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وطنية 

ينعقد املؤمتر االستثنايئ غري االنتخايب لالتحاد العام التّونيس للّشغل اليوم 
8 جويلية بسوسة، هذه املدينة العريقة يف الّنضال الّنقايب والوطني والتّي 
أفرزت صفوة من خرية املناضلني باالتّحاد العام التّونيس للّشغل يف مختلف 
الكويك شهيد  املناضل حسني  الفقيد  األخ  رأسهم  الّنضالية وعىل  محطّاته 

معركة استقاللية االتّحاد يف جانفي 1978.
أوت  انعقد يف  الذي  الوطني  املجلس  لقرار  تنفيذا  ويلتئم مؤمترنا هذا 
ودميقراطيّة  واستقالليّة  حريّة  بكّل  الشأن  هذا  يف  تداول  والذي   2020
ومسؤوليّة وأقّر رضورة عقد املؤمتر االستثنايئ غري االنتخايب لالتّحاد العام 
التّونيس للّشغل للّنظر يف ُسبل وآفاق تطوير منظّمتنا بعيدا عن التّجاذبات 
االنتخابية التّي قد تحيد بالّنقاش البّناء عن مساره الطّبيعي وامليّض عىل 
جائحة  بسبب  مؤمترنا  أشغال  تأّجلت  وحيث  والتّحديث،  اإلصالح  نهج 
اتّخاذ  إىل  مسؤولية  بكّل  سعينا  وحيث  بالدنا،  اجتاحت  التّي  كوفيد19- 
إجراءات  إطار  يف  جليّا  ملستموه  كام  والوقائية  االحتياطية  التّدابري  كافّة 
كّل  رأسها  وعىل  املعنية  األطراف  مع  التّام  والتّشاور  بالتّنسيق  االستقبال 
من اللّجنة العلمية ملجابهة جائحة كوفيد19- ووزارة الّصّحة، فقد عقدنا 
العزم مع الهيئة اإلدارية الوطنية عىل عقد املؤمتر االستثنايئ غري االنتخايب 
يف هذا التاريخ و سيتداول املؤمترون، كام تعّودنا يف اتّحادنا العتيد، بكّل 
حرية ومسؤولية وبُعد نظر فيام سيعرض عليهم من تنقيحات تهّم القانون 
األسايس لالتّحاد العام التّونيس للّشغل التّي طرحها املنتدى الّنقايب وحظيت 
مبصادقة املجلس الوطني وبعد دراستها من قبل الهيئة اإلدارية الوطنية 
التّنقيحات  هذه  وتتنزّل   ،2021 جويلية   2 بتاريخ  املنعقدة  جلستها  يف 
املقرتحة عىل أخّوتكم ضمن تصّور شامل ونظرة إصالحية تحديثية جامعة 
لعديد الجوانب واملسائل التي تهّم آليات تجديد املسؤوليات ُصلب هياكل 
االتّحاد من أجل إضفاء مزيد من التّناغم والّنجاعة عليها وتنظيم العمل 
اإلداري وتطويره ومزيد تجويد الترصّف يف املوارد اللوجيستية والبرشية ليك 
نهيّئ منظّمتنا للتحديّات القادمة ونسترشف املستقبل بالحكمة والعقالنية 
الاّلزمتني ونحافظ عىل ريادة دورها الوطني واالجتامعي والتّعدييل ونُبقيها 
إىل  لدفعه  نطمح  الذي  وطننا  يف  واالقرتاح  والبناء  الخري  قُوى  صدارة  يف 

أرحب آفاق الّنمو والتّنمية والرّقي.

اإلخوة واألخوات،
ينجح يف  أن  الذي نطمح  يلتئم مؤمترُنا هذا  وإذ 
يف  ووضعها  منظّمتنا  داخل  نوعية  نقلة  إحداث 
دستورية  أزمة  تعيش  وبالدنا  يلتئم  متقّدم،  مسار 
تهّدد  أزمة  سابقة،  لها  تُعرف  مل  عميقة  وسياسية 
دولة  مكاسب  ويف  كينونتها  يف  الوطنيّة  الدولة 
االستقالل وقد تجلّت يف الّسعي املحموم الستباحة 

الّسيادة الوطنية وتفكيك مؤّسسات الّدولة.
االنتخايب يف  االستثنايئ غري  تنطلق أشغال مؤمترنا 
بالدنا  اجتاحت  التي  كوفيد19-  جائحة  تفّش  ظّل 

غياب  ويف  الّزكية،  أرواحهم  عىل  نرتّحم  الذين  اآلالف  حياة  وحصدت 
مبا حكم  التّلقيح  نسق  الّصحية وضعف  األزمة  إلدارة  واضحة  اسرتاتيجية 
عىل الجميع تارة مبالزمة الحجر الّصّحي وطورا بالتّعايش مع الوباء وسط 
املؤّسسايت  لنشاطنا  رهيب  تراجع  إطار  ويف  واالنشغال  الرّتقّب  من  حالة 
إىل  أّدى  ما  وهو  القرار.  اتّخاذ  يف  واضح  حكومي  وارتباك  واالقتصادي 
إىل  الّنمّو  نسبة  تراجع  أبرزها  لعّل  كارثية  واجتامعية  اقتصادية  تداعيات 
رقعة  اتّساع  ومزيد  االستقالل  منذ  بالدنا  تشهدها  مل  سلبية  مستويات 

الفوارق االجتامعية والتّباينات الجهوية. 
ودون الّدخول يف تفاصيل هذه الجائحة وضعف إدارة األزمة الوبائية فإّن 
ما ميكن تأكيده أّن الجائحة أعادت للمسألة االجتامعية أهميّتها القصوى 
التسلّط  ونزعة  الجشع  غيّبها  أن  بعد  اإلنسان  علويّة  ترسيخ  خالل  من 
األطبّاء  وتحديدا  صدارته  البرشي  العنرص  لدور  أعادت  كام  واالستبداد 
واألمن  والتعقيم  التنظيف  وأعوان  واإلنعاش  واإلسعاف  التمريض  وأعوان 
املجتمع  نشطاء  من  املتطّوعني  من  وحزامها  التّونسية  واإلدارة  والجيش 
املدين واملواطنني ومصانع التموين واإلمداد والخدمات يف املرفق العمومي 

وجميعهم من عاّمل الفكر والّساعد بناة البالد حامة الوطن.
فتحيّة إكبار وإجالل لجميعهم عىل سخاء عطائهم وعىل روح التضحية 
التي أبدوها رغم الّضعف الفادح لإلمكانيات وضبابية القرارات الّسياسية 
املسؤولية  تحّمل  من  التّهرّب  ورغم  الّدولة  وتوّجهات 
ملناسبة  وإنّها  الّصحية،  املضاعفات  خطورة  ورغم 
متجّددة لنشّدد مرّة أخرى عىل رضورة إيقاف الّنزيف 
املتواصل لهجرة الكفاءات التّونسية وعىل رضورة تعزيز 
قدرات مؤّسساتنا العمومية وعىل اإلرساع بإصالح املرفق 

العمومي.
واليوم ونحن نعايش مع بقية شعوب العامل تداعيات 
محالة  ال  مقدمون  أنّنا  التّأكيد  ينبغي  الجائحة  هذه 
الكربى وعىل رأسها  الهيكلية  التّغيريات  عىل جملة من 
التّغيري  إىل  إضافة  والبيئي  والطّاقي  الرّقمي  االنتقال 
املناخي وأزمة املياه وارتفاع درجات الحرارة ومستقبل 
العمل وسوف نشهد، أحببنا أم كرهنا، عديد املراجعات 
الجذرية سواء يف مستوى العالقات الدولية والجيوسياسية والجيوسرتاتيجية 
أو يف مستوى القيم واملفاهيم واملصطلحات واألمناط الثّقافية واملجتمعية 

ومناهج التفكري والعمل والتقييم.

مناضالت االتّحاد ومناضليه،
ونصف  سنوات  أربع  مرور  بعد  مؤمترنا  ينعقد 
العام  لالتّحاد  والعرشين  الثالث  املؤمتر  انعقاد  عىل 
الوفاء  لتونس،  »الوالء  شعار  تحت  للّشغل  التّونيس 
الذي  املؤمتر  وهو  للعمل«.  واإلخالص  للشهداء، 
تسيري  عىل  اإلرشاف  يف  تتمثّل  أمانة جسيمة  حّملنا 

شؤون منظّمتنا.
كانت البالد، ونحن نتسلّم األمانة، تعيش منعطفا 
خلّف  ماّم  والرّصاعات  بالتّجاذبات  مشحونا  خطريا 
الّشديد  االحتقان  ومن  واإلحباط  اليأس  من  حالة 
بصيص  ورغم  والقطاعات.  والجهات  األفراد  طال 

األمل الذي راودنا بفضل نجاح تجربة الحوار الوطني، مل تفلح مختلف 
الحكومات املتعاقبة يف استعادة هيبة الّدولة وإنفاذ القانون عىل الجميع 
من دون استثناء ومل تتمّكن من إيقاف نزيف االنفالتات الخطرية املربكة 
التّي كانت وال تزال تقودها بارونات املال الفاسد الّنافذة وهواة الّسياحة 
التّهريب  الشعبوية وعصابات  بالخطابات  الحزبية والربملانية واملنتشون 

ومحرتفو اإلرهاب والتّكفري والفتنة والجرمية املنظّمة.
العمل،  عن  املعطّل  وشبابها  املفّقرين  بأبنائها  الّداخلية  فالجهات 
األمل  مشاعر  تتجاذبها  حالها  عىل  بقيت  املهدورة  وخرياتها  وطاقاتها 
والخيبة يف تحقيق وعود انتخابية مل تنجز ومشاريع استثامرية موعودة مل 
تر الّنور وتنمية وتوزيعا عادال للّثوة مل يتحّققا وعدالة اجتامعية سارت 

كالرساب.
لرتّدي  نتيجة  واالحتقان  التّوتر  غاية  االجتامعي يف  الوضع  أصبح  وقد 
للتّونسيني  واالقتصادية  االجتامعية  االستحقاقات  ومتييع  السيايس  األداء 
والتّونسيات من قبل املؤّسسات الحزبية والربملانية وتفّش عقلية التّطاول 
عىل علوية القانون وعىل هيبة الدولة والتنّكر للتعّهدات سواء يف إطار 
املفاوضات االجتامعية أو يف سياق الحوار املجتمعي مع الجهات املهّمشة 

والفئات املحرومة.
لقد كّنا ندرك جسامة املسؤولية التّي تنتظرنا، وخصوصيّة ودقّة املرحلة 
التي متّر بها بالدنا وثقل املهام التي أوكلها لنا املؤمتر من خالل لوائحه، 
تأهيل  إعادة  عىل  يساعد  مبا  الّداخيل  البيت  تحصني  أجل  من  سواء 
املنظّمة لتمكينها من مواكبة املتغرّيات والتّعامل الناجع مع املستجّدات 
وتعزيز دميومتها وإشعاعها، أو للتّموقع الجيّد يف املشهد االنتقايل الوطني 
التّقلّبات  من  بالعديد  واملتّسم  بعد  مالمحه  تكتمل  مل  الذي  والدويل 

والتّغيريات املتسارعة.
وكام  االتحاد،  مكانة  لتثبيت  عديدة  واجهات  عىل  العمل  علينا  كان 
يقول حشاد« لنؤّمن مهّمة الجندي يف جبهة التّقدم اإلنساين ولنقاوم كّل 

الّسياسات التي تتعارض مع هذا املنهج«.

أيّها المناضلون أيّتها المناضالت،
إّن املتابع للمشهد السيايس عىل امتداد الّسنوات األربع والنصف األخرية 
يدرك بسهولة مدى إفالس العديد من نخبنا السياسية التي حكمت البالد 
والواهمة  الواهية  والّشعارات  الزّائفة  الوعود  إطالق  يف  أمعنت  حيث 
نتيجة افتقادها لربامج فعلية ولرؤية إصالحية حقيقية وإلرادة صادقة يف 
الّنهوض بالبالد ، كام يدرك مدى تأّصل عقلية حّب الّذات ومنطق الغنيمة 
والحسابات الّسياسوية والفئوية الّضيقة  التّي ال متّت بأّي صلة للمصلحة 
الوطنية ، بعد أن تبنّي أّن التوافق بفضل تجربة الحوار الوطني التي حيّاها 
العامل بأرسه مل تكن لدى البعض  إالّ مناورة الحتواء الخصم والتمّكن منه 
بدءا بالفرتة األخرية من حكم الرّئيس الرّاحل الباجي قائد السبيس رحمه 
الله وما عرفته من تجاذبات مل تفلح وثيقة قرطاج يف إطفاء فتيلها، مرورا 
باملالبسات التي حّفت باالنتخابات الترّشيعية والرّئاسية األخرية لسنة 2019 
التي أفرزت مشهدا سياسيا مترشذما ومتشتّتا اتّسم بصعود تيّارات شعبوية 
وهّش  هجني  سيايس  واقع  عنه  وانجّر  الفاسد  املال  وبارونات  وعنيفة 
الحكومات  مختلف  تشكيل  رافقت  التّي  املساومات  يف  بالخصوص  تجىّل 
ويف احتداد التّجاذبات الّسياسية والرّتاشق باالتّهامات بلغت حّد التّخوين 
املفضوح  التّحريض  خالل  من  الكراهية  خطاب  وبّث  والعنف  والتّكفري 
االصطفاف  خلفية  عىل  إّما  والتّناحر  التّباغض  عىل 
اإليديولوجي والعقائدي أو عىل خلفيّة قراءات أحادية 
أجل  من  الّدستورية  املؤّسسات  لصالحيات  الجانب 
واالستفراد  الغلبة  ومنطق  الواقع،  األمر  سياسة  فرض 
االحتقان  ملنسوب  مسبوق  غري  ارتفاع  مع  بالّرأي، 

الّسيايس.
وأّن  الّسياسية  األزمة  تجاوز  يف  كبريا  أملنا  كان  لقد 
جائحة كورونا سوف تعيد نخبنا الّسياسية إىل رشدها 
عىل  الفادح  الهيكيل  الخلل  للجميع  كشفت  أن  بعد 
مستوى  وعىل  واالقتصادي  االجتامعي  الّصعيدين 

األخ نورالدين الطبوبي األمين العام في إفتتاح المؤتمر االستثنائي غير االنتخابي بسوسة

نطمح أن ينجح مؤتمرنا يف إحداث نقلة نوعية باملنظمة

* إّن بالدنا مقدمة 
على مراجعات 

جذرية في 
العالقات الدولية 

والقيم والمفاهيم 
ومناهج التفكير

* إّن منظومة 
الحكم تتضمّن 

هنّات وجب 
مراجعتها وهذا ما 
طرحناه في مبادرتنا 

للحوار الوطني
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املنظومة الّصحية، وأظهرت عقم املنوال التّنموي الذي 
انتهجته مختلف الحكومات املتعاقبة التّي مل تقم إّل 
الّدعوات  من  بالّرغم  الفشل  أدوات  نفس  باعتامد 
واإلنصاف  العدل  نحو  الّسياسات  ملراجعة  املتكّررة 
ونحو الستجابة الفعلية ملستلزمات التّنمية املستدامة 
املسؤولية  ومقتضيات  الرّشيدة  الحوكمة  ورشوط 

املجتمعية.
ولكن ولألسف الّشديد مضت الطّبقة الّسياسية غري 
واعية مبا هي مقدمة عليه وتكفي اإلشارة إىل تواصل 
خلفية  عىل  الّدستورية  املحكمة  استكامل  تعطيل 
نواّب  مبجلس  يحدث  ما  وإىل  والتّموقع،  املحاصصة 
الربملاين  العمل  لتشويه  عنوانا  أصبح  الذي  الّشعب 

والّسيايس ومرسحا للمهازل املخجلة بشتّى أنواعها وفضاء ملشاهد متكّررة 
بالتّوازي مع  واملادي،  اللّفظي  وللعنف  والتّطرّف  اإلرهاب  بتبييض  تتعلّق 
استفحال األزمة الّسياسية التي ألقت بظاللها عىل كافّة األصعدة الّسياسية 
واملعيشية  والّصحية  واملجتمعيّة  واألمنية  والقتصادية  والجتامعية 
فتدهورت جميعها بشكل مل تعرفه بالدنا عىل مّر التّاريخ مع تواتر الهزّات 
ولعّل  قياسية  مستويات  وبلوغهام  والبطالة  الفقر  وتفاقم  الجتامعية 
الرتفاع الخطري ملنسوب الحتقان الجتامعي وتعّدد الحتجاجات وانفالت 

بعضها مؤرّش رصيح ينذر مبا ل تحمد عقباه.
وكان لزاما عىل التّحاد العام التّونيس للّشغل عمال بثوابته الوطنية ووعيا 
منه بدقّة وخطورة األوضاع أن ل يبقى يف موقف املتفّرج وأن يهّب إلنقاذ 
تونس من هذا املنزلق الخطري عرب آليات الحوار املسؤول ويف األطر التّي 
يكفلها الدستور وبعيدا عن الصطفاف ورغبة يف إنقاذ تونس، ل إنقاَذ هذا 

الطرف أو ذاك كام يرّوج البعض، وتقّدمنا للغرض 
الجمهورية  رئيس  للّسيد  الوطني  للحوار  مبُبادرة 
الّدولة  استمرارية  عىل  دستوريّا  املؤمتن  باعتباره 
وأمنها القومي ووحدة ترابها الوطني والّساهر عىل 
لبالدنا  وعىل احرتام تطبيق  العليا  املصالح  حامية 
الدستور، وحيث مل يسّجل إىل حّد اآلن أّي تفاعل 
إيجايب ملموس من أّي من األطراف املعنيّة بالحوار 
بل لوحظت محاولت من هنا ومن هناك لاللتفاف 
عىل املبادرة وتأبيد األزمة وكأّن أمر البالد والعباد 
والجتامعية  والقتصادية  الّسياسية  األوضاع  ودقّة 
واملالية والّصحية يف تونس ل تعني أطراف األزمة، 

لتجد املجموعة الوطنية نفسها يف منحى أشّد تأزّما وخطورة عىل ضوء أزمة 

كّل  وتعّنت  مواقفها  وتّصلب  الّسلط  وتنافر  الحكم 
طرف منها ماّم انجّر عنه شلل شبه تاّم يف عمل كافّة 
مؤّسسات الّدولة  مبا كانت له انعكاسات جّد وخيمة 
عىل القتصاد الوطني وعىل الّنسيج الجتامعي وأساسا 
كورونا  وباء  عن  الّناجمة  الّصحية  األزمة  إدارة  سوء 
التّي حصدت آلف األرواح من التّونسيات والتّونسيني 
والوفيات  اإلصابات  لعدد  املفزعة  األرقام  تتايل  مع 
الرتباك  نتيجة  الجديدة  الّساللت  تطويق  وعدم 
السترشاف  وغياب  الّسيايس  القرار  اتّخاذ  يف  الواضح 
والتّخطيط وسياسات املرافقة الجتامعية والقتصادية 
وخاّصة ضعف نسق التّلقيح عىل نحو مخجل مقارنة 

بالعديد من الّدول يف العامل.
واليوم مل يعد يخفى عىل أحد أّن األزمة سياسية بامتياز فقد مثّل غياب 

للمناخ  التّاّم  والنخرام  الجديّة  السياسيّة  الحوكمة 
ثقافة  وتفّش  وأخالقيّا  ومؤّسساتيّا  هيكليّا  الّسيايس 
روح  وغياب  الغنيمة  ومنطق  الحزبية  املحاصصة 
الطّبقة  من  به  يستهان  ل  طيف  وعبث  املسؤولية 
الّسياسية مثّل عامال كبريا يف تأزيم الوضع وتعقيده بل 
أزمة  يف  الستثامر  خالل  من  تأبيده  إىل  البعض  سعى 
الّسلط  بني  الواضح  والّصاع  الحزيب  والتّشتّت  الحكم 
النهيار  حافّة  إىل  الّدولة  ومؤّسسات  بالبالد  للّدفع 
نحو  والنزلق  الوطني  ترابها  ووحدة  أمن  ورضب 
الفوىض وتطبيق أجنداتهم املعروفة ولعّل حادثة اقتحام 
نّواب يتحتمون بالحصانة الربملانية ملطار تونس- قرطاج 
عىل  للتّعّدي  املفضوحة  واملحاولة 

علوية القانون والتّطاول املرفوض عىل املؤّسسة األمنية 
ورشفاء األمن الوطني أفضل مثال رصيح عىل ذلك.

وبالتّوازي، وإذ يتابع الّرأي العام الوطني بانتباه شديد 
الذي  العدل  لوزارة  العامة  التفقدية  تقرير  تضّمنه  ما 
نرشته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحّمد 
الرباهمي، من مقتطفات مثرية إلخاللت فاضحة تبعث 
منظومتنا  وضع  حول  العميق  والنشغال  التّساؤل  عىل 
القضائية، وإنّنا نشّدد مرّة أخرى يف هذا الظّرف الّدقيق 
خدمة  يف  وتفانيه  ونزاهته  القضاء  استقاللية  أّن  عىل 
إنفاذ  عىل  وحرصه  غري  ل  الوطنية  واملصلحة  املتقايض 
القانون عىل الجميع من دون انتقائية بات معركًة ل مفّر منها ليك تتمّكن 

بالدنا من رفع التّحديات القادمة يف شتّى املجالت الّسياسية والقتصادية 
مكافحة  و  الرّشيدة  للحوكمة  الفعيل  التّكريس  و  والتّنموية  والجتامعية 

الفساد.
ويف نفس الوقت فإنّنا نجّدد دعوتنا إىل تكريس ثقافة األمن الجمهوري 
بالعمل عىل خدمة املواطنات واملواطنني يف كنف احرتام القانون وحقوق 
والتّهريب  والتّطرّف  اإلرهاب  محاربة  عىل  يعمل  جمهوري  أمن  اإلنسان، 
والعنف والجرمية املنظّمة ويشّكل دعامة أساسية لتنمية شاملة ومستدامة 

ولكّنه أيضا وباألساس أمن يحرتم الحقوق والحّريات. 
واليوم بات من الاّلزم إيقاف الّنزيف فقد اتّضح جليّا عدم مالءمة الّنظامني 
الّسيايس والنتخايب لخصوصيّة وهشاشة التّجربة الّدميقراطية بتونس حيث 
الّسياسية، كام بان  مثاّل عائقا واضحا أمام حلحلة األوضاع وتجاوز األزمة 
من  بات  التي  الهنات  من  العديد  تتضّمن  الحكم  منظومة  أّن  بالكاشف 
رئيس  إىل  بها  تقّدمنا  التي  مبادرتنا  تضّمنته  ما  وهو  مراجعتها،  الواجب 
يفرض  ومسؤول  هادئ  حوار  أجل  من  الجمهورية 
مسؤوليّاتها  تحّمل  الّسياسية  األطراف  كافّة  عىل 
الحوار أو  األخالقية والقانونية والجلوس إىل طاولة 
إعادة األمانة ألصحابها من انتخابات جديدة تسبقها 
النتخابية  املجلّة  ويف  الدستور  يف  مهّمة  تنقيحات 
قانون األحزاب والجمعيات وخاّصة يف مصادر  ويف 

متويلها وامليّض بعدها إىل انتخابات مبّكرة.

أخواتي المؤتمرات، إخوتي المؤتمرين،
املعضلة  بحّل  التّام  ومتّسكه  اتّحادكم  إرصار  إّن 
إىل  النجرار  أو  العبث  قبيل  من  ليس  السياسيّة 
كان  سيايس  طرف  أي  مع  الصطفاف  أو  التّجاذب 
سيايس  الحالية  األزمة  أصل  بأّن  العميق  إمياننا  ُمنطلق  من  نابع  هو  بل 
بامتياز وعليه فإّن حّل املسألة السياسيّة هو قطعا املدخل املنهجي الوحيد 

لالنكباب عىل الوضعني القتصادي والجتامعي يف وطننا.
التّوازنات املالية الكربى للبالد منخرمة نظرا ملديونيّة  وكام تعلمون فإّن 
تجاوزت كّل الخطوط الحمراء ماّم أوصل البالد إىل حافّة اإلفالس. ويف هذا 
الّشفافة  التّونيس للّشغل يستهجن الطريقة غري  العام  الّصدد فإّن التّحاد 
التي تتوّخاها الحكومة يف مفاوضاتها مع صندوق الّنقد الّدويل ومع سائر 
الجهات املانحة، فتُفش ما تشاء وتتسرّت عىل ما تشاء ولعّل الترّسيبات التّي 
تداولتها وسائل اإلعالم حول املراسالت بني الحكومة وصندوق الّنقد الّدويل 
الحكومة دون  بها  التزمت  التي  التّعّهدات  دليل عىل خطورة بعض  ألبرز 
للّشغالني  املكتسبة  والحقوق  العليا  الوطنيّة  املصلحة  العتبار  بعني  األخذ 

* النخب الحاكمة 
أمعنت في اطالق 
الوعود الزّائفة 

والشعارات الواهية 
نتيجة افتقادها 
لبرامج اصالحية 

حقيقية

* الخطاب 
السياسي مليئ 

بالعنف والكراهية 
والتحريض 

المفضوح على 
التباغض والتناحر

* لم نسجّل إلى 
اآلن أي تفاعل 

ايجابي ملموس 
مع دعوتنا للحوار 

الوطني
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زمان  لكّل  جاهزة   وصفات  ويف  ورقمية  تقنية  أمور  يف  األمر  واختزال 
ومكان أثبتت التّجارب فشلها وذلك لعدم اكرتاثها باالنعكاسات االجتامعية 
واإلنسانية ملثل هذا االختزال يف حني أّن املديونية مرتبطة بضعف الحوكمة 
وغياب التّخطيط وعدم التّطرّق إىل ملّف اإلصالح الجبايئ الذي نذكّر أنّنا 
امللّف  هذا  يف  امليّض رسيعا  إىل رضورة  إلحاح  وبكّل  وتكرارا  مرارا  دعونا 
ضامنا لتكريس العدالة الجبائية ومحاربة التّهرب والغّش الجبائيني عالوة 
من  والتّخفيف  االستثامر  دفع  أيضا  يقتيض  املتأزّم  االقتصادي  الوضع  أّن 
خدمة  يف  لوضعها  ورقمنتها  اإلدارة  إصالح  عرب  اإلدارية  التّعقيدات  وطأة 

التّنمية العادلة والشاملة واملندمجة واملستدامة.
كام نؤكّد عىل رضورة احرتام وتجسيد مقتضيات الّدبلوماسية االقتصادية 
عىل  ومحافظة  ببالدنا  والتّنمية  والّنمّو  االستثامر  لعجلة  دفعا  وتعزيزها 

وعىل  والّدولية  اإلقليمية  املحافل  يف  بلدنا  سمعة 
سالمة مناخ األعامل بتونس، خصوصا مع ما لوحظ 
من تضارب يف الترّصيحات وعدم تجانس املقاربات 
الّديبلوماسية يف هذا الّصدد خاّصة يف املفاوضات 
للّشكاء  الّزيارات  أو  الّدوليني  املانحني  مع 
من  العديد  عنه  عرّب  ما  وهو  لتونس  االقتصاديني 
الّسفراء من أصدقاء تونس واملنظّمة والّذين نّوهوا 
مبصداقية االتّحاد العام التّونيس للّشغل وإصداحه 

بالحقيقة وبرأيه مبارشة بالحّجة والربهان.
أّما فيام يخّص املنشآت العمومية فإنّنا هنا ومن 

مؤمترنا هذا نكّرر دعوة االتحاد العام التونيس للشغل إلنقاذها وإصالحها 
ودميومتها  عموميتها  عىل  الحفاظ  قاعدة  عىل  بحالة  حالة  وحوكمتها 

واستدامتها وتطوير قدراتها التنافسية ونجاعتها االقتصادية.

أخواتي المؤتمرات، إخوتي المؤتمرين،
لقد تسبّبت جائحة كورونا يف مزيد تعقيد األوضاع يف عديد من القطاعات 
االقتصادية وفقدان مواطن الّشغل ومن واجب الحكومة التّفكري يف برنامج 
عىل  واملحافظة  األزمة  هذه  تجاوز  من  تتمّكن  حتى  ومؤازرتها  لدفعها 
االجتامعية  إىل جانب شّغاليها وحقوقهم  والوقوف  الالئق  الشغل  مواطن 

منها واالقتصادية.
كام بيّنت الجائحة رضورة الّنهوض بقطاع الّنقل وتطوير أدائه عرب الرّفع 
تحتاج  كام  االجتامعية،  مع ضامن جودة خدماته  ونجاعته  تنافسيته  من 
بالدنا إىل تطوير قطاعي الفالحة والّصيد البحري إنتاجا وتصديرا وتسويقا 
وهو ما يقتيض تجديد أسطول الّصيد البحري وإيجاد حلول جذرية ملشاكل 
متويل املشاريع الفالحية ومشاكل امللكية العقارية وتجزّؤ األرايض الفالحية 
وتشتّتها وأيضا إعادة هيكلة األرايض الدولية من أجل خارطة فالحية واضحة 
يف خدمة أهداف األمن الغذايئ وهذا يفرتض أيضا تطوير إسرتاتيجية وطنية 

للمحافظة عىل الّثوات الطّبيعية وترشيد استغاللها.
كام يجب أن تعمل الدولة عىل حلحلة مسألة العجز الطّاقي، ويف هذا 
الشأن ال بّد لنا ملؤّسساتنا العمومية الوطنية من التّفكري يف مزيد الّنهوض 

بالطّاقات املتجّددة والبديلة عوضا عن الطّاقات الكالسيكية التّي أصبحت 
سببا للتّغريات املناخية املنذرة مبشاكل خطرة عىل التّوازنات البيئية الكربى، 
ونعترب أّن االنتقال نحو االقتصاد األخرض بات اليوم رضورة ملّحة باعتباره 
صديقا للبيئة ويكفل حقوق األجيال القادمة يف بيئة ومحيط سليمني مع 

الّدعم الكامل للّشكة التّونسية للكهرباء والغاز.
كورونا  لجائحة  السلبية  لالنعكاسات  تعرّضا  القطاعات  أكث  من  ولعّل 
الّذي  التّقليدية  والّصناعات  واملطاعم  الّسياحة  قطاع  شّك  دون  من  هو 
أصبح اليوم قطاعا منكوبا بأتّم معنى الكلمة وعىل الحكومة إيجاد الحلول 
خاّص  بوجه  سنوات  منذ  املغلقة  وللّنزل  عاّم  بوجه  القطاع  لهذا  املالمئة 
واتّخاذ إجراءات املرافقة الرّضورية لفائدة العاّمل املرسّحني يف انتظار وضع 
املنظّمة  عليها  تشتغل  التّي  الّشغل  مواطن  فقدان  عىل  التّأمني  منظومة 
يفوتنا  وال  سنة،  منذ  االجتامعيني  الّشكاء  بقيّة  مبعيّة 
التّساؤل بخصوص بطء معالجة معضلة مديونية القطاع 
السياحي وعدم امليّض يف تنويع املنتوج السياحي ودعم 
السياحة الثقافية والبيئية والّصحيّة تأسيسا ملناعة القطاع 

إزاء الهزّات الّداخلية والخارجية.
أخوايت املؤمترات، إخويت املؤمترين،

التّونيس  العام  لالتّحاد  بانتامئكم  تفخروا  أن  لكم 
تحرير  يف  ساهمت  التّي  الوطنية  املنظّمة  تلك  للّشغل 
والتّي  االستقالل  دولة  الوطنية  الدولة  بناء  ويف  البالد 
عىل  وفرضتها  االستقاللية  معركة  اقتدار  بكل  خاضت 
والدميقراطية  الحرية  معارك  احتضنت  التّي  منظّمتكم  آنذاك،  السلطة 
والكرامة  الحرية  ثورة  مسار  وعىل  الدميقراطي  االنتقال  عىل  ائتُمنت  ثّم 
الوطنية. اتحادكم، الذي مل يرتاخ عن دوره الوطني املتعلّق بحتمية امليّض 
مل  املستوجبة،  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  اإلصالحات  يف  الفعيل 

الحقوق  عن  الدفاع  يف  االجتامعي  دوره  عن  يرتاجع 
إىل  العودة  ودون  للشّغالني،  واالجتامعية  االقتصادية 
التي عرضنا تفاصيلها  الثالث األوىل  السنوات  حصيلة 
يف التقرير األديب للمجلس الوطني الفارط، فقد أمضينا 
عاّمل  مللّف  الّنهايئ  الغلق  حول  الحكومة  مع  اتّفاقا 
فيفري   6 اتفاق  مبوجب  وأنهينا  وإدماجهم  الحظائر 
2021 معضلة عدم تنفيذ االتفاقيات القطاعية وبدأت 
األوامر بالصدور تباعا وأمضينا اتفاقات يف عديد من 
أجور  يف  بالزيادة  تقيض  الخاص  القطاع  مؤّسسات 
العاّمل ومازال  أمامنا عمل كثري يف هذا الصدد. ويف 
 2018 أكتوبر   26 اتّفاق  إحياء  أعدنا  الوقت  نفس 
مبقتىض اتّفاق 31 مارس 2021 والقايض بتكوين لجان:

• لجنة أوىل لإلصالح املنظومة الجبائية وإرساء العدالة الجبائية كمدخل 
للعدالة االجتامعية،

• لجنة ثانية لدراسة اإلصالحات الّضورية باملؤّسسات العمومية،
• لجنة ثالثة للّنظر يف سبل إصالح منظومة الّدعم يف عالقة بدعم املواد 

األساسية واملحروقات،
املبارش  وغري  املبارش  الّدعم  منظومة  يف  بالّنظر  وتعنى  رابعة  لجنة   •

للقطاعات،
• واللجنة الخامسة وتعنى بالّنظر يف التّحّكم يف األسعار وإعادة هيكلة 

مسالك التّوزيع، 
عميل  إطار  صياغة  بهدف  مشرتكة  تفكري  لجان  اللّجان  هذه  وستكون 
إالّ  للّشغل،  التّونيس  العام  لإلصالحات املستوجبة ترفع للحكومة واالتّحاد 

أنّنا وإىل اليوم مل نجد تفاعال جديا من الحكومة يف تفعيل هذا االتفاق.
أخوايت املؤمترات، إخويت املؤمترين،

العميقة  اإلصالحات  من  العديد  للدولة  االجتامعية  الّسياسة  تحتاج 
العمومي  الّصحي  القطاع  تأهيل  أهّمها  ولعّل  والرّضورية.  والجوهرية 
أّن  كورونا  جائحة  أثبتت  حيث  لذلك  واللّوجيستية  املالية  املوارد  وتوفري 
قطاع الّصحة العمومية هو املالذ الوحيد لتوفري الخدمات الّصحية خاّصة 
لفائدة الفئات االجتامعية الضعيفة والهّشة وعليه يتعنّي اتخاذ اإلجراءات 
الكفيلة بتوفري األدوية والتّجهيزات الطبية واإلطار الطبي وشبه الطبي يف 

كافة املنشآت الّصحية العمومية.
كام يقتيض اإلصالح تحسني الخدمات املسداة من طرف الّصندوق الوطني 
للتّأمني عىل املرض مثل تطوير آليات تحّمل املصاريف واسرتجاعها والرّتفيع 

يف سقف تأمني املصاريف خاّصة لألمراض املزمنة.
الوطنية  االمتحانات  نتائج  بعض  صدرت  هذا  مؤمترنا  نعقد  ونحن 
والجامعية ويجري أبناؤنا دورة التدارك يف الباكالوريا، لذلك ننتهز الفرصة 
التألّق  أبنائنا   لكّل  ولرنجو  منهم  واملتفّوقني  واملتفّوقات  الناجحني  لنهّنئ 
روح  عىل  التحية  بخالص  والجامعي  الرتبوي  اإلطار  كافة  إىل  ونتوّجه 
الجائحة  زمن  يف  دراسيتني  سنتني  إلنقاذ  أبدوه  الذي  والتفاين  التضحية 
السالمة  للجميع  ونرجو  واملربنّي  املربّيات  من  فقدناهم  من  ونرتّحم عىل 
والصّحة، وكّننا يف نفس الوقت ودامئا يف إطار رؤيتنا 
قدما يف  للميّض  األوان  آن  قد  أنّه  نعترب  االستشافية 
والتعليم  والرّتبية  املهني  التّكوين  منظومات  إصالح 
الجامعي عرب تحديد محاورها وآجال تنفيذها وكيفية 
اإلصالح  ويبقى هدفنا من  اإلصالحية  العملية  متويل 
تحسني جودة التّعليم والتّكوين العموميني باعتبارهام 
مع ضامن  والبيع  للتبادل  سلعة  ال  اجتامعيا  مصعدا 
تكافؤ الفرص بني التاّلميذ والفئات والجهات وتعميم 
االنقطاع  ظاهرة  من  والحّد  املدريس  قبل  ما  التّعليم 
املدريس التّي ناهزت منذ سنة 2013 معّدل 100.000 

تلميذ سنويا.
يقتيض  الرّتبوية  املنظومة  إصالح  نجاح  أّن  كام 
وتحسني  متويلها  وكيفية  الرّتبوية  املدارس  لكافّة  التّحتية  بالبنية  الّنهوض 
وضعية املربنّي والغلق الّنهايئ مللّف املعلّمني واألساتذة الّنواب مع رضورة 

تطوير برامج التّكوين والرّسكلة.
وإّن تديّن نسب نتائج الّنجاح يف االمتحانات واملناظرات الوطنية يف بعض 

* ما يحدث بمجلس 
النوّاب هو تشويه 

للعمل البرلماني 
والسياسي

* حادثة اقتحام 
نوّاب لمطار قرطاج 

تكشف حجم 
التعدّي على 

القانون والتطاول 
على الدولة
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تقتيض  سنوات  منذ  متواصلة  بصفة  الجهات 
دفعا  الجهات  لهذه  خصوصية  برامج  تنفيذ 
البطالة والتّهميش  للتّنمية الجهوية للحّد من 

والفقر والتّباينات الجهوية.
املهني  والتّكوين  الّتبية  منظومات  أّن  ومبا 
مرتبطة  العلمي  والبحث  العايل  والتّعليم 
ارتباطا وثيقا، وعمال عىل تعزيز االندماج فيام 
بينها، فإنّنا نطالب أيضا بإحياء إصالح منظومة 
وبتكيز  العلمي  والبحث  العايل  التّعليم 
مع  تتالءم  العلمي  للبحث  وطنية  إستاتيجية 
املنوال التّنموي الوطني الجديد الّذي نصبو إىل 

التّي فرضتها جائحة  التّحديات  املرنة والّسيعة لجملة  تركيزه واالستجابة 
كوفيد19-.

أخوايت املؤمترات، إخويت املؤمترين،
إّن التّضّخم املايل الذي يعرفه قطاعا الّسكن والبعث العقاري منذ عقدين 
قد حرم رشائح واسعة من التّونسيات والتّونسيني من اقتناء مسكن الئق، 
لذا فإنّنا ننادي من هذا املنرب إىل الّنهوض بالسكن االجتامعي تعديال للّسوق 

ومتكينا للفئات املتوّسطة والّضعيفة من الوصول إىل امتالك منزل عائيل.
إّن هذا التضّخم مل يشمل قطاع الّسكن فقط بل شمل كّل أوجه األنشطة 
االقتصادية ماّم تسبّب يف زيادة األسعار ورضب املقدرة الرشائية للمواطنني. 
وندعو يف هذا الّشأن إىل تقليص التّضخم وتحسني سياسات تشكيل األسعار 
ومرافقة مسالك التّوزيع وتنظيمها وتأهيل أسواق الجملة للّحد من عدد 

الوسطاء ومحاربة االحتكار.
الهّش  التّشغيل  مع  والقطع  البطالة  مبكافحة  أيضا  متّسكنا  نجّدد  إنّنا 
مختلف  وتقييم  التّشغيل  سياسات  وإصالح  الالئق  العمل  فرص  وخلق 
التّشغيل وهذا  الرّامية إىل دعم  العمومية والّصناديق  الربامج والّسياسات 
األمر مرتبط أيضا وكام قلنا سابقا بإصالح املنظومة الوطنية للتّكوين املهني 
األسايس واملستمّر للرّفع من قدرات ومؤّهالت رأس املال البرشي، كام ندعو 

أيضا إىل تقييم الّسياسات االجتامعية املقتحة للتّقليص 
من حّدة الفقر والتّصدي للتّهميش االجتامعي.

أخواتي المؤتمرات، إخوتي المؤتمرين،
إن هجرة األدمغة والكفاءات التونسية والتّي أخذت 
وكارثيا  خطريا  منحى  األخرية  سنوات  العرش  خالل 
الوطنية، وهي  للمجموعة  األصعدة  وخسارة عىل كل 
وحّساسة  إستاتيجية  قطاعات  يهّم  وطني  نزيف 
عىل  يتوّجب  لذا  والهندسة،  العايل  والتّعليم  كالّصحة 

الّسياسات  وتعتمد  لألمر  تنتبه  أن  الحكومات 
الكفيلة باملحافظة عىل كفاءاتنا الوطنية.

ملّف  تنسينا  أن  يجب  ال  الكفاءات  هجرة  إّن 
يف  املفقودين  التّونسيني  وملّف  السية  الهجرة 
عديد البلدان األوروبية جرّاء الهجرة غري النظامية 
وهي  الوافدة  اإلفريقية  العاملة  ملّف  وأيضا 
ملفات ينبغي االعتناء بها عىل أتّم وجه وفق مبدأ 

رعاية الحقوق.
أخوايت املؤمترات، إخويت املؤمترين،

إنّنا وإذ قّدمنا فيام سبق تصّوراتنا ورؤانا لألوضاع 
االقتصادية واالجتامعية والّسياسية، فإّن ذلك ينبع 
من إمياننا العميق بالحوار االجتامعي وبأنّه أفضل الّسبل ليك تتمّكن بالدنا 

أوضاع  عن  الّناتجة  واملشاكل  املصاعب  مواجهة  من 
الّدوام  ومتغرّية عىل  متحرّكة  وداخلية  وإقليمية  عاملية 

وازدادت حّدة وتسارعا بعد جائحة كوفيد19-.
هذا وال يفوتنا تجديد دعوتنا ومتّسكنا بفتح مفاوضات 
أيضا  ندعو  كام  العام،  والقطاع  العمومية  الوظيفة  يف 
االتّحاد التّونيس للّصناعة والتّجارة والّصناعات التّقليدية 
إىل مفاوضات يف القطاع الخاّص بجانبيها املايل والّتتيبي 

تعديال للمقدرة الرشائية لكافّة األجراء.
جديدا  مجتمعيا  عقدا  يقتيض  بالدنا  مستقبل  إن 
يقطع مع سلبيات املايض ويؤّسس لدولة عرصية مدنية 
دميقراطية اجتامعية عادلة تشّع عىل محيطها اإلقليمي 
االجتامعي عىل جميع  الحوار  ثقافة  والدويل وتسودها 

املستويات، دولة تضمن الحّق يف الشغل الالّئق وتكرّس قيمة العمل وتنرش 
ثقافة املواطنة والتّميز والّنجاح وقيم التّسامح والتّضامن واالنفتاح واحتام 
حرية الّرأي والتّعبري وتضمن املساواة الفعلية والتّامة بني الجنسني، ويكون 
فيها للحكم املحيّل دور مهّم يف إطار دولة واحدة موّحدة فاعل مبدؤها 

الحوكمة الرشيدة والشفافية.

مناضالت االتحاد ومناضليه،
من حّقكم أن تفتخروا مبنظمتكم فجبهتها الداخلية 
الدميقراطية  بتكريس  تتعّزز  صاّمء  وحدة  موّحدة 
واحتام القانون، وهي اآلن ودوما يف موقع قّوة، قّوة 
االقتاح والبناء، بوصلتها املصلحة الوطنيّة ال غريها. 
وإنّنا رغم ذلك نسعى كام كان ذلك أمرنا من قبل 
يستوجب  ماّم  وتحديثه،  الّنقايب  أدائنا  تطوير  إىل 

التّواصل والتّنسيق بني جميع هياكل االتّحاد وااللتزام بقانونه  مّنا جميعا 
األسايس وبنظامه الداخيل وبقرارات هياكله وبأهدافه وتوّجهاته.

ويقتيض مّنا أيضا العمل عىل املحافظة عىل صورة االتّحاد ورصيده لدى 
إشعاعه  مزيد  عىل  والتّأكيد  الشعبية  حاضنته  ودعم  الوطني  العام  الّرأي 
العريب والقاّري والدويل لدى املنظاّمت النقابية الّصديقة واملنظاّمت الدولية 
ونحرص يف هذا الشأن عىل استقاللية القرار الّنقايب عن أي تأثريات سياسية 
أو حكومية. كام يتطلب مّنا تطوير األداء الّنقايب تحديد أهدافنا ومطالبنا 
بكّل دقّة والتّعريف بها واالرتقاء بالتّكوين النقايب لتنمية قدرات الّنقابيني 
مستمرّة  بصفة  الداخيل  الّنظام  وتحيني  واستقطابه  بالّشباب  واإلحاطة 

ومتواصلة تواكب تطّورات عامل الّشغل والعمل الّنقايب ومستقبل العمل.
كام يتطلّب مّنا هذا األمر تجديد الخطاب الّنقايب وتحيينه وتعصري عمل 
إدارة االتّحاد العام التّونيس للّشغل ورسكلة وتكوين موظّفيه وفق مبادئ 
الرقمية  الطفرة  ومواكبة  والّنجاعة  الّشفافية 

والحوكمة الرشيدة.
الّسامية  النقابية  القيم  دعم  علينا  يجب  كام 
التضحية  وروح  السلوك  وسالمة  اليد  كنظافة 
واحتام  البّناء  والّنقاش  الهادئ  الحوار  وأيضا 
داخل  اآلخر  والّرأي  بالّرأي  والقبول  االختالف 
تجريم  أو  تجريح  دون  وقبول  املنظّمة  أطر 
الّنقايب  التّضامن  لقواعد  طبقا  تخوين  أو 
ملؤّسسات  واالنضباط  واملسؤولية  والّدميقراطية 
عىل  العمل  مع  ومقّرراتها،  وهياكلها  املنظّمة 
وتثمني  والبذل  والعمل  االنتساب  ثقافة  تعزيز 
املجهود واملواطنة والحداثة والّدفاع املستميت 

عن الّنمط املجتمعي التونيس.
األخوات املؤمترات اإلخوة املؤمترون،

غاشم  اعتداء  وقع  عىل  جديد  من  يعيش  والعامل  هذا  مؤمترنا  ينعقد 
الغربية  والّضّفة  غزّة  يف  الفلسطيني  الشعب  ضّد  الصهيوين  لالحتالل 
بتعّمد هدم املنازل وطرد الّسكان الفلسطينيني يف محاولة لتوطيد احتالله 

االستيطاين وفرض األمر الواقع. 
باب  من  يتأّت  ال  الفلسطينية  للقضية  الكامل  انتصارنا  أّن  وأقول  أختم 
ينخرط  بل  أو جنسا  ديانة  يستهدف  الدينية وهو ال  أو  العرقيّة  العصبية 
عدالته  فيه،  مراء  ال  تاريخي  مع حّق  العامل  أحرار هذا  وقوف  يف رضورة 
الكيان صهيوين  وعربدة  واالستيطان  الظلم  ضّد  النهوض  وحتمية  واضحة 
عار عىل جبني  املظلمة ميثّل وصمة  استمرار هذه  بأّن  اإلميان  غاشم، مع 

اإلنسانية جمعاء.

* اقترحنا 5 لجان تفكير 
لتحديد االصالحات 

المستوجبة للنهوض 
االقتصادي واالجتماعي 
ولم نجد تفاعال جدّيا من 

الحكومة

* استقاللية 
القضاء معركة 

البدّ منها تكريسا 
للحوكمة الرشيدة 
ومكافحة الفساد

* ندعو إلى انقاذ 
المنشآت العمومية 

وإصالحها حالة بحالة 
على قاعدة الحفاظ 

على عموميتها 
وديمومتها
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   المؤتمر  االستثنائي غير االنتخابي

لقطات

تعزية
انتقل إىل جوار ربه  املغفور له بإذن الله حميد 

العام  لالتحاد  العام  األمني  األخ  والد  الطبويب، 

التونيس للشغل نور الدين الطبويب.

األرسة  تتقّدم  الجلل  املصاب  هذا  إثر  وعىل 

العام  األمني  لألخ  الشعب  لجريدة  املوسعة 

وأصدق  التعازي  عبارات  بأحر  عائلته  ولكافة 

الفقيد  الله تعاىل أن يتغمد  املواساة راجني من 

بواسع رحمته.

جميل  وذويه  أهله  ورزق  الفقيد  الله  رحم 

الصرب والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

األخ حفيظ حفيظ لحظة تقديم 
التنقيحات الجديدة

  نحن مع كل املقرتحات 
التي ترتقي بالعمل النقابي 

العصري واملتطوّر
رمزي الجباري عدسة منترص العكرمي

قّدم األخ حفيظ حفيظ املكلّف باملسائل القانونية يف االتحاد وعضو املكتب 
غري  االستثنايئ  للمؤمتر  تقدميها  تّم  التي  الجديدة  املقرتحات  كّل  التنفيذي 
األسباب  خالل رشح  من  الحارضين  حفيظ  حفيظ  األخ  أقنع  وقد  االنتخايب 
التي تدفع ألجل التغيري ألّن بعض الفصول مل تعد تتامىش وطبيعة املرحلة بعد 

تغرّي عديد القوانني الشغلية.
وقال األخ حفيظ حفيظ اّن هذه التنقيحات جاءت بعد مجموعة من جلسات 
العمل التي كانت عىل امتداد فرتة طويلة من العمل املتناسق واملستمر وحرص 

األخ حفيظ حفيظ عىل تقديم كّل الفصول بشكل أقنع كّل الحارضين.
داخل  كّل يشء جميل  التاريخ سيحفظ  أّن  مداخلته  األخ حفيظ يف  وأشار 
االتحاد العام التونيس للشغل وأّن كّل اضافة تأيت يف اطارها ويف سياقها الذي 
يعود بالفائدة عىل الجميع بعيدا عن املصلحة وعن التشبّث باملسؤوليات التي 

تبقى زائلة مهام تواجد الواحد يف األماكن املتقّدمة.
املهني  مسارهم  يف  ترّضروا  التنفيذي  املكتب  أعضاء  أّن  حفيظ  األخ  وقال 
بحكم مسؤولياتهم النقابية بعد عدم متكني بعضهم من رخص نقابية كام أّن 
وضعهم غري قانوين أمام محاوالت بعض الوزراء رضب الحق النقايب وعدم متكني 

عدد كبري من النقابيني من الرخص النقابية.
كام أّن الفصل 20 والذي أصبح يف التنقيحات الجديدة الفصل 19 وهو الذي 
كان محّل جدل وحديث الجميع، فنحن مع كل ما ينفع االتحاد سواء من قريب 

أو بعيد ونحن دامئا منفتحون عىل األفكار الجيدة وهكذا هو االتحاد.

املؤتمر يصادق باإلجماع على التقرير املالي 
ويناقش اللوائح

صادق املؤمتر الوطني االستثنايئ غري اإلنتخايب عىل التقرير املايل لالتحاد باإلجامع وانطلقت والجريدة تحت الطبع 
وابداء  النقاش  بعد  التصويت  الالئحتني عىل  الداخلية وينتظر عرض  والالئحة  العامة  بالالئحة  املتعلقة  النقاشات 

املالحظات.

* لجنة الفرز برئاسة األخ كامل سعد تتثبت من النيابات

*إهتامم بالتفاصيل من طرف مؤمتري سوسة

 من 2012 إىل 
2020  ال أحد ساعدنا...!!

 تحمّلنا للمسؤولية النقابية دفعنا ضريبته
 من خالل تعّطل املسار الوظيفي
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النقاش  تعميق  يف  االنتخايب  غري  االستثنايئ  املؤمتر  نجح     
حول مستقبل منظمة االتحاد العام التونيس للشغل، وليس 
من باب التباهي لو قلنا أّن املؤمتر كان فرصة جديدة متجّددة 
لتالقي النقابيني فيام بينهم للتباحث والتناقش يف كّل ما يهّم 

التنقيحات الجديدة ومستقبل املنظمة.
املؤمتر عرفت  احتضن  الذي  الجغرايف  االطار  مدينة سوسة 
حركية خاّصة لذلك كان البّد من محاورة الكاتب العام لالتحاد 

الجهوي بسوسة األخ قاسم الزمني فكان الحديث التايل...
ـ  استثنايئ  استثنايئ يف ظرف  مؤمتر  تنظيم  سهال  يكن  مل   *

فامهي العوامل التي ساهمت يف انجاحه؟
التي  األطراف  أن أشكر كّل  أود  السؤال،  االجابة عن  ـ قبل 
ساهمت يف التنظيم الذي كان صعبا بشكل من األشكال ألنّه 
مؤمتر انعقد يف الظروف االستثنائية أي يف زمن الكورونا، لذلك 
أقول أّن األسباب الرئيسية لنجاحه كانت متوفّرة منذ ان نلنا 
ثقة السلط الجهوية التي مّكنتنا من كل الرتاخيص الرضورية 
االدارية  الهيئة  ضبطته  الذي  التاريخ  ويف  مكانه  يف  لعقده 

الوطنية.
هنا عيّل التأكيد أّن شعار املؤمتر »ارادة، ثبات، تقّدم« جاء 

لينسجم مع مؤمترنا الذي كان استثنائيا بكل املقاييس.
واالشاعات«  »الكالمات  من  بالكثري  مسبوقا  كان  املؤمتر   *

فكيف تعاملتم مع الذي قيل ساعات قبل موعد انطالقه؟
- من حّق كّل طرف أن يكتب ما يشاء عىل صفحات املواقع 

االجتامعية، لكن ليس من حق هؤالء أن يعملوا عىل تشويه 
أّن ما كتب وما رّوج  مجهود وعمل أشهر، من موقعي أقول 
له بعضهم من كون املؤمتر ألغي أو أُّجل فهذا مل يكن صحيحا 

والدليل أّن املؤمتر انعقد يف وقته وبشكل جيّد جّدا 
وهذا يحسب لكل من تعاونوا عىل أن يكون املؤمتر 

يف مستوى الحدث الوطني.
* أخ قاسم، ليلة املؤمتر قيل أّن وكيل الجمهورية 
مبحكمة سوسة حرض إىل نزل اقامة املؤمتر كام كتب 
بعضهم أّن املحكمة ألغت املؤمتر بعد شكوى رفعها 

املدير الجهوي للصّحة بسوسة، فهل من مزيد التوضيح؟
- كّل ما قيل ال أساس له من الصحة، والرتاخيص الرضورية 
تحصلنا عليها، لذلك ميكن القول أّن ما تّم ترديده ال أساس له 
من الصحة وال ميكن تصديقه بشكل من 
األشكال، كّل ما يف األمر أّن املدير الجهوي 
يف  املؤمتر  نزل  زار  كان  بسوسة  للصحة 
الربوتوكول  تطبيق  عىل  شديد  حرص 
الجمهورية  أّما عن مجيء وكيل  الصحي، 

بسوسة فهذا مل يحصل بتاتا.
الذي  االنتخايب  االستثنايئ  املؤمتر  بعد   *
آخر  مؤمتر   1989 سنة  سوسة  احتضنته 
احتضنته سوسة فأي عالقة بني املوعدين؟

أّن سوسة رضبت موعدا  القول  - ميكن 
للمؤمتر  بإحتضانها  التاريخ  مع  جديدا 
االستثنايئ غري االنتخايب كام علينا أن ال ننىس 

املناسبات واألهداف  أّن االتحاد الجهوي بسوسة تأّسس عىل 
الكربى إذ يكفي القول أنّه تأّسس عىل تواجد العظيم فرحات 
حشاد يف رشكة Stas ثّم تحّولت بعد ذلك إىل رشكة Sts األكيد 
أّن املؤمتر مفصيل وتاريخي ونحن سعداء بهذا الكم الكبري من 
النقابيني الذي اختاروا سوسة لتطوير وتعصري قوانني منظمة 

كبرية يف حجم االتحاد.
* ماذا سيبقى يف الذاكرة بعد املؤمتر؟ 

النقابيني  احتضنت  سوسة  أّن  الوطني  التاريخ  سيحفظ  ـ 
النجاح مؤمترهم عىل اختالف توهاتهم.

* ثّم ماذا؟
حرصوا  أنّهم  والنتيجة  للقضاء  ذهب  من  مثّة  أنّه  املوجع 
الوالية  السيدة  أّن  يف حني  قضاياهم  رفضت  أن  بعد  فندموا 
كانوا  للصحة  الجهوي  املدير  والسيد  الصحة  وزير  والسيد 

واضحني منذ البداية!
* من خالل تواجدنا يف النزل الربوتوكول الصحي تّم تنفيذه 

واحرتامه بشكل غري مسبوق، فمن كان وراء ذلك؟
الصّحي وذلك من خالل  الربوتوكول  بتطبيق  التزمنا  نحن  ـ 
إخضاع الجميع قبل الدخول إىل النزل إىل اختبار رسيع للكوفيد 
19 مع توفري كّل الرضوريات ملنع انتشار الفريوس ال قدر الله 
وأحمد اللّه أّن األمور سارت كام نريد اذ أّن املؤمتر حرضه أكرث 
وهي  كريس   2500 بـ  فسيحة  قاعة  واخرتنا  شخصا   500 من 
قادرة أي القاعة عىل احتضان 800 شخص بسهولة نحن نجحنا 

وقال  وتعب  معنا وضّحى  عمل  من  ولكل  لنا  يحسب  وهذا 
كلمة خري يف االتحاد.

* األكيد أنّك سعيد بهذا املنجز؟
ـ النجاح نسبي يف الحياة ونحن اجتهدنا ونجحنا.

* ملن تقول شكرا؟
ـ لكل النقابيني دون استثناء ولكل الذين حرضوا إىل سوسة 

يف الزمن الصعب.
* املؤمتر وبعد؟

ـ املؤمتر االستثنايئ بسوسة نجح ألنّه نابع من النقابيني وكان 
حرضوا  الذين   )7( املمرضني  أشكر  أن  أود  باملناسبة  منهم، 
وضّحوا وكذلك األطباء الذين لبّوا كل مطالب النقابيني وكان 

عددهم )10(.
* وحّتى نلتقي؟

ـ تعّودنا يف االتحاد عىل العمل وعىل نكران الّذات والنجاح 
جامعي واملؤمتر نجح ألنه كان استثنائيا وكفى.

  تنظيم املؤتمر االستثنائي غري االنتخابي أخذ منّا 6 أشهر من العمل
األخ قاسم الزمني الكاتب العام لالتحاد الجهوي بسوسة:

  نعم االدارة الجهوية للصحة بسوسة 
تابعت كّل اجراءات الربوتوكول الصحي

 ليست املرّة األوىل وال األخرية 
التي تحتضن فيها سوسة حدثا 

نقابيا تاريخيا

•حوار رمزي الجباري* عدسة منترص العكرمي

  لم نول اهتماما لالشاعات ووالية سوسة مّكنتنا من كّل الرتاخيص  
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وردت كلمة األمني العام يف شكل تقرير مفصل شامل ملجمل 
اإلشكاليات التي تعانيها مؤسسات القطاع العام ومظاهر التأزم 
بعديد القطاعات الحيوية التي أصبحت عاجزة عىل أداء خدماتها 
وسداد ديونها الشعب تحدث إىل عدد من االخوة النواب الكتاب 

العامني لعدد من القطاعات حول مكامن الخلل وسبل

عثمان الجلولي قطاع الصحة
في  التونسيين  عن  التخلي  منهج  ندين 

الجائحة 
كلمة األخ األمني العام يف إفتتاح املؤمتر أكدت أن قطاع الصحة 
من  وهو  النقابية  املنظمة  إهتاممات  يف  أساسية  مكانة  يحتل 
األهداف الرئيسية لكل الهياكل النقابية ومهنيو القطاع ويعرف 
الجميع ان أبناء القطاع وبناته قدموا عديد املشاريع واملقرتحات 
من اجل تطوير القطاع واليوم يف ظل الجائحة ثبت مرة أخرى 
العام يف  األمني  قدمه  وما  الصحي  امللف  االنكباب عىل  رضورة 
كلمته هو يف جوهر االسرتتيجية النقابية الصالح القطاع الصحي 
يف  الحق  يف  الحظوظ  وتساوي  والخارطة  التمويالت  حيث  من 

العالج.
واملهنيون  صمت  يف  التونسيون  ميوت  ان  املعقول  غري  من 
املقبول  غري  ومن  تحملهم  طاقة  تفوق  جبارة  بجهود  قامئون 
وإهانة  الخدمات  تقديم  عن  العجز  مرحلة  اىل  الوصول  اليوم 
التونسيون حتى يف املوت لذلك فقد حمل األخ األمني املسؤولية 
كاملة للحكومة الحالية والحكومات املتعاقبة حيث أدان منطق 
املوت  مواجهة  يف  وتركهم  والتونسيات  التونسيات  عن  التخيل 
واملرض يعربون عن متسكهم برضورة اصالح القطاع الصحي من 
خدمات  لتقديم  واالختصاصات  والخدمات  االعتامدات  حيث 
يف  الثابت  الحق  وتجسد  اإلنسانية  الذات  تحرتم  الئقة  صحية 

الصحة.

عمار الزين قطاع الفالحة 
 ضرورة إيجاد قانون يحمي النساء العامالت 

في الفالحة
هناك نقاط مهمة يجب التأكيد عليها ومنها رضورة الحفاظ 
عىل عمومية املؤسسات الوطنية عىل غرار ديوان األرايض الدولية 

قطاعات حيوية مهددة باالفالس جراء سياسات 
حكومية عشوائية ورغبة ضعيفة يف اإلصالح.
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كذلك  املاشية  تربية  وديوان  الحبوب  وديوان  الزيت  وديوان 
وزارة  مع  بشأنها  املتفق  واملشاتل  للبذور  التعاونية  الرشكات 
وهيكلتها  بها  خاص  بنظام  وافرادها  هيكلتها  العادة  االرشاف 
إداريا وماليا إلخراجها من شبهات الفساد واالستغالل والتالعب 
الدولة عىل ذمة هذه  التي وضعتها  يف أرصدتها ويف اإلمكانات 
االتفاقية  ترجمة  وهي  مهمة  أخرى  مسالة  وهناك  الرشكات 
الحديث  اتفاقات قطاعية وهذا يجرنا اىل  اإلطارية للفالحة إىل 
يزيد عددهم عن 500  الذين  الفالحة  العامالت يف  النساء  عن 
إيالء  من  البد  الفالحة  قطاع  هيكلة  إعادة  نروم  كنا  وإذا  الف 

هذه النقاط األهمية الالزمة 
واذا كنا نعترب هذا القطاع اسرتاتيجيا يجب علينا إيالء عناية 
مسالة  يف  للحسم  واملشاتل  للبذور  التعاونية  بالرشكات  خاصة 
التالعب والفساد يف قطاع حيوي وعىل ملك الدولة كذلك رضورة 
عالقة  غي  الفالحة  يف  العامالت  النساء  يحمي  قانون  إيجاد 

بالحامية االجتامعية والعمل الالئق .

لطفي اللطيفي الصناديق االجتماعية
تنويع مصادر تمويل الصناديق االجتماعية 
من  لإلنقاذها  ناجعة  مخططات  وضع  و 

اإلفالس
بها  متر  التي  الكارثية  الوضعية  عن  العام  األمني  األخ  تحدث 
الصناديق االجتامعية وهذه الصناديق مكسب تاريخي ومجتمعي 
متميزة وحققت  الصناديق  أوضاع  كانت  وقد  االستقالل  لدولة 
فوائض كربى مل يقع استثامرها عىل الوجه األكمل واألفضل عىل 
غرار البنايات والعقارات كام ان النظام السابق استغل الفوائض 

لتمويل قطاعات أخرى وأنشطة سياسية وحزبية .
وتشكو الصناديق االجتامعية حاليا عجزا متناميا وهذا العجز 
التي  العمومية  املؤسسات  من  العديد  تجاه  الديون  من  متأيت 
الحكومة  عىل  البد  وبالتايل  وعجزا  صعوبات  بدورها  تشكو 
حلحلة الوضع وإيجاد الحلول لسداد ديون املؤسسات العمومية 
العمومية  املؤسسات  بإصالح  االجتامعية وذلك  الصناديق  تجاه 
مع  وثيق  إرتباط  يف  الصحية  املنظومة  الن  فيها  واالستثامر 

وحني  املرض  عىل  للتامني  الوطني  الصندوق  وخاصة  الصناديق 
نعلم ان ديون صندوقي الضامن االجتامعي والتقاعد والحيطة 
االجتامعية تجاه الصندوق الوطني للتامني عىل املرض قد بلغت 
6 االف مليون دينار فإنه يف حال افلس نظام التامني عىل املرض 
متويالت  وان  بالرضورة خصوصا  ستنهار  الصحية  املنظومة  فإن 
من  من  أساسا  متأتية  املركزية  والصيدلية  الصحية  املؤسسات 
يف  مهم  دور  أيضا  الصنوق  ولهذا  املرض  عىل  التأمني  صندوق 
الصيدليات ومراكز  الخاص من خالل  القطاع  التشغيل سيام يف 
التي  االختصاص  من  وغريها  الدم  وتصفية  الطبيعي  العالج 
أصبحت  الشغل  ومواطن  املشاريع  وهذه  الصندوق  يدعمها 
اليوم مهددة نتيجة الصعوبات املالية الخانقة لصندوق التامني 

عىل املرض.
بسداد  لاللتزام  العمومية  املؤسسات  دعوة  يجب  وهنا 
لتتحسن  املقتطعة  املستحقات أوال وضامن تحويل املساهامت 
موازنات الصناديق وحلحلة أألزمة املالية الخانقة وتقلص السيولة 
االجتامعية  األطراف  مع  وبالتعاون  جهتها  من  الحكومة  وعىل 
التفكري الجدي يف تنويع مصادر متويل الصناديق االجتامعية و 

وضع مخططات ناجعة لإلنقاذها من اإلفالس.

عبد اهلل القمودي قطاع المالية 
االمتيازات  وخاصة  التشريعات  مراجعة 
الجبائية التي تسند غالبا إلعتبارات شخصية 

او سياسية
وعىل  التنفيذي  املكتب  لدور  وتثميننا  إرتياحنا  نسجل  أوال 
األخري  فيفري   6 إتفاق  ابرام  خالل  من  العام  األمني  األخ  رأسه 
االسالك  والتي تشمل عديد  به  املرتبطة  األوامر  إصدار  وننتظر 
عىل غرار  أعوان الجباية واالستخالص واملراقبة االقتصادية لوزارة 

التجارة واعوان املعهد الوطني لإلحصاء واعوان وزارة الصناعة.
ولالشارة فإن الوضع الوبايئ قد أثر كثريا عىل القطاع وخاصة 
غري  تعامال  سجلنا  حيث  االداءات  ومراقبة  املالية  بالقباضات 
مسؤول من اإلدارة تجاه االعوان يف توفري وسائل الوقاية والحامية 
ومنحهم أولوية التالقيح كام سجلنا صعوبات كربى يف قطاع التبغ 
من خالل تراكم عديد املشاكل رغم الخطوات يف اتجاه القضاء 

عىل اشكال التشغيل الهشة وهناك أيضا األنظمة األساسية وميكن 
القول بأن الرفع من املوارد الجبائية وإصالح املنظومة مير حتام 
واالستخالص  الجباية  بأعوان  الخاص  األسايس  النظام  إقرار  عرب 
العمومية  واملحاسبة  للجباية  العامة  الهيئة  قريبا  ستصبح  التي 
توفر  من  أدىن  حدا  سيعطي  األسايس  النظام  هذا  واالستخالص 
مامرسة  يف  واالستخالص  الجباية  العوان  القانونية  الضامنات 
مهامهم يف إطار من االستقاللية بعيدا عن نفوذ اإلدارة وسلطة 
التعليامت هذه الهيئة الجديدة ستعمل عىل الحد من الحيف 
الجبايئ والتهرب الرضيبي لذلك البد من ترشيك االتحاد يف رسم 
االجراء.  عىل  الضغط  وتخفيف  ومنصفة  عادلة  جبائية  سياسة 
كذلك البد من مراجعة مختلف الجوانب الترشيعية ومن بينها 
اعتبارات  قاعدة  عىل  تسند  التي  الجبائية  االمتيازات  سياسة 

شخصية او سياسية.

صابر التبيني قطاع السياحة
القطاع  عمال  إلنقاذ  خاص  صندوق 

ومؤسساته
عاملية جراء جائحة كوفيد 19 ونحن يف  أزمة  يعيش  القطاع 
وانتشار  التالقيح  لتأخر  نظرا  واعمق  أثقل  االزمة  تعترب  تونس 
الغاء  إىل  دفع  موبوءة  كمدن  الجهات  عديد  وتصنيف  املرض 
السياحي  للموسم  ازمة  يف  القطاع  سيكون  وبالتايل  الحجوزات 
جميع  عىل  كارثيا  سيكون  املوسم  أن  وأعترب  التوايل  عىل  الثاين 
األطراف املعنية بالقطاع سواء العامل املبارشين او غري املبارشين. 
املنتوج  تنويع  اجل  من  اللجان  عديد  يف  شاركنا  كإتحاد  ونحن 
السياحي وعدم االقتصار عىل السياحة الشاطئية وخلق حركية 
عىل مدار السنة وثانيا ال مفر من بعث صندوق إلنقاذ املؤسسات 
مستحقاتها  سداد  عىل  عاجزة  وأصبحت  صعوبات  تواجه  التي 
العامل من  إنقاذ  فنية قرسية ويجب كذلك  ودخلت يف بطالة 
عواقب الجائحة وإذا كان البعض من العامل من املرسحني عرب 
الفصل 21 يتقاضون جرياتهم إال أن البعض االخر يواجه مشاكل 
معقدة خصوصا حني نعلم أن املوسم السياحي يشمل قرابة 200 
الف من العامل غري املبارشين واملوسميني الذين يعيشون الفقر 
والبطالة وغياب الحلول واالسناد والدعم يف هذه الجائحة للعام 

الثاين عىل التوايل.
نرصالدين سايس 
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هوامش من المؤتمر االستثنائي بسوسة

  قبل انطالق فعاليات املؤمتر اختار املنظمون مترير أغنية للفنان لطفي بوشناق داخل قاعة 

املؤمتر أّما األغنية فهي »خوذو املناصب وأتركوا لنا الوطن«.

* شعـار املؤمتــر

اختار القامئون عىل املؤمتر شعارا »إرادة، ثبات، وتقّدم« وهو شعار كان محل تنويه النقابيني 

خالل النقاش العام.

* عدد النواب

كان عدد نواب املؤمتر االستثنايئ غري االنتخايب لالتحاد ـ املنعقد بسوسة أيّام 7 و8 و9 و10 

جويلية 2021، 508 نائبا بعد فحص وفرز النيابات ولهواة األرقام نقول أّن لالتحاد 660 ألف 

منخرطا.

* مصادقة باالجامع

متّت املصادقة عىل التقريرين األديب واملايل باجامع كّل الحارضين وذلك برفع األيادي

* رئيس املؤمتر ونوابه

اختار نّواب املؤمتر االستثنايئ غري االنتخايب املنعقد بسوسة األخ عبد اللّه العيش رئيسا للمؤمتر 

)وللعلم فإّن عبد الله العيش هو الكاتب العام الحايل لالتحاد الجهوي للشغل باملهدية(. أّما 

النائبني فهام األخت سهام الشايب )عن موظفي الرتبية( واألخ عبد القادر الجاليص الكاتب 

العام للجامعة العامة لرشكة )الستاغ(.

أّما املقّررين فهام أحمد الشافعي )الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بسليانة( ونزار بن 

صالح )الكاتب العام لجامعة التعليم العايل(.

* املرحوم بوعيل يف البال

تذكّر الحارضون يف قاعة املؤمتر املرحوم األخ بوعيل املباريك ومتّنوا حضوره وقد نّوه الجميع 

بخصاله وترّحموا عىل روحه.

* األخ األمني العام يقول

انتقد بعضهم األخ األمني العام عىل املواقع االجتامعي يف عالقة بوفاة والده وحضوره املؤمتر 

يف اليوم املوايل حيث رّد عىل هؤالء بقوله ملن فاته الزمن نحن مع التفريق بني املسارات.

* األخ سامي الطاهري يقرأ:

الطاهري الئحة  األخ سامي  قرأ  لذلك  الصّحي  الربوتوكول  احرتام  الحرص شديدا عىل  كان 

احرتام الربتوكول الصحي عىل املؤمترين.

* منع التجمهر..

نجح  وقد  يدخنون  الذين  وخاصة  املؤمتر  قاعة  أمام  التجمهر  منع  عىل  املنظمون  حرص 

املنظمون يف تفريقهم يف أكرث من مرّة.

* يف آخر القاعة 

القادر  وعبد  )الربيد  امليزوري  والحبيب  املشرتك(  السلك  )أساتدة  اليحمدي  حّسان  اختار 

الجاليص )الستاغ( آخر القاعة للجلوس.

* الفصل 20 أصبح الفصل 19

لطفي بوشناق الحاضر 
الغائب، فصل 

بني املسارات والنواب 
أصحاب القرار الحاسم...

رمزي الجباري /صور منترص العكرمي
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يف قراءة أوىل للتنقيحات املقرتحة تتّجه النّية إىل أن يكون الفصل 20 وهو الفصل 

محل كل االختالفات سيصبح الفصل 19 وهو الذي كان يف مؤمتر »قمرت« الفصل 

.10

* العّش والتدخالت العشوائية

تدخالت  حصلت  كلاّم  التدخل  عىل  العّش  الله  عبد  األخ  املؤمتر  رئيس  حرص 

جانبية من داخل قاعة املؤمتر.

* 3 دقائق لكل تدخل

 3 يتجاوز  أن  ميكن  ال  النقاشات  يف  تدخل  كّل  كون  عىل  الحاصل  االتفاق  رغم 

دقائق إالّ أّن نبيل الهوايش )التعليم األسايس( كان تدخله يف حدود 17 دقيقة وهو 

ما أغضب عددا كبريا من الحارضين.

* حرص داخل القاعة

تّم تكليف أعوان الصحة الذين حرضوا أيّام املؤمتر ملتابعة احرتام لبس الكاممة 

وذلك حرصا عىل سالمة الجميع.

* االفتتاح ساعة فقط

دام حفل افتتاح املؤمتر االستثنايئ غري االنتخايب املنعقد بسوسة أيّام 7 و8 و9 و10 

وحوايل ساعة ليرتك األخ األمني العام نورالدين الطبويب مكانه للجنة رئاسة املؤمتر 

التي اقرتحتها الهيئة االدارية.

* ابهار يف التقرير املايل

قّدم املدير املايل التقرير املايل وكانت األرقام التي تّم بسطها واضحة بشكل فهمه 

كّل الحارضين.



اجلمعة  9 جويلية  2021  -العدد 1650       14
   المؤتمر  االستثنائي غير االنتخابي

إخويت أخوايت نواب املؤمتر،
ال تخفى عليكم الحالة التي اصبح عليها املقر 
متداعيا  أضحى  حيث  عيل،  محمد  ساحة  يف 
املكلفة مل تكن  الرتميم  للسقوط وكل محاوالت 
مجدية بتاتا وهو ما حتّم هدم البناية والرشوع 
مكانها  مقّر عرصي  تشييد  يف  القادمة  األيام  يف 
مع املحافظة عىل طابعها املعامري املميّز، يتوفر 
واملستلزمات  واملرافق  التجهيزات  أهم  عىل 
العرصي  العمل  ملستلزمات  املواكبة  والفضاءات 

واملالمئة لتطور عامل العمل.
وهو يحتوي عىل:

ـ 5 طوابق
ـ 4 قاعات اجتامعات كربى

ـ مكاتب ألعضاء املكتب التنفيذي
ـ جناح خاص باإلدارة واملالية

ـ مقر االتحاد الجهوي للشغل بتونس يحتوي 
وللفروع  التنفيذي  مكتبه  ألعضاء  مكاتب  عىل 

الجامعية وجناح خاص باالداريني التابعني له.
إخويت أخوايت املؤمترين،

وحوكمة  التامة  الشفافية  ضامن  إطار  يف 
الترصف املايل واالداري توّخينا اعتامد االجراءات 
العمومية وذلك  املعمول بها يف إطار الصفقات 
طلب  عن  االعالن  من  بدءا  املراحل  كل  يف 
الصفقة  عقد  إىل  العروض،  فتح  إىل  العروض 
وزارة  من  مبهندسني وخرباء  االستعانة  كام متت 
للبالد  العقارية  الوطنية  والرشكة  التجهيز 
التونسية وللغرض تّم إبرام اتفاقية مساعدة فنيّة 
الوطنية  الرشكة  مع   )assistance technique(

العقارية للبالد التونسية.
بناء  ويف هذا االطار، تم اسناد صفقة مرشوع 
واالتحاد  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  مقر 

الجهوي بتونس بعد االعالن عن طلب العروض 
يف مناسبتني واللجوء إىل استشارة املقاوالت التي 
شاركت يف العرضني وطلب منهام مّدنا بعروض 

افضل وعددها 3.
تم اختيار املقاوالت االفضل واألقل سعرا وذلك 

بعد املرور باملراحل التالية:
1 ـ إعالن طلب عروض يف مناسبتني

2ـ  فتح عروض يف جلسات علنيّة من ِقبَِل لجنة 
مختّصة

3 ـ تقييم العروض من قبل لجنة فنية قامت 
اللجوء  واقرتاح  واملايل  الفني  العرض  يف  بالبّت 

استشارة.
بعد مصادقة لجنة القيادة تم إسداء اذن اداري 

لالنطالق يف االشغال بتاريخ 07 أفريل 2021.
* معطيات عامة عن الصفقة:

ـ املقاوالت: أشغال إفريقيا.
ـ مدة االنجاز: 1100 يوم

ـ قيمة االشغال: 28 مليون دينار
ـ املهندس املعامري: مراد الزغالمي

هشام  بالهياكل:  املكلف  الدراسات  مكتب  ـ 
بالنارص

من  والحامية  الكهرباء  السوائل،  قسط  ـ 
واملصاعد  االعالمية  ومكاتب  والهواتف  الحرائق 

.Best engineering
 TrraSol الجيولوجية:  الدراسات  مكتب  ـ 

Tunisie
SNIT :ـ مكتب املساعدة الفنية

ـ رئيس املرشوع: مهندس عام ميثّل االتحاد
أنه إلضفاء  والسادة  السيدات  إىل  ونشري  هذا 
مزيد من الشفافية والسهر عىل تطبيق مقتضيات 
لحسن  العامة  واملبادئ  الرشيدة  الحوكمة 
للصفقات  املنظّم  باألمر  الترصّف، تم االستئناس 
اىل  باالضافة   2014 لسنة   1039 العمومية عدد 
العامة  االدارية  الرشوط  كرّاسات  عىل  االعتامد 

باالشغال  الخاصة  العمومية  للصفقات  املنظمة 
املهندس  ملهامت  املنظم   71 ـ   78 عدد  واألمر 

املعامري واالستشاري.

اللجان املختّصة حسب  كام تم احداث عديد 
الكفاءات:

فنيني  من  املتكونة  العروض  فتح  لجنة  ـ   1
مراقب  الحكومة  رئاسة  عن  وممثل  واداريني 

مصاريف عمومية باالضافة اىل ممثيل االتحاد.
2ـ  لجنة تقييم العروض برئاسة ممثل عن وزارة 
وعضوين  الرتابية  والتهيئة  واالسكان  التجهيز 
تابعني للرشكة الوطنية العقارية للبالد التونسية.

من  ترتكب  قيادة  لجنة  احداث  تّم  كام  هذا 
أربعة أمناء عاّمني مساعدين ممثلني عن االتحاد 
وممثل رئاسة الحكومة ورئيس املرشوع وممثل 
عن لجنة املراقبة املالية وقد كلّفت هذه اللجنة 
انجاز  مراحل  مختلف  عىل  واملصادقة  باملراقبة 
الصفقة بدءا من طلب العروض إىل الختم النهايئ 

للصفقة.
* معطيات عن تقدم األشغال

يوجد املرشوع يف موقع استثنايئ محيط ببنايات 
ضيّقة  وأنهج  ومختلفة  قدمية  وشبكات  قدمية 
استوجب  مام  منها،  الشاحنات  دخول  يصعب 
منا طلب مختلف السلط املعنية للتدخل وذلك:

التنسيق  الشبكات وذلك بعد  ـ لرفع مختلف 
التونسية  الرشكة  من  العموميني  املشّغلني  مع 
الستغالل  الوطنية  والرشكة  والغاز  للكهرباء 

وتوزيع املياه واتصاالت تونس...
ـ الحصول عىل تراخيص ملرور الشاحنات ليال.

ـ منع عملية الوقوف والتوقف يف بعض األنهج 
املؤدية إىل املرشوع.

ـ استصدار اذن عىل عريضة من قبل املقاوالت 
حالة  ملعاينة  املحاكم  لدى  عديل  خبري  لتكليف 

البنايات املجاورة.

للحضرية  املقاولة  قبل  من  تأمني  عقد  إبرام  ـ 
والبنايات املجاورة

ـ استصدار اذن اخالء بناية آيلة للسقوط تشّكل 
خطرا وتحول دون الرشوع يف عملية الهدم

تطلّبت تدخل االتحاد مع كل من وزارة امالك 
الدولة والرشكة الوطنية العقارية للبالد التونسية 
كمرشف عىل البناية والسيد وايل تونس ومصالح 

بلدية تونس واألمن العمومي.
من  املساكن  إخالء  قرار  تنفيذ  تم  وقد 
هذه  فّض  وبعد  حفاظا عىل سالمتهم،  ساكنيها 
مل  التي  الهدم  عملية  مواصلة  متت  االشكاليات 
تكن ممكنة اال يف الفرتات املسائية وليال وذلك 
بعد الحصول عىل الرتاخيص اإلدارية بتدخل من 

ممثيل االتحاد.
متت عملية الهدم ورفع مخلّفاتها دون إحداث 
أو  املحيطة  البنايات  أو  باألشخاص  رضر  أي 

املمتلكات الخاصة والعامة.
تم الرشوع يف ردم الطابق السفيل عىل مستوى 
الطوبوغرافية  البيانات  رفع  وتّم  هراس  سوق 
الهدم  بعد  املرشوع  حرمة  حدود  يف  للتثبت 
وذلك بالتنسيق مع املصّممني واملقاولة ومكتب 

املساعدة الفنيّة للمرشوع ورئيس املرشوع.
باالختبارات  للقيام  املقاولة  دعوة  متت  كام 
وصب  الحفريات  النطالق  الرضورية  الفنيّة 
بداية  مع  انطالقها  املربمج  العميقة  الخرسانة 

االسبوع االول من شهر جويلية.
للحالة  التوثيقية  واألفالم  الصور  بعض  وهذه 
املجاورة  والبنايات  االتحاد  التي كان عليها مقّر 

ومختلف مراحل الهدم.
عىل  النواب  واألخوة  األخوات  لكل  وشكرا 
مؤمترنا  أعامل  تكلّل  أن  وأمتنى  االستامع  حسن 

هذا بالنجاح والتوفيق.

األخ منعم عميرة عضو المكتب التنفيذي لإلتحاد:

مسار بناء دار االتحاد واالتحاد الجهوي للشغل بتونس
رمزي الجباري

املؤمترين  إحاطة  اطار  يف  عمرية  منعم  األخ  قال 
العام  االتحاد  دار  لبناء  قطعها  تّم  التي  بالخطوات 

التونيس ودار االتحاد الجهوي بتونس ما ييل:
املكتب  اعضاء  االخوة  حرص  االخري  قمرت  مؤمتر  ثر 
التنفيذي الوطني وعىل رأسهم االخ االمني العام لالتحاد 
عمل  ظروف  وتوفري  تهيئة  عىل  للشغل  التونيس  العام 
وتعصري  جهة  من  واملوظفني  للنقابيية  ومالمئة  الئقة 
وتطوير وسائل عمله وآلياته من جهة ثانية، لذلك تقّرر 
بعد التشاور وعرض املسألة عىل الهيئة االداية الوطنية 
للموافقة اعادة بناء املقر املركزي لالتحاد الكائن بساحة 
محمد عيل وذلك رغم وجود املقر الكائن بحي الخرضاء 
إىل  نظرا  النقابيني  عموم  لدى  بالقبول  يَْحَظ  مل  والذي 
بعده نسبيا، وايضا ملا متثله ساحة محمد عيل من رمزية 
تاريخية ونضالية شاهدة عىل أهم االحداث واملحطات 
حشاد  فرحات  من  التاريخيني  رموزه  بقيادة  النضالية 
وأحمد التلييل والحبيب عاشور إضافة إىل ما مثلته خالل 
ثورة 17 ديسمرب / 14 جانفي من منطلق للمظاهرات 

واالحتجاجات التي أطاحت بالدكتاتور.
ان القرار الذي اتخذناه لبناء مقر االتحاد الجديد عىل 
قناعتنا  من  ينبع  عيل  محمد  ساحة  يف  القديم  انقاض 
االشعاع  مستوى  يف  يكون  الئق  مقر  وجود  برضورة 
ضامنة  يكون  نفسه  الوقت  ويف  ملنظمتنا،  الدويل 
املحافظة  من  افضل  وليس  استقالليتها  عىل  للمحافظة 
الخاصة،  ملقراتنا  امتالكنا  من  االستقاللية  وتعزيز هذه 
خاصة اذا ما استحرضنا كل االزمات التي عاشها االتحاد 
التي  السطو  وعمليات   )1984 وأزمة   1978 )أزمة 
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 الصراع داخل االطر
قالت األخت آمال شبيل عضوة االتحاد الجهوي 
مختلفني  تصورين  خلق  املؤمتر  ان  باملهدية  للشعل 
وهو امر طبيعي يف صلب العمل النقايب غري ان االمر 
غري الطبيعي هو مقاطعة املؤمتر وعدم الحضور ونرش 
االجتامعي  التواصل  صفحات  عىل  القائم  الخالف 
االختالف  عىل  قائم  االتحاد  تاريخ  ان  والحال 
والرصاع داخل الهياكل وذكرت ان االصل هو الدفاع 
ان  وقالت  االطر.   داخل  والتصورات  االفكار  عن 
التعديالت املقرتحة ستحصن املنظمة  وقد جاءت يف 
سياق تاريخي يجعلها رضورة.  وبينت االخت شبيل 
ان الكثري من االدعات حول مضمون التعديالت غري 
حضور  ضعف  شبيل   االخت  وانتقدت  صحيحية. 
املرأة يف مؤكدة ان التمثيلية داخل املؤمتر ال تنسجم 
مع واقع املرأة يف النضال وبينت ان املرأة متثل قاعدة 

االتحاد  هياكل  تتمثل يف  ال   انها  غري  النقايب  العمل 
التمثيلية  ان  ذلك  من  األغرب  بل  املطلوب  بالشكل 
ابرز  ان  وقالت  املسؤوليات  يف  الصعود  مع  ترتاجع 
عوامل تاخر املرة هو العقلية التي يتعامل بها الرجل.

تمثيلية ضعيفة:
 وقالت األخت هنية بن صالح كاتب عامة نقابة 

اساسية يف قطاع املعادن ان املؤمتر ناجح يف املجمل 

تاريخية  محطة  باعتباره  مهمة  رهاناته  وان  تنظيام 

نقيصة  ميثل  ما  وهو  ضعيف  املرأة  حضور  ان  غري 

مصلحة  اجل  من  تجاوزها  يف  التفكري  الجميع  عىل 

متثيلية  ان  باعتبار   النقايب  العمل  ومصلحة  االتحاد 

املراة متصاعدة قاعديا وهو ما يفرض متثيلها بالشكل 

املتناسب مع تواجدها. 

مغالطات
 وقالت االخت وئام النشمي عن قطاع املعادن  
الشفافية والوضوح  املؤمتر تدور يف كنف  ان اشغال 
معتربة ان النقاشات مهمة وعميقة. ونوهت االخت 

لجنة  والتزام  الصحي  الربوتكول  تطبيق  بجدية  وئام 
املؤمترين.  طرف  من  تطبيقه  عىل  بالحرص  الصحة 

وبينت ان حضور الرجال طغى عىل املؤمتر وهو ما 
ال يتطابق مع حضور املراة يف النضال اليومي امليداين 
ومن جهتها اعتربت األخت نعمة بوراوي كاتبة عامة 
من  موجة  يحدث يف ظل  املؤمتر  ان  النسيج   لفرع 
بالوضع  تتعلق  التي  املغرضة  والدعايات  االفرتاءات 
واقع  يف  تغري  لن  افرتاءات  وهي  للمؤمترين  الصحي 
تعامل  طريقة  نعيمة  االخت  وانتقدت  يشء.  االمر 
اىل  مشرية  االسايس  القانون  تعديل  مع  املختلفني 
نعيمة  االخت  واكدت  االطر.  يف  يحسم  الخالف  ان 
ضعف  حول  النقابييات  من  زميالتها  اليه  ماذهبت 
متثيلية املراة وتواجدها يف املؤمتر ويف مختلف هياكل 
من  االتحاد  ليطور  الوقت  حان  انه  معتربة  االتحاد 

واقعه ومن واقع املرأة بشكل عام.
 تطور،ولكن...

الجامعة  عضو  املناعي  امال  االخت  واعتربت 
مازلت  املرأة  متثيلية  ان  واالخشاب  للبناء  العامة 
الحضور  ان هناك تطورا مهام يف حجم  ضعيفة غري 
وقالت ان القانون االسايس الذي فرض متثيلية املرأة 
تكن  مل  النساء  من  الكثري  ان  وقالت  االدىن  بالحد 
انه  وقالت  الفصل  ذلك  لوال   الحضور  من  لتتمكن 
من املهم مزيد العمل لدعم تواجد املرأة يف املؤمتر 

الوطني ويف مختلف هياكل االتحاد.

متثيلية املراة مازالت ضعيفة واخلالف النقايب حيسم يف االطر مؤتمرات يؤكدن: 
قالت اخوات نقابيات مشاركات يف املؤمتر الوطني االستثنايئ غري االنتخايب املنعقد يومي 08و   
09 جوبلية ان حسن سري املؤمتر واهمية الرهانات املطروحة ال يجب ان يحجب ان حضور املراة 
مازال دون املامول. وقالت  االخوات النقابيات للشعب ان تواجد املراة يف املؤمتر ال يعكس حجم 

نضالها امليداين.

   المؤتمر  االستثنائي غير االنتخابي

طارق السعيدي/صور منترص العكرمي

* األخت آمال شبيل

*األخت هنية بن صالح  

*األخت وئام النشمي

*األخت نعمة بوراوي

*االخت امال املناعي
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   المؤتمر  االستثنائي غير االنتخابي

األخ محمد الشابي:
 إعادة الدور التاريخي لالتحاد المحلي 

قال األخ محمد الشايب الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل باريانة 
القانون  يف  املقرتحة  التعديالت  أن 
االستثنايئ  املؤمتر  خالل  األسايس 
يف  خاصة  مهمة  االنتخايب  غري 
االعتبار  بإعادة  يتعلق  ما 
للدول التاريخي لالتحادات 
الشايب  األخ  املحلية ورشح 
املحلية  االتحادات  ان 
كانت تاريخيا الهيكل األكرث 
قربا للعامل وهو ما يربز من 
االتحاد  قيادات  رهان  خالل 
عىل  عاشور  الحبيب  املرحوم  من 

الهيكل املهم الذي كان متواجدا يف كل هذا 
القرى ويف كل املدن. وفرس ان غياب االتحادات املحلية اثر سلبا عىل 
توجيه  وحسن  واإلحاطة  التاطري  عىل  القدرة  حيث  من  النقايب  العمل 
بقاعدة  املتعلق  األسايس  القانون  يف  األخري  التعديل  ان  وقال  العامل. 
عن  الشايب  األخ  وتحدث  املحلية.  االتحادات  إحداث  عطل  الحتساب 
املتقاعدين  الفصل املتعلق بتحمل املسؤولية من قبل  رضورة مراجعة 
الرتشح يف  من  املتقاعدين  منع  ان  مؤكدا  العامة  الجامعات  يف  خاصة 
ومثل  املتقاعدين  اإلخوة  خربة  من  القطاعات  حرم  العامة  الجامعات 
خسارة كربى لخرباتهم وقال انه من الرضوري إعادة الحق للمتقاعدين 
االخ  وبني  الخربات.  من  األجيال  استفادة  لضامن  للجامعات  للرتشح 
الكاتب العام ان هناك اشكالية  تتعلق مبنع الجمع بني املسؤوليات يف 
القطاع والجهة، يجب مراجعتها حتى ال يتم اقصاء الكثري من الطاقات 

والخربات.
 األخ فاروق العياري:

 توازن العالقة بين الجهات واستقاللية اإلدارة
وقال األخ فاروق العياري  أن أهم الرهانات هي تحديث وتعصري 
والشعب.  العامل  خدمة  يف  تقدمي  متوازن  اتحاد  اجل  من  القانون 
وبني ان ابرز النقاط املطروحة هو تنظيم العالقة الداخلية بني مختلف 

هياكل االتحاد وقال ان هناك من 
للقطاع  موقع  خلق  يريد 

ان  املفرتض  من  انه  مؤكدا 
معنيا  القطاع  يكون  ال 
النظام  وتفعيل  بتنفيذ 
والقانون  الداخيل 
من  باعتبارها  األسايس 
النقابات  اختصاصات 
ورشح  والجهة  األساسية 

العالقة  ان  الصدد  هذا  يف 
هياكل  مختلف  بني  الطبيعية 

االتحاد وهي النقابة األساسية 

واملركزية  والقطاع  والجهة 
يفرتض ان تقوم عىل قاعدة اعتبار 
الجهوية هي  النقابة األساسية  ان 
داخل  التنفيذية  السلطة  مبثابة 
العامة لعمل  االسرتاتجيات  تتمحور يف رسم  القطاع  االتحاد وان مهم 
القطاع وبني ان هذا التصور مبكن ان يخلق قانونا متوازنا. وبني ان جهة 
التوجه نحو  العام  تونس عارضت منذ 2017 ممثل يف شخص الكاتب 
إىل  ينتبهوا  مل  العديد  ان  غري  التنفيذي  املجال  يف  للقطاع  موقع  خلق 
وجاهة رأي الجهة. وأكد ان التنقيحات املقرتحة تذهب يف هذا االتجاه 
اي مزيد توضيح العالقة وهو ما قد يؤدي إىل قانون متوازن ومستقر. 
وقال ان قد نتوصل إليه خالل املؤمتر هو صيغ قد تحافظ عىل التوازن 
بني الهياكل. وتحدث األخ العياري عن أهمية مراجعة الفصول املتعلقة 
مبنع الجمع بني املسؤوليات معتقدا أدت إىل إقصاء الطاقات وقال انه 
يف ظل الواقع النقايب الجديد بكل وسائل العمل املتطورة أصبح الحديث 
الجهة غري  االنتخابات يف  يتحكم يف مصري  باملاكينة  ان من ميسك  عن 
ذي معنى  ولذاك فانه من الرضوري إلغاء لفصل الذي مينع الجمع بني  
املسؤوليات. وعن دور االتحادات املحلية يف دعم عمل االتحاد قال أن 
وضع جهة تونس خاص عىل اعتبار ان مقرات االتحادات املحلية قريبة 
جدا من مقر ومبا ان العامل يختارون التوجه إىل االتحاد الجهوي فقد 
تم تهميش دور االتحادات املحلية ألسباب موضوعية خارجة عن هذا 
ان  الفصل 20 مؤكدا  العياري عن  فاروق  األخ  املهم. وتحدث  الهيكل 
عقالنية  تعديله  ألسباب  إىل  الفارطة  النيابية  املدة  منذ  الجهة دعت 
وموضوعية أساسها استقرار االتحاد. وقال ان العمل النقايب ال يقوم عىل 
املصلحة الشخصية بل هو جملة من املبادئ والقيم وهو رؤية مجتمعية 
متكاملة يسعى الفرد إىل تحقيقها من خالل العمل النقايب وتقوم عىل 
إقرار  إىل  يسعون  النقابيون  أن  العياري  األخ  واعترب  والحرية.  العدالة 
قانون أسايس يضمن االستقرار للعمل النقايب ويحمي النقابيني والعامل 
من رشاسة رأس املال وأشار إىل ان النقابيني يبنون اتحادا تقدمي كام 
حلمت به مختلف األجيال النقابية ، مؤكدا يف هذا الصدد عىل رضورة 

ضامن استقاللية إدارة االتحاد عن املركزية. 
األخ الحبيب الحزامي:

 تعديل الفصول يحدث
 في التجارب الدولية

الحبيب  األخ  قال   
العام  الكاتب  الحزامي 
للنسيج  العامة  للجامعة 
والجلود  واملالبس 
تعديل  ان  واألحذية 
القانون  يف  الفصول 

للغاية  مهم  األسايس  
النقاط  من  الكثري  لتوضيح 

ولتجاوز الكثري من اإلشكاليات 

التي برزت عند املامرسة وقال يف ترصيح للشعب ان العالقة بني 
القانون األسايس قبل التعديل تشهد نوعا من  الجهات والقطاعات يف 
الفتور مام عطل دينامكية العمل و التواصل بني هياكل االتحاد. وبني 
ان التنسيق ال يخضع لرشوط وهو خلق حالة من الرتاخي يف تطبيقه 

مام انعكس سلبا عىل األداء العام لهياكل االتحاد. وبني انه من الرضوري 
ان يتم تحديد املفاهيم والرشوط وتوضيحها قانونيا وهو ا سيتم خالل 
املؤمتر االستثنايئ غري النتخايب وتحدث الحزامي عىل رضورة التوجه نحو 
يف  وذكر  القرارات  تفعيل  اجل  من  االتحاد  قانون  يف  الحزم  من  مزيد 
هذا املجال انه من املنتظر ان يكون القانون أكرث رصامة يف عدة حاالت 
ان  مؤكدا  للقطاع  العامة  الجامعة  لعضوية  الرتشح  مثال رشوط  ومنها 
القانون يف السابق يتساهل مع رشط عدم مغادرة العضو املنتخب للجهة 
والذهاب إىل العاصمة وقد خلق هذا  التساهل إشكاليات عىل مستوى 
الذي يشوش  الجهة  الجامعة يف  الجهات تتمثل أساسا يف نشاط عضو 
عىل نشاط الهياكل الجهوية ولذلك فان التعديالت املقرتحة تذهب يف 
اتجاه منح العضو الجديد ثالث أشهر ال غري ويف حال مل يغادر الجهة إىل 
العاصمة تسحب منه صفة عضو الجامعة. وعن النقاش الحاصل حول 
تغيري القانون األسايس رشح األخ الحزامي ان  القانون وضع لتعديليه 
لتواجد  نظرا  يتغري  أن  يجب  األسايس  القانون  بان  التسليم  ان  وقال 
اإلشكاليات مينح النقابيني الحق يف تغيريه بالصورة التي يرونها. وقال 
ان تعديل القوانني يحصل يف اكرب املنظامت النقابية العاملية وأشار يف 
هذا الصدد إىل االتحاد الدويل للصناعات الذي تأسس سنة 2014 وهو 
ما استوجب نظام داخيل وقانون أسايس جديد غري ان التطبيق ملدة 06 
سنوات كشف لقيادة االتحاد الدويل للصناعات ان هناك هنات ونقائص 
ولذلك ستقوم قبل املؤمتر القادم بتعديل أكرث من 100 فصل وقال انه 

سيتم مناقشة الفصول قبل املؤمتر املزمع عقده خالل هذه السنة.
األخ خالد عبيدي:

 تعزيز الممارسة الديمقراطية وتوسيع دور االتحاد
للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  عبيدي  خالد  األخ  وقال 

بجندوبة أن املؤمتر االستثنايئ 
غري االنتخايب  يعقد من اجل 

الرضورية  التحويرات  إدخال 
التي  األسايس  القانون  يف 
و  تطوير  مزيد  من  متكن 
املنظمة  عمل  تحديث  
املامرسة  وتعزيز 
دور  وتوسيع  الدميقراطية 

العامل  ليشمل  االتحاد 
املهاجرين يف تونس. وقال األخ 

النقاط  ابرز  أن من  عبيدي  خالد 
املطروحة هو إعطاء الفرصة لالتحادات 

املحلية للتشكل عىل قاعدة حسابية اقل وقال ان هذا اإلجراء مهم 
االنخراطات وهو ما  التي ال يوجد فيها عدد كبري من  للجهات  خاصة 
يخلق صعوبة يف إحداث هذا الهيكل. وبني ان الهدف األبرز للمؤمتر هو 
تجانس الهياكل عرب وحدة اإلجراءات والرتاتيب عىل مختلف الهياكل. 
ورشح األخ الكاتب العام ان تنقيحات القانون من شانها ان تعزز عالقة 
حل  عرب  تكاملية  عالقة  ضامن  خالل  من  والقطاع  الجهة  بني  التعاون 
اإلشكاليات املرتبطة باإلعالم وذاك عرب تحديد املفاهيم وخاصة مفهوم 
التنسيق الذي يستوجب التدقيق وتحديد القاعدة. وبني أن الهدف من 
توضيح العالقة بني الهيكل الجهوي والهيكل القطاعي هو التكامل من 

اجل خدمة العامل.
األخ صابر التبيني:

نقابيون يتحدثون على رهانات المؤتمر: 

عىل هامش أشغال اليوم األول من املؤمتر االستثنايئ  غري االنتخايب التقت جريدة 
الشعب بعدد من اإلخوة النقابيني املؤمترين لتسألهم حول أهم الرهانات املطروحة.

طارق السعيدي/صور منترص العكرمي

توازن العالقة بني الهياكل، إعادة االعتبار لالتحاد املحلية
واستقاللية اإلدارة عن املركزية
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   المؤتمر  االستثنائي غير االنتخابي

 قانون متجانس وهيكل للتظلم
للسياحة  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  التبيني  صابر  األخ  قال 

من والصناعات  يشكو  األسايس  القانون  ان  الغذائية 
نقص يف التناسق بني بعض الفصول 
يف عدة مجاالت منها العالقة بني 
الهياكل وحق الرتشح ومسالة 
منع الجمع بني املسؤوليات.  
املنظمة  الفصول  ان  وقال 
للعالقة بني الجهة والقطاع 
من  املراجعة  تستوجب 
واضحة  عالقة  إرساء  اجل 
دعم  عرب  وذلك  وثابتة 
هذه  بني  والتكامل  التنسيق 
يردون  النقابيون  ان  وقال  الهياكل. 
قانونا متجانسا يخلق التوازن بني هياكل الجهة والقطاع. وتحدث األخ 
مينع  الذي  الفصل  مراجعة  رضورة  عن  الصدد  هذا  يف  التبيني  صابر 
املتقاعدين من الرتشح للجامعة العامة مؤكدا يف هذا املجال ان البالد 
تشهد موجة ضد التفرغ النقايب وهو ما يعني نقصا يف اإلطارات والنابية 
التي ميكن أن تتواجد باستمرار يف هياكل االتحاد وخاصة القطاعات وبني 
أن منح الفرصة للمتقاعدين يخدم هدفني مهمني وهو توفري اإلطارات 
وحسن  الخربات  نقل  النقايب وضامن  التفرغ  محارصة  يف ضل  النقابية 
بشكل  األسايس  القانون  ان  وقال  القطاعات.  يف  الشابة  األجيال  تاطري 
عام يجب ان يقوم عىل فلسفة الجميع بني املحافظة عىل االتحاد من 
التبيني ان  الفراغ ومنح الفرصة لألجيال  الجديدة. وبني  األخ صابر 
عل  والقيادية  الوسطى  الهياكل  من  هيكل  كل  يف  الثلثني  تجد  فرض 
ان ال يتجاوز الكاتب العام دورتني ميثل مدخال لتفعيل هذه املقاربة. 

واعترب أن تجديد الثلثني وجوبيا ميكن  من تحصني املنظمة يخلق الحافز 
للقيادات النقابية للتنافس ولخدمة املنظمة والعامل. ودعا األخ التبيني 
املحلية عرب خفض  اآللية لتسهيل إحداث االتحادات  إىل رضورة توفري 
قاعدة االحتساب وذلك بهدف تقريب الهياكل من العامل يف مختلف 
لجان  قرارات  عىل  االقتصار  وعدم  أهمية  التبني  األخ  وابرز  األماكن. 
اسرتجاع  من  النقابيني  ميكن  للتظلم  تنظيمي  هيكل  إحداث  و  النظام 

حقوقهم وضامن أعىل درجت العدل يف التعامل. 
األخ السيد السبوعي:

 نرفض اختزال المؤتمر في الفصل 20 
للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  السبوعي  السيد  األخ  اعترب 
بالقريوان أن ابرز الرهانات املطروحة عىل املؤمتر االستثنايئ غري االنتخايب 
هي مراجعة القوانني التي أصبحت تتهدد 
من  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
الداخل. وقال يف ترصيح للشعب 
املطروحة  املراجعات  ابرز  ان 
االتحاد  هيكلة  مستوى  يف 
لدور  االعتبار  إعادة  هي 
االتحادات املحلية مؤكدا ان 
توحيد  يف  مهم  الهيكل  هذا 
مستوى  عىل  النقايب  العمل 
املدن. وبني ان هناك مدن تبعد 
تبعد مقر  اي عن  الوالية  عن مركز 

غياب االتحاد  انه  وقال  كلم   70 من  أكرث  جهوي 
االتحادات املحلية حرم النقابيني من هيكل يجمعهم ويحد مامرستهم. 
وأشار األخ السبوعي إىل انه من الرضوري أيضا مراجعة املنع من تحمل 
املسؤولية املزدوجة معتربا انه حرم الجهة من عديد الطاقات من وفتح 
الباب أمام  البعض ممن لديهم خربة قصرية ال تؤهله لالضطالع بدوره 
النقايب.  وقال انه من غري املعقول حرمان النقايب من الواجد يف االتحاد 
الجهوي بحجة انه عضو فرع جامعي مؤكد وقال ان ذلك الفصل املتعلق 
النقايب جهويا. وتحدث األخ  العمل  الجمع بني املسؤوليات أربك  مبنع 
الكاتب العام عن الحوار حول العالقة بني الجهة والقطاع معتربا انه مل 

ينل حظه يف النقاشات األولية وقال ان املهم يف الوقت الراهن توضيح 
مفاهيم مثل التنسيق وغريها من اجل تحديد معامل واضحة للعاقة بني 
الهياكل. ويف حديثه عن الجدل القائم حول الفصل 20 بني األخ السيد 
السبوعي ان الفصل الجديد املقرتح ال يكرس التأبيد مؤكدا ان القانون 
املقرتح مينع تواجد أمني عام عىل رأس املنظمة ألكرث من دورتني. وفرس 
السيد السبوعي انه يرفض االستمرار يف املسؤولية ولكن ال يجب اتخاذ 
التداول ذريعة لحرمان خربات االتحاد وكفاءاتها من التعبري عن نفسها 
وقال ان تجديد الثلث الوجويب رشط مهم للدميقراطية. وقال األخ السيد 
السبوعي ان العمل النقايب ليس عمال حزبيا وال عمال متعلقا بنظام ليتم 
بني  التجانس  تعزز  املقرتحة  التعديالت  أن  وقال  التأبيد.  عن  الحديث 
الفصول ووحدة القانون. ورفض األخ السبوعي اختزال املؤمتر االستثنايئ 
غري االنتخايب يف الفصل 20 والحال أن املراجعة املقرتحة شاملة معتربا 
أن من حق االتحاد مراجعة قوانينه الداخلية. وعرب السبوعي عن رفضه 
للتخوين يف التعامل مع تعديل القانون مؤكدا ان الوحدة النقابية هي 

األساس.
األخ الطاهر البرباري:

 تجانس القوانين ووضع االستراتيجيات 
 وقال األخ الطاهر الربباري الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن 

الكثري وااللكرتوين  سيدرس  االنتخايب  غري  االستثنايئ  املؤمتر  كان 
القانونية  الجوانب  منها  القضايا  من 
والعامة.  الداخلية  اللوائح  ومنها 
وقال ان الرهانات املطروحة عىل 
تجذير  باألساس  هي  املؤمتر 
املحافظة  مع  الدميقراطية 
وقال  النقابية.  الكفاءات  عىل 
عىل  قائم  االتحاد  تاريخ  أن 
معتربا  الدميقراطية  املامرسة 
دميقراطي.  شكل  االقرتاع  ان 
قانونيا  املطروح  أن  الربباري  وفرس 
وترشيعيا هو تجانس القوانني وتناغمها. 

القضايا وذكر  من  الكثري  سيطرح  املؤمتر  أن  الربباري 
التونيس  العام  االتحاد  أقسام  عمل  يف  التخصص  منها  وخاصة  الكربى 
للشغل. وبني انه من املهم النقاش حول واقع القطاع الخاص معتربا أن 
هذا القطاع هو مستقبل العمل النقايب. وأشار الربباري إىل أن الجامعة 
العامة للمعادن واإللكرتونيك متثل ثاين اكرب قطاع يف االتحاد من حيث 
الخاص. وفرس  القطاع  إىل  تنتمي  الرشكات  اغلب  أن  االنخراطات رغم 
الربباري انه من املهم يف املستقبل دعم الدراسات الخاصة بالقطاعات 
عىل  قامئة  املفاوضات  تكون  أن  اجل  من  الخاص  القطاع  وخاصة 
التصورات  صياغة  من  أيضا  متكن  الدراسات  ان  وقال  علمية  أسس 
واالسرتاتيجيات للتعامل مع هذا العامل الشغيل املتغري. وأكد ان العامل 
يعيش الثورة الرقيمة الرابعة التي ستكون لها انعكاسات عىل عالقات 
تستوجب  التي  االنعكاسات  من  وغريها  العامل  تصنيف  وعىل  العمل 

تصورا مسبقا. 
األخ حبيب الميزوني
: تجانس القوانين

وتحدث األخ حبيب امليزوين الكاتب العام للجامعة العامة للربيد 
عن أهمية مراجعة الفصول من اجل 

هياكل  بني  العالقة  توضيح 
االتحاد وخاصة الجهة والقطاع 

والتعاون  التكامل  اجل  من 
الذي يخدم مصلحة العامل 
وقال انه من املهم توضيح 
ووضع  التنسيق  مفهوم 
رشوطه. وفرس ان التنسيق 

الهيكل  بني  اآلن  حد  إىل 
القطاعي   الهيكل  و  الجهوي 

وليس  خاصة  ظروف  إىل  يخضع 

العام  الكاتب  األخ  وتحدث  التدقيق.  يستوجب  ما  وهو  عامة  قاعدة 
العامة  الجامعات  عن الفصل املتعلق مبنع املتقاعدين من الرتشح إىل 
مؤكدا انه ارض بالقطاعات ذات األغلبية  العاملية املنتمية إىل القطاع 
الخاص. وقال ان هناك محارصة للتفرغ النقايب وهو ما أدى إىل نقص 
واملتفرغة بشكل  والتوجيه  التاطري  القادرة عىل  القطاعية  القيادات  يف 
الجيدة  األجيال  أن ميكن  فان مراجعته من شانه  دائم ويومي ولذلك 
القوانني  من االستفادة من الخربات. ودعا امليزوين إىل رضورة تجانس 

وتوحيدها لتشمل جميع الهياكل بنفس القواعد.
األخ الطيب البحري: 

مراجعة شاملة
وقال االخ الطيب البحري الكاتب 

للبناء  العامة  للجامعة  العام 
يتعلق  ال  املؤمتر  ان  واالخشاب 

بالفصل 20 بل  ينظر بشكل 
الفصول  جملة  يف  شامل 
التي يجب تعديلها لالرتقاء 
وبواقع  النقايب  بالعمل 
التونيس  العام  االتحاد 

البحري  االخ  ورشح  للشغل. 
يف حديث للشعب ان 

تتعلق مبسائل  الفصول  هذه 
ترتاوح من الهيكيل التنظيمي  مرورا 

عرب  الثقايف  إىل  وصوال  املعريف  مهرجان باألكادميي  ترسيخ 
اإلبداع ضمن القانون. وبني هذا األمر يجعل التعديالت شاملة ال تقترص 
النقايب  الوضع  ان  البحري  االخ  وقال  وحيد.  قانوين  فصل  تعديل  عىل 
التعديالت مشريا يف هذا الصدد اىل ان  الخاص يفرض  القطاع  خاصة يف 
العامة ميكن من  املتقاعدين للجامعة  الذي مينع ترشح  الفصل  مراجعة 
مقاومة التصحر ل نقايب وسيمنح الفرصة للخربات لتواصل نضالها ولتنقل 
خربتها ومعارفها لألجيال الجديدة من النقابيني وهو ما ميكن من ترسيخ 
التقاليد النقابية وتطوير األداء النقايب بشكل عام. وأشار البحري إىل ان 
املؤمتر يناقش الكثري من القضايا  اكربى املتعلقة بعامل الشغل والتطورات 
النقايب  للعمل  مستقبلية  اسرتاتجيات  وضع  من  ميكن  ما  وهو  الحاصلة 

تأخذ بعني االعتبار التطورات الحاصلة وخصوصيات الواقع التونيس.

األخ نبيل الهواشي
 مصرون على تطبيق القانون وارساء ثقافة التداول

قال االخ نبيل الهوايش الكاتب العام 
االسايس  للتعليم  العامة  للنقابة 

االستثنايئ   املؤمتر  هذا  فكرة  ان 
لتعديل  جاءت  االنتخايب  غري 
القانون االسايس لالتحاد العام 
التونيس للشغل وخاصة بعض 
بالتداول  املتعلقة  الفصول 
ان  وقال  املسؤولية   عىل 
املؤمتر  اشفال  قاطع  البعض 
يف حني حرضوه اخرون مؤكدا 

ان القضية يف جوهرها واساسها 
هيى الحفاظ عىل 

املامرسة  يعمق  ان  ميكن  ما 
املكرسة الدميقراطية داخل االتحاد وماهي الفصول 

لذلك وكيف السبيل اىل  االاستامتتة يف الدفاع وقال ان حرضها يف املؤمتر 
املامرسة  الدفاع عن  بالواجب يف  القيام  اجل  االطار من  يندرج يف هذا 
لكل  ركينا  ركنا  باعتباره  التداول  حق  وعن  املنظمة  داخل  الدميقراطية 
اساسا  تعلق  ما  الرهانات  ابرز  ان  ملهوايش  االخ  وقال  دميقراطية.  حياة 
بالفصول التي تهم التداول عىل املسؤولية وخاصة الفصل املتعلق بالجمع 
بني املسؤوليات والقصل املتعلق بتمثيل املتقاعدين يف الهياكل  والفصل 
راس  عىل  لالتحاد  الوطنية  القيادة  دورات  عد  بتحديد  املتعلق  الشهري 
بالقانون  املتمسكة  مقاربتهم  االطار  هذا  يف  لهم   ان  ووقال  املنظمة 
ان  معتربا  باملعارضة  القانون  لتغيري  الرافضني  تسمية  يقبل  ال  انه  وقال 
هذا الوصف يصح عىل من يريدون تغيري القانون. وقال ان التمسكون  
بالقانون مرصون عىل تكريس ثقافة التداول اىل ان تستقر املامرسة صلب 

االتحاد وساعتها ميكن الحديث عن تغيري القانون.
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 كانت محطّة صعبة بشكل من األشكال 

الذي متكّن من تسيري أشغالها بيشء  وهو 

الذكاء  من  وبكثري  والفطنة  الحكمة  من 

ومن نعني غري األخ عبد اللّه العيّش الكاتب 

العام لالتحاد الجهوي باملهدية الذي ترأس 

مؤمتر سوسة االستثنايئ غري االنتخايب.

»الشعب« إلتقته فكان الحوار التايل:

غري  استثنايئ  مؤمتر  ترؤس  يعني  ماذا   *

انتخايب يف سوسة؟

يف  جاءت  جديدة  نضالية  محطّة  هي  ـ 

تعيشه  دقيق  ظرف  ويف  استثنايئ  سياق 

املنظمة وتونس.

إنّنا  للّه  والحمد  العهد  ثابتون عىل  نحن 

نبتعد  العمل حتى  للمساعدة عىل  ساعون 

عن الفقر ونقي شعبنا من فريوس »كورونا«.

* ماهي الصعوبات التي وجدتها؟

ـ التعامل مع الوقت لحظة أشغال املؤمتر 

ورسعته يف مثل هذه املناسبات نقطة صعبة 

جّدا، ما عدى ذلك فإّن األمور سارت بشكل 

جيّد جّدا.

أليس  جّدا  حاّدة  كانت  النقاشات   *

كذلك؟

ـ املؤمتر محطّة هامة ليقول النقايب ما يراه صالحا يف املنظمة 

ونحن يف االتحاد نختلف لكّننا ندافع عن مبدإ واحد أحد.

* قيل الكثري من الكالم يف شأن املؤمتر االستثنايئ غري االنتخايب 

فام موقفك من ذلك؟

 ـ أنا شخصيا مع كّل مبادرة ومناقشة كّل التفاصيل يف أطر 

االتحاد العام التونيس للشغل.

* كيف تنظر للمستقبل؟

ـ بطبعي متفائل بالقادم من احداث واالتحاد 

الوطنية  القضايا  كل  بالتواجد يف صلب  مطالب 

واالقليمية والدولية.

ميكن  كان  أنّه  معي  ترى  أال  اللّه،  عبد  أخ   *

تجاوز كّل الخالفات القامئة؟

لكل  حلول  ايجاد  ميكن  بالحوار  طبعا  ـ 

االشكاليات ال أحد ميلك الحقيقة املطلقة، نحن 

أكرث  ورهاناتها  كبرية  منظمة  يف  ونتواجد  نعمل 

ولعّل هنا أقول أّن مستقبل املنظمة أفضل وعىل 

الرهانات  يخّص  فيام  تحّمل مسؤولياته  الجميع 

أن  علينا  وكبرية  كبرية  رهانات  وهي  القادمة 

نستعد لها كام يجب.

* املسؤولية النقابية يف كلمة؟

ـ رشف.

* االرشاف عىل املؤمتر؟

ـ كام قلت سابقا مسؤولية.

* االتحاد؟

ـ جزء من ذاكريت إن مل أقل حيايت.

* وحتى نلتقي؟

ولكّل  النقابيني  زماليئ  لكل  املوصول  الشكر  ـ 

ساخنا  كان  الذي  املؤمتر  هذا  إدارة  ألتوّل  ثقتهم  منحوين  من 

وتاريخيا بكل املقاييس.

 لم أجد صعوبة يف ادارة الحوار والتشنج عادي يف مثل هذه املناسبات الكربى
•حوار رمزي الجباري* عدسة منترص العكرمياألخ عبد اللهّ العشي رئيس المؤتمر االستثنائي غير االنتخابي لـ »الشعب«:

 ترؤيس ملؤمتر سوسة تاج عىل رأس كل النقابيني األحرار

   المؤتمر  االستثنائي غير االنتخابي
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   المؤتمر  االستثنائي غير االنتخابي

صور من   املؤمتر  االسثنائي غري االنتخايب بسوسة
إستأثر املؤمتر االستثنايئ غري 

االنتخايب املنعقد أيام 8و9و10 

وقد  االهتامم  ببالغ  بسوسة 

يف  النظري  منقطع  نجاحا  حقق 

عالقة بعدد الحارضين وبقيمة 

يف  كانت  التي  املناقشات 

خروجها  رغم  الحدث  مستوى 

يف بعض األحيان عن النص،

الذاكرة  يف  يبقى  ما  أما 

فهي هذه الصور التي التقطتها 

عدسة زميلنا منترص العكرمي

 صور منترص العكرمي
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نقابة

االرضاب يف يومه االول تجمع خالله املئات من املحتجني 
بشارع  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  الوقتي  املقر  امام 
احرتام  ويف  انضباط  بكل  االمريكية  املتحدة  الواليات 
ورفعوا  الجسدي،  التباعد  وضامن  الصحي  للربوتوكول 
فقدوا  الذين  العمل  بأرباب  تدد  والفتات  شعارات 
الذي  والغضب  التوتر  يف  املتسببني  وكانوا  مصداقيتهم 
املوظفني  متسك  الشعارات  اكدت  كام  القطاع،  يشهده 

بحقوقهم واستعدادهم للتصعيد.
تُجدر اإلشارة، إىل أن مفاوضات قطاع البنوك واملؤسسات 
بني  مبارش  بشكل  تُقام  تاريخيا  كانت  والتأمني  املالية 
األربعاء  جلستا  وتُعترب  األعراف،  وممثيل  البنوك  جامعة 
والخميس املاضيني اللتني التأمتا عىل مستوى مصالح وزارة 
الشؤون االجتامعية سابقة يف تاريخ املفاوضات يف القطاع 
نظرا إىل التوتر الحاصل حاليا واملتسبب فيه ممثلو أرباب 
العمل، والتي خاللهام قام ممثلو االعراف بكل يشء حتى 

تفشل املفاوضات.
لوبيات أفشلت املفاوضات

العامة  اإلدارة  مبقر  الثانية  الصلحية  الجلسة  فشلت 

للبنوك  العامة  الجامعة  بني  واملصالحة  الشغل  لتفقدية 
املهنية  الجامعة  وممثيل  والتأمينات  املالية  واملؤسسات 
صباح  التأمينات  جلسة  بدورها  فشلت  ان  بعد  للبنوك، 
التي انعقدت صباح اليوم نفسه مع ممثيل أرباب العمل 

لرشكات التأمني.
النقايب  الطرف  قدمها  أخرى  كبادرة  الجلستان  وجاءت 
بالرصانة واملسؤولية عىل أساس فرصة أخرية  الذي تحىل 
يف  مقرتحات  وتقدم  نفسها  البنوك  جمعية  تراجع  حتى 
تعديل األجور تلبي طموحات وانتظارات آالف املوظفني 
ومل  الجائحة  وخالل  العصيبة  األوقات  يف  اشتغلوا  الذين 
يتمتعوا كغريهم بالحجر الشامل نظرا إىل طبيعة عملهم، 

بل وقدموا أيضا الشهداء...
االيجايب  التعاطي  اليوم  الجمعية  رفضت  ذلك  ورغم 
الرشائية  مقدرتهم  تعديل  يف  القطاع  شغيلة  حقوق  مع 
العبودية  العاملة وإنهاء  باليد  السمرسة  القضاء عىل  ويف 
ما  املفاوضات،  تُفشل  حتى  بكل يشء  وقامت  الجديدة، 
القطاع  عىل  سلبية  وتداعيات  انعكاسات  لذلك  سيكون 

وعىل البالد.
املركزي  البنك  مستوى  عىل  جلسة  أيضا  والتأمت  هذا 
تغيّب عنها الطرف اإلداري الذي أكد أن اإلرضاب ال يعنيه، 

وقد متّت صياغة محرض تقصري يف العرض.
العام  الكاتب  الغريب  نعامن  األخ  وعرّب 
للجامعة العامة للبنوك واملؤسسات املالية 
عن  ل«الّشعب«  ترصيح  يف  والتأمينات 
سعت  التي  املفاوضات  هذه  لفشل  أسفه 
خارجية  وأطراف  ولوبيات  نافذة  جهات 
إىل نسفها وإىل تعقيد األمور وتوتري املناخ 
التي تطرح عّدة  الهجمة  االجتامعي، هذه 
تساؤالت عىل مستوى مصداقية واستقاللية 
املهنية  الجمعية  ووجود  رشعيّة  وأصال 

للبنوك، ما سينسف بذلك ثقة بُنيت منذ السبعينات بني 
الطرفني االجتامعيني سيصعب كثريا إعادة بريقها.

إىل  القطاع  وموظفي  موظفات  دعا  العام  الكاتب  األخ 
إنجاح محطتهم النضالية وتقديم درس لألعراف لن ينسوه 

دفاعا عن حقوقهم وعن كرامتهم.
حريصة  كانت  العامة  الجامعة  كانت  فقد  ولإلشارة، 
عىل انجاز جولة جديدة من املفاوضات الجامعية للزيادة 
املهنية  الجمعية  مع   2021 وسنة   2020 لسنة  األجور  يف 
لرشكات  التونسية  والجامعة  للبنوك 
بالنسبة  التفاوض  بداية  ومنذ  التأمني، 
إىل البنوك واملؤسسات املالية تم االتفاق 
عىل أن يكون يوم 31/05/2021 تاريخ 
للزيادة  النهايئ  االتفاق  عىل  اإلمضاء 
البنوك  قطاع  موظفي  لكافة  األجور  يف 
 2020 سنة  بعنوان  املالية  واملؤسسات 
الحاصل  االتفاق  وفق   2021 وسنة 
واملمىض يوم 30/04/2021 بني الجامعة والجمعية املهنية 
إالّ أن  القطاع،  العامني ملؤسسات  وبحضور جّل املديرين 
سبل  قطعت  سابقة خطرية  ويف  للبنوك  املهنية  الجمعية 
التواصل وتحصنت بالصمت املريب يف تراجع مفضوح عن 

اتفاقها املمىض بتاريخ 30/04/2021.
من جهة أخرى، طالت هذه العقلية املتخلفة والربحية 
التونسية  الجامعة  وحاولت  التأمني،  قطاع  أيضا  املقيتة 
يف  الزيادة  احتساب  قاعدة  مراجعة  التأمني  لرشكات 
األجور واملعمول بها يف كل املفاوضات الجامعية منذ سنة 
1993 وهو مكسب ناضلت من أجله أجيال، وذلك بغاية 
موظفي  وحرمان  للزيادة  املالية  التكلفة  من  التقليص 
التامني من حقهم يف زيادة تلبي جزءا من حاجياتهم، وقد 
التفاوض  من   2020 سنة  باستثناء  العمل  أرباب  طالب 
رشكات  حققته  ما  رغم   2021 الحالية  بالسنة  واالكتفاء 
مل  التي  القليلة  القطاعات  من  أنها  إذ  أرباح  من  التأمني 
رفضه  الذي  األمر  وهو  كورونا،  جائحة  بتداعيات  تتأثر 

الطرف النقايب.

أبناء الشعب
خالل التجمع العام الذي انتظم بإرشاف من األمني العام 

االول من االرضاب قال  اليوم  الطبويب يف  الدين  نور  األخ 
األخ األمني العام إن موظفي البنوك هم من أبناء الشعب 
بقدر  األجور  يف  بالزيادة  يطالبون  ال  وهم  رحمه،  ومن 
التي  الرشائية  ومقدرتهم  أجورهم  بتعديل  يطالبون  ما 

اهرتأت، وهو حّق ليس مّنة أحد.
وأبرز أن ما شهدته مفاوضات البنوك واملؤسسات املالية 
والتأمينات تُعّد هي سابقة خطرية مل يعشها القطاع عىل 
مّر تاريخه، وان رئيس الجمعية املهنية للبنوك غري مسؤول 
وما قام به هو والبعض من أرباب العمل سيحاسبهم عليه 

آالف  ملعاناة  تنكروا  ألنهم  التاريخ 
املوظفني املهنية واملادية وملجهوداتهم 
ومساهامتهم وتربعاتهم أوقات الشدة 

والجائحة والفيضانات.
املنظمة  متسك  أكد  الطبويب 
الشغيلة بالحوار ومبصداقية املفاوضة 
النقابية  املركزية  ودعم  الجامعية، 
بالقطاع،  األجور  تعديل  يف  للحق 

إقراره  ولكن  ذاته  حّد  يف  هدفا  ليس  اإلرضاب  أن  وبنّي 
البنوك إىل املسؤولية  افتقار جمعية  جاء اضطرارا بسبب 
ونظرا إىل عقليتها البالية، داعيا الحضور إىل االلتفاف حول 
حقوقهم  عن  دفاعا  تحركاتهم  وإنجاح  النقابية  الهياكل 

املرشوعة وعن كرامتهم.
 من ناحية اخرى، قال األخ نور الدين الطبويب إن الحكام 
ومراهقتهم  مناكفاتهم ورصاعاتهم  انغمسوا يف  تونس  يف 
التونيس األكيدة  السياسية وتجاهلوا متاما حاجة الشعب 
يف  حّقهم  وضامن  الفتاك  الوباء  من  توقيا  التالقيح  إىل 
خدمة عالجية إنسانية باملستشفيات العمومية أين يطلق 
املمرضون واألطباء والعملة فيها صيحات فزع بسبب ما 

آلت إليه األوضاع الصحية فيها من مستويات مخيفة.
الرئيسية  الحكومة هي من تتحمل املسؤولية  وأكد أن 
فيام وصل إليه الوضع الصحي مع تفيش وباء كورونا نتيجة 
خدمات  تحسني  عن  وعجزها  معه  التعاطي  يف  فشلها 
الالزم  البرشي  العنرص  وتوفري  الصحية  العمومية  املرافق 
صحي  واقع  ظّل  يف  الصحية  والوحدات  للمستشفيات 

خطري يحصد يف أرواح املئات من التونسيات والتونسيني.
األخ الطبويب استنكر رمي الحكومة بفشلها عىل الشعب 
وتقوية  الحلول  واستنباط  التفكري  يف  واجبها  وتناسيها 

الالزمة من  التالقيح  الصحية من اجل توفري  دبلوماسيتها 
جهة  من  العمومية  املستشفيات  وضع  وتحسني  جهة 

أخرى.
الجبايئ  الوضع  الدين  العام األخ نور   واستعرض األمني 
يف تونس وأعلن أن املعركة االجتامعية القادمة للمنظمة 
التهرب  ومقاومة  الجبائية  العدالة  معركة  هي  الشغيلة 

الرضيبي.
الجباية  وقال إن االتحاد مع اإلنصاف والعدل وتطبيق 
عن  للسكوت  مجال  وال  استثناءات  دون  الجميع  عىل 

املتهربني من التزاماتهم تجاه الدولة كام ال مجال للسكوت 
عّمن يتسرت عليهم.

وبنّي األخ األمني العام أن الظروف التي يعيشها الشعب 
التونيس من مأساة وفقر وتهميش وزيادات صاروخية يف 
األسعار وآخرها الزيادات يف التبغ عّمقت من شعور عدم 
الثقة تجاه من يحكم الذي فشل يف تسيري دواليب البالد، 
الخيارات  اتباع  ذلك، عىل  رغم  الحكام،  إرصار  إىل  مشريا 
وبؤسا  فقرا  الفقراء  من  زادت  التي  نفسها  والسياسات 
ترّضر  تواصل  ظّل  يف  الشعب،  مبأساة  يتلذذون  وكأنهم 
لتصبح  أجيال  أجلها  من  ضّحت  التي  الدولة  مؤسسات 

اليوم أضحوكة.
العام  االتحاد  أن  عىل  التأكيد  جّدد  العام  األمني  األخ 
بل  السلطة  تهمها  ال  وطنية  منظمة  للشغل  التونيس 
هاجسها أعباء البالد والشعب التونيس وليس من مهامها 
هي  بالحكومات  وعالقتها  إسقاطها  أو  حكومات  وضع 
عىل أساس ملفات واستحقاقات، الفتا إىل أن الشعب هو 
الوحيد الذي بيده تغيري حكامه من أجل حقه يف العيش 
الكريم والتمتع بخريات البالد وثرواتها، قائال يف الختام: »ال 

تفقدوا األمل، فاألفضل ممكن لهذا الوطن«.
أعراٌف اقتسموا األرباح وكّدسوا الغنائم

ألول مرة في تاريخ القطاع:

إضراب ناجح يف البنوك واملؤسسات املالية والتأمينات من أجل تعديل املقدرة الشرائية

 • تغطية صربي الزغيدي

عىل امتداد يومي 5 و6 جويلية الجاري نّفذ أعوان وإطارات قطاع البنوك واملؤسسات املالية 
والتأمينات إرضابا وطنيا عن العمل هو األول يف تاريخ القطاع، احتجاجا عىل رفض الجمعية 
املهنية للبنوك والجامعة الوطنية لرشكات التأمني الزيادة يف أجور أعوان القطاع والتعديل من 

مقدرتهم الرشائية.
اإلرضاب ووفقا لترصيح األخ نعامن الغريب الكاتب العام للجامعة العامة لجريدة »الشعب« 
فاقت نسبة نجاحه ال 95 باملائة ويف بعض املؤسسات بلغت النسبة املائة يف املائة، وهو ما 
يعكس مرشوعية مطالب القطاع ومدى التفاف اعوانه واطاراته حول هياكلهم النقابية وحول 

االتحاد العام التونيس للشغل.

األخ نعمان الغربي:
 أعرافٌ اقتسموا األرباح الخيالية وكدّسوا 

الغنائم ولم يقدّموا للشغيلة إال الجحود

األخ نور الدين الطبوبي: 
موظفو البنوك من رحم الشعب، 

وحقهم يف تعديل أجورهم ليس منّة من أحد

جمعية البنوك فقدت مصداقيتها وأرباب العمل املتواطئني سيتمّ لفظهم كأكباش فداء
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األخ سامي الطاهري األمين العام المساعد المكلف باإلعالم والنشر

الصندوق القطري للتنمية لن يمول إاّل من 
يواليه بالوالء والطاعة

للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  العام  األمني  قال 
األخ سامي الطاهري يوم اإلثنني 05 جويلية 2021، إنهم 
لالتحاد  الجمهورية  رئاسة  استهداف  يف  يشكون  أصبحوا 
الطاهري  األخ  وأقر  املنظمة.  مصداقية  زعزعة  ومحاولة 
أن عملية املد والجزر بخصوص الحوار الوطني من رئاسة 
األخ  وأكد  لالتحاد.  باستهدافها  الشكوك  تثري  الجمهورية 
الطاهري أن إجراء الحوار الوطني من عدمه جوابه لدى 
قدم  االتحاد  أن  إىل  النظر  الفتا  حاليا،  الجمهورية  رئاسة 
الجمهورية  مقرتحاته وخاطب الرشعية وتوجه إىل رئيس 
باعتباره املجمع. وأفاد األخ الطاهري أن عملية املد والجزر 
املايض٬  باب  من  العملية  تجعل  تكاد  الحوار  بخصوص 
وترشيعية  رئاسية  شاملة  انتخابات  عن  »الحديث  وأن 
»الوضع  وإن  حاليا«  ممنوعا  ليس  مبكرة  بلدية  وحتى 
الصحي  والوضع  واالجتامعية  االقتصادية  واألزمة  الحايل 
الحكام  عجز  مدى  وكشف  فضح  الوباء  وانتشار  الكاريث 
واالئتالف الحاكم«. وأفاد األخ الطاهري أن »البلديات يف 
حالة عطالة تامة إال البعض منها يعمل والباقي يف حالة 
تجاذبات وعطالة تامة« وإن الدستور »يسمح بانتخابات 

األخ سامي  وأكد  الحايل«.  الوضع  أكرث يف ظل  األزمة ألنها ستتفاقم  إنهاء  أجل  الشعب من  إىل  العهدة  مبكرة وعودة 
الطاهري أن املنظمة الشغيلة ستعرتض الصندوق القطري للتنمية يف فعله ألنه شبهة واضحة وتهديد الستقرار البالد ولن 
ميّول إال من يواليه بالوالء والطاعة. وأن »الجهات التي لها عالقة بهذا الصندوق معروفة«. هذا وأضاف األخ الطاهري 

ان االتحاد سيدعو هيئة مراقبة دستورية القانون لإلطاحة بهذا القانون ألنه ميس من سيادة البالد ومصلحة التونسيني.

تونس بين قطر وليبيا 

فإىل أين املصري؟ 
عددها  يف   AFRICA INTETTLIGENCE نرشية  أوردت 
القطرية مببلغ 2 مليار  الوديعة  أّن  الصادر يوم 5 جويلية 2021 
النهضة  التي تحدثت عنها مصادر مقربة من رئيس حركة  دينار 
راشد الغنويش إثر زيارته غري املعلنة اىل قطر قد تبخرت يف الهواء 
القطري  الوطني  البنك  اشرتط  إذ  الدوحة  موقف  تصلب  بسبب 
نسبة فائدة بـ 5،5 باملائة وأن يقع حجز نصف املبلغ لخالص دين 

سابق.
كام أّن الوديعة الليبية مبليار دوالر التي تحدث عنها البعض أثناء 
اىل   23 من  طرابلس  اىل  املشييش  هشام  الحكومة  رئيس  زيارة 
إذ اشرتط رئيس  نوايا ال غري  إعالن  بقيت مجرد  الفارط  25 ماي 
الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة رفع الحجر عن حسابات عدد 
من الشخصيات الليبية يف البنوك التونسية ومنها ما يعود اىل سنة 
1985 ملا قام العقيد القذايف آنذاك بطرد أكرث من 30 ألف عامل 

تونيس.
* ابراهيم

األخ نور الدين الطبوبي 
يطلب من النقابات 

األمريكية 
العام  لالتحاد  العام  األمني  دعا 
الدين  نور  األخ  للشغل  التونيس 
إىل  األمريكية  النقابات  الطبويب، 
الفيدرالية  الحكومة  لدى  التدخل 
املواد  بإرسال  للتعجيل  األمريكية 
اللقاحات  ذلك  يف  مبا  الطبية 
والوسائل  كافية،  بكميات 
والدول  تونس  إىل  اللوجستية 
أزمة  تعاين  التي  األخرى  اإلفريقية 

صحية حادة.
وبنّي األخ الطبويب يف رسالة وجهها 
األمريكية  النقابات  رئيس  إىل 

 Comrade Richard Louis ترومكا  لويس  ريتشار  كومراد   ،AFL-CIO
غري  صحيا  وضعا  العامل،  دول  بقية  غرار  عىل  تشهد  تونس  أن   ،Trumka
محدودية  مقابل  كورونا  لفريوس  املقلق  باالنتشار  أساسا  مرتبطا  مسبوق 
املوارد من حيث اللقاحات والخدمات اللوجستية ملواجهة األزمة، باإلضافة 

إىل أزمة سياسية واقتصادية حادة.
وأشار األخ األمني العام يف رسالته إىل أّن هذا الطلب يستند إىل مبدإ تفعيل 
إىل  يعود  كام  العامل،  اتحادات  بني  مشرتكة  قيمة  وهي  النقايب،  التضامن 
الثقة يف النقابات األمريكية، ملا تحظى به هذ األخرية، حسب نّص الرسالة، 

من قدرة عىل التدخل لدى الحكومة الفيدرالية يف الغرض.

للوضوح والتوضيح 

صندوق قطر للتنمية 
مفتوح يف تونس 

منذ 2016 
* بقلم األستاذة املحامية سعيدة قراش

ملن ال يعلم فإن مكتب صندوق قطر للتنمية مفتوح بتونس منذ 
تسعى  ملاذا  األهم  السؤال  لكن  تفاهم.  مذكرة  مبقتىض   2016
تفاهم  بها من مركز مذكرة  االرتقاء  إىل  النهضة وحلفائها  حركة 
تريد  النهضة  أن  يعني  هذا  أن  األكيد  دولية؟  اتفاقية  مركز  إىل 
منح صندوق التنمية قوة قانونية توازي قوة االتفاقيات الدولية 
املصادق عليها والتي تأيت مرتبتها يف سلم القوانني بعد الدستور؟ 
القوانني  من  أقوى  القانونية  وإلزاميتها  قوتها  تصبح  أن  يعني 
الفالحية؟ يعني  األساسية ومنها ما مينع متليك األجانب األرايض 

أن هذا رضب الجالء الزراعي الذي سنته تونس ملا أطردت االستعامر الفرنيس وهو أيضا رضب لسيادة القانون التونيس عىل األرايض 
التونسية ملا متنحها امتياز عدم التقايض أمام املحاكم التونسية والحال أنها تنشط وتستثمر يف الرتاب التونيس. ويكون من الرضوري إن 
مل نقل من الوجويب تدخل رئيس الدولة قيس سعيد الذي عليه أن ال ينخرط يف هذه املؤامرة. نحن نعّول طبعا عىل حسه الوطني قبل 

السيايس لرفض هذه االتفاقية.
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إضراب بيومني يف اتصاالت تونس 
بصفاقس  

تّم تنفيذ إرضاب بيومني يف اتصاالت 
تونس بصفاقس بتأطري ودعم من 
االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس 
والجامعة العامة ملجمع اتصاالت 

تونس وقد واكب اإلرضاب األخ 
الكاتب العام مختار النرصي وعضو الجامعة األخ فخر الدين العويتي.

هذا وحيت الجامعة نضاالت جهة صفاقس ووقوفها إىل جانب أعوان مجمع اتصاالت تونس.
وكان للجامعة لقاء مع األخ يوسف العوادين الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الذي 

جّدد دعم الجهة لكل النضاالت مهّنئا املكتب الجديد للجامعة إثر انتخابه يف مؤمتر دميقراطي.

بيان الهيئة االدارية
ليوم 2 جويلية   

نحن أعضاء الهيئة اإلدارية الوطنية لالتحاد العام التونيس للّشغل املجتمعني 
وبعد  العام،  األمني  الطبّويب  الّدين  نور  األخ  برئاسة   2021 جويلية   2 اليوم 

تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا للمستجّدات٬ 
منظّمة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  إىل  باالنتامء  اعتزازنا  عن  نعّب   -  1
وطنية ودميقراطية ومناضلة وموّحدة. وندين حمالت التشهري والشيطنة التي 
تقودها جهات معادية للعمل النقايب وأخرى فاشلة وال متّت للعمل النقايب 

بصلة.
2 - ندين بشّدة العنف املاّدي واللفظي الذي مارسته كتلة اإلرهاب تحت قبّة 
البملان ضّد النائب رئيسة كتلة الدستوري الحّر وضّد كلٍّ من يخالفهم الرأي 
خالقني بذلك جّوا من الرعب والرتهيب محتمني بالحصانة البملانية مام زاد 
من تعميق أزمة البملان وعطالته وسوء إدارته وبؤس املشهد السيايس الذي 

تكرّسه ونطالب بتطبيق القانون عىل املعتدين.
القطري  بالصندوق  يسّمى  ملا  املخّصص  عليه  املصادق  بالقانون  ننّدد   -  3
للتنمية ونعتبه رهنا للبالد واستباحة لسيادتها وفرصة لتعميق ظاهرة تبييض 
األموال وندعو إىل إسقاطه باالعرتاض عىل ال دستوريته لكونه يرضب مصالح 

تونس ونؤكّد أنّنا سنتصّدى له عىل أرض الواقع.
4 - نعّب عن عميق انشغالنا إزاء ما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري 
بلعيد ومحّمد الباهيمي من حقائق عن تجاوزات وكيل الجمهورية السابق 
يف التالعب بامللّفات مبا يعّد تسرّتا عىل اإلرهاب وغطاء ألنشطة العصابات 
اإلجرامية ورضبا لألمن القومي للبالد ونطالب السلط القضائية بالجّدية يف 
التعامل مع هذه الجرائم تطبيقا للقانون وتكريسا الستقاللية القضاء ومنعا 

من اإلفالت من العقاب.
وضع  وتدهور  الصّحية  الخدمات  تديّن  يف  املسؤولية  الحكومة  نحّمل   -  5
املستشفيات وسائر املؤّسسات الصحية والتي تعّمقت خالل جائحة كوفيد، 
ونطالبها برسعة توفري التالقيح وتعميمها حفاظا عىل الحّق يف الحياة ومنعا 

ملزيد حصد األرواح.
ونطالب  األسعار  وللزيادة يف  الدعم  املتجّدد لرضب  رفضنا  نشّدد عىل   -  6
األسعار  ملراقبة  واللوجستية  البرشية  املوارد  ودعم  مبضاعفة  الحكومة 
ومكافحة التهريب واالحتكار وندعوها إىل ضبط خطّة عاجلة ملعالجة اآلثار 

االجتامعية للجائحة.
7 - نثّمن بداية تنزيل األوامر الرتتيبية التي تضّمنتها اتفاقية 6 فيفري 2021 
ونؤكّد عىل رضورية مواصلة إصدار بقيّة األوامر وفق الجدول الزمني املحّدد 

التزاما بالتعّهدات وحفاظا عىل املناخ االجتامعي.
8 - أمام تدهور القدرة الرشائية فإنّنا نجّدد مطالبة الحكومة بفتح مفاوضات 
األدىن  األجر  يف  الزيادة  يف  واإلرساع  العام  والقطاع  العمومية  الوظيفة  يف 
املضمون ويف منحة العائالت املعوزة والتعجيل بإصدار قامئة الدفعة األوىل 
من عامل الحضائر املعنيني بالتسوية والترسيع يف رصف املساعدات املالية 
للصناعة  التونيس  االتحاد  نجّدد مطالبة  األسفار. كام  النزل ووكاالت  لعامل 
والتجارة والصناعات التقليدية ومجمع البنوك والتأمينات واملؤّسسات املالية 

بفتح مفاوضات اجتامعية بجانبيها املايل والرتتيبي. 
9 - نجّدد متّسكنا بإنقاذ املؤّسسات العمومية وإصالحها عىل قاعدة الحفاظ 

عىل عموميتها وتطوير قدراتها التنافسية ونجاعتها االقتصادية.

األخ األمني العام لالتحاد يلوّح 
باإلضراب العام يف املساحات 

التجارية الكربى 

لّوح األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل األخ نور الدين الطبويب بإصدار برقية تنبيه 

باإلرضاب تتضمن دخول عامالت وعامل املساحات التجارية الكبى يف إرضاب عن العمل إذا 

مل يتم تفعيل االتفاقية املشرتكة للمساحات الكبى وتحديد سقف زمني النطالق املفاوضات 

قطاعيا.

كان ذلك لدى إرشافه عىل التجمع العام ألعوان وإطارات البنوك واملؤسسات املالية والتأمينات 

أمام مقر االتحاد بالعاصمة املنتظم يوم االثنني مبناسبة إرضابهم العام الذي يتواصل إىل يوم 

الثالثاء.

األخ األمني العام اعتب أوضاع عامل املساحات التجارية الكبى آخذة يف التدهور وأن مقدرتهم 

الرشائية اهرتأت ما نتج عنه ضغوطا نفسية واجتامعية واقتصادية كارثية ومن حقهم تعديل 

مقدرتهم الرشائية، خاصة مع تحقيق هذه املؤسسات أرباحا كبرية.

صربي الزغيدي  •
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* حاوره: لطفي املاكني       

حق  ميثل  مستقر  برملان  النتخاب  املستوجبة  القانونية   اآلليات 
الشعب ويدافع عن قضاياه االساسية بعيدا عن تسجيل النقاط ومامرسة 
اضافة  اطراف معينة داخليا وخارجيا  الربملان وخدمة  قبة  العنف تحت 
اىل تركيز املحكمة الدستورية يف الجلسة العامة املنتظرة لالنطالق الفعيل 
العام  املشهد  مكونات  اغلب  حوله  يتفق  الذي  السيايس  النظام  لتغيري 
وليس عىل اساس اللقاءات املنفردة او فرضية الذهاب اىل انتخابات سابقة 
الوانها دون تهيئة ملثل ذلك الحدث الوطني الذي كانت اهم نقاط الحوار 
الدميقراطية  الدميقراطي والكتلة  التيار  النائب عن  الحجالوي  مع لسعد 

مبجلس نواب الشعب.

من  رفع  بالبرلمان  أحداث  من  يجري  ما   *
االنتخابي  القانون  بتغيير  المطالبة  منسوب 
وخاصة الترفيع من العتبة فهل تدعم هذا 

التوجه؟
تغيري  بالرضورة  يتطلب  الربملاين  املشهد  تغيري  ـ 
مجلس  يكون  حتى  حاليا  املعتمد  االنتخايب  القانون 
كتل  من  متكونا  القادمة  املرحلة  يف  الشعب  نواب 
من  اآلن  الوضع  عليه  هو  كام  وليس  وازنة  برملانية 
شتات من االصوات ال تستقر عىل امر وهذا يستدعي 
بالدرجة االوىل الرتفيع يف العتبة االنتخابية من 3 إىل 
5٪ ليصعد اىل الربملان من له التمثيلية الحقيقية لدى 
الناخبني من خالل ما يطرحه من برامج تقنعهم وعىل 
أساسها يتّم اختيار املرتشحني وهو ما سيضمن انتخاب 

برملان مستقر يقوم بدوره املنتظر منه.

العتبة  في  الترفيع   *
للدخول  سيكون حاجزا أمام عديد األحزاب 
معينة  اطراف  هيمنة  مقابل  البرلمان  إلى 

عليه فهل تنفي ذلك؟
القانون االنتخايب الحايل تم  ـ ما يجب توضيحه يف هذه املسألة ان 
بها  مرت  معينة  ظرفية  يف  التأسييس  الوطني  املجلس  النتخابات  اقراره 
لوضع  داخله  التمثيلية   وكذلك  املشاركة  دائرة  توسيع  حتمت  البالد 
الدستور وهذا ما مل يعد ممكنا اليوم بعد كل املتغريات الحاصلة الننا بتنا 
نحتاج إىل برملان ال يعطل مسار حكم البالد وادارة الشأن العام وبالتايل 
فإن الرتفيع يف العتبة سيفرض عىل عديد االحزاب العمل املوحد والتنسيق 

معتربة  متثيلية  لضامن  االنتخابات  قبل  بينها 
وفاعلة داخل الربملان الحقا.

إلى  تنظر  كيف   *
المشهد العام من خالل ما 

يحدث داخل البرلمان؟
انتخبهم  من  ألن  مقلق  العام  املشهد  ـ 
الشعب التونيس ال يركزون عىل ايجاد الحلول 
هم  بل  املواطن  منها  يعاين  التي  للمشاكل 
والشعبوية  النقاط  تسجيل  يف  منغمسون 
الحقيقة  قول  بعد  العام  الرأي  ومغالطة 
وهذا  البالد  اوضاع  وبحقيقة  ومصارحته 
تدعم  مجموعات  اىل  االنقسام  عليه  ترتب 
معاناة  تأزيم  يف  زاد  ما  ذاك  او  الطرف  هذا 
لفائدة  التوحد حول أهداف تنجز  بَدل  البالد 

املجموعة بعيدا عن التفرقة واالنقسام واالصطفاف وتسجيل النقاط.

بين سعيّد  األخير  اللقاء  يندرج  * وهل 
والغنوشي ضمن القراءة التي قدمتها؟

ـ كان ميكن ان يكون هذا اللقاء امرا عاديا حسب ما هو متعارف عليه 

هذا  مثل  اصبح  غرائب  من  نراه  ما  يف  لكن 
اللقاء حدثا يقدمه كل طرف من الزاوية التي 
منهام  كل  مترتس  ان  بعد  مصالحه  له  تحقق 
إظهار  إىل  طرف  كل  سعي  مع  غاياته  خلف 
منازع  الوحيد دون  السلطة  صورته كصاحب 
فرئيس  الرغبة  لهذه  الخضوع  البقية  وعىل 
الربملان يريد ان يكون هو اآلمر الناهي ورئيس 
الجمهورية يريد العودة بنا اىل النظام الرئايس 
حيث يجمع كل السلطات وبالتايل فإن اللقاء 
مل يخرج عن الشكليات دون ان يحل املشكلة.

* الحل حسب رأيك؟
ـ حل األزمة إبداء الرغبة الصادقة لحلها 
وهو ما يحتم التقاء كل االطراف من أحزاب 
ومنظامت وطنية الن سعيّد والغنويش ال ميثالن 
البّد  وبالتايل  الوطني  الشأن  يف  الفاعلني  كل 
من اجراء حوار تشارك 
االطراف  كل  فيه 

املعنية بعيدا عن منطق املغالبة كون اللقاء الذي 
حصل سيعّوض الحوار الوطني الن اسباب الفشل 
املنفرد  اللقاء  البداية متمثلة يف هذا  تكون ومنذ 
الذي  الكل وليس طرفان فقط  الحوار يجمع  الن 
يعكس عقلية اننا ما زلنا نعيش يف زمن الزعامات 
عىل  تقوم  الدولة  أّن  كام  املؤسسات  زمن  وليس 
االطراف  وهي  واملنظامت  واالحزاب  املؤسسات 
املحمول عليها حّل االزمة لكن نحن ما زلنا نرى 
الحل  لديه  الذي  االوحد هو  الوحيد  الشخص  ان 
والقدرة الخارقة عىل تقديم الحلول لكل املشاكل 

ذهب  الزمن  هذا  لكن  والصعوبات 
تونس  تبقى  ان  يعقل  وال  رجعة  بال 
تعطلت  تخاصام  اذا  شخصني  رهينة 
نعيشه  ما  وهذا  والعباد  البالد  مصالح 
منذ مدة دون ان يتخىل اي منهام عن 
مترتسه خلف الغايات التي يريد فرضها 
تتفاقم  الذي  الوقت  يف  الجميع  عىل 
التي  الكورونا  أزمة  وأوال  االزمات  فيه 

تفّشت بكامل جهات البالد.

يذهب  من  هناك   *
بين  اللقاء  إن  القول  إلى 
رتب  والغنوشي  سعيّد 
للمرحلة  بينهما  تفاهمات 
صحة  مدى  فما  القادمة 

ذلك القول؟
ـ ما حصل من تفاهامت حسب ما يردد 
ال  التي  الكواليس  خانة  يف  يدخل  البعض 
وهذا  والغنويش  سعيد  اي  كالهام  اال  يعلمها 
اللقاءات  هذه  مثل  يف  عليه  متعارف  امر 
قائد  الباجي  بني  سابقا  حصل  كام  املنفردة 
السبيس وراشد الغنويش يف لقاء باريس الشهري 
اللقاء عىل ما حصل  والكل يعلم تبعات ذلك 
للبالد الحقا الن مثل تلك اللقاءات هي عنوان 
للفشل وأساس ذلك الفشل انها تغيّب البقية كام انها تعقد االتفاقات بني 
وثبات  الدولة  استمرار  اساس  التي هي  املؤسسات  بني  وليس  االشخاص 
الشخصية  للحسابات  استثناء وال تخضع  الجميع دون  تلزم  التي  قرارتها 

كام هو حاصل سابقا واآلن.

هذه  مثل  إلى  للنزوع  تفسيرك  ما   *

االتفاقات المنفردة؟
ـ ال يغيب عن املتابع الدقيق لتاريخ البالد 
ال  وبعدها  الثورة  وقبل  االستقالل  ومنذ  انه 
وجود لرؤية تعتمد عىل ثقافة الحلول املرتكزة 
التي  البالد  مصلحة  اجل  من  املؤسسات  عىل 
الدامئة بل هناك سعي إىل فرض  النتائج  تحقق 
االشخاص  رغبات  عىل  املبنية  الحلول  ثقافة 
وطموحاتهم يف الهيمنة والبقاء يف السلطة ودامئا 
معينة  أسامء  يف  محصورة  هؤالء  دائرة  تكون 
حيث تحاك يف تلك الدائرة »الدسائس« وتقاسم 
املصالح من خالل ترتيبات تضمن لتلك االسامء 
والقفز  السلطة  مفاصل  عىل  الهيمنة  استدامة 
عىل املؤسسات التي هي اساس مامرسة السلطة 

واستمرارها.

ما  سيوسع  وهل   *
النظام  بتغيير  حاليا  حصل 
السياسي المعتمد والذي هو محّل انتقادات 

واسعة؟.
ـ ما يجب التأكيد عليه هنا كون تغيري النظام السيايس يتطلب بدرجة 
أوىل تركيز املحكمة الدستورية من خالل تنقيح الدستور من قبل الربملان 
تغيري  هو  سعيّد  قيس  الرئيس  يقرتحه  ما  الن  الدستورية  األطر  وضمن 
النظام  السيايس من خارج االطر املفرتضة اي بطريقة قد تؤدي إىل حالة 
انفالت وفوىض غري محسوبة العواقب لذا فإن املطلوب هو تقييم النظام 
تالفيها  والعمل عىل  فيه  والخلل  الضعف  مواطن  والبحث عن  السيايس 
اطار  الدستور ضمن  ابواب  مختلف  املستوجبة عىل  التعديالت  وادخال 
عىل  اتفاق  ليحصل  ومقرتحاته  رؤيته  طرف  كل  يقدم  وتشاريك  تفاعيل 
كام  االمر  وليس  التعديالت  جملة 
يريده الرئيس قيس سعيّد اي فرض 

تصوره لوحدة فقط.

* على ذكر تركيز 
الدستورية  المحكمة 
لتغيير  أساسًا 
السياسي  النظام 
توافقات  حصلت  هل 
الستكمال تركيبته؟

ـ ليست هناك اىل حد اآلن توافقات بخصوص الجلسة العامة وهنا 
الدستورية ويف أرسع  اريد ان أجدد تأكيدي عىل اهمية تركيز املحكمة 
الدميقراطي  االنتقال  مسار  اسس  ترسيخ  يف  دورها  باعتبار  ممكن  وقت 
واملعطل بسبب عدم استكامل تركيبتها للحسابات املهيمنة بني مختلف 
الكتل واالحزاب كام اريد التأكيد كذلك ان تركيز هذه املحكمة يجب ان 
يكون بهدف ضامن الدميقراطية وبناء املؤسسات وليس عىل القياس الذي 

يسعى إىل فرضه رئيس الجمهورية  ومثله االحزاب.

* هل ترى جدوى من الذهاب الى انتخابات 
سابقة ألوانها في مثل هذه الظروف؟

بل  منه  جدوى  ال  البالد  عليها  التي  االوضاع  مثل  يف  الحل  هذا  ـ 
سيزيد من تردي االوضاع الصعبة النه مل يحصل يف العامل ان ذهبت دولة 
واملرض  والبطالة  والخصاصة  الفقر  من  تعاين  وهي  مبكرة  انتخابات  اىل 
املتفيش يف حني يفرتض البحث عن حلول وتوافقات واولها متصل بالقانون 

االنتخايب النه اساس اي تغيري مرتقب للمشهد العام.

* وهل تعتقد استمرار هذه الحكومة؟
جاءت  ألنها حكومة  األزمة  وبعد  األزمة  قبل  فاشلة  الحكومة  هذه 
صدفة دون رؤية وال تصور وال برنامج لذلك هي عجزت عن ايجاد الحلول 

للصعوبات التي تعاين منها البالد.

لسعد الحجالوي نائب عن التيار والكتلة الديمقراطية لـ»الشعب«

الرتفيع يف العتبة سيجنبنا التشتت واالنفالت واجتماع سعيد والغنوشي ال يعوض الحوار الوطني

المشهد العام 
مقلق بسبب 

االنغماس في 
تسجيل النقاط 

والشعبوية 
ومغالطة الرأي العام

تركيز المحكمة 
الدستورية مدخل لتغيير 
النظام السياسي بعيدا 
عن االتفاقيات المنفردة

البالد ال 
تحتاج إلى 

زعامات بل إلى 
مؤسسات 

فاعلة
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العنف داخل البرلمان

يف  الغائبة  »الضمائر 
األفعال املعتلة«!

* لطفي املاكني

التخوف من سناريوهات اخرى للعنف الذي مورس »عىل رئيسة 
نقاش  تاله  الربملان«  قبّة  تحت  مويس  عبري  الحر  الدستوري  الحزب 
مرشوع قانون يهم املرأة وبرئاسة النائب االول لرئيس مجلس نواب 
خاصة  منه  التخلص  يفرتض  هاجسا  اصبح  الفتيتي  طارق  الشعب 
الناصفي لعدد من  بعد أن كان حديث رئيس كتلة االصالح حسونة 
الهوة  الذي ال ميكن توقع  املنزلق  وسائل االعالم واضحا ومحذرا من 
التي سيسقط فيها الجميع مبن فيهم املامرسون للعنف واملنظّرون له 
بخطاب التكفري والكراهية وفرض أسلوب الغلبة والكرثة والتمكن من 

مفاصل الدولة.
مل يكن االعتداء الذي حصل داخل مجلس نواب الشعب مبعزل 
عن مقدمات رّوجت لها زعامات العقلية الذكورية املحّقرة من مكانة 
املرأة ودورها داخل املجتمع وعدم قدرتها عىل القيادة من اي موقع 
الواقع  مع  املتصالحة  غري  النفوس  يف  الخطاب  ذلك  وجد  وقد  كان 
تبقى  ما  عىل  جثم  املايض  بأدران  مكبلة  نفوس  هي  بل  ومتغرياته 
زاوية معاكسة  الواقع ومتغرياته من  لرؤية  لهم من مقدرات ذهنية 
هم  هؤالء  يرفض»مرشوعهم«  الذي  املجتمع  عىل  فرضه  يريدون  ملا 
ال  ما  تظهر  صورة  يف  تقدميه  والوسائل  الطرق  بكل  يحاولون  الذين 
تبطن واملنهج الذي عليه تأسست كل الجامعات التي تعتمده الوسيلة 
الوقائع  وثقته  ما  وهذا  معهم  املختلفني  ملحاورة  واالنجح  االفضل 

السابقة والالحقة.
متكن  عن  مويس  عبري  النائبة  عىل  املشني  االعتداء  كشف  لقد 
كل  يف  العايل  صوتها   يقلقهم  الذين  كل  من  واالضطراب  الخوف 
املخططات التي يسعون إىل متريرها وآخرها اتفاقية الصندوق القطري 
العام  االتحاد  واولهم  بالبالد  الحية  القوى  كل  رفضته  الذي  للتنمية 
التونيس للشغل  إذ كان بيانه واضحا يف رفض هذا املرشوع ويف الوقت 
هي  كتلة  ِقبل  من  مويس  النائبة  عىل  املسلط  للعنف  ادانته  نفسه 

عنوان للعنف والرتهيب لبقية النواب داخل الربملان.
الحر  الدستوري  تضع  التي  اآلراء  سرب  عمليات  نتائج  تتايل  ان 
القادمة  االنتخابات  اجراء  عند  املتوقع  الرتتيب  صدارة  يف  ورئيسته 
نّغص عليهم أمنياتهم يف تنفيذ أجندات باتت معلومة لكل املتابعني 
يف  الحاكم  التحالف  »استبسال«  وما  واقليميا  داخليا  االحداث  ملسار 
تحت  املخاتلة  تفاصيلها  من  والريبة  للخوف  املثرية  االتفاقية  مترير 
مسميات عدة اال دليل عىل انصهار ذلك التحالف يف لعبة توازنات لن 
يجني منها اال الخيبات مع تغيري رياح التحالفات املتجهة لصالح من 

وضعهم ذلك التحالف يف خانة االعداء.
كام تيقن كل من يتوجس من الشعبية املتزايدة للدستوري الحر 
ان التنقيحات املزمع ادخالها عىل القانون االنتخايب وأساسا الرتفيع يف 
العتبة من 3 إىل 5٪ لن يعوق تقدمه لكسب أغلب األصوات حتى تلك 
التي ال تنتمي إىل الحزب اىل ذات املرجعية الفكرية والسياسية إال أن 
وازياد  تفقري وتهميش  كاملة من  بالبالد عىل مدى عرشية  ما حصل 
االستقرار  وغياب  والطبقي  الجهوي  والتفاوت  واالمية  البطالة  نسب 
االمل  وفقدان  الصفر  دون  ما  اىل  التنمية  نسب  وتراجع  والطأمنينة 
من  هربا  الحرقة  قوارب  لركوب  الشباب  يتسابق  املستقبل حيث  يف 
تراجع عن  اىل  اضافة  العمر  احىل سنوات  يأخذ  ان  مجهول يخشون 
واملجتمع  باألرسة  املتصل  واولها  االستقالل  دولة  مكاسب  من  الكثري 

والدور الريادي للمرأة.
وباملحصلة فإن املرحلة القادمة التي يرنو اليها  من يحبون البالد 
هي بالد بال حقد وال عنف وال ترهيب وال مغالبة وال انتصار للجامعة 
عىل حساب مؤسسات الدولة وال تُْحتََقُر فيها املرأة التي هي أساس 
اي تطور وهذا ما يغيب عن اصحاب »الضامئر الغائبة« لذلك كانت 

دامئا أفعالهم معتلة!

جلسة استعجالية حول
املستشفى امليداني بباجة 

بطلب من االتّحاد الجهوي 
للّشغل بباجة انعقدت يوم 

الثاّلثاء 2021-07-06 جلسة 
استعجاليّة مع اللّجنة الجهويّة 

لتفادي الكوارث ومجابهتها 
وتنظيم النجدة.

وقد عرّب وفد االتّحاد املتكون 
من اإلخوة:

- عبد الحميد الرّشيف الكاتب 
العام لالتحاد الجهوي للشغل.
- حافظ الربعي الكاتب العام 

املساعد املكلف بالوظيفة 
العمومية.

- بالل الدرييس الكاتب العام 
املساعد املكلف باإلدارة 

واملالية.
- محمد الشواري كاتب عام الفرع الجامعي للصحة.

عن مخاوفه من تبخيس الّدور الذي سيضطلع به املستشفى امليداين إن مل نحسن توفري كّل سبل الّنجاح له حتّى نخّفف العبء عن بقيّة 
مستشفيات الجهة والطّرح القائل بنقل اإلطارات الطبيّة وشبه الطبيّة واألعوان والعملة من املستشفى الجهوي للمستشفى امليداين رضب من 

العبث وذّر الرّماد عىل العيون.
واملطلوب هو توفري كّل ماهو لوجستي خاص بهذا املستشفى امليداين٬ وأيضا وهذا األهم استقدام إطارات طبّية وشبه طبّية وغريهم مّمن 

سيعملون هناك دون املساس بإطارات املستشفى الجهوي وعملته.
كام متسك وفد االتّحاد الجهوي برضورة استقالليّة املستشفى امليداين إداريّا وماليّا وذلك بتخصيص ميزانيّة خاّصة له تقّدمها رئاسة الحكومة 

أووزارة اإلرشاف أو املجلس الجهوي وهذا الطّرح جرى به العمل يف جهات أخرى وتركيز صيدليّة مستقلة عن املستشفى الجهوي وتوفري سيّارة 
إسعاف وسيّارة مصلحة عىل األقل.

وقد قّدم االتّحاد الجهوي جملة من الحلول أهّمها تسخري كل الكوادر الطبية وشبه الطبّية العاملني يف القطاع الخاص ملعاضدة مجهودات الّدولة 
يف هذه املحنة الخانقة.

وأكّد يف الختام عىل رضورة استئناس اللّجنة الجهويّة ملجابهة الكوارث بأهل االختصاص كرئيس اللّجنة الطبّية ومدير الصّحة الوقائيّة.

السياحة تتنفس والنسيج يغامر يف املنستري
بعد أن شهدت بعض البلدان االوروبية شيئا من االنفراج يف ازمة كوفيد يعرف القطاع السياحي يف جهة املنستري بعض االنفراج هو اآلخر عّكرته 
املوجة االخرية للوباء التي ألقت بظاللها عىل القطاع كغريه  من القطاعات وذلك حسب االرقام املسجلة عىل الحدود والجوية منها بالخصوص 
وكذلك حول نسبة الحجوزات التي عرفت بعض التحّسن يف الثالثيّة الثانية لسنة 21 عادت الحركية إىل كل الفنادق حسب ما افاد به االخ عياد بن 
عيل الكاتب العام املساعد لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري املكلف بالقطاع الخاص والذي اكد ان هذا التطور االيجايب للفرتة التي ذكرناها رسعان 
ما شهد بعض الرتاجع يف الفرتة االخرية التي استفحل فيها الوباء وهو الوضع الذي يقع فيه التعامل بهدوء من خالل تحيل الجميع بالصرب سواء 
تعلق االمر بالطرف العاميل او الطرف اإلداري عىل حّد سواء حيث استمرت اغلبية الوحدات الفندقية مفتوحة رغم تقلّص عدد الحرفاء الناتج عن 
وضعنا الصحي الداخيل يف انتظار االنفراج  يف قادم األيام حيث يتعامل الجميع بصرب لتجاوز كل الصعوبات التي عرفها القطاع يف املوسم املايض 
وكذلك الثالثيتني االوىل والثانية لسنة 21.. عىل أمل زوال هذه االزمة التي بدأت يف االنقشاع عن سامء اوروبا مام يدفع باتجاه مزيد التفاؤل الذي 
عرب عنه الحارضون يف لقاء اليوم التوعوي الذي ُدعي اىل االتحاد مبقر الوالية والذي متت الدعوة خالله اىل تدارك ما ميكن تداركه بوضع املزيد من 

آليات التوقّي..
* مخاوف وحذر

كام هو الشأن بالنسبة إىل كل القطاعات تزداد املخاوف يف قطاع النسيج الذي يشكل فيه الوباء خطرا مطلقا باعتبار توفر كل املؤسسات عىل 
اعداد وفرية من اليد العاملة املتقاربة يف املكان الذي متليه وضعيات »املاكينة« التي تفرض التقارب بني العامالت باعتبار خضوع العمل داخل هذه 
املؤسسات لنظام التسلسل Travail a la chaine مام يفرض التقارب الجسدي بني العامل والعامالت... وهو ما دفع باالتحاد اىل تنظيم اجتامعات 
ولقاءات لتجديد الدعوة اىل رضورة االنضباط ملقومات العمل الالئق العادية واملتعارف عليها مضافا اليها آليات التعاطي مع مثل هذه الظروف إذ 
يتعني املزيد من اجراءات التوقي بفرض وتوفري الكاممات إذا لزم االمر مع توزيع املعقم بشكل مكثف وتعقيم الفضاءات برمتها فضال عن مسألة 
التهوئة والتكييف اللذين تشكو منهام عديد املؤسسات وخاصة منها تلك التي تعتمد النقل الجامعي للعامالت عىل منت حافالت وما تشهده من 
تقارب جسدي وازدحام وهنا تعمل النقابات وبدعم من االتحاد الجهوي حسب افادة االخ عامد بن عيل عىل مراجعة توزيع السفرات لنقل العملة 

باعتامد توقيت معني يسمح بتفادي االكتظاظ وفرص التباعد بني العامالت.
* حمدة الزبادي
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* أوال: أعلم القراء، ان مهنتي االصلية هي التعليم طيلة 36 
سنة كنت فيها قدوة البنايئ التالميذ ومثاال يقتدى به طيلة اجيال 
تسيري  التالعب يف  نفيس  تخّول يل  فكيف  واالخالق  السلوك  يف 

الرشكة التعاونية التونسية لالنتاج »الزيتونة« بسوسة.
* ثانيا: أعلن وأؤكد ان كل ما جاء يف التحقيق خاطئ وال 
املساهمني  بني  الفتنة  وخلق  تجييش  بل  الحقيقة  اىل  يرتقي 
بل سيساهم يف  املؤسسة شيئا  يفيد  بينهم وال  الشك  وتجسيم 
خرابها، واغتنم الفرصة بأن اتحدث عن الفرتة الصحيحة وعالقتي 
بالرشكة التعاونية، وارّصح عىل الرشف وبأن اكون شاهد تاريخ 

عىل االحداث التي مرت بها املؤسسة وهي كاآليت:
باملؤسسة يوم 29 جانفي 2014 كعضو  ـ بدأت عالقتي   1
استقالة  بعد  ذلك  بعد  من  رئيس  ثم  االول  يف  ادارة،  مجلس 
وإثر  فيفري 2014.  بالله يف  السيد هشام جاء  السابق  الرئيس 

جلسة عامة عادية يف اكتوبر 2014.
عىل  وتطاول  واعتصامات  ارضابات  من  متوتر  اجتامعي  مناخ  ـ   2

املسؤولني ومنعهم من التسيري يف عدة مناسبات.
له  وجود  ال  الذي  الفيتورة  قلوب  زيت  عن  الّصحايف  يتحدث  ـ   3

باملؤسسة بتاتا وهذا افرتاء.
4 ـ عالقتي باملؤسسة كانت دامئا يف نطاق القانون ومل اتسلط عليها 

ابدا وذلك بعلم تام من سلطة االرشاف.
الذي حّولته املحكمة اىل تسوية  الرضائية  التسوية  ـ بعد مطلب   5
قضائية ثم االحالة، عني السيد عيل بن عمر التومي من طرف املحكمة اوال 
مراقبا بداية من ماي 2014 ثم مترصفا قضائيا بداية من سبتمرب 2015، 
القانون يف الوقت  حيث تعاملت معه يف نطاق االحرتام كام ينّص عليه 
الخاص  االبتدايئ  الحكم  باستئناف  قمنا  املنخرطني،  من  وبطلب  نفسه 
منخرطيها  اىل  املؤسسة  ورجعت   2017 مارس  يف  انصافنا  وتم  باالحالة 

مهامه  جديد  من  االدارة  مجلس  بارش  االصل  اىل  املؤسسة  رجوع  وبعد 
طبق القانون لكن الوضع الصعب للمؤسسة بعد غلقها ملدة سنتني تقريبا 

جعلها يف وضعية غري قابلة لالستغالل وذلك لألسباب التالية:
ـ تقادم تجهيزاتها وأصبحت تتطلب تعهًدا وصيانة بصفة عميقة.
ـ كرثة الديون تكبدت املؤسسة وفقدت املصداقية مع املزودين.

ـ بطالة العامل طيلة سنتني توجهوا اىل العدالة وتحصلوا عىل أحكام 
باتة قابلة للتنفيذ.

الكافية وعدم مشاركة املساهمني يف توفري املوارد  ـ فقدان السيولة 
املالية رغم طلباتنا للرتفيع يف رأس املال اثناء جلستني عامتني، من جهة 

ورفض البنوك مواصلة دعمها ماليا مام جعلها يف عجز تام.
ـ عدم قدرة املؤسسة عىل مجابهة اجور العملة القارين.

من جهة  تشغيلها  اعادة  وأمام رضورة  من جهة  ذكره  تم  ملا  وتبعا 
استمرارية  وضامن  العامل  رزق  مواطن  عىل  للمحافظة  وذلك  اخرى 

عىل  للحصول  مايل خاص  اىل رشيك  اللجوء  ثم  املؤسسة 
االسايس  النظام  ضمن  اوال  لتشغيلها  الرضورية  السيولة 
تكوين  ثم  محاصصة  رشكة  ضمن  ثم  التعاونية  للرشكة 
التونسية« وهو رّش  الزيتية  رشكة خاصة تسّمى »الرشكة 
ال بد منه يف غياب مساندة املساهمني األصليني، مع العلم 
التعاونية  للرشكة  االسايس  النظام  من  الخامس  الفصل 

يسمح بذلك.

* مالحظة هامة:
أمام العبء الكبري للعامل وقصد املحافظة عىل موارد 
الجهوي  العام  واالتحاد  االرشاف  سلطة  ساندت  الرزق 
 2017 جويلية   17 يوم  وبوركة  الجديد  التوجه  للشغل 
ثاٍن  اجتامع  ثم  بسوسة  الشغل  بتفقدية  اول  باجتامع 
مبكتب السيد الوايل بحضور السادة املعتمد االول والسيدة 
بسوسة،  للشغل  الجهوي  العام  والكاتب  االقتصادية  للشؤون  املعتمدة 
التشاور  وبعد  للمؤسسة  مدير  تعيني  من  البّد  املرشوع  تجسيم  وقصد 
والبحث تم االتفاق من جميع االطراف مجلس االداة العامل واملستثمر 
الجديد عىل تعيني السيد عيل التومي العجيمي املهندس املتقاعد يف هذه 
الخطة ملا يتمتع به من خصال ومعرفة دقيقة للمؤسسة بوصفه عمل بها 

سابقا ملدة سنتني 2001 إىل 2003.
وأخريا أرّصح أنّني تسلمت املؤسسة يف وضعية صعبة جدا بعد أن 
تخىّل عنها أغلب أعضاء مجلس االدارة وأغلب املنخرطني لكرثة املشاكل 
االجتامعية واالقتصادية وغياب الحامية االمنية من تجاوزات عدة اطراف 
واعلن انه لوال صمودنا هذا ملا استمرّت هذه املؤسسة وبالتايل اشكر كل 

من عمل معنا وساندنا يف سعينا.
* الرئيس السابق

يحدث في الشركة التعاونية التونسية لإلنتاج الزيتونة سوسة »الكوت«

ديون كثرية وتجهيزات تقادمت ومستقبل غامض

يحدث في الشركة الوطنية للسكك الحديدية 

عندما يقول الوزير 
شقشوق إن الوضعية 

حرجة جدا 
أكد وزير النقل معز شقشوق 

إن وضعية الرشكة التونسية 
للّسكك الحديدية حرجة خاصة 

بعد تأّخر عدد من اإلجراءات 
وغياب االستثامر.

وقال الوزير إنه تّم إضافة خّط 
وحيد للسكة الحديدية منذ 

االستقالل وهو ميتّد عىل مسافة 
65 كلم فقط مضيفا أن شبكة 

السكة الحديدية متتّد عىل 
مسافة 2150 كلم منها 1777 

كلم مستغلّة و18 % من سكك 
الحديد غري مستغلة.

وشّدد معز شقشوق عىل أن 
الرشكة تشكو نقصا كبريا يف منشئات الصيانة التي تعترب يف حالة سيئة جدا وهي يف 

حاجة إىل التأهيل إضافة إىل نقص التجهيزات.

بيان حول األوضاع الصحية 
باملؤسسات الجامعية

التدارك  دورات  بتنظيم  تحّف  التي  الحرجة  الصحية  األوضاع  إىل  نظرا 
العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  اجتمع  الدروس  ختم  مذكرات  ومناقشة 
للتعليم العايل والبحث العلمي يوم 05 جويلية 2021 مبقر الجامعة العامة 
الزميالت والزّمالء وكافة أعضاء األرسة  وإذ يرتحم أعضاء املكتب عىل أرواح 
الجامعية من طلبة وعملة وإداريني وتقنيني، الذين رحلوا عّنا ضحايا جائحة 

كورونا يف عديد املؤسسات الجامعية فإنهم:       
التلقيح لكافة  الوزارة بتحّمل مسؤولياتهم الستكامل حمالت  ـ يطالبون   1
أعضاء األرسة الجامعية من أساتذة وطلبة وعملة وإداريني وتقنيني وذلك قبل 

افتتاح السنة الجامعية القادمة 2021 ـ 2022.
2 ـ يدعون سلطة اإلرشاف لتوفري كّل اإلمكانيات الرضورية لتطبيق واحرتام 
االمتحانات  إجراء  واصلت  التي  املؤسسات  إىل  بالنسبة  الصحي  الربوتوكول 
ملنظوريهم  الصدد حامية  كوفيد يف هذا  لجان  أعضاء  به  يقوم  ما  ويثّمنون 

وللطلبة.

3 ـ يؤكدون عىل رضورة احرتام سلطة اإلرشاف لقرارات املجالس العلمية التي ارتأت تأجيل دورة التدارك او مناقشة مذكرات 
ختم الدروس نتيجة األوضاع الحرجة يف بعض الجهات واملؤسسات.

الوزارة مسؤولية تدهور األوضاع يف صورة  العلمي  العاملي والبحث  للتعليم  العامة  التنفيذي للجامعة  هذا ويحّمل املكتب 
تغاضيها عاّم ورد من نقاط يف هذا البيان.

* الكاتب العام نزار بن صالح



الجمعة 9 جويلية 2021 - العدد 1650  28
تحقيقات

* إعداد رمزي الجباري    

البلدية سيعيد األمور إىل نصابها بعد أن حصلت  خلنا أن انتخاب مكاتب 
اعتقادنا رسعان ما خاب مبا أن هذه املكاتب  الفوىض لكن  تجاوزات زمن 
البلدية أغلبها ال ميلك خطة لإلصالح أو حتى لوضع حّد للتجاوزات والبناءات 
الفوضوية التي اجتاحت البالد بالطول والعرض وما يدفعنا إىل قول هذا هو 
امللف الذي بني أيدينا إذ تفيد تفاصيله أن مستثمرا رأس ماله ألف دينار 
حسب ما يبينه السجل التجاري الذي ننرشه قدم من والية قفصة لينتصب 
تحديدا يف أرض تدعي بلدية رادس ملكيتها وبالعودة اىل يشء من التفاصيل 
له رشكة   P/338809 الجبايئ املعرف  املسّمى عباس/م صاحب  ان  لنا  تبني 
مقرها حي الشباب بقفصة الجنوبية حسب ما هو ثابت بالسجل التجاري 
التشكيك  ال ميكن  الذي  الوحيد  الرتخيص  ألنه  ذلك  نقدم   2017 منذ سنة 
فيه لكن الذي يدفع للشك اكرث ان هذا السيد انتصب برادس بعد أن مكنه 
واحد من معارفه من رخصة للتواجد يف رادس مدعيا الحصول عىل رخصة 
أشغال وقتية وهو ما مكنه من االنتصاب عىل ارض متسح يف البدء 3 آالف 
اشهر  تتجاوز 3  لبلدية رادس ملدة زمنية ال  العمومي  امللك  مرت مربع من 
كانت بدايتها يف 1 اكتوبر 2017 لينتهي هذا الرتخيص املؤقت يف 31 ديسمرب 
2017 ليكون مقابل هذا االنتصاب املؤقت دفع مبلغ مايل يف حدود األلف 
دينار الغريب يف هذا االنتصاب ان البطاقة الجبائية لهذا املستثمر صادرة 
ترخيص يف  يحصل عىل  ان  املمكن  فإنه من غري  وبالتايل  قفصة  والية  عن 
اشغال امللك العمومي برادس خاصة أن ال عالقة له باملنطقة وليس له نشاط 
استثامري بها وهو مستثنى من االمر عدد 4824 لسنة 2013 املؤرخ يف 25 
االشغال  يف  الرتخيص  وإجراءات  بضبط رشوط  املتعلق  وهو   2013 نوفمرب 
الوقتية للملك العمومي للموانئ البحرية التجارية حتى ولو فرضنا أن امللك 
ان  االحوال  بأي حال من  فهو ال ميكنه  باالشغال هو ملك عمومي  املعني 
ببلدية  بالعاصمة وال  انه ال ينشط ال  يتحصل عىل ترخيص الشغاله بحكم 
بلدية  اي  البلدية  تجعل  حاويات  وال  مجرورات  ال  ميلك  ال  انه  كام  رادس 
رادس متكنه من اشغال جزئية من امللك العمومي او استغالله وعند التثبت 
يف التفاصيل تبني لنا انه بعد حصوله عىل الرتخيص الذي أمضاه رئيس النيابة 
ايام كان واليا عىل بن عروس عبد اللطيف  الخصوصية محمد عيل بردعة 
حكومة  يف  الدولة  ألمالك  وزيرا  ليكون  النهضة  اقرتحته  الذي  امليساوي 
الحبيب الجميل التي مل متّر فإن املستثمر الذي أرض باإلدارة واستغلها احسن 
استغالل قام بعد ذلك بتسويغ مقسم األرض لرشكات اخرى مع التوسع يف 

استغالله للملك العمومي إذ مل يكفه 3000 مرت مربع املمنوحة له فإذا به 
يزيد يف استغالل املساحة بشكل فيه الكثري من التجاوزات صاحبنا مل يكتف 
وكيل  أوهم  بأن  للقوانني  واصل غطرسته ورضبه  بل  أنه مسنود  مبا  بذلك 
واحدة من رشكات النقل الربي انه متسوغ لقطعة األرض من بلدية رادس 
ليعرض عليه إيجارها وتّم إبرام عقد بينهام مدته 3 سنوات بدأ يف 01 جوان 
2019 وينتهي يف 30 افريل 2022 مقابل مبلغ مايل يف حدود 8000 دينار 
دون أداءات للشهر الواحد أما املساحة املذكورة يف العقد فهي يف حدود الـ 
7000 مرت مربع مام يؤكد استغالله ألكرث من االرض واملساحة املسّوغة له 
التعريف باإلمضاء لدى  الغفلة  امره فقد عمد مستثمر  وحتى ال ينكشف 
بلدية الوردية ومن خالل كل هذا ميكن القول إنه خرق بنود عقد االشغال 
الوقتي للملك العمومي الذي ال يسمح باستغالل األرض عن طريق التسويغ 
وأعني  الرقيب  ذهب  اين  لكن  واضحة  بنود  لها  الوقتي  االشغال  ورخصة 

املتابعة يف بلدية رادس.
وتئكد التفاصيل التي بحوزتنا أن مدير الرشكة التي تسوغت املقسم بلغها 
عن طريق فاعل خري انها كانت محّل تالعب وبالتايل سارع أهلها باالنسحاب 
من قطعة االرض مكتشفني عملية التحيل التي كادت ان تكبدهم خسائر 
النامئة يف  الرشكات  اصطياد  باع يف  له  الغفلة  ان مستثمر  كبرية ومبا  مالية 
اخرى  رشكة  إمضاء  عىل  الحصول  من  قيايس  وقت  يف  متكن  فقد  العسل 
سوغت قطعة األرض املستوىل عليها وعىل مساحة كبرية منها دون خالص 
اي مبلغ مايل لفائدة الدولة باستثناء 1000 دينار التي دفعها للبلدية سنة 
2017 الغريب يف الحكاية أنه صدر يف شأنه قرار سحب الرخصة من البلدية 
الذي قوبل  إزالة اال ان صاحبنا سارع باالعرتاض عىل قرار اإلزالة  مع قرار 
بالرفض سنة 2019 ورغم مرور زمن عىل هذا القرار إال أنه مل يقع تنفيذه 
القرارات  من قبل السلط املعنية بقرار اإلزالة فمن يقدر عىل تنفيذ هذه 

التي ظلت حربا عىل ورق؟ 
مالحظة 1: ننرش قرار املحكمة اإلدارية يف مادة توقيف التنفيذ 

مالحظة 2: ننرش قرار إزالة صادر عن بلدية رادس ظّل بال تنفيذ 
عدد  البلدي  العمومي  للملك  الوقتية  األشغال  رخصة  ننرش   :3 مالحظة 

 56/2017
اآلالت  كراء  لرشكة  الوطني  التجاري  السجل  مضمون  ننرش   :4 مالحظة 

واملعدات لألشغال
مالحظة 5: تحصلنا عىل نسخة من برتوكول التسويغ املمىض بني الرشكتني 

ببلدية الوردية وها إننا ننرشه حتى يعرف كل طرف ما له وما عليه.

بلدية رادس وسجل تجاري في قفصة وحصول تجاوزات 

املستثمر سوغ مقسم أرض لشركات برأس 
مال ال يتجاوز األلف دينار 
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بالقريوان  النقابية  العائلة 
تفقد 3 من مناضليها

فقدت الساحة النقابية بجهة القريوان هذا األسبوع ثالثة مسؤولني نقابيني وهم:
عام  )كاتب  الجبنوين  عيل  ومحمد  سابقا(  تنفيذي  مكتب  )عضو  عيادة  جامل 
الجامعي  الفرع  )عضو  النجار  ومنذر  سابقا(  والعال  بحفوز  للشغل  املحيل  لالتحاد 

ملوظفي مركز والية القريوان( 
وإثر ذلك يتقدم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بالقريوان بأحر التعازي 

لعائالتهم  راجيا من اللّه ان يرزقهم جميل الصرب والسلوان.
وإنا لله وإنا اليه راجعون.

والية قفصة
بلدية السند

إعالن بتة عمومية لكراء محالت بلدية  للمرة األوىل
العلني  باالشهار واملزاد  بتة عمومية  بإجراء  العموم  بإعالم  السند  بلدية  يترشف رئيس 
للمرة الثانية لتسويغ محالت بلدية يوم الثالثاء املوافق لـ: 2021/07/20 بداية من الساعة 

التاسعة صباحا مبقر البلدية وذلك حسب الجدول التايل:

السعر بيان املحلع/ر املساحة 

االفتتاحي السنوي

مدة التسويغمكان وتوقيت إجراء البتةالضامن الوقتي

بساحة 01 عدد01  دكان 

02 مارس

الساعة 258د2٫580د عىل  السند  بلدية 

العارشة صباحا

قابلة  واحدة  سنة 

للتجديد

و09 01 عدد08  محل 

و10 بالسوق املركزية

720د 

للمحل الواحد

للمحل  72د 

الواحد

الساعة  عىل  السند  بلدية 

العارشة والنصف صباحا

فعىل الراغبني يف املشاركة ومل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الجامعات املحلية أو الدولة 

وليست لهم سوابق عدلية:

الساعة  قبل  السند  لبلدية  وارجاعها  لتعمريها  للغرض  املعّدة  االستامرة  أن يسحبوا  ـ 

العارشة صباحا ليوم 2021/07/06 مصحوبة بالوثائق التالية:

ـ شهادة إبراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية مسلّمة من القباضة املحلية

ـ وصل الضامن الوقتي واملساوي لـ 10٪ من السعر االفتتاحي مسلّم من السيد قابض 

املالية بالسند.

ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحّق عدم إمتام اللّزمة عند االقتضاء.

أثناء  الهاتف 76290164  أو عن طريق  البلدية  االتصال مبقّر  اإلرشادات ميكن  ملزيد 

أوقات العمل.

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية قفصة
بلدية السند

إعالن طلب استشارة عدد 2021/04 خاص باختيار مكتب دراسات 
إلعداد دراسة فنية لتوسيع مقر البلدية ومتابعة إنجاز األشغال

تعتزم بلدية السند القيام بطلب استشارة عىل الخط عرب منظومة الرشاء العمومي »tuneps« للمرة الثانية قصد اختيار مكتب 
دراسات إلعداد دراسة فنية ومتابعة تنفيذ أشغال مرشوع توسيع مقّر بلدية السند.

الخط  العمومي عىل  الرشاء  منظومة  العروض عرب  ملّف طلب  تحميل  املشاركة  والراغبة يف  املختصة  الدراسات  فعىل مكاتب 
.»tuneps«

يتّم إرسال العروض عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »tuneps« وفقا لدليل االجراءات املصادق عليها مبقتىض قرار رئيس 
الحكومة املؤرخ يف 31 أوت 2018.

ُحّدد آخر أجل لقبول العروض يوم االثنني املوافق لـ2021/08/02 عىل الساعة العارشة صباحا »10٫00« ويغلق يف نفس اليوم 
.»tuneps« والساعة باب الرتشحات آليا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط

يتّم فتح العروض يف جلسة علنية بصفة آلية عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »tuneps« يوم 02 أوت 2021 عىل الساعة 
.»tuneps« الحادية عرشة صباحا »11٫00« وتقوم لجنة الفتح باالعالن عن نتائج فتح العروض عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط

تقىص العروض الواردة بعد آخر أجل لقبول العروض.
يبقى املشاركون ملزمني بعروضهم ملدة 60 يوما بداية من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.

منع تنقل العربات من 10 إىل 
12 جويلية يف تونس الكربى 

قّرر والة تونس الكربى )تونس واريانة ومنوبة وبن عروس( عقب اجتامعهم للحّد 
من تداعيات انتشار فريوس كورونا منع تنقل العربات بجميع أصنافها بداية من يوم 

السبت 10 جويلية 2021 عىل الساعة الخامسة صباحا إىل غاية يوم االثنني 12 جويلية 
)الخامسة صباحا(. 

واستثنى هذا القرار وفق بالغ صادر عنهم، الحاالت الصحية االستعجالية واملواطنيني 
املعنيني بالتلقيح والطلبة واألساتذة الجامعيني واإلطار اإلداري والعملة بالجامعات 

والكليات يف إطار مواصلة االمتحانات الجامعية، باإلضافة إىل اإلطار الرتبوي واإلداري 
والعملة املعنيني مبراكز االمتحانات الوطنية.

كام أشار البالغ ذاته إىل العمل عىل توفري فضاءات مفتوحة، عىل غرار نقاط بيع أضاحي 
العيد وفقا لرشوط الربوتوكول الصحي، وذلك بالتنسيق بني السلط الجهوية واملحلية، 

واخضاع هذه النقاط للمراقبة املستمرة من الجهات ذات العالقة.
وقّرر والة تونس الكربى ايضا تعليق االسواق االسبوعية يف الفرتة املرتاوحة بني 7 و14 

جويلية الجاري.
واكد البالغ مواصلة االجراءات املتخذة يوم 30 جوان، باإلضافة اىل بقاء اللجنة اإلقليمية 

لوالية تونس الكربى يف حالة انعقاد دائم ملتابعة التنفيذ واتخاذ التدابري الالزمة عند 
االقتضاء.

يذكر انه بتاريخ 30 جوان الفارط، قرر والة تونس الكربى )تونس، اريانة، منوبة بن 
عروس( منع كافة التجمعات وتعليق جميع التظاهرات ومنع ارتياد دور العبادة، وذلك 
ملدة 14 يوما بداية من يوم الخميس 1 جويلية إىل غاية يوم االربعاء 14 جويلية 2021.
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 يُعترب العمل النقايب أهم آليات الجانب االجتامعي يف كل 
الدميقراطيات، وهو ركيزة أساسية لضامن الحقوق والسهر عىل 

تفعيلها بجانبيها املادي واملعنوي، عالوة عن بعدها اإلنساين 
والكوين مبا يُكرّس حفظ التوازن االجتامعي والعدل واملساواة 

والكرامة.
النقابية  للمنظمة  ف  الصرِّ الشغيل  بالدور  االعتقاد  ساد  ولنئ 
واهتاممها األصيل بالطبقات العاّملية بالفكر والساعد دون سواها، 
فهذا االعتقاد يبقى يف محدوديته غري قابل للتعدي إىل الدور الوطني 
الذي يلعبه الهيكل النقايب داخل الوطن ولفائدة املواطن ككل.وملّا 
أن  إال  أبت  وطنية  وليد حركة  للشغل  التونيس  العام  اإلتحاد  كان 
تجعل منه عنص أسايس يف الدفع نحو االستقالل، وبعد التضحيات 
الِجسام التي قّدمها رموز املنظمة النقابية يف تونس والدور الجوهري 
الذي تحىل به مؤسيس هذه املنظمة،والتي انتهت باالنتصار للوطن 
بتخليصه من أيادي املستعمر، وباالنتصار للشعب من خالل تحريره 
من العبودية املنّمقة باسم الحامية،فإّن هذا الدور الوطني قد حّمل 
املنظمة النقابية املسؤولية األخالقية يف الذود عىل كل ما من شأنه 
أن ميّت بصلة للتونسيات والتونسيني يف عالقة بحياتهم فوق أرض 

وتحت سامء تونس.
الشعبية،  املطلبيات  كل  بعدالة  الراسخ  إميانه  منطلق  ومن 
ومرشوعية كل استحقاقاتها مبا يكفله الدستور من حقوق وحّريات، 
اتخذ اإلتحاد العام التونيس للشغل نهًجا اجتامعيا وطنيا ريادي،نال 
به رشف اعتباره الرشيك االجتامعي لألطراف الحكومية ما بعد ثورة 
لتعديل  تدّخل  أن  له  فكان   ،2011 جانفي   -  2010 ديسمرب 
الدميقراطي،  املسار  رافقت  التي  العرثات  من  العديد  يف  البوصلة 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  فيها  قاد  التي  تلك  أبرزها  ولعّل 
كل  بني  النظر  وجهات  لتقريب  الوطني  الحوار  الوطنيني  رُشكاءه 
بخروج  وإيجابية  حاسمة  النتيجة  كانت  حتى  السياسيني،  الفرقاء 
تونس من األزمة السياسية آنذاك، وتحّصلَُه عىل جائزة نوبل للسالم 
كاعرتاف دويل بالدور االجتامعي الذي تضطلع به املنظمة النقابية 

يف تونس.

ما  التي  السياسية  والتجاذبات  املناكفات  من  الرغم  وعىل 
للثورة  مهينة  صورة  ويف  تونس  يف  السيايس  املشهد  تشوب  فتئت 
الحياة  وأخالق  قيم  كل  عىل  صارخ  تعدٍّ  ويف   ، وللدميقراطية 
السياسية،فإن اإلتحاد العام التونيس للشغل قد اتخذ الحياد،ومارس 
كل صالحياته القانونية واملبدئية األخالقية بخطى ثابتة وبحكمة ال 
االصطفاف واالنحياز  قاع  إىل  النزول  والنضج،رافضا  التعّقل  منتهية 
حتى يبقى عىل نفس املسافة من كل األطراف السياسية،وذلك حرصا 
منه عىل ضامن مبدأ تكافؤ الفرص،ودعاًم للمسار الدميقراطي الذي 
اتخذ شكل التعددية بعد الثورة وبإقرار ذلك يف دستور الجمهورية 

التونسية لسنة 2014.
املصالح  وتغلّبت  السياسوية،  األخطاء  تعددت  وعندما 
عىل  العامة،كان  املصلحة  عىل  الضيّقة  والحزبية  الشخصية 
األمر  أصبح  املسار،ملَّا  وتصحيح  البوصلة  لتعديل  التدّخل  اإلتحاد 

يتعلّق مبا قد يقود البالد والعباد إىل املجهول،ومبا قد ينعكس سلبًا 
عىل حياة التونسيات والتونسيني.فتمت الدعوى من قيادات االتحاد 
الفرقاء  بكل  الخروج  أجل  من  الحوار  إىل  للشغل  التونيس  العام 

السياسيني من مستنقع التجاذبات.
وأمام هذه املبادرة تعرّض اإلتحاد العام التونيس للشغل إىل هجمة 
عشواء من أعداء الدميقراطية،واملتاجرين بعقول البسطاء،والرافضني 
يف  وتشكيك  شيطنة  حملة  االجتامعيني،رافقتها  واالستقرار  للسلم 
اإلتحاد ويف معظم أمنائه املساعدين،غري عابئني ال بعراقة املنظمة 
إليها،ضاربني  املنتمني  بكفاءة كل  الوطني،وال  بدورها  الشغلية، وال 
بأنهم  مدركني  السيايس،وغري  العمل  أخالقيات  كل  الحائط  عرض 
جزء  والتونسيني،وطمس  التونسيات  كل  وحدة  رضب  إىل  يسعون 

هام من تاريخ تونس النضايل٬ املجاهد،
والثوري.

بالحكمة  للشغل  التونيس  العام  اإلتحاد  ورغم ذلك فقد تحىل 
الحركات  هذه  عىل  املسؤولة  الجهة  يُِعر  أخرى،ومل  مرة  والتعّقل 
الصبيانية والغري مسؤولية أي اهتامم.بل واصل يف نهجه اإلصالحي،

باسطا يديه لكل األطراف املتداخلة،
تقريب  قصد  الرتتيبي  والحوار  بالتشاور  جميعها  بينها  وساعيا 
وجهات النظر -عىل اختالفها-لالنطالق الفعيل يف الحوار الوطني،قصد 
يتخىل  ،مل  الوطني  دوره  مع  األزمة.وبالتوازي  تجاوز  يف  الترسيع 
اإلتحاد العام التونيس للشغل عىل دوره االجتامعي،متمّسكا بأحّقية 
امللفات  لكل  الكريم،فانتص  العيش  يف  والتونسيني  التونسيات  كل 
االجتامعية التي أفرزها الواقع بعد الثورة،فأنهى العمل باملناولة يف 
تسوية وضعية  أجل  العمومية،وناضل من  والوظيفة  العام  القطاع 
قبل  ما  النّواب،وحضائر  واملعلمني  أمنيا،واألساتذة  املفروزين 
الثورة  16 ،وآخرها وليس آخرًا ملف حضائر ما بعد  الثورة،واآللية 
من خالل اتفاق 20 أكتوبر 2020 ليُنهي به العمل بأشكال التشغيل 

الهش يف تونس نهائيا وإىل األبد.
وإذ يعترب أصحاب الحق يف هذا امللف بأن اإلتحاد العام التونيس 
للشغل هو املمثّل الوحيد لهم واملفاوض الرشعي األوحد مع الطرف 
الحكومي يف قضيّتهم،فإنهم يؤمنون شديد اإلميان وعن عقيدة بأن 
تم  النور،وملا  ملفهم  شهد  ملَا  للشغل  التونيس  العام  اإلتحاد  لوال 
مسبوق،بدليل  غري  إنجازا  تُّعترب  حلحلته  أّن  له،معتربين  االلتفات 
مرور عرش سنوات عليه،وتعاقب عىل وجوده العديد من الحكومات 
عىل اختالف أحزمتها السياسية والربملانية.فإننا نكتفي امتنانا بالهتاف 
»عاش عاش اإلتحاد وعىل دربك يا حشاد«، حتى نقول للمشككني 

بأن »وعد الحر دين« ومن وعد باألمس فقد وىف بوعده اليوم.
منظمة  يحدو  هاجًسا  واألخالقية  الوطنية  املسؤولية  وتبقى 
، وأمانًة ال ميكن بأي حال  العظيم،وعهدا عىل كل رجاالتها  حشاد 

من األحوال التخيل عنها. 
* كامل بوزيان

االتحاد خيمتنا

أنشطة  فيه  ثقايف  فضاء  »الريو«  مجرد مرسح٬  ليس  »الريو« 
متنوعة لتقديم اإلنتاج الثقايف الطليعي من مرسح وسينام وتقديم 
وأحيانا  بالثقافة  عالقة  لها  قضايا  حول  وسجاالت  لكتب  نقاشات 
لتحضري  الفنانون  لها  يتداعى  ثقافية  قهوة  كذلك  وفيه  السياسة، 
العام  منذ حوايل  توقفت  قد  املرسحية  العروض  وكانت  أعاملهم، 
هذا  من  الرشيدة  اإلدارة  واستفادت  للجميع  املعروفة  لألسباب 
التوقف يك تعيد تنظيم الفضاء للتكيف مع تعدد النشاط وليس 

فقط املرسح.
العودة هي عودة النشاط املرسحي مساء السبت 9 جوان إىل 
ُركح الريو بالعرض الهام »آخر مرة« للمخرجة وفاء الطبويب وهي 
كاتبته بالطبع ويشكل تصورها العام عن الصاع الدائر يف نطاقات 

مختلفة بني الرجل واملرأة.
لوجه مبعزل  الرجل واملرأة وجها  اختارت وضع  الطبويب  وفاء 
عن محيطهم االجتامعي يك يتواجهوا ويتحاسبوا ويتنابذوا ويتحابوا 

ثم يف النهاية يتقبلوا وجودهم املشرتك بتناقضاته.
من  فصلها  عىل  مبقدرته  يهرسلها  التى  وكاتبته  )مدير(  رجل 
العمل وترقيتها لو أراد يك يقيم معها عالقة عاطفية ال تقبلها فهي 
مكاملات  عىل  ردها  يف  تكذب  التي  وهي  متزوج  وهو  متزوجة 
زوجته لتمنع عنه شكاياتها وتلّصصها عليه، وهي عالقة اعتيادية 
وغالبا  باإليجاب  وأحيانا  العمل  »ايرارشية«  تتشكل حول  ويومية 

التواطؤ وتنتهي بالغضب واالستمرار للحاجة املشرتكة بني طرفيها.
العالقة الثانية بني زوجني ترتاوح بني امللل ثم االعتياد املتبادل 
رضورية  عالقة  فهي  لآلخر  أحدهام  قتل  أو  بالفراق  تنتهي  وال 

لالستمرار غري املتكافئ رغم الشكايات.

العالقة األكرث حميمية وإشكالية بني األم التي هجرها زوجها 
وترك لها ابنا أصبح رجال تفرغت لرتبيته حتى صار موظفا وصارت 
هي عجوزا تطلب منه طول الوقت أن يوفيها حقها من حب وأكرث 
أجله وهي يف  بحياتها وشبابها من  كعائد وتعويض عن تضحيتها 
الحقيقة مل تفعل سوى ما كان ُمتاحا لها من خيارات صعبة، وهو 
يحبها بالطبع ولكنه ال يحتمل سجن املشاعر الفياضة الذي وضعته 
فيه ويريد أن يتحرر وال يستطيع ألنه محبوس مكانيا داخل الدار 
االستمرار  بقبول  املشهد  هذا  وينتهي  ألمه  الوفاء  تجاه  وشعوريا 
ال  وتاريخ  أربعة  جدران  بني  املحبوسة  العالقة  لهذه  املفروض 

ميكنهام تجاوزه.
الواقعي يف عالقات مل  والزمان  املكان  انعزال رجل وإمرأة يف 
يختاروها ألنفسهم ينتج عنها مشاعر متضاربة ترتاوح بني الحنان 
والغضب والكراهية والحب وال تنتهي. فرضورة االستمرار والحاجة 
أقوى من كّل املشاعر املتعاكسة إنها عالقات ليست اختيارية ولكن 
الواقع فرضها والحاجة إليها تسبق القلق منها. إنها الحياة كمعطى 

يومي بعيدا عن املُثل.
بن  مريم  من  كٍل  متميز  بإداء  الرّكح  عىل  ذلك  بتجسيد  قام 
حميدة وأسامة كشكار والتشخيص العصبي واألكروبايت والهستريي 
لهام عربا من خالله بشكل مكثف عن املأزق الذي يشمل عالقات 
املناسبه ومل يعد  بالنساء يف عوامل تقلصت بها االختيارات  الرجال 
هناك سوى القبول باألمر الواقع لتاليف الوحدة واالنهيار. الديكور 
ببساطة غرفة معيشة تتحول إىل مكتب والسينوغرافيا من إعداد 
إسكندر الرشيف واملالبس من تصميم شفاء األمري والديكور ألمين 

الوساليت العرض من إنتاج 2021 بدعم من وزارة الثقافة.

الريو مرة أخرى

الذاكرة القصرية وديمومة العمل النقابي بني التجاذبات والتشكيك

* حسني عبد الرحيم
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بطل الربملان بطل بعض التونسيني
* د. السيد التوي   

الصحبي صامرة يف عيون عدد كبري من التونسيني رجل أحمر يستحق التكريم بل هو ذكر بقضيب من حديد ألنه ثأر لكل الرجال. ال تستغربوا كالمي ألنه 
واقع وإليكم أحبتي األدلة املفحمة.

- النهضويون ومن يدور يف فلكهم من مخاليف وزقازيق يرونه بطال ألنه رمز للجرأة عىل املنظومة القدمية وهو أيضا أحد أدواتها الناجعة لتضليل الشعب 
التونيس عن قضاياه الجوهرية.

- اليساريون ميتعضون من ترصفاته ويعدونه نائبا برتبة مخرب لكنهم يقبلون ترصفاته مهام كانت خسيسة ألنه يحارب عدوة الثورة عبري ويقف سدا منيعا 
أمام عودة الحرس القديم حسب رأيهم بل ويعتقدون أن املناخ الثوري كلام تواصل كانت إمكانات التموقع فيه أفضل إىل أن تحني اللحظة التي لن تأيت.

 - جمعيات حقوق االنسان والجمعيات النسوية ميقتونه ويرونه كائنا متخلفا وخارج التاريخ غري أنهم يدسون رؤوسهم تحت مخدة الثورة الوثرية إذا تعلق 
األمر بعبري ألنها متثل حسب رأيهم إمراة رجعية وتناصبهم العداء ألنهم يقتاتون من لحم الشعب التونيس ليملؤوا حساباتهم. 

- جزء كبري من الدساترة يحتقرون الصحبي صامرة ألنهم يعرفونه وكانوا رشكاء له يف التحيل عىل الشعب، إال أنهم بعد أن انقلبوا عىل بطونهم مل يعد لهم 
مجال الستنكار أعامله وال بّد من تثمينها ولو بالصمت ألن عبري أفسدت عليهم قناعتهم بأن النهضة ال تقهر وأنها يف أحسن األحوال ستضحي بهم إن لزم 
األمر وتتحالف مع عبري. الرجال يف تونس صفقوا للصحبي صامرة ألنهم وجدوا فيه الرجل الذي ينتقم لهم من زوجاتهم ال سيام أن أغلبهم يريد العودة 

إىل الرشيعة ليعيشوا كام يتوهمون ملوكا يف بيوتهم.
- النساء ايضا طرن فرحا برضب الصحبي صامرة لعبري ألنهن يعددن املرأة عورة يف حني أن عبري تلعلع وتكتسح الفضاء الذكوري بكل جرأة. 

- رجال الدين دعوا بدوام الصحة وثبات اإلميان للصحبي صامرة فالرجل مّرغ أنف عبري يف الرتاب؛ عبري السافرة، عبري التي جعلت من الكافر بورقيبة 
حسب رأيهم رمزا لحزبها.

- فريق من املدرسني أعجبُوا بالصحبي صامرة ألنهم امتداد باهت لرجال الدين ويرتدون معطف األخالق يف شتاء الثورة لكن دون أزرار.
- عدد كبري من أصحاب املنطق الجهوي البغيض هللوا للجرم الذي اقرتفه الصحبي صامرة فهم يعتقدون أّن عبري متثل منظومة اقتصادية وسياسية قهرت 
جهاتهم. هؤالء كلهم مع الصحبي صامرة ولو أن بعضهم يقدم موقفه يف صيغة استدراكية ظاهرها إدانة لهذا النائب وباطنها إدانة لعبري. أعرف أن هناك 
قلة ممن ذكرت بوصلتهم واضحة وتدين الحادثة الفاضحة لكن األغلبية هذا دأبها. الصحبي صامرة ومن وراءه ليسوا سّذجا بل هم يعرفون ذهنية التونيس 
عاميّا كان أو متعلام، إنهم يدركون مآزقنا النفسية جيدا لذلك يفعلون ما يريدون بدم بارد، وبينام نعتقد أن القيامة ستقوم فإنهم ينامون بهدوء وراحة 

بال. وسيتواصل الجدل والرتجيح و«التبقبيق« بينام ميّر قطار النهضة عىل أجسادنا.

ضياع سند ملكية
بتاريخ   07005633 عدد  الوطنية  التعريف  بطاقة  صاحبة  برسور  الشاذيل  بنت  ألفة  السيدة  تعلن 

2018/01/29 حسب توكيل عىل أمها بية بنت محمد بن حمدان بوسالمة بتاريخ 2020/06/09 انها اضاعت 

سند امللكية عدد 01/6983 الراجع إليها واملتعلق بعقارها موضوع الرسم العقاري عدد 152914 تونس الكائن 

بنهج سيدي الصوردو عدد 30 تونس حسب ترصيح عىل الرشف بتاريخ 2021/07/05.

كلمة حق:

األمني بن عبد اهلل                        
 

* النفطي حولة  

الطاهرة  روحك  رضبت  هل 
تسبّح  الّسامء  يف  حلّقت  -التي 
من  تعّودت  كام  ربها،  بحمد 
وتعويذات  تسبيحات  عىل  قبل 
األذان-  سامع  عند  الفجر  صالة 
بعيدا  لتسافر  القدر  مع  موعدا 
عن ياسمينة وأمين وأكرم وآمنة 
وعن  بل  وأمرية،  وعبري  وحسنة 

األحفاد والحفيدات الصغار. بل هل رضبت موعدا لتغيب وإىل 
الذي حّل  الجديد،  الحفيد  األمني  األبد عن موعد ميالد محمد 
دفنك  موكب  بعد  أي   ،2021 1جويلية  الخميس  مساء  ميالده 
جّدي  بابا  أو  الجّد،  األمني  محمد  محّل  ساعة،  وعرشين  بأربع 
كام يحلو لرنمني ويقني، وأيان أن ينادونك وهم يلعبون وميرحون 
الهنشري  أو  ماجني  من  بقدومك  ومحتفلني  محتفني  مزهّوين 
لخالقها  تستسلم  أن  اال  الزكية  روحك  أبت  الذي  تسميه،  كام 
بجواره، وأنت تسوق جرّارك. نعم لقد رضبت نفسك موعدا لها 
يف يوم من أيام الصيف الحارة الذي اشتدت فيه الحرارة كام مل 
تشتّد فيه منذ أكرث من ستني سنة خلت، أيها الرجل السبعيني، 
العمل  الكفاح، شهيدة  الكفاح زمن  السامء شهيدة  إىل  لتصعد 
شجرة  غراسة  يف  كامال  عمرا  أعطيتها  التي  والفالحة  األرض  يف 

الزيتون املباركة.
لقد استجبت لنداء النبتة والرتبة والشجرة لتسقيها يف يوم الحّر، 
لتكون شاهدا وشهيدا ومشهودا. لقد آثرت أن تستشهد لرتوي 
النبتة وتسقيها ولو كانت بك خصاصة من عطش أو جوع، يف 
باردة  ماء  رشبة  واىل  والسقاية  للّسقي  أنت  فيه  تستحّق  يوم 
تروي بها ضأمك. نعم لقد آثرت أن تخدم األرض وتسقي الحرث 
وتحيي النسل كام نشأت عليه أول مرة، وأنت يف خدمة أشقائك 
مع املرحوم أبيك الحاج محمد الطاهر بلحاج وهم أطفال صغار.

 وما يظّل عالقا يف الذاكرة هو اختيارك املكان بجانب الهنشري، 
ومنك.  مني  بها  أدرى  هو  من  إىل  روحك  فيه  ستسلّم  الذي 
لعلك كنت تسعى إىل مكان تسرتيح فيه من حّر الشهييل يف عز 

القيلولة يف يوم حّر.
الراحة  إىل  لتخلد  األبد  وإىل  فيه  ستسرتيح  الذي  املكان  ذلك 
األبدية، بعد طول عناء وشقاء وبالء وابتالء. نعم لقد آثرت أن 
تسقط شهيدا تجاهد بعرق جبينك يف معركة العيش الكريم بعزة 
ورشف. واخالك أنت الشجاع والفارس املقدام الذي سيرتجل بعد 
حني، إنك مل تخَش لحظة املوت ملا جاءتك، وشعرت بقرب ساعة 
علم  يعلم  الذي  والورع،  والتقّي  املؤمن  الرجل  وأنت  الرحيل، 

اليقني أن املوت تأيت بغتة وال تدري نفس بأي أرض متوت.
ومبا أن الله يقول يف محكم تنزيله يف سورة األنفال »واصرب إن 
الله مع الصابرين« وأنت منهم أيها الرجل الصبور، فبحول الله 
من  خريا  وبستانا  جنتك،  من  خريا  جنة  العادل  الله  سيعّوضك 
بستانك، ودارا خريا من دارك. »جنات عدن يدخلونها يُحلَّون فيها 
من أساوَر من ذهب، ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد 
الذي أحلنا  الحزن. إن ربنا لغفور شكور،  الذي أذهب عنا  لله 
دار املقامة من فضله ال ميسنا فيها لغوب« )سورة فاطر اآليات 
33و34و35(. فألف ألف رحمة عىل روحك الشهيدة الطاهرة، 
والله ينزل الصرب والسلوان إىل كل أفراد عائلتك ومحبّيك. وإنا 

لله وإنا إليه راجعون.
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يف  تتناثر  كنفاين  غّسان  أشالء  صباحا،   1972 جويلية   08 الّسبت   
بريوت -يوم كانت بريوت تعاند مكر التّاريخ علّها تصبح للعروبة عاصمة، 
ويوم كان للعرب العاربة ِقبلة تسرت بعضا من عوراتهم- لتحلّق يف سامء 
»أرض الربتقال الحزين«، »زهرة املدائن« وبها تتوّحد كام توّحد غّسان 
يف  نجاحه  منه  وأغرب  وغريٌب،  اغتياله  شنيٌع  الفلسطينيّة.  بالقضيّة 
من  كنفاين  نصيب  هو  ذلك  بلياليها،  حوال  وثالثني  ستّة  املوت  مخاتلة 
فالفلسطينّي،  املوت.  مخالب  من  يستلّه  أن  استطاع  ما  وذلك  الحياة. 
حاملا يتمرّد عىل العادّي ويخرق قوانني الحياة الطّبيعيّة وحاملا يترصّف 
يف معادالت رُسمت خطأ علّه يرجع األمور إىل وضعها الطّبيعّي، وما إن 
يرشع يف إعداد مراسم تطليق خيمة الالّجئ بكّل حموالتها الّسلبيّة ليعبّد 
اإليجابيّة،  بكّل حموالتها  الفدايئ  األخرى«، خيمة  الخيمة  إىل  »الطّريق 
زلت  »ما  شاعرهم  يقل  أمل  حّظ.  رضبة  املوت  من  إفالته  يصبح  حتّى 
حيّا، ألف شكر للمصادفة الّسعيدة«؟ )محمـود درويش(. غّسان غزال 
ملرحلة،  بالكلامت مسارا  يرسم  قذائف،  إىل  الكلِم  يحّول  بركانا،  يطاول 
عىل  »تسلّم  درويش  قال  عنه  الهزائم.  غيبوبة  من  االستفاقة  مرحلة 
الّسائح فتصيبه عدوى فلسطني، تقبّل امرأة فتصري مريم املجدليّة، تعانق 
طفال فيستكمل طفولته يف إحدى قصصك«، »آه من يريث بركانا؟«. وعنه 
قال بيار أيب صعب »إذا نظرنا إىل كتاباته الروائيّة والقصصيّة واملرسحيّة 
والّنقديّة نحسب أنّنا أمـام كتيبة من املؤلّفني وليس كاتبا فردا«. الّشاعر 
إىل  يدفن  أن  وأوىص  لغّسان  أقيم  ما  متّنى جنازة يف حجم  نارص  كامل 
أّن  األعداء كرسها »صحيح  أراد  بكربياء  ثبّتت  كنفاين  آين هوفا  جواره، 
إحدى  االغتيال«،  علـى  عصيّة  بقيت  روحه  ولكّن  أشالء  تناثر  جسده 
صديقاتها كتبت تؤكّد أنّها مل تفهم القضيّة الفلسطينيّة ومل تقّدرها قبل 
مائري  غولدا  إرسائيل  وزراء  رئيسة  الّشمس«،  يف  »رجال  رواية  تقرأ  أن 
علّقت عىل اغتياله » اليوم تخلّصنـا من لواء فكرّي مسلّح كان يشّكل 
خطرا عىل إرسائيل أكرث ماّم يشّكله ألف فدايّئ مسلّح«. فهل استشعر 
غّسان غدر املوت وتربّصه به يف كّل آن وحني فعمل عىل تقليص املسافة 
بني فلسطني التي يحملها معه نبضا يف القلب حيثام أمكنه أن يتدبّــر 
األمل  عدوى  فيه  زرعت  التي  وفلسطني  ومستفزّة  مهينة  مؤقّتة  إقامة 
يف عودة يدرك أنّها قد تتأّخر وعليه أن يعمل عىل ترسيعها بأن يجعلها 
سنوات  يف  يختزل  بأن  نفسه  فألزم  مؤلّفاته  أغلب  يف  مركزيّا  موضوعا 

معدودات ما عجز عنه غريه يف ضعف هذا العمر وما تعجز مؤّسسات 
عن اإلتيان به يف عرشيّات. يف غياب مؤسسات بحثية ما كان ميكن إالّ 
إن تتّخذ هذه املهّمة طابعا فرديّا : تأسيس األدب الفلسطينّي املقاوم، 

تجميعا وتحليال وتعريفا، كجزء من مقاومة شاملة.                        
18 كتابا موزّعة  اغتياله من قبل املوساد  تاريخ  أصدر غّسان حتّى 
املقاالت  مئات  عدا  واملرسحيّات  واألقاصيص  والقصص  الّروايات  بني 

والّدراسات يف الثّقافة والّسياسة واملتابعات الّصحفيّة.
حول  والّسياسة،  األدب  بني  التاّمس  حدود  حول  جداال  يخض  مل 
أبدّي، عندما  ترياق  الكتبة  بالّسياسة.  الكتابة، ماهيّتها، عالقتها  جدوى 
تأرس صاحبها تغنيه عن مناعة القطيع وتجّنبه إمكانيّة الّسقوط وتدفعه 
والوفاء  العيّل  لناجي  بوصلة  حنظلة  رسومات  تصبح  أمل  التّسامي.  إىل 
له ديْنا تجاه طفل العرش سنوات الذي أراد له مبدعه أن ال يكرب ما مل 
روحي  حفظت  أيقونة  مبثابة  حنظلة  شخصيّة  »إّن  فلسطني؟  إىل  يعد 
من الّسقوط... أشعر بأّن هذا الطّفل كنقطة ماء عىل جبيني يصّحيني 
يدّي  ذّوبوا  »لو  والّضياع«،  الخطإ  من  ويحرسني  الحرص  إىل  ويدفعني 
باألسيد سأرسم بأصابع رجيّل«. الكتابة انتصار الّذاكرة ضّد آفة التاّليش. 
حرب ضّد شبح اإلماتة. مهّمة ورسالة متليها املرحلة، تفرض نفسها عىل 
صاحبها. »يف اليوم الذي أترك فيه هذه املبادئ ستكون قصيص فارغة«. 
هكذا أجاب غّسان مدللته ورفيقته يف الحلم واالستشهاد ابنة أخته مليس 
حسني نجم )17 سنة( ملّا طلبت منه أن يتخىّل عن العمل الّنضايّل ويتفّرغ 
أن  ترجمته  فلسطينيّتك  ومتارس  فلسطينيّا  تكون  فأن  القصص.  لكتابة 
تخدم  أن  اللّحظة،  تحتّمه  ما  عىل  القبض  يف  تسبقه  أن  املوت،  تخاتل 
قضيّة شعب تحّول إىل قضيّة، أن تغوص يف بحر الّسياسة، أن تنحت شكل 
موتك إذ موت عن موت يفرّق. الكتابة مهّمة نضاليّة شائكة ومتشابكة، 
مسؤوليّة أدبيّة وسياسيّة وتاريخيّة. األدب جزء من الرّصاع. إجابة عمليّة 
ورّد عىل دعاة الّسياسة واألدب ال يلتقيان.. الكتابة عند غّسان مكابدة 
ومعاناة وتصوير للمعاناة برشط أن ال يكون تجسيم املعاناة كابحا بل 
حافزا. الكتابة قراءة هادفة وواعية يف/ ولتاريخ فلسطني، املنفى: سببه، 
العودة :سبلها، التّحرير: دعامئه. كان هّمه أن يسائل املايض عن أسباب 
تجاه  ذنب  عن  تكفريا  الذات  وجلد  التّجريح  املطلوب  وليس  الهزمية. 
هزمية ما كان يجب أن تقع. ليس املطلوب بكاء الّنكبة وال توّهم حلم 
عودة كاذب بل وضع املايض عىل رسير الترّشيح لتعرية أسباب الهزمية 
للوجود،  إلغاء  املنفى  فداحته.  لفهم  الّنقد  محّك  عىل  الحارض  ووضع 
عقاب، غربة واغرتاب، عار وضياع. واعتقاد الفلسطينّي أّن الوجود ممكن 
املعاشة. »رجال يف  اليوميّة  التّجربة  تسّفهها  باهتة  الوطن كذبة  خارج 
الّشمس« ]إحدى روايات غّسان كنفاين[ بحثوا عن خالص فردّي، الهجرة 
داخل  اختناقا  املوت  النتيجة؟  كانت  فامذا  الّصحراء.  عرب  الكويت  إىل 

الّصهريج، خزّان املوت، انتقمت منهم الّصحراء رمز الضياع والتّيه وانتقم 
ينالوا حتّى  الحركة. مل  الّصهريج رديف االنغالق والعجز وانعدام  منهم 
كنت  سنة  عرشين  »طوال  املأساوّي.  البطل  غرار  عىل  االختيار  رشف 
أنّها  أتصّور  أبدا مل  يوم... ولكن  بّوابة مندلبوم ستُـفتح ذات  أّن  أتصّور 
ستُفتح من الّناحية األخرى« )عائد إىل حيفا(، العودة الحقيقيّة ال طريق 
أكري من  »الله  الّنواب عندما يرصخ  .والحّق مع مظّفر  الّنضال  لها غري 
قلة الفهم/ قاتلنا دويّل/ ومثّة اجتهاد وحيد هو البندقيّة«. التّاريخ عند 
التّقسيم  )بعد  الّضياع  إىل  التّقسيم(  )قبل  الوجود  من  يبدأ  اآلخرين 
الحارض  بلعن  اكتفوا  إن هم  غرابة  فال  املذلّة.  إىل  العّز  من  والتّهجري(. 
وبكاء الّنكبة. أّما عند غّسان فالتّاريخ يبدأ من املنفى ليسال املايض عن 
ميكانيزم الهزمية وليعود من جديد بسالح الّنقد إىل الحارض حيث املنفى 
-املخيّم- لن يكون أبدا لعـنة بل سيمثّـل رضيبة الحّريّة ووسامها. الكتابة 
]رواية/ قّصة/ مرسح/ مقال..[ إعادة الوعي املنفلت إىل ذاته. مل يكتب 
بكائيّة عن ضياع الوطن بل سطّر ملحمة كيف نسرتجع الوطن. العودة 
عند غّسان أمر مفروغ منه رغم أّن »ذلك يشء تحتاج تسويّته إىل حرب« 
الّسؤال: كيف نجعل من املخيّم مرتاسا؟.  الّسؤال كّل  ]عائد إىل حيفا[. 
الفلسطينّي  الهزمية إىل حافز بعد أن كانت خطيئة تالزم  كيف تتحّول 
ولعنة تالحقه. ليس املطلوب تجميل املخيّم والتّأقلم مع املنفى وتأمني 
املؤقّــت واختزال الحياة إىل مجرّد رغيف وسقف . الكرامة تقتيض وطنا 
الهزمية،  الوطن جرح واملايض صنو  . ضياع  ، وماعدا ذلك رساب خلّب 
ولكّن محو العار لن يكون إالّ بتحويل الواقع البائس إىل سبب للثّورة عىل 
الّسبب الحقيقّي : االحتـــالل . » ال أريد أن أموت هنا يف هذا الوحل 
أرسلت  ولكّني  الكتابة  أعرف  ال  وأنا  رأيك  تكتب  أنت  املطابخ.  ووسخ 
ابني إىل هناك .فعلت بذلك ما تقوله أنت . أليس كذلك؟ » ] أّم سعـــد 
/ إحدى روايات غّســان كنفانـي [ . الفعل ، الرّفض ، الكالم، الرّصاخ ، 
الكتابة أشياء تعطي لحياة الفلسطينّي معنى ولكيانه هدفا . الفلسطينّي 
.اآلن فقط  .اآلن  ، ما إن يتحّول إىل فدايّئ، يرصخ » صار للعيش طعم 
». الكتابة احتضان لتاريخ املقاومة ومساهمة يف إذكاء نارها ، يف وقت 
كان يبدو أّن مجرّد انبعاثها مغامرة . الّرواية عنده تأسيس للحظة الوعي 
تأريخ  األدب عند غّسان   . املرتّدي  الواقع  ومقاومة لإلحباط ومترّد عىل 
ذاكرة  بال  ». شعب  األّول  الّنحــس   « منذ  الفلسطينّي  الّشعب  لتاريخ 
الّذاكرة  هذه  تأسيس  وراهنيّة  أهّميّة  غّسان  وعى  لذلك  لقيط  شعب 
الّذاكرة التي ال تشحذ نفسها تتآكل. مل  والحفر فيها وصقلها ما دامت 
يبحث عن عامليّة موهومة ولكّن انغامسه يف املحيّلّ مل يُــفقد شخصيّاته 
وجهها اإلنسايّن. أّم سعد مثال شخصية بسيطة كسائر الّناس يف كّل أصقاع 
الّدنيا . يف بساطة تاّمة تعيش ويف صمت وبدون ضجيج تساهم يف الثّورة 
.أدركت بحّسها الّشعبّي أّن عليها أن تنجب أبناء للثّورة ففعلت .تقول 
...إذا مل يذهب سعد فمن  أوّد لو عندي مثله عرشة  ابنها سعد »  عن 
يذهب ». انحاز غّسان للبسطاء انحيازا واعيا ومقصودا ألنّهم مستقبل 
املقاومة وفتيلها .هذا التّأسيس كان غّسان افتتحه يف كتابه ] ثورة 1936 
مهّمة  تاريخيّة ملرحلة  دراسة   .  ] وتحاليل  وتفاصيل  ، خلفيّات   1939/
من تاريخ فلسطني، أطول ثورة عىل اإلطالق ، 06 أشهر إرضاب عاّم و04 
الذاكرة  حفظ  هو  الكتاب  مسلّح. هدف  وكفاح  وعصيان  مترّد  سنوات 
والحفر يف أسباب الفشل عن الهزمية يف الهزمية كواقعة قامئة يف ذاتها 
وليست قدرا، متاما كالخروج من فلسطني، خطأ جسيم وجرمية ال تُغتفر، 
يؤّدي  أن  إالّ  كان ميكن  ما  النكبة  قبل  ما  املأساة وقعت، وواقع  ولكّن 
يف  كائنة  الهزمية  أّن  تكشف  أنّها  ميزتها  رضوريّة.  التّعريّة  الّنكبة.  إىل 
 ، صادمة  مريرة  نضاليّة  مهّمة  التّخلّف  وعي  الّسامء.  يف  وليس  األرض 
ولكّن الوقائع عنيـدة، ومكاشفة الذات واجب نضايّل ألّن البحث عن أفق 
يستوجب نقدا ذاتيّا ميّر وجوبا عرب دراسة التّجربة وترشيحها ونقدها ، 
وليس حجب أخطائها ، لضامن إنجاح املعركة -- املعارك -- القادمة. ومل 
يكن إعالنه عن وجود أدب مقاوم داخل فلسطني املحتلّة ]أدب املقاومة 
يف فلسطني املحتلة 1948/ 1966[ سبقا بقدر ما كان عمليّة فدائيّة عىل 
حّد االستعارة الرّشيقة ملحمود درويش. كان الكّل يجزم بأن ال أدب إالّ 
خارج األرض املحتلّة فمىش الّنقيض إىل نقيضه وانقلب الّضّد إىل ضّده، 
وبات الكّل يلهج أن ال أدب -ال شعر باألساس- إالّ يف األرض املحتلّة. كان 
اجتهادها  أقىص  مهزومة  أقليّة  الّداخل  فلسطينيي  أّن  الّسائد  االعتقاد 
أن تنتظر خالصا من جهة ما. وكان فضل غّسان تلك العمليّة الفدائيّة 
الّداخل كجزء من نضال شعب  الجريئة: اإلعالن عن وجود مقاومة يف 
التّاريخ، مقاومة محتشمة،  جزّأته الجغرافيا وظلم ذوي القرىب ووّحده 
املحتّل.  مع  التّعايش  الستحالة  إثبات  وجودها  مجرّد  ولكّن  محدودة 

الشّاهد والشّهيد         

تهنئة

أمني  محمد  نجاح  إثر 

الباكالوريا  مناظرة  يف  فساطوي 

إليه  يتقّدم  مبالحظة حسن جدا٬ 

ورفيقه  ووالدته  سليامن  والده 

بأحّر  الشعب  جريدة  وأرسة 

التهاين وأجمل التباريك. راجني له 

التوفيق والنجاح يف مسريته عىل درب العلم واملعرفة.

* الطايع الهراغي          غسّان كنفاني في ذكرى استشهاده     

األرض  هي  وأين  الكون؟  يف  املحتلّة  غري  األرض  هي  »أين 
املحّتلة يف الّثورة؟«.  

)محمود درويش( 
»لن أرتّد حّتى أزرع يف األرض جّنتي أو أقتلع من الّسامء جّنتها 

أو أموت أو منوت معا«.
)غّسان كنفاين( 

»كلّام ذكروا يل الخطوط الحمراء طار صوايب ، أنا أعرف خطّــا 
اعرتاف  وثيقة  يوّقع  أن  رأس  أكرب  ليس من حّق  أنّه  واحدا  أحمر 

واستسالم إلرسائيل«.
)أيقونة الرّفض ناجي العيل(          

اإلهداء: إىل الّرائعة آين هوفـا، أرملة غّسان، فلسطينّية كانت 
ومل تزل. جاءت بحثا عن الحقيقة فباتت صوتا للحقيقة، دامناركّية 
ِوْزر دمه إرثا  الهوى واالنتامء. حّملها  األصل والّتنشئة، فلسطينية 

ثقيال، فام بّدلت تبديال وما رامت غري الوفاء والّنضال سبيال.  
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يومها أطلق محمود درويش صيحته املشهورة »أنقذونا من هذا الحّب 
القايس«. كان الهاجس الذي يؤّرق غّسان كنفاين يف كّل ما كتب هو أن 
يصبح أمر العودة مرتوكا للّصدفة وأن تفرض الخيانة نفسها وجهة نظر، 
لذلك أرّص عىل أن يكتب »قّصة إنسان فلسطينّي بسيط عادّي ميتلكه 
بعده  البقاء  يستطيع  ال  العودة،  إحساس  هو  يقهر،  ال  إحساس  فجـأة 
كنفاين  غّسان  كنفاين،  غّسان  عامل  الّنقيب/  ]فضل  كالجئ«  واحد  ليوم 
إنسانا وأديبا ومناضال.[. نصوص غّسان نّص جامع تتداخل فيه األجناس 
ما هو  قـّص وما هو مرسح،  ما هو  بني  الحدود  فيها  وتتزاوج، ومتّحي 
يوميّات وما هو سرية، ما هو روايّئ وما هو واقعّي .كتابة متشابكة تشابك 
املأساة الفلسطينيّة التي يستحيل الّسيطرة عليها إذا مل تقتحمها من أكرث 
من زاوية ومدخل. أعامل غّسان الّروائيّة ال ميكن فــّك ترميزها وشفراتها 
التّاريخيّة التي تسيّجها، قراءة يف خصوصيّات  الّداللية خارج املالبسات 
املراحل املتشّعبة التي مرّت بها القضيّة الفلسطينيّة، يشّكل فيها التّاريخ 
تؤثّث  التي  املركزيّة  الّشخصيّة  ليصبح  األحداث  لكّل  األساسيّة  الخلفيّة 

فعل كّل الّشخصيّات.  
»رجال يف الّشمس« )1963(، تأريخ ملرحلة متسح حيّزا زمنيّا ميتّد 
من واقعة االستيطان )1948( إىل عجيبة هزمية 1967، ما قبل تشّكل 
الخالص  لـ»حلم«  االرتهان  إدانة  املقاومة.  وبروز حركة  الفدايّئ  العمل 
يف  .رحلة  الثالثة  الّشخصيّات  طال  الذي  اإلحباط  يف  مجّسمة  الفردّي 
اللّجوء  مخيّامت  وبني  يف/  التّائه  الفلسطينّي  رحلة  هي  الّصحراء، 
»أبطالها«  والّضياع.  والتّــيه  واملوت  الهالك  رمز  الّصحراء  والترّشّد. 
أهوال  يجابهون  حلمهم،  وتقتل  الّصحراء  تبتلعهم  بالعجز،  مسكونون 
الرّحلة بالّصمت. ميوتون اختناقا يف الخزّان. فيدينون بشكل رمزّي كارثيّة 
البحث عن حلول فرديّة كطريق ال يقود إالّ إىل موت قائم ويف أحسن 
الحاالت إىل موت مؤّجل. »ملاذا مل تدقّوا جدران الخزّان؟ ملاذا مل تقولوا؟ 
تدقّوا جدران  مل  ملاذا  الّصدى:  ترّدد  كلّها  الّصحراء  بدأت  وفجأة  ملاذا؟ 
ملاذا؟ عىل هذه  ملاذا؟  ملاذا؟  الخزّان؟  تقرعوا جدران  مل  ملاذا  الخـزّان؟ 
لينفتح  الّرواية  تنغلق  باإليحاءات  املشبعة  والّصخة  الفاجعيّة  الّنهاية 
الجرح وينتصب الّسؤال مثنى وثالثا ورباعا وأكرث. الّسؤال إدانة ملرحلة 
التي  الفاشلة  للّسياسات  إدانة  والتّخاذل،  والرّتّدد  بالّصمت  اتّسمت 

أضاعت الوطن وراكمت الهزائم.  
»ما تبّقى لكم« العمل الّروايّئ الثّاين لغّسان كنفاين )1966(. تأريخ 
ملرحلة ثانيّة. بداية تشّكل الوعي مجّسدا يف ظهور التّنظيامت الّسياسيّة 
وبداية الكفاح املسلّح مع تلّمس بعض املنظاّمت الفسطينيّة ملراجعات 
فكريّة. »ما تبّقى لكم« هي عمليّا الفصل الثّاين من »رجال يف الّشمس«. 
إجابة عمليّة عىل السؤال املأساوي »ملاذا؟ ملاذا؟ ملاذا؟ حامد الّشخصيّة 
مريم  أخته  ارتكبتها  فضيحة  من  هربا  غزّة  من  الفرار  يقّرر  املحوريّة 
بالزّواج من زكريّا الخائن ]ال ينعته حامد إالّ بالّننت[ وبحثا عن طهوريّة 
الّصحراء، صحراء  . يوغل حامد يف عباب  األردن  املقيمة يف  األّم  متثلها 
الّنقب التي يحتلّها العدّو الّصهيويّن ليجد نفسه وجها لوجه مع عدّوه، 
فدايّئ ومحتّل،  عاملان متضاّدان،  أضاع طريق دوريّته.  جندّي إرسائييّل 
لغة الحوار متعطّلة فاألمر تحتاج »تسويته إىل حرب«. »وفجأة جاءت 

الّصحراء، رآها مخلوقا يتنّفس عىل امتداد البص، شّد نفسه إىل الرّتاب 
يف  »رجال  صحراء  خالف  عىل  الّنقب،  صحراء  ناعام«.  دافئا  وأحسه 
الّشمس«، ليست عدّوا بل قارب نجاة، منها يستمّد حامد متاسكه، عنها 
يقول » ألّول مرة يف حيايت افتقدت الّسالح فعال هنا«. »ما تبّقى لكم« 
حّل  عن  البحث  من  الفدايّئ،  خيمة  إىل  الالّجئ  خيمة  من  عبور  رحلة 
فردّي لهّم فردّي إىل تلّمس سبل تحويل الهّم الفردّي إىل هّم جامعّي يف 

رحلة البحث عن خالص.   
»أّم سعد« )1969( العمل الّروايّئ الثالث لغّسان كنفاين. عمل مييل 
إىل  »اإلهداء  بالّدالالت:  مشبع  ألنّه  وشكليّا  ثانويّا  يبدو  قد  ملا  انتباها 
أّم سعد الّشعب واملدرسة«. ملاذا؟ أّم سعـد هي أّم الفلسطينّي املولود 
الجديد الذي أعطى للمخيّم طعام وهويّة بانخراطه يف العمل الفدايّئ. 
مدرسة  يف   . يذهب؟«  فمن  سعد  يذهب  مل  »إذا  تفاخر  وبه  تعتّز  به 
الرّسد يف  كنفاين(.  )غّسان  الرّاوي  يتعلّم  معاناتها  تعلّمت ومن  املعاناة 
الّرواية مسند بشكل شبه كيّلّ إىل أّم سعــد ، هي ترسد وتعلّق والرّاوي 
يستمع ، يتلّقى ، يلتقط ، يتعلّم. وحتّى عندما ينوبها يف الرّسد فعـنها 

باملرأة  كنفاين  غّسان  احتفال  يستفرس.  ومنها  يصف  وإيّاها  يتحّدث 
واقتناعه بدورها املركزّي يف نضال الّشعب الفلسطينّي تجّسد يف العنوان 
»أّم سعد« بال اسم ألنّها أّم الفدايّئ، أّم الفدائيّني. وتجّسد يف« إهدائها » 
مجمل الرّسد ويف املدخل فهي ليست وهام روائيا تخييليّا بل هي شخص 
زلت  وما  جيّدا،  أعرفها  حقيقيّة  »امرأة  وهي  الرّسدّي،  املنت  داخل  من 
الواقع والواقعّي عىل  أراها دامئا وأحادثها وأتعلّم منها«. فكيف يسمو 
التّسجييّل؟ وكيف يُشحن بأبعاد رمزيّة تجعل الّشخصيّة حيّة ال متوت؟.    
عن  البحث  مغامرة  يف  طويلة  مسافات  سباق  الثالثة،  الّروايات   
املأساوّي(  )املوت  وكارثيّته  فردّي  لهّم  الفردّي  الحّل  خالص: من سلبيّة 
الفرديّة بحّل فردّي لهّم  لـــ»رجال يف الّشمس« إىل محدوديّة املجابهة 
جامعّي )ما تبّقى لكم( إىل جدوى الحّل الجامعّي لهّم جامعّي بنضال 
جامعّي »أّم سعد«. »حني يبتسم املخيّم تعبس املدن الكبرية« )محمود 
أّن  تعلن  قرآنها،  تفّجر  األرض«  قلب  من  »تصعد  سعد،  أّم  درويش(، 
وصار  غّسان  يا  الطّفل  كُب  كنفاين(.  )غّسان  تفرّق«  خيمة  عن  »خيمة 
الفكرة  تعاظمت  بالّداخل،  الّشتات  التحم  ترعبه،  الّصحراء  تعد  نّدا، مل 
الكتابة، مفرد يف  تعلّمَت جدوى  التي منها  أّم سعد  الّدولة.  وتصاغرت 
ومل  كانت  فلسطينيّة  واملقالع،  الحجارة  أطفال  لكّل  أّم  الجمع،  صيغة 
تزل، فلسطينيّة الهّم والحلم، فلسطينيّة يف حزن دام يشبهها ومحال أن 
يشبه حزن غريها، »تلوح دامئا من بعيد البعيد« وكأنّها ترتقي سلاّم ال 
األوالد فيصريوا فدائيّني، هي  تلد  املرأة  أمل تقل عنها »هذه  له«.  نهاية 
تخلّـف وفلسطني تأخذ«؟، خالد العائد األّول« ]عائد إىل حيفا[ قد تطّوح 
به الّسنون وحوادث الزّمن والّنريان الّصديقة -وما أكرثها- وغدر حّكام 
الّصدفة، وطاملا أنّه » ما يزال يسري« فحتام سيصل، ابنك فايز ورّط نفسه 
إىل  أعود  ليك  وسأحارب  أيب،  مثل  أكون  أن  أريد  أكب  »عندمـا  عهد  يف 
كثريا  أّّم سعد  التي حّدثني هو وحّدثتني  واألرض  أيب،  فلسطني، وطـن 
عنها »فبات له أسريا، استطاب »األرس« فقّرر أن ال محيد. آين أوفا اختارت 
أن تكون فلسطينيّة زيادة عن اللّزوم منذ »قـّررت الّصمود والبقاء )يف 
لبنان( والتّمّسك بالهدف الذي استشهدَت من أجله«. جاءت بريوت يف 
حتّى  الّرأس  من  وستظّل  تزال  وال  فلسطينيّة  فصارت  استكشاف  رحلة 

أخمص القدمني.
كام  متاوت،  لعلّه  رثاء.  أحد  من  انتظَر  وال  أحدا.  غّسان  يرث  مل 
عىل  يساوم  مل  الجهات.  كّل  من  املوت  حارصه  ملّا  يتاموتون،  الّشهداء 
قضيّة لتكون موضع رثاء. فأّي عار يرتكبه الذين باعوا ذممهم مدخال 
جنازتهــم[  األصل  يف  ]هي  جنازتها  يف  وساروا  بالقضيّة  للمتاجرة 
صاغرين؟ مل يشّك لحظـًة يف قناعة. فأيّة فضيحة ترتكبها جحافل مأجورة 

تباهي بأنّها تحّررت ملّا تنّصلت من كّل قناعة؟  
قد تُقَب ألف حقيقة، تالحقها جحافل الظالم، يصدرون عليها الحكم 
قبل املداولة. ولكّن الحقيقة تظّل دوما حقيقة حتّى لو اضطّر قائلها إىل 
اليونانيّة. غّسان، غزال أنت يكتب  الحكمة  املدينة، كام تقول  مغادرة 
حبّا لشعب بأرض وأرض بشعب، جسٌد أنت ينسحب، وأمل أنت ينفجر. 
يسافر الجسد، يرحل عن أحبّة إىل األحبّة. وتبقى الفكرة، صاحبها يف ال 

مكان وهي يف كّل مكان.               

إضاءات

بعد عودة قصرية للعروض املرسحية والسينامئية وبداية برمجة 
املهرجانات واالحتفاالت الثقافية تنفس الفنانون الصعداء بعد توقف 
دام شهور عقب الحجر الصحي االول الكامل يف العام املايض والذي 
ودور  املسارح  وغلق  الفنية  العروض  توقف  بنوده  أهم  من  كانت 
العرض السينامئية ودور الثقافة أبوابها أمام الجامهري والفنانني، مع 
العلم أن غالبية العاملني يف املجال ال يعملون مبهن أخرى وليست 
لهم مداخيل قارة ويعتمدون يف تدبري أمورهم املعيشية عىل العروض 
التي يقدمونها وغالبيتهم مل يحصلوا أو مل يتقدموا أصال للحصول عىل 
املساعدة املقررة التي اعلنت الحكومة عن توفريها للمواطنني وهي 

ال تغني وال تسمن من جوع )200 دينار(.
الذين  وهم  الليل«  »فنانو  هم  هشاشة  أكرث  رمبا  آخر  قطاع 
يعملون يف إحياء الليايل يف النزل والحفالت وكذلك االعراس وهم فئة 
تضم اآلالف يف كل البالد وال يخلو منهم حفل وال ٌعرس وهم عاملون 
او  عزفا  كانت  سواء  ليليّة  لحفلة  إحيائهم  نظري  اجورهم  يتقاضون 
مع  الحال  وبطبيعة  البناء  قطاع  كالعاملني يف  مثلهم  غناًء..  او  رقصا 
إلغاء حفالت األعراس وسهرات املالهي والُنزل وجد هؤالء أنفسهم بال 
مداخيل وليس يف مقدرتهم تخليص إيجارات منازلهم وال دفع فواتري 

لهؤالء  لن ميكن  الحال  الحافالت وبطبيعة  تذكرة  والكهرباء وال  املاء 
فاألسواق  املدن  وأنهج  شوارع  يف  السلع  لبيع  الفوضوى  االنتصاب 
الشعبية مغلقة لتجنب العدوى كام مل تكن لهم دراية وال خبة بالبيع 
شبكات  وتقسيمها  وإدارتها  توزيعها  عىل  يقوم  أمور  وهي  والتجارة 
جهوية معقدة وقد تستخدم ضدهم املنع وحتى العنف ملنعهم من 
املنافسة باالنتصاب بجانبهم، وال ميكن للدولة حاميتهم إذ أن النشاط 

يف مجمله غري قانوين.
اجتامعية  تغطية  أي  لديهم  ليست  العظمى من هؤالء  الغالبية 
وقلة منهم فقط لديهم تأمني صحي خاص وهم من كان لديهم القدرة 
املالية واالدراك للمخاطر التي يواجهونها يك يدفعوا معاليم االشرتاك 
به بينام الغالبية مل متتلك الفوائض لذلك فرزقهم يومي ومتقطع ومن 

اليد إىل الفم.
أن  يستطيع  نقايب  تنظيم  أي  يحميهم  وال  يجمعهم  ال  وهؤالء 
ينظمهم ويؤطر مطالبهم واحتجاجاتهم وليس لديهم سوى العالقات 
املايض  العام  يف  األول  الحجر  وخالل  بعضهم  مع  التقليدية  املهنية 
حاولوا تنظيم وقفات احتجاجية أو اعتصام مبدنية الثقافة ومل يُكلّل 
بالنجاح سواء يف تجميعهم أو يف إفراز مطالب واضحة يتقدمون بها 

للسلط املسؤولة عن العمل الثقايف.
واملسارح  والتلفزة  الراديو  عب  الشعبية  الثقافة  تتشكل  ال 
والعديد  يحييوا حفالتها  الفنانيني يك  تجد هؤالء  لكنها  الكبى فقط 
الجزائري  كالراي  بينهم  من  خرجت  الكبى  الفنية  االتجاهات  من 
يف  التقليدي  الشعبي  والغناء  التونيس  والراب  مص  يف  واملهرجانات 
كل البلدان كاملزود يف تونس والربابة يف مص وحتى الجاز االمرييك 
العظيم وغريه من الفنون نشأت عضويا يف قاع املجتمع قبل تحولها 
هذه  يف  تتشكل  الفنية  املامرسات  وهذه  الرسمية،  املنابر  يف  ملودة 
مشقة  تخفيف  يف  تساهم  التي  والسهرات  واالحتفاالت  الحفالت 

الحياة اليومية عىل البرش.
التدخل العاجل من املجتمع الثقايف والحكومة ملعالجة هذا الرشط 
وأرسهم  املؤقتني  الفنانني  من  اآلالف  حياة  يهّدد  والذي  االستثنايئ 
إنسانية واجتامعية بل  هو تدخل رضوري ليس فقط بسبب دوافع 
باألساس دوافع ثقافية فالثقافة ال تخرج من األكادمييات فقط ولكن 
أساسا من قاع املجتمع وفنانيه املغمورين انهم بحق بروليتاريا الفن 
املهمشني والتعساء الذين يصنعون فرحتنا يف كل مكان وال ينبغي لنا 

تركهم للضياع.

عودة مأساة الفنانني املؤقتني

أم السعد لم تكن وهما روائيا تخييليا 
بل هي شخص من داخل املتن السردي

* حسني عبد الرحيم



اجلمعة  9 جويلية  2021  -العدد 1650       34
ثقافة

السّؤال الّذي يطرح قبل الخوض في المبنى والمعنى 
هو: هل أّن الشّاعر يبحث عن الحبّ والهيام أم يحفر في 
سراديب التّعذيب والتّنكيل بقيود الماضي المثخن بالجراح؟

أّول ما نظرت إىل العنوان مّنيت نفيس باِمرأتني وغرية ورصاع وحّب 
وهيام واِحرتت ملن ستكون الغلبة واالِنتصار لكن تشظّي املعطوف »نصف 
قمر« كبح جامح نشوة فريدة، إذ أّن الّنصف وليس أّي نصف، إنّه نصف 
أكرث  أصبح  والّذي  الثّاين  الّنصف  لغياب  التّوّجس  إىل  بنا  قذف  قد  القمر 
لكن  املرأتني،  املعطوف عىل  الحارض  الّنصف  بالغياب من  وتأثريا  حضورا 
حياته  أهّم محطات  لنا  ويحّدد  بالّشاعر  يعرّفنا  زاد  أو  خلفيّة  أّي  ودون 
والتي جعلته يف مرتبة بني املرتبتني، بني الّشهيد واملحّب العاشق الولهان، 
للّشهيد  واالِنعتاق:  الحرية  وراء  الالهث  اإلنسان  بقضايا  امللتزم  الّشاعر 
املصطفى مرتبة تقرب من القداسة فهو فوق كّل اعتبار بل هو الفاصلة 
بني الوجود والعدم يف املطلق »ميوت الزمان، ويفنى املكان وأنت الخلود 
وأنت الّصمود...«. إنّه محّمد الّدرّة ذاك الرّمز الحارض بني نبضات كلامت 
أهديت إليه من شاعر كان رمبا أوفر حظّا يف البقاء ليؤرخ للوثة الّصهاينة 
وقتل الطّفولة والتّكرار الذي أوجد اإليقاع الجنائزي يف القصيدة يقّربنا من 
الحدث ويجعل زّخات الرّصاص هنا ترتّدد يف صدورنا مع إيقاع املتقارب 
املتسارع »فعولن« والّشاعر مل يتواَن عن التّذكري بوصمة العار التي لطّخت 
جباه كّل املتخاذلني يف حامية الطّفولة يف أرض مغتصبة »كّل الذين رأْوَك 
تُقتّل وما نارصوك... وما... عليهم إثم الوطن ولعنة ثكىل كواها الفراق...« 
فاألّم حارضة يف رّدة الفعل والّنقمة، غري أّن الّشاعر يتحّرر من الخاّص املفرد 
األرض »عىل  لخلود  الّسبيل  فيجعله  كّل شهيد  الّشهيد«  ليحلّق مع »دم 
وجهه األرض تحيا« »ومن كّفه الّشمس قامت... »يعزف لحن الخلود » يف 
لغة حامسيّة ملحميّة تذكّرنا برصخة جوليا »الدم العريب وين؟ »والّشاعر 
الشائع »واحد كألف« فهو »شهيد  املثل  التّعظيم حسب  يتدّرج نحو  إذ 
به  القرآيّن وما وعد  النّص  التّناّص مع  الخلود وذاك هو  كألف« ذاك هو 
بالّنضال  مثقل  مباٍض  الّشاعر  لكّن  يرزقون«  ربهم  عند  »أحياء  الّشهداء 
متأزمنة »زمان مىض يف ظالم  مرتبة  لكّنها  أوهناك  مرتبة هنا  له  سيوجد 
الّسواد«  »سئم  ألنه  االفتتان«  زمن  جديد  اِنبتات  عن  وبحث  الغياب« 
»أريد اِنقالبا يشّق األديم« »أريد اضطرابا...« هذا اإللحاح يف طلب التّغيري 
وسجنا،  وقهرا  تعذيبا  مرّضج  ماض  من  أفضل  ليس  واقعا حارضا  يعكس 
ورغم املنزع الوجودي املرّبر للّصمود وبناء الّذات من جديد إالّ أّن الرّفض 
لكّل املكبّالت يجعل من الّشاعر التّّواق إىل الحّريّة والذي رغم األسية ينفي 
يسعى«  قام  ميٌّت  أنا  حنيني،  ما خدعت  »أنا  وحنينه  ملاضيه  يتنّكر  انّه 
فالوجود رهني املكان والزّمان ففي »صهيل عينيك يف مدن املنفى« يصبح 
املكان فاعال متغرّيا »مدن متزق خيلها يف كّل يوم باِنتشاء« والّشاعر يف هذا 
ليصبح  أذلّتنا«  دار« »مدن  كّل  كّل »حكاية يف  املستوى يصبح جزءا من 
الرّصاخ اِستنكارا وخلطا للاميض بالحارض وتضّج الّسنون يف نفس مرهقة 
والوشاة  الوشاة«  يدري  أن  »دون  فينا«؟  القهر  مات حقد  موجعة« هل 
مصطلح حارض منذ الجاهليّة يف الحّب والغزل »الوايش والعاذل« يف مراقبة 
األحبّاء لكّنه عند الّشاعر حارض يف خضّم الّنضال الّسيايّس بالوعي برضورة 
والفراغ  والحقائب  واملنفى  والجدار  »الجائعني  مع  حارضة  فهي  التّغيري 
والوجه املهّشم«، الّشاعر ينقل الّصورة واألحداث ال بالكلامت بل بكامريا 
ثابتة تتعّقب معاناة معارض واٍع مناٍد برضورة التّغيري. والوطن كذات حيّة 
تتنّفس يف ثنايا الوجدان »عىل شاطئ البحر ترصد أمٌّ حدوَد الّسامء« هذه 
الجدليّة الحيّة القامئة ذات صلة باملعاناة والجهاد والّنضال متعّدد األشكال 

واأللوان، هو نضال أّمهات الحرّاقة املهاجرين التّالفني يف اليّم »لعّل الهدير 
يحّن بركب نسيته املنايا« والشاعر بلغته الحامسيّة الثّائرة الرّافضة والتي 
لتبدأ  بالخرب واإلعالم يف قصيدة »صهيل عينيك يف مدن املنفى«  قد تبدأ 
»مدن تضّج بسيلها بلهاثها.... مدن متزّق... ليخلص إىل االِستغاثة والّدعاء 
»رحامك... رحامك...« لتتطّور إىل االِنتشاء.. اِنهيار بعد تأزّم وقتامة جرجرت 
الّشاعر إىل طلب الرحمة والتأكيد عليها كنفس إمياين يطب مساعدة من 

قال »اُدعوين اَستجْب لكم.«
األسئلة  من  كّم  إىل  الشاعر  ليخلص  املكلومة،  األفئدة  متزّق  صورة 
الجراح«؟  تطيب  الّدماء  »أبعد  لإلجابة،  املتضّمن  اإلنكاري  واالِستفهام 
مخيفة  تطّل  التي  البعديّة  يف  إغراق  وهو  الّنواح؟  يكّف  الّدموع  »أبعد 
مرعبة وثيقة الّصلة بحارض غلّفه الجّو الجنائزّي من منظار أّم وحبيبة... 
يف مرسح أثّث له الّشاعر بالّشخصيّات واألحداث والتأزم دون اِنفراج. إنّه 
عىل  ينتظرن  وأمهات  وأهل  األعامق  يف  يفنى  لشباب  الّسوداوّي  الواقع 
لفرط  لتصبح  وحني  آن  كّل  التّلفزيون  شاشات  تنقلها  صورة  الّشاطئ، 
والوجع  اِنتباها  حتّى  وال  اِستنكارا  وال  حفيظة  يثري  ال  عاديّا  أمرا  التّكرار 
الكرب رهني يأس من تغيري مل يحدث »وماذا تغرّيَ حتّى يراك ضياء الهالل؟« 
أنّنا مل نكن« هذا االِستمرار وعدم االِنقضاء يصّب  »ولكّننا لن نكون كام 
يتحّقق  مل  رشط  عن  بعيدا  الزّمن  ليموت  العويل«  »وادي  يف  الكلامت 
جواب رشطه »إذا األّمهات نصنب الزّغاريد« كّل ذلك يف تناغم مع طبيعة 
الّشاعر  املّر ألّن  الواقع  بعيد عن  الحلم واألمنيات فقط  جذىل مقّدرة يف 
لن يتامهى مع الجامل والحّب واآلمال بل سينكص عىل أعقابه بحثا عن 
الجلد.«... تأرجح بني ماض أسود وحارض أشّد  »املصائب والّشقاء والّنار، 
قتامة ومستقبل مجهول بثوابت سالفة تحيل عىل الّدوام. ليستمّر الّشاعر 
ينشد  الّديني كراحة محارب  الّسجّل  إىل  الّسالم ويركن  الثائر يف مناشدة 
الّسالم »عليك الّسالم وما تعرف الّنفس بأّي أرض متوت« تناّص مع النّص 
الّديني أي مع القدريّة الحتميّة رغم عبثيّة الفكرة فالّشاعر وإن أشار إىل 

املخاطَب كبطل يقاوم »بطل وحيد« يف تآلف مع طبيعة مرهقة مشتّتة 
»لكّل اِتّجاه تعّرج بني الّشعاب« وما هيمنة معجم العنف »القتيل، العويل 
العليل، الرّحيل... تجاهد، املدّمر، مرّا.... »املعاناة حيّة ملّحة ال تربح نفسا 
االِستسالم  راية  رافعا  لينتهي  املعصمني  تنزف عىل  األصفاد  آثار  زالت  ما 
واملذنب  إىل حني  اِنهزام  الّسالم.  الّسالم« دفن  عليك  الزّمان  بهذا  »ولكن 
زمان موحش ال ينصف ومكان متواطئ مع الّسّفاحني وبينهام قلم يرتجف 
اِتّفاق تاّم مع »مالكوم إكس« الذي  وقلب مفجوع يتخبّط. وهو هنا يف 
متّنى لو أّن الّسجون بال قضبان... ألنها لن مُتحى من ذاكرته وكانت القضبان 
تحفر يف الّذات فيصيبها تشّوه أبدي... ويقول »أوسكار وايلد« بعد خروجه 
الجنون«  من  يهرب  أن  يستطيع  يكاد  ال  بائس  إنسان  »إنّه  الّسجن  من 
والّسجن كمكان موثق بالزّمان يصبح خري مرسح عليه تكتب سمفونيّات 
العذاب والّدمار »فغّسان كنفاين« كتب يف الّسجن ودرويش وإميل حبيبي 
التي  ومآسيها  الّسجون  مالحم  هي  تلك   »le papillon« شاريار  وهرني 
لن يتحّرر منها الّشاعر يف لغة حامسيّة ملحميّة تصّور ماضيا مرضّجا أملا 
وعنفا، والّشاعر ال يتواىن عن توظيف األساطري واألحداث املوغلة يف القدم 
تنفع  الّذكرى  فإّن  تذكري، عمال ب«وذكّْر  أو مجرّد  إّما كرباهني ودعامات 

املؤمنني«.
غزليات وشعر غنائي عبر قصائد التّفعيلة خاصّة:

ولو أنّه حرّب بعض قصائد الوجدان التي جاءت قصرية مترّسعة كبهارات 
ال تغرّي شيئا من طعام مبذاق مّر علقم. إالّ أنّها لغاية اسرتاتيجيّة يك تجعل 
الظّلمة باهتة وتنّسب املأساة وتعّدل ظلامت نفس مكلومة. ففي قصيدة 
»يجرّب،  مضارعة  أفعاال  فيها  اِعتمد  املتقارب  تفعيلة  عىل  وهي  الّشاعر 
يجرّب، يجرّب...« كناية عن االِضطراب والقلق الوجودي بعيدا عن الثّوابت 
ليصل إىل الحكمة وصداها البنّي وليس أفضل من »ولقامن كان حكيام« 
القضيّة  يف  واألصل  ميوتون«  الكتابة  »ضحايا  املتناّصة  الحكمة  ومضمون 
الكلمة و«الّشاعر« ودور الكلمة الّصادقة يف تحقيق الخلود... أّما »وهبت 
لعينيك ذايت« فهي أيضا قصيدة تفعيلة عىل املتقارب بإيقاع داخيل ترّدده 
نقرات ضابط إيقاع يف قصيدة غنائيّة إنشاديّة باِمتياز راوح فيها الّشاعر بني 
قفالت املّد »رفايت، عهودي، حيايت...« أو قفالت الّسكون »أحبْك، بصدرْك، 
والخيانة« هو معجم  والعذاب  الّدمع  بني  يتأرجح  بغدرْك...« مع معجم 
وبلغته  اإلنشادي  الّنفس  وبهذا  الّشاعر  أّن  لوال  مستهلك  وجدايّن  غزيّل 
لتَُغّنى  التاّلحني  وتخاتل  املصدح  تغازل  املحيك  من  تقرب  التي  الّسلسة 

وترتّدد عىل الرّكح يوما ما مثلام غّنى له مغّنون كثريون.
مل أجد االِمرأتني، رمّبا وجدت األّم والحبيبة امللتاعتني لكن األكرث ثبوتا 
بأصفاد  والّسجون  والزّنازين  البحار  أعامق  غيّبته  الذي  القمر  نصف  هو 
منعت تحّرره لتظّل الّدنيا يف غبش وظلمة متّس بطريْف شهيد وقتيل وأّم 
ثكىل عىل قارعة الوجع واألمل. لغة حامسيّة وإن أرّخت ألحداث ووقائع 
فهي تقف شواهَد تشري إىل ماض وىّل لكن تالبيبه ما زالت تشّد إليها رنّات 

الحارض لتصلها باملستقبل املغرب.
ديوان بإيقاع جنائزّي يلهث القارئ بني دروبه وشعابه دون أن يقبض 
عىل قبس من نور أو ومضة من برق يدحر الظّلمة والطّغيان رغم بعض 

الحّب والغزل اليتيم.
تفي  تفعيلة  قصائد  يف  البرشي  املخيال  يف  متجّذرة  راسخة  معان 

بالحاجة عندما يضّج الّشاعر بواقع ما زال يشّده إىل ماٍض أليم.
مع  القاع  إىل  بك  ويهوي  الّشهداء  مع  املجد  قّمة  إىل  يرفعك  ديوان 

محّب ملتاع مرتجف.

يف كتاب »اِمرأتان ونصف قمر« للشاعر عامد الزغالمي
* األستاذة حبيبة املحرزيجدلية الغزل والوجدان والنّضال وااللتزام 

شظايا
نص: محمد فاروق

مبعرث يف العدم

يشء مني يتسّكُع

يشء مني يتعبُّد

وأشياء أخرى تنشج.

***

أبحث عني يف الكلامت املتقاطعة

فال أجدين

أحاول كرس شفريت

فتتكرس فؤويس

وتتناثر يف الاّلمعنى.

مبعرثٌ...

كأعياد حزين

كالحيواِت

كالقبور

فتياُت الحي، وهن يرقصن يف عينّي، ال يرونني

ال نبيذ يف روحي

وال سيجارة بني شفتّي.

مبعرث...

متاما كالفصوِل خارَج الّرزنامِة.

معطفي األثريُّ

خلعني مع أول ريٍح.

والورود التي جمعتها تاهت يف املواعيد.

مبعرثٌ...

هكذا

كلاّم هاتفني الله

ال أرفع الّساّمعَة

أترك الباب مفتوًحا

وأميض... 
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 وإذا كانت الكتابُة إعادَة تشكيل جاميل للحياة باللّغة ويف اللّغة باعتبارها حدثا 
وجوديّا، فإن املوت باعتباره مصريا محتوما يظّل عصيّا عىل التّطويع اللغوي أو 
إعادة التشكيل، لكّن الكاتبة بلقيس خليفة تتجرأ عىل هذا العصيان الطبيعي 
أدواته  إعادة تشكيله جامليا، فكّل  املوت أصبح نعمة ميكن  بأن  تذكّرنا  وهي 
ومسّوغاته ومرّبراته متوفّرة يف رفوف املتجر الحكومّي الّشاسع والرّخيص، ولذلك 
يتخىّل املوت يف املجموعة القصصيّة، عن كونه حدثا قصصيّا أو كابوسا مزعجا 
وهو يتحّول تدريجيّا ليأخذ صفة املالذ وامللَجِإ اآلمن بعد أن أصبحنا مهّددين 
بالحياة ومحارصين بخطر العيش، فاملوت أخّف وطأة من الحياة ذاتها، ورّبا 
عنوان  عدا  ما  القصص،  عناوين  جميع  يف  »موت«  مفردة  عىل  نعرث  ال  لذلك 
القصة التي أخذت بدورها عنوان املجموعة »ميتٌة مبتكرٌة«، وهي أيضا ُمدرجة 
شكل  ابتكار  عىل  تحرّضنا  الكاتبة  وكأن  التّصفيف،  نظام  يف  متأّخر  ترتيب  يف 
املوت الذي يليق بنا، وال تعّول إالّ عىل خيالنا، مثلام عّولت هي عىل خيالها،  

البتكار ميتة أكرث جامال من امليتات القبيحة التي مينحها الّنظام.
تنزع الكاتبة يف هذه املجموعة، ومع أّول قّصة، »عىل صهوة غيمة«، تنزع تلك 
والتأّمالت  الغيبيّة  الهواجس  تلك  وتبّدد  باملوت  تلتصق  التي  الغامضة  الرّهبة 
امليتافيزيقية لحدث ما بعد املوت والرّحيل، جاعلة املوت »مجرّد إجراء ظريّف 
فحسب«، فاملوت يف ذاكرتنا الطّفوليّة ال يعدو أن يكون سوى رحلة صعود إىل 
الّسامء، قد تطول أو تقرص، لكّنها األكيد ستتّوج بالعودة، رغم »إمياننا بأن الحياة 
»الربيء«  تفسرينا  يكون  األرض. هكذا  الحياة عىل  من  سهولة  أكرث  الّسامء  يف 
املبلّطة  ِل«االسمنت واإلسفلت واألرصفة  أن تصبح حياتنا منذورة  للموت إىل 
والذكريات املعلّبة«، وال منسك »سوى بعض غبار الحنني«، لكن الكاتبة تصّور 
لنا تشبّث بطل قّصتها بهذه الّصورة الحاملة عن موت أبيه من بني جميع الّصور 
الّصورة  فبني  الجميلة،  رحمة  املدرسة  وصديقة  عامر  وجاره  لجّدته  األخرى 
املتخيّلة: »كنت منشغال بغيامت بيضاء يف السامء عساي أرى أيب ميتطي إحداها 
كام كان ميتطي صهوة الحصان يف األعراس«، وبني الّصورة العائلية الفوتوغرافية 
يف  الكبش  ثغاء  صوت  »عىل  بينهام  البطل  ينام  حيث  العيد  يوم  امللتقطة 
الّصورة«، يقاوم اهرتاء الذكريات وتآكلها، ويتشبّث باملجرّد يف الّصورتني، الغيمة 

والثّغاء، الصوت والحركة، البياض واملدى... إنّه قبض الّريح.
والكاتبة ال تتخىّل عن جامليّة التصوير، لكّنها تقفز، يف قصة اللّفافة ذات العيون، 
قفزة عالية يف هذا الحقل الّشاسع الذي اسمه فلسفة الحياة واملوت، إذ تنقلنا 
الذي يشبه »بشكل غريب  املولود  الغريب«،  الكائن  بلقيس خليفة إىل »هذا 
جدا ومفاجئ تلك اللفافة الّصغرية اللّعينة«...« التي اتّضح أنها إنسان صغري«، 
وكأنها تسأل عن جدوى الوجود يف حّد ذاته، فهذا »البي يب« الوافد الجديد يبدو 
غري مرغوب فيه »... ومل أحّب هذا البي يب خاصة بعد أن رأيته ملتصقا طوال 
البلهاء«، »صارت مزعجة«،  »الّسعدانة  البغيض«  القطط  الوقت باما«، »جرو 
بالّشفقة  أشعر  »مل  االبتسام«،  تجيد  صارت  أنها  »واألسوأ  الدخيلة«،  »هذه 
نحوها«، فهذا الّنفور الربيء والرفض الفطرّي لقدوم أخت، وهذه القدرة املبّكرة 
والغريبة عىل الحقد،  ليست إالّ حيلة تستخدمها الكاتبة إلعادة صياغة سؤال 
جدوى الوجود يف حّد ذاته، أو تحديدا سؤال قبول اآلخر، حظوظ التّعايش معه، 
بل الكاتبة ترتكنا نتأرجح بني النظريّتني: هل اآلخر هو أنا؟ أم اآلخر هو الجحيم؟ 

أم أن الجحيم الحقيقي هو العزلة واالنطواء. 
حيث  بسيكولوجّي  مناخ  يف  القّصة  تضعنا  وإذ 
تعانيه  ما  بسبب  النفسايّن  الطبيب  عند  البطلة 
التي  الّصغرية  أختها  شبح  أو  خيال  كابوس  من 
ماتت، فهي تضعنا جميعا يف هذا الكابوس الذي 
قد نختلف يف تسميته: استحضار أو استذكار أو 
تصديق  عدم  يف  جميعا  نختلف  ال  لكّننا  حنني، 
عامل  عن  تبعدنا  ال  الكاتبة  إن  املوت.  حدث 
بعيدا  بنا  تطّوح  لكّنها  القصة،  هذه  يف  الطفولة 
الكائن  هذا  وغرابة  الوجود  أسئلة  يف  وعميقا 
صداه  نجد  ما  هذا  ورّبا  إنسان...  اسمه  الذي 
يف اإلهداء األول: »إىل وهيبة... علّني أشفى من 

وجع رحيلها...«.
آخر  يأخذ شكال  الحنني،  كابوس  الكابوس،  وهذا 
طفولته  عن  يتخىّل  أن  دون  »العقاب«  قّصة  يف 
أن  تستطيع  ال  طفلة/فتاة  أمام  فنحن  الربيئة، 
التي  تتخلّص من مشاعر »الغضب« من والدتها 
رحيلها«،  قُبيل  قطعته  الذي  بوعدها  تِف  »مل 
وكأّن الزّمن توقّف متاما، فرغم مرور عرشين سنة 
الفتاة فإن زمنها توقّف لحظَة  عىل رحيل والدة 

الرّحيل، بل هي تتقوقع يف لحظتها الطّفوليّة »الغضب الربيء«، والتي تضفي 
عليها الكاتبة »قرينة« مقنعة، عندما تؤكد لنا الفتاة كرهها للعصافري رغم بلوغها 
الخامسة والعرشين معتقدة أن »العصفورة أطلعت أمها عىل ما فعلت يومها 
كونه  من  أكرث  نفسيّا  وقعها  ليصبح  الزّمن  معادلة  يغرّي  فاملوت  الروضة«،  يف 
كرونولوجيّا، واملوت أيضا يقلب املعادالت الطبيعية كحال العصفور الذي أصبح 
مكروها يف هذه القصة، كحال األغنيات أو الكتب أو املالبس أو األماكن... التي 
لرفضنا  وإمّنا  فيها  الطبيعية، ال كرها  ميزاتها  تفقد  املوت  تقرتن بحدث  عندما 
الغريزّي للموت، فاملوت ليس فقط هو رحيل اإلنسان يف حّد ذاته، بل هو رحيل 
الزّمن بشكل دورّي،  نبتكر موتنا يف  أيضا ودامئا نظّل  به، لذلك  يتعلّق  كّل ما 
الطّفوليّة، وربا هذا ما نجد صداه يف  ونظّل نسري خاشعني يف تشييع جنازتنا 
اإلهداء الثاين »إىل فاطمة عمتي وابنها مصطفى، دهر من الغياب ومل أنَس...«، 
لتصّفي  قصصها  فتكتب  كونديرا  ميالن  مقولة  تستحرض  خليفة  بلقيس  وكأن 

حسابها مع املايض.
الكاتبة حسابها مع املايض فعال، فبطلة قصة إسعاف »تعّري قلبها  بل تصّفي 
وتقرّش أحاسيسها بشكل مفضوح«، بعد سنوات طويلة عندما تجد نفسها »... 
الكاتبة جزئيّا عن عامل  تتخىّل  الحادثة... محض صدفة«، وإذ  ملّا وقعت  هناك 
يف  الولد  لرؤية  قليل  قبل  »ذهبت  للقصة  خارجيّا  إطارا  به  وتكتفي  الطفولة 
املدرسة«، وتتقّدم بنا نحو عامل قّصة حّب ُمجهضة بني زوجة عميد كليّة وطالب 
صناديق  من  أكرب  يظّل  الذي  الّذكريات  صندوق  عن  تتخىّل  ال  أنّها  إال  فقري، 
املوىت، فيه حياة كاملة من الكتب والّروائح حتى لو كانت رخيصة، والكلامت 
بالقلب ال  الجهاز املوصول  الذكريات كفيلة بجعل  واملداعبات والهدايا، فهذه 
يرسم خطّا متواصال، ألن إيقاعها ال يتقن سوى تنشيط الّذاكرة ومينحها خفقانا 
الذاكرة  موت  بأن  تذكّرنا  خليفة  بلقيس  وكأّن  فّضيّة«،  »شمس  مثل  مستمرّا، 
أقىس أنواع املوت مثلام يقول نجيب محفوظ، موت »من نعاهم القلب هم 

بعُد أحياء...« كام جاء يف اإلهداء الثالث.
عىل  خوف  إىل  شعبه  من  وغريته  توّجسه  الحاكم  »يقلب  خلدون:  ابن  يقول 
ملكه، فيأخذهم بالقتل واالهانة«، رّبا تأخذ بلقيس خليفة هذه املقولة صارية 
متينة لتفتح رشاع خيالها الّسدّي يف قّصة »ميتة مبتكرة« التي استأثرت بعنوان 
املجموعة القصصيّة كاملة، والتي متّر فيها الكاتبة من املوت إىل اإلماتة، حيث 
املوت مل يعد أثرا جانبيّا بل وصفة جاهزة، ولذلك تنسف الكاتبة تلك الجملة 
التي نطالعها يف قصة »عيون يف الظالم« عندما تكتب: »وقد ولدت كاذبة، أقصد 
أيّن ولدت كاتبة«، ففي قصة ميتة مبتكرة حيث الحياة جرمية، كان ال بّد للكاتبة 
الكذب/الخيال،  من  وأعىل  القتل  من  أمىض  الكتابة  تجعل  أن  خليفة  بلقيس 
وكان لها أن ترتك صناديق الّذكريات الطفوليّة لتفتح أمام قرائها صناديق اإلبادة 
قصة  بطلة  والدة  قالته  ما  عىل  أيضا  تضيف  وهي  املنظّم،  والقتل  الجامعيّة 
عيون يف الظالم البنتها »لديك خيال كاتبة«، تضيف يف قصة »ميتٌة مبتكرٌة« أن 

الخيال،  من  أكرث خياال  واقع  الكاتبة  لخيال هذه 
وأن الكتابة/الكآبة قدر ال مناص منه -مثل املوت- 
جدا  الواطئ  »الحكومّي«  السقف  هذا  تحت 
جالله،  املوت  ويفقد  بريقها،  الحياة  تفقد  حيث 
وحيث يفشل الخيال يف التّحريض عىل الواقع بعد 
أن افتّك هذا األخري دور األول، وانقلبت املعادلة 
رأسا عىل عقب إذ مل يعد الواقع هو العامل الواحد 
فخيال  املتعّددة،  العوامل  رديف  هو  والخيال 
يكتب  أن  طموحه  أقىص  كان  القّصة  يف  الكاتبة 
»نعيا محرتما« مساء اليوم الذي مات فيه العجوز 
نارص النقاش، لكن الواقع يسخر من هذا الخيال 
مغرية  »تشكيلة«  أمامنا  يُفرد  وهو  املحدود 
وكذب  توقّعا،  خيالنا  تفوق  التي  امليتات  من 
الواقع، هذا  أما صدق حياة  الخيال تسقط  حياة 
الواقع املغرق يف ديستوبيّته واملتفرّد بكافكويّته، 
ونارص النقاش، الّشخصية الخيالية، ال تنترص أمام 
الّشخصيّات الواقعيّة، ألن ميتته ال خيال فيها، فقد 
عابرا مثل  الرئة« وأصبح حدثا  بجفاف يف  »مات 
»أن يقوم أحدهم بإرضام النار يف جسده« (إحراق 
التّونيّس  واقعنا  لكن  البوعزيزي لجسده)،  محمد 
يبتكر لنا »ميتة تذكارية بوسعها أن تجني عدد مقبوال من الاليكات والتعليقات 
عىل الفايسبوك«، ومعها يستعيد »املوت هيبته«، كأن تُخنق عجوز يف الثامنني 
بعد اغتصابها بوحشية (اغتصاب جامعي لعجوز القريوان 98 سنة)، أو تنقلب 
مدينة  بني  حافلة  انقالب  يف  19 شخص  (وفاة  برحلة  يقومون  بشباب  حافلة 
تلميذتني  املبيت املدريس (احرتاق  أو احرتاق طالبتني داخل  عمدون وطربقة)، 
ببيت مدريس بدينة تالة ووفاتهام)، أو قتل كهل بتدمري كشكه بجرّافة بلدية 
أنقاض كشكه بدينة سبيطلة)،  (قتل شخص تحت  بداخله  نامئا  يكون  عندما 
تجمع  كانت  عندما  املستعملة  املياه  بالوعة رصف  يف  فتاة صغرية  سقوط  أو 
القوارير البالستيكية مع أمها (سقوط رحمة يف بالوعة مياه يف النفيضة وسقوط 
فرح يف بالوعة بالبحر األزرق باملرىس، وفتاة أخرى يف سيدي بوزيد ورابعة يف 
صفاقس الجديدة...)، أو انفتاح مصعد عىل الهاوية بطبيب شاب (بدر الدين 

العلوي يف جندوبة)...
املأزق  هذا  وأمام  املهينة،  امليتات  من  القاتل  الطّوفان  هذا  أمام  والكاتبة 
الواقعّي ال تستنجد فقط بالّسخرية الّسوداء عندما تُدين »الّضحايا« بسؤولية 
اختياراتهم ( يقوم أحدهم بإرضام النار يف جسده/ يقّررون إسقاط الحافلة/

تختار بنتان التّظاهر بالّنوم/الّنوم داخل كشك خشبي/تقفز داخل قناة كبرية 
لرصف املياه/اختار أن يركب يف مصعد بستشفى/تبتلعك حفرة بالطريق...)، 
ال تكتفي بلقيس بواجهة صفاقة الّنظام بهذه السخريّة، ومحو فظاعة الجرائم 
بمحاة الترّصيف اللغوي لإلمعان يف تأكيدها، لكّنها تصيبه يف مقتل بتأجيج 
القّصة،  لبطلة  عنقوديّة/توليديّة  ميتة  تبتكر  عندما  طاقته  واستنفار  خيالها 
وتدين دون مواربة، وجوه النظام القاتل: الرشطي والجندي واملمرّض، فضمري 
الرشطي والجندي/املالك الحارس واملمرض/مالك الرحمة »طلعوا أوالد كلب« 
أمام تتايل امليتات، من املهينة إىل األشّد إهانة، طلقة الرشطي ورسقة قالدتها 
ثم رسقة الجندي لساعتها اليدوية فانشغال املمرّض عن إسعافها وصوال إىل 
إدانة واضحة بخرق حظر  إىل  التي حّولت مقتلها  التلفزيون  أكاذيب معلّق 
لتتمكن  التي كانت بصدد إطعامها  الكلبة  أنظار  التّجوال... وكّل ذلك تحت 

بدورها من إطعام جرائها...
يتجّول املوت مرفوع الرأس عىل كامل املجموعة القصصية ويبتسم يف سخرية 
واملذيع  والجندي  والرشطي  الحكومة  ورئيس  الشعب  نائب  وجه  يف  الذعة 
وماما املديرة وسائق القطار والعجوز املحتال، ويف وجه وجوه ال مرئية تتقافز 
حديقة  يف  املوت  يتجّول  والّسيناريوهات،  والقصص  الروايات  مشاريع  من 
له من دور سوى حراسة  يعد  الذي مل  امليّت  الّنظام  بعيدا عن جثة  الخيال 
املقربة الشعبيّة التي يرشف عليها كتلك التي تبدو لنا يف اللوحة السورياليّة 
ملجموعتها  غالفا  خليفة  بلقيس  اختارتها  التي   Toyen التشيكيّة  للرّسامة 

القصصيّة »ميتٌة مبتكرٌة«.

عندما يصري املوت نعمة حتت الّسقف احلكومّي الواطئ

                              يكتبها:  ناجي الخشناوي

عندما ننهي قراءة املجموعة القصصّية »ميتٌة مبتكرٌة« الّصادرة عن 
دار ميارة للنرش والتوزيع، للكاتبة التونسّية بلقيس خليفة صاحبة 
طر«،  تمُ إنها  و«ابتسم  عابرة«  »مالحظات  القصصيتني،  املجموعتني 
»انقطاعات  رواية   من  األوىل  الجملة  القارئ  ذهن  إىل  تقفز  رّبا 
املوت« للروايئ خوسيه ساراماغو عندما كتب »... ومن الغد مل ميت 
أحٌد«، ذلك أن بلقيس خليفة يف مجموعتها القصصّية »ميتٌة مبتكرٌة« 
تقصف تاما هذا األفق الّسدّي وهي تضعنا وجها لوجه مع ميتات 
ال مفّر منها، بل هي تدفعنا إىل إعادة صياغة جملة ساراماغو مع كل 
قصة من القصص 14 املضّمنة يف مجموعتها، لنكتب أو نتمتم »... 
ومن الغد سيموت أحد ما«، وقد نضيف »... ومن الغد سيموت أحد 
ما ميتة كلبة«، ورّبا نطّور اإلضافة فتصبح »... ومن الغد سيموت 

أحد ما  ميتة كلبة يف هذا البلد املوبوء بالقتل«.

»ميتٌة ُمبتكرٌة« لبلقي�س خليفة:
أفكار متقاطعة 
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املواعظ  زمن  يف  الوزارة  وزر  تحمل  املثقف  السيايس  حمودة  بن  حكيم   *
وصناديق الظالم ومعابد األوهام. من هو حكيم بن حمودة؟

- شكرا عىل االستضافة يف جريدة الشعب لسان املنظمة العتيدة والتي تدربنا 
أنا  الحقيقة  يف  الدميقراطي.  والسيايس  االجتامعي  النضال  عىل  خيمتها  يف 
ابن جيل كله أمل يف املستقبل، جيل حمل آالم مرحلة ما وأحالمها يف تاريخ 
وبرنامج  حملته  الذي  الحلم  عن  الوطنية  الدولة  تراجع  مرحلة  وهي  بلدنا 
الواقع  تغيري  أجل  من  االجتامعي  )واالنعتاق  والدميقراطي  الوطني  التحرر 
النضال  مسار  يف  ورفاقي  وخاليّن  أصدقايئ  جانب  إىل  فانخرطت  األفضل  إىل 
الوطني والدميقراطي وإرجاع الدولة الوطنية إىل مسارها الوطني واالجتامعي. 
االتحاد  داخل  االجتامعي  الحقل  يف  جييل  أبناء  من  العديد  مع  انخرطت 
العام التونيس للشغل. وعشنا أحداث قرص هالل سنة 1977وأحداث جانفي 
1978ومحاكامت النقابيني وساهمت يف الدفاع عن القيادة النقابية املسجونة 
-واىل اآلن يل أصدقاء من تلك الفرتة والتي كانت بالنسبة إيّل بداية الوعي ثم 
لالتحاد  الرشعية  القيادة  االنقالب عىل  1984 ومحاولة  الخبز  عشت أحداث 
وإىل جانب النضال االجتامعي ساهمت كذلك يف النضال النقايب ودافعت عن 
الثامن  املؤمتر  بعقد  املطالبة  الجامعة من خالل  النقايب يف  العمل  استقاللية 
عرش الخارق للعادة لالتحاد العام لطلبة تونس -ثم كنت يف الحراك السيايس 
الدميقراطي من خالل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان والدفاع عن 
التسعينات  نهاية  السبعينات ثم اإلسالميني منذ  اليساريني يف  الرأي  مساجني 
كام عشت بكل جوارحي الحراك الثقايف واملطالبة ببناء مرشوع ثقايف وطني 
للسينامئيني  التونسية  الجامعة  الكربى وهي  السينامئية  من خالل املنظامت 
الهواة والتي كنت نائب رئيسها يف سن العرشين سنة وجامعة نوادي السينام 
وجامعة الّسينامئيني التونسيني. وكانت هذه الفرتة فرصة للّقاء وربط عديد 
الصداقات التي ما زالت قامئة إىل اليوم مع أهم الفاعلني الثقافيني واملبدعني 

من أدباء وشعراء وسينامئيني ورسامني.
لنا حدود  أبناء جييل. مل تكن   كانت فرتة مهّمة وسعيدة عشتها إىل جانب 
ألحالمنا وكان شعارنا يف تلك املرحلة هو كلامت الشاعر مختار اللغامين »إن 
السياسية والثقافية والفكرية كنت  التجربة  العامل أرحب »وإىل جانب هذه 
ناجحا بتفّوق يف مساري الدرايس الثانوي والجامعي. حصلت عىل اإلجازة يف 
االقتصاد بنجاح يف تونس ثم تحولت إىل فرنسا وبالتحديد إىل جامعة قرونوبل 
ثم  التنمية  اقتصاديات  يف  املعّمقة  الدراسات  شهادة  عىل  حصلت  حيث 

الدكتوراه يف االقتصاد الدويل
وحصلت عىل شهادة التأهيل إلدارة البحث العلمي وقد فتح يل هذا املسار 
العلمي الناجح أبواب كربى املؤسسات الدولية أين تحملت أكرب املسؤوليات 
يف سن صغرية نسبيا. فاشتغلت كبري االقتصاديني يف منظمة أممية ثم مديرا 
لرئيس  الخاص  املستشار  ثم  الدولية  التجارة  منظمة  الفني يف  للتعاون  عاما 
حكومة  مع   2014 بداية  يف  الحكومة  دخلت  ثم  للتنمية  االفريقي  البنك 
التكنوقراط برئاسة السيد املهدى جمعة وكانت نتيجة هذه املسرية الفكرية 
والسياسة والعلمية أكرث من 40 كتابا ومئات املقاالت والكراسات وشبكة كبرية 
من العالقات عىل املستوى الدويل وأواصل اليوم التفكري وفهم تطورات العامل 
الدراسات  من  بالكثري  أقوم  كام  فرتة  منذ  أّسسته  دراسات  مركز  خالل  من 

واالستشارات لفائدة عديد املنظامت الدولية يف األمم املتحدة.
* بعد أن تعرفنا عليك، أسألك عن غياب السيايس املثقف يف مجتمع متخلف 
بعيدا عن قيم الرصاع االجتامعي لتحقيق العدالة والحرية والكرامة والتطور 

واالرتقاء الثقايف املتجدد؟
املجتمعات  يف  حياتية  مسألة  هي  واملفكرين  املثقفني  وجود  أن  أعتقد   -
والتطورات  بالرؤى  املجتمعات  إفادة  عىل  القادرون  ألنهم  الدميقراطية 
املجتمعات  ويف  العمومية.  والسياسات  الربامج  تولد  الرصاعات  خضّم  يف 
هرم  أعىل  من  تأيت  فاألفكار  التطور،  هذا  مثل  يعد  مل  واملغلقة  االستبدادية 

التهميش  من  والكثري  صعبة  أوقاتا  واملثقفون  املفكرون  عاش  وقد  السلطة. 
والرفض ولقد انتهت هذه املرحلة يف بلدنا ودخلنا مرحلة تاريخية جديدة من 
التحول والتغيري الدميقراطي وانتقلنا يف هذا املجال يف فتح الباب للمفكرين 
واملثقفني يك يساهموا يف بناء الرؤى الجديدة وإعطاء معنى للتحوالت الكربى 
التي تعيشها بالدنا۔ وميكن أن تتّم مساهمة املثقفني من خالل األطر الرسمية 
وخارج  الرسب  خارج  ويبحثون  يفكرون  للذين  أبوابها  تفتح  أن  يجب  التي 
مستقلّة  تفكري  مؤسسات  تدعم  أن  للدولة  ميكن  كام  السائدة،  اإلشكاليات 

ومؤّسسات املجتمع املدين التي تساهم يف فتح آفاق جديدة.
املصطلح  عن  الخروج  املمكن  من  بن حمودة. هل  حكيم  السابق  *الوزير 

املتعارف عليه والهجني )واجب التعقل( وترتل لنا نشيد تلك املرحلة؟
نتيجة  فيها،  عضوا  كنت  والتي  جمعة  املهدي  حكومة  جاءت  تعلم،  كام   -
لالتفاق الذي حصل يف الحوار الوطني والذي جاء من مآالته تكوين حكومة 
مستقلة من التكنوقراط تسهر عىل نهاية املرحلة االنتقالية بعد أزمة 2013 
وجزء منها جاء من الخارج. كانت التحديات كبرية يف تلك الفرتة ولعل أهمها 
نظرا  دوليا  واملايل  االقتصادي  والتحدي  اإلرهاب  تصاعد  مع  األمني  التحدي 
وشاّق  ومضٍن  كبري  عمل  يف  الحكومة  وانطلقت  الدقيق.  العاملي  الوضع  إىل 
ومتّكّنا من إعادة التوازنات املالية الكربى يف ظرف وجيز كام انطلقنا يف وضع 
يف  الصعبة  الظروف  هذه  جانب  وإىل  اإلرهاب،  ملقاومة  شاملة  اسرتاتيجية 
كنا  التي  النشاطات  أهّم  ولعّل  بيننا.  ما  يف  صداقات  ربط  من  متّكّنا  العمل 
نقوم بها مباريات كرة القدم وكنا نلتقى مرة يف املساء يف أغلب األحيان مساء 
السبت أو مساء األحد يك نقوم مبباريات شديدة التنافس وميكن أن أقول إن 
وزير  الصكيل  مراد  أبرزهم  ولعل  املمتازين  الالعبني  عديد  فيه  كان  الفريق 
الدينية  الشؤون  وزير  التلييل  ومنري  الورفيل  ونضال  جمعة  واملهدي  الثقافة 

وغازي الجريبي ورضا صفر وصابر بوعطي. وكنت أحسن هداف يف الفريق.
خالل  من  مقاييسها  هي  وما  الثورة  ممهدات  أهّم  رأيك  ما هي حسب   *

العلوم اإلنسانية واالجتامعية؟
- اهتمت العلوم السياسية واالجتامعية عىل مدى تاريخها بقضية وبالظروف 
أو الرشوط الرضورية. وقد أشارت عديد الدراسات إىل عاملني مهّمني العامل 

املوضوعي ويهّم تطور وتدهور األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتامعية 
السيايس وعدم قدرته  القمع والقهر يف األنظمة االستبدادية والعجز  فتنامي 
عىل الفعل وعىل تغيري الواقع تلعب دورا مهاّم يف تهيئة الظروف السياسية 
عن  األنظمة  وعجز  االقتصادية  األزمات  أن  كام  الثورة  أو  بالتغيري  للمطالبة 
بناء وهيكلة أمناط تنمية جديدة ومتطّورة قادرة عىل دفع االستثامر والتنمية 
تساهم كذلك يف تصاعد مخزون الغضب وعدم الرىض عىل النظام السيايس. 
كام أن الوضع االجتامعي والتهميش وعدم املساواة والفقر كلّها عوامل تساهم 

يف تصاعد الرفض.
تلتقي هذه العوامل املوضوعيّة يف ظهور مناخ رافض للواقع املوجود والبحث 
عن التّغيري والثورة، إال أن أغلب الدراسات والقراءات تشري إىل أن هذا الوضع 
سياسية  قوى  خاصة  وبصفة  ذاتية  رشوط  وجود  بالتايل  ويتطلب  كاٍف  غري 
قوية تتمتع بثقة كبرية تكون قادرة عىل تأطري عملية التّغيري والتحول. وغياب 
إىل  تتحّول  االجتامعيّة  الثورات  هذه  يجعل  الذايت  العنرص  هذا  ضعف  أو 
فتحها  إىل  تسعى  التي  اآلفاق  تحديد  يف  طويلة  فرتة  إىل  تنتخبك  انتفاضات 
لتجربة الشعوب، ويف رأيي فإن الثورات العربية منذ انطالقتها يف شتاء 2010، 
من بالدنا تعاين من أزمة وضعف القوى الدميقراطية وعدم قدرتها عىل فتح 
والتطورات  واملشاريع  والرؤى  بالربامج  وتأثيثه  الدميقراطي  التغيري  طريق 

الجديدة.
من  كبري  عزوف  هناك  الثورة،  بعد  خاصة  التونيس  السيايس  املشهد  يف   *
املثقفني والفنانني واملبدعني عن االنخراط يف العمل السيايس والحزيب والنقايب. 

ما هي أسباب ذلك؟
- ال تقترص هذه املسألة عىل بالدنا فقط بل هي توّجه عاملي تشهده الكثري من 
البلدان الدميقراطية وهناك مأزق تاريخي تعيشه كل بلدان العامل وهو غياب 
أو غربة املثقف وابتعاده عن العمل السيايس وهذا الواقع يختلف كثريا عن 
الواقع الذي كنا نعرفه يف العقود األخرية إذ كان املثقفون واملبدعون يتبّوؤون 
أماكن مهّمة يف األحزاب السياسية إن مل نقل كانوا قادتها، فقراميش مثال كان 
قائد الحزب الشيوعي اإليطايل، ويف فرنسا أيضا، إىل جانب الكثري من املبدعني 
الذين كانوا أعضاء يف الحزب الشيوعي الفرنيس إالّ أن األوضاع تغرّيت بصفة 
كبرية يف السنوات األخرية إذ نجد غيابا وابتعادا للمثقفني عن العمل السيايس 
املنظم يف األحزاب السياسية. وهذا يف رأيي ناتج عن أسباب عديدة لعل أهمها 

تراجع األحزاب الدميقراطية واليسارية وتراجع تأثريها. والسبب الثاين يعود إىل 
عجز هذه األحزاب عن التعاطي مع املثقفني ومتكينهم من الحرية الرضورية 
عالقة  تخلق  املسألة  وهذه  األحزاب.  مواقف  تبّني  عىل  إجبارهم  وعدم 
يعود  الثالث  والسبب  القطيعة  وتعّمق هذه  واملثقفني  األحزاب  بني  متوتّرة 
إىل التذبذب وغياب الرؤى الواضحة للمستقبل مام يجعل املثقفني يبتعدون 
وينفرون العمل السيايس املنظم إالّ أن هذا االبتعاد أو النفور ال يعني غياب 

املثقفني عن الفضاء العام واملجاالت الدميقراطية والسياسية.
* السيايس املثقف الذي ال يتحّسس آالم شعبه ال يستحق لقب املثقف وأنت 

لقبت بالسيايس املثقف. هل أنت قراميّش الهوى؟
- يسعدين بطبيعة الحال لقب السيايس املثقف باعتبار أين حاولت أن أربط 

بني املامرسة السياسية والتدخل يف الفضاء العام مبامرسة فكرية وثقافية.
يف ما يخص قراميش ال ننكر أنه إىل جانب مفكرين آخرين وسياسيني كذلك 
النقدي والوقوف  للفكر  املنفتح  الجانب  املحافظة عىل  لوكاتش حاولوا  مثل 
أمام الجمود العقائدي الذي بدأ يربز يف املنتصف األول للقرن العرشين ليتحول 
الفكر إىل إيديولوجيا منغلقة عىل نفسها وغري قادرة بالتايل عىل فهم الواقع 
وقراءته قراءة علمية إالّ أن هذه القراءة والتفكري النقدي الحّر لن يصمدا أمام 
تغّول االيديولوجيا وهيمنتها عىل التفكري ومل تقف إضافات قراميش ومجموعة 

املثقفني عىل املجال الفكري بل تجاوزته إىل املجال السيايس.
* كيف يرسم حكيم بن حمودة السيايس املثقف املغرم بالسينام واملرسح 

واإلبداع عموما واقع املشهد الثقايف الوطني؟
- لقد عرف املشهد الثقايف تطورا كبريا بعد الثورة. فقد اغتنم املبدعون مناخ 
الحرية للقيام بأعامل إبداعية مهّمة يف جميع الفنون كام عرف هذا املجال 
حركية إبداعية كبرية يف جميع املجاالت من مهرجانات ومعارض وإنتاج أديب 
وشعري وفني ومل تقترص هذه الحركية عىل مدينة تونس بل امتدت اىل جميع 
إىل  الحالة تشبه  أن هذه  إىل  الجمهورية. وقد أرشت  الجهات واملدن داخل 
إثر سقوط دكتاتورية فرانكو.  إسبانيا  التي عاشتها  الثقافية  الحركة  حد كبري 
وبطبيعة الحال حاولت بعض القوى الظاّلمية إيقاف هذه الحالة اإلبداعية من 
خالل االعتداءات التي قاموا بها مثل الهجوم عىل سينام أفريكا والعبدلية - إالّ 
أن الفنانني بدعم من منظامت املجتمع املدين واألحزاب السياسية الدميقراطية 
قاموا بالتصدي لهذه االعتداءات ومتكنوا من مواصلة إبداعاتهم وإنتاجاتهم. 
غري أن التحدي األهم اليوم هو توفري الظروف واإلمكانات املالية ليتواصل هذا 

الربيع اإلبداعي والبحث عن أشكال جديدة للتمويل.
 * لو اقرتحت عليك وزارة الشؤون الثقافية ما هي األولويات التي ستنجزها؟

- أود يف البداية أن أجيب عن مسألة مهمة وهي أن الدولة الوطنية الفتية 
منذ بداية االستقالل قامت بضبط تصور مرشوع ثقايف ساهم يف بناء تجربتنا 
السياسية فكانت دور الثقافة يف كل املناطق حتى يف القرى الّصغرية واملكتبات 

العمومية والعروض السينامئية يف الساحات العامة واملهرجانات.
التطورات  االعتبار  بعني  يأخذ  مرشوع  هو  املجال  هنا  يف  اليوم  نحتاجه  ما 
السياسية الكربى ودخولنا يف مرحلة التحول الدميقراطي وما يقتضيه ذلك من 
تعّدد وانفتاح عىل اآلخر وضامن حرية اإلبداع، وعىل هذا املرشوع أن يأخذ 
كذلك بعني االعتبار التطّور الكبري الذي عرفه النشاط اإلبداعي، كام أؤكد عىل 
كّل  إىل  والفكري  والنشاط  الثقافة  تصل  أن  وعىل رضورة  الالّمركزية  مسألة 

مناطق البالد.
* أنت رجل اقتصاد، نالحظ اهتامماتك الثقافية الواسعة فهل ميكن بسهولة 

الجمع بني االثنني الروح والعقل؟
- هذه العالقة بني الروح والعقل عىل النامذج الرياضية والفكرية والفنية هي 
الحصول عىل  إىل جيل عمل عىل  أنتمي  فأنا  إرث وجيل  نتيجة  الحقيقة  يف 
أعىل درجات العلم واملعرفة من جهة واهتم بالثقافة والجامل من جهة أخرى 
وكنا كثريا ما نتجادل حول آخر اإلبداعات التي قرأناها أو شاهدناها وكانت 
قاعات السينام واملرسح واملعارض أفيوننا اليومي وكانت يل الفرصة أن انتميت 
بالتغيري  بالفن وناضل ضّد االستبداد وآمن  الدراسة واهتّم  إىل جيل نجح يف 

والثورة عىل القديم.

الوضع االجتماعي والتهميش وعدم املساواة
 والفقر كلها عوامل تساهم يف تصاعد الرفض 

* حاوره أبو جرير رجل االقتصاد والثقافة حكيم بن حمودة لـ»الشعب«:

املهنية  تحمل خالل مسريته  اقتصاد  بن حمودة رجل  حكيم 
عديد املناصب يف عديد املنظامت الدولية واإلفريقية وتحمل 
الوزارة إثر الحوار الوطني الذي قاده الرباعي الراعي للحوار 
كام  دوليا.  دراسات  مكتب  اآلن  يدير  جمعة.  مهدي  برئاسة 
نرش عديد الكتب والدراسات واملقاالت. له كذلك اهتاممات 

بالثقافة واملرسح والسينام والفن والرياضة. 
التقته »الشعب« يف هذا الحوار.
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النادي  عىل  سهال  األخري  األسبوع  يكن  مل 
مل  النهايئ  إىل  الوصول  أن  فرغم  اإلفريقي، 
يكن متوقعا نظرا لبداية املوسم الصعبة التي 
عرفها إال أن الفشل يف الحصول عىل اللقب 
كان موجعا ألن اإلفريقي لعب بشكل جيد 
عىل  الحصول  من  قريبا  وكان  النهايئ  خالل 
اللقب ولكن ركالت الرتجيح منحت التتويج 
نلوم  أن  ميكن  وال  الصفاقيس،  النادي  إىل 
الفريق عىل ما قام به فقد اجتهد الالعبون 
عىل  حافظ  اإلفريقي  ولكن  الفني  واإلطار 
رصيده خاٍل من الهزائم يف األثناء فإن الحظ 
عانده يف األمتار األخرية، رغم أن هناك يقينا 
بأن كل ما حصل يف مسابقة الكأس مل يكن 
يف  قصوى  أهمية  له  أمرا  يكن  ومل  متوقعا 
اتفاق  انه حصل  النادي. من ذلك  حسابات 
بني يوسف العلمي واملدرب منترص الوحييش 

عىل االمضاء ملوسمني اثنني. 
وعادة ما يكون األسبوع الذي يعقب الدور 
أو  متوجا  الفريق  كان  سواء  مختلفا  النهايئ 
أن  إذ  تونس  يف  اللعبة  قانون  فهذا  منهزما 
يف  يدخل  واملنهزم  األفراح  يقيم  املنترص 
ولكن  رسيعا  منها  الخروج  يصعب  دوامة 
يف وضعية اإلفريقي فإن الوضع ال يستدعي 
إضاعة املزيد من الوقت فمن الرضوري غلق 
ملفات  عىل  والرتكيز  رسيعا  النهايئ  ملف 
يف  حاسمة  وستكون  وصعوبة  أهمية  أكرث 
العقود  متديد  ملف  وتهم  النادي  مصري 
ورفع عقوبة منع االنتداب تفاديا لعقوبات 
جديدة قد تجعل الفريق يعاين أكرث بسبب 
الفرق.  أو  الالعبني  مستحقات  خالص  عدم 
فال  اإلفريقي  يف  واضح  األولويات  ترتيب 
مجال للحديث عن صفقات جديدة إال بعد 
هذا  ويف  الالعبني.  عقود  متديد  ملف  غلق 

اإلطار فإن التوجه العام يقيض بأن يتم متديد 
دون  البقاء  يف  الراغبة  العنارص  كل  عقود 
متييز تكرميا ملا قامت به خالل النصف الثاين 
املوسم من تضحيات ومجهودات كبرية  من 
الرابطة  ضمن  البقاء  الفريق  يضمن  حتى 
للغاية  مهمة  العنارص  بعض  أن  كام  األوىل، 
وعاطف  الرشيف  وسيف  خليل  أحمد  مثل 
الدخييل وحمزة العقريب وال ميكن تعويضها 

رسيعا.
مع  األولية  االتصاالت  بعض  جرت  وقد 
أن  دون  ولكن  العنارص  هذه  من  عدد 
بحكم  جديا  رسميا  طابعا  املفاوضات  تتخذ 
من  أشهر  بعد  براحة  يتمتعون  الالعبني  أن 
يف  جعلهم  الذي  القوي  النفساين  الضغط 
موقف ال يحسدون عليه باملرة، نتيجة خوض 
البقاء  البطولة من أجل ضامن  13 نهائيا يف 

وهي تجربة قاسية بكل املقاييس.
مقرتحات  ستقدم  الهيئة  أن  نعتقد  وال 
السابقة  العقود  عن  تختلف  جديدة  عقود 
النادي  فوضع  املالية  املستحقات  بخصوص 
إضافة  جديدة  بتجاوزات  يسمح  ال  املادي 
إىل أن االمتيازات التي يحصل عليها عدد من 
الفرتة  الالعبني تفوق قدراتهم وإضافتهم يف 

املاضية.
أجل  من  املساعي  الهيئة  تبارش  مل  ولنئ 
وقع  التي  لألسباب  التمديد  ملف  حسم 
من  مينعها  مل  ذلك  فإن  البداية،  منذ  ذكرها 
ملف  غلق  أجل  من  املحاوالت  مبارشة 
العمل  ويرتكز  والعقوبات،  الكبرية  الديون 
عىل محورين األول يهم توفري املوارد املالية 
من أجل تغطية نسبة هامة من الديون من 
خالل السعي إىل الحصول عىل أقساط عقود 
اإلشهار التي ما زالت مل ترصف بعد وتحسني 

الحصول  محاولة  مع  األخرى  العقود  بعض 
دفعة  العقود  هذه  من  هامة  نسبة  عىل 

واحدة وعدم تقسيطها.
أّما املحور الثاين فيهم التفاوض مع عدد من 
عىل  مستحقاتهم  تقسيط  بهدف  الدائنني 
غرار ما حصل مع ملف الالعبني الكامريونيني 
وهي طريقة متكن اإلفريقي من حل مشكل 
العقوبات دون دفع كامل املبلغ مع سهولة 
وستعرف  األخرى.  األقساط  بقية  خالص  يف 
املفاوضات خالل الفرتة القادمة نسقا أقوى 
ما يجعل اإلفريقي ينهي هذا الكابوس ولكن 
يتوقعها  التي  بالسهولة  يكون  لن  امللف 
األخرى  القضايا  بعض  أن  خاصة  البعض 
من  تزيد  جديدة  أحكام  بشأنها  ستصدر 
موقف  يف  وتجعله  النادي  مشاكل  حجم 
نافذة  صعب ولكن هذه األحكام لن تكون 

بل ميكن استئنافها وربح بعض الوقت.
كام تّم االتفاق مع الالعبني الذين رفعوا قضايا 
وحصلوا  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  إىل 
إىل  االستئناف  جلسات  بتأجيل  أحكام،  عىل 
سيولة  توفري  حني  إىل  وذلك  الحق  وقت 
تسمح بالتوصل إىل اتفاق نهايئ وغلق امللف 
الذين  الالعبني  من  إيجابية  خطوة  وهي 

منحوا إدارة النادي وقتا إضافيا. 

النادي االفريقي 

موسمني  على  الوحيشي  مع  اتفاق 
وترتيب األولويات لتجاوز الصعوبات 

رغم توفر عرض سوداني مغٍر 

الياس الجالصي يف دائرة 
ضوء النجم 

الساحلي
 

باتت مسألة انتقال إلياس 
الجاليص إىل النجم الساحيل 

شبه محسومة، رغم توفر عرض 
مغر صادر عن ناد سوداين 

نقول هذا ما مل تطرأ أية 
مفاجآت فإن الالعب سيوقع 

عقدا يربطه بفريقه الجديد بداية من املوسم املقبل، خاصة يف ظل 
التقارب الكبري يف وجهات النظر بني مختلف األطراف.

ويف الحقيقة فقد بدأ اهتامم النجم بالتعاقد مع صانع ألعاب 
االتحاد املنستريي منذ منتصف املوسم املايض، بل إن الالعب كان 
قريبا للغاية من التوقيع لفريق جوهرة الساحل يف تلك الفرتة لوال 
متسك املدرب السابق لالتحاد لسعد الشايب بخدماته مبا أن الفريق 

كان يف ذلك الوقت يراهن بقوة عىل التأهل إىل دور مجموعات 
كأس »الكاف«. ولنئ فشلت املفاوضات يف تلك املرحلة إال أن 
مدرب النجم الساحيل لسعد الدريدي كان من أكرث الداعمني 

لفكرة التعاقد مع الجاليص بعد أن سبق له تدريبه مع االتحاد 
املنستريي منذ أكرث من موسمني.

وجدي كشريدة يف فرنسا
سافر الظهري األمين للنجم الساحيل وجدي كرشيدة إىل فرنسا من 

أجل إنهاء االتفاق مع نادي سانت إتيان، وأكد مصدر خاص أن 
الالعب اتفق مع الفريق الفرنيس عىل مختلف الجوانب التي تهّم 

تعاقده مع الفريق، وسيخضع للفحص الطبي الرضوري قبل إمضاء 
العقد الذي سريبطه بواحد من أفضل الفرق الفرنسية عىل مّر 

التاريخ.
ورغب كرشيدة بشدة يف خوض تجربة أوروبية منذ املوسم الفارط 

عندما كان قريبا من التعاقد مع نادي نانت الفرنيس، ولكّن إدارة 
النجم رفضت صيغة املقرتح املقدم من »الكناري« باعتبار أنّه ال 

يتامىش مع انتظارات الفريق وخاصة من الناحية املادية إذ رغب 
يف الحصول عىل خدمات كرشيدة يف نطاق اإلعارة دون إجبارية 

رشاء العقد الحقا، ومبا أن النجم كان معنيا بسباق دوري األبطال 
فقد رفض خسارة أهم العب يف منظومته الدفاعية دون مقابل 

مايل خاصة وأن الفريق ال ميكنه التعاقد مع أي العب جديد مكانه 
بعد غلق سوق االنتقاالت يف تونس وغلق القامئة اإلفريقية.وما مل تحصل مفاجأة من الحجم الثقيل فإن كرشيدة 
سيميض عقدا ملدة 3 مواسم مع سانت إتيان الذي سيستفيد من امتالك الالعب التونيس جواز سفر فرنيس مبا أنّه 

تكّون يف فريق نيس وهذا يعني أنه لن يقلص حصة الفريق من الالعبني األجانب.
ويتامىش أسلوب كرشيدة مع الدوري الفرنيس فهو العب رسيع وقادر عىل تقديم اإلضافة يف الهجوم إضافة إىل 

أنّه قادر عىل التأقلم مع طريقة 4ـ4ـ2 وطريقة 3ـ4ـ3 وهي من الخصال التي تجعل كل الفرق ترغب يف ضم 
العبني مبثل هذه امليزات وهذه التجربة ستفيد املنتخب الوطني كثريا يف قادم املواعيد باعتبار أن كرشيدة قد 

ينجح يف رفع مستواه الحقا.

مرتضى بن 
ونّاس يتعاقد 

مع قاسم باشا 
التّركي

أمىض الظّهري 
األيرس للّنجم 

الّساحيل 
مرتىض بن 

ونّاس رسميّا 
عقد انتقاله 

إىل نادي 
قاسم باشا 

الرّتيك ملّدة 3 مواسم يف صفقة انتقال 
حّر. مرتىض بن ونّاس يف سّن 27 عاما 
يخوض أّول تجربة احرتافيّة من بّوابة 
البطولة الرّتكية. وهو خروج آغضب 
آهل النجم الساحيل ألن مرتىض كان 
يحظى باهتامم كل املحيطني بعائلة 

النجم الساحيل.

املكتب  أن  صحفية  تقارير  كشفت 
القدم  لكرة  االفريقي  لالتحاد  التنفيذى 
السوبر  بطولة  تدشني  يعلن  سوف 
 2021 املقبل  املوسم  من  بداية  االفريقي 
 16 له  املحدد  االجتامع  خالل   2022  /
يف  البيضاء  الدار  مبدينة  الجاري  جويلية 

املغرب.
الضوء  الكاف  رئيس  موتيسيبي  وتلقى 
الفيفا  رئيس  انفانتينو  جياين  من  األخرض 
مادية  بإيرادات  البطولة  تدشني  بشأن 
مشاركة  األكرث  األندية  فيه  تشارك  كبرية 
السنوات  يف  القارية  باأللقاب  وتتويجا 

األخرية. 
شكل  عىل  اآلن  حتى  الكاف  يستقر  مل 
ولكن  اآلن  االفريقي حتى  السوبر  بطولة 
أقوى 20  أن يضم  تتوقع  األولية  التقارير 
فريًقا ىف القارة، عىل أن يحصل البطل عىل 

20 مليون دوالر.
إىل حد اآلن تم تحديد مشاركة ثالثة فرق 

من أقوى أربع دوريات يف القارة كالتايل:
- مرص )ثالثة فرق مشاركة(

- املغرب )ثالثة فرق مشاركة(
- تونس )ثالثة فرق مشاركة(

- جنوب افريقيا )ثالثة فرق مشاركة(

في الدار البيضاء يوم 16 جويلية 

شروط تحديد الفرق و 3 أندية من تونس 
واملغرب ومصر 

في األولمبي الباجي 

31 العبا يف الرتبص األول بضاحية الزهراء 
بالعاصمة  الزهراء  تربص  يف  للمشاركة  العبا   31 إىل  الدعوة  اللييل  شهاب  املدرب  وجه 

والذي ميتد بني 5 جويلية و 11 جويلية، ويف ما ييل قامئة الالعبني:
وسيم  جديد(،  )منتدب  الجبايل  زياد  الهاممي،  لسعد  العمدوين،  قيس  املرمى:  حراسة 

الغزي، محمد عزيز النسيبي.
أسامة  املهذيب،  صالح  محمد  الله،  جاب  أمني  تراوري،  محمدو  أغبوزو،  كلويس  الدفاع: 
السهييل، إسكندر الشيحي، محمد عزيز الجربي، هاشم القرامي، صديق املاجري، ضياء 

الدين الجويني )منتدب جديد(.
وسط امليدان: حسني بن يحي، محمد أمني الجريب، زيدان املرشقي، بالل املحمدي، أيوب 

بن فرج، محمد عزيز املاكني، أنور الجويني.
الهجوم: جاك بيسان، عبد الرحامن الحنيش، شهاب الجبايل، أمني الحبويب، وسيم الشيحي، 

شادي املحمدي، أسامة بن معمر، رؤوف النفزي، محمد عزيز الطبويب.
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للناشئني  العربية  البطولة 
من  بتونس  الطائرة  للكرة 

5 اىل 16 اوت 2021 
الجامعة  األصاغر بني  العربية ملنتخبات  البطولة  تنظيم  اتفاقية  إمضاء  تم 
واالتحاد  الفالح  فراس  رئيسها.  ممثلة يف شخص  الطائرة  للكرة  التونسية  
السيد  العريب  لالتحاد  العام  االمني  ممثله  الطائرة يف شخص  للكرة  العريب 
جهاد خلفان الذي كان مرفوقا بالسيد فراس الحلواجي األمني العام املساعد 

بعد ان متت معاينة القاعة ومكان اقامة الوفود. 
البطولة ستجرى من 5 اىل 16 اوت 2021 بتونس وبقاعة مكيفة الحتضان 

فعاليات البطولة. 
املنظم  البلد  تونس  وهي:  مشاركتها  اعلنت  بلدان   7 فإن  اآلن  حد  واىل 
أن  املتوقع  ومن  والعراق  واألردن  وقطر  والسعودية  والكويت  والبحرين 
يرتفع عدد املشاركني باعتبار ان آخر موعد للتسجيل حدد يوم 20 جويلية 

.2021
للتذكري ان البطولة السابقة دارت باالردن وفازت بها مرص وتونس متّوجة بـ 

3 بطوالت )1992 - 1996 و 2009(.

ملف جديد يطفو على ساحة االحداث 

انا يقظ، عادل الدعداع  والعدالة على املحك
قام قايض التحقيق باملحكمة اإلبتدائيّة بنب عروس بإصدار بطاقة 
للنادي  الحايل  والرئيس  النهضة  حركة  يف  القيادي  ضّد  جلب 
الريايض لحامم األنف السيّد عادل الدعداع يف إطار قضيّة تحيّل 

منشورة ضده. 
تم هذا القرار تبعا لعدم استجابة العضو السابق مبجلس شورى 

املركزيّة  الفرقة  الستدعاء  النهضة،  حركة 
مام  مناسبتني،  يف  عروس  بنب  الوطني  للحرس 
بطاقة  إصدار  إىل  املختّصة  السلط  اضطر 
التهم  حول  بأقواله  اإلدالء  عىل  إلجباره  جلب 
بتقديم  الدعداع  قام  وقد  هذا  إليه.  املنسوبة 
مطلب الستجالب القضيّة إىل محكمة التعقيب 
التهرّب من الخوض يف األبحاث  بتونس، ملزيد 

والتحقيقات ومزيد تعطيل مسار التقايض.
وقد سبق للمنظّمة يف شهر جوان 2020 القيام 
بالسيّد  الّمتعلق  امللف  حول  تحقيق  بنرش 
املقاولني  أحد  يتهمه  الّذي  الدعداع  عادل 

بالتحيّل عليه بعد أن وعده بالتوّسط لدى الخزينة العامة للدولة 
وذلك لسحب غرامة انتزاع عقار لفائدة ورثة مالكه األصيل. وقد 
هذه  اسداء  لقاء  ماليا  مقابال  النهضة  حركة  يف  القيادي  اشرتط 
مليوين  قيمتها  بلغت  الورثة  من  شيكات  بتسلّم  وقام  الخدمة، 
دينار، مضمنة باعرتاف كتايّب منه، و قد تّم عقد اتّفاق بينه وبني 

أحد الورثة يفيض بتسليمه 5 ماليني دينار يف حال تحّصلهم عىل 
»غرامة اإلنتزاع«. هذا باإلضافة إىل ما تسلمه من قبل الشايك من 

أموال تتمثل يف مبلغ مايل هام متويال لحملته اإلنتخابية وشقة.
لن  الدعداع  عادل  السيّد  وعود  أن  إىل  بعد  فيام  الشايك  تفطن 
ال  و  ادعى  كام  أموال  ايداع  وثيقة  ال  لعدم وجود  نظرا  تتحقق 
جعله  مام  املنتزع،  للعقار  ملكية  شهادة  حتى 
يطالب باسرتجاع أمواله، مقابل رفض السيّد عادل 
الدعداع عىل الرغم من أنه تحصل عليها كعمولة 
القضاء  املترضر إىل  اساسا. لجأ  بها  وساطة مل يقم 
منذ مارس 2019 مدركا أنه سيواجه صعوبات نظرا 
لكونه يخاصم شخصيّة سياسيّة معروفة وتنتمي إىل 
الحزب الحاكم، حتى انّه تعرض لعديد الضغوطات 

والتدخالت لعرقلة مسار التحقيق.
لـــــــــــذا يهمنا، نحن منظّمة أنا يقظ، أن نؤكّد 
السياسيّة  األطراف  جميع  انسحاب  رضورة  عىل 
من التدخل يف هذا امللف بأي شكل من األشكال، 
هو  الّذي  العادلة  املحاكمة  ملبدأ  وضامنا  العدالة  لسري  إحرتاما 
من حق السيّد عادل الدعداع الّذي يتمتع بقرينة الرباءة ويجدر 
صفته  عن  النظر  بغض  مبساواة  املتقاضني  كسائر  معه  التعامل 

وانتامءاته الحزبيّة أو الرياضيّة.

رياض مقداد ينسحب من الهيئة 
التسيريية للنادي البنزرتي

التسيريية  الهيئة  رئيس  مقداد  رياض  أكد 
املتخلية، بأن األجواء مل تعد تحتمل لذلك خرّي 
كان  أنه  إىل  الحد، مشريا   التوقف عند هذا 
ملواصلة  الهيئة  مكونات  باقي  مع  مستعدا 
للهيئة  النيابية  الفرتة  نهاية  حتى  مهامهم 
الحالية يف جانفي 2023 من خالل التفويض 
النادي  رئيس  منه  مكنه  الذي  القانوين 
األمور  لكن  السعيداين  السالم  عبد  املنتخب 
مل تجر كام يشتهي ووجد أمامه العديد من 
الوقوف  الجميع عن  أهمها عزوف  العراقيل 
إليه  املساعدة  يد  ومد  ناديهم  جانب  إىل 
حيث كان الجميع تقريبا يرغب يف اإلطاحة 
الذي  السعيداين  السالم  عبد  النادي  برئيس 
بدوره ال توجد لديه النية يف تقديم استقالته.

عىل  قادرا  يعد  مل  مقداد  فإن  عليه  وبناء 
تحمل أعباء الفريق يف مثل هذه الظروف ال سيام وأن االنقسامات أصبحت تنخر جسد 
الفريق  االلتفاف حول  وغياب  األنانية  تواصل مامرسات  أنه يف ظل  إىل  الفريق، مشريا 
فإن العواقب ستكون كارثية وهو من موقعه ال يريد أن يكون طرفا يف هدم كيان هذا 
الرصح الكبري. وأمام قرار رياض مقداد ونظرا لغياب بوادر مشجعة لتنظيم جلسة عامة 
انتخابية يف القريب العاجل يف ظل عدم وجود الرغبة يف تحمل املسؤولية من أي طرف 
عبد  الحايل  الرئيس  فإن  املستويات،  النادي عىل جميع  يعيشها  التي  الضبابية  وبسبب 
لكل  الذي سيضع حدا  التوافقي  الحل  توفري  السعيداين سيواصل مهامه إىل حد  السالم 
اإلشكاليات اإلدارية املطروحة حتى ال يشهد الفريق فراغا تسيرييا قد يؤدي باألمور إىل ما 
ال يحمد عقباه، وبالتايل فإن الدعوة من طرف كبار النادي إىل جلسة توافقية بني جميع 
األطراف ووضع مصلحة النادي فوق كل اعتبار أصبحت ملحة حتى يتم وضع النقاط عىل 
الحروف ويتحمل كل طرف مسؤوليته التاريخية يف ما سيقع ألحد أعرق الفرق التونسية 

يف املوسم الريايض القادم.

سيف الدين 
الجزيري يواصل مع 

الزمالك  
قررت اللجنة املكلفة بإدارة الزمالك، تفعيل عقد سيف الدين 

الجزيري مهاجم الفريق املعار من املقاولون العرب.
وانضم الجزيري إىل صفوف الزمالك خالل فرتة االنتقاالت الشتوية 
معارا من املقاولون العرب، وتضمن العقد بند يتيح للنادي األبيض 

رشاء عقد الالعب قبل نهاية فرتة اإلعارة مقابل 12 مليون جنيه 
مرصي.

ويقتيض العقد الجديد أن يستمر الجزيري مع الزمالك ملدة 3 سنوات أخرى وينتهي عقده مع نهاية عام 2024. وشارك الجزيري يف 16 
مباراة بقميص الزمالك هذا املوسم، 13 منها يف البطولة و3 يف كأس مرص، وسجل خاللهم هدفني وصنع متريرتني حاسمتني.

لوك ايميل مدربا جديدا للملعب التونسي
أعلن امللعب التونيس عن تعاقده مع املدرب البلجييك لوك 

امييل. وسبق للمدرب البلجييك ان خاض تجربة سابقة يف البطولة 
التونسية موسم 2014 - 2015، مع الشبيبة الرياضية القريوانية. 

وخاض املدرب البلجييك صاحب الـ 61 عاما، عديد التجارب 
يف الدوري البلجييك، كام درب مولدية وهران الجزائري، طالئع 

الجيش املرصي، املريخ السوداين، ونادي النرص العامين. ويف ما ييل 
كامل االطار الفني الجديد:

مدرب: لوك امياييل ومساعد أول: ماجد الربينيص ومساعد ثان: 
امري الدريدي ومساعد ثالث مكلف بالفريق الثاين: طارق الزيادي 

ومعد بدين: ياسني بن سعد ومدرب الحراس: عثامن الخزري.
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هالل الشابة يرفع قضية جديدة لدى التاس ضدّ جامعة كرة القدم
بعد أن استنفدنا كّل حلول الّداخل وأمام تواصل صمت الّدولة من أعىل 
الريايض  العام  املرفق  تسيري  عىل  املرشفة  الوزارة  اىٕل  فيها  الّسلطة  هرم 
عىل تغّول وتعّنت رئيس جامعة كرة القدم بارٕصاره املفضوح عىل إعدام 
جمعيّة رياضيّة تونسيّة يف تحّد صارخ لقرارات العدالة الّرياضيّة الّدوليّة، 
مل يكن لنا بّد من اللجوء مرّة أخرى للقضاء الدويل بحثا عن عدالة يبدو 
أنها ال ولن توجد اإلّ هناك... فقمنا مثلام هو معلوم يوم 30 جوان املايض 
بتقديم مطلب يف الطعن لدى »التاس« ضّد قرار املكتب الجامعي ليوم 

مل  والذي  وقتيا  الشابة  هالل  نشاط  بإيقاف  القايض   2020 ديسمرب   30
التّاريخ كام  اىٕل حّد هذا  القانونية  الّصيغ  تقتضيه  مثلام  به  إعالمنا  يقع 
النظر  قبل  القرار  تنفيذ هذا  الدعوى مبطلب معلّل الٕيقاف  أرفقنا هذه 
يف االٔصل قبل أن نتلّقى اليوم 6 جويلية رّدا رسميّا من املحكمة الرياضيّة 
الّدوليّة أخطرتنا فيه باستالم عريضة الطعن وبتوجيه نسخة منها بجميع 
املراسلة  يف  الدوليّة  املحكمة  أشعرت  كام  املستأنف ضّدها  اىٕل  مرفقاتها 
نفسها جامعة كرة القدم بتلقيها طلبا يف إيقاف التنفيذ من هالل الشابّة 

وعليه  أيّام...  العرشة  يتعّدى  ال  أجل  يف  منه  موقفها  تحديد  اىٕل  ودعتها 
ميكن التّأكيد بكّل ثقة وتفأول أنّنا ننتظر قرارا إيجابيّا من »التّاس« يف حيّز 
قد ال يتجاوز مداه االٔسبوعني القادمني... لذلك نطمنئ أحباءنا أن الهالل 
ناسيونال هو واقع نعيشه كل يوم ونسعى اىٕل تأكيده من خالل حرصنا 
عىل تأهيل فريقنا من جميع النواحي وإعداده للمنافسة بقّوة عند بداية 

االستحقاق القادم.

رئيس جديد ألمل حمام سوسة
تتسارع األحداث داخل أمل حامم سوسة ومرة أخرى ويف ظرف وجيز يحصل تغيري  عىل مستوى رئاسة االمل. ففهمي النيفر بعد تحقيق الصعود للرابطة 
1٬ انسحب تاركا مكانه للهادي لطيفة الذي مل يتحمل جسامة املسئولية وأعلن بدوره االنسحاب لتقع الدعوة لجلسة عامة استثنائية انتخابية تّم تحديد 
موعدها رسميا يوم 16 جويلية الجاري. مبدئيا٬ قامئة وحيدة برئاسة محسن سايس مرشحة لتويل املسئولية ويقع اإلعداد حاليا لوضع اللمسات األخرية عىل 

تركيبتها النهائية.
وقد انطلقت التامرين يوم غرة جويلية ويف ما ييل الرتكيبة الكاملة لإلطار الفني لألمل الريايض بحامم سوسة )أكابر(: رفيق املحمدي: مدرب أول وبالل 

باشوش: مساعد  وإسكندر القردبو: مساعد ومعز سالمة: معد بدين ومحمد بلحاج عيل: معد بدين ومراد الساملي: مدرب حراس.

نادي الروضة السعودي 
يتعاقد مع بالل املحسني
أعلن نادي الروضة لكرة القدم عن تعاقده مع املدافع الدويل بالل املحسني.

وسبق لبالل املحسني )33 عاما( ان لعب عىل التوايل يف اندية ساوثاند يونايتد 
وايبسويتش تاون )انقلرتا( وغالسغو رنجرز )اسكتلندا( وانجي وباريس اف يس )فرنسا( 

والنجم الساحيل ودوندي يونايتد )اسكتلندا( وباناشاييك )اليونان( وغرميبيس تاون 
وبارنيت )انقلرتا(.

يذكر أن نادي الروضة الذي يدربه ماهر القيزاين أنهى بطولة املوسم املايض يف املركز 
الخامس للمجموعة الثانية لبطولة الدرجة الثانية السعودية لكرة القدم.

قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 
17 سنة

تونس يف 
املجموعة الثالثة 

أسفرت نتائج قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة 
التي سيقع تنظيمها باملغرب من 29 جويلية إىل 15 أوت 

2021 عن املجموعات التالية 
+ املجموعة األوىل: املغرب والسعودية والكويت وفلسطني

+ املجموعة الثانية: الجزائر واإلمارات وليبيا وجيبويت
+املجموعة  الثالثة: تونس والعراق واليمن وموريتانيا
+ املجموعة الرابعة: مرص والبحرين والصومال ولبنان

وتم إجراء القرعة يف حضور النائب الرشيف لسمو رئيس 
االتحاد العريب لكرة القدم األستاذ محمد روراوه والدكتور 

رجاء الله السلمي األمني العام.
يذكر أنه يشارك يف البطولة منتخبات املغرب والبحرين 

وتونس والجزائر وجيبويت والسعودية والصومال والعراق 
وفلسطني والكويت ولبنان وليبيا ومرص واإلمارات 

وموريتانيا واليمن.
وكانت النسخة األوىل من بطولة كأس العرب تحت 

17 عاًما بدأت يف عام 2011 يف ضيافة السعودية، وفاز 
املنتخب السعودي بلقبها آنذاك.

اولى انتدابات 
هالل الشابة 

عبد السالم 
الحالوي 

العائد من 
السعودية 

يمضي 
أنهت إدارة هالل الشابة أوىل 

التعاقدات بانتداب الحارس 
السابق لنجم املتلوي عبد 

السالم الحالوي ملّدة موسمني 
قادما من تجربة يف البطولة 
السعوديّة يف صفوف نادي 

أحد.

إدارة هالل الشابة تشكر وقفة 
أحباءها واملتضامنني 

معها أمام الفيفا 
توّجه رئيس هالل الشابة السيد توفيق املكرش أصالة عن نفسه 

ونيابة عن كل أحباء هالل الشابة واملتضامنني معها بأسمى 
عبارات التقدير والعرفان لكل من ساهم من بعيد أو من قريب 

يف إيصال صوت الشابّة ويف التّعريف بقضيتها العادلة أمام 
الهياكل الّرياضيّة الدوليّة.. إدارة الهالل وإذ تثّمن ما تجّشمه 

أحباء الهالل يف الخارج من مشاق وإذ تكرب أيضا إسهامات كل 
املتعاطفني معها من أنصار الفرق االٔخرى يف دعم ونرصة قضيتها 
التي هي يف االٔصل قضيّة الرياضة التونسيّة فإنّها تعدهم بالبقاء 
دوما عىل العهد ملواصلة الّنضال بكل الطرق املرشوعة اىٕل حني 

اسرتداد كل ما سلب من فريقها دون وجه حّق.

خلية أحباء هالل 
الشابة تصدر بالغا 

الفاضح  النية  وسوء  القدم  كرة  جامعة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  بعد 
انتهاج سياسة  الشابة ومواصلته  تجاه قضية هالل  الجامعي  للمكتب 
الهروب اىل األمام ورضب عرض الحائط بأخالقيات الرياضة وبالقرارات 
الدولية واإلمعان يف التنكيل بجمعيتنا ومحاولة اعدامها مجددا.. تعلم 
تبقى  لن  انها  الريايض  العام  الرأي  الشايب  الريايض  الهالل  أحباء  خلية 
جامعة  رئيس  له  يخطط  ما  أمام  الصمت  تلتزم  ولن  األيدي  مكتوفة 
الكرة وستنطلق يف سلسلة من التحركات محليا وجهويا ووطنيا دفاعا 

عىل الحق املسلوب.
قلب  يف  جويلية   24 يوم  ستكون  الكربى  التحركات  أوىل  أن  وتؤكد 
العاصمة حيث سينتظم اجتامع لرؤساء أندية الرابطة املحرتفة األوىل، 
الباطل  ضّد  الحق  مع  الوقوف  إىل  الرياضية  الجامهري  بكل  وتهيب 
علنا  الرياضية  والديكتاتورية  الظلم  ضّد  حربها  يف  الشابة  ومساندة 

وليس رّسا.
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   المؤتمر  االستثنائي غير االنتخابي

صور للذاكرة من المؤتمر  االستثنائي بسوسة
عدسة منترص العكرمي

*األخ منعم عمرية يتحدث إىل األخ حسان اليحمدي بحضور األخ جامل الهاين

*حديث الذاكرةواملذكرة بني األخوين أنور بن قدور وفاروق العياري *األخ سامي الطاهري: إنشاء الله كل مؤمتراتنا أفراح

غري  االستثنايئ  املؤمتر  كان 

8و9و10  أيام  املنعقد  االنتخايب 

مبا  املقاييس  بكل  إستثنائيا  بسوسة 

الكربى  النقابية  العائلة  جمع  أنه 

األسايس  القانون  من  فصول  لتنقيح 

ومتامشيا  متطورا  يكون  حتى 

تونس  تعيشها  التي  املرحلة  وطبيعة 

منذ الثورة،

املؤمتر  أيام  حرضت  الشعب 

وكانت هذه الصور التي تؤرخ ملرحلة 

هامة يف تاريخ االتحاد العام التونيس 

للشغل ولألجيال املتعاقبة

* األخ بشري السحباين :قوتنا يف لحمتنا وتواصلنا*عميد النقابيني األخ مصطفى املديني يف دردشة خاصة مع رئيس املؤمتر األخ عبد الله العيش

*حضور الفت من كل القطاعات والجهات * األخ حسني الشارين يف إشارة خاصة مع األخ كامل السايحي تحت أنظار األخ عباس الحنايش


