسب املعطيات التي يكيّفها لصالحه منذ ان فشل يف 
مترير حكومة الحبيب الجميل ثم كانت حكومة الفخفاخ التي مل يستسغ محافظته عىل عالقته برئيس الجمهورية 

نحو  وتدفعه  النهضة  تقوده  سيايس  حزام  حولها  اخرى  وتأيت  لتسقط حكومته  املخفية  ملّفاته  أخرجت  لذلك 
اتجاهات كلها تتصادم مع رؤية وتصورات رئيس الجمهورية واولها االرصار عىل التحوير الوزاري يف الوقت الذي 

كان الجميع متجه إىل االنطالق يف تجسيم مبادرة االتحاد العام التونيس للشغل الجراء الحوار الوطني بإرشاف 
رئيس الجمهورية.

* الوضع والتوجس
ويفرس املتابعون هذا االرصار عىل التحوير الوزاري الذي دعا اكرث من طرف فاعل إىل التخيل عنه او تأجيله 
اىل حني معرفة مآالت الحوار الوطني والتي عىل أساسها تنطلق يف مرحلة مغايرة تتمكن من انقاذ البالد التي 

تعيش حالة من الوهن عىل مختلف االصعدة إال أن الحسابات الحزبية للحزام السيايس الداعم 
للحكومة وأولها حركة النهضة ال تنظر بعني االرتياح إىل أي متغري قد يحدث يف هذه املرحلة 
لذلك هي تتشبث بأن تبقى االوضاع عىل حالها خدمة ملصالحها عكس ما يردده قياداتها بان 
غايتهم األوىل مصلحة البالد والتضحية من أجلها ويرجع هذا السعي إىل تأبيد الوضع الحايل 
إىل توجس الحركة مام ستحمله قادم االيام من تطورات خاصة أن رئيسها يواجه رفضا داخل 
الربملان ملواصلة رئاسته وهناك عريضة مطروحة إلمضاءات النواب هذا من جهة ومن جهة 

الذي  الحكومة  رئيس  يكون  ان  يرفض  الذي  الجمهورية  رئيس  مع  املواجهة  اخرى 
النهضة  ورئيس  الربملان  رئيس  قبل  فيه من  متحكام  مقتدرة  اختاره كشخصية 
الذي تحدث سابقا عن أهمية القيام بالتحوير الوزاري لتحقيق النجاعة والتوازن 
بني الفريق الحكومي ثم اعترب ما قام به املشييش بداية هذا االسبوع عمال مهاّم 

لتجاوز تعطل العمل الحكومي يف انتظار تركيز املحكمة الدستورية ويستغرب املتابع 
ملسار ما حصل بخصوص االنتخابات داخل الربملان إلمتام تركيبة املحكمة الدستورية 
عىل  نّص  الدستور  ان  رغم  سنوات  منذ  رافقها  الذريع  والفشل  الخالفات  ان  ذلك 
وسعي  التجاذبات  لكن   2014 بدستور  العمل  انطالق  بعد  سنة  تركيزها  رضورة 
الفكرية  مرجعياتها  النهضة  تتجاوز  مل  وهنا  مرشحيها  مترير  إىل  برملانية  كتلة  كل 
والسياسية حني اعرتضت عىل عديد االسامء املشهود لها بالكفاءة والنضالية يف فرتة 
النظام السابق وهو مقياس كثريا ما كانت النهضة تضعه رشطًا ال ميكن القفز عليه 
لكل من يرتشح للهيئات الدستورية فلامذا أسقطته من حسابات عضوية املحكمة 

الدستورية.
* الخالفات واالختالفات...

املحكمة  تركيبة  الستكامل  السابقة  االنتخابات  كشفت 
االحزاب  أغلب  تجاوز  وعدم  الخالفات  عمق  الدستورية 
ملصالحها وحساباتها بل هناك من سعى إىل عدم الحسم يف 

هذا املوضوع حتى تتوضح خريطة املشهد السيايس بعد انتخابات 2019 وهو ما مل يحصل وكانت هناك مراهنة عىل بعض 
الفرضيات منها انتخابات رئيس للجمهورية يكون مسايرا الجندات بعض االطراف كونه يختار أربعة أعضاء من مجموع تركيبة 
املحكمة الدستورية )املتكونة من 12 عضوا ينتخب الربملان أربعة أعضاء ويرشح الجلس االعىل للقضاء أربعة أعضاء ورئيس 
الجمهورية أربعة أعضاء( لكن يبدو ان تلك الحسابات سقطت يف املاء وقد أظهر رفض رئيس الجمهورية اإلرشاف عىل عملية 
اداء اليمني طاملا ان التحوير الوزاري مل يراع مالحظاته بخصوص وجود شبهات الفساد وتضارب املصالح وبالتايل فإن هذه 
»الصحوة« يف مثل هذا التوقيت بخصوص استكامل تركيبة املحكمة الدستورية تبني مرة اخرى ان ما يتحكم يف رؤية بعض 
الفاعلني يف املشهد العام هي املصالح الحزبية بالدرجة األوىل واليوم عندما بلغت منافذ مغلقة عادت لتطرح ما كان يفرتض 
القيام به منذ العهدة الربملانية السابقة 2014 ـ 2019 إذ هيمن كل من نداء تونس والنهضة عىل سنوات تلك العهدة لكن 
حساباتهام يف »نجاح التوافق« اسقط كل التوافقات اخرى وأولها امتام تركيبة املحكمة الدستورية بتعالت مختلفة واليوم مرت 
سنة عىل عهدة برملانية جديدة دون ان تطرح تلك الرتكيبة ضمن األولويات اىل حّد أن حصلت االزمة يف أعىل مؤسسات الدولة.

* املصلحة وااللتزام...
الصحوة يعتربها أكرث من مالحظ »إكراها« سيجرب البعض عىل القيام به للحّد من دور رئيس الجمهورية يف 
هذه املرحلة إذ يعترب الضامن للدستور يف غياب هذه املحكمة اي ان املصلحة هي التي تدفعهم وليس االلتزام 
مبا نّص عليه الدستور من وجوب استكامل تركيبتها يف ظرف سنة واحدة رغم ان هذه االطراف كثريا ما تبّجحت 
بهذا الدستور الذي ساهمت يف خط فصوله وهندسة مقاصده ليتبني من خالل هذه االزمة ان به قصورا وتغافال 
عن الكثري من الفرضيات من ذلك امكانية اجراء انتخابات سابقة الوانها وهذا ما دعت اليه أحزاب وشخصيات 

تجبنا ملزيد تعكري األزمة وتواصل تعطل مؤسسات الدولة بسبب مترتس كل طرف خلف موقفه.
* دور املؤسسات

وما يُخىش هذه االيام تداعيات الدعوة إىل النزول للشارع للضغط من اجل مترير هذا التحوير 
الوزاري حتى وان كانت تحت غطاء التحركات السلمية الن اغلب املتابعني يتوقعون ردود 
الحوار  الجلوس عىل طاولة  اذ ان االسلم للجميع هو  التحركات  افعال مضادة لهذه 
البحث عن  نفسه  الوقت  الدستوري ويف  التعطل  لهذا  تصوراته  ليطرح كل طرف 
تجنب  وكذلك  اآلخر  والجانب  الجانب  هذا  من  تنازالت  إىل  تحتاج  التي  الحلول 
البعض تأجيج هذه األزمة لخدمة اجندات احزابها ألن أغلب القراءات القانونية 
تعطي لرئيس الجهورية اتخاذ ما يراه حافظا للدستور باعتباره الضامن لتطبيقه يف 
ظل غياب املحكمة الدستورية وان سعى البعض اىل تقديم حلول هي يف الحقيقة 
وقت  ربح  مجرد  وليس  نهائيا  حال  يتطلب  الذي  الخالف  سيعمق  لالمام  هروبا 
مستقطع يستغله البعض للمناورة ولتقديم صورة مجانبة للواقع عن الطرف املعطل 
للحل طاملا انه يرتكن إىل املصلحة الضيقة واملتمثلة يف فرض امر واقع عىل الجميع 
وخاصة عىل رئيس الجمهورية وتقديم املربرات الواهية واملجانبة للمفرتض ان يكون 
فقط من اجل فرض مترير التحوير الوزاري وارغام الجميع عىل االنصهار يف ترتيبات 
التي تحظى بالرشعية واملرشوعية الن اعتامد  أجندا تشتيت السلط واضعافها خاصة 
اسلوب تجييش الشارع سيدخل البالد يف متاهات اخرى غري محسوبة النتائج حتى عىل 
من يعتقد انه قادر عىل التحكم فيها الن املسار الذي قبل به الجميع منذ 2011 يحتّم 
االحتكام إىل املؤسسات من خالل الحوار داخلها لتبقى االطار االمثل كام هو الحال يف جّل 
األنظمة العريقة يف الدميقراطية الن االعتقاد يف فرض الحلول مبنطق الغلبة والكرثة هو يف 
الحقيقة أسلوب العاجز عن االقناع واالثبات بالحجة وخاصة االمتثال لقوانني البالد واولها 
متطلباته  يستسغ  مل  البعض  زال  ما  الذي  الدميقراطي  االنتقال  الستمرار  الضامن  الدستور 
االسباب  كانت  اليها مهام  واالنتصار   الجامعة  بعيدا عن عقلية  املؤسسات  وأولها رشعية 
والنتائج املرتتبة عنها وهذا ما يغيب عن البعض يف هذه املرحلة التي تحتاج فيها البالد 
اىل اصوات الحكمة وتغليب املصلحة العامة عىل الحسابات الحزبية ومصالح اللوبيات 

املتنفذة والتي يتزايد نفوذها جراء تحالفها مع بعض االحزاب.

بعد إعفاء رئيس الحكومة لبعض الوزراء

             ليس من الحكمة أن يأخذ الشارع مكان مؤسسات الدولة

* لطفي املاكني

بالتحوير  بإقالة خمسة وزراء مشمولني  الحكومة هشام املشييش  التي أقدم عليها رئيس  الخطوة  إثر  تسارعت االحداث 
الوزاري وتكليف عدد من أعضاء الحكومة الحاليني بتحمل حقائب تلك الوزارات بالنيابة هذه الخطوة اعتربتها االطراف ا لداعمة 
لرئيس الحكومة حال مؤقتا لتجاوز االزمة القامئة بينه وبني رئيس الجمهورية الذي مل يرتك هذا الحدث ميّر دون ان يرّد عيه برسالة 
حرّبها بخط يده ليتوقف بني أسطرها عند  اخالالت ما أقدم عليه رئيس الحكومة بإعفاء بعض الوزراء من مهامهم وهو ما يعني 

ان الخالف مازال قامئا بل وسيتعمق اذا ما واصل رئيس الحكومة اعتامد سياسة الهروب إىل األمام.
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الحوار البرلماني

* ماهي املشاريع املطروحة عىل اللجنة والتي تحظى بأولوية الترسيع 
بدراستها؟

تهم  التي  للمشاريع  قصوى  اهمية  إيالء  عىل  اللجنة  داخل  اتفقنا  ـ 
عن  االبتعاد  وخرينا  املعييش  وواقعه  اليومية  بحياته  ومتصلة  املواطن 
املشاريع الخالفية والسياسوية من ذلك االتفاق عىل إدراة مشاريع قوانني 
مرشوع  اىل  اضافة  رصيد  دون  الشيك  قانون  تنقيح  مثل  علينا  مقرتحة 
متصل باالرايض الدولية الفالحية ومرشوع عىل عالقة بتعليق آجال ارضاب 

كتبة املحاكم.
* قيل الكثري بخصوص مرشوع تنقيح قانون الشيك دون رصيد فهل 

انتهت اللجنة من دراسته؟
ـ عقدت اللجنة العديد من الجلسات املاراطونية حيث استمعت اىل 
جهة املبادرة والخرباء واملختصني وكل من له موقف داعم او رافض لهذا 
التنقيح وبعد ذلك انطلقنا يف النقاش ملجمل فصول التنقيح وعددها 16 
فصال ونحن ننتظر تقديم جهة املبادرة لنسخة محينة من هذا التنقيح اثر  

تقديم جملة املالحظات واملقرتحات.
ملف  بخصوص  متواطئة  الدولة  ان  السابقة  ترصيحاتك  يف  ذكرت   *

املخدرات فلو توضح لنا ماذا تقصد تحديدا بهذا القول؟
ـ إن املتمعن يف األحكام القاسية الصادرة مؤخرا ضد الشباب املستهلك 
ونعني  االضعف  الحلقة  يستهدف  دامئا  العقوبات  يف  الرتكيز  ان  يالحظ 
املستهلك الذي يرض نفسه بالدرجة االوىل يف حني يتم التساهل والتغافل 
عن املروجني فلامذا ال ترضب الدولة بيد من حديد عىل من يروج هذه 

املواد. 
وبالتايل  االدمان  ملعالجة  اصالحية  سياسة  توجد  ال  أخرى  ناحية  من 
ان  حني  يف  السجن  يف  املستهلكني  وضع  اال  الحلول  من  ترى  ال  الدولة 
هؤالء ال يشكلون خطرا مبارشا عىل املجتمع وكان من االجدى التوجه إىل 

العقوبات البديلة او الخطايا املالية.
من  الكثري  يثري  مازال  الذي  التنقيح  مبرشوع  اللجنة  توصلت  هل   *

الجدل؟
دراسته  يف  قريبا  وسننطلق  التنقيح  مبرشوع  اللجنة  توصلت  فعال  ـ 
االجتامع  القانون وعلم  الخرباء يف  اىل  املبادرة إضافة  باالستامع إىل جهة 
من  هناك  اذ  واملواقف  التصورات  لتباين  اعتبارا  االقتصاد  يف  واملختصني 

يقرتح ان تصبح الدولة هي املنظمة لهذا القطاع.
* أال ترى ان عددا من مشاريع القوانني تعرض للتنقيح تحت ضغط 

الرأي العام او اطراف قد تكون لها مصالح؟
ـ هناك قاعدة اساسية تقول ان القوانني تصاغ برغبة من املجتمع او 
لسد فراغ وبالتايل نحن ال نسن قانونا دون رغبة املجتمع الذي عرب أكرث 
من مرة عىل رفضه لالحكام القاسية الصادرة بحق الشباب املستهلك النها 

مل تغري من نسبة عدد املستهلكني بل هي دمرت مستقبلهم.
* هناك من يستغل هذه التنقيحات لتحقيق منافع وغايات أخرى؟

امليزانية وتحديدا  ـ هذا صحيح ولعلنا نعود قليال مل حصل بخصوص 
الكتلة  فيه  طعنت  الذي  التكمييل  املالية  قانون  من  الرابع  الفصل 
الدميقراطية لعدم دستوريته يف عالقة بتسوية الوضعية الجبائية النه كان 
موجها اساسا لخدمة نبيل القروي بالدرجة االوىل أي خدمة شخص معني 
وليس كام تعللت جهة املبادرة عندما طرحت ذلك املرشوع عىل اللجنة 

املالية.
* أظهرت االحتجاجات االخرية ان هناك قوانني وإجراءات مل تفعل أو 

هي يف حاجة للتنقيح فأين دور اللجنة من كل هذا؟
ـ نحن مارسنا دورنا الرقايب من خالل زيارتنا إىل ثكنة بوشوشة حيث 
يوجد املحتفظ بهم وهي زيارة معلنة حسب ما ينص عليه القانون لكن 

كان لنا حضور ومواكبة لالحداث اما بخصوص الجانب الرشيعي نحن يف 
انتظار إحالة مرشوعي تنقيح املجلة الجزائية ومجلة االجراءات الجزائية 
وعىل حد علمي فان اللجان املكلفة بصياغتها عىل مستوى الحكومة انهت 
جهة  لتقديم  فيها  للنظر  الوزراء  مجلس  انعقاد  ننتظر  وبالتايل  أعاملها 

املبادرة بإحالة التنقيحات اىل الربملان يف أرسع وقت.
* ما هي االضافات املقرتحة يف هذه التنقيحات؟

ـ هناك  توجه للتقليص اكرث ما ميكن من عمليات االيقاف التحفظي 
لتصبح محدودة وال تكون الكلمة الفصل يف عملية اإليداع لحاكم التحقيق 
وحده بل هو يقرتح ويعرض االمر عىل ما يسمى دائرة الحقوق والحريات 

لتبدي رأيها يف املوضوع قبل اتخاذ القرار.
* يف كثري من االحيان تصادق اللجنة عىل مشاريع تنقيحات بحضور 
عدد قليل من النواب وهو ما ينطبق عىل أغلب اللجان فهل سيتم تجاوز 

هذه الغيابات تجنبا للجدل املثار الحقا يف الجلسة العامة؟
ـ مشكلة الحضور والعمل داخل اللجان من أوكد مشاغل مجلس نواب 
الشعب الن عمل اللجان مرحلة مهمة عند دراسة اي مرشوع قانون يف 
حني ان عدد النواب املواكبني قليل وال يسلط االعالم اهتاممه عىل هؤالء 
النواب مقارنة بغريهم ممن ميارسون الشعبوية والعنف والتهريج الذين 
تحولوا إىل نجوم وهذا ما جعلهم ال يهتمون مبا يجري داخل اللجان من 

نقاش.
ونحن نتمنى ان يقيّم الناخب الحقا كل ما يجري داخل الربملان ويعرف 
واملواكبة  الحضور  ونسبة  اللجان  املشاركة يف  أساس  ثقته عىل  مينح  ملن 
يحرض  ومل   2014 انتخابات  يف  نجح  الذي  النائب  صورة  استحرض  وهنا 
إال مرات قليلة ونجح الحقا يف االنتخابات البلدية وكذلك يف االنتخابات 
أسس  عىل  واالنتخاب  التقييم  يكون  عندما  وبالتايل  املاضية  الترشيعية 

مدروسة وواقعية سيجرب  اغلب النواب عىل الحضور.
* وهل ستضعون آليات لتجاوز هذه الغيابات؟

عقوبة  بفرض  للربملان  الداخيل  النظام  مستوى  تكون عىل  ان  ـ ميكن 
مالية مثال عىل املتغيبني من حضور أعامل اللجان.

* أال ترى أن املنظومة الترشيعية يف حاجة إىل املراجعة حتى تواكب 
املتغريات الحاصلة يف املجتمع؟

منها  ترسانة  لدينا  النه  والقوانني  الترشيعات  يف  ليست  مشكلتنا  ـ 
وأهمها دستور من أحسن الدساتري بشهادة الخرباء واملختصني بل املشكلة 
يف تطبيق تلك القوانني  عىل الجميع والتي ال تفرض اليوم يف تونس إال 

الفقراء والضعفاء.
* وإىل متى ستظل هذه الوضعية؟

الحاصل حاليا هو االفالت من تحمل  العقليات الن   ـ إىل حني تغيري 
املسؤولية ذلك ان الحزب األول يف االنتخابات ال يريد تحمل املسؤولية 
وقد سقط يف هذه الدائرة حتى نداء تونس وطاملا هناك تفص من الحكم 

فهناك عنده قدرة عىل انفاذ القانون.
وهم  اللوبيات  أيادي  يف  بيادق  هم  الحاكم  التحالف  ان  إىل  اضافة 
الذين يدعمونه يف االنتخابات وبالتايل هم غري قادرين عىل مواجهتهم او  

تطبيق القانون يف شأنهم كام هو الحال بالنسبة لألموال املصادرة واألموال 
املنهوبة بالخارج.

* وهل توجد عالقة بني تغيري املنظومة السياسية والترشيعات املطبقة 
حاليا؟

ـ لدينا قناعة راسخة ان ما يجب تغيريه يف تونس هو النظام االنتخايب الن 
النظام االنتخايب املطبق حاليا صيغ يف  األصل النتخابات املجلس التأسييس 
حيث كان الهدف انذاك العمل عىل ترشيك جميع االطياف لصياغة يجد 
للفائز  يسمح  انتخايب  نظام  اىل  اليوم  الحاجة  لكن  انفسهم  فيه  الجميع 

يف االنتخابات بالحكم ويسمح يف نفس الوقت بوجود معارضة محرتمة.
عن  الصادرة  التوصية  هو  املرحلة  هذه  يف  به  االخذ  يجب  ما  كذلك 
محكمة املحاسبات واملتعلقة بتقليص اجراءات الطعون يف املادة االنتخابية 
ونتائجها فمن غري املعقول ونحن نتجاوز السنة الربملانية الثانية ومل تصدر 
عىل  ساعدهم  ما  وهو  املتجاوزين  املخالفني  بشأن  ابتدائية  أحكام  بعد 

التامدي يف ارتكاب املخالفات.
برتكيز  الترسيع  رضورة  عن  الحالية  األزمة  ظل  يف  الحديث  كرث   *

املحكمة الدستورية فامذا انجزت لجنتكم إلمتام تركيبتها؟
قانون  السابقة عىل مرشوع   الدورة  العم يف  الترشيع  لجنة  ـ عملت 
لعضوية  املرتشحني  النتخابات  املفروضة  االغلبية  يف  بالتقليص  متعلق 
املحكمة الدستورية اي النزول بها من 145 صوتا إىل 109 وإىل 73 صوتا 
واللجنة يف إطار دورها اقرتحت عىل هذا التنقيح املصادق عليه يف صيغة 

معدلة اي ان يكون عدد االصوات ثالثة أخامس )133صوتا(.
تجاوز  وفلسفته  تباعا  كلمة  يحذف  قانون  مقرتح  عىل  عملنا  كذلك 
االعىل  املجلس  وكذلك  الجمهورية  لرئيس  ميكن  اي  الحاصل  التعطل 
للقضاء تعيني مرشحيهم دون انتظار انتخاب الربملان لبقية االعضاء ونحن 
العامة  الجلسات  لعقد  االستثنائية  باالجراءات  العمل  التخيل عن  ننتظر 

املخصصة لهذه االنتخابات.
* هل ستساهم هذه التنقيحات يف إمتام تركيبة املحكمة الدستورية؟

من  اكرث  تجميع  عىل  قادر  الحكومي  اإلئتالف  الن  نعتقده  ما  هذا 
العدد املطلوب من االصوات لكن يبقى اهم حاجز امام تركيز املحكمة 
يعرتفون  ال  الذين  املرتشحني  لبعض  الكتل  بعض  اختيار  هو  الدستورية 
رغم  بهم  يتمسكون  ذلك  ورغم  دستورها  يحرتمون  وال  الدولة  مبدنية 
علمهم ان باقي الكتل ال تقبل بهم وبالتايل من يريد فعال االرساع برتكيز 
عن  واالبتعاد  املشبوهة  األساليب  هذه  يتجنب  ان  الدستورية  املحكمة 

التجاذبات وان يحرتم دستور البالد ويحافظ عليه.
* إذن ستتواصل حالة العطالة؟

املحكمة  لعضوية  املقرتحة  االسامء  الن  العطالة  حالة  ستتواصل  ـ 
حتى  القادمة  املرحلة  وننتظر  الكتل  مختلف  من  مرفوضة  الدستورية 
تتخىل بعض الكتل عن األسامء التي اقرتحتها سابقا لتجاوز حالة العطالة 

املستمرة منذ سنوات.

األسماء املرشحة لعضوية املحكمة الدستورية مرفوضة 
*حاوره: لطفي املاكني

ان  العام  الترشيع  لجنة  رئيس  سامل  بن  الدين  نجم  أكد 
الدستورية  املحكمة  تركيبة  الستكامل  املعطلة  االسباب 
متعددة وأولها االسامء املقرتحة والتي تجد رفضا من اغلب 
الكتل النها ال تعرتف مبدنية الدولة وال تحرتم دستورها ورغم 
ذلك يتمسك بها من رشحها وهو ما يبني غياب الرغبة الصادقة 

لدى بعض الكتل إلمتام املسار االنتقايل لحسابات سياسوية.

عن  »الشعب«  لـ  العام  الترشيع  لجنة  رئيس  تحدث  كام 
رضورة تغيري النظام االنتخايب حتى ال يتهرب الفائز االول من 
اضافة  اليوم  الحال  وتبعاته كام هو  الحكم  تحمل مسؤولية 
التنقيحات املزمع ادخالها عىل عدد من  اىل توضيحه لجملة 
بإجراءات  عالقة  يف  الجزائية  باملجلة  املتصل  منها  القوانني 
االيقاف التحفظي والتوجه إىل تحديده مقارنة مبا هو جاري 

به العمل حاليا.

يجب تغيير النظام اإلنتخابي 
حتى ال يتهرب الفائز

 من تحمل مسؤولية الحكم وتبعاته

نجم الدين بن سالم رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان لـ »الشعب«
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األجواء  ووسط  تونس،  يف  املدين  املجتمع  مكّونات  استهجان  وسط 
تواصل  أيضا،  الحركة  وداخل  العام،  السيايس  املشهد  يف  االنقساميّة 
النهضة التعبئة متهيدا ملسريتها املقررة يوم السبت 27 فيفري الجاري. 
إذ دعت انصارها اىل التظاهر يف إطار مواجهتها مع رئيس الجمهورية 

قيس سعيد.
ودعوة حركة النهضة إىل تنظيم مسرية وصفتها كالعادة باملليونية، مل يرُث 
رفض واستغراب معارضيها فحسب، إمنا أثار ايضا حفيظة قيادات حالية 
لطفي  غرار  واخرى مستقيلة عىل  ديلو  غرار سمري  الحركة عىل  داخل 

زيتون وعبد الحميد الجاليص. 
ويف الوقت الذي تواصل فيه الحركة حشد قواعدها، وتواصل فيه مكاتبها 
الجهوية تعبئة الشارع حتى أن املكتب الجهوي للنهضة بقابس، توجه 
اكرتاء  اجل  من  الحديدية  للسكك  التونسية  الرشكة  ادارة  اىل  مبطلب 
بارزة  قيادات  نجد  تونس،  اىل  السبت  املشاركني يف مسرية  لنقل  قطار 
يف الحركة تعرب رصاحة عن رفضها لهذه الدعوة خاصة أن الهدف منها 
مفضوح وهو يصّب يف خانة الضغط عىل الرئيس قيس سعيد من أجل 
فرض خياراتها، ال سيام أن سعيد رافض للتحوير الوزاري ومتمّسك برفض 
الجدد يف حكومة هشام  الوزراء  قبَِل  الدستوري أمامه من  اليمني  أداء 

املشييش.

قياديون يعارضون
داعام  يكون  أن  ميكن  ال  فإنه  ديلو،  سمري  الحركة  عن  النائب  حسب 
املقبل،  السبت  للشارع  بالنزول  والقايض  النهضة  اتخذته  الذي  للقرار 

موضحا أنه ضد النزول إىل الشارع مهام 
كانت الدوافع ومهام كان الطرف الداعي 
يف  املشاركة  بعدم  أمره  وحسم  لذلك. 
مقتنع  غري  انه  خاصة  السبت  مسرية 
مؤسسات  صلب  اتّخذ  الذي  بالقرار 
الحركة. وقال سمري ديلو انه عىل الجميع 
طاولة  عىل  الجلوس  األزمة  ظروف  يف 
للشارع،  بالنزول  املغالبة  بدل  الحوار 
معتربا أنه سيكون لذلك مفعول عكيس، 

ومن شأنه أن يزيد يف تأزيم األوضاع. 
ومن جهته، دعا الوزير السابق والقيادي 
املستقيل من حركة النهضة لطفي زيتون 
للشارع،  النزول  إىل  الدعوات  إىل سحب 
سحب  هو  الحل  يف  خطوة  »أول  قائال: 

دعوات النزول إىل الشارع«.
حركة  يف  السابق  القيادي  اعترب  كام 

النهضة عبد الحميد الجاليص، ان حكومة املشييش التي تدعمها حركة 
التكنوقراط هي  الخصوص ان خرافة  انتهت، وقال يف هذا  النهضة قد 

خذالن للناخبني وان الحّل يف رأيه هو حكومة سياسية.
بعد  مأزق  يف  نفسها  وجدت  النهضة  حركة  أن  وخرباء  مراقبون  ويرى 
راشد  رئيسها  دفع  ما  وهو  سعيد،  قيس  الرئيس  مع  األخري  تصعيدها 
الغنويش الذي يرأس الربملان أيضا إىل تقديم مبادرة للرئيس سعيد لحل 
إذ  سعيد،  الرئيس  لدى  صداها  تجد  مل  الغنويش  مبادرة  ولكن  األزمة. 
التونيس أن رئيس الجمهورية مل يتجاوب إىل حد  الربملان  أوضح رئيس 
الرئاسات  بني  الحوار  إىل  تدعو  والتي  بها،  تقدم  التي  املبادرة  اآلن مع 
الثالث وبرعاية رئاسة الجمهورية. وغفل الغنويش عن أن كل املبادرات 
ظلت تراوح مكانها، عىل غرار مبادرة اتحاد الشغل يف حوار وطني. إذ 
أن حركة النهضة تتحمل مسؤولية االزمة الحالية بوصفها من حذرت من 

الحوار ورفضته. 
وتدعي حركة النهضة ان تنظيم املسرية املقررة ليوم السبت 27 فيفري 
بالدستور  االلتزام  وإىل  الوطنية  الوحدة  إىل  الدعوة  اطار  يف  تتنزل 

وقضاياه،  الشارع  مبشاغل  واالهتامم 
النظام  حامية  إىل  دعوة  هي  وأيضا 
إذ  مكتسباته.  عىل  واملحافظة  السيايس 
أكد القيادي يف الحركة عامد الخمريي ان 
النزول إىل الشارع يف الدول الدميقراطية 
يُعدُّ من آليات التعبري عن الرأي، وتونس 
بلد دميقراطي ومحكومة بدستور 2014 
وبقوانني تضمن الحقوق والحريات، ومن 
حق  الدستور  حامها  التي  املسائل  أبرز 
السلمي عىل أن يكون يف إطار  التظاهر 
االنضباط للقانون، وهي من اآلليات التي 
نظرها.  وجهة  عن  األحزاب  بها  تدافع 
اليوم  هناك  ان  الخمريي  عامد  وقال 
جدال يف الساحة السياسية حول الدستور 
ودافعت  عربت  أطراف  عدة  وهناك 

اآلليات  من  التظاهر  أن  عىل  معتمدة  الشارع  يف  نظرها  وجهات  عن 
الدميقراطية. وبنّي أن »النزول إىل الشارع ليس حكرا عىل احد، واملطالبة 
بحامية الدستور ال تعني وجود تهديدات، وإمنا الشارع يظّل آلية للتأكيد 

عىل جملة من القضايا واملعاين وتعزيزها والبناء عليها«.
وهذه التربيرات التي تأيت تباعا من قياديني يف حركة النهضة، تبدو غري 
مقنعة يف مجملها، بالنظر اىل غياب دافع قوي ومطلب واضح يف الخروج 

اىل الشارع للدفاع عنه وللمطالبة بتحقيقه او حاميته. 

تعيش  النهضة  الكحالوي:  طارق 
أزمة وجود سياسي

السيايس  يقول  الخصوص  هذا  يف 
للمعهد  السابق  العام  واملدير  واالكادميي 
طارق  االسرتاتيجية،  للدراسات  التونيس 
الكحالوي يف ترصيحه لجريدة »الشعب« 
ان دعوة حركة النهضة للخروج اىل الشارع 
هو محاولة منها إلثبات الوجود، معتربا ان 
النهضة متّر بأزمة وجود سياسية. وقال إنها 
اهرتاء  بحالة  اليوم  اىل  الثورة  منذ  مرت 
 500 إىل  ألف  و500  مليون  )من  كبرية 
ألف ناخب فقط( وهي تعلم جيدا أنها يف 
املكان  تصدرها  رغم  انتخايب  تراجع  حالة 
االنتخابات  يف  أنها  متأكدة  وهي  األول. 
عليه  كان  كام  الوضع  يكون  لن  القادمة 

الرأي  استطالعات  ان  وتعلم  السابق  يف 
باختالف توقعاتها تعطي اسبقية للحزب 
قطيعة  يف  هو  الذي  الحر  الدستوري 
تامة معه وإمكانية التحالف معه صعبة 
جدا. إضافة اىل ذلك هناك حالة احتقان 
راشد  استمرار  عىل  رضا  وعدم  داخيل 
طارق  وقال  الحركة.  رأس  عىل  الغنويش 
الكحالوي إنه رغم محاوالت الرتميم التي 
عدم  إعالن  خالل  من  الغنويش  بها  قام 
الحركة،  رأس  عىل  اخرى  لعهدة  ترشحه 
إال أن موضوع عدم تحديد تاريخ املؤمتر 
فتجنب  االنقسام.  أعاد  للحركة  القادم 
من  الشورى  ملجلس  الغنويش  راشد 
مصدر  كان  املؤمتر  موعد  تحديد  أجل 
انقسامات. وأكّد محدثنا أن حليف حركة 

ائتالف  وهو  ميينها  عىل  ورديفها  النهضة 
قاعدتها  من  جزء  افتكاك  بصدد  الكرامة 
داخيل  استقطاب  أساس  عىل  االنتخابية 
سيايس  إسالم  بني  السيايس  اإلسالم  داخل 
هذه  وكّل  تصلبا.  أكرث  وآخر  اعتداال  اكرث 
حركة  تجعل  الكحالوي  حسب  العوامل 
النهضة تشعر بأزمة وجود سياسية، إضافة 
إذ  الصعب  الراهن  السيايس  الظرف  إىل 
نحو  به  والدفع  املشييش  عىل  رهانها  أن 
يف  جعلته  أن  اىل  أدت  حكومي  تعديل 
الزاوية وآجال أم عاجال ستضطر النهضة اىل 
الظرف  املشييش، وهذا  التخيل عن ورقة 
الصعوبات  من  ضاعف  الراهن  السيايس 
التي تعيشها حركة النهضة. ويف ظّل هذا 
ورقة جذابة  تصبح  الشارع  ورقة  السياق 
تعيد نوعا ما الثقة يف النفس وتعيد حالة الراحة ولو بشكل ظريف تجاه 

الذات.
أما يف ما يتعلق مبحاوالت النهضة الضغط عىل قيس سعيد من أجل فرض 
خياراتها، قال طارق الكحالوي إنه ال يعتقد أن هذا األخري يخضع ألي 
نوع من الضغوط، وأكد أنه من بني األخطاء التي وقعت فيها النهضة 
هو اعتقادها ان قيس سعيد هو الباجي قايد السبيس آخر وميكنها ان 
قيس  ان  وأكد  الكالسيكية.  والتوازنات  الضغط  أدوات  معه  تستعمل 
فهو  العادية،  الضغط  يخضع ألدوات  وال  كالسيكيا  سياسيا  ليس  سعيد 
النهضة  كانت  وإذا  للكلمة.  واإليجايب  السلبي  باملعنى  متصلب  شخص 
حسب طارق الكحالوي، تعتقد أّن بخروجها للشارع ستضغط عىل قيس 

سعيدن فقد أخطات مرة اخرى يف قراءة شخصية هذا الرجل.

تستعرض  النهضة  الديمقراطي(:  )التيار  عمار  محمد 
عضالتها 

الدميقراطي محمد  التيار  الرسمي يف حزب  والناطق  القيادي  لنا  رصح 
عامر، ان دعوة حركة النهضة للخروج اىل الشارع هو استعراض ورغبة يف 
التأكيد عىل وجودها ال غري. وقال إنه عادة الدعوة اىل الخروج للشارع 
من  وهي  الحكومة  يف  موجودة  النهضة  لكن  شعبية،  مطلبية  تقابله 
أسقطت حكومة سابقة واسقطت تقريبا 11 وزيرا، مؤكدا أنها هي من 
وضعت الدولة يف مأزق دستوري، فضّد من تتظاهر؟ وقال محدثنا انه 
كالم  ألنه  بالغرابة  تشعر  الرشعية،  عن  الدفاع  عن  كالما  تسمع  عندما 
خارج عن كل السياقات التاريخية وعن ارض الواقع باعتبار أننا ال نعيش 
انقالبات وال وجود لتهديد للرشعية وال تجاوز للدستور. واعترب ان النهضة 
الحقيقية  الدوافع  عرض  من  تخجل 
ميكن  والتي  الشارع  اىل  لخروجها 
استعراض  وهو  واحد  يف يشء  تلخيصها 
عضالت ال غري. وأضاف محمد عامر ان 
الهدف اآلخر الذي يجعل حركة النهضة 
تخرج اىل الشارع هو نقل خصومتها مع 
قيس سعيد اىل الشارع. واستطرد الناطق 
ان  الدميقراطي  التيار  باسم  الرسمي 
التظاهر حق دستوري مكفول للجميع، 
لكن الدعوة اليه من احزاب يف السلطة 
الشارع  بقوة  السياسية  رؤيتها  لفرض 
او من احزاب تريد االستثامر يف معارك 
ايديولوجية لرضب التجربة الدميقراطية، 

يعترب عبثا وإثارة للفوىض.
* حياة الغامني 

حركة النهضة تدعو أنصارها للنزول إلى الشوارع

الوجود السياسي والرغبة يف االستعراض املجاني
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* إعداد رمزي الجّباري
 انعقد مع نهاية األسبوع املايض مجمع القطاع الخاص ولنئ مر هكذا 
دون ان يثري عديد التعاليق سواء من االطراف التي تشيطن العمل النقايب 
او من اولئك الذين اكتووا »بنار استغالل« االعراف لجهودهم ولتضحياتهم 
امتداد سنوات طويلة دون  ان يحققوا ما كانوا يريدونه من خالل  عىل 
عىل  »كربت«  ملؤسسات  اعامل  من  به  يقومون  ما  »تثمني«  يف  الذوبان 

أجساد العامل.
مجمع القطاع الخاص املنعقد يف الظرف الخاص الذي متر به البالد اىت 
عىل عديد التفاصيل املهمة يف حياة املنتمني والعاملني يف الرشكات الخاصة 
وهو الذي انعقد والبالد متر بأزمة سياسية واقتصادية واجتامعية عىل حّد 
الداخيل وهو  بالنظام  العام املساعد املكلف  قول األخ كامل سعد االمني  
كان  الذي  لالتحاد  العام  االمني  الطبويب  الدين  نور  األخ  لينوب  جاء  الذي 
الُعقلة  بعد  الجوية  تونس  مجمع  العوان  االحتجاجية  الوقفة  يف  حارضا 
عىل حساباتها املالية واضاف األخ كامل سعد اّن اصحاب الرشكات الخاصة 
راكموا ثروة املرابيح السنوية عىل كاهل األُجراء الذين مل يستفيدوا ال من 
نظامْي بورقيبة وبن عيل وال من سنوات بعد الثورة ألّن ذلك كان مرتبطا 
بجملة من املعطيات واملعايري التي أدامت االزمة االجتامعية وهذه عوامل 
زادت يف ما يسمى عند بعضهم بجوار الشامل والجنوب ونحن الذين كنا 

نأمل تغيريا كليا لنمط التشغيل وملنوال التنمية.
هنا البّد من التأكيد وجوبا اّن األخ محمد عيل البوغديري االمني العام 
املساعد املكلف بالقطاع الخاص هو من وضع »املجمع« يف اطاره الزمني 
والرتتيبي من خالل الرتحيب بكل الذين لبّوا نداء الواجب وحرضوا ليجددوا 
طبيعة مرحلة تقتيض يقظة وتحديدا لالهداف الهامة وهي املتعلقة أساسا 
بفتح املفاوضات االجتامعية بعنوان سنة 2021 يف جانبيها املايل والرتتيبي 
بالتوجه ان كانت اي املفاوضات »ممركزة« أم قطاعية  التقيد  مع رضورة 
ضمن مسار يستوجب ضامن الحد االدىن من البيانات واالرقام حتى تعرف 
الوفود املفاوضة من أين تبدأ لتنتهي يف جلساتها التي ستكون ماراطونية 

وفيها اشياء من »تفويحات« املامطلة واملامنعة.
َْض! * مالحق مل تمُ

الجوانب  عن  املسؤول  املساعد  العام  االمني  حفيّظ  حفيّظ  األخ  أما 
واملسائل القانونية فقد الحظ ان عددا من املالحق مل مُتْض إىل يوم الناس 
عربة  ذلك  ويف  ويتلكؤون  يتهربون  الذين  االعراف  ُغرف  طرف  من  هذا 
للقادم من احداث كام توقف األخ حفيّظ حفيّظ أمام عدد كبري من امللفات 

املطروحة عىل االتحاد وهياكله وهو الذي تعّهد بتوفري حلول لها.

كام توقف األخ حفيّظ حفيّظ امام املواقف التي جابهها بهدوء الوفد 
النقايب يف عديد املحطات النضالية النقابية وهنا كان البّد من توفري جملة 

قواعد بيانية ضامنا لنجاح املفاوضات يف جانبيها املايل الرتتيبي.

* القطاعات واألهداف
من  جديدة  جولة  اجراء  عىل  الخاص  القطاع  مجمع  يف  التأكيد  تّم 
نسيان  عدم  مع  االوقات  بأرسع  تنطلق  ان  عىل  الجامعية  املفاوضات 
مفاوضات سنة 2020 التي مل تحصل فيها زيادات جراء جائحة كورونا، أّما 

عن بقية التدخالت فقد كانت عىل النحو التايل:
األخ عثامن الجلويل )الصحة( املفاوضات االجتامعية يف جانبيها املايل 
يتفاوض كل قطاع عىل  ان  القطاع نحن مع  للعاملني يف  والرتتيبي مهمة 
حدة لكننا مجربون من باب التضامن النقايب عىل القبول مبا تراه املجموعة 

يف صالح كل القطاعات وخاصة املترضرة من جائحة كورونا.
نحن طبعا ندعم التفاوض القطاعي مع املوافقة من املركزية النقابية 
األخ صابر التبيني )السياحة( لن نتحدث عن الذي اصاب القطاع السياحي 
االتفاقات  اختالف  امام  الدرجة  قيمة  مراجعة  مع  لكنني  خسائر  من 

املشرتكة.
 األخ عيل ورق )االتصاالت( ضاع القطاع الخاص زمن كورونا والضياع 

ال بّد من تعويضه بشكل من االشكال خاصة يف القطاعات الهشة.
ان  يكون قطاعيا عىل  أن  التفاوض البّد  )البنوك(  الغريب  األخ نعامن 

تكون مرفوقة بوجوه من القيادات التي تعودت عىل املفاوضات.
امتيازات  عىل  القطاع  حصول  رغم  )املعادن(  الربباري  الطاهر  األخ 
مالية اال ان تغيري نظام التأجري يبقى مطلوبا مع مراجعة جداول االجور، 

هنا عيّل التأكيد ان »كوفيد« قىض عىل ما تبقى من قطاع املعادن.
أبوابها  17 معمل آجّر أغلقت  اكرث من  )البناء(  البحري  الطيب  األخ 
يف  مكرر   55 والفصل  واالعراف  كورونا  نجابه  نحن  كورونا  جائحة  خالل 
االشغال العامة كام اننا منذ 2008 مل ندخل مفاوضات قطاعية لذلك فإنني 

عىل قناعة ان املرحلة تقتيض مفاوضات جامعية.
األخ حمدي النارص )النسيج( قطاع النسيج مل يتأثر كثريا لكننا نعاين 
من رضب للحّق النقايب يف العديد من املؤسسات والبد من تفعيل االتفاقية 
98 ـ 155 كام ان الفصل 166 ال يتم اعتامده يف الطرد املرشوط مبوافقة 

متفّقد الشغل.
ان  كام  كورونا  جائحة  يف  الحقوق  غياب  الزرماطي  عواطف  األخت 

اتفاقيات يف نقل املحروقات مل تُطبّق منذ 2018.
األخ عيل بن يحيى )املحروقات( احوال العاملني يف قطاع البالستيك 

صعبة والبّد من مساعدتهم.
يعد  مل  درجة  إىل  قطاع همشوه  )الفالحة(  الزعبي  الستار  عبد  األخ 
قادرا عىل استيعاب يد عاملة كام اّن االمور يف القطاع صعبة بشكل من 
غياب  يف  الحقوق  لضامن  التحرك  إىل  كجامعة  دفعنا  ما  وهو  االشكال 

املكاسب واملستحقات.

تجّمع أمام مقّر رئاسة الحكومة 
االتحاد  قدماء  من  عدد  بالقصبة، 
»املفروزين  تونس  لطلبة  العام 
الحكومة  رئيس  ملطالبة  أمنيا«، 
باستئناف الحوار معهم حول تسوية 
من  الفئة  لهذه  املعطلة  امللفات 
خّريجي الجامعات بسبب تصنيفهم 
أمنيا منذ عهد النظام السابق بسبب 

نشاطاتهم النقابية والسياسية.
رفعها  التي  املطالب  وتتعلق 
عرشات املحتجني بالتشغيل ومتكينهم 
الحجر  برفع  اإلدارية  حقوقهم  من 
اإلدارية  لوثائقهم  استخراجهم  عن 
التعريف  بطاقات  مثل  املطلوبة 
وجوازات السفر، ووضع حد لتعطيل 

ملّفاتهم جراء تصنيفهم أمنيا.
الوقفة  يف  املشاركون  وطالب 
هشام  الحكومة  رئيس  مع  مبقابلة 
الستئناف  ينوبه  من  أو  املشييش 
الحوار وتفعيل قرارات تقيض بتشغيل 
»املفروزين  من  جديدة  دفعات 

أمنيا« يف الوظيفة العمومية والقطاع 
إقامة  عىل  ومساعدتهم  الخاص 
الحجر  ورفع  اقتصادية  مشاريع 
كانت  بعدما  اإلدارية  حقوقهم  عن 
منهم  شغلت  سابقة  حكومات 
إدارية  مطالب  وحققت  دفعتني 
عرش  عن  يزيد  ما  منذ  منها  حرموا 
أحد  به  رصح  ما  حسب  سنوات، 
قادة هذا التحرك الوطني عضو لجنة 
املفروزين  ملّف  حول  املفاوضات 

فيصل العليمي.
الوطنية  اللجنة  عمل  إن  وقال 
االتحاد  يرتأسها  التي  للمفاوضات 
منذ  تعطل  للشغل  التونيس  العام 
متكنت  أن  بعد  أشهر   4 حوايل 
تشغيل  من  الحكومة  مع  باالتفاق 
قرابة  أي  املفروزين  من  دفعتني 
املطالبة  حاليا  ويجري  شخص   700
برتسيمهم يف مواقع عملهم وتشغيل 
من  املحرومني  جميع  ومتكني  البقية 
حقوقهم اإلدارية من هذه الحقوق.

الوقفة  خالل  متدخلون  وألقى 
رضورة  عىل  فيها  شّددوا  كلامت 
تلبية حقوق »املفروزين أمنيا« بعد 
الثورة  بعد  ما  حكومات  اعرتاف 
ومنافاتها  الفرز  سياسة  ببطالن 
االعتبار  رد  وبرضورة  للدستور 

للمترضرين.
للمفروزين  الجميل  العدد  ويُقّدر 
بحوايل 1128 شخصا، ولكن املدافعني 
ميكن  ال  انه  يعتربون  امللف  هذا  عن 
املزيد  هناك  ألن  بدقة  العدد  حرص 
من االشخاص الذين ما زالوا يطالبون 

بإدراجهم ضمن هذه القامئة.
لتسوية  الوطنية  اللجنة  وكانت 
يف  تشكلت  أمنيا  املفروزين  ملف 
االتحاد  مكّوناتها  أبرز  ومن   2016
العام  واالتحاد  للشغل  التونيس  العام 
لطلبة تونس واتحاد اصحاب الشهائد 
املعطلني عن العمل والرابطة التونسية 
وممثلون  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع 

عن الحكومة وبعض نواب الربملان.

يف مجمع القطاع الخاص:

»املفروزون أمنيا« حيتجون أمام مقر رئاسة احلكومة 

 التفاوض القطاعي إضافة نوعية وتثمني لقيم النضال اإلنسانية

تأجيل اإلضراب العام الجهوي ببنزرت وجلسة 
منتظرة اليوم الخميس يف قصر الحكومة بالقصبة 

الصلحية  الجلسة  إثر  تقرر  أنه  قويدر،  محمد  بنزرت  وايل  أفاد 
امللتئمة يوم أمس األربعاء 24 فيفري 2021 مبقّر رئاسة الحكومة 
وضّمت كالًّ من وايل بنزرت وممثلني عن املكتب التنفيذي للمنظمة 
الشغيلة جهويا ومركزيا وأيضا عن اتحاد الفالحني والرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق االنسان، ووفد حكومي، تأجيل اإلرضاب الجهوي 

العام املربمج ببنزرت يوم 09 مارس املقبل اىل موعد الحق.
برمجة  عىل  الجلسة  خالل  االتفاق  تّم  أنه  ذاته  املصدر  وأضاف 
مظاهر  مختلف  يف  التداول  أجل  من  للجهة  حكومي  وفد  زيارة 
التنمية واملشاريع الجديدة املربمجة أو املتواصلة واملعطّلة خالل 
الفرتة املرتاوحة بني 24 و27 مارس املقبل، بالتوازي مع عقد مجلس 
جهوي قطاعي خاص بالصحة مبقر والية بنزرت قبل يوم 15 مارس 

املقبل.
كام تّم االتفاق عىل عقد مجلس وزاري خاص بجهة بنزرت خالل 
 25 الخميس  اليوم  صباح  عمل  جلسة  وعقد  املقبل،  أفريل  شهر 
وأعضاء  الوايل  من  كالّ  وتضّم  الحكومة  رئاسة  مبقر   2021 فيفري 
التداول يف  الحكومي، من أجل  الجهة والوفد  النواب عن  مجلس 
لإلعداد  وأيضا  بالجهة  التنموية  واملشاغل  اإلشكاليات  مختلف 

للزيارة املرتقبة للوفد الحكومي لوالية بنزرت.

 توفير قاعدة بيانات ضمانا لنجاح المفاوضات 
في جانبيها المالي والترتيبي

ال تنازل عن مفاوضات سنة 2020
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الهيئة االدارية لالتحاد 
الجهوي للشغل بتونس

الرتبية  العايل  للمعهد  األساسية  النقابة  نّددت 
املختصة مبنوبة والفرع الجامعي ألساتذة التعليم العايل 
بالجهة باإلجراء الذي تّم اتخاذه يف حق األستاذ املحارض 
وعضو املجلس العلمي الحفيص بالضيويف وذلك بإنهاء 
إلحاقه، معتربين إياه إجراء إداريا تعسفيا ومبنيا عىل 
الذي  األستاذ  طالت  شخصية  صبغة  ذات  مشاحنات 
التدريس  واجب  عن  يتخّل  ومل  العمل  عن  يتغيب  مل 
اجتامعات  يف  اإليجابية  واملشاركة  والتقييم  والتأطري 
عن  والتدريس  التكوين  يف  واملشاركة  العلمي  املجلس 

بُعد طيلة فرتة الحجر الصحي وبعدها.
اسلوب  استنكرتا  الجامعي  والفرع  املعهد  نقابتا 
املغالطة الذي تعتمده االدارة والتي مل تسترش املجلس 
من  منبّهني  عليه،  االلحاق  انهاء  قرار  وعرض  العلمي 
الجامعيني،  كل  لتنال من  القرارات  خطر متادي هذه 
ومستنكرين من طابع التشفي املتمثل يف إيقاف رصف 

مرتب االستاذ يف سابقة خطرية تعكس استغالل النفوذ 
واالستهانة بأبسط الحقوق املهنية للموظف العمومي.

منع  إىل  املعهد  مديرة  عمدت  فقد  ولإلشارة 
الحفيص من دخول املعهد إلصالح االمتحانات  السيد 
أساتذة  بهرسلة  قامت  كام  الطلبة  تأطري  ومواصلة 
باطال  لالدعاء  بعضهم  عىل  والضغط  منهم  والتشفي 

ضّد األستاذ الحفيص.
هذا وأكدت نقابة املعهد مساندتها لألستاذ وطالبت 
اإلدارة مبراجعة قرارها املجحف وإعادة رصف مرتبه 
االشكال  كل  بخوض  ملّوحة  اليه،  االعتبار  وإعادة 
بالضيويف  الحفيض  السيد  عن  دفاعا  الالزمة  النضالية 

ورد االعتبار إليه وكرامة الجامعي.
العايل  للتعليم  العامة  الجامعة  اعتربت  جهتها  من 
أن املدرسني يف هذا املعهد ليسوا يف وضع إلحاق عادي 
بل هم يف وضع إلحاق وجويب بوصفهم يشاركون يف 

التعليم  وزارة  تنظمها  التي  املناظرات 
العايل والبحث العلمي ويقع تعيينهم 

ال  فهم  وعليه  املؤسسة،  هذه  يف 
مؤسسة أصلية لهم ليعودوا لها إن 

تّم إنهاء إلحاقهم.
يتّم  الذي  املعهد  هذا  ويف 
الحفيص  االستاذ  إلحاق  إنهاء  فيه 

يف  أ  الصنف  من  الوحيد  وهو 
العرضيني  إىل  االلتجاء  يتّم  املعهد 

فاإلدارات  القارين،  عن  االستغناء  ويتّم 
التنكيل  إىل  تلجأ  معينة  وهي  املتعاقبة 
عىل  وتعتمد  وجوبا  بالقارين/امللحقني 
قانون أسايس مضحك ومهزلة ينّص عىل 

فيه  ويتوىّل  العرضيني  من  العلمي  املجلس  نصف  أن 
املوظفون التدريس واإلرشاف عىل مشاريع التخرج.

إىل  املديرة  تتوجه  املزدوج  باإلرشاف 
لتتحصل  االجتامعية  الشؤون  وزارة 
الزميل دون  بإنهاء إلحاق  عىل قرار 
املجلس  عىل  ال  مقرتحها  عرض 
العلمي للمؤسسة وال عىل جامعة 
منوبة وال عىل وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي املرشفة بيداغوجيا 
التي  وهي  املؤسسة  هذه  عىل 
نظّمت املناظرة وعيّنت هؤالء األساتذة 

بهذا املعهد.
تضامنها  عن  الجامعة  عرّبت  وقد 
النقابة  لقرارات  لكّل  ومساندتها 
والفرع واالتحاد الجهوي مبنوبة مؤكّدة 
استعدادها للتحرك عىل أكرث من صعيد لوقف هذه 

التجاوزات.

إيقاف األستاذ الحفصي بالضيويف عن العمل وتجميد مرتّبه ومنعه من دخول املؤسسة

التصدّى ملحاوالت تفتيت العمل النقابي وضرب مصداقية التفاوض

* صربي الزغيدي مظلمة وسابقة خطيرة في المعهد العالي للتربية المختصّة بمنوبة:

* اعداد سلمى الجاليص/  صور منترص العكرمي
ما يفاقم األزمات االجتامعية يف صفوف الطبقة العاملة هو ترسيح 
العام  االمني  عمرية  منعم  االخ  بدأ  هكذا  واآلالف،  باملئات  العامل 
املساعد املسؤول عن قسم الوظيفة العمومية يف االتحاد العام التونيس 
للشغل حديثه يف افتتاح الهيئة االدارية لالتحاد الجهوي للشغل بتونس 
الدفاع  أبعد من  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  توسع دور  اىل  مشريا 
عن مكاسب العامل وهو دوره النقايب اىل االحاطة مبا يحدث يف البالد 
ضمن أفق الحراك السيايس واالجتامعي واالقتصادي وهو دوره الوطني 
الذين  التونسيني  والعامل  العاملة  كرامة  هي  االحاطة  هذه  وجوهر 
تدهورت مقدرتهام الرشائية شأنهم كشأن كل التونسيات والتونسيني 
القطاع  يف  والعامالت  العاملني  عىل  ينسحب  وذلك   ٪25 يعادل  مبا 

الخاص والعام عىل حّد السواء.
األخ  أكد  كام  التدهور  لهذا  للتصدي  احتجاجية  وقفة  تحتّم  مام 
عمرية عىل أن التوازن يف التأجري بني القطاعات وانسجام ذلك مع نسبة 
التضخم كان محور لقاء بني االتحاد العام التونيس للشغل والحكومة 

اضافة اىل االيفاء بإلتزام الحكومة بالزيادات املربمجة يف االجور وتسوية 
وضعية عاّمل الحضائر والزيادة يف االجر  االدىن املضمون.

6 فيفري 2021 حول  اتفاق  القول يف فحوى  ثم فّصل األخ عمرية 
تطبيق كل بنود االتفاق مع الحكومة والقطاعات املعنية به.

العيّاري  فاروق  األخ 
يف  انطلق  العام  الكاتب 
االتحاد  بتعبري  كلمته 
بتونس  للشغل  الجهوي 
األخ  مع   تضامنه  عن 
الدين  نور  العام  االمني 
التهديدات  امام  الطبويب 
اشار  ثم  لها  يتعرض  التي 
تونس  اىل خصوصية جهة 
مع  التعامل  صعوبة  ويف 
مسؤولني  من  املفاوضني 
مام  عمل  وأرباب  اداريني 

يضاعف تحديات العمل النقايب ويطرح مهاما جساما عىل النقابيات 
والنقابيني )إدارات أبوابها موصدة ـ قضايا عدلية( بغاية رضب وحدة 
العمل النقايب وهذا يف جّل القطاعات )... نقل ـ مياه ـ كهرباء(. مؤكدا 
انه بات من الثابت ان هناك تعليامت صادرة من أعىل سلط القرار 
هياكل  من  البساط  وسحب  النقايب  العمل  ورضب  النقابيني  لهرسلة 
القانون  عىل  تحايل  بإعتامد صيغ  التفاوض  مصداقية  االتحاد لرضب 
النقابية  التغطية  لتشتيت  هجينة  نقابية  كيانات  زرع  اىل  اضافة 
النقايب  العمل  اندثار  إىل  له  نتصد  مل  اذا  سيؤدي  ما  وهذا  العاملية، 
من القطاع الخاص خصوًصا مؤكدا ان جهة تونس مبا متثله من ثقل 
نقايب كام وكيفا مستهدفة من أعداء املنظمة لرضب رمزيتها النضالية 
مشّدًدا عىل أهمية تجديد العمل النقايب واالبتكار يف االشكال النضالية 
تجويد  مزيد  بغاية  االطارات  وندوات  التكوين  إىل  بالعودة  واالرساع 

اآلداء النقايب...
قطاعاتهم  مشاغل  استعراض  يف  االدارية  الهيئة  اعضاء  تداول  ثم 
والعبث  املنظمة  اخرتاق  التصّدي ملحاوالت  وتحدياتها مصّممني عىل 

بحقوق العاّمل.

بتونس  للشغل  الجهوي  لالتحاد  الجهوية  االدارية  الهيئة  أعضاء  نحن 
املنعقدة يوم الثالثاء 23 فيفري 2021 برئاسة االخ منعم عمرية األمني العام 
بالقتل  االرهابية  التهديدات  وإثر  العمومية،  الوظيفة  عن  املسؤول  املساعد 
والتي طالت االخ نورالدين الطبويب االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل 
رمز منظمتنا والتي تندرج يف إطار سلسلة من التهديدات واالعتداءات التي 

تستهدف منظمتنا وهياكلها فإننا نعترب ان هذه التهديدات االرهابية والجبانة 
لن تزيدنا إال ارصاًرا يف الدفاع عن وطننا وعن سيادته وعن منظمتنا االتحاد 
العام التونيس للشغل وكل رموزها وهياكلها كام نحّمل كل السلط من رئاسة 
العام  األمني  األخ  سالمة  تأمني  يف  مسؤولياتها  الحكومة  ورئاسة  الجمهورية 

وضامن أمنه وسالمة كل هياكل منظمتنا.

برقية 
مساندة

*  الحفيص بالضيويف
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عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  الشفي  سمري  األخ  برئاسة 
العامل والعالقة مع املجتمع املدين وإرشاف  املرأة والشباب  قسم 
األخ نورالدين الطبويب األمني العام لالتحاد انعقد املؤمتر االستثنايئ 
للنقابة الوطنية لألطباء والصيادلة وأطباء األسنان للصحة العمومية 
وقد استهل األخ الشفي الكلمة بالتأكيد عىل حساسية دور القطاع 
الحضور  داعيا  »كوفيد«  جائحة  مواجهة  ويف  الصحية  املنظومة  يف 
جراء  القطاع  شهداء  أرواح  عىل  ترّحام  صمت  دقيقة  الوقوف  اىل 
ووجوب  القطاع  وحدة  أهمية  أمام  ذلك  بعد  توقف  ثم  الجائحة 
العامة  النقابة  هيكلة  إلعادة  االستثنايئ  املؤمتر  مناسبة  استغالل 
وتجديد الّروح فيها واختيار من ميكنه توحيد الصفوف للحفاظ عىل 
هذا القطاع الحّساس وعىل املرفق العمومي مؤكدا استعداد املكتب 
التنفيذي الوطني ملساندة جهود النقابة لتحقيق أهدافها ومطالبها.

انحياز  الطبويب  الدين  نور  العام  األمني  األخ  أكد  جهته  من 
املنظمة النقابية للقطاع العام خصوصا منظومة الصحة مبختلف 
أسالكها والتي كانت وال تزال يف الصفوف األوىل ملواجهة الجائحة 
والتونسيني  للتونسيات  النجاة  العام هو طوق  القطاع  أن  مؤكدا 

واحدا  والوقوف صفا  يقتيض دعمه  ما  والجوائح وهو  املحن  زمن 
للقطاع  التونسيني  صحة  وارتهان  فيه  التفويت  محاوالت  كل  ضد 
الخاص مشددا عىل رضورة إعداد خطط عمل واضحة تنطلق من 
النقائص التي يعاين منها القطاع سواء عىل مستوى املوارد البرشية 
والتجهيزات واآلفاق املستقبلية لتطوره. وأكد األمني العام رضورة 
تدخل النخب خالل األزمات التي تواجه البالد من خالل االضطالع 

بدورهم كقوة إقرتاح وقوة إقناع من اجل إنقاذ البالد          
 

 تفعيل املطالب
أكدت التدخالت عىل أن املكاسب التي تحّققت عىل غرار تنظري 
الصيادلة وأطباء األسنان بأطباء الصحة والرتفيع يف منحة االستمرار 
)100 %( ومتتّع األطباء بالفصل 2 من قانون الوطنية العمومية إال أن 

مطالَب أخرى مازالت عالقة نتيجة تعرث املفاوضات مع ُسلَِط اإلرشاف 
 341 األمر  ومشكلة  الطبية  املسؤولية  بقانون  يتعلّق  ما  وخصوصا 

)طب العائلة( ومراجعة الرتقيات ومنحة املناطق الداخلية.
والعمل  الصفوف  توحيد  كذلك عىل وجوب  التدخالت  وشّددت 
الجامعي للنهوض بالقطاع والخروج به من أزمته والعمل عىل إيجاد 
بطب  املتعلّق   341 الجائر  األمر  يف  األطباء  ملشكلة  عاجلة  حلول 
املجزية يف  بالزيادة  مطالبني  التأجري  سلّم  النظر يف  وإعادة  العائلة 
األجور زيادة عىل دراسة الجوانب الترشيعية املرتبظة بالقطاع ومنها 
قانون املسؤولية الطبية بالتوازي مع إعادة النظر يف املنح خصوصا 
كل  وترسيم  الجهات  كل  عىل  وتعميمها  الداخلية  املناطق  منحة 

األطباء املتعاقدين.
الشّفي رئيس  أكد األخ سمري  ويف خامتة أشغال املؤمتر االستثنايئ 
املؤمتر أهّميّة العمل الجامعي داخل هياكل االتحاد العام التونيس 

للشغل ورضورة التقيّد بضوابط املنظمة ونظامها الداخيل باعتبار أّن 
العمل النقايب عمل بّناء إلنقاذ املرفق العمومي خاّصة والبالد عموما 
للوقوف إىل  الدائم  االتحاد  استعداد  التدخالت  تفاعله مع  وأكّد يف 
جانب القطاع بالنظر إىل دوره البارز وأّن أّي تصدع فيه أو ضعف 
سيؤثر سلبا عىل البالد وعىل املنظمة التي تتعرّض اليوم إىل حمالت 
شيطنة وتشويه ممنهجة وجَب التصّدى لها ليبقى االتحاد ذاك الرصح 
بكل مسؤولية  والعمل  العمومي  واملرفق  املكاسب  لحامية  الشامخ 

وروح إيجابية وتغليب املصلحة العامة عن املصالح الشخصية.
املكتب الجديد 

نور  األخ  انتخاب  عن  األصوات  فرز  بعد  االقرتاع  عملية  أسفرت 
برطيطة  راضية  واإلخوة  واألخوات  عاما  كاتبا  الله  عبد  بن  الدين 
ورجاء عاممو ويرس عامر ومنذر الساملي وعامد الخليفي والشاذيل 

املقصودي وبشري السعيدي وجابر بوزيان أعضاًء.

يف املؤمتر االستثنايئ للنقابة العامة لألطباء والصيادلة وأطباء األسنان للصحة العمومية:

األخ نور الدين بن عبد اهلل كاتبا عاما وحرص على تدعيم وحدة 
القطاع وتفعيل املطالب العالقة

رئيس املؤمتر األخ سمري الشفي مع املكتب الجديد 

التونسية  الديوانة  بالنظر إىل متادي سلطة اإلرشاف يف هرسلة سلك 
املنظمة  بالتشاريع  املكفولة  أبنائه  حقوق  وحجب  منتسبيه  وتقزيم 
لعمل السلك رغم ما يقدمه أبناء الديوانة من تضحيات جسيمة وتفاٍن 
أول  كممول  الدولة  خزينة  إنعاش  يف  الفعالة  واملساهمة  العمل  يف 

ورئييس لها.
يف  التونسية  الديوانة  ألعوان  املوحدة  النقابة  أعضاء  دخول  ورغم 
 2021 فيفري   09 منذ  املالية  بوزارة  االجتامعات  قاعة  داخل  اعتصام 
الديوانة املرشوعة واملتمثلة أساسا  كخيار أخري لتحقيق مطالب أعوان 

يف:
الشهائد  بتنفيل أصحاب  املتعلق  الحكومي  األمر  بإصدار  الترسيع   -

العلمية والتقنية.
األمر  قاعدة  التونسية عىل  الديوانة  املهني ألعوان  املسار  - تصحيح 

عدد 3633 لسنة 2014.
التقاعد  سن  بتحديد  املتعلق  الحكومي  األمر  بإصدار  الترسيع   -
القصوى بـ 57 سنة استنادا ألحكام الفصل 29 )جديد( من القانون عدد 

12 لسنة 1985.
- تحيني منحة الخطر و فق أحكام الفصل 26 من القانون عدد 46 

لسنة 1995.

الفصل 03 من األمر  الساعات اإلضافية عمال بأحكام  - تحيني منحة 
الحكومي عدد 590 لسنة 1981.

الخالدة  مارس   07 ملحمة  يف  للمشاركني  استثنائية  رتب  إسناد   -
ببنقردان. 

األسالك  بباقي  أسوة  املتقاعدين  لزمالئنا  املهني  املسار  تسوية   -
النشيطة )مواليد1957، 1958(.

إال أنه وبعد مرور 15 يوما من االعتصام داخل وزارة املالية وما صاحبه 
من تجاهل والمباالة من ِقبَِل سلطة اإلرشاف فقد تقرر: 

- مواصلة االعتصام املفتوح داخل قاعة االجتامعات بوزارة املالية.
- تنظيم وقفات احتجاجية باإلدارات واملكاتب الجهوية وكافة املوانئ 
الخميس 25  يوم  أسبوع من  الربية ملدة  الحدودية  واملعابر  واملطارات 
فيفري 2021 إىل غاية يوم األربعاء 03 مارس2021 من الساعة الثامنة 

)08( صباحا إىل غاية الرابعة )16( مساًء.
- عدم رفع املخالفات الديوانية بكامل فرق الحرس الديواين واالقتصار 

فقط عىل العمل األمني.
وسيحدد   2021 مارس   05 الجمعة  يوم  وطني  غضب  يوم  تنظيم   -

مكانه الحقا. 
    رئيس املكتب التنفيذي

نقابة الديوانة تُعلن عن خطوات تصعيدية  نعـي
النقايب  املرحوم  للشغل وفاة  التونيس  العام  االتحاد  ينعى 
املكتب  يتقّدم  األليمة  املناسبة  وبهذه  بالرميلة،  أحمد 
التنفيذي الوطني إىل عائلته وإىل كافة النقابيني بأحّر التعازي 

راجيا من الله أن يتغّمد الفقيد بواسع رحمته
ملحة عن سرية املرحوم: 

املرحوم أحمد بن رميلة أصيل مدينة الرديف وأحد قياديي 
االتحاد العام التونيس للشغل وقامة من قامات الحركة النقابية 
التونسية لعقود وسنني والعضو السابق لجامعة املناجم كام 
قطاع  لنقابات  االفريقي  االتحاد  يف  عضو  مسؤولية  تحّمل 
الفسفاط والكيميائيات... وعضو يف املكتب التنفيذي الوطني 

مكلّفا باإلدارة واملالية. 
إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
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النقابة الوطنية للصّحافيني التونسيني
عند األخ الطبوبي 

استقبل األخ األمني العام نور الدين الطبويب يوم أمس األربعاء 24 فيفري 2021 وفدا عن النقابة الوطنية للّصحافيني التونسيني يقوده 
مهدي الجاليص نقيب الصحافيني.

وقد تطرق اللقاء إىل الوضع العام يف البالد والتأكيد عىل الرشاكة بني الطرفني والتعاون يف كل امللفات الوطنية واالجتامعية.
وجّدد األخ األمني العام دعمه للصحافيني ولحقوقهم املادية واملعنوية. 

وأكّد مهدي الجاليص عىل العالقة التاريخية بني الطرفني وأهمية تطويرها وتقوية التعاون املشرتك. وعّب عن تنديد الّصحافيني بالهجمة 
ضد االتحاد وبالتهديدات بالقتل التي طالت األخ األمني العام.

وصف النائب عن التيار الدميقراطي هشام العجبوين، قرار حركة 
بأنه »دليل  احتجاجية،  الشارع وتنفيذ وقفة  إىل  بالنزول  النهضة 
ضعف وارتباك«، معتبا أنه مل يسبق لحزب حاكم أن دعا أنصاره 

إىل التظاهر.
أزمة  وقع  عىل  اليوم  تعيش  النهضة  حركة  إن  العجبوين،  وقال 
داخلية تزامنا مع التحضري ملرحلة ما بعد راشد الغنويش، محّذرا 

من انعكاس هذه األزمة وتأثريها عىل البالد.
تعيشها  التي  األزمات  مسؤولية  النهضة  حركة  العجبوين  وحّمل 
املتكررة  لسياساتها، رغم محاوالتها  الذريع  الفشل  بسبب  تونس 
للتنصل، متوقّعا أن تعلن كذلك عدم مسؤوليتها عن فشل حكومة 

هشام املشييش.
مسؤول،  وسيايس  واجتامعي  اقتصادي  حوار  إىل  العجبوين  ودعا 
األزمة،  من  للخروج  سعيد،  قيس  الجمهورية  رئيس  عليه  يرشف 
التي تفاقمت مع قرار وكالة الرتقيم »موديز«، يوم الثالثاء، ترقيم 
إصدار العملة االجنبية والعملة املحلية لتونس من ب2 اىل ب3 

مع اإلبقاء عىل آفاق سلبية.
التي  الحوار  لدعوات  سعيد  قيس  استجابة  عدم  العجبوين  وبّرر 
تجارب  تكرار  يف  رغبته  بعدم  مؤخرا،  األطراف  عديد  بها  نادت 

مامثلة أثبتت فشلها يف ظل املنظومة الحالية الفاسدة، 

العجبوني يدعو إىل حوار اقتصادي 
واجتماعي وسياسي مسؤول

إضراب بيومني 
يف وكالة تونس 

افريقيا لألنباء
أقرّت الجامعة العامة لإلعالم دخول أعوان التلفزة 

الوطنية واإلذاعة التونسية يف إرضاب عام يومْي 13 
و14 مارس، فيام تقرر دخول كافة أعوان وكالة تونس 

افريقيا لألنباء واملكلفني باإلعالم يف كافة الوزارات 
واملؤسسات واملنشئات العمومية يف إرضاب عام 

يومي 10 و11 مارس، بسبب ما اعتبته تواصل سياسة 
املامطلة والالمباالة إزاء املطالب وامللفات العالقة.

في قصر هالل 

اضراب يف إلكرتو كونتاكت 
يوم 02 مارس

 
عن  نعب  هالل  بقرص  كونتاكت  إلكرتو  مؤسسة  وعامالت  عاّمل  نحن 
يف  واملتمثلة  املؤسسة  إدارة  اتخذتها  التي  البدائية  للطريقة  استغرابنا 
طرد عاملني بصفة تعسفية ودون اي هفوة تذكر علام وأنهام عضوين 
هو  االجراء  هذا  إن  األساسية،  وبالنقابة  للمؤسسة  اإلستشارية  باللجنة 
رضب للحق النقايب املضمون بالدستور التونيس واملواثيق الدولية ومناف 
للقوانني املنصوص عليها مبجلة الشغل لذا فإننا نطالب بارجاعهام فورا إىل 
سالف عملهام ونحن مستعدون للدفاع عن حقوقنا وزمالئنا بكل األشكال 

القانونية واملرشوعة.
ونعلن الدخول يف ارضاب بيوم واحد وهو املوافق ليوم الثالثاء 02 مارس 

2021 مبقر املؤسسة يف صورة عدم تلبية مطالبنا.

كلمة حق  

التشاور والتحاور
* النفطي حولة     

عىل  تطفو  سوف  انتخابات  أول  يف 
ألحزاب  البينية  الخالفات  السطح 
االستقطاب  جليا  وسيظهر  الجبهة، 
أي  الجبهة،  قطبي  بني  الحاد  الثنايئ 
املوحد.  الوطد  وحزب  العامل  حزب 
واملهّمشة  الصغرية  األحزاب  أما 
فستصطّف وفقا لعالقتها املصلحية مع 
ذلك القطب أو القطب اآلخر. وهكذا 

سترتعرع هذه الرصاعات، وستنترش يف صفوف القواعد الحزبية التي ال دور 
لها يف النقد أو التقييم. بل إن الدور الوحيد املوكول إليها الذي سوف تلعبه 
األمر  تعلق  سواء  والتعبئة،  التحشيد  هو  للجبهة  النشيطة  القواعد  هذه 
مبوسم االنتخابات أو يف التظاهرات االحتجاجية. أما قيادات الجبهة الشعبية 
فقد حرصت دورها التنسيقي يف مرحلة أوىل يف ما يسّمى مبجلس األمناء، 
أسامء  إال  هي  وما  املركزي.  املجلس  يف  دورها  انحرص  الثانية  املرحلة  ويف 
تأسيسيا  جديا  عمال  طياتها  يف  تحمل  ال  خاوية  تنظيمية  ألشكال  أعطيت 
لدور املعارضة الوطنية، وكأنها قُّدت لترصيف الرصاعات الحزبية الحانوتية 
هذه  دور  يشبه  فكاد  السياسيني.  الفرقاء  بني  األدوار  وتوزيع  »الدكانية«، 
املسميات دور اإلدارة التنفيذية يف تسيري شؤون رشكة أو مقاولة أو مؤسسة 
يرشف عليها مدير وهو الناطق الرسمي للجبهة الشعبية مصحوبا مبديرين 
آخرين وهم أمناء األحزاب. وهناك تُدار املعارك الحزبية وتصفية الحسابات 

بعيدا عن األضواء ومبعزل عن القواعد.
املضاّدة  فهناك يتشاورون ويتحاورون ويتفاوضون عىل الرشوط والرشوط 
يف إطار صفقة انتخابية أو رئاسة مجلس جهوي أو محيل، أو اختيار ممثلني 
لهم يف الندوات الوطنية للجبهة. فيحسبون ويناورون عىل بعضهم بعضا، 
ويكرثون من »التكمبني« ويعقدون الصفقات من وراء قواعدهم الحزبية. 

األداء  يف  واالرتباك  العشوايئ،  التخبط  دواعي  من  سيكون  ما  هذا  ولعّل 
استفحال  أال وهو  الشعبية.  الجبهة  لدى  والناجح  الناجع  السليم  السيايس 
الطفويل  املرض  ذلك  ومكوناتها.  أحزابها  بني  الحزبية  املحاصصة  مرض 
والعبثي، الذي إن عب عن يشء، فقد عب عن عقم هذه املعارضة التي تدعي 
الوحدة التنظيمية والسياسية. بل إن أصل عملية تأسيس الجبهة الشعبية 
كان باألساس هو الوحدة وليست الفرقة، وبعبارة أخرى كان الهدف املركزي 
من عملية التأسيس هو توحيد الجهود وتضافرها وتعاضدها، وبالتايل بناء 
جسم واحد للمعارضة الوطنية اليسارية بشقيها املاركيس والقومي.                       
 وإذا ما كان األصل يف عملية البناء والتأسيس هو الوحدة بهدف تكوين قوة 
سياسية قادرة عىل الوقوف الجدي والفعال لتغيري معادالت الرصاع وموازين 
الجديدة  واملنظومة  الجدد  الحكام  الشعبية يف وجه  الجبهة  لصالح  القوى 
التي تشكلت بعد سقوط النظام، فإن االستثناء الذي يصل حد الشذوذ يبقى 

دامئا ويف كل الحاالت التخاصم والفرقة والخالفات.
داخل  ينمو  بدأ  الذي  الحزبية  املحاصصة  مرض  استفحال  سبّبه  ما  وهذا 
أجل  من  فقط  خلقت  الجبهة  وكأن  االنتخابية.  املحطات  كل  يف  الجبهة 
وكأن  آخر  ومبعنى  البلدي.  املجلس  يف  أو  البملان  يف  موقع  عىل  الحصول 
الجري وراء ذلك املوقع أصبح غنيمة أو وليمة، والحال أننا من داخل الجبهة 
اإلخوان  يسلكها  التي  »الغنامئية«  العقلية  ونرفض  بشدة  ننقد  الشعبية 

املسلمون يف حركة النهضة.
تختلف  أصبحت  الشعبية  الجبهة  احزاب  أن  واألدهى  واألمّر  واألخطر  بل 
حول موقع يف مكتب محيل أو مكتب جهوي، فام بالك إذا تعلق األمر مبوقع 

يف مجلس األمناء أو املجلس املركزي. 
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وزير النقل معز شقشوق

ألفة الحامدي ركزت على 
الفايسبوك وتناست مصلحة تونس 

الجوية
 

نفى وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق، 
أن يكون قد تعرّض لضغوطات من االتحاد 

العام التونيس للشغل من أجل إقالة الرئيسة 
املديرة العامة للخطوط التونسية ألفة 

الحامدي.
وشّدد الوزير عىل أنه ال توجد أي ضغوطات 
وأن الوزارة تتخذ قراراتها بكل تجرد وبعيدا 

عن الضغوطات.
وأرجع وزير النقل قرار إقالة الرئيسة املديرة 
العامة للخطوط التونسية ألفة الحامدي من 

مهامها، إىل خرقها لواجب التحفظ وخرقها 
لعدة نواميس للدولة.

وأكد شقشوق أنه من غري املعقول نرش 
وثائق رسمية للخطوط التونسية عىل 

الفايسبوك، معتربا ذلك مامرسات غري مقبولة.
كام كشف الوزير أن ألفة الحامدي رفضت تلبية دعوة منه ألن تكون حارضة يف اجتامع بالوزارة.

وقال شقشوق إن الحامدي كان تركيزها عىل الفايسبوك وليس عىل إدارة شؤون الرشكة.

األخ صالح الدين السالمي 

كان على الدولة التونسية أن 
تعامل شركة »تاف« باملثل 

قال األمني العام املساعد لالتحاد 
العام التونيس للشغل املكلف 

باملنشئات العمومية والدواوين، 
األخ صالح الدين الساملي، إن 
الديون املتخلدة بذمة الرشكة 

الرتكية التاف لفائدة الدولة 
التونسية تتجاوز 100 مليون 

دينار.
وأضاف األخ صالح الدين الساملي 

أن قيمة الديون لفائدة ديوان 
الطريان املدين واملطارات تبلغ 44 

مليون دينار و63 مليون دينار 
لفائدة أمالك الدولة.

وتساءل األخ الساملي عن أسباب 
عدم معاملة الدولة لهذه الرشكة 

باملثل بعد قيامها بُعقلة عىل حسابات رشكة الخطوط التونسية بسبب الديوان املتخلدة 
بذمتها.

الخطوط الجوية التونسية املمكن وغري املمكن 
* بقلم األستاذ املحامي عبد الرزاق بن خليفة     

كورونا  بسبب  السياحة  لقطاع  الكبري  والرتاجع  االقتصادي  االنكامش 
سيتلوه طلب غري مسبوق يف جميع املجاالت وأبرزها النقل الجوي فضال 
)طلبة،  وهناك  هنا  العالقني  األشخاص  ماليني  استئناف حراك  عودة  عن 
عائالت، عامل خارج أوطانهم.. إلخ( مبجرد أن ينتهي كابوس كورونا والذي 
يرّجح أن يكون بداية من شهر ماي املقبل، حسب بعض التقارير الدولية. 
املطلوب أن تستعد الخطوط التونسية لهذه االنتعاشة املنتظرة لالقتصاد 
ومساندة  الفرصة  الستغالله  بثقلها  الدولة  تنزل  أن  واملطلوب  العاملي 
املكلفة  التحتية  البنية  مشاريع  تأجيل  ولو عىل حساب  الوطنية  الناقلة 

جدا. 
ولهذا يتعني الرشوع حاال:

كاملة  املرسَّحني  حقوق  ضامن  مع  الترسيح  برنامج  مرشوع  تنفيذ  يف   -
ليتمكنوا من إعادة االندماج يف سوق الشغل.. )االعتامدات الخاصة بهذا 

الربنامج مرصودة حسب ترصيحات املسؤولني(.
كيفية  مراجعة  مع  اإلدارة،  مجلس  رئاسة  عن  العامة  اإلدارة  فصل  - يف 
بيد  ليس  الحل  أن  علام  الجدارة.  حسب  اإلدارة  مجلس  أعضاء  اختيار 
شخص ال«ر. م.ع« بل يف فريق متكامل. ورمبا حان الوقت لتعيني أحد 
أبناء املؤسسة عىل رأس الّناقلة الوطنية، من العارفني بأرسارها ودعمه من 

الدولة واالتحاد. 
- إعداد business plan عىل أساس القدرة عىل االستجابة لتنامي الطلب 
عىل الناقلة، باعتبار ما سيحدث من »انفجار« للطّلب العاملي يف جميع 
أن رشكات  كورونا خصوصا  بسبب  االقتصاد  وركود  كساد  بعد  املجاالت 
تسجيل  حيث  من  سواء«  الهوى  »يف  جميعها  العامل  يف  الجّوي  الّنقل 

الخسائر.
الدولية  التحالفات  الطويل عىل االنخراط يف إحدى  العمل عىل املدى   -
للنقل الجوي مثل star alliance  وغريها بوصفها أداة تسويقية رضورية 
يف النقل الجوي )وهي صعبة ولكن ممكنة )الخطوط األردنية والكينية 

ودول أخرى أقّل من تونس نجحت يف ذلك( 

الخطوط  مثل  العاملية  الناقالت  أكرب  مع  اسرتاتيجية  رشاكات  عقد   -
اإلماراتية )161 وجهة إىل 85 دولة( والقطرية )173 وجهة والرتكية )273 

وجهة اىل 125 دولة( االستثامر ليس له أيديولوجيا.
املقدرة  ضعف  إىل  بالنظر   low cost نشاط  بعث  يف  التفكري  ال  مل   -
)باعتبار  األجانب  حتى  أو  التونسيني  من  سواء  الناقلة  لحرفاء  الرشائية 

نوعية السائح(.
الرشكاء ألن  اختيار  والعبثية يف  الجوفاء  الشعارات  االبتعاد عن  - وأخريا 
  British airways(..العوملة مل تعد خيارا بل هي واقع وهي أيضا فرصة
مل تعد بريطانية و iberia مل تعد اسبانية و klm مل تعد هولندية.. وإمنا 

مملوكة جميعها ملالكني من جنسيات مختلفة... )عىل أي حال الخطوط 
بحتة  اقتصادية  العتبارات  جزئيا  ولو  للتفويت  قابلة  غري  التونسية 

وللتداعيات االجتامعية ألي تفويت(. 
يتأثر  التأقلم  عىل  بالقدرة  يتميز  التونيس  االقتصاد  أن  ندرك  أن  يجب 
برسعة سلبا وإيجابا وما علينا إال أن نشمر عىل سواعدنا ونعمل وكفى 
الشعبوية  ومن  البائسة  السياسة  من  وكفى  ايديولوجيا.  وكفى  عبثا، 
 Swiss الفارغة ففي ظل العوملة ال أحد محمّي من السقوط، عىل غرار

Air و sabena وPAN AM التي اضمحلت نهائيا من الوجود.
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»تاف« أنموذج صارخ على فشل الشراكة:

الوزير السابق مبروك كرشيد: 

ابتزاز الدولة ،امتيازات باملليارات،ووزير يرفض إمضاء عقود التفويت 
حسابات  عىل  »تاف«  رشكة  بها  قامت  التي  العقلة  أثارت 
ماهية  حول  والتساؤالت  الحرب  من  عاصفة  التونسية  الخطوط 
ابرز  إحدى  التونسية  الخطوط  عىل  تعقل  التي  الرشكة  هذه 
الرشكات العمومية أحد رموز السيادة. وقد أدت الحركة العبثية 
التي  الحقائق  من  سيل  بروز  اىل  الرشكة  إدارة  بها  قامت  التي 
أثارت لدى التونسيني تساؤالت عميقة حول عالقة القرار الوطني 
بسلطة املال وحول حجم الحظوة التي يحصل عليها املستثمرون. 
وقد جاءت الحقائق من وزير أمالك الدولة السابق مربوك كرشيد 
االتصال  وسائل  قدموا من خالل  ومدّونون  وإعالميون  ونشطاء 
أو  املثرية  الحقائق  من  الكثري  ويكشف  ودسم  ثري  االجتامعي 

لنقل يثري الكثري من التساؤالت. 
البداية بالتحايل

ويُذكر أن طبيعة املعامالت الرتكية يف ما يتعلق بالصفقات الدولية 
تقوم عىل التحايل واالبتزاز إذ تقدم الرشكات الرتكية املشاركة يف الصفقات 
الدولية أعىل سعرا وبعد الحصول عىل الصفقة تعمل عىل الضغط عىل 
الحجج. وتجدر اإلشارة  السعر مستغلة كل  الحكومة من أجل خفض 
إىل أن أغلب تعامالتهم تحصل يف البلدان النامية واملتخلفة لتتمكن من 
اإلعالمي  وقال  واإلغراءات.  للضغوط  ترضخ  التي  الحكومات  استغالل 
عبد السالم شقري يف فيديو عىل موقع التواصل االجتامعي ان هذا األمر 
النفيضة  اللزمة ملطار  يتعلق بعقود  التونسية يف ما  الدولة  حصل مع 
ومطار املنستري وحيث انطلقت »التاف« يف التبايك والتذمر منذ 2009 
وقال  املعاليم.  خفض  لطلب  مرة  من  أكرث  التونسية  الدولة  وراسلت 
شقري إن هذا األمر نفسه يف ما يتعلق بعقود السوق الحرة »فري شوب« 
إذا عىل سياسة  يف مطار تونس قرطاج ومطار جربة. فالرشكة تعتمد 
االبتزاز. ومن نتائج هذه السياسة أنها متكنت بالفعل من الحصول عىل 
تخفيض 65 باملائة من قيمة املعاليم املدفوعة للدولة سنويا وهو مّس 
جوهري بطريقة احتساب املعاليم. فبعد أن كانت »التاف« مطالبة بأن 
تدفع للدولة التونسية معاليم مرتبطة بعدد املسافرين إضافة إىل حد 
أدىن مضمون بقطع النظر عىل حجم املسافرين تّم إلغاء هذا الرشط 
هذا  يف  اإلشارة  وتجدر  زهيدة.  مبالغ  للدولة  تدفع  الرشكة  وأصبحت 

الصدد إىل أن االتحاد العام التونيس للشغل قد عارض هذا القرار الذي 
يعترب مّسا من السيادة وتفويتا يف املال العام.  

غموض 
الغموض  لقد مثلت مامرسات رشكة »تاف« حالة مستدامة من 
والريبة انطالقا من تقديم أسعار مغرية ثم الرتاجع عنها وصوال إىل 
إحداث فروع بهدف كسب مزيد الصفقات ولذلك فإن الحصول عىل 
ملحقني خاّصني بعقد اللزمة األصيل املتعلق باستغالل مطار النفيضة 
أكرث من تساؤل حول سبب  يثري  توقيت حساس  املنستري يف  ومطار 
إمضاء امللحقني يف فرتة االنتخابات الرئاسية والترشيعية. وملاذا قبلت 
حكومة السيد يوسف الشاهد بهذا األمر علام أن الرشكة ظلت تحاول 
طيلة 06 سنوات من أجل الحصول عىل هذين العقدين ولكن جّل 
أكتوبر  يف  الشاهد  يوسف  قبلت حكومة  أن  إىل  رفضت  الحكومات 
انتهاء عهدتها. وتجدر اإلشارة يف هذا  أيام قليلة من  2019 اي قبل 
الصدد إىل أن وزير أمالك الدولة كرشيد رفض إمضاء هذين امللحقني 
الشكل  مستوى  فعىل  الغموض.  من  الكثري  حولهام  يحوم  اللّذيْن 
ان  إىل  شقري  السالم  عبد  فيديو  ومنها  إعالمية  مصادر  تشري  عقدي 
إمضاء العقدين من قبِل رئيس الجمهورية وهو ما يعني رضورة أن 
يكون كل ملحق ممىض بأمر رئايس فهل أمىض الرئيس قيس سعيد؟ 

امتيازات باملليارات
التونسية مع الرشكة ليس فقط  الريبة يف تعامل الحكومة  إن ما يثري 
الشكل بل املضمون الذي مينح امتيازات كربى للرشكة. ومن االمتيازات وفق 
اإلعالمي عبد السالم شقرون هي الحرية التي منحت للمؤسسة للترصف يف 
تسيري املطار. ومن ضمن صالحيات التسيري، السامح للرشكة بإقرار رضيبة 
عىل كل راكب يدخل املطار وقد قامت »تاف« برفع هذه الرضيبة بالنسبة 
السياحة  بتنافسية  أرض  مام  أورو  أربعة  بقيمة  العاملية  الرشكات  كل  إىل 
مليون   12 تصل  خيالية  أرباح  من  املذكورة  الرشكة  مكن  كام  التونسية. 
دينار سنويا دون ان تبذل اي جهد وباختصار فإن جملة الفصول املوجودة 
يف امللحقني متنح للمؤسسة املذكورة فرصة للحصول عىل املاليني دون أي 
تكلفة ومن االمتيازات التي منحت »للتاف«، هي إعادة جدولة الديون من 
قبل ديوان املواين الجوية يف الوقت الذي قامت فيه الرشكة بالعقلة عىل 
حسابات الخطوط التونسية. والحقيقة أن كّم الغموض املحيط باملؤسسة 
التقارير األحكام  الكثري من  بالتدريج عرب  يتبنّي  الدولة بدا  وتعامالتها مع 

الصادرة يف حقها والتي ستكون محّل متابعة.
الشراكة الخراب

وقد يكون من املهم التذكري ان منح تسيري مطار النفيضة لرشكة »تاف« 
يف إطار عقد لزمة جاء نتيجة سياسة التحرير االقتصادي التي كانت تقوم 
بها الدولة التونسية والتي رشعت يف التفويت يف املؤسسات العمومية او يف 
جزء من نشاطها لفائدة الخواص أو الرشكاء االسرتاتيجيني. وقد يكون أمنوذج 
واملستثمرون  فالرشكاء  الخيار.  هذا  فشل  عىل  قويا  شاهدا  »تاف«  رشكة 
التي  القطاعات  تطوير  اىل  وال  الوطنية  املصلحة  خدمة  إىل  يسعون  ال 
يستثمرون فيها )رغم ان هذا األمر مفرتض فيهم( بل يهتمون بالربح والربح 
األقىص وهذا ما يؤدي يف النهاية اىل إلغاء كل إمكانية للتطور والنمّو إذا 
ما تصادمت مع مصلحة رأس املال وأصحابه. وقد تكون املرضة الحاصلة 
من التعامل مع رشكة »تاف« يف مجال إدارة املطارات وتسيري السوق الحرة 
تنبيها قويا للحكومة برضورة تجنب الخيار السهل الذي يؤدي إىل التفويت 
الفساد  أمام  واسعا  الباب  وفتح  العام  املال  وإهدار  الوطنية  السيادة  يف 

وسوء استغالل النفوذ.   

ملحقو الّلزمة مضرون بمصلحة تونس وستون مليون دينار يف مهب الريح
أن  السابق مربوك كرشيد  الدولة  أمالك  اعترب وزير 
عىل  تأثرياته  إىل  نظرا  خطريا  ملفا  يعد  »التاف«  ملف 
السيادة الوطنية وعىل مدخرات الدولة. وبنّي ان عالقة 
»التاف« بالدولة التونسية يشوبها الكثري من املخاتلة مام 
أدى إىل الرضر مبصلحة التونسيني. وقدم مربوك كرشيد 
الحكاية  انطلقت  إذ  الرشكة  ملف  حول  معطيات  عدة 
بعقدي الالزمة الخاصني باستغالل مطار املنستري ومطار 
سنة   40 العقدين  مدة  وتدوم   .2009 سنة  النفيضة 
 .2009 سنة  النفيضة  مطار  استغالل  بداية  من  انطالقا 
ورشح أن العامل شهد أزمة يف مستوى الطريان من 2008 
إىل 2010 ثم جاءت الثورة التونسية لتحصل بعدها عدة 
بهذه  تعللت  الرتكية  الرشكة  أن  وبنّي  إرهابية.  عمليات 
الظروف وطلبت من الدولة التونسية تخفيض املعاليم 
املستوجب دفعها لصالح ديوان املواين الجوية التونسية 
بنسبة الثلثني. وقد قامت حكومة الرتويكا سنة 2012 يف 
وقّرر  للغرض  وزاري خصص  مجلس  بعقد  الوقت  ذلك 
اتخاذ  ورغم  املطلوبة.  بالنسبة  املعاليم  خفض  املجلس 
القرار الوزاري فإنه مل يعرف النور إىل سنة 2016 غري أنه 
األتراك وإرصارهم عىل  السفراء  لضغط  موضوعا  أصبح 

تطبيقه. 
ضغط دبلوماسي

وتحدث الوزير السابق ان معرفته باملوضوع تعود إىل 

كون وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية هي من أعدت 
امللف منذ البداية وهي من متلك امللف وقال إن الوزارة 
كانت محّل ضغط كبري من الجانب الرتيك الذي أرص عىل 
تطبيق االتفاق وقال كرشيد إنه التقى سفري تركيا يف ثالث 
اجل  من  الخارجية  وزارة  عن  ممثل  بحضور  مناسبات 
املوضوع نفسه بل إن السفري الرتيك هو أول سفري يلتقيه 
بصفته وزيرا ألمالك الدولة وإن أول ما طرحه السفري هو 
السابق  الوزير  وقال  بالـ»التاف«  الخاص  االتفاق  تفعيل 
االتفاق متعلال بحّجتني وتتمثل األوىل،  إنه رفض تطبيق 
يف أن القرار ميّس ديون الدولة التي ال ميكن التخيل عنها 
إال مبقتىض قانون يعرض عىل الربملان وال ميكن ملسؤول أو 
وزير أن يتنازل عنها مبقتىض قرار وزاري، وذلك استنادا إىل 
الفصل 25 من مجلة املحاسبة التونسية. أّما السبب الثاين 
فيتعلق باالختصاص إذ اعترب وزير أمالك الدولة السابق 
ان امللف يجب أالّ يكون من اختصاص وزارة أمالك الدولة 
بل يجب أن يكون من اختصاص وزارة النقل باعتبار أن 
املطارات من مشموالت وزارة النقل. وذكر الوزير السابق 
التونسية من  للدولة  املستوجبة  املعاليم  قرار خفض  إن 
ِقبَِل التاف إن طبق سيؤدي إىل خسارة الدولة التونسية 

لحوايل 60 مليون دينار.
أساليب تركية

اآلن  به  القيام  يجب  ما  أن  السابق  الوزير  واعترب 

املجلس  عىل  قانون  مرشوع  الوزاري  القرار  عرض  هو 
التفاوض  بإعادة  سيسمح  ما  وهو  سيسقط  انه  مؤكدا 
ان  وبنّي  صحيحة.  أسس  عىل  و«التاف«  الحكومة  بني 
التعامل قائم عىل  املستثمرين األتراك لديهم أسلوب يف 
الخديعة واملخاتلة إذ يقومون يف البداية مبجاراة الجانب 
املطامح  سقف  ويرفعون  الوعود  ويقدمون  التونيس 
ليقوموا بعد ذلك باالتفاق عند التطبيق وبإعادة صياغة 
الرشوط وجعل الجانب التونيس يخرس من الصفقة. وقال 
غري  املعاليم  يف  النظر  بإعادة  الرتيك  الجانب  مطالب  إن 
منطقي نظرا إىل أن الصفقة متتد عىل 40 سنة ومل ينفذ 
منها غري ثالث سنوات وهي مدة قليلة جدا مقارنة مبدة 
العقد ولذلك فإن طلب املراجعة يخفي هذه النيّة املبيّتة 

لاللتفاف.
إضرار باملصلحة الوطنية

مؤكدا   2019 اتفاق  حول  السابق  الوزير  وتحدث 
قراءة  عىل  بناء  جاء  أنه  وبنّي  تونس.  مبصلحة  يرّض  أنه 
تتضّمن  ألنها  مغلوطة  قراءة  وهي  للقانون  خصوصية 
تنازال عن حقوق الدولة التونسية. واعترب ان قرار »التاف« 
ألنها  إجحاف  التونسية  الخطوط  حسابات  عىل  العقلة 
به  تدين  الذي  املبلغ  بأضعاف  التونسية  للدولة  مدينة 
التونسية  الخطوط  التونسية. وقال إن وضعية  للخطوط 
يف عالقة بالتاف تعكس ضعف الدولة وال مباالة املسؤولني 

السفراء  وعن  والسياحة.  بالنقل  مرضّة  وضعية  وهي 
التونسية  للخطوط  املقالة  العامة  باملديرة  التقوا  الذين 
بني أنهم سفراء الدول التي يساهم رجال أعاملها يف رأس 
مال التاف وهم سفري الواليات املتحدة األمريكية وسفري 
فرنسا وسفري تركيا. وقال إن مطار النفيضة مهّم جدا ألنه 
بُني ليستقبل الرحالت الطويلة من أوروبا والرشق العريب، 

ليكون بعد ذلك منّصة للذهاب نحو افريقيا الوسطى.

* طارق السعيدي
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تُحسد  ال  أوضاعا  التونسية  الخطوط  تعيش   *
اجتماعي  كشريك  االتحاد  متابعة  خالل  من  عليها، 

للوضع كيف تفسر هذه الوضعية؟ 
بقية  مثل  مثلها  عمومية  مؤسسة  هي  التونسية  الخطوط   -
املؤسسات األخرى تعيش مشكال دامئا وهو مشكل حوكمة إذ ال توجد 
يتم تسيريها مببدإ  بل  الترصف  للحوْكمة ولحسن  اي معايري واضحة 
اليوم ليومه. والحقيقة ان هذا األمر مفهوم إذ تعاقب عىل الخطوط 
10 رؤساء مديرين عاّمني و11 وزيرا وهو ما يعكس عدم  التونسية 
للحوْكمة  اسرتاتيجية  وجود  عن  الحديث  معه  يصعب  كبري  استقرار 
عىل  تعيش  املؤسسة  فإن  ولذلك  األهداف  ومحددة  املعلم  واضحة 
وقع فشل يف مجال الحوْكمة والترصف. إضافة إىل ذلك، كان لجائحة 
رشكات  بقية  مثل  مثلها  املؤسسة  نشاط  عىل  كربى  تأثريات  الكورنا 
الطريان يف العامل وقد يكون من املهم اإلشارة إىل أن الرشكة تشتغل 
املتعاقبة  الحكومات  لدى  سياسية  إرادة  بغياب  متّسم  عام  إطار  يف 
جعلت  العوامل  هذه  كل  العمومية.  املؤسسات  إصالح  اىل  تهدف 
للكثري  الذي يخضع  اليومي  التسيري  بواقع  التونسية تعيش  الخطوط 
من التأثريات ومنها االجتهادات الفردية للمسؤول األول أو التدخالت 

الحكومية وحتى التدخالت السياسية يف بعض األحيان.
التونسية  الخطوط  إىل  تشري  أرقام  هناك   *
قادرة  الطائرات ومع ذلك هي  نقص كبري يف عدد 
على تحقيق األرباح، حسب رأيك، هل يؤدي إصالح 
خلق  إىل  يؤدي  التجهيزات  إىل  والعودة  الطائرات 

التوازن املالي؟     
- لقد تحدثت عن الوضع الهيكيل للخطوط التونسية الذي يجب 
أن يضاف إليه الوضع اإلقليمي وخاصة الوضع يف ليبيا وتأثرياتها عىل 
مهّم  سوقا  املذكور  الوضع  نتيجة  فقدت  التي  التونسية  الخطوط 
كان يدّر عليها أرباحا مهمة. ونتيجة لذلك ولجائحة الكرونا والظرف 
االقتصادي العام تراجعت أرباح الرشكة إىل ان اختلت توازناتها املالية 
وأصبحت غري قادرة عىل خالص املزودين وهو ما أثر عىل األسطول 
االستجابة  عن  عاجزة  الرشكة  فأصبحت  كبري  بشكل  تراجع  الذي 
للطلبات املوسمية والظرفية مثل الطلبات الخاصة مبوسم الصيف بعد 
رفع الحجر الصحي يف اغلب البلدان. فاملشكل إذا يكمن يف الحوْكمة 
ويف القدرة عىل وضع اسرتاتيجية لتسيري املؤسسة وهو ما ميكن من 
القانونية  الرتسانة  ان  األمر  يف  الغريب  املشاكل.  هذه  مثل  تجنب 
وتعقيد اإلجراءات يعطل إمكانية إيجاد الحلول فعىل سبيل املثال تّم 
التونسية والبحث  التابعة للخطوط  إيقاف مدير رشكة »التكنيكس« 
معه كم تّم التحقيق مع عدد من األعوان بسبب قرار اتخذته اإلدارة 
املزودين توقف إمداد  نتيجة لعدم خالص  الطائرات  متعلق بإصالح 
تستغل  ان  اإلدارة  قررت  الواقع  هذا  وملواجهة  الغيار  بقطع  الرشكة 
عنه  يعرب  ما  وهو  آخر  عدد  إلصالح  الطائرات  من  عدد  غيار  قطاع 
»بالرتيش« وهي تقنية مستعملة يف اغلب رشكات الطريان. هذا القرار 
القضايئ.  التتبع  للقانون ويستوجب  اعتربته دائرة املحاسبات مخالفا 

والحقيقة أن الطرف النقايب اعتربه إجراًء زاد من إرباك سري املؤسسة 
ولذلك طالبنا يف عدة مناسبات بإصالح املؤسسة.

عن  املسؤول  هو  االتحاد  ان  يعترب  من  ثمّة   *
الوضع الحالي للناقلة الوطنية وذلك عرب الدفع نحو 
إغراقها بعدد كبري من العمال واألعوان فما تعليقك؟

- هذا الكالم مردود عىل أصحابه لسببني، أولهم ان عدد العمل 
مرتفع نسبيا مقارنة بعدد العمل يف التجارب املشابهة ولكن ما يغفله 
العاملني يف مجال  بأجور  مقارنة  األجور زهيدة جدا  ان  الجميع هو 
مبختلف  الرشكة  ألعوان  املخصصة  األجور  كتلة  فإن  وبذلك  الطريان 
أصنافهم والذين يعدون باآلالف ال ميّكن من خالص أجور 200 عون  
يف رشكة أخرى وثانيا فإن ارتفاع عدد العمل حصل بعد الثورة وهو 
نتيجة لقرار وقف املناولة يف القطاع والعام والوظيفة العمومية. فقد 
كانت املؤسسة تعّول عىل خدمات رشكات املناولة الذين وقع ترسيمهم 
بالرشكة بعد الثورة. ورغم االرتفاع يف عدد العمل فان األجور مل متثل 
عبئًا عىل توازنات املؤسسة نظرا إىل ضعفها ونظرا إىل أن التوازن املايل 
ال يخضع لعدد العمل بل لنسبة تعبئة الطائرات ومرتبط مبدى وجود 
حول رضورة  الحديث  إىل  أخرى  مرة  يحيلنا  ما  وهو  تسويق،  إدارة 
فان  ذكرته  ما  كل  إىل  وإضافة  والترصف.  للتسيري  اسرتاتيجية  وجود 
الطرف النقايب طالب منذ سنتني بتحديد قامئة األعوان الزائدين عن 
الحاجة من اجل النظر يف وضعيتهم ولكن اإلدارة مل متدنا بتلك القامئة. 
وملمّا  قويا  اجتماعيا  شريكا  االتحاد  باعتبار   *
بتفاصيل وضع الخطوط التونسية ما هي تصورات 

اإلصالح التي يراها؟
- هناك عدة مستويات أوال اإلصالح اآلين العاجل الذي ميّكن من 
إنقاذ املؤسسة من وضعها املايل الصعب حتى تتمكن من االستمرار 
وهذا يكون بضّخ التمويل الرضوري من اجل ان تكون جاهزة للموسم. 
أما اإلصالح اآلجل فهو اإلصالح الهيكيل العميق الذي يستوجب إصالح 
حوْكمة وطريقة تسيري الناقلة الوطنية ويف هذا اإلطار ال بّد من فتح 
الخطوط الجديدة وتحريك الخطوط القدمية ومنها خط ليبيا، علم أن 
مطارنا يف موقع مهّم واسرتاتيجي يعترب بوابة أفريقيا وهو ما يعطي 
للخطوط التونسية قدرات تنافسية يف هذا املجال. كم يجب التفكري 
يف تطوير الشحن يف الخطوط التونسية الذي ميثل مصدرا أوفر للمل 

والربح هذا ما يستوجب أيضا اسرتاتيجية تجارية واضحة.
* ما مدى تأثري الجانب السياسي يف واقع الناقلة 

الوطنية؟
يف  جعلنا  ما  وهو  اسرتاتجي  تونس  موقع  أن  ذكرت  قد  كنت   -
مطمع من الرشكات العاملية وخاصة الجانب القطري والرتيك. ومبا أن 
هذين الطرفني لديهم حلفاء يف الحكم، فإن كل مسؤول يقع تعيينه 
عىل رأس الناقلة ال يبحث عن حلول بل يفكر ويعمل عىل التوجه نحو 
حّل الرشيك االسرتاتيجي وهو ما يعني إدخال القطريني واألتراك. ويف 

اعتقادي فإن عدم اإلصالح ومساعي اإلفالس تصّب يف هذا االتجاه؟
* هل يمكن القول إن تعيني ألفة الحامدي جاء يف 

إطار هذا التوجه؟
العامة  املديرة  الرئيسة  سلوك  ولكن  األمر  بهذا  الجزم  ال ميكن   -
طيلة الفرتة مثري للشكوك حول نواياها وحول أسباب تعيينها. فلنتذكر 
النقالة  جميعا أن االتحاد هو من طالب برضورة تعيني كفاءة تنقذ 
الكفاءة  أنها  عىل  الحامدي  السيدة  الحكومة  لنا  فقدمت  الوطنية 
باإلصالح  اهتممها  يؤكد  ما  نَر  مل  للمسؤولية  توليها  خالل  املرجّوة. 
نقايب  كطرف  أننا  وأعلمك  لإلنقاذ.  الكربى  العناوين  إىل  والتوجه 
منحناها شهرا ثم اجتمعنا معها يف ثالث مناسبات من ضمنها االجتمع 
بحضور وزير النقل وكنا نأمل يف أن يتّم مدنا بربنامج إصالح املؤسسة، 
النقابيني حول  أثار شكوك  ما  ماطلتنا وهو  أنها  ما حصل هو  ولكن 
وجود برنامج إصالح. بعد ذلك جاءت مسألة العقلة لنكتشف جميعا 
ملوسم  اإلعداد  ألن  املؤسسة  إنقاذ  عىل  قادر  غري  مسؤول  إزاء  أننا 
انه سيكون ناجحا وهو ما يفرتض  التوقعات إىل  الذي تشري  الصيف 
تثري  العقلة  مسألة  ان  والحقيقة  يحصل.  مل  هذا  ولكن  عليه  الرتكيز 
أكرث من تساؤل حول جدية الحكومة يف إنقاذ املؤسسة فقد كان من 
املفروض أن تقوم بضّخ التمويل الالزم لدعم املؤسسة خاصة أن األزمة 

ناتجة عن أسباب خارجة عن إرادتها. 
* كيف وصلت األمور إىل حد العقلة؟

- منذ سنة 2009 منحت الدولة التونسية مؤسسة »تاف« الحق 
يف استغالل مطاري النفيضة واملنستري. وتقوم الرشكة بكل الخدمات 
يف  تحّط  طائرات  التونسية  للخطوط  فإن  الحال  وبطبيعة  األرضية. 
املطارين املذكورين وهو ما يعني الحاجة اىل خدمات رشكة »تاف« 
ويبدو أن الرشكة كانت تقوم بالفْوترة بطريقتها الخاصة دون معايري 
واضحة وهو ما يستوجب تدقيقا ماليا معمقا من أجل معرفة سبب 
ارتفاع  التونسية اىل ذلك املستوى. وإضافة إىل  ارتفاع ديون خطوط 
قيمة دينها تجاه الخطوط التونسية فإن الرشكة طالبت بخفض املعاليم 
بل وتعويضها عن الرضر الحاصل نتيجة انخفاض النشاط. وكأنها تلوم 
أننا  الحقيقة  اإلرهابية  العمليات  وعىل  الثورة  عن  التونيس  الجانب 
ملسا نوعا من املحاباة واملرونة يف تعامل الحكومات منذ الرتويكا إىل 
اآلن مع هذه الرشكة. ويف اعتقادنا أن هناك أشياء مخفيّة وراء كل ما 
تعني  فالعقلة  عليها،  الغالب  هو  السيايس  الطابع  يكون  قد  يحدث 
حجب األجور وهو ما يعني خلق البلبلة واالضطراب االجتمعي وقد 
يكون هذا األمر مدبرا من أجل رضب صورة النقابات واالتحاد العام 

التونيس للشغل.

الغزالة يف حاجة إىل مسؤول ُكْفء يقود عملية إنقاذها واالحتاد منفتح عىل اإلصالح
األخ محمد الشابي الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل 

العقلة  نتيجة  التونسية  الخطوط  عرفتها  التي  األحداث  إثر 
وما لحقها من إشكاليات وإقاالت، رأينا يف جريدة الشعب ان 
نبحث يف واقع املؤسسة العمومية األبرز يف بالدنا. وباعتبار 
التونيس  الخطوط  يف  وفاعل  قوي  النقايب رشيك  الطرف  ان 
ودميومتها  املؤسسة  مصلحة  عىل  وغيور  مسؤول  وطرف 
الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  الشايب  محمد  األخ  التقينا 
اإلصالح  ورؤية  املؤسسة  واقع  عن  ليحدثنا  بأريانة  للشغل 

التي يراها االتحاد العام التونيس للشغل.

* لم نر من الحامدي ما يؤكد اهتماما 
بالتوجه نحو العناوين الكبرى لإلصالح

* حاوره طارق السعيدي

مشكل الخطوط التونسية يف غياب الحوكمة وإسرتاتيجية للتصرف
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الطايع الهراغي 
        

كّل  // كالها وحّتى سامها  بدا من هزالها  »لقد هزلت حتى 
مفلس«. 

الّسياسّية املستفحلة يف تونس  مل يعد الحديث عن الفوىض 
يتزّعم  من  هو  ذاته  الحاكم  فاليمني  للمعارضة،  تهمة  الّثورة 
بالتعطّل  ويدمغه  به  ويشّنع  الّسيايّس  الفعل  عىل  »الهجوم« 
واالنسداد والعبث، مع الّتاشق بالّتهم بني مكّونات املنظومة 
هو  والّتخوين  باملثالب  الّتنابز  بات  حّتى  الحاكمة  الّسياسّية 
العنوان األبرز لحالة العطالة املتناسلة تنسل األزمات. مشهد 
يرقى إىل مستوى ما كانت تعيشه بعض القبائل املتناحرة -ويف 
أشنع الّروايات أسطرة ومبالغة- ملّا كان مجرّد ثأر غبّي يشكّل 
سببا وجيها إلشعال حرب عىل مدار سنوات ويولّد من األحقاد 
ما يعجز الزّمن عن محوها بل ويحّولها إىل عجيبة من عجائب 

كّل مرص وبديعة من بدائع كّل دهر. 

الّناجمة عن انتشار جائحة كورونا اإلحجام  الّسياسيّة  البليّـة 
عن التّفكري التي فرِضت عىل تونس -املريضة بنخبتها واملنكوبة 
أورده  ما  تفوق  الفشل-  مقّومات  كّل  امتلكت  ثالث  برئاسات 
اآلثار  »عجائب  كتابه  يف  الجربيت  الرّحامن  عبد  املرصّي  املؤّرخ 
يف الّتاجم واألخبار«. وإذا كان الجميع -ميينا ويسارا، سياسيّني 
عجيب  من  مفارقة  )وهي  متّفقني  وإعالميّني-  وحقوقيّني 
املفارقات التي تطبع املشهد( عىل أّن جوهر الخالف بني رأيس 
الّسلطة التّنفيذيّة سيايّس بامتياز، وليس التّمتس بالّدستور غري 
ضحك عىل الذقون وتسويق لبضاعة من فرط فظاعتها انساق 
صانعوها يف إدانتها، فإنّه ال مناص من التّأكيد عىل تدّن الخطاب 
الّشكليّات  أصبحت  إذ  العبث  من  الّصفر  الّدرجة  مستوى  إىل 
االحتكام  فاستُبِدل  الّسياسيّة،  واإلجراءات  الّسلوكات  تحّدد 
الّسند  وبات  الّشوح،  بالّشوح ورشوح  باالهتبال  الّدستور  إىل 
غاية  إىل  »الفقهيّة«  الّسجاالت  تتحّول  عندما  املنت.  عن  بديال 
التّشيعات  منظومة  تفرغ  االعتباريّة  املغالبة  قوامها  الغايات 
عىل  الرببرّي  الهجوم  يتجمه  ما  ذلك  وعلويّتها.  أهميّتها  من 
أّن الفعل  الّدستور يف تحريف ممنهج مدروس ومقصود طاملا 
الّسيايّس ال تحكمه الّنوايا حتى الّنبيل منها وال مجال فيه لألبعاد 
املشهد  يف  املتحّكمني  عىل  حكم  كوبرنييّك  انقالب  األخالقويّة. 
بالتّنكيل مبا كانوا به متيّمني ويلهجون مبناقبه صباح  الّسيايّس 
سنوات  ثالث  »األّمة«  قّضت  الـذي  الّدستور  يُعّد  أمل  مساء. 
دستور  »أفضل  ميالده  وتتقّب  وتختصم  جرّاه  تسهر  كاملة 
أُخِرج للّناس«؟ أمل يُحتفل به تحت قبّة الربملان وبشكل كرنفايّل؟ 
اقتلعه  مبا  مزهّو  كّل  املبني،  بالّنرص  التّهان  الفرقاء  يتبادل  أمل 
الّضالل  من  »املنقذ  مرتبة  إىل  الّدستور  يُْعَل  أمل  مكاسب؟  من 
الجهات،  العزّة والجالل«؟ أمل تحتّج به عديد  والهادي إىل ذي 
وأحيانا دون موجب، إللجام كّل أفّاك مكابر وإفحام املحتّجني 
محاججة  كانت  وماذا  وطابعه؟  احتجاجهم  موضوع  كان  أيّا 
رئيس الحكومة -استئناسا مبا حفظه من وعن أسالفه- يف رّده 
عىل املتذّمرين واملنّددين بالتّجاوزات والتّضييقات التي الزمت 
أكرث من فعاليّة؟ أمل يكن جوابه أّن منطوق الّدستور ضمن كّل 
الحقوق -ما خفي منها وما ظهر- مبا يحول دون مجرّد التّفكري 
يف الحّد منها؟ يبدو أّن كالم اللّيل دوما ميحوه الّنهار. يكفي فقط 
والدة  ساعة  أصحابها  بهويّة  واألذكار  املدائح  سيل  استحضار 
الدّستور ومجابهتها بسيول التّقريض والتّنقيب عن كّل املثالب 

واقعيّها وافتاضيّها وحرب الّدستور مل يجّف بعد، لندرك فداحة ما 
ترتكبه »أّمة االختالف« عندما يعّوض التّجريب التّجربة.  

الّدستور نّص قوامه القراءة والتّأويل، كالم »وما يف الكون كالم 
يف  ابن عريب.  الّدين  عـن حّق محي  ذلك  ثبّت  كام  يُتَأّول«  ال 
مجابهته للخوارج ملّا رفضوا التّحكيم واعتامد القرآن فيصال يف 
حسم أمر األحّق بالخالفة احتّج عليهم عيّل بن أيب طالب بأّن 
املهزلة  تبلغ  الرّجال.  يستنطقه  وإّنا  لوحده  ينطق  ال  الكتاب 
مداها وذروتها ملّا يسّوق الفرقاء حسم املعركة -الّدستوريّة يف 
الّنجاة لالستقرار  أنّها حبل  الباطن- عىل  الظّاهر والّسياسيّة يف 
الّسيايّس والطّريق الّسيعة لتثبيت أركان هذه الّسلطة أو تلك 

مدخال للتّفّرغ لشؤون »األّمة«.

االرتداد الّسيايّس                                 
إنّها فعال ال مجازا رّدة سياسيّة واستهتار بحّق شعب أنجز ثورة 
وعلّق عليها كوما من اآلمال واعتقد أنّه خلّص الفاعلني الّسياسينّي 
من كّل املكبالت. إنّه االحتاب عىل االستئثار بالتّسلّط. ليست 
املعركة معركة كيفيّة إدارة الحكم لتحقيق استحقاقات معلّقة 
منذ ما قبل الثورة وتضاعفت يف العشيّة األخرية بل هو التّذايك 
واإلدارة  والتّشيعات  املؤّسسات  بتطويع  الّسلطة  اغتصاب  يف 
يزال يف حاجة  ال  إضايّف ملن  دليل  األزمة.  االستثامر يف  بعقليّة 
إىل دليل عىل أنّنا مل نغادر بعد مربّع االستبداد الذي يُراد له أن 
إىل  أصبح  الذي  االنتخاب  الّشعيّة، رشعيّة  باسم  ويُكرّس  يُدار 
البيعة أقرب وبها أشبه. ولنا يف شطحات رئيس الجمهوريّة عيّنة 
تطبيقيّة نوذجيّة عىل سياسة البؤس، خطاب مفتون بالزّخرف 
املنظومـة  ويشيطـن  أحدا،  يهّجن  ال  الجميع  يهّجن  البالغّي، 
)الّسيستام( وهو من إفرازاتها وأحد تعبرياتها ويف الّنسخة األكرث 
الّشعب  عنوان مكاشفة  الّسياسيّة تحت  للحياة  ترذيل  سلبيّة، 
أرعن  رخيص  توظيف  يف  الّسياسيّة  الطّبقة  )كّل(  كّل  بفساد 
إىل  مشدودة  سياقات  حكمته  الذي  يريد«  »الّشعب  لشعار 
ظرفيّة، زهو باحتكار تأويل الّدستور متثاّل لعقيدة دولة الفقيه 
وإرصار عىل االستئثار مبا يكرّس تفرّد مؤّسسة الرّئاسة بالقرار، 
فشل بدايّئ يف قراءة املشهد الّسيايّس الذي أفرزه وأفرز مكّونات 
فسيفساء الربملان تجّسم يف الرّهان األّول لرئيس الجمهوريّة عىل 
العصفور الّنادر الفخفاخ »زعيم« مكافحة الفساد ورافع الّشعار 
الفخفاخ  وضع  أن  فكان  ريشة«.  رأسه  فوق  أحد  »ال  الربّاق 
وحيد  عىل  الثّان  رهانه  يف  وتُرجم  ولرئيسه،  لنفسه  الفخاخ 
التي تفّرخ كفاءات متتلك  ابن اإلدارة  القرن -هشام املشييش- 
القدرة عىل ارتداء الجبّة املطلوبة للوضعيّة املطلوبة من الجهة 
كان  إذا  العمل  ما  ولكن  الّنعمة.  الحوزة صاحبة  ومن  املانحة 
الحزام الّداعم أضمن وأكرث أمانا ويشّجع عىل وهم التّخلّص من 
وصاية منصوصة حتّى لو كان بديلها وصاية جنيسة موصوفة. 
والوصاية  بالوكالة  أو  رسميّا  الحاكمة  الّتويكا  بدائع  يف  ولنا 
الّناعمة عيّنة تطبيقيّة ثانية. اصطفاف قطيعّي وراء قيس سعيد 
والتّباهي بكونه مرّشحها للرّئاسة واإلشادة بنزاهته ونظافة يديه 
ومروقه عىل الّسيستام حتّى أّن البعض مل يبخل بتعميده عىل 
الثانية باعتبار األوىل  رأس »الطّيف الثّورّي« الذي أنجز الثورة 
اإلعجاب  باب  ومن  الّشوائب.  من  تخُل  مل   2014- -انتخابات 
أحد  يجهلّن  ال  »أال  مبطلعها  وافتتانا  كلثوم  بن  عمرو  مبعلّقة 
علينا //  فنجهل فوق جهل الجاهلينا« مل يجد جامعة االئتالف 
الثوري بّدا من إتحافنا باكتشاف نظرّي: ثورة الّصندوق )2019( 
مع التّبشري بأنها ستدّشن عهدا جديدا يكنس األزالم )من ليس 

ما  لعلّه  بل  أكتوبر2019  قبل  تاريخ  ال  الرّئيس(.  شيعة  من 
قبل التّاريخ. التّاريخ الحقيقّي، التّاريخ الثّورّي الذي حسم مع 
»الّسعيد«  قيــس  وفاز  علينا  البدر  أقبل  يوم  انبلج  الجاهليّة 

باإلمارة والطّيف الثّورّي مبؤّسسة الربملان.         
الطّوائف مل تغادر مخيّلة »الفقهاء« فإّن   وألّن عقليّة ملوك 
واليته  عىل  واملتنطّعني  »الّسعيد«  قيس  من  املتملّصني  أّول 
واملشّككني يف موجبات إمامته هم »حرسه الثورّي« حاملا عجز 
عن ترويضه. والبقيّة تفاصيل يحكمها الفعل ورّد الفعل ونعرة 

تأديبيّة تغّذيها عقدة الثّار واملُغالبة.      

هوس الّتنّفذ                                             
ترتيب  بوعي يف  بامتياز ومختزلة  تونس سياسيّة  املعضلة يف 
شؤون الحكم وافتكاك آليات إرساء األريحيّة الّضوريّة للتنّفذ 
وتأبيد االستئثار بالّسلطة بتكيع املؤّسسات واإلنهاء مع ما تبّقى 
من »جيوب« املقاومة ومع الوهج الثورّي الذي ال يزال وسيظّل 
يسكنه الوفاء للثّورة ومقاصدها وأهدافها مّمن ال مصلحة لهم 
متبّعة  والحداثوّي-  -اإلسالموّي  بيمينها  الّتويكات  بقاء  يف 
يف  أطرافه  وتتذاىك  التّونيّس.  للمجتمع  التّنّفيّس  الجهاز  عىل 
الّشعيّة  تثبيت  يف  استامتة  أنّه  عىل  وتسويقه  متريره  محاولة 
والّدفاع  املؤّسسات  وتفعيل  الّدستور  وتحكيم  الّدولة  وحامية 
عنها للحيلولة دون الفوىض التي تنذر بفتح الباب واسعا أمام 

املجهول.
التّعامل والتّفاعل مع االحتجاجات األخرية قد  إذا كان شكل 
فضح هويّة الفريق الحاكم وحزامه الّداعم املعادي لكّل نفس 
ثورّي واملتربّم بكّل ما يذكّر بالثورة وميّت لها بأيّة صلة وكشف 
-إالّ ملن ال يزال يراودهم بعض الوهم- استحالة التّغيري والفعل 
التّعاطي  بدائيّة  فإّن  اإلغالق،  محكمة  منظومة  صلب  من 
-مبعطيات  بيّنت  قد  الحكم خصوصا  وأزمة  عموما  األزمة  مع 
التي يف  القلوب  األبصار وإّنا تعمي  وسياسات ال تعمي فقط 
تأزيم  يف  الحرصّي  ونجاحها  الحكم  منظومة  إفالس  الّصدور- 
األزمة وتفريخ األلغاز وتوليد أشنع املفارقات. ما الحّل؟ بالتّأكيد 
ال يكمن الحّل يف استعجال التّاريخ واللّهث وراء أرسع الحلول، 
بدايته وعي  الحّل  الحكم.  بتعّقب زالّت فريق  االكتفاء  وال يف 
وراهنيّة  وبأهميّة  بذاتها  للمفهوم[  الواسع  ]باملعنى  الّنخبة 
العمل  بأّن  القائلة  األوهام  الحاكم وتطليق  التّحّرر من خدمة 
من داخل املؤّسسات هو وحده القادر عىل التّغيري. يوم تكّف 
رجال  وظيفة  تأدية  عن  وثقافيّها  ونقابيّها  سياسيّها  الّنخب 
يوم  متريره،  عن  الّسلطة  تعجز  ما  لتمرير  والهرولة  املطايف 
والتذيّل  التّبعيّة  مع  وتقطع  الخاّص  لحسابها  الّنخبة  تنتصب 
للجهات الّنافذة تكون ساعة اندحار اليمني قد بدأت. دون ذلك 

شوك القتاد.                                                

مشهد ميلودرامّي يف تونس:             

تناسل األزمة وتذرّر الحلول    
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* عبد املجيد الجوادي )باحث يف التاريخ املحيل  وتاريخ تونس االجتامعي(

املسألة  لهذه  خصيصا  نرش  الذي  االصدار  هذا  يف  نفيس  عىل  آليت  لقد 
تناول احداث املدن املنجمية ـ املتلوي واملظيلة ـ التي جدت يومي 4 و5 مارس 
هذا  وباعتبار  الفرنسية  االستعامرية  السلطة  مبقاومة  عالقة  وذلك يف   19377
أن  أردنا  فإننا  االستعامري  الكيان  الحدث حلقة مفصليّة من حلقات مقاومة 

ننفض عنه غبار النسيان.
أما الدواعي التي دفعتنا إىل تناول هذا  البحث فهي عديدة: 

ومن أهم الدوافع التي جعلتني أحّب هذا املؤلف، هو االهتامم بالفئات 
العاملية التي احتلت وال تزال الدرك االسفل من اهتاممات مختلف التشكيالت 
االجتامعية واالقتصادية. ومن مرامي هذا البحث تحديدا هو متكني القراء من 
دراسة تأليفية خاصة بهذا الحدث التاريخي الذي بقدر ما كان مدويا يف التاريخ 

االجتامعي لتونس املعارصة بقدر ما لّفه النسيان والتجاهل.
الرابعة  الذكرى  احياء  يف  الرغبة  املوضوع  هذا  تناول  إىل  دفعني  كام 
والثامنني )84( لهذ الحدث مبا أن املجزرة متت يومي 4 و5 مارس 1937 وقد 
كانت لها ردود فعل مدوية داخل تونس وخارجها وان تناول هذا الحدث اليوم 
يعّد مسألة ملّحة ورضورية قصد ترسيخه يف ذاكرة األجيال الحالية يك ال تنىس 

تاريخا مفصليا خلده اجدادهم وكتبوه بعرقهم ودمائهم.
ومن أسباب االعتكاف عىل هذه الدراسة ايضا الخوض يف مسألة التاريخ 
املحيل من خالل عمل تأليفي يجمع بني العرض املبسط والتناول املدقق لفرتة 
مفصلية من تاريخ عامل مناجم قفصة بوصفه جزءا من تاريخ تونس العام إذ 

»ال تاريخ عام وشمويل دون تواريخ محلية«.
الخب   / الخطاب   / التاريخ  انتاج  يف  يتحكم  من  هي  السلطة  ان  ومبا 
التاريخ ـ ال ينتج بعفوية  واخضاعه لقوانني املراقبة واملنع واالنتقاء فهو ـ اي 
املتلوي  بأحداث  اهتاممنا  سيكون  لذلك  نفسه  ينتج  كان  لو  كام  ارتجالية  او 

املغازة«  مجزرة  او  »مذبحة  يعرف  ما  او   1937 مارس  و5   4 يومي  واملظيلة 
اهتامما بـ »التاريخ املبتور« ومبن أسقطوا من حساب التاريخ.

وباملثل فإن رد االعتبار للفئات املنتجة من عامة الناس: العامل والفالحون 
والرشائح املستضعفة او »ناس العمل« عىل حد عبارة ابن خلدون وانتشالهم 

من ركام النسيان الذي وضعهم فيه املؤرخون الرسميون.
علمي  تاريخ  »تأسيس  إىل  ـ  بامتياز  ـ  تسعى  اداة  يُعّد  التميش  هذا  ان 

موضوعي مييش عىل قدميه بدل امليش عىل رأسه«.
وحركات  وهبات  وانتفاضات  بثورات  يحفل  املعارص  تونس  تاريخ  ان 
احتجاج خلفت دويا كبريا والفتا، بيْد أنها ال تظهر اليوم يف ثنايا االسطوغرافيا اال 
بشكل باهت، بل نكاد نجهل كل يشء عن اهدافها ومراميها التي تم طمسها 
او تشويهها حني صور زعامئه كرشذمة من السفلة واالوباش والعصاة واملارقني 

والخارجني عن الجامعة والحال انهم أبطال »إال انهم ابطال بال تاريخ«.
إن هذا الهدف هو ما يشكل جوهر هذه الدراسة التي ال نروم من خاللها 
»الدفاع« عن هذه الطبقات العاملية املنجمية وال اىل ابراز امجادها يف نضالها 
النقايب واالجتامعي والوطني بقدر ما نسعى إىل فك ما لّفها من غموض وما 
جهة  من  املخزين  الرسمي  واملؤرخ  جهة  من  االستعامر  »دسائس«  من  شابها 

اخرى وما علق بها من »مسخ وتحريف«.
وحتى نلّم بعنارص املوضوع او الّدراسة قسمنا هذا البحث اىل ثالثة أبواب:

التي  واالجتامعية  النقابية  االوضاع  اجرتاح  إىل  فيه  سعينا  األول:  الباب 
عرفتها املراكز املنجمية يف ثالثينات القرن العرشين مبزين حداثة نشأة القرى 
املنجمية بجهة قفصة بوصفها »قرى استعامرية« برزت ارتباطا باستغالل الرثوة 
الباطنية ملادة الفسفاط وما نجم عن ذلك من تشكيل طبقة أُجراء أو كادحني 
رسعان ما انتظموا يف العمل النقايب بداية بالنقابات الفرنسية مرورا إىل نقابات 
محلية تونسية كتجربة محمد عيل الحامي مطلع العرشينات )1924 ـ 1925( 
وكذلك التجربة النقابية الثانية بقيادة بلقاسم القناوي )1936 ـ 1938( ارتباطا 

ببوز الثقافة العاملية وبداية تطور الوعي النقايب.
التشكيلة  ضمن  ـ  املنجمية  العاملة  الطبقة  ـ  الطبقة  هذه  نزّلنا  كام 
االجتامعية السائدة مركزين عىل »ثقافة الفقر« املتنامية وما رافقها من انفصام 
النقابية  التجارب  الكولونيايل رضب هذه  النظام  الطبقي مام يّس عىل  الوعي 
البنى  وهّز  رافقتها  التي  الزاوية(  ـ  )القبيلة  التقليدية  االنتظام  طرق  خلخلة 

االجتامعية والثقافية الحاضنة لها بتفكيكها واعادة تركيبها.
الباب الثاين: فقد عالجنا فيه جرائم االستعامر الفرنيس التي بلغت أوجها 
يف مارس 1937 إبان صعود حكومة الجبهة الشعبية إىل السلطة يف فرنسا، ومن 
اليسار والتي صدرت عنها ترشيعات اجتامعية  املفارقات انه يف عهد حكومة 
طالت أصداؤها شعوب املستعمرات، حصلت مجزرة املتلوي واملظيلة يومي 4 
و5 مارس 1937 الن اليمني الفرنيس ـ استشعارا للخطر ـ قد أمعن يف تعميق 
املكاسب  تطبيق  رافضا  قفصة  مبناجم  السجني«  »األرخبيل  مستضعفي  نهب 
االجتامعية التي نصت  عليها اتفاقية »ماتينيون« ومل يرد سحبها عىل املستعمرة 

تونس بدعوى ان السكان املحليني غري مؤهلني لذلك!
وعدنا إىل الذاكرة الشعبية )األشعار والقص الشعبي( وما خلدت من أقوال 

احتفاًء بهذا الحدث الذي ظل جرحا غائرا يف املخيلة الجامعية مل يندمل.
انه  إىل  التقديم  هذا  خامتة  يف  نشري  الثالثة  البحث  ألبواب  تحليلنا  بعد 
والتاريخ  الهستوغرافيا  مبحث  إطار  يف  التاريخية  املدرسة  امام  هناك  يعد  مل 
املحيل لسجن الجامعات السفىل »يف غيتو« النسيان واالنكار خصوصا يف زمن 
قدمت فيه املدارس التاريخية الغربية تقييامت حديثة وأعادت النظر يف قراءة 
تراكامت بحثية تتعلق بالفقراء واملهمشني وسكان  الدواخل واملرأة والعاطلني... 
ألن تاريخ هذه املجاالت النائبة بالخصوص يكتيس يف نظرنا أهمية قصوى يف 
بلد عامل ثالث أين يختلط السعي إىل التنمية والتقدم مع السعي إىل التقليص 

من التفاوت الجهوي والفوارق االجتامعية.

كتاب بمناسبة الذكرى 84 ألحداث مناجم قفصة بعنوان:

حفريات يف جرائم االستعمار الفرنسي
إحياء الذكرى 84 ألحداث المتلوي والمظيلة يومي 4 ـ 5 مارس 

إعالم من قسم الدواوين واملنشآت العمومية
لإلخوة الكتاب العامني لالتحادات الجهوية

يعلم قسم الدواوين واملنشآت العمومية كافة نقابات وأعوان امللكية العقارية بكافة الجهات انه تم 
االتفاق مع السيد وزير املالية عىل جلسة عمل يوم الثالثاء 02 مارس 2021 عىل الساعة الحادية عرشة 
صباحا للنظر يف بقية النقاط الخالفية الخاصة مبرشوع النظام االسايس الخاص ألعوان الديوان الوطني 

للملكية العقارية.
فاملطلوب التفهم وعدم تعطيل العمل إىل حني انعقاد الجلسة وتقييم نتائجها.

* عن الدواوين واملنشآت العمومية صالح  الدين الساملي

في صفاقس:

مؤتمر التعليم االساسي
يعلم االتحاد العام  التونيس للشغل بصفاقس كافة النقابات األساسية أّن املؤمتر التأسييس للفرع 
بـدار  العارشة صباحا  الساعة  للتعليم األسايس تقّرر عقده يوم السبت 13 مارس 2021 عىل  الجامعي 

االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.
ـ سيكون باب الرتشح ملن تتوفر فيه الرشوط القانونية مفتوحا من: 2021/03/02 إىل: 2021/03/099 

بدخول الغاية.
ـ أن يكون خالص االنخراط باالتحاد العام التونيس للشغل

ـ ان يكون متحّمال املسؤولية النقابية
ـ ان يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد عند الرتشح

توجه الرتشحات باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
يضم مكتب الفرع الجامعي امرأة عىل األقل وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر 

يف تاريخه.
يف صورة عدم تضّمن تركيبة املكتب التنفيذي املنتخب إلمرأة يتّم تعويض العضو الذي تحّصل عىل 

أقل عدد من االصوات باملرتشحة التي تحصلت عىل اكب عدد من االصوات.

بيان يف سليانة بعد االعتداء اللفظي 
الذي طال الكاتب العام

تعرض يوم 20 فيفري 2021 األخ الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بسليانة واالخ الكاتب العام املساعد 
املكلف بالنظام الداخيل للتهجم واالعتداء اللفظي باملعهد الثانوي املختلط بسليانة اثناء زيارة السيد وزير 
الرتبية لهذه املؤسسة من قبل احد املعروفني بعدائهم للعمل النقايب والنقابيني واملتحاملني عىل االتحاد العام 
التونيس للغل عىل مرأى ومسمع من الجميع. وهي مامرسة تندرج ضمن سلسلة الهجامت عىل االتحاد العام 
التونيس للشغل وقياداته ومناضليه يف اطار التحريض املتواصل وحمالت التشويه املغرضة التي تتعرض لها 

املنظمة.
 وعليه فان االتحاد الجهوي للشغل بسليانة يهمه ان يعب عن:

ـ إدانته الشديدة لهذا االعتداء وكل الحمالت املغرضة التي تطال ابناء قلعة حشاد ومناضليها مؤكدا التزامه 
اال ارصارا عىل مواجهة  تزيده  الدنيئة لن  املنظمة ومبادئها ورموزها وان مثل هذه املامرسات  بالدفاع عن 

هؤالء النكرات.
ـ حقه يف مقاضاة املعتدي

ـ دعوة سلط االرشاف اىل محاسبة املعتدي لتطاوله عىل النقابيني والتهجم عليهم يف فضاء تربوي دون ادىن 
احرتام للمؤسسة وزائريها.

إضراب يف الشؤون االجتماعية
تبعا لقرار الهيئة القطاعية للجامعة العامة للشؤون االجتامعية املنعقدة بتاريخ 17 فيفري 2021 ونظرا 
املهنية ملؤمتر  الالئحة  املضّمنة يف  واملزمنة  تعاطي وزارة اإلرشاف مع مطالبنا املرشوعة  الجّدية يف  إىل عدم 
فإن  املفاوضات  السبل الستئناف هذه  استنفاد كل  نوفمب 2019 وبعد  بتاريخ 27  املنعقد  العامة  الجامعة 
اعوان الشؤون االجتامعية بجميع اسالكهم يدخلون يف إرضاب عام بكامل الجمهورية أيّام 2 و3 4 مارس 2021.
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الحضوري  العام  اإلرضاب 
واالتصال  باإلعالم  للمكلفني 
مؤسسات  وسائر  بالوزارات 
الدولة، مركزيا وجهويا، واملعلن 
ليومْي 10 و11 مارس القادم، 
من  هو  وال  فراغ  من  يأِت  مل 
قبيل العبث أو فرضته أحداث 
اللحظة، وإمنا خالصة مراكامت 
حكومات  لسياسات  سلبية 
من  والتي  الثورة،  بعد  ما 
عناوينها البارزة التنكّر ألغلب 
الطرف  وإمعان  االتفاقيات 
أساليب  توخي  يف  اإلداري 
واملامطلة  والتسويف  املناورة 
أو  نية  أية  أمام  الباب  وغلق 
لتنقية  الجاّد  للحوار  محاولة 
وتصحيح  الشغلية  املناخات 
النقائص  وتاليف  املساوئ 
قطاع  يشهدها  التي  والهنات 
واالتصال  باإلعالم  املكلّفني 

ويكابدها أبناؤه وبناته.
يف  هم  باإلعالم،  فاملكلفون 
من  محرومون  الحال،  واقع 
أبسط الحقوق املهنية من ذلك 
أسايس«  »نظام  إىل  حاجتهم 
املطابقة  يحقق  محرتم  مهنّي 
مع املواصفات التقنية واملعايري 
املهنة  ملزاولة  املستوجبة 
اإلعالمية واالتصالية ومبا يحفظ 
ويضبط  القطاعيني  حقوق 
مهاّمهم ويحدد واجباتهم وهم 

منضوين  بني  وتأرجحا  تشتتا  يعانون  الذين 
صلب أمر حكومي فضفاض تجاوزته األحداث 
 2001 أكتوبر   02 يف  املؤرخ  الحكومي  )األمر 
املشرتك  بالسلك  الخاص  »األمر  بعنوان 
قسم  وبني  العمومية(،  باإلدارات  للصحافيني 
كبري من ذوي االختصاص الصحفي واالتصايل 
لكنهم مركونون إىل تصنيف إداري ال ينسجم 
املنوطة  ومهامهم  يتناغم  وال  أعاملهم  مع 

بعهدتهم.
ولعّل من أبسط الحقوق املهنية للمكلفني 
باإلعالم التي أُعلن جرّاءها اإلرضاب الحضوري 
يوصد حيالها  اإلداري  الطرف  انفك  ما  والتي 
يعمل  مهّمشة  وضعيات  تسوية  هي  الباب 
أصحابها لسنوات عديدة بصيغة عقود هشة 
قصمت  التي  القّشة  وهو  خدمات(،  )إسداء 

الفعل  واملفارقة يف  الخطاب  التناقض يف  وتكشف  فعال،  البعري  ظهر 
حيال مسائل االنتداب والتشغيل وتنقض رواية االنتدابات وفق الصيغ 

القانونية وتناقض أسطوانة: مل يعد وال مجال للتشغيل الهّش.
فام ينادي به القطاعيون عرب إرضابهم املرتقب ليس سوى حقوق 
أساسية من الحقوق الدستورية والشغلية املكفولة لهم، هذه الحقوق 
قسم  عن   2021 فيفري   22 اإلثنني  يوم  الصادر  البيان  تضمنها  التي 
اإلعالم والنرش باالتحاد العام التونيس للشغل والتي وردت يف نقطتني 

تتمثالن يف: 
- الرشوع يف تنقيح القانون األسايس للمكلفني باإلعالم واالتصال.

- تسوية الوضعيات املهنية الهشة املتّفق بشأنها.
الهّشة  الوضعيات  بتسوية  الخاص  االتفاق  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
وبحضور  االجتامعية  الشؤون  بوزارة   2020 نوفمرب   27 يوم  انتظم 
مختلف األطراف املهنية واإلدارية املعنيّة وكانت مثرته إمضاء محرض 
اتفاق بالتسوية ولكن االتفاق ظّل حربا عىل ورق ومل يلَق سبيال للتنفيذ 
من الطرف اإلداري الذي ظّل وفيّا ألساليب التسويف واملامطلة األمر 

الذي حدا بإعالن اإلرضاب الحضوري املعلن واملرشوع.

من  القطاعيون  يعانيه  ما  كثريا  يتجاوز  لإلرضاب  دعا  ما  ولعّل 
تعميمها  تّم  حقوق  من  املحرومون  وهم  مبكيالني  الكيل  أسلوب 
عىل سائر املنتمني إىل اإلدارة من ذلك استثناؤهم من حّق »الرتقية 
االستثنائية« بالتوازي مع تزايد نزيف »التكليفات من فوق الرؤوس« 
سلبية  ظواهر  إىل  إضافة  القانونية  الصيغ  غري  عىل  واالنتدابات 
متفاقمة من ذلك عشوائية اإللحاق وتداخل السيايس باملهني وذلك يف 
عالقة بارتباطات املهنة اإلعالمية واالتصالية التي يؤديها أهل القطاع 
بهذه األطراف. وباملحّصلة، فإن هذا اإلرضاب الحضوري املرتقب ليس 
لنيل حقوق مستوجبة طال  النضالية املرشوعة  الخيارات  سوى آخر 
انتظار تنفيذها، وهو رسالة من أبناء وبنات القطاع لتبيان منسوب 
السابقة،  املربمة  باالتفاقات  االلتزام  عدمه حول  من  والثقة  االحرتام 
إذا كانت هناك فعال رغبة صادقة من  خطوة ستكشف واقعيا عاّم 
الطرف الحكومي واإلداري٬ وسيكشف عاّم إذا كانت هناك مصداقية 
هذه  وركيزة  عمود  الذين هم  والعاّمل  املوظفني  مع  الدولة  ملمثيل 
الدولة، ومن أوكد أبجديات مصداقية الدولة اإليفاء بالتزاماتها تجاه 

منظوريها.
سننتظر وننظر، وإنا غدا لناظره قريب.

المكلفون باإلعالم:

اإلضراب آخر الخيارات..
* قيس العرقويب

وبعيدا عن اجواء الرتبية فسح املجال لحراك 
عىل  اطارات  ندويت  عقد  يف  متثل  آخر  نوع  من 
وحضور  الجهوي  االتحاد  بإرشاف  االهمية  غاية 
الذين عربوا  بالبلديني  الجامعتني وتعلقت االوىل 
عن مشاغل القطاع وابالغها اىل الهياكل املركزية 
عنها  حرض  التي  العامة  الجامعة  عرب  النقابية 
مثمرة  نقاشات  دارت  إذ  الخاميس  زياد  االخ 
بني  املربمجة  االتفاقيات  حول  احيانا  وساخنة 
فضال  االرشاف  سلطة  للبلديات  العامة  الجامعة 
مسألة  تتصدرها  والتي  الجهوية  املشاكل  عن 
والتي  العمومية  املصاريف  مراقب  مع  العالقة 

تعلق  ما  منها  خاصة  التوتر  من  يشء  يشوبها 
زياد  األخ  ما حذا حذوه  االجتامعية وهو  باملنح 
التساؤالت  من  جملة  عن  إجابته  عند  الخاميس 
العون  بالقانون االسايس ومنحة  يتعلق  ومنها ما 
البلدي واالمر 43/11 املنظّر للشهائد العليا واملنح 

الجامعية.
* تثمني وارتياح

عبد  االخ  وحضور  الجهوي  االتحاد  بإرشاف 
الله القمودي كاتب عام الجامعة العامة للاملية 
الدين  الوحييش وعز  ومساعديه االخوين مختار 
فعاليات  الجهوي  االتحاد  مبقر  دارت  الدخاييل 

لقطاع  الجهوية  االطارات  ندوة 
)التجارة،  مكوناته  بكل  املالية 
هذه  وغريها...(  واملالية  اإلحصاء 
بن  بلقاسم  األخ  افتتحها  الندوة 
التنفيذي  املكتب  عضو  احمد 
باملنستري  للشغل  الجهوي  لالتحاد 
الذي رّحب بالحارضين مؤكدا لهم 
بعناية  مشمولون  القطاع  ابناء  ان 
وطنيا  النقابية  القيادات  من  كبرية 
وجهويا مثّمنا دورهم  الطالئعي يف 
منظومة الدولة واقتصادياتها محيال 
الله القمودي  الكلمة إىل األخ عبد 

والذي خّصص حيّزا مهاّم من االجتامع اىل رشح 
بتاريخ  والحكومة  االتحاد  بني  املمىض  االتفاق 
هذا  يف  املنظمة  دور  وتثمني   2021 فيفري   6
االتفاق التاريخي ورشح مضامينه وآالت تنفيذه، 
كام مثّل االجتامع فرصة لطرح مشاكل األعوان يف 

اللوجستية  النقائص  بعض  والوقوف عىل  الجهة 
الساعة  بقضية  تعلق  ما  منها  وخاصة  والبرشية 
مزيد  عىل  الحارضون  أكد  إذ  كوفيد(  )جائحة 
الصحي  الربوتوكول  وتنفيذ  تطبيق  عىل  الحرص 

صلب املؤسسات وتوفري مستلزمات ذلك...

* حمدة الزباديقلق »البلديني« وارتياح يف »املالية« المنستير

تأجيل اإلضراب 
العام بوالية 
سيدي بوزيد

 
الحكومة  بقرص  انعقدت 
صلحية،  عمل  جلسة  بالقصبة 
باإلرضاب  التنبيه  برقية  إثر 
املنظامت  فروع  عن  الّصادرة 
بوزيد،  سيدي  بوالية  الوطنية 
تنفيذه  املزمع  من  كان  والذي 
فيفري   24 األربعاء  أمس 
رئيس  مستشار  بإرشاف   2021
بامللفات  املكلف  الحكومة 
التيساوي،  سليم  االجتامعية 
االجتامعية  الشؤون  ووزير 
وبحضور  الطرابليس،  محمد 
صدقي  محمد  الجهة  وايل 
فروع  وممثيل  بوعون، 

املنظامت الوطنية بالجهة.
حول  الجلسة  ومتحورت 
نقاش أهّم االنشغاالت التنموية 
التي مل  بالجهة وأهّم املشاريع 
واإلجراءات  اآلن،  إىل  النور  تَر 
اتخاذها  الواجب  والقرارات 
الجهة  أهايل  النتظارات  تلبية 
واملاسة  املوضوعية  والحاجة 
نهاية  يف  االتفاق  وتّم  إليها. 
عمل  جلسة  عقد  الجلسة عىل 
رئيس  السيد  بإرشاف  وزارية، 
الحكومة خالل األسبوع الثالث 
من شهر مارس القادم، لإلعالن 
عن جملة القرارات والخطوات 
العوائق  بتجاوز  الكفيلة 
دون  حالت  التي  والصعوبات 
لفائدة  املعلنة  املشاريع  تنفيذ 
باملجالس  بوزيد  سيدي  والية 
قّرر  كام  السابقة،  الوزارية 
الوفد املفاوض تأجيل اإلرضاب.

*األخ عبد الله القمودي *األخ بلقاسم بن احمد 

عىل قدم وساق ورغم جائحة »كوفيد« يتواصل العمل النقايب امليداين والهيكيل يف جهة 
املنستري ويف عديد القطاعات إذ شهد االسبوع املايض وما قبله حراكا كبريا يف قطاع الرتبية 
من خالل عقد عدد من املؤمترات الناجحة والنزيهة والشفافة يف التعليم االسايس وكذلك 
التعليم الثانوي يف مختلف املعتمديات وسط اجواء دميوقراطية  تنبئ مبزيد نجاح القطاعات 

وتألق املنظمة يف قادم األيام...
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الطرف النقابي يتحلى بالمسؤولية ويؤجّل اإلضراب في بلدية القيروان:

هل ستنتهي األوضاع املزرية للعمال ويلتزم رئيس البلدية 
بالقانون واالتفاقات؟

أّجل املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بالقريوان، االرضاب املزمع 
تنفيذه بقطاع البلديات يومي 24 و25 فيفري الجاري ملدة عرشة أيام، إثر 
جلسة صلحية انعقدت أول أمس الثالثاء ملزيد تعميق املفاوضات والحوار 

حول املسائل العالقة والخالفية.
وكانت الهيئة القطاعية للبلديني بالجهة املنعقدة يوم 11 فيفري قد نّددت 
البلدية وعدم احرتامه لتعهداته وتطبيق االتفاقات الوطنية  بتلكؤ رئيس 
والجهوية، كام نّددت باالوضاع املزرية لعامل بلدية القريوان وما يعانيه 
عامل بلدية القريوان املدينة من هرسلة متواصلة من ِقبَِل رئيس املجلس 
ولجوئه  العامل  بحقوق  الخاصة  القرارات  تطبيق  يف  تلّكؤه  ومن  البلدي 
اىل الحلول االمنية والتصعيدية عند أي مشكل يطرأ مع العامل وتعامله 

بفوقية تجاه البلديني.
وقد طالبت الهيئة القطاعية للبلديني رئيس البلدية باحرتام مامرسة الحق 
العملة  تخّص  التي  املسائل  يف  االجتامعي  الطرف  تجاهل  وعدم  النقايب 
العملة  تصنيف  وإعادة  املهنية  والسالمة  الصحة  حفظ  رشوط  وضامن 

حسب االمر عدد 485.
كام طالبته الهيئة بتنفيذ االتفاقات املربمة بني الطرف النقايب ووزارة االرشاف 
الصادرة يف الرائد الرسمي يف 24 نوفمرب 2020 الخاصة مبنحة العمل اللييل 
وااللتزام بالقطع مع املناولة وعدم التلّكؤ يف متكني عامل البلدية من بعض 

حقوقهم االجتامعية كاملقاسم االجتامعية واملنح اىل جانب التشديد عىل 
تسوية وضعية األعوان العاملني دون مستوى شهائدهم بتفعيل األمر عدد 

1143 لسنة 2016 والرتقيات املتخلّدة لسلك رياض األطفال.
* صربي الزغيدي

نّفذ أعوان واطارات املعهد الوطني لإلحصاء يوم 23 فيفري الجاري تجمعا 
التي  املزرية  الوضعية  احتجاجا عىل  بالعاصمة  املؤسسة  مبقّر  احتجاجيا 
بات يعيشها إداريا واجتامعيا وذلك مبشاركة املوظفني من جميع فروع 

املعهد بالبالد.
وسلطة  العامة  االدارة  مبامطلة  تندد  والفتات  شعارات  رفعوا  املحتجون 
االرشاف يف تحقيق املطالب املهنية للمعهد رغم املحارض املمضاة وتعاقب 
3 وزراء و3 مديرين عامني، كام قرروا الدخول يف اغتصام مفتوح اىل غاية 
غرة مارس وتنفيذ يوم غضب ثان يوم 2 من الشهر املقبل ومقاطعة كافة 
األعامل اإلدارية وامليدانية مبختلف فروع املعهد ما عدا امللفات الخاصة 
االداري  التسيري  طرق  مبراجعة  مطالبني  الداخلية،  للمناظرات  بالرتقية 

الخاصة لبعض املديرين املركزيني.
الكايت  الهاليل  مهدي  األخ  عرّب  »الشعب«  جريدة  به  خّص  ترصيح  ويف 
العام للنقابة األساسية للمعهد بتونس عن أسفه ملا آلت إليه األوضاع من 
العام ولعدد  للمدير  الخاطئة  السياسات  املعهد بسبب  توتّر وغضب يف 
املعهد دفاعا  أعوان وإطارات  املركزيني، كام حيّى نضاالت  املديرين  من 
اعتزام  عن  ترصيحه  يف  وكشف  كرامتهم،  وعن  املهضومة  حقوقهم  عن 
النقابية  الهياكل  مع  بالتنسيق  وذلك  تحركاتهم  يف  التصعيد  املحتجني 

لالتحاد العام التونيس للشغل.

توتر متواصل
وكان املعهد يشهد كمذ فرتة جوا من االحتقان املتواصل دفع  النقابات 
ديسمرب   23 من  بداية  امليدانية  األعامل  مقاطعة  إقرار  اىل  االساسية 
2020 إىل غاية 31 جانفي 2021 وحجب املعطيات يعدم متكني الرؤساء 
املبارشين يف اإلدارات الجهوية أو بإقليم تونس الكربى من املردود اليومي 

للمسوحات االجتامعية واالقتصادية.
وقد لقي هذا القرار تجاوبا من قبل الفرق امليدانية مبختلف الجهات رغم 
سياسة التهديد والرتهيب املنتهجة من املدير العام املدير اإلداري واملايل 

واملديرين املركزيني والجهويني تجاه األعوان.
العمل  تثمني  وعدم  والتسويف  املامطلة  سياسة  من  غاضبون  فاألعوان 
امليداين واإلداري ومن عجز املسؤولني عىل إدارة وتسيري مؤسسة بحجم 
املعهد  نقابات  مع  بناء  اجتامعي  وإرساء حوار  لإلحصاء  الوطني  املعهد 
اتخاذ  من  املركزيني  واملديرين  العام  املدير  قدرة  وعدم  للحوار،  ورفض 
القرارات وغياب تفعيل ٱليات الحوكمة الرشيدة وحسن الترصف يف املال 

العام.

مطالب مشروعة
للمعهد  املالية  املستحقات  أسايس ورصف  بنظام  املعهد  أعوان  ويطالب 
ووجود تعهد حسب محرض الجلسة الصلحية فيفري وجوان 2020، كام 
يطالبون بهيكل تنظيمي جديد بحكم تقادمه من سنة 2005، معرّبين عن 
استيائهم من التأخر املريب يف فتح املناظرات الداخلية 2019 و2020 مام 

ميثل عرقلة للمسار املهني لألعوان.
وعرضيني  وقتيني  أعوان  وضعية  تسوية  عىل  ايضا  يشددون  األعوان 
وحرمانهم مرارا من حقهم يف العمل الالئق بالرتسيم وتّم بفضل متابعة 
من املركزية النقابية تضمني هذه النقطة ضمن لجنة 5 زائد 5، مطالبني 
بتاريخ  االتفاق  محرض  وتطبيق  عمل  أيام   3 اقتطاع  عن  بالرتاجع  ايضا 
مراسلة  يف  ورد  ما  واحرتام  األجور  يف  بالزيادات  الخاص   2020 9سبتمرب 
السيد الكاتب العام للحكومة إىل وزير االقتصاد واملالية ومن ثَمَّ مراسلة 
هذه  يف  حّقهم  من  املعهد  أعوان  ميكن  مل  الذي  للمعهد  العام  املدير 

الزيادات.
من املشاكل االخرى التي يعاين منها أعوان املعهد عدم توفري الضامنات 
القانونية لفرق العمل امليداين وتعرضهم مرارا لالعتداء اللفظي والجسدي 
للفرق  خاصة  بروتوكول صحي  إعداد  وعدم  لذلك  قانونية  متابعة  دون 

امليدانية واالكتفاء مبذكرة مل تُرَاِع السالمة الصحية لألعوان.
كام ضّمنوا يف الئحة مطالبهم عدم املساس باملكاسب االجتامعية وإقرار 
منحة العمل اإلحصايئ واعتامد مبدإ التداول والحراك الوظيفي )وعد مل 
يقع من املدير العام( وسّن قانون إحصايئ جديد اىل جانب تركيز منظومة 
وإعداد  التصنيف  وإعادة  وجهويا  مركزيا  الوظائف  متعددة  الربمجية 
مدّونة خاصة بالعملة وتصحيح تصنيف البعض منهم. ومتكني الراغبني من 

سلك العملة من حقهم يف اإلدماج بالسلك التقني. 
للتعريف  واضحة  اتصالية  لسياسة  تام  غياب  من  املعهد  ويشكو  هذا 
وأمنّي غري مستقّر  امليداين يف ظّل وضع صحي  العمل  وتسهيل  بأعامله 
مختلف  يف  اللوجستية  الوسائل  لتحسني  املانحة  الجهات  مع  ولتعامل 

مقرات املعهد.
أو دوليا ومساهمته يف رسم سياسات  املعهد وطنيا  رغم عراقة وأهمية 
الدولة عىل املدى القصري والبعيد ومنها املخطط الخاميس للتنمية الذي 
تتعاطى  اليوم  الحكومة  فإن  للمعهد،  اإلحصائية  املعطيات  عىل  يعتمد 
ألعوانه  واإلنصات  وتطويره  به  للنهوض  رؤية  متلك  وال  باستخفاف  معه 

وإطاراته.
* صربي الزغيدي 

في يوم غضب وطني لموظفي المعهد الوطني لإلحصاء:

تمسّك بالحقوق وإصرار على الحوكمة وتطوير طرق التسيري
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الرديئة  األوضاع  عن  للرتاث  الوطني  للمعهد  االساسية  النقابة  كشفت 
أداء  وضعف  التسيري  سوء  بسبب  فرتة  منذ  املعهد  يشهدها  بات  التي 
إدارته، التي انقلبت عىل التزاماتها مع الطرف النقايب وتقاعست عن فّض 
اشكاالت املوظفني، الذين اضطر الكثري منهم إىل النقلة من مكان عمله 

أو فُرض عليه ذلك مثلام حدث يف متحف باردو ومخازن قرص السعيد.
اإلدارة بسبب  ِقبَِل  التّهم من  اىل هرسلة موظفني وكيل  األمر  كام وصل 
تدوينات عىل فايسبوك ما خلق جّوا من االحتقان والغضب يف صفوف 

املوظفني.
عىل  اإلدارة  بانقالب  نّددت  الرتاث  محافظي  لسلك  األساسية  النقابة 
وايضا  اللجان،  مختلف  يف  النقابة  ترشيك  وخاصة  واتفاقاتها  تعهداتها 
بتقاعسها غري املرّبر يف معالجة اإلشكاالت التسيريية يف مختلف املصالح 
التكوين  يف  الّسلك  أبناء  بحق  التمسك  أكّدت  كام  باملؤسسة،  اإلدارية 
الدورات  إجراء  طريقة  رفضها  عن  معربة  املهنيّة  قدراتهم  وتطوير 

التدريبية دون استشارة املعنيني باألمر ونقابتهم األساسية.
النقابة مسؤولية ما قامت به املرشفة عىل تسيري متحف  وحّمل مكتب 
باردو إلدارة املعهد، من مواصلة هرسلة املوظفتني حنان الرصاريف محافظ 

مستشار  محافظ  كريم  بن  ومجيبة  املتحفية  بالدائرة  الرتاث  مستشار 
الرتاث وتحويل خالفات إدارية اىل القضاء وسط عجز إدارة املعهد الوطني 

للرتاث عن معالجة ذلك داخليا.
كام حّمل اإلدارة مسؤولية تدهور األوضاع املهنية وما قد ينجم عن ذلك 
من إيقاف العمل، وتواصل انتهاك املواقع االثرية يف البالد عىل غرار املوقع 

االثري بقرطاج واالعتداءات التي طالت اعوان املعهد للرتاث.
هذا ويطالب الطرف النقايب بإعادة جميع املوظفني املطرودين تعسفيا او 
من تّم إجبارهم عىل النقلة اىل مواقعهم األصلية مبتحف باردو وغريها من 
مواقع العمل مع االعتذار ورّد االعتبار إليهم، مشّددا عىل وجوب إعادة 
املتاحف  ينظم  قانون  وسّن  الرتاث  حامية  مجلة  وتنقيح  املعهد  هيكلة 
ورضورة إرشاك النقابة يف معالجة هذه امللفات والتعجيل برتسيم االعوان 
شهادة  عىل  الحاصلني  الرتاث  محافظي  وضعية  وتسوية  املتعاقدين 
عن  دفاعا  املتاحة  النضاالت  كافة  لخوض  االستعداد  مؤكدا  الدكتوراه، 

حقوق وكرامة موظفي القطاع.
* صربي الزغيدي           

أوضاع رديئة في المعهد الوطني للتراث:

سوء تسيري، هرسلة للموظفني وصمت مُريب 
أمام االعتداءات على املواقع األثرية

وزارة الشؤون المحلية
والية قفصة 

بلدية السند

بالغ
يعتزم رئيس بلدية السند فتح باب الرتشح ملناظرة بامللفات لسد شغور خطة كاتب عام بلدية من الدرجة الثانية 

عىل األقل وذلك عن طريق النقلة او االلحاق.
الرشوط املطلوبة:

ـ مترصف او مهندس أشغال او رتبة مامثلة له اقدمية 5 سنوات يف هذه الرتب او متحصل عىل رتبة من الصنف 
الفرعي أ1

ـ له خطة رئيس مصلحة عىل األقل
يتوىل املرتشح تقديم ملف يف الغرض يتضمن الوثائق التالية:

ـ مطلب ترشح باسم السيد رئيس بلدية السند
ـ نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية
ـ نسخة مطابقة لالصل من الشهادة العلمية

ـ نسخة من قرار االنتداب
ـ نسخة من قرار التسمية بالرتبة الحالية

ـ سرية ذاتية
ـ بطاقة خدمات

ـ تلخيص مفّصل للخطط الوظيفية التي شغلها املرتشح خالل حياته املهنية
ـ مرجع التكليف بالخطط الوظيفية

ـ عدد 03 ظروف متنربة تحمل عنوان املرتشح بدقة
الربيد مضمون  او  الرسيع  الربيد  وايداع ملف عن طريق   concours.gov.tn السجيل عن طريق مقوع يتم 
الوصول مع االعالم بالبلوغ عىل العنوان التايل: بلدية السند حّي النجاح السند والية قفصة 2190 مع ذكر عبارة 
)ال يفتح مناظرة بامللفات لسد شغور خطة كاتب عام( او تسليمه مبارشة مبكتب الضبط ببلدية السند مع تسليم 

وصل يف الغرض.
حّدد آخر أجل لقبول الرتشحات يوم الجمعة 19ـ03ـ2021 وكل مطلب يرد عىل البلدية بعد األجل املحدد او غري 

مكتمل الوثائق أعاله يعترب مرفوضا ويكون طابع الربيد او تاريخ التضمني مبكتب الضبط بالبلدية دليال عىل ذلك.

الرد  على اتهامات يف حق 
املعهد الوطني لإلحصاء

 11 بتاريخ   1629 عدد  تحت  الصادرة  بصحيفتكم  الوارد  املقال 
تطاق  ال  »أوضاع  عنوان  تحت   17 الصفحة  وتحديدا   2021 فيفري 

باملعهد الوطني لالحصاء«

املقال  يف  ورد  مام  استغرابه  عن  لالحصاء  الوطني  العهد  يعرب 
الظرف  يفرضه  وما  املتاحة  امكانياتها  تشتغل وفق  ادارته  ان  ويؤكد 
العامل بشكل عام وهي تؤمن  البالد واغلب دول  الذي متر به  الحايل 
كل  مع  التشاريك  النهج  وتويل  النقايب  العمل  بقيمة  راسخا  اميانا 
االطراف االجتامعية العناية الالّزمة وتسعى اىل حلحلة كل االشكاليات 
العالقة وتحاول تقريب وجهات النظر وقد حققت أشواطا مهّمة يف 
االدارة  بني  املشرتكة  اللجنة  استكملت  حيث  املطروحة،  امللفات  كل 
والنقابات االساسية اعداد مرشوع النظام االسايس الخاص بكل عنارصه، 
مع  دراسته  بدورها يف  التي رشعت  االرشاف  وزارة  إىل  احالته  ومتت 
ضمن  وسيتّم  االنتهاء  عىل  اشغاله  شارفت  وقد  االدارة  عن  ممثلني 
املرشوع توضيح الصيغة القانونية الجديدة للمعهد ومن جهة اخرى 
استوىف املعهد كل الوثائق املتعلقة مبلف املستحقات املالية الناجمة 
إىل  احالتها  ومتت   2018 ـ   2017 للسنوات  االجور  يف  الزيادات  عن 
مراقب املصاريف بوزارة االرشاف وتّم عقد اجتامع مع املعنيني باالمر 
الذي من املرتقب حلّه يف اقرب اآلجال وتعرب  للبت يف هذا امللف 
االدارة من ناحية اخرى عن استغرابها مام ورد يف املقال بشأن ادعاء 
عدم حصول االعوان عىل الزيادات يف االجور التي اقرها محرض اتفاق 
9 سبتمرب 2020 بني الحكومة واالتحاد، حيث تؤكد ان تلك الزيادات 

قد تّم رصفها لجميع مستحقيها يف اآلجال.
تّم  فقد   ،2019 سنة  بعنوان  الداخلية  املناظرات  بخصوص  أما 
اصدارها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسة، عىل ان تفتح املناظرات 
يف شتى الرتب واالسالك بداية من غرة أفريل 2021، كام رشع املعهد 
يف اعداد مرشوع هيكل تنظيمي جديد، وسيتم ترشيك كل االطراف 
يتعلق  ما  ويف  األولية  النسخة  استكامل  يتم  حاملا  اشغاله  يف  املعنية 
بتسوية وضعية االعوان الوقتيني والعرضيني، فقد أحال املعهد قامئة يف 
هذا الشأن اىل وزارة االرشاف التي تولت بدورها مراسلة رئاسة الحكومة 
يف الغرض، وتسعى اإلدارة بالتنسيق مع االتحاد العام التونيس للشغل 

إىل تسوية هذه الوضعية يف اطار املفاوضات االجتامعية 5 زائد 5.
وتؤكد اإلدارة من جهة أخرى أنها شكلت منذ 11 ماي 2020 لجنة 
صلب املعهد تكفلت مبتابعة التدابري واالجراءات الخاصة بالتوقي من 
التدابري  توفر  مدى  ومراقبة  مبتابعة  وعنيت  املستجد  كورونا  فريوس 
كل  ووفرت  لعملهم،  املبارشين  لالعوان  الصحية  بالسالمة  الخاصة 
وقد  والجهوية.  املركزية  االدارات  بكل  الرضورية  الصحة  املستلزمات 
ترأس اللجنة املدير املركزي املكلف بالحوكمة وضّمت من بني اعضائها 
ساهم  املعهد  ان  تؤكد  كام  بتونس.  االساسية  للنقابة  العام  الكاتب 
يف اعداد مرشوع القانون االحصايئ الجديد وقد تم عرضه يف مجلس 
الوظائف وتّم  اقتناء برمجية متعددة  وزاري كام تّم من جهة اخرى 

تركيزها ودخلت حيّز االستغالل منذ سبتمرب 2020.
التقني، فإن هذا االجراء  العملة ضمن السلك  وبخصوص ادماج 
يبقى تحقيقه مقيدا باالمكانيات املتاحة عىل مستوى املالية العمومية.
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إعالمّي  مشهد  لبناء  وأساسّية  مهمة  مرحلة  اليوم  نعيش 
الحرّة  الكلمة  ِحَريفّ وحقيقّي يقوم بدوره األسايّس كواجهة سلطة 

املسؤولة واملعربة بصدق عن هموم الشارع.
الحياد  مسافة  الوقوف عىل  من  السلطة  تتمكن هذه  وحتى 
وعدم  وثابتة  صحيحة  وِحرفّية  مهنّية  ومبادئ  أسس  وعىل  أوال 
مؤامرات  يصنع يف مطابخ من  ما  يقّدم من خالل  ما  الّسقوط يف 
ويركب  مفرتضة  )ثورة  بعد  ما  بالد  يف  باإلعالم  زّجت  سياسوية 
ليس  وعظيمة  جليلة  وبخدمات  العام(.  ظهر  الخاص  بها  باسمها 
فقط لتسويق برامج وثقافة وتكريسها كمفاهيم شعبية بل حتى 
بتبييض الذي ال يبّيض أبدا وأزال مهّم تّم غسله وتطهريه وتعقيمه 
املشهد  أصبح  فقد  ومبادئ وصنيع.  قيم  الّدهر من  فيه  أفسد  ملا 
اإلعالمي بني منترص لهذا ومبارك لذاك ومطّبل لغريهم وطاعن يف 
اآلخر ومشّوه له ومتآمر أيضا عىل من يعارض نهجهم. وتتّم برمجة 
املباحة. وكله  املتاحة وغري  إليها كافة األسلحة  التي تسند  الحرب 

يف خدمة صاحب القناة ومن مّول وخدم املصالح وكتلة الدعم والغطاء السياسوي 
متاما مم  براء  الحقيقية  السياسة  كلمة سياسوي ألن  استعمل  أنني  دامئا  )الحظوا 
يأفكون ويصنعون ويعلنون ويبطنون( فالسياسة الحقيقية قيم وأخالق وعلم وفكر 
ومناهج ومدارس وتاريخ متواصل من التطور والتحديث منذ ميالد الفكر البرشي 

وانطالقه يف هيكلة وتكوين املجتمع وقيادته.
ومبا أّن لكل مجتمع وقومية وأفراد خصوصيات ال ميكن البتة إسقاط أي فكرة 
أو منهج عليها اعتباطًا، بل تتخذ من الخطوط العامة منواال يتأسس خطه عىل قيم 
ومبادئ وشخصية املجتمع. ولنئ كان العامل االقتصادي هو املحرّك الرئييس لها فإن 

الفعل السيايس هو الرتجمة ملسارها واملبّوب ألولوياتها.
ومن هنا يتّضح لدى الجميع القيمة الرئيسية لألخالق وللقيم يف العمل السيايس 
)التعليم  رئيسية  عوامل  تتدّخل  وهنا  ومجتمعه  السيايس  بني  التواصل  ولنقاط 
للتأسيس فالتعليم  الثالوث ليس فقط لتعرية املشهد وإمنا  والثقافة واإلعالم( فهذا 
يكّون العنارص لتكوين الشخصية الوطنية ويكون للثقافة دور التشذيب والتهذيب 
التاريخ من علم  والدعم لتأسيس الشخصية الوطنية واالعتداد مبنجزاتها عىل مدى 

وأدب وفنون وإسهامات وإضافات ال فقط وطنية وعربية وإمنا إنسانية.
وإبرازها  وترتيبها  وتبويبها  العنارص  جملة  تكريس  يف  اإلعالم  يتدّخل  وهنا 
أصبح  فقد  رواجها  وخارجيا من خالل  بل  داخليا  فقط  ال  وإنفاذها  بها  والتعريف 

اإلعالم فضائيا متواصال مع العامل يف لحظته وحينه.
وهنا نكتشف خطورة الدور املوكول إىل اإلعالم يف املجتمعات الدميقراطية. فهو 
يؤسس لرؤيا متجانسة ومتواصلة ومشرتكة رغم الحوار والجدال املتواصل والبحث 

عن التطوير بني الصفني املتقابلني الحاكم واملحكوم.
ولكن ما نشاهده يف إعالمنا اليوم )وعىل وجه التحديد الخاّص منه( أنه يضع 
وتربية  وأخالق  متاسك  من  تبقى  ملا  ومحطّم  هّدام  مرشوع  لخدمة  مقدراته  كافة 
وشخصيّة ومنط التجربة الوطنية التونسيّة املتميزة واملتفرّدة يف عنارص عديدة من 

حيث التكوين.
ويك أكون واضحا وال يقال عّني إين أتجنى أو أشوه أو أصدر أحكاما ال أساس 
أيام  اإلعالمي  املشهد  من  السابق  بني  بسيطة  مقارنة  الواقع. سأحاول وضع  لها يف 
)بورقيبة األخرية عىل األقل وهي التي تبرش بالصوت الواحد والزعيم الواحد والصف 

الواحد األحد الذي ال رشيك له عىل أرض الواقع( 
وبني تعددية فرضتها ما سّمي )ثورة ُغدَر بها يف 

مهدها(. 
واملقروء  واملسموع  املريئ  املشهد  كان 
يالمس  )ما  كّفة  رّجح  ما  الخصوصية  من  فيه 
االختصاص( فكم من وزراء كانت انطالقتهم من 
املشهد اإلعالمي وخصوصا منه الثقايف والسيايس 
هذا  يف  وللباحث  السياسية  ملسريتهم  كمنطلق 
كبرية  أهميّة  عىل  مراجع  العنرص  وهذا  املجال 
يف  واالطالع  والقراءة  املعرفة  جانب  لتوضيح 
املوجع  السؤال  يصنع  من  فهو  اإلعالمي  تكوين 
املعرفية  القيمة  وكشف  تعرية  خالل  من 
من  ذاك  أو  هذا  يتبّناه  الذي  والنهج  والفكرية 
الضيوف وبال هذه الخاصية نرى مشهدنا يقترص 
عىل البالهة والجهل وعىل األخّص عىل النكرات 
الذين يصنعون )البوز( فقط بالتعري أو الفضائح 
أو  اإلعالمي  هذا  يتناقض  ثّم  الساقطة  اللغة  أو 
أو  األخالقي  املستوى  تدين  عن  يُسأل  حني  ذاك 
االجتامعي أو الثقايف يف املجتمع وهو الذي صنعه 
وبرّش به وفعل دوره وغرسه يف شعب دّمر تربويا 
الكربى  العائلة  متاسك  قاعدة  رضب  خالل  من 
والتي  املتوارثة  املجتمع  وأخالقيات  والصغرى 
املصنع  يتمكن  حتى  سنني  مدار  عىل  رضبت 

الخارجي من خلق مجتمع استهاليك ملنتجاته التي ال تتالءم وقواعدها )الشعب( أو 
ذاك من اللبس إىل ترسيحة الشعر.. إلخ..

وهو الذي فتح مصانعه يف وطنك بقصد مزيد تكديس األرباح من خالل اليد 
العاملة الرخيصة والقرب من مصادر املواد األولية. وعىل األخص القوانني التي تخدم 
مصالحه يف تكديس ثروات تذهب إىل بلدانهم بال أي مردود يضمن حقوق الوطن 
به  يستعيض  طريق  أسهل  وهو  الخارجي  االستثامر  غطاء  تحت  الكادح.  وشعبه 
السياسويون عن تكريس صناعة وطنيّة واالستثامر يف تطوير قاعدتنا الفالحية التي 
ليس فقط تضمن االكتفاء الوطني بل وتفيض لتكون مصدر عملة صعبة من خالل 
التصدير وهذا ما فرطنا فيه إىل درجة ضّخ املزيد من موجات النزوح وهو ما يرغب 
فيه الخارج ليكّون قاعدة أكرب من اليد العاملة الرخيصة واملستعبدة وأيضا بالتوازي 
هي جيش جاهل مستعّد لالستهالك العشوايئ ويكفي خرب أزمة حتى يسارع بإفراغ 
السوق من كّل يشء وبالتايل يتخلّص املصنع من سلع راقدة ويضّخ أخرى جديدة 
لهذه األسواق الجاهلة وغري ذلك من األساليب املتبعة والتي وقع التأسيس لها كام 

سبق الذكر وكان لإلعالم دور كبري يف تكريسه.
الرئييس وهو تخّصص اإلعالمي وثقافته  الجانب  القلم إىل تعرية  وهنا يقودنا 
والذي  الحقيقي  املحاور  يكون  يك  الشامل.  وتعليمه  املتمكنة  ومعرفته  الجامعة 
له  وتكون  والبّناء.  الدميقراطي  الوطني  لإلعالم  الحقيقية  الرسالة  يبلّغ  أن  له  ميكن 
القدرة عىل اختيار الضيوف وتكريس األسامء الوطنية املتميزة لتكون سفرية الوطن 
واكتشافها  وطننا  أسامء  إبراز  الخارجي  اإلعالم  من  ننتظر  وال  الدولية.  املحافل  يف 
وترويجها كسلعة يستثمر فيها ويحرم الوطن منها ومن خدماتها وأيضا يؤّسس لنا 
يف فقرة أخرى أسامء يكرّسها لتكون أيادي تخريب ملا تبقى من أسس الوطن وقيمه 
واألدبية  والثقافية  الفنية  املجاالت  كافة  يف  الوطنية.  شخصيته  ومكّونات  وثقافته 
بتفاصيل  الفقرة  هذه  نعيش  نحن  وها  والسياسية.  والثقافية  والفكرية  والعلمية 
أّن  ثابتة حني نرى  التعاطف والتعاون أصبحت  واضحة للعيان وخصوصا أن ُشبهة 
الداخل عرب هذه  املُراد ترويجها داخليا تكون قد عربت مشهدنا من  هذه األسامء 
لتكريسها  برمجة واضحة  الخارج يف  إعالم  بروزها يف  إثر  اإلعالمية مبارشة  الوسائل 
ومن ثَمَّ متكينها من كريّس ميكنها من لعب دور يف بيع وتخريب ممتلكات الوطن 
عىل جميع األصعدة. أفال يخجل اإلعالم من دوره الذي قام به بإجبار قامات علمية 
كبرية ليس فقط يف وطنها وإمنا يشهد لها العاملان العريب واإلنساين ويحتفل بكل كلمة 

تخطها أو تقولها لتأسيس مشاريع أوطانهم الحقيقية بينام تدّمر يف 
بالدها ولن أذكر فقط )حادثة الراحل الدكتور محمد الطالبي( صاحب 
الكتابات التي ظلّت مراجع معتمدة لدى الغرب والعرب عىل السواء 
تناقش  التي  الالّمعرفة  إعالم  بقيام  اللقاء مفجعا ومبرشا  وكيف كان 

املعرفة والالّفكر الذي يجادل الفكر. 
كان هذا املشهد درسا ال بّد منه ليقف املثقف واملفكر الحقيقي 
األمر  وبلغ  إعالم  أي  والظّهور يف  الحضور  موقفا مضادا ومنحازا من 
ببعضهم ورمبا ترأس الرأي هذا الكبري هشام جعيّط. أفال يخجل اإلعالم 

الوطني من تغييب مثل هذه القامات عن مشهده؟ 
)الواحد  اإلعالمي  املشهد  مفاصل  من  بأنواع  التذكري  من  أزيد 
والتي  التاريخية  الوطن  مميزات  يربز  كان  الذي  له(  ال رشيك  الذي 
ملهرجاناتنا  كان  وكيف  الثقافية  للسياحة  املهمة  الحوافز  أحد  كانت 
خصوصا الدولية إشعاعها العاملي الذي ساهم كثريا يف إنجاح املواسم 
السياحية وأقول قويل هذا إلبراز ما للثقافة من دور يف مرشوع الدولة 
حتى وإن اختلفنا معها يف الرأي إالّ أّن الحقائق ال ميكن حرصها ولذا نكتفي بهذه 
لخدمته  وإمنا  لبؤسه  ليس  موقفا  منه  نتخذ  كّنا  إلعالم  املثال  تعطي  التي  النامذج 
أجندة ذات صوت واحد وجناح واحد ال ميكن أن يوازي بني الجناحني ليكون للطريان 
معنى وقيمة ومسار وبالتايل نجاح. وأّن االختالف نعمة وليس نقمة ومعالجة الرأي 
تتّم عرب املعرفة واملعارصة والتطور إذ ليس مثة ثابت بل متحّول يف كّل لحظة وإذا 
ما غفلت األعني واألذهان ذهبنا يف خرب كان وهذا ما حصل بسبب )الواحد األحد( 
املرتكز  قيمة  من  حطت  التي   25% ونذكر  التعليم  بتدمري  عيل  بن  خلفه  ودمره 
األسايس للتعليم العايل مع ما فرض عىل املدرسني من القفز عىل عنارص أساسية يف 
تكوين الفكر لدى التلميذ خصوصا يف برنامج ›البكالوريا‹ يف مادة الفلسفة ومّست 
حتى مواد كالعربية ونوعية األدباء التي تدرس وبلغ األمر إىل تغييب متعّمد لكل 
جديد ومتطّور من مثار الوطن الفكرية واألدبية يف مواد الدراسة وهذا ما أّسس ملا 
نسمعه اليوم يف الحصص اإلعالمية من أجوبة املتسابقني يف أسئلة بسيطة وأكرث من 
عادية حول أسامء شخصيات وليس محتوى إضافاتهم. ومن ثَمَّ تدمري الجامعة حتى 
اإلعالمي معرب عن هذه  املشهد  فإن  وبالتايل  األسفل  الدرك  ترتيب جامعاتنا يف  أّن 

النتائج مجتمعة. 
إشاعة  يف  ساهم  اليوم  إعالمنا  أّن  حتمية  شبه  باتت  نتيجة  إىل  أخلص  وهنا 
وتكريس شخصية تتباهى بالجهل وتزيد عليه بامليل إىل اإلجرام والبحث عن تربيرات 
تعاطي  لتربير  استحقاق  كعنارص  تتخذه  الذي  اإلعالمي  املشهد  من  مستقاة  لها 
املخدرات مثال وبالتايل لن نلوم ولن نعاقب التلميذ الذي يُدخل هذه اآلفة إىل الفضاء 
السلوك  وأيضا  عادّي  من  أكرث  وأصبح  اإلعالم  له  بّرر  ثوري  استحقاق  فهو  املدريّس 
املؤثرات  خالل  من  التي  النامذج  من  غريه  أو  »ْشورّب«(  عيل  إىل  نسبة  )الشوّريب 
أو نتجنى حني  يُحتذى به مجتمعيا وال نغايل  املستخدمة يف خارجها أصبحت مثال 
نقول إن األمية السياسية وتدمري قيمها ومبادئها وأسسها تّم بأياٍد إعالمية وعملية 
إبعاد وتشتيت متعمد قام به إعالم بعينه حتى يخيل الساحة من املشاريع الحقيقية 
›الشبابية‹ والتي يعاضدها ويدعمها ويوجهها القدامى من خالل تجربتهم وأفكارهم 
وحواراتهم الجانبية. لريتع يف الساحة الجهل املقّنع بغسيل اإلعالم الذي يحاول جاهدا 
إبعادنا عن مكانه الحقيقي يف متكني الطائفة التي تحكم اليوم وتتحكم يف املشهد 

الوطني )السياسوي( الخادمة ملصالح املال املمّول لها.
وهي مل تكلّف نفسها عناء البحث واكتشاف األصوات 
الخارجة عن الرسب وتطرح عىل نفسها ملاذا غردت خارجه 
علمية مؤسسة؟ وهو  منطقية وفكرية  مرّبرات  لها  أليس 
التعّددي  الدميقراطي  اإلعالمي  للمرشوع  الحقيقي  الدور 
الحّر واملسؤول واملمّول للساحة الوطنية واملساهم كسلطة 

يف بناء وطن املستقبل.
)اإلعالم  غري  هذا  مقايل  من  أخّص  ال  وختاما، 
واإلعالميني بني معقوفني( الذين يوجعهم هذا املقال ألنه 
اإلعالمي  املشهد  يف  الحقيقي  وجودهم  ويعري  يفضح 
والذي مل يؤّسس لرثواتهم فقط بل وضمن لهم وجودا شبه 
وجهة  وليس  ووجهته  املال  ومتحّول حسب رشوط  دائم 
الوطني. وبالتايل فهم وإن كانوا عدديا  املرشوع اإلعالمي 
نسبة مهمة ومؤثرة ملا طرأ عىل الساحة الوطنية من حرب 
لكن  والفكري.  الثقايف  التّصّحر  من  هائل  كّم  عنها  نتج 
واالبتكارات  والعلم  والثقافة  الفكر  فيه  ينعدم  مل  الوطن 
واالكتشافات واألسامء كرث وإن مل يحظوا مبكان يف املشهد 
تصحيح  ومن  منه  مفّر  ال  مستقبل  فلهم  اليوم  اإلعالمي 
مساره يوم ال ينفع الندم ويوم يعاد مشهد التبايك ومنهم 
اإلعالمية  املنابر  مازلتوا تشوفوين يف  )إذا  قال رصاحة  من 
أعملوا فيا اليل تحبوا( ومنهم من تربأ من ذاته ومام كان 
أمن  ِقبَِل  من  املمّول  إعالمه  يف  الوطن  أبناء  عن  يشيعه 
الدولة ورأس الحكم بقصد تجهيل وتشويه وتكميم صوت 

الوطن فاعتربوا قبل فوات األوان.

* بقلم: املختار املختاري ›الزارايت‹ اإلعالم بعد الثورة

غياب الرؤية وعدم وضوح أهداف املرشوع الوطني

إلى السيد وزير الشؤون االجتماعية

رفع مظلمة قطع ثلث الجراية لشهرين متتالني
سيدي الوزير اين شيخ مسن وزوجتي كذلك نعاين من مرض مزمن ولعدم وجود األدوية باملستشفى واملستوصف نشرتي األدوية من تلك 
الجراية التي هي دون األجر االدىن؟ من الصندوقني االثنني. مع العلم أنني متقاعد منذ 1 مارس 2000 أي منذ21 سنة كنت أتقاىض 354٫000 
ديناًرا شهريا باعتبار الزيادة من تاريخ التقاعد مع  الصناديق االثنني دون االجر األدىن ويف شهر ديسمرب املايض 2020 وقع الخصم من الجراية 
105٫140 ديناًرا ثم أعيدت الكرة يف هذا الشهر الجاري 2021 أي شهر جانفي وكانت صدمة كارثية فاتصلت بصندوق الحيطة االجتامعية 
بنب عروس )C.N.R( مل أجد جوابًا مقنًعا ثم اتصلت بالصندوق نفسه يف نهج )جان جوراس بتونس( مبصلحة الجرايات لدى السيدة وهيبة 

فحّملت املسؤولية لـ )السيستام(.
سيدي الوزير سني 81 سنة وزوجتي كذلك كنت أمتنى تحسني حالتي املادية حتى أصبحت يف درجة الفقر املدقع نتيجة البريوقراطية 
والتعسف وعدم معاملة املتقاعدين الشيوخ دون حل مشاكلهم بالصناديق سيدي الوزير اين اودعت عريضة لدى مكتب الضبط املركزي 
بوزارتكم يوم 20 جانفي 2021 وكل األجراء واملتقاعدون حزنوا ملا غادرتم الوزارة السنة املاضية وفرحوا ملا رجعتم إليها وذلك لصفاتكم 

املعهودة مع املحرومني والضعفاء مثيل.
أرجو من عطفكم املعهود عىل الضعفاء واملحرومني امثايل وارجو سيدي ان تأذنوا ملنظوريكم بصندوق التقاعد والحيطة االجتامعية يك 

يرجعوا إيّل ما تم اقتطاعه وهو مبلغ 210٫280 دينارا هي مستحقايت لشهري ديسمرب وجانفي املاضيني وأميل وطيد ودمتم يف حفظ الله.
الصادق العرفاوي
عدد االنخراط بالضمن االجتمعي00385426
عدد االنخراط بالحيطة االجتمعية54911700
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* أستاذة آمنة الرمييل، أيقونة الرواية الّنسائية التونسية، كيف نجحت يف 

نحت قّصة نجاحك؟

- يشبه األمر فعل »الّنحت« حّقا، مبا يتطلّبه من صرب وتهيّب وولع وجنون. 

والتّأّن والشّك واملراجعة.  الّصرب واالحتامل  الكتابة كاّم هائال من  تتطلّب 

عىل  واللّهفة  وطاقتها،  قّوتها  من  يفرغها  والتّهافت  الكتابة  يقتل  الترّسع 

االنتشار والظّهور و«الجامهريية« لن يخلّف غري نصوص فاشلة وكتّاب أشّد 

أمكن  إىل عواملها مبا  والّدخول  التهيّب  الكثري من  الكتابة  وتتطلّب  فشال. 

من الخشية والخشوع أمام خطورة »اللعبة«. إنّها لعبة لها من الخطورة 

والجّدية ما يدعونا إىل احرتام رشوطها واإلميان بصعوبتها. وأطالب نفيس 

وأنا أكتب بالشّك الّدائم يف ما أكتب، الشّك يف قيمته الفنية ويف طاقته 

التعبريية ويف قدرته عىل رسعة الوصول إىل القارئ، لذلك أنا أمحو بسهولة 

وبرسعة كثريا ماّم أكتب وأراجع بال انقطاع وال أترك إالّ ما أرى أنّه جدير 

بالبقاء. مقابل هذا الوعي الحاّد بصعوبتها متتعني الكتابة أيضا بلحظات 

من الجنون اللغوي، تحّررن من لغة اليومي واألكادميي واملؤّسيس ألجد 

عواملَ  بها  وأبني  طريقتي  عىل  أرّصفها  باللغة،  فاعليّة  عالقة  يف  نفيس 

مالمحها  يف  أتحّكم  شخصياٍت  أو  ذواتا  العدم  من  بها  وأبعث  مختلقًة 

وأحاسيسها ومصائرها.

* مفهومك الخاص للكتابة الروائّية؟

ال  حتى  الروائيّة  للكتابة  الخاص  مفهومه  له  يكون  أن  كاتب  كّل  عىل   -

هذا  أقارب  أن  حاولت  ما  وإذا  والتكرار.  االستنساخ  يف  النصوص  تسقط 

الروائية  الكتابة  فسأقول:  مفهوم  داخل  أحارصه  أو  الكتابة  من  الّنمط 

»مغامرة«. مغامرة الّذات مع اللغة، ومغامرة اللغة مع الخيال، ومغامرة 

ومن  اللغة  قوانني  ومن  الكتابة  سياق  من  االنفالت  يحاول  وهو  الخيال 

ألنّها  الرتكيب  شديدة  مغامرة  الروائية  والكتابة  الواقعية.  الرّقابة  حدود 

تتطلّب مّنا اختالق عوامل شديدة الّذاتية من ناحية إذ أنها ال تدور إالّ يف 

خيال من يكتب، وشديدة الغرييّة من ناحية أخرى ألنّها مطالبة بأن تصل 

تخاطب  وأن  وانتظاراته  توقّعاته  تستبق  وأن  ووجدانه  القارئ  وعي  إىل 

ثقافته وترتّصد كوامنه وتثري سواكنه.

* ما هي عالقة الكتابة بااللتزام بقضايا املجتمع؟

- ال توجد كتابة خارج قضايا املجتمع وإن اّدعت غري ذلك. املعادلة التّداوليّة 

يف الّنقد ويف اللّغة بسيطة وواضحة: ال يوجد خطاب خارج سياق نشأته. 

ومهام بدت لنا بعض الكتابات موغلة يف االنفصال عن سياق نشأتها كام يف 

الكتابات الّذهنيّة أو الرّمزيّة فإنّها رسعان ما تعود إىل االلتزام بقضايا الواقع 

فإّن  الّنضايل  الّسيايس  االلتزام يف معناه  إذا قصدنا  وأّما  فيه.  الذي نشأت 

واإليديولوجية.  والّنضالية  الّسياسية  الروايات  بنامذج  يعّج  الّرواية  تاريخ 

ويبقى اإلشكال هنا مدى قدرة الرواية عىل رشطها الفّني وهي تلتزم بقضايا 

الواقع.

* كأنّك تكتبني لقنص الجوائز...

»مغامرة  لليافعني  روايتي  هو  ملسابقة  اقرتحته  الذي  الوحيد  الكتاب   -

كّشاف« ونلت به جائزة أدب الطفل مصطفى عزّوز، كّل الجوائز األخرى 

تأيت عىل حني غفلة إذ أن دور النرش هي التي تقّدم روايايت للمسابقات 

روايايت  تحصل  أن  وأرجو  وقت.  آخر  يف  الجوائز  عىل  بحصولها  وأُفَاَجأُ 

القادمة عىل ما أمكن من الجوائز.

* روايتك األخرية »شّط األرواح« حول قوارب املوت والحرقة، أبدعت فيها 

من خالل االقرتاب من مأساة األرواح التائهة. ما عالقة اإلبداع باملقاومة؟

عىل  هو خرب  قادحها  سنوات.  أربع  امتداد  عىل  كتبتها  األرواح«  »شّط   -

صفحات الفايسبوك يتحّدث عن »مقربة« يرشف عليها مواطن تونيس من 

الهالل األحمر يدفن فيها جثث الحارقني التي يقذف بها البحر عىل شاطئ 

جرجيس.. والرواية رحلة تخييليّة داخل عوامل هذه املقربة. قصص الحارقني 

تحرقهم أوطانهم بالحرب واإلرهاب والفقر والترشيد فريمتون يف املتوّسط 

أمال يف الوصول إىل الضفة األخرى، ولكن.. هي نوع من الكتابةـ  الرصخة يف 

وجه هذا التدهور اإلنسان الذي يدفع اإلنسان إىل »شّق البحر« هربا من 

أرض احرتقت وأحرقته. من هنا ميكن أن نتحّدث عن أنّها رواية »تقاوم« 

هذا التّدهور مبزيد كشف قبحه وتضخيم مالمحه عن طريق التّخييل.

* التحقت منذ مّدة بعامل الّصحافة، هل هي قناعة أم أّن الرواية ال تكفي؟

- ال يشء يكفي! أّوال، نرشت يف الصحف واملجالّت منذ سنوات طويلة، قبل 

الثورة وخاصة بعدها، ويف كتايب »الثورة شطيح ونطيح« نرشت مجموعة 

من املقاالت التي سبق نرشها يف صحف تونسية وحتى أجنبيّة. يف املّدة 

وأصبح  »الرشوق«  أرسة  إىل  واالعتزاز  الفخر  من  بكثري  انضممت  األخرية 

يل عمود أسبوعي يف هذه الّصحيفة واسعة االنتشار. ثانيا: بدأت مسرييت 

باألقصوصة ثم الرواية وبقيت أراوح بينهام وأغدو إىل حّد اآلن، ولكن، مع 

الرواية والقصة كتبت »األوبرا« لكّل من السوبرانو التونسية يرسى زكري 

)أوبرا حّشاد( والفنانة اللبنانية جاهدة وهبة )أوبرا شهرزاد(. وكتبُت الشعر 

الغنايئ باللهجة التونسية )ديوان »نحبّك يا إنِت(، وخضت يف أدب الطفل، 

وأنهيت منذ مّدة كتابة سيناريو باالشرتاك مع املخرجة الكبرية سلمى بّكار 

لفيلمها الجديد »النافورة« وهو فيلم وطني نضايل جاهز لإلخراج لو يتوفّر 

له الّدعم واملوارد املالية الالزمة.

* ما الفرق بني الكتابة اإلبداعّية والكتابة الّصحفّية؟

- هام منطان يف الخطاب يختلفان يف وجوه ويتقاطعان يف أخرى. للكتابة 

اإلبداعيّة التخييل والرمز واالستعارة وللكتابة الّصحفيّة الوضوح والقصديّة 

ولكّنهام  جامعيّة.  الصحفيّة  والكتابة  فرديّة  اإلبداعيّة  الكتابة  واإلفهام. 

تلتقيان يف رضورة االنفالت من التّعابري الجاهزة واألفكار السطحية واملعان 
املكرورة.

* الكتابة يف صيغة املؤنّث، أّي عالقة بني الكتابة والجندر؟
- الكتابة يف صيغة املؤنّث ليست حكرا عىل النساء كام أّن الكتابة بصيغة 
املذكّر ليس حكرا عىل الرجال. تجرتح الكاتبات شخصيات ذكورية تتكلّم 
عىل  الخطاب  يعقدون  أنثويّة  شخصيات  الكتّاب  ويختلق  لسانها  عىل 
التي جاءت عىل لسان ذات  تلك  قبّان هي  نزار  ألسنتها، وأجمل قصائد 
مؤنّثة. واألمر هنا ال يعدو أن يكون اختيارا تقنيّا يف الكتابة. ويختلف األمر 
من زاوية »الجندر«، ألنّنا نطرح هنا قضيّة زاوية النظر يف ارتباطها بالّنوع 
االجتامعي. وال بّد أن اللغة متتلك طاقاٍت مختلفًة حني ترتّد إىل ذات األنثى 
أو ذات الّذكر دون أن يكون ذلك مدعاة إىل املفاضلة أو املوازنة وإمّنا هو 
موصول إىل التنّوع ال غري واإلقرار بأّن اللغة تستكمل معناها ووظيفتها حني 

تقبل بأن ترُصّف ترصيفا ثنائيّا ال فرديّا.
* هل من دور للكتابة الّروائية الّنسائية يف مقاومة الهيمنة الّذكوريّة عىل 

املجتمع األبوي ودولة الحّق اإللهي؟
- مسار طويل قطعته الكتابة النسائية للتحّرر من هيمنة الّذكوريّة داخل 
الّنظم األبويّة املسنودة بأعتى املؤّسسات كالدين واألعراف وحتى القوانني. 
وقد لعبت الكتابات الّنسائية دورا تاريخيا يف كرس هذه الهيمنة وتقاسم 
املشهد الكتايب والقرايئ داخل كثري من املجتمعات مبا فيها بعض املجتمعات 
وال  مريّض  بشكل  عالية  تزال  ال  الذكوريّة  درجة  حيث  اإلسالميّة  العربيّة 
هو  النّص  لقيمة  املحّدد  أصبح  كثرية  نسائيّة  أقالم  وبفضل  اليوم  إنسان. 
بعض  به  تحظى  ما  نذكر  أن  ويكفي  كتبه.  من  جنس  ال  الفّنية  درجته 

الكتابات النسائية من عناية نقدية ودرس أكادميي داخل مخابر البحث.
* ما هي أسباب عزوف األكادميّيني والجامعّيني واملثّقفني واملبدعني عن 

الفضاء العام وخاصة الفضاء السيايس؟
يف  حارضون  واملبدعني  واملثّقفني  الجامعيني  أّن  ننكر  أن  نستطيع  ال   -
التحرّكات الّشعبية واملظاهرات واالعتصامات، وأنّهم رُضبوا وُسحلوا وحتى 
استشهدوا يف ثورة 2011 وما تالها. ولو عدنا إىل اعتصام الرحيل لوجدنا 
ولكن  بكثافة.  كانوا حارضين  والجامعيني  والشعراء  الفنانني  من  كثريا  أّن 
السلطة  خارج  ومن  الحكم  خارج  من  السياسة  يف  يتكلّمون  هؤالء  بقي 
الجامعيني  ألنّهم بطبيعتهم أميل إىل املعارضة. طبعا، ال نتحّدث عن كل 
واملبدعني ولكن عموما ال نستطيع أن ننفي دورهم يف املشهد السيايس ويف 

محاولة تغيريه.
* ما عالقة املبدعة آمنة الرمييل بالنقد؟

يف  سواء  النصوص  بتحليل  أشتغل  أنني  مبا  أساسا  النقد  هو  اختصايص   -
املاجستري  يف  بحوثهم  عىل  إرشايف  يف  أو  طلبتي  مع  درويس  يف  أو  أبحايث 
والدكتوراه. ويبقى النقد من أهّم ما يسند مسرية كاتب إذ يعكس له صورة 
لذلك أخىش  يكتب،  املنفلتة من الوعيه وهو  أو  الخفيّة  أو  األخرى  نّصه 
كثريا قراءة النقاد ملا أكتب، وأنتظر بشوق وخوف ما سريونه ويقولونه يف 
ما كتبت. قد يبدو للكاتب أنّه قد ُوفّق يف ما كتب ولكن عليه أن ينتظر ما 

سيقوله النقاد حتى يطمنّئ قلبه.

آمنـة الرميلـي لـ »الشعب«:

ال توجد كتابة خارج قضايا املجتمع
وإن ادّعت غري ذلك

ان  قبل  عنها  قرأت  ساحرة.  املعاين. هي  فاتنة  اللغة.  باذخة  هي 
أقرأ لها .

آمنة الرمييل ابنة الله السابحة يف غيلون النص والقص. لغتها سليلة 
الغليان. لغة تحفر حتى يذوب الحجر الصوان للعامة. 

الله وأحبابه وصديقات وأصدقاء  لها فوجدت  قرأت عنها وقرأت 
األنبياء عىل قارعة الطريق.

عسل الدفىل. آمنة الرمييل. هي تراكم الفلسفة. والتاريخ والجغرافيا، 
هي رواية وقصيدة وقصة.

آمنة الرمييل السكينة والبحر واألرض والسامء.
هي موسيقى. وحرب.

فالتة.  قصيدة  وقصيدة..  وحكاية  ورواية.  راوية  الرمييل.  آمنة   
مسافرة يف الزمان واملكان. حاورتها ألجل الحياة دون حياء.

 على الكاتب أن يكون له 
مفهومه الخاص للكتابة الروائيّة 

حتى ال تسقط النصوص في 
االستنساخ والتكرار

حاورها: أبـو جـريــر
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التي  الثقافية  الفضاءات  متثّل 
اإلنجاز  الثورة  عقب  تشكلت 
الثقايف الرئييس للخروج من ثقافة 
البريوقراطي  والتمركز  النخب 
للنشاط الثقايف سواء يف العاصمة 

يف  املسؤولني  كبار  يؤّمها  التي  التكريم  وحفالت  واملهرجانات  االحتفاالت  يف  أو 
مؤّسسات ثقافية وتنحرص فاعليتها يف إعطاء مظهر ثقايف عرصي للدولة وترسيم املجال الثقايف املسموح 
الثقافة عن خدمة  املعرتف بهم ضمن حدود معروفة ومحّددة مبا يضمن عدم خروج  به واملثقفني 
من  ونساء  شباب  من  املهّمشة  والفئات  الّداخلية  واملناطق  الّشعبية  املناطق  ويحرم  الّسائد  الوضع 

أدوات التفكري واالستمتاع والتنوير الرضوري لتحررهم من بؤس الحياة اليومية.
السائدة  الثقافة  أرس  من  املتمردين  املثقفني  عرشات  ليخرج  الحديدي  الطوق  هذا  الثورة  كرست 
منّصات  بتأسيس  قاموا  كلها  البالد  وعرب  الحكومي،  القفص  خارج  التعبري  لحرية  مساحات  ليؤسسوا 
لثقافة بديلة لجمهور محروم لعرشات السنني من الزاد الثقايف ومحصور ضمن ما تبثّه القنوات التلفزية 
من مسلسالت وبرامج ال هدف لها غري تصحري الحياة الفكرية والثقافية ملجمل الشعب وجعل الثقافة 

حكرا عىل أقلية ميسورة.
يف عاصمة البالد ويف مناطق شعبية ظهر للوجود فضاء »مسار..ارت« يف العمران بجوار سوق »سيدى 
بالخربة »مدق  الجزيرة  نهج  املعاهد ويف  بجوار عديد  العسل  باب  »ايكار« يف  السالم« وفضاء  عبد 
الحلفا« يف قلب السوق الشعبي، ويف البلفدير فضاء »ارتيستو« املتميز بإنتاجه املرسحي والسيناميئ، 
الفكرية  السينامئية واملرسحية وندواتها  بقيادة فنانني ومثقفني معروفني وكانت عروضها  وهي كلها 
الفنية  النشاطات  للتكوين يف مختلف  الثقافة، وكانت كذلك مراكز  املحرومني من  املئات من  يؤّمها 
للنشاطات  املنتظم  التسيري  لضامن  العاملني  من  محدودا  عددا  وظفت  الحال  وبطبيعة  للشباب، 
املختلفة. ويف الواليات املختلفة تأسست فضاءات يف تطاوين والقرصين وسوسة وأماكن أخرى بدأت 
وأدب وتشكل جيل جديد  الثقافية من مرسح وسينام  املنتجات  انتشار  وتوسيع مدى  كلها يف نرش 

مختلف ومتنوع من الفاعلني الثقافيني يف كل املجاالت املذكورة.
ضامن التسيري املايل واإلداري هو رشط رضوري النتظام عمل هذه الفضاءات وكان يعتمد عىل مصدرين 
األول منح دولية تقدمها مبارشة منظامت ثقافية دولية )املورد الثقايف( تعمل عىل دعم املرشوعات 

الثقافة  وزارة  من  تسيري  منح  وكذلك  الفنية، 
والتي تحصل عىل جانب من أموالها مخّصصة 
من منح خارجية أيضا )بنك التنمية االفريقي( 
الثقايف  ومن رشوطها تخصيصها لدعم العمل 
وتقوم الوزارة بتوجيهها إىل الفضاءات حسب 
كذلك  التنفيذ،  قيد  ثقافية  ونشاطات ومرشوعات  برامج  دعم  تحت مسّمى  النشاط  طبيعة 
هناك ايضا منحة مستقرة للتسيري للوفاء بأجور العدد املحدود من املتفرغني وكذلك اإليجارات وفواتري 
الكهرباء واملاء واالنرتنات مع العلم أن عديد الفضاءات مل تتقدم للحصول عىل املعونة املخصصة بسبب 

الوباء )400 دينار( وتكفلت بخالص عامليها بنفسها.
التي  الربامج  دعم  عن  توقفت  كام  التسيري  مبخّصصات  الفضاءات  إمداد  عن  الثقافة  وزارة  توقفت 
يف  والتزاماتها  موظفيها  أجور  رصف  يف  الفضاءات  وتستمر  »كورونا«  جائحة  منذ  بدورها  توقفت 

الصناديق االجتامعية من تربعات املنارصين حتى أفلست متاما ومل يتبّق غري اإلغالق.
وكانت هناك  االستمرار  الفضاءات من  بعض  إنقاذه ومتكني  ما ميكن  إنقاذ  الكثريون ملحاولة  تداعى 
تربعات مختلفة من مثقفني معروفني لتمكني فضاء مثل »مسار..ارت« من االستمرار ثم كانت مبادرة 
الفنان »يارس الجرادي« لحفل غناء نهاري مبسمى »حابسه ومتريك« لدعم فضاء »مسا..ارت« وبتذاكر 
دخول غري محددة الثمن حتى يستطيع املتضامنون تجميع ما تيرس من أموال للوفاء بفواتري الكهرباء 
واملاء. كانت مناسبة لتجمع العديد من الفاعلني الثقافيني من مشارب ونواٍح مختلفة وتدارس األزمة 
البديلة واملتنّوعة. الجميع ال يرى غري  للثقافة  املنافذ الجديدة  الحالية والتي ستكون نتيجتها إغالق 
مخرج واحد هو عودة الوزارة التي ليس عىل رأسها منذ شهور وزير مسؤول للوفاء بالتزاماتها وإمداد 
الفضاءات عىل األقل مبنح التسيري والتي حصلت عىل أموالها من املانحني الدوليني وخاصة بنك التنمية 
االفريقي. الوزارة ال ترد ومدير الديوان الذي يقوم باملهام الوزارية حتى يتّم ترسيم وزير جديد يتجاهل 
امللّف الذي قد يؤثر اتخاذ قرار بشأنه عىل طموحه الوظيفي، والفضاءات يف حالة موت رسيري ويف 
والتّضحية  الّصفر  من  جديد  من  بنائها  إعادة  إمكانية  نتصور  وال  التربعات،  ببعض  الحرجة  الرعاية 
بسنوات من العمل الثقايف الجاّد واملثمر... ليس من املعقول التفريط برتاكم فّني وثقايّف وإداري مثني 
تراكم يف عرش سنوات، ويفرتض عديد العاملني بالنشاط الثقايف أن هناك نيّة مبيتة لدى الوزارة إلغالق 

هذه الفضاءات املنافسة والتي تخرج عن السيطرة البريوقراطية.

إنقاذ الفضاءات الثقافية
* حسني عبد الرحيم

الشاعر الحبيب الهمامي يف ذمة اهلل 
رحل الصديق العزيز الشاعر الحبيب الهاممي... وهو أحد شعراء تونس املهمني يف الثالثني سنة األخرية 

مبثابرته عىل الكتابة والتواصل مع الساحة الثقافية 
بشكل منتظم. وله حضور كبري يف األنشطة الثقافية 
الثقافة  دور  يف  وخاصة  البالد.  كامل  يف  واألدبية 
من  عدد  يف  شارك  أنه  كام  التونيس..  بالساحل 

املهرجانات العربية. 
عالقتي  بحكم  األقل...  عىل  سنة   35 منذ  أعرفه 
الشأن  يف  مختّص  كصحفي  الثقافية  بالساحة 
لجريدة  أدبية  أحاديث  معه  وأجريت  الثقايف 
الصباح وجريدة املدينة السعودية. وشاركت معه 
داخل  األدبية  واملهرجانات  الندوات  من  عدد  يف 

الجمهورية.
راضية  الشاعرة  وهي  أيضا  صديقتي  زوجته 
املهرجان  دورات  إحدى  يف  تعارفنا  وقد  الهلويل... 
يف  وأدرته  أّسسته  الذي  الناشئني  للكتاب  الوطني 
دار الثقافة الطيب املهريي حي الزهور بالعاصمة 
وكنت سعيدا بلقائهام يف هذا املهرجان مبا يعطيه 

سمعة طيبة بدخوله حياة الكتّاب الخاصة والحميمية.. ال فقط يف تاريخهم األديب... 
الشاعر الحبيب الهاممي شاعر مجيد.. بدأ ينرش شعره منذ منتصف الثامنينات وعمل يف وزارة الثقافة 
ثم أختار أن يعمل يف الساحل.. وبالتحديد يف مدينة الساحلني وهي مسقط رأس الشاعرة راضية الهلويل 

ملا كانت يف خطواتها األوىل.. وقد عاشا قصة حب جميلة.. واملهّم أنهام ال يتفارقان إطالقا..
أيضا.... بحب كبري ونرشا  الشعر  الشعر وهي كتبت عنه  الكثري من  الحبيب كتب عن راضية حبيبته 

مجموعة شعرية مشرتكة. 
واملعروف عنه أنه ال يحب األضواء وهو قليل الكالم.. وقد نرش عدة مجموعات شعرية.. واملعروف أيضا 

أنه يكتب املقالة األدبية واالجتامعية وتعامل مع جّل الصحف التونسية.
رحمه الله رحمة واسعة

وصربا جميال يا راضية عىل فقد حبيبك الحبيب الهاممي.... وأعرف أن الفقد كبري... كان الله يف عونك 
مع أبنائك.. وكافة أفراد عائلتك.

* محمد بن رجب

* أبو جرير 
كامل الغايل شاعر تونيس مختلف من مواليد سنة 
1959 مارس العمل املرسحي منذ صباه وتحصل عىل 
يف  املرسحية  تجربته  من  استفاد  وقد  الجوائز  عديد 
.وله  الشعرية  األمسيات  الركح يف  إلقاء قصائده عىل 
ويف  بتونس  الثقافية  التظاهرات  يف  املميز  حضوره 

فرنسا التي هاجر إليها.
ال  صنوان  والشعر  الشاعر   
اآلخر  يف  يحل  كالهام  يختلفان 
يشء  وال  اآلخر  عىل  يعلو  أحد  وال 
ميايز بينهام. الشاعر والشعر ذوبان 
كامل  هو  هكذا  الكل.  يف  الكل 
حني  األوىل  مرتني  يسكر  الغايل 
يكتب والثانية حني يقرأ. هو مزيج 
السامء.  وانزياح  املاء  ايقاع  من 
بني  يتأرجح  األمزجة.  من  مزيج 
والصحراء  والسامء  والسقف  القاع 

والشامل والرشق.
انه العاقل واملجنون. راحل ومرتحل. يكتب باثقل 
اثقال الدنيا. مييض إىل قصيدته ليتزود بأشعة الّشمس.
أحيانا يجري كطفل خلف فراشة كام يجري اللتقاط 

قطعة حلوى فوق طاولة .
قصيدته  يحضن  الساحر  هو  الغايل  كامل  الشاعر 
والحياة  للحياة  الشهوة  حب  إنه  األول.  حبه  كأنها 

عنده السفر يف كينونة إنسانية اإلنسان.
يف منت املجموعة الشعرية )شك جميل. عطر اللغة(

نجد اإلهداء: إذا كانوا 
أو كنا 

أو حتى كنت يف الصحراء 
كوين أنت األمل 

إىل بنتي أمل الصحراء...
الشاعر كامل الغايل شاعر استثنايئ يكتب من دمه 

ولحمه لتحايا القصائد .
سنة  مريم(  )أبو  ناجي  رشيد  الصديق  عنه  قال   

امتزجت  الذين  الشعراء  اهم  من  واحد   :1990
الطلبة والعامل يف يوم ما. واحد  أصواتهم بأصوات 
من الذين ساهموا يف تجذير األغنية البديلة يف تونس 
البحث  مجموعة  له  غنتها  التي  القصائد  من خالل 
سنة  باريس  اىل  هاجر  املناجم...  وأوالد  املوسيقي 
1982 واستقر هناك. حني تقفر شوارع باريس إال من 
إىل  الشعر  عرب  يرسي  كامل  كان  والسكارى  الغرباء 
املتعب  وجهه  فيغسل  تونس 
من مياه مجردة ويلقي السالم 
الشاعر  هو  نعم  سنابل.  عىل 
السامء  باب  أمام  القابع 
الهندوس.  من  كنبّي  املفتوح 
احباب  يتوها  آيات  قصائده 

الله والعشاق.
 أغنية عش ألريض :

ملا التقينا 
صوب نحوي عيونا حزينة 

وبعض التساؤل 
كنت املغني 

لحني يوايس غروب املدينة 
ببعض التفاؤل 

يغني مع املاء يروي خريره 
ويرسي يروي خريره 

ويرسي جريئا يناجي املشاتل 
لحني جميل جامل املحافل 
لحني طروب زمان التالقي 

ملا التقينا 
تجاهلت حزن الطبيعة 

وبرد النسيم املكابر 
نزعت الدموع.. نسيت الحداد.

تجاهلت خلو الشوارع 
وصمت الرصيف املقابل 

سألت الربوع وبعض الحامم 
يروي حكايا البالد .

صفاء فسيفساء الّشعر يف املجموعة الشعرية:

»شك مجيل... عطر مجيل« للشاعر كامل الغايل 
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الحكم الليبي معتز ابراهيم 
الشلماني ملباراة تونس واملغرب

 
التونيس  املنتخب  لقاء  الشلامين  ابراهيم  معتز  الليبي  الدويل  الحكم  سيدير 
ونظريه املغريب يف الدور ربع النهايئ لكأس إفريقيا لألمم ألقل من 20 سنة الذي 
يحتضنه ملعب نواذيبو يوم الجمعة 26 فيفري انطالقا من الساعة الخامسة 

مساء. ويساعده املرصي يوسف البوساطي والجزائري أكرم الزرهوين.

الجلسة العامة االنتخابية 
والجلسة العامّة التّقييمية 

للنادي الصفاقسي 
املعنية  األطراف  جميع  بحضور  صفاقس،  والية  مبقّر  عمل  جلسة  انعقدت 
العاّمة  والجلسة  االنتخابية  العامة  الجلسة  عقد  عىل  رسميّا  االتّفاق  خاللها  تّم 
التّقييمية للنادي الصفاقيس يف املوعد املحّدد من قبل وذلك يوم غد الجمعة 26 

فيفري بفضاء معرض صفاقس الّدويل.
للّنادي  املديرة  الهيئة  انتخابات  عىل  املرشفة  املستقلة  اللّجنة  وستُصدر 

الصفاقيس، بالغا لتأكيد إجراء الجلستني يف موعدهام املحّدد يوم غد الجمعة.
تجدر اإلشارة إىل وجود قامئتني اثنتني مرتّشحتني رسميّا النتخابات الهيئة املديرة 
للّنادي الريايض الصفاقيس للموسمني الرياضيّني 2021-2020 و2022-2021: قامئة 

الرّئيس املتخّل منصف خامخم وقامئة جوهر الحلواين.
العملية  يف  للمشاركة  الرّشوط  فيهم  تتوفّر  الذين  املنخرطني  عدد  ويبلغ 

أكد معني الشعباين مدرب الرتجي، أن فريقه ضيع الفوز 
وقال  إفريقيا.  أبطال  دوري  لحساب  الجزائر  مولودية  أمام 
مدرب الرتجي »دخلنا املباراة بندية كبرية وسنحت لنا عديد 

الفرص التي مل نحسن استغاللها«.
عىل  ثقيال  كان  املولودية  الذي سجلته  »الهدف  وأضاف: 

عقول الالعبني، لكننا نجحنا يف العودة يف الشوط الثاين«.
نحسن  مل  لكن  الفرص  عديد  صنعنا  أيضا  وتابع:»بعدها 

استغاللها، عىل العموم أنا راٍض عىل أداء الالعبني«.
اآلن  ونحن  كبرية،  ندية  فيها  »املجموعة  كالمه:  وختم 
املتبقية  األربعة  اللقاءات  وسنخوص  نقاط   4 بـ  متصدرون 

بثقة أكرب«.
يأيت هذا الترصيح يف الجزائر بعد أن واصل الرتجي التونيس 
تصّدر املجموعة الرابعة يف بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد 
تعادله اإليجايب ضد نظريه مولودية الجزائر بنتيجة 1/1 يف 
املباراة التي أقيمت مساء الثالثاء يف ختام مباريات الجولة 

الثانية، والتي أقيمت عىل ملعب »5 جويلية«.
بن  الالعب بالل  الجزائر عن طريق  جاء هدف مولودية 
عبد  عاد  بينام  املباراة،  عمر  من   )27( الدقيقة  يف  ساحة 
منحهم   60 الدقيقة  يف  للرتجي  بهدف  غيث  بن  الرؤوف 

التعادل يف املواجهة ليقتنص لفريقه نقطة غالية.
ويتصدر الرتجي ترتيب املجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط 
جمعها من الفوز عىل حساب تونجيث يف الجولة األوىل قبل 

تعادل اليوم ضّد مولودية الجزائر.
للمجموعة  الثاين  املركز  اىل  الجزائر  ارتقى مولودية  بينام 
األهداف  بفارق  ليصعد  اإليجايب  اليوم  تعادله  بعد  الرابعة 

عن الزمالك صاحب املرتبة الثالثة بواقع نقطتني لكليهام بعد 
تعادلهام يف الجولتني األويل والثانية.

تونغيث  فريق  الرابعة  املجموعة  ترتيب  يتذيل  فيام 
مع  السلبي  التعادل  من  جمعها  وحيدة  بنقطة  السينغايل 

الزمالك يف املباراة التي انتهت بنتيجة سلبية.

مدرب الرتجي يتأسف .. ضيعنا الفوز 
أمام املولودية 

األوملبي الباجي يف تربص مغلق  
دخل العبو األوملبي الباجي يف تربص مغلق خاطف بالعاصمة استعدادا للمواجهة التي تجمعهم بامللعب التونيس يف 

إطار الجولة األوىل إياب من بطولة الرابطة املحرتفة األوىل لكرة القدم.
ويشارك يف الرتبص 27 العبا، إذ يتخلف كل من الحارس قيس العمدوين بعد التدخل الجراحي الذي خضع له، إضافة 

إىل كل من تراوري واملعاوين وبن فريجة لدواع صحية.
وكان األوملبي قد انتدب كل من صديق املاجري وإبراهيم فرحي، بينام غادره كل من عصام دخيل، أيوب بن فرج، 

فادي الحبايش وأنيس العاليل.

أمس  ُعقدت 
فيفري   24 األربعاء 
العامة  الجلسة   ،2021
العادية التقييمية لنجم 
رئيس  بإرشاف  املتلوي 
ديناري  محمد  الفريق 

وبحضور األحباء.
املصادقة  ومتت 
املايل  التقريرين  عىل 
العجز  فاق  إذ  واألديب، 
املايل 1.7 مليون دينار. 
املتلوي  نجم  ويعاين 
من مشاكل مادية كربى 
منذ  توازنه  عىل  أثّرت 
مام  املوسم،  انطالق 
الالعبني  ببعض  دفع 
تغيري  مع  املغادرة  إىل 
ثالث  يف  الفني  اإلطار 

مناسبات.

الجلسة العامة العادية التقييمية 
لنجم املتلوي 
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تعديل مواعيد مقابالت 
الرابطة األوىل 

إثر قرار االتحاد االفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة النجم  الساحيل ويونغ 
بوفالوس لحساب إياب الدور التمهيدي الثاين إىل الثالثاء 23 فيفري 2021، 

تقرر:
- تأجيل املباراة املتأخرة لحساب الجولة السادسة ذهابا بني النجم  الساحيل 

والنادي الصفاقيس إىل يوم األحد 28 فيفري 2021.
- تأجيل مبارايت الجولة االوىل إيابا من بطولة الرابطة املحرتفة األوىل: النجم 
الساحيل- النادي البنزريت والنادي الصفاقيس- االتحاد املنستريي إىل موعد 

الحق وستحافظ برمجة بقية املباريات عىل موعدها املعلن يف السابق.
إيابا يومْي االربعاء 3 والخميس 4 مارس  الثانية  - إجراء مباريات الجولة 

.2021
- إجراء مباريات الجولة الثالثة إيابا يومي السبت 6 و األحد 7 مارس 2021.

وصول وفد املنتخب التونسي
إىل مدينة نواذيبو

وصل وفد املنتخب الوطني 
لألواسط إىل مدينة نواذيبو 
مبوريتانيا بعد رحلة داخلية 

دامت حوايل 35 دقيقة.
ومبارشة بعد النزول من الطائرة 

غادرت البعثة رسيعا بالحافلة 
يف اتجاه مقر اإلقامة »نزل 

فالنسيا« الذي يبعد حوايل 5 
دقائق عن مطار نواذيبو.  
وتبعد مدينة نواذيبو عن 

العاصمة نواكشوط قرابة خمس مائة كلم أين سيالقي املنتخب التونيس غدا الجمعة 26 فيفري 2021 انطالقا من الساعة الخامسة مساء 
نظريه املغريب لحساب الدور الربع نهايئ لبطولة األمم االفريقية ألقل من 20 سنة.

حسين جنيح وأمين موقو...

يمنعان انسحاب 
النجم من كأس 

الكاف...
حقه...  يأخذ  واحد  كل 
من  قريبا  كان  والنجم 
كأس  سباق  من  االنسحاب 
جامعة  تدخل  لوال  الكاف 
األستاذ  وخاصة  القدم  كرة 
أمني موقو وحسني جنيح... 
الصحي  فالربوتوكول 
دخول  مينع  التونيس 
ألنه  االستواتوين  الفريق 
وأقام  أفريقيا  بجنوب  مر 
الكاف  لوائح  ولكن  فيها... 
املضيّف  فالفريق  واضحة 

محمول عليه استضافة منافسه ولو يف دولة أخرى وملعب آخر مثلام 
مع  البيضاوي  الوداد  فعل 
افريقي  الجنوب  منافسه 
سيستضيفه  كان  حيث 
إىل  به  تحول  ثم  مرص  يف 
متنع  املغرب  ألن  املوزمبيق 
دخول الوافدين من جنوب 
موقو  أمني  افريقيا.... 
وحسني جنيح ومن خاللهام 
جامعة الكرة كانوا يف حالة 
اتصال دائم مع الكاف من 
ألن  املقابلة  تأجيل  أجل 
كانت  التونسية  السلطات 
النجم  ضيف  عبور  رافضة 
ألنه أقام يف جنوب افريقيا 

قبل أيام وتم االتفاق عىل إجراء تحاليل رسيعة وتسهيل عملية خروج 
الرسمي  وقت  املهّم  وهذا  قرطاج...  مطار  من  االستواتوين  الفريق 

ليتوال تجد من حولها رجالها...
* رياض جغام

حسام التومي مدربا 
جديدا الوملبيك الكاف

أرشف يوم 23 فيفري 2021 مبعشب املعهد العايل للرياضة والرتبية البدنية 
بالكاف املدرب حسام التومي عىل أول حصة تدريبية بعد االتفاق الحاصل 

مع الهيئة املديرة وعاد الصادق التوايت لخطته كمساعد بعد أن قاد الفريق يف 
التحضريات وخاض معه لقاءين حقق فيهام 3 نقاط فيام خرّي مساعده عمر 

الشيبوين االنسحاب من الطاقم الفني لألوملبيك.
* محمد/ع

نضال الخياري يعوّض 
إلياس السماعلي

يف أمل جربة 
حصل طالق الرتايض مع املدرب إلياس السامعيل ومساعديه كريم املشريي ورضا 

بوسعادة وتم تعيني املدرب نضال الخياري كمدرب أول ألمل جربة  يف انتظار 
تعيني مدرب مساعد. مع املحافظة عىل املعّد البدين موفق محرز ومدرب 

الحراس أنور فضيل.

كوكب منزل النور يتعاقد مع 
املدرب محمد مرسي محمود
تعاقدت الهيئة املديرة لكوكب منزل النور مع املدرب »محمد مريس محمود« لإلرشاف 

عىل املقاليد الفنية ألكابر كرة القدم.
ويذكر أن املدرب »محمد مريس محمود« املتحصل عىل شهادة »الكاف أ« للتدريب، قد 
درب عديد الفرق عىل غرار املستقبل الريايض بقابس، كام أرشف عىل تدريب املنتخب 

التونيس أقل من 17 سنة لعدة سنوات.
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لست منزعجاً ألنك كذبت عيّل اليوم،

لكنني منزعج ألنني لن أصدقك من اآلن فصاعداً.« )نيتشة(

الشعب  جريدة  من  األخرية  الصفحة  يف  املقالة  هذه  نرُشت  أن  سبق 
يف عدد 1235 املوافق ليوم 15 جوان 2015، وما إعادة نرشها بعد سّت 
سنوات، إال دليل قاطع عىل أن حركة النهضة، حركة تأىب التطّور والتأقلم 
الدينّية،  جّبتها  من  الخروج  عىل  قادرة  غري  وحركة  التونيس،  الواقع  مع 
عملّيات  وما  الدميقراطّية،  وللحياة  املديّن  لألفق  متاما  رافضة  هي  بل 
التجييش املنظّمة ألنصار الحركة ومنخرطيها للنزول يوم 27 فيفري 2021 
سياسة  مواصلة  عىل  دليل  إالّ  مجانّية،  استعراضية  حركة  يف  الشارع  إىل 
الهروب إىل األمام يف كل األزمات التي تتسّبب فيها الحركة ذاتها لتعطيل 
مسار االنتقال الدميقراطي وخاصة تعطيل كل إمكانات تونس للخروج من 
األزمة االقتصادية واالجتامعية التي بلغت عقدا كامال من الزمن، انهارت 

فيه كل مقّومات الدولة.
عىل  متجّددة  جديدة  تعبرية  إال  الّشارع  إىل  الخروج  إىل  الدعوة  وما 
املراهقة السياسية لحركة النهضة، ولضيق أفق قياداتها وقواعدها، وليست 
سباق  مضامر  يف  وكأنّنا  التعبويّة،  بقدرتها  للتذكري  يائسة  محاولة  سوى 
الدولة  مفاصل  يف  واملتغلغلة  الحاكمة،  الحركة  هذه  متناسية  خيول، 
واملستأثرة بالنصيب األكرب من الفريق الوزاري، أن بتظاهرها يف الشارع 
وهي يف هذا الوضع ال تفعل غري حرش نفسها يف زاوية »املظلومية«، وهي 
الزاوية األثرية لهذه الحركة التي تتغذى منها منذ أن كانت يف الرسيّة وإىل 
أن أصبحت تحكم... فالحركة التي لن تتخلّص من عمقها الّدعوي والديني 
يبدو أنّها لن تتخلّص أيضا من ُعقدة الضحّية وقد وجدت فيها منفذا كلّام 

انحرشت يف زاوية ضّيقة، وما حرشها فيها أحد.
منذ  النهضة  حركة  أرستها  التي  العقاب  من  اإلفالت  ونظام  دولة  إن 
يف  الرئييس  السبب  هي  خلت،  سنوات  عرش  قبل  بالسلطة  استئثارها 
والسقوط  السيايس  واالختالل  االجتامعي  والتأزّم  االقتصادي  التدهور 
نفسها  الحركة عن  التي تحجبها  الحقيقة  القيمي واألخالقي، وهذه هي 
وعن منخرطيها بعناوين مختلفة كالدولة العميقة وعودة النظام السابق 
وغريها من التعالّت الواهية التي تستجري بها لتدفع عن نفسها حقيقة أنّها 
هي من أرست نظام الالعدالة، ونظام اإلفالت من العقاب، ونظام التمييز 
ورسكلة  الدولة،  أجهزة  وتطويع  املؤامرات  ونظام  والقطاعي،  الجهوي 
رموز النظام االستبدادي وغريها، ونظام استعداء النضال النقايب والنضال 
الحقوقي املدين... ولذلك هي اليوم تهرب إىل الشارع بعد أن فشلت يف 
السيايس  وسلوكها  خطابها  شعبويّة  من  التخلّص  ويف  العام  الشأن  إدارة 

املؤامرايت.
»األنا  تضخم  يف  عاملني  أهّم  واالغرتاب  باالضطهاد  الّشعور  ميّثل 
النهضوية«، وهو تضّخم بدأ يف دفع الحركة إىل تقّمص دور »الجالد« بعد 
األشكال  بكل  نفوذها  استامتتها يف بسط  كانت »ضحيته« من خالل  أن 
مبدإ  والسياسية عىل  الدعوية  النهضة خطاباتها  تبني حركة  إذ  والطرق، 
أنها  عىل  السواء،  حد  عىل  وقواعدها  قياداتها  وتقدمها  التفضيل،  صيغة 
األفضل واألكرب واألقوى واألجدر عاّم دونها من باقي األحزاب السياسية 
الوطنية، وهي تجتهد يف تضخيم »أناها« ال فقط من خالل خطابها امللفوظ، 
بل أيضا من خالل الصورة التي ترّوجها عن نفسها بدءا من ضخامة مقرّها 
املركزي مبونبليزير وحّراسه )تذكرنا بدار التجمع الدستوري سابقا، املرتفعة 
إىل  واملحلية، وصوال  الجهوية  باملقرات  ومرورا  الخامس(،  بشارع محمد 
االجتامعات العامة التي تنظمها وتحرص عىل تقدميها بشكل »أركسرتايل« 
الحافالت  اللغوية واملشهدية، والتي تحشد لها  مبنّي عىل االستعراضات 
والسّيارات لتحشد أكرب عدد ممكن من الناس فيام تسّميه »املليونيات«... 

هالة  نفسه  عىل  يُصبغ  »زعيمها«  أن  كام  أيضا(...  سابقا  التجمع  )مثل 
مصطنعة انطلقت منذ أن أنشده مريدوه يف مطار تونس قرطاج الدويل 
سيدي  جامع  من  حركته  انطالقة  الغنويش  شّبه  أن  ومنذ  البدر«  »أقبل 
يوسف بانطالقة اإلسالم من غار حراء، وكذلك منذ أن قرر عدم الجلوس 
إىل منافسيه السياسيني يف الحصص التلفزية واإلذاعية )وهو ما قد يدّل 
املواجهة(...  اإلقناع وهروب من  القدرة عىل  عىل قصور سيايّس وافتقاد 
وأيضا بعد أن صار قبلة أصحاب املال واألعامل يف مكتبه... وعودة بعض 

السياسيني إليه كلام »تناحروا« يف ما بينهم )وما أكرث ذلك(... 
الصورة »الناصعة« لحزب حركة النهضة أيضا، يتّم الرتويج لها بطريقة 
متقنة من خالل الكتلة النيابية بالربملان، وانسجامها الحديدي، يف الدفاع 
والقانونية، وهو  الدستورية  واملنزلقات  الوزارية  األخطاء  املستميت عن 
دون  »املوافقة  مبدإ  عىل  مبنّي  ألنه  الحقيقة،  يف  ظاهري  »انسجام« 
الشورى  مجلس  من  القادمة  الفوقية  الّتعليامت  عىل  ومبنّي  اقتناع«، 
للحركة، ال عىل االقتناع الذايت لنائبات ونواب الحركة... أما الجانب املادي 
فهو الركن األسايس يف إبراز »ضخامة« حركة النهضة، فاإلنفاق الباذخ يثري 
أكرث من نقطة استفهام حول مصادر متويل الحركة، ولعّل ما قدمته صحيفة 
عندما  »أنونيموس«،  مجموعة  به  قامت  وما  الربيطانية،  »االندبندنت« 
اخرتقت الربيد االلكرتوين لرئيس الحكومة السابق حامدي الجبايل، كاٍف 
ملعرفة بعض مصادر أموال الحركة، مثل قطر والسعودية وتركيا وواشنطن، 
خاصة إبان الحملة االنتخابية وأيضا يف أثناء اإلعداد ملؤمترها سنة 2014، 
لـ»التحول  األمرييك  املبعوث  تايلور،  ويليام  أيضا  عنه  كشف  ما  وهو 
الدميقراطي يف الرشق األوسط« عن قيام واشنطن بتقديم أموال لحركة 
الجامعات اإلسالمية يف عمومها تعتمد  أن  النهضة، وال يخفى عىل أحد 

أيضا عىل شبكات التهريب وخلق بؤر االستثامر لضامن متويلها املايل... 
جول«  »آالن  الفرنيس  الصحايف  أكده  مبا  التذكري  أيضا  املهّم  ومن 
والقيادي  العدل  وزير  الفرنسية ملستشار  السلطات  اعتقال  حول حادثة 
بتهمة  الدويل  »أوريل«  مطار  يف  الفرشييش  بلقاسم  السيد  الحركة  يف 
قادمني  آخرين  تونسيني  عليه صحبة  القبض  تّم  أن  بعد  األموال  تبييض 
ناحية  من  أيضا  الثابت  ولكن  باألموال...  مليئة  بحقائب  السعودية  من 
أخرى أن الحركة تستمّد »تعملقها« من تشتت القوى الدميقراطية وارتباك 
مواقفها... األكيد أن مثل هذه املقومات وغريها تساهم، بل ساهمت فعال 
يف إظهار حزب حركة النهضة كحزب »عمالق« ال يضاهيه أي تنظيم آخر، 
الحقيقية لحزب عاش أكرث من ثالثني  الصورة  ولكن هل فعال هذه هي 
سنة مشّتتا بني السجون واملنايف والذ أكرث من ثلثاه بالصمت طيلة حكم 

النظام السابق وانحدر عدد كبري منها يف مستنقع بن عيل؟
إقصاء  محاولة  »بأن  مرة  كل  يف  الغنويش  راشد  »تهديد«  أن  أعتقد 
يؤكد،  والعنف«  التناحر  منعرج  يف  البالد  سيدخل  الحكم  من  النهضة 
الصورة  الحقيقي عكس  الحركة  الجامعة، أن حجم  يف ال وعيه وال وعي 
املقدمة عنه، كام أن التلويح املستمّر بأن حركة النهضة ستنترص ال يدّل 

إالّ عن وعي »الجامعة« بحجمهم الحقيقي مام يدفعهم إىل توخي سياسة 
قال  مثلام  الشعب«  »بامتالك والء  اإليهام  األمام من خالل  إىل  الهروب 
ذلك الغنويش يف اجتامعه بصفاقس مبناسبة الذكرى 32 لتأسيس »االتجاه 
اإلسالمي«... أما أهّم املؤرشات الدالة عىل زيف الصورة املضّخمة لحركة 
النهضة، فهي سياستها يف حّد ذاتها مع طرفني عىل األقّل بشكل مبارش، 
األول هم السلفيون ومن لّف لّفهم من أحزاب كالتحرير وجبهة اإلصالح 
وحزب العدالة والتنمية وحزب الفضيلة وحزب األمانة وأنصار الرشيعة 
وحزب األمة التونيس واللقاء اإلصالحي الدميقراطي، إىل جانب الجمعيات 
فجميعها  الكرامة«،  »ائتالف  يسّمى  ما  اليوم  إليهم  وينضاف  الدعوية... 
تُظهر »العداء« لحركة النهضة وعدم االتفاق مع سياستها، يف حني أنها متثل 
قاعدتها االنتخابية، ولنا يف االنتخابات خري دليل عىل »الهّبة اإلسالمية« 
لفائدة  الجامعي  وتصويتهم  االنتخايب...  للفعل  أصال  الرافضني  للسلفيني 
مرشحي الحركة... أما الطرف الثاين، فهو ما يحلو لحركة النهضة تسميتهم 
»التجمعيون النظاف« مثل حامد القروي الذي كتب عنه خالد شوكات 
 )1991/1999( أّوَل  وزيرا  فيها  كان  التي  الفرتة  بأن  املغرب،  يف صحيفة 
فاقت فيها ملفات التعذيب األربعني ألف ملّف، ومثلت عرشيته األكرث 
»عفونة وسوادا يف زمن التحول العتيد«، وما حامد القروي إال واحد من 
املئات... وها هو اليوم محّمد الغرياين آخر أمني عام للتجمع الدستوري 
االنتقاء  فسياسة  له...  مستشارا  الغنويش  »اصطفاه«  قد  الدميقراطي 
املتنفذين  بعض  ومنحها  السابق،  النظام  أبناء  مع  النهضة  تنتهجها  التي 
سلطة جديدة، مالية أو سياسية، تؤكد أن الحركة تنفخ يف صورتها بشكل 
ونكران  جحود  بكل  املضطهدين«  أبنائها  لحم  »أكل  حّد  يبلغ  هستريي 
الحكم،  حلم  وتحقيق  بالسلطة  االستئثار  سبيل  يف  ذلك  وكل  لذواتهم، 
عبد  املحامي  الحركة،  مؤسيس  أهم  وجه  يف  »ديقاج«  كلمة  رفع  ولعل 
الفتاح مورو، خري دليل عىل مدى جحود ونكران أهل مونبليزير آلبائهم 
املؤسسني... كام أن قانون »تحصني الثورة« هو باألساس مدخل منهجي 
ولذلك  الحكم برشوطها هي...  يف  الحركة  بقاء  لتحصني  سيايس  وتكتيك 
بني  والخفية،  العلنية  املاراطونية،  اللقاءات  النهضوية  القيادات  نّسقت 
باألساس  تبحث  لقاءات  وهي  »البدعة«،  بهذه  واملعنيني  النهضة  حركة 

رشوط الرىّض واملوافقة... 
الجانب املهّم أيضا واألسايس يف التضخيم املفتعل لحركة النهضة، هو 
العودة بكل قوة إىل الخطاب الديني، باحتكار النطق باسم الله من جهة، 
افتقار حركة  يدّل عىل  والدين، وهو  الله  أعداء  الحركة  منافيس  واعتبار 
النهضة إىل أدىن رشوط الدميقراطية يف العمل السيايس، ويدّل أيضا، ومرة 
أخرى، عىل وهم الصورة املضّخمة للحركة... فمقارعة املنافسني السياسيني، 
واالجتامعية  االقتصادية  الربامج  وفق  يتّم  ال  النهضة،  حركة  حسب 
والسياسية، بل تستبيح فيه الحركة »املقدس الديني« وتنزل به من عليائه 
إىل الحضيض... وتُشهر فيه كل أشكال التشويه واالدعاء بالباطل، وهذا ما 
يؤكد أن الحركة ال متّت بصلة للعمل السيايس املدين، وأن حجمها الحقيقي 
ال  الحركة  وكأن  الدعوية...  والفضاءات  املساجد  مساحات  من  يخرج  ال 
تهتّم باملواطن التونيس بقدر ما تهتّم باملتدين فقط... ورمبا لذلك نفهم 
إرصارها املستميت عىل الرتويج الدائم ملقولة »الشعب التونيس مسلم«... 
إن األحزاب التي ال »تصنع« لنفسها صورة مضّخمة ال ميكنها أن تستأثر 
بالحكم وتسيري دواليب الدولة، مهام كانت الدولة، ولكن التضخيم املبالغ 
واقعي  وأفق  واقعية  أرضية  إىل  ومفتقرة  قاعدة هشة  عىل  واملبنّي  فيه 
سيعجل حتام بانهيارها واندثارها، وهو ما ال نتمناه لحركة النهضة بوصفها 
جزًءا من املشهد السيايس اليوم، وهو ما نتمنى أيضا أن تستوعبه قياداتها 
وقواعدها، وتفهم أنها ال متثل كل املشهد وليست أيضا الجزء »األهم« و 

»األصعب« فيه.

                              يكتبها:  ناجي الخشناوياحلجم احلقيقي حلركة النهضة

أفكار متقاطعة 


