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النقابيون يفتتحون مؤتمرهم الخامس والعشرين

األخ األمين العام في افتتاح المؤتمر 25 لالتحاد العام التونسي للشغل

هذه رسالة مؤتمر االتحاد إىل الرئيس واألحزاب واملنظمات الوطنية 
واإلعالم والقضاة واملجتمع املدني للتدارك قبل فوات األوان
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كلمة األخ األمين العام لالتحاد العام التونسي للشغل في إفتتاح المؤتمر 25

الّسيدات والّسادة ضيوف املؤمتر،
الرّفيقات والرّفاق من الّنقابات الّصديقة والّشقيقة،

األخوات املؤمترات واإلخوة املؤمترين،
الحضور الكريم،

تحّية طّيبة،
من  وموتانا  شهدائنا  ارواح  عىل  أترّحم  أن  البداية  يف  يل  اسمحوا 
اإلجالل  كلذ  فلهم  والعسكريني  واألمنيني  والسياسيني  النقابيني 

والوفاء
األعزّاء  بضيوفنا  بالرتحيب  النقابيني  كافة  وباسم  باسمي  وأترشّف 
من الّنقابات الّصديقة والّشقيقة ومن ممّثيل رشكائنا االجتامعيني 

وأصدقائنا من املجتمع املدين واإلعالميني،
االتّحاد  ومناضيل  ومناضالت  واملؤمترين،  املؤمترات  بكاّفة  أرّحب 
الّتونيس  العام  االتّحاد  وإطارات  وأعوان  للّشغل  الّتونيس  العام 

للّشغل.
للّشغل  الّتونيس  العام  لالتّحاد  والعرشون  الخامس  املؤمتر  ينعقد 
بصفاقس املدينة العريقة يف الّنضال الّنقايب والوطني الّتي أفرزت 
ثلّة من خرية نقابيي االتّحاد العام الّتونيس للّشغل طيلة محطّاته 
الفّذ  والّنقايب  الّراحل  الّزعيم  املؤّسس  رأسهم  وعىل  الّنضالية 
الّشهيد فرحات حّشاد والزعيم النقايب الراحل الحبيب عاشور رائد 

االستقاللية.
القانون  لتطوير  املقرتحات  من  جملة  يف  للّنظر  مؤمترنا  يلتئم 
ق فيها وحوار واسع حولها  األسايس للمنظّمة ومواصلة نقاش معمَّ
األغلبية  مبصادقة  حظيت  مضامني  هي  النقايب...  املنتدى  خالل 

املطلقة من نواب املؤمتر االستثنايئ.
األخوات واإلخوة،

الوعي  شديدة  للّشغل  الّتونيس  العام  االتّحاد  قيادة  كانت  لقد 
إليها  أوكلها  التي  املهام  إنجاز  عىل  وحريصة  املسؤولية  بجسامة 
يساعد  مبا  الداخيل  البيت  تحصني  مزيد  رأسها  وعىل   ،23 املؤمتر 
عىل إعادة هيكلة املنظّمة وترسيخ عملها كقّوة اقرتاح يف مختلف 

القضايا الوطنية املطروحة.
يف  تتمّثل  إنسانية  أزمة  وقع  عىل  الوطنية  املجموعة  عاشت  لقد 
بلدان  كسائر  بالدنا  اجتاحت  التي  الوبائية  كورونا  جائحة  تفّش 
وطورا  الصحّي  الحجر  مبالزمة  تارة  الجميع  عىل  وفرضت  العامل 
اللّعني، ماّم زاد يف تعميق األزمة االقتصادية  الوباء  بالّتعايش مع 
بشكل غري مسبوق يف تاريخ تونس كانت لها تداعيات اجتامعية 

وخيمة يصعب تقديرها عىل املدى 
القريب واملتوّسط. 

االعتبار  أعادت  الجائحة  إن 
وللمسألة  الكوين  اإلنساين  للبعد 
املحورية  أهّميتهام  االجتامعية 
العمومية  الّسياسات  كّل  يف 
غّيبها  أن  بعد  الكربى  والّتوّجهات 
التسلّط  ونزعة  الرأساميل  الجشع 

واالستبداد.
كام بدأ اإلقرار تدريجيا بظهور عامل 
ما بعد كوفيد- 19 وهو ما يتطلّب 
الجذرية  املراجعات  من  العديد 

يف  أو  واالجتامعية  الّثقافية  واملفاهيم  القيم  مستوى  يف  سواء 
مستوى العالقات واألولويات ومناهج التفكري والعمل والتقييم.

مناضالت ومناضيل االتّحاد العام الّتونيس للّشغل،
الّدفع  عىل  للّشغل  الّتونيس  العام  االتّحاد  قيادة  حرصت  لقد 
الحوار  تكريس  وعىل  الّدميقراطي  االنتقال  مسار  استكامل  نحو 
الحقيقية،  والّتشاركية  والفّعال  والّشّفاف  املسؤول  االجتامعي 
إضافة إىل العمل مع الرّشكاء االجتامعيني، وكُلّلت الجهود بالّنجاح 
يف استصدار القانون املحدث للمجلس الوطني للحوار االجتامعي 

واألوامر الرّتتيبية املنظّمة لعمله.
العالقة  الهاجس املتواصل للمنظّمة هو إعادة صياغة قواعد  كان 
مبا  اإلنسانية  قيمته  للعمل  تعيد  حقوقية  مقاربة  وفق  الّشغلية 

واحرتام  االجتامعية  والحامية  الكايف  والّدخل  القاّر  الّشغل  يكرّس 
العام  االتّحاد  رسم  حيث  الدولية،  العمل  ومعايري  النقايب  الحّق 
الشغلّية  العالقات  منظومة  ملراجعة  عمل  خطّة  للّشغل  الّتونيس 
وإرساء ثقافة الحوار االجتامعي الجّدي واملسؤول داخل مختلف 
بعض  لدى  الواضح  الّسعي  رغم  الفساد،  ومقاومة  املؤّسسات، 
إصدار  يف  مؤّخرا  تجىّل  كام  االجتامعي  الحوار  لنسف  األطراف 
رئاسة الحكومة املنشور عدد 20 الّذي رضب كّل أسس الّتشاركية 
مرّة  للّشغل  الّتونيس  العام  االتّحاد  ويشّدد  الجامعية،  واملفاوضة 
الحوار  وتكريس  الّتشاركية  املقاربة  اعتامد  رضورة  عىل  أخرى 
تنموي جديد  منوال  وبلورة  املذكور.  املنشور  االجتامعي وسحب 
عىل  يساعد  مبا  االجتامعي  الحوار  قاعدة  عىل  وعادل  مستدام 
االجتامعية  الفئات  أوضاع  وتحسني  رة  املفقَّ بالجهات  الّنهوض 

الَهّشة، ويعيد الّثقة للّتونسيات والتونسيني يف املستقبل.
األخوات املؤمتِرات، اإلخوة املؤمتِرون،

واألمنية  واالقتصادية  واالجتامعية  الّسياسية  األوضاع  دّقة  رغم 
بني  وطنية  إدارية  هيئة   24 انعقدت  االستثنايئ  الصّحي  والوضع 
والوضع  العام  السيايس  باألساسالوضع  تناولت  واستثنائية  عادية 
االجتامعية  واملفاوضات  للمنظمة  الداخيل  والوضع  العام  النقايب 
وتنقيح النظام الداخيل للمنظمة، أّما االستثنائية فقد حّتمها أحيانا 
الوظيفة  ألعوان  األجور  يف  الّزيادة  حول  املفاوضات  سري  تعطّل 

العمومية والقطاع العام.
مجمل  استعراض  تّم  حيث  لالتحاد،  الوطني  املجلس  انعقد  كام 
وامللّفات  القضايا  وتدارس  النقايب  األداء  وتقييم  املّنظمة  نشاط  
تجاوز  املطلقة عىل رضورة  باألغلبية  املصادقة  إىل  انتهاًء  النقابية 
انتخايب للغرض  القانون األسايس وَعقد مؤمتٍر استثنايئ غري  هّنات 
مفهوم  تكريسا  األسايس  القانون  تنقيح  مهّمة  خاّصة  إليه  تُوكَل 

استقاللية القرار الّنقايب وتقوية اللّحمة الداخلية.
وتجسيام لالئحة الّداخلية للمجلس الوطني، انعقد املؤمتر االستثنايئ 
غري االنتخايب الرابع والعرشين، حيث شهد نقاشا ثريا قّدم خالله 
النواب وجهات نظرهم يف ما يتعلّق بالنشاط النقايب واإلشكاليات 
املطروحة وطنيا ونقابيا كام أبدوا آرائهم بككّل شفافية ودميقراطية 
للمنظّمة،  األسايس  القانون  عىل  إجراؤها  املزمع  الّتنقيحات  يف 
عىل  املطلقة  باألغلبية  واملصادقة  بالّنجاح  املؤمتر  أعامل  ولتكلّل 

الّتنقيحات الواجب إدراجها.
كل  وتّم متكني  مهاّم  نقابيا  نشاطا  القطاعات  مختلف  عرفت  كام 
القطاعات من عقد هيئاتها اإلدارية بغاية تدارس جملة املشاكل 
املطروحة واتّخاذ القرارات املناسبة حول األشكال الّنضالية املمكنة 

لتلبية مطالبها.
كام شهدت مختلف جهات البالد عديد التحركات الّشعبية للمطالبة 
وقد  العمومية،  الخدمات  مستوى  وتحسني  والّتشغيل  بالتنمية 
لعبت االتّحادات الجهوية دورا محوريا يف تأطري هذه االحتجاجات 

هذه رسالة املؤمتر إىل  رئيس الدولة
 واألحزاب واملنظامت  والقضاة واإلعالميني
واملجتمع املدين للتدارك قبل فوات األوان
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انعقدت  اإلطار  واملواطنني، ويف هذا  ل  العماّ مطالب  فاع عن  والداّ
للغرض هيئات إدارية جهوية ومجالس جهوية واجتمعات إطارات، 
صت الهيئات اإلدارية الجهوية األخرية يف كلاّ الجهات دون  وقد خصاّ

استثناء ملناقشة لوائح املؤمترومزيد إثرائها. 
األخوات واإلخوة،

الناّقابيات  من  متعاقبة  أجياال  راود  لحلم  وتجسيدا  استجابة 
د عيل،  وع يف إعادة بناء دار االتاّحاد بساحة محماّ والناّقابيني، تماّ الشاّ

وتثبيت ملكية االتاّحاد ألبرز العقارات التي تأوي اليوم مقراّاته.
حوكمة  بتطوير  فائقة  عناية  املنظاّمة  أولت  آخر،  صعيد  وعىل 
التاّرصاّف وترشيد نفقاتها وبجرد املمتلكات والتاّخطيط االسرتاتيجي 
ضمنا لشفافية األداء اإلداري واملايل وتكريسا ملقتضيات الحْوكمة 

شيدة. الراّ
اإلخوة واألخوات،

ور الوطني لالتاّحاد العام  تطبيقا للوائح املؤمتر 23 وبالتاّوازي مع الداّ
ي حتاّمته دقاّة األوضاع االقتصادية واالجتمعية  غل الذاّ التاّونيس للشاّ
اعد وعموم  ل بالفكر والساّ ياسية من خالل االنحياز التاّام للعماّ والساّ

ة. رة والهشاّ الطاّبقات املفقاّ
ة مكاسب ألعوان الوظيفة العمومية  ويف هذا اإلطار تماّ تحقيق عداّ
عب  يادة يف األجور رغم الظاّرف السيايس الصاّ من خالل اإلقرار بالزاّ
ومحاوالت الطاّرف الحكومي التاّنصل من التزاماته، وهو ما اقتىض 
خول يف سلسلة من التاّحراّكات الناّضالية املكثاّفة وخوض إرضابنْي  الداّ
عامنْي ناجحنْي يف 23 نوفمرب 2018 و17 جانفي 2019 مثاّال ملحمة 

تاريخية بتضامن القطاع العام مع الوظيفة العمومية.   
عديد  إصدار  إىل  ل  التاّوصاّ تماّ   ،2021 فيفري   6 اتاّفاق  ومبوجب 
السابقة  االتاّفاقيات  بتنفيذ  الحكومة  والتزام  األساسياّة،  القوانني 
للوظيفة  املنتمية  القطاعات  يشمل  اتاّفاقا   48 وعددها  العالقة 
املسار  ليتعطاّل   ،2021 مارس  موفاّ  يتجاوز  ال  أجل  يف  العمومية 
الحقا يف بعض القطاعات عىل ضوء اإلجراءات االستثنائية املتاّخذة 
اإلطار  الجمهورية يف 25 جويلية 2021، ويف هذا  قبل رئيس  من 
به  ورد  مبا  التاّام  وااللتزام  االتاّفاق  هذا  تفعيل  د عىل رضورة  نشداّ
وإصدار القوانني األساسية للقطاعات املعنية حفاظا عىل مصداقية 

الحوار االجتمعي. 
كم وقع مبوجب محرض اتاّفاق 27 نوفمرب 2017 االتاّفاق عىل تصفية 
ل الحقا إىل االتاّفاق التاّاريخي يف 20  أشكال التاّشغيل الهشاّ والتاّوصاّ
ل الحظائر ما بعد 2010 وتسوية  أكتوبر 2020 القايض بإنصاف عماّ
كنا التاّام بفتح  د متساّ وضعياّتهم عىل 5 دفعات. ومن هذا املنرب نجداّ
يادة يف  تيبي واملايل للزاّ جولة جديدة من املفاوضات يف جانبيها الرتاّ
أجور أعوان الوظيفة العمومية، ونؤكاّد رفضنا املطلق لكلاّ الربامج 
العموميني  للموظاّفني  املهرتئة  ائية  الشاّ القدرة  لرضب  اعية  الساّ
املقاربات  نفس  إطار  يف  قيات  والرتاّ واالنتدابات  األجور  ولتجميد 
الفاشلة،  ياسية  الساّ والخيارات  األزمات  تبعات  األجراء  لتحميل 
ونطالب بالكفاّ عن املغالطات التاّي يتماّ التاّسويق لها يف كلاّ مراّة 

حول االرتفاع املشطاّ لكتلة األجور.
األخوات واإلخوة،

أوضاع  تحسني  عىل  غل  للشاّ التاّونيس  العام  االتاّحاد  يف  عملنا  لقد 
يف  فيع  الرتاّ عىل  التاّنصيص  تواصل  حيث  الخاص،  بالقطاع  األجراء 
اإلطارية  االتاّفاقيات  مختلف  إعداد  عند  واملنح  األساسية  األجور 
املشرتكة  باالتفاقيات  امللحقة  األجور  جداول  مراجعة  إىل  إضافة 

فيع يف قيمة الدرجات املهنية.  القطاعياّة لتحيينها والرتاّ
غل  وتبعا ألزمة جائحة كوفيد- 19، سعى االتاّحاد العام التاّونيس للشاّ
فاع عن الحقوق املالية واألدبية ألجراء القطاع الخاصاّ  ة للداّ بكلاّ قواّ
حي  غل طيلة فرتة الحجر الصاّ متها املحافظة عىل مواطن الشاّ ويف مقداّ
وعدم املساّ من عنارص األجور، وكلاّلت جهود املنظاّمة بإصدار مرسوم 
بخصوص  وظرفية  استثنائية  أحكام  بسناّ  املتعلاّق  الحكومة  رئيس 
غل، إضافة إىل إمضاء اتاّفاق  تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشاّ
ل من أجورهم كاملة  كاء االجتمعيني يقيض بتمكني العماّ مع الشاّ
ومببادرة من املنظاّمة وبالتاّنسيق مع محافظ البنك املركزي التاّونيس 
ل إىل تأجيل سداد القروض البنكية ألجراء القطاع الخاصاّ  تماّ التاّوصاّ
ة ترتاوح بني 3و 6 أشهر ، ليتماّ سحب نفس اإلجراء أيضا عىل  ملداّ

أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام.
نوعية  اسرتاتيجية  املنظاّمة  اتاّبعت  التاّفاوض،  من  ل  التاّنصاّ وأمام 
االجتمعات  من  العديد  عىل  العامة  األمانة  إرشاف  يف  متثاّلت 
تتويجا  صفاقس  يف  الخاص  القطاع  إرضاب  وكان  الكربى  لية  العماّ
يادات عىل مستوى  لهذا املجهود وهو ما أفىض إىل إبرام اتاّفاقيات الزاّ
ة تراوحت بني 6,5 % و15 %. وبفضل  سات بنسب مهماّ هذه املؤساّ
ل إىل إمضاء اتاّفاق بني  عوبات تماّ التاّوصاّ جهود املنظاّمة، ورغم كلاّ الصاّ
ناعة والتاّجارة  غل واالتاّحاد التاّونيس للصاّ االتاّحاد العام التاّونيس للشاّ
يادات يف األجور واملنح يف القطاعات  ناعات التاّقليدية حول الزاّ والصاّ
الخاضعة التاّفاقيات مشرتكة قطاعية بعنوان سنوات 2023-2022-
هرية  الشاّ واملنح  األساسياّة  األجور  يف  زيادة  بإقرار  والقايض   2024
ر بنسبة 6.5 % بعنوان سنة 2022  ة تقداّ بغة القاراّة والعاماّ ذات الصاّ
و6,75 % بعنوان سنتي 2023 و2024، واالنطالق يف جولة جديدة 
جانبيها  يف  القطاعية  املشرتكة  االتاّفاقيات  ملراجعة  املفاوضات  من 
تيبي واملايل عىل مستوى قطاعي وذلك قبل موفاّ شهر أكتوبر  الرتاّ
القطاع  ل  وعماّ عامالت  لكافاّة  بالتاّحية  ه  أتوجاّ أن  أوداّ  كم   2024
غل ونضالهم من  كهم باالتاّحاد العام التاّونيس للشاّ الخاصاّ عىل متساّ
ل  بالتاّحية لعماّ ه  أتوجاّ املعنوية واملادية، وباملناسبة  أجل حقوقهم 
ين بفضل إرضابهم العام فتحوا الباب  القطاع الخاص بصفاقس الذاّ

إلمضاء االتاّفاق املذكور آنفا.
لبية  را من التاّداعيات الساّ ياحي أكرث القطاعات ترضاّ يعداّ القطاع الساّ
ل األجراء بهذا القطاع مبارشة  لتفشاّ جائحة كوفيد- 19، وقد تحماّ
يعمل  اإلطار  هذا  ويف  حية،  الصاّ األزمة  تبعات  من  األكرب  الجزء 
ل بهذا القطاع  فاع عن العماّ غل عىل الداّ االتاّحاد العام التاّونيس للشاّ
أفىض  واملايل  تيبي  الرتاّ الجانبني  يف  عسريا  تفاوضيا  مسارا  ويخوض 
إىل إمضاء محارض جلسات وال يزال املسار مستمراّا إلنصاف أجراء 

ياحي. القطاع الساّ
سات  واملؤساّ والبنوك  التاّأمني  بقطاع  العاملني  ملجهودات  وتثمينا 
امل، انطلقت مفاوضات  حي الشاّ املالية خصوصا يف فرتة الحجر الصاّ
قطاعية يف جانبيها املايل والرتتيبي بعنوان سنتي 2020 و2021 وقد 
إرضاب  يف  خول  بالداّ انتهى  صعبا  تفاوضيا  مسارا  املنظاّمة  خاضت 
الهيئة  من  إقراره  بعد   2021 جويلية  و6   5 يومي  ناجح  تاريخي 
من  جملة  ن  يتضماّ هام  اتاّفاق  بإمضاء  ج  وتواّ القطاعية  اإلدارية 
يادة يف األجور بنسبة 12 %. املكاسب املالية والناّوعية تتمثاّل يف الزاّ
أن  الشاّ الفاعل يف  اإلعالم ودوره  لقطاع  املحورية  لألهمية  واعتبارا 
إىل  أفضت  ة  املهماّ االتاّفاقيات  من  جملة  إىل  ل  التاّوصاّ تماّ  الوطني، 
سات الصحافة املكتوبة باإلعفاء من خالص مساهمتها  متتيع مؤساّ
ل الدولة بها ملدة 05 سنوات، مع  بعنوان التغطية االجتمعية وتكفاّ
إقرار زيادة يف األجور، وإمضاء اتاّفاق الزيادات يف األجور يف بعض 
سات الطباعة إىل قطاع  سات الطباعة وذلك إثر انضمم مؤساّ مؤساّ
ة  اإلعالم، وسنواصل العمل خالل الفرتة القادمة مع الجامعة العاماّ
حافة املكتوبة وهو  يادات يف األجور يف الصاّ لإلعالم إلمضاء اتاّفاق الزاّ

ي بقي إىل حداّ اآلن دون زيادات. القطاع الذاّ
املنظاّمة  أولت  الراّقمي،  ر  التاّطواّ اللاّحاق بركب  بأهمياّة  وإميانا منها 
أ  يتبواّ ي  الذاّ والخدمات  املعلومات  تكنولوجيا  بقطاع  فائقة  عناية 
غل وبروز  الشاّ الحاصلة يف مجال  ات  التاّغرياّ ة عىل ضوء  مكانة مهماّ
وتثمينا  اإلطار  هذا  ويف  بعد،  عن  كالعمل  للعمل  جديدة  أشكال 
ل إىل جملة  ملجهودات العاملني والعامالت بهذا القطاع، تماّ التاّوصاّ
ة،  مهماّ بنسب  األجور  يف  يادة  بالزاّ تتعلاّق  ة  املهماّ االتاّفاقيات  من 

فيع يف املنح واالمتيازات. إضافة إىل تحقيق مكاسب تهماّ الرتاّ
ل القطاع  ونحن واعون بحجم املعاناة واملظامل التاّي يتعراّض لها عماّ
غلية  الشاّ القوانني  احرتام  عدم  جراّاء  ساتهم  مؤساّ داخل  الخاصاّ 
عاوي الجزائية ضداّ الناّقابيني  وتجريم اإلرضاب واللجوء املكثاّف للداّ
خالص  وعدم  القانوين  غري  والتاّرسيح  في  التاّعساّ الطاّرد  واستفحال 
ثغرات  واستغالل  رين  املؤجاّ املحمولة عىل  االجتمعية  املساهمت 
غل  الشاّ بتفقديات  الراّقابية  الهياكل  أداء  وضعف  غل  الشاّ مجلاّة 
العاجزة عن إنفاذ القانون، وسنعمل عىل وضع اسرتاتيجية جديدة 

تهدف إىل القضاء عىل هذه التاّجاوزات.
غل، مناضالت ومناضلو االتاّحاد العام التاّونيس للشاّ

ات  لقد اقرتن جدول أعمل املنظاّمة منذ املؤمتر الـ23 لالتاّحاد مبلفاّ
مسارا  املنظاّمة  والتاّعقيد٬ حيث خاضت  الحساسية  من  غاية  عىل 
الناّظام  بضبط  املتعلاّق  القانون  مراجعة  إلنهاء  عسريا  تفاوضيا 
واوين واملؤسسات العمومية ذات الصبغة  األسايس العام ألعوان الداّ

إنّنا نرفض بشكل تام إقحام 
القضاء في الشأن الداخلي 

للمنظمة كما تنصّ على ذلك 
معايير العمل الدولية مع احترامنا 

لحق االختالف والتعبير
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كات التي متتلك الدولة  الصناعية والتجارية والشرّ
أو الجامعات العمومية املحلية رأس مالها بصفة 
األزمة  ضوء  عىل  ته  حدرّ ازدادت  وكليا،  مبارشة 
تمرّ  وإذ  الحكومي،  االستقرار  وعدم  ياسية  السرّ
القانون  الفصول من  أغلبية  توافق حول  تسجيل 
املذكور إالرّ أنرّ تعنرّت الطرّرف الحكومي حال دون 
إمتام املراجعة، وهو ما انعكس سلبا عىل إصالح 

سات العمومية. ة للمؤسرّ أغلبية األنظمة الخاصرّ
إصالح  حول  الحكومة  مع  االترّفاق  إلمضاء  وتبعا 
»منتدى  بعث  وقع  العمومية،  املؤسسات 
فضاء  االتحاد  أراده  الذي  العمومية«  سة  املؤسرّ
مبشاركة  املؤسسات  وضعية  لتدارس  مفتوحا 
النقابيني والنقابيات والجامعيني والخرباء وثلة من 
لبلورة  املنشآت  بعض  صلب  السامني  املسؤولني 
سات  بالنترّعاطي مع املؤسرّ برنامج عميل إصالحها 
وإعداد  حدة،  عىل  حالة  كل  دراسة  أساس  عىل 
بعملية  والنأي  األبعاد،  د  ومتعدرّ كامل  تدقيق 

اإلصالح عن الحلول الشعبوية والرتقيعية.
غل  للشرّ الترّونيس  العام  االترّحاد  عمل  ولقد 
ائية  الشرّ املقدرة  تعديل   يف  متواصل  نحو  عىل 
بخوض  وتحسينها  العمومية  سات  املؤسرّ ألعوان 
باترّفاق  تورّجت  القطاعية  املفاوضات  من  جملة 
خالل  من  وأيضا  ناحية  من   2018 أكتوبر   22
ة  استكامل مراجعة بعض األنظمة األساسية الخاصرّ
العام  القطاع  كان  كام  العمومية،  سات  للمؤسرّ

عىل موعد مع محطرّة نضالية آنذاك بتضامنه الترّاريخي مع قطاع 
الوظيفة العمومية.

سات  للمؤسرّ العمومي  بالطرّابع  كنا  متسرّ د  نجدرّ ياق،  السرّ هذا  ويف 
أو  املبارشة  املحاوالت  لكلرّ  ينا  وتصدرّ استدامتها  وبضامن  الوطنية 
سات العمومية ونؤكرّد استعدادنا  املقنرّعة الررّامية إىل خوصصة املؤسرّ
ادقة والحقيقية ذات املنبع  لالنخراط يف برامج اإلنقاذ واإلصالح الصرّ

التونيس بعيدا عن إمالءات أيرّ طرف مهام كان.
أخوايت املؤترات، إخويت املؤمترون،

االجتامعي  لالقتصاد  أسايس  قانون  مقرتح  بتقديم  االتحاد  بادر 
عب،  الشرّ نوابرّ  مجلس  يف  عليه  املصادقة  ومترّت  والتضامني 
ودعم  االقتصادي  النرّمط  بهذا  الترّعريف  املنظرّمة  وستواصل 
سات النرّاشطة يف هذا املجال. املبادرات األمنوذجية ومعاضدة املؤسرّ
الوطني  لالقتصاد  املكبرّلة  املعضالت  من  يعدرّ  الفساد  أنرّ  واعتبارا 
وكان االترّحاد سبرّاقا للترّنبيه يف بياناته ولوائحه إىل خطر آفة الفساد 
عىل  ضيرّقة  لفئات  الوطن  بخريات  وتستأثر  االقتصاد  تنخر  الترّي 
برفع  األطراف  بعض  اكتفت  حني  ويف  التونيس،  الشعب  حساب 
شعار مكافحة الفساد فقد مررّ االتحاد إىل العمل الفعيل وامليداين 
من خالل إمضاء مذكرّرة تفاهم مع الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد 
الرشيدة  الحوكمة  العمل عىل ترسيخ مبادئ  إلرساء رشاكة قصد 

وقواعد الشفافية ومكافحة الفساد.
وفضح  الفساد  عن  والترّبليغ  الررّصد  يف  النقابيني  دور  لتفعيل 

املامرسات املرتبطة به.
وإميانا من املنظرّمة بأنرّ املجلس الوطني للحوار االجتامعي هو أحد 
متكامل  مشوع  إعداد  تمرّ  فقد  االجتامعية،  ميقراطية  الدرّ دعائم 
سة ووقع اعتامده من مختلف األطراف  للنرّظام الداخيل لهذه املؤسرّ
االجتامعية، ويواصل االترّحاد العمل عىل إبداء رأيه حول جملة من 
االجتامعي  للحوار  الوطني  املجلس  أنظار  املعروضة عىل  القوانني 
الترّطبيقية  النرّصوص  الستكامل  القادمة  املرحلة  يف  الترّطلرّع  مع 

املتعلرّقة بآليات عمل املجلس.
مالئم  قانوين  طرح  تقديم  تمرّ  النقابية،  بالتمثيلية  يتعلرّق  ما  ويف 
القانوين  النظام  اختيار  يف  والحسم  املقارنة  للترّجارب  دراسة  بعد 
الذي  القرار  االجتامعية  ؤون  الشرّ وزارة  الحقا  لتصدر  للترّمثيلية، 

يضبط املعايري املعتمدة لتحديد املنظمة النقابية للعامل وأصحاب 
ندعو  اإلطار  هذا  ويف  الوطني،  املستوى  عىل  متثيال  األكرث  العمل 
من  العديد  ملحاوالت  ي  والترّصدرّ االنتباه  إىل  واألخوات  اإلخوة 
األطراف استهداف املنظرّمة تحت غطاء الترّعددية النرّقابية مبساعدة 
بني  لها  متثيل  ال  موازية  نقابات  إلنشاء  وخارجية  داخلية  جهات 
ل. وحرصا عىل تنظيم العالقات الشغلية يف القطاع الفالحي  العامرّ
حول  قطاعيتني  اتفاقيتني  صياغة  عىل  العمل  انطلق  وتطويرها، 
نشاط اإلنتاج الحيواين وزراعة املشاتل والبذور والخرضوات، ولكن 

والصيد  للفالحة  التونيس  اإلتحاد  بإجابة من  ل  نتوصرّ اآلن مل  وإىل 
البحري لفتح باب التفاوض يف االترّفاقيات القطاعية.

األخوات واألخوة 
الررّامية  القضايا  مختلف  غل  للشرّ الترّونيس  العام  االترّحاد  تابع  لقد 
الستهداف املنظرّمة وجلرّ النرّزاعات واإلشكاليات القانونية املتعلرّقة 
املعروفة  السياسية  األطراف  بعض  مت  قدرّ وحيث  بنشاطها، 
مبعاداتها للعمل النقايب طلبا لهيئة النرّفاذ إىل املعلومة للحصول عىل 
لة تتضمن  الترّقرير املايل املصادق عليه يف املؤمتر 23 وقوائم مفصرّ
القانوين  الردرّ  وتمرّ  املنظرّمة،  ة  ذمرّ عىل  املوضوعني  النرّقابيني  أسامء 

الالزم للهيئة.
ل يف استقاللية  هذا وقد مترّت كذلك متابعة القضايا الررّامية للترّدخرّ
مؤمتراتها  وإنجاز  املنظرّمة  قوانني  بتنقيح  املتعلرّق  النرّقايب  القرار 

أن  ل القضاء يف الشرّ ويف هذا اإلطار نؤكرّد رفضنا الترّام لتدخرّ
الدولية  العمل  معايري  عليه  تنصرّ  كام  للمنظرّمة  اخيل  الدرّ
دة لنؤكرّد عىل  وتقارير لجنة الحريات، وهي مناسبة متجدرّ
كنا  احرتامنا لحقرّ االختالف والترّعبري عن الررّأي املخالف ومتسرّ
ميقراطية داخل األطر النرّقابية بعيدا عن الثرّلب  باملامرسة الدرّ
عن  بعيدة  بجهات  واالستقواء  األعراض  وهتك  والترّشويه 
النشاط النقايب وهي مامرسات ال متترّ بصلة لقيم الحركة 

النرّقابية. 
وعىل خلفية االنتهاكات والترّتبعات القضائية يف حقرّ النرّقابيني 
الحظنا يف هذا اإلطار اللرّجوء املكثرّف للقضاء الجزايئ وتلفيق 
أثناء  العمل  حرية  تعطيل  كتهمة  بالباطل  عاء  واالدرّ الترّهم 
اإلرضابات والترّحركات االحتجاجية يف محاولة للترّضييق عىل 
العمل النقايب كبديل جديد عن الطرد التعسفي الذي كان 

ميثرّل سابقا املؤرشرّ األبرز ملحارصة النقابيني.
غل، مناضالت ومناضيل االترّحاد العام الترّونيس للشرّ

غل، حرائر االترّحاد العام الترّونيس للشرّ
اعتزاز  بكلرّ  غل  للشرّ الترّونيس  العام  االترّحاد  اليوم  ل  يسجرّ
ل النرّساء للمسؤولية  التطورّر الهامرّ الحاصل عىل مستوى تحمرّ
يعكس  مبا  املنظرّمة  صلب  قيادية  ملواقع  ئهن  وتبورّ النقابية 
النرّقلة الكمية والنرّوعية لتمثيليتهن، حيث بلغ عدد النرّساء 
ة 85  املتحمرّالت حاليا للمسؤولية النرّقابية بالجامعات العامرّ
املكاتب  تركيبة  من   %  23.48 بنسبة  أي  قطاعية  قيادية 
بنسبة 20.66  أي  قيادية جهوية  القطاعية و50  الترّنفيذية 
بــنسب  الجهوية مقارنة  الترّنفيذية  املكاتب  تركيبة  % من 
انعقاد مؤمتر قمرت يف  الترّوايل قبل  8.7 % و5.09 % عىل 

جانفي 2017. 
نات املجتمع املدين، فإنرّ االترّحاد العام الترّونيس  ويف ما يتعلرّق مبكورّ
غل ومن خالل كافرّة هياكله أفرد املضطلعني مبسؤولية نقابية  للشرّ
نات املجتمع  تها الترّنسيق والعمل املشرتك مع مكورّ صلبه خطرّة مهمرّ
املدين الترّي تتقاطع أهدافها مع ثوابت املنظمة من أجل االرتقاء 
الحقوق  وتعزيز  والثرّقافية  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق 
ة والعامة  ة بالحريات الخاصرّ السياسية واملدنية واملكتسبات املتعلقرّ

ومبكافحة الفساد ومقاومة التطررّف.
إىل  التونسية  الحكومة  دعوة  أجل  من  عمل  خطرّة  بلورة  ومترّت 
العنف  مبناهضة  املتعلرّقة   190 عدد  االتفاقية  عىل  املصادقة 

والترّحرش يف مواقع العمل. 
اإلخوة واألخوات،

طبقا للوائح املؤمتر الثرّالث والعشين، يواصل االترّحاد العام الترّونيس 
مبا  للجميع  االجتامعية  الحامية  منظومة  بإرساء  املطالبة  غل  للشرّ
عىل  والترّأمني  األدىن  خل  والدرّ املة  الشرّ الصحية  التغطية  يضمن 

المة املهنية. حة والسرّ غل وتكريس معايري الصرّ فقدان مواطن الشرّ
اسرتاتيجي  إعداد مخطط  تمرّ  الوبائية  الجائحة  مواجهة  إطار  ويف 
سات االقتصادية ودميومتها٬ كام وقع العمل  الستمرار نشاط املؤسرّ
عىل مراقبة الترصرّف يف األموال املودعة يف الحساب الربيدي -18 
18 وتوجيه مداخيله إىل الغايات التي بعث من أجلها، عالوة عن 
الخاص  نوي  السرّ قف  السرّ يف   2021 جانفي  غررّة  من  بداية  فيع  الرترّ
ة  املستحقرّ العمرية  الجرايات  وتعديل  االجتامعيني،  باملضمونني 

لفائدة مترضرّري حوادث الشغل واألمراض املهنية.
ندوق  الصرّ يف  املنخرطني  جرايات  يف  فيع  الرترّ إىل  ل  الترّوصرّ تمرّ  كام 
املهني  األدىن  األجر  يف  فيع  الرترّ إثر  االجتامعي  امن  للضرّ الوطني 
املضمون واألجر الفالحي املضمون عدة مررّات وآخرها الرتفيع بداية 
كنا  من غرة أكتوبر 2020، ومن خالل مؤمترنا الــ 25 نعربرّ عن متسرّ
األمراض  وقامئة  األدىن  لألجر  والدورية  اآللية  املراجعة  برضورة 
املهنية وبرضورة إصدار القانون األسايس املتعلق بإحداث األرضية 
ناديق  الصرّ دميومة  عىل  والحفاظ  االجتامعية  للحامية  الوطنية 

االجتامعية وتوازناتها املالية.
اإلخوة واألخوات،

أ التكوين النقايب مكانة محورية يف األنشطة  من الطبيعي أن يتبورّ
اسرتاتيجية  تجديد  إطار  ويف  املنظمة.  بها  تضطلع  التي  واملهام 
األكادميية  بعث  تمرّ  غل،  للشرّ الترّونيس  العام  باالترّحاد  الترّكوين 
يضبط  علمي  مجلس  بإرشاف  النقابية  القيادات  لصالح  النقابية 

الحظنا مؤخّرا تلفيق 
التهم ضدّ النقابيني أثناء 

التحرّكات االحتجاجية 
كبدائل للطرد التعسفي

المؤتمر 25 لالتحاد

ال نريد العودة إلى ما قبل 25 جويلية ولكن اآلمال بدأت تتبدّد برفض 
الحوار الوطني وتغييب المسائل االقتصادية واالجتماعية
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والنقابيات  النقابيني  ملّد  التكوينية  املحاور 
بتكوين علمي معّمق بغاية تنمية قدراتهم، 
تكوينية  دورات   3 للغرض  انتظمت  وقد 

سنوية.
االتحاد  واصل  الثقافية،  األنشطة  إطار  ويف 
كّل  تحتضنه  لإلبداع  سنوي  مهرجان  تنظيم 
القيم  لدعم  البالد  جهات  من  جهة  مرّة 
الثقايف،  الفعل  خالل  من  النقابية  واملبادئ 

وتثمني اإلبداعات والّتاث الجهويني.
اإلخوة واألخوات،

إّن الّتوفيق بني الّدور الوطني لالتّحاد ودوره 
الّتي  املبادئ  أهّم  أحد  ميّثل  االجتامعي 
إىل  الّدائم  سعيها  يف  املنظمة  عليها  انبنت 
الوطنية  االستحقاقات  إنجاح  يف  املساهمة 
الفاعل  الرّقايب  دوره  االتّحاد  أّمن  حيث 
والرّئاسية  الّترشيعية  االنتخابات  إطار  يف 
ليكون   ،2019 سنة  أواخر  ألوانها  الّسابقة 
مراقبة  يؤّمن  اجتامعي  طرف  وأكرب  أّول 
االنتخابات بأكرث من 5000 مالحظ ومالحظة 
بجّل  االقتاع  مراكز  مختلف  عىل  توّزعوا 
املنظّمة  أصدرت  وقد  الجمهورية،  جهات 
تقاريرها حول الّتجاوزات التي تم تسجيلها 

وتضمينها يف التقرير الختامي وقد أرسلت كّل الّتقارير إىل الهيئة 
العليا املستقلة لالنتخابات إاّل أنّها مل تتفاعل ومل تبادر بالتعاطي 

مع املالحظات والّتوصيات الّصادرة عن املرصد.
 25 يف  الجمهورية  رئيس  اتّخذها  التي  االستثنائية  الّتدابري  وإثر 
للدور  وتكريسا  الّدستور،  من   80 للفصل  تفعيال   2021 جويلية 
الوطني لالتّحاد العام الّتونيس للّشغل عىل اعتباره حاضنة شعبية 
املنظمة  من  وسعيا  املرشوعة،  الّنضاالت  كافة  وتتبّنى  تساند 
للمساهمة يف استكامل مسار االنتقال الدميقراطي يف كنف احتام 
الحريات الفردية والعامة والحقوق االقتصادية واالجتامعية، متّت 
بإعداد خارطة طريق متكاملة إلدارة املرحلة االستثنائية  املبادرة 
الخارطة  تضّمنت  وقد   ، منها  واآلمن  الّسلس  الخروج  وضامن 
تبويبا دقيقا حسب األهداف ونوعية اإلجراءات املقتحة وجدولتها 
أساسية  محاور  أربع  حول  الخارطة  محتوى  تبلور  وقد  الزمنية. 
ومحاربة  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  بالجوانب  تتعلّق 
قبل  وإشادة من  تنويه  محّل  الخارطة  كانت هذه  ولقد  الفساد. 
التقدمية و ساندت جهات  الوطنية واألحزاب  القوى  العديد من 
حوار  إىل  دعوته  يف  للّشغل  الّتونيس  العام  االتحاد  كثرية  دولية 
وطني حول الخروج من األزمة الحالية. وبالّرغم من عدم تفاعل 
رئاسة الجمهورية مع املبادرة، فإّن خارطة الطريق املقتحة تبقى 
وثيقة مرجعية مهّمة إلدارة األزمة عىل املستوى القصري واملتوسط 
وإطارا منهجيا ميكن اعتامده لعقد حوار وطني جامع يكون فيه 
محتوى الوثيقة منطلقا للنقاش حول القضايا الّسياسية واالقتصادية 

واالجتامعية وملّفات مكافحة الفساد ومقاومة اإلرهاب.
مشاريع  طرح  مبناسبة  سنويا  املنظمة  دأبت  آخر،   وعىل صعيد 
قوانني املالية عىل تقديم مقتحاتها التي تؤكد عىل رضورة توجيه 
قوانني املالية نحو النهوض بالقدرة الرشائية للتونسيني والتونسيات 
ومقاومة التهرّب الرضيبي واالقتصاد املوازي وتكريس مبدأ تقاسم 
مقتحات  للمنظّمة  كانت  ولقد  املواطنني،  جميع  بني  التضحيات 
وقع  و2019   2018 لسنتي  املالية  قوانني  مشاريع  إطار  يف  قيمة 
تضمينها يف النسخ النهائية ملشاريع امليزانية لعّل أهّمها مراجعة 
سلّم الخصم عىل الرضيبة عىل الدخل عرب اإلعفاء من األداء لفائدة 
األجراء من ذوي الدخل الضعيف )أقل من 5000 دينار سنويا ، 
 8000 من  أقّل  دخلهم  ملن  اإلعفاء  يف  الّتفيع  حاليا عىل  ونعمل 
والتخيل  دينار،   5000 بـ  النقدية  املعامالت  وتسقيف جميع  د(، 
للمهن  بالنسبة  املعتمد  التقديري  الجبايئ  النظام  عىل  الّتدريجي 

الحرة، ورقمنة وتعصري اإلدارة الجبائية، والتصدي لبعض الفصول 
التي تسند امتيازات مجحفة للمؤسسات الخاصة، وغريها.

املالية  قوانني  مشاريع  يف  املقتحات  هذه  جل  تضمني  وقع  ولنئ 
قبل  من  إسقاطه  وقع  منها  العديد  أن  إاّل   ،2018 منذ  املتواترة 
كبري  بحرص   2017 منذ  االتحاد  ويتابع  الشعب.  نواب  مجلس 
الهيئات  قبل  من  تطرح  التي  أو  املعتمدة  الربامج  مختلف 
ويصدر  الدويل(  النقد  وصندوق  الدويل  )البنك  املانحة  الدولية 
املسؤولني  عديد  تعّمد  مع  خصوصا  واملواقف  املذكرات  بشأنها 
يف الحكومات املتعاقبة التعتيم حول فحوى التوصيات والرشوط 
أجل  من  االتحاد  تحرك  وقد  الهيئات،  هذه  عن  تصدر  التي 
للبالد  االقتصادي  الواقع  تتناسب مع  التي ال  التصدي لإلجراءات 
ويف مقّدمتها الحّد من كتلة األجور يف الوظيفة العمومية ووقف 

االنتدابات. ويف هذا اإلطار، تّم العمل عىل صياغة مواقف املنظمة 
من خالل  الدويل  النقد  تدّخل صندوق  أكدت عىل خطورة  التي 
جملة التوّجهات التي تتناىف مع مبادئ العدالة االجتامعية وتقلّص 
من الّدور التعدييل للّدولة وتفرّط يف املؤّسسات العمومية، ولعّل 
مبناسبة  الدويل  النقد  لصندوق  توجيهها  تّم  التي  القوية  الرسالة 
السنوية للصندوق )واشنطن 2019( والتي وصفت فيها  الجلسة 
بـِ»العمياء«،  تونس  يف  الصندوق  قبل  من  املعتمدة  السياسات 
التونيس  العام  االتحاد  بها  قام  التي  الّتحاليل  إىل حّد كبري  تتجم 
أمام   الدولية  املالية  للمؤسسات  السلبي  الدور  بخصوص  للشغل 
االنتقال  مرحلة  خالل  البالد  تعيشها  التي  االقتصادية  األزمة 
الثورة  إثر  املتعاقبة  الحكومات  اتّضح أن جّل  الدميقراطي، حيث 
مل تتفاوض بندية مع الهيئات املانحة ومل تدافع بالشكل املطلوب 
بالّنسبة إىل  أّما  الخيارات االقتصادية واالجتامعية،  عن استقاللية 
االتّفاق الجديد مع صندوق الّنقد الّدويل فإنّنا نؤكّد أنّه ال مجال 
لرفع الّدعم وتجميد أو تقليص األجور وسحب نفس اإلجراء عىل 
االنتدابات والّتقيات، كام يجب أن يكون أّي اتّفاق يناقش محّل 
لألطراف  واسعة  واستشارة  والتونسيات  التونسيني  بني  إجامع 

واإلصالح يف  لإلنقاذ  تونيس  تونيس  برنامج  بعد وضع  االجتامعية 
كاّفة املجاالت االقتصادية واالجتامعية وخاّصة الّسياسية والّتأسيس 
عىل  ويقوم  يفرّقهم  وال  الّتونسيني  يجمع  جديد  مجتمعي  لعقد 

أساس العدالة االجتامعية.
وإذ سّجلنا النقلة النوعية عىل مستوى الّدراسات واإلسناد العلمي 
ملواقف االتّحاد العام الّتونيس للّشغل يف شتى امليادين واملحطّات 
العرشية األخرية، فقد لوحظت بعض  بها بالدنا خالل  التي مرّت 
عىل  اإلمكانيات  ضعف  بسبب  التوثيق  مستوى  عىل  النقائص 
اعتبار املوارد الكبرية التي تشتطها عملية التوثيق باالعتامد عىل 
فإّن  الصدد،  هذا  ويف  الدولية.  واملعايري  الرقمية  التكنولوجيات 
تاريخها بطريقة تراوح  املنظمة يف حاجة ماسة إىل إعادة رسدية 
الوقائع  بتقديم  وااللتزام  جهة،  من  الّنقابيني  للزعامء  الوفاء  بني 
التاريخية بطريقة أكرث موضوعية وجرأة وحيادية من جهة أخرى. 

األخوات واإلخوة،
إّن ما متّت مراكمته يفرض وجوبا حسن استثامر اإلعالم، ومواصلة 
النقابيني يف جميع مستويات الهيكلة يف اإلعالم واالتصال  تكوين 
وخاّصة فيام يتعلّق بوضع االستاتيجيات االتصالية والّتدريب عىل 
استخدام التقنيات الحديثة والوسائط املتطورة للّتحكّم يف العمل 
االتصايل واإلعالمي والبلوغ إىل أوسع نطاق ممكن من الرأي العام 

العاّميل والشعبي.
اإلعالمية  الوسائل  كّل  من  االستفادة  عىل  العمل  وقع  وقد 
اجتامعية  وفضاءات  الكتونية  مواقع  من  املتاحة  واالتّصالية 
افتاضية وتطبيقات ذكية ويف هذا اإلطار تّم تطوير جريدة الشعب 
الورقية، ومعاضدة الجريدة االلكتونية »الشعب نيوز«، وإحداث 
التطبيقة اإللكتونية »عني حّشاد« للّتبليغ عن االنتهاكات يف مجال 
ولألسف  االنتهاكات«  عن  للتبليغ  النقايب  »املرصد  ضمن  الشغل 
مل يقع االستغالل األمثل لهذه الّتطبيقة خاّصة يف القطاع الخاص 
رغم تكوين بعض النّقابيني للغرض، كام يعتزم قريبا إحداث موقع 
الكتوين سيكون عىل ذّمة النقابيني والباحثني يضّم كاّل من أرشيف 
الّشعب واألعداد  الّشعب وجريدة  الخّدام ومجلّة  جريدة صوت 

الخاصة بجريدة الشعب الرّسية الصادرة سنة 1979.
الّتأكيد مرّة أخرى أّن إحداث إذاعة خاّصة باملنظّمة  هذا ويّتجه 
وتخصيص ميزانية مستقلّة لها نهوضا باإلعالم النقايب يظّل مطلبا 
عزيزا عىل النقابيني وال بّد من العمل عىل تحقيقه ولو بالرّشوع يف 

البّث اإلذاعي عرب االنتنات كمرحلة أوىل. 
األخوات املؤمترات، اإلخوة املؤمترون،

المؤتمر 25 لالتحاد

نعبّر عن تمسّكنا بضرورة 
المراجعة اآللية والدورية لألجر 
األدنى وقائمة األمراض المهنية

إّن التوصيات املعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي يف تونس »عمياء«
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مكانتها عىل  من  والرّفع  تونس  تدعيم  املنظّمة عىل  لقد حرصت 
الّصعيدين الّدويل واإلقليمي بغاية حشد املساندة الّدولية لتونس 
االقتصادي  الّدعم  وتوفري  الّدميقراطي  االنتقال  مسار  استكامل  يف 
وجلب االستثامرات األجنبية والّترسيع يف حمالت الّتلقيح والّتوّصل 
العام  االتّحاد  مقّر  يف  للغرض  حرض  ولقد  األوكسجني،  مبكّثفات 
والّصديقة  الشقيقة  البلدان  سفراء  من  العديد  للّشغل  الّتونيس 

ووزراء العديد من هذه الّدول وممّثيل الجهات املانحة. 
لقد عمل االتّحاد العام الّتونيس للّشغل بعد مؤمتر 2017 عىل إعادة 
تنشيط االتحاد الّنقايب لعاّمل املغرب العريب، واستطاع إثر استضافة 
مؤمتره  بتونس، أن يجمع كّل املنظّامت الّنقابية املغاربية الّشيكة 
عىل أساس الوحدة النقابية املغاربية وتدعيم التقارب مساهام يف 

إنجاح املؤمتر 5 للمنظذمة النقابية املغاربية.
املنظامت  بقية  مع  للّشغل  الّتونيس  العام  االتّحاد  ساهم  كام 
النقابية املنضوية صلب االتحاد العريب للنقابات عىل مزيد تنظيمه 
املنظّمة  جعل  ما  وهو  املستقّل  النقايب  العمل  مفهوم  وتجذير 
تحظى بثقة نظرياتها العربية يف املؤمتر األخري املنعقد مبّراكش 2018 
وليتّم انتخابها يف املجلس العام واملكتب التنفيذي لالتحاد العريب 

للنقابات مع العمل مستقبال عىل االرتقاء بهذه املنظمة.
املؤمتر  يف  للّشغل  الّتونيس  العام  االتّحاد  مشاركة  بخصوص  أّما 
CSI- الرابع للمنظمة اإلقليمية اإلفريقية لالتّحاد الدويل للّنقابات

Afrique، الّتي احتضنتها مدينة أبوجا النيجرية يف نوفمرب 2019، 
تلعب  أن  برضورة  طالبت  الّتي  قمرت  مؤمتر  لتوصيات  وتبعا 
املنظّمة دورا محوريا عىل املستوى اإلفريقي مبا يستوجب تواجدها 
بإبرام  تّوجت  متمّيزة  مشاركتها  كانت  حيث  القرار،  دوائر  داخل 
اإلفريقية.  النقابية  املنظامت  من  العديد  مع  تعاون  بروتكوالت 
الّنقابات  دعم  حشد  عىل  أيضا  املنظّمة  عملت  اإلطار،  هذا  ويف 
األوروبية يف عالقة مبشوع اتّفاق التبادل الحّر املعّمق مع االتّحاد 
األورويب ))ALECA ومسألة الهجرة غري النظامية ووضعّية العاّمل 

املهاجرين.
النقابية  املنظامت  بعض  تعاون مع  اتّفاقيات  إبرام  تّم  وبالّتوازي 
األوروبية، وبهذه املناسبة، أتوّجه بجزيل الشكر إىل كل من مجلس 
للشغل  الدميقراطية  الفرنسية  والكنفدرالية  الدمنركية  النقابات 
والنقابات   LO NORWAYالرنويجية النقابات  واتحاد   CFDT
بإسبانيا  العاملية  للجان  الّنقابية  والكنفدرالية   CNV الهولندية 
عىل   FGTB البلجيكيني  للعاّمل  العامة  والكنفدرالية   CCOO

نجاح برامج الشاكة.

هذا وقد عمل املكتب الّتنفيذي الوطني منذ مؤمتر الـ 23 عىل تعزيز 
عالقات الّتعاون املشرتك بني االتّحاد العام الّتونيس للّشغل واالتّحاد 
الدويل للّنقابات من خالل تكثيف االتّصاالت املبارشة بني القيادتني 
وتعزيز روابط الّتضامن والّشاكة بني املنظّمتني واملساهمة الفّعالة 
يف مختلف أنشطة االتّحاد الّدويل للّنقابات إضافة إىل الحضور يف 

مختلف أشغال املؤمترات وامللتقيات املنتظمة للغرض.   
وال يخفى عىل أحد أّن تونس انتقلت من بلد مصّدر لليد العاملة 
دول  من  أغلبهم  الوافدين  للمهاجرين  واستقبال  عبور  بلد  إىل 
جنوب الصحراء وبعض الدول العربية التي تعيش حروبا أو توترات 
سياسية. وتبعا لهذا التغرّي يف هيكلة الهجرة يف تونس فقد تطّورت 
املهاجرين  لقضايا  وتقييمه  للّشغل  الّتونيس  العام  االتحاد  نظرة 
بقطع النظر عن جنسياتهم ووضعياتهم فقد تبّنت املنظّمة الدفاع 
متهيدا  انخراط  بطاقات  إعداد  تّم  اإلطار  هذا  ويف  حقوقهم،  عن 
لهيكلتهم داخل املنظمة وتعزيز الشبكة النقابية األورومتوسطية 
منذ  تنسيقها  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يتوىل  التي  للهجرة 

تأسيسها إىل حد اآلن.
األخوات واإلخوة،

يعّد األخطر عىل اإلطالق يف  اليوم يف ظرف دقيق  ينتظم مؤمترنا 
الّسليمة  اإلدارة  يف  السياسية  الطبقة  لفشل  اعتبارا  تونس  تاريخ 
غري  واألزمات  األحداث  تواتر  من  بالدنا  شهدته  وما  العام  للّشأن 
املسبوقة عىل كاّفة األصعدة، إضافة إىل تفّش املشاحنات والرّتاشق 

والكراهية  الّتباغض  عىل  العلني  والّتحريض  باالتهامات 
والّتخوين والّتكفري والّدفع نحو االستفراد بالرأي وفرض األمر 
واملناورات  الّسياسوية  الّتجاذبات  تفاقم  إىل  إضافة  الواقع. 
املريبة للطّرف الحاكم آنذاك الّذي غلّب يف كّل مرّة االعتبارات 
الحزبية والفئوية الّضّيقة عىل املصلحة الوطنية مع ما لوحظ 
من غياب فظيع للمسؤولية األخالقية وتغّول الفساد الّسيايس 
وتنامي نفوذ اللّوبيات وصوال إىل وفاة الرّئيس محمد الباجي 
والرّئاسية  الّتشيعية  االنتخابات  وتنظيم  الّسبيس  قائد 

الّسابقة ألوانها أواخر 2019 وما أفرزته من مشهد سيايس هجني 
متطرّفة  دينية  وتّيارات  الفاسد  املال  بارونات  صعود  يف  متّثل 
وشعبوية وعقائدية أشّد عنفا وخطورة ماّم زاد يف تعميق تشذم 
املشهد الّسيايس بوجه عام والربملاين بوجه خاّص وإذكاء الّتجاذبات 
املتعلّقة بتشكيل الفريق الحكومي والّتعطيل الّسياسوي للمسار يف 
مناسبتني عند تكليف الّسيد الحبيب الجمني بتكوين الحكومة يف 
تجاهل تاّم لالستحقاقات الوطنية الكربى ال سيام منها االقتصادية 
الفخفاخ  إلياس  الّسيد  بتعيني حكومة  األمر  لينتهي  واالجتامعية، 
 19 كوفيد-  الوبائية  الجائحة  تفّش  مع  تزامن  عسري  مخاض  بعد 
مرورا باستقالة األخري وتعيني رئيس الحكومة الّسابق الّسيد هشام 
الّسياسية،  احتداد لألزمة  الفرتة من  تلك  به  اقرتنت  املشيش وما 
ورصاع الّسلط الّثالث ودفع األزمة نحو أقصاها، وارتفاع منسوب 
االحتقان ومتييع العمل الّسيايس خاّصة منه الربملاين وتنامي خطاب 
االتّحاد  والّتهّجم عىل رموز  اإلرهاب  والكراهية ومتجيد  الّتحريض 

الّنقابيني،  ضّد  الكيدية  القضايا  وتلفيق  للّشغل  الّتونيس  العام 
ناهيك عن تواتر املشاهد املخجلة برحاب مجلس نواّب الّشعب، 
عاىن  الّذي  للّشعب  الحقيقية  القضايا  إىل  االلتفات  غياب  هذا يف 
الويالت وقد زادتها الّتداعيات الكارثية لجائحة كوفيد- 19 وارتجال 
الواضح  والّضعف  املرافقة  إجراءات  وغياب  الحكومية  القرارات 
يف إدارة األزمة الوبائية والّتأخري الفادح يف البدء يف الّتلقيح تأزّما 
وتعقيدا، انتهى بغضب شعبي عارم يف 25 جويلية 2021 انبثقت 
الّدستور  من   80 الفصل  بتفعيل  الجمهورية  رئيس  قرارات  عنه 
الوطنية  املجموعة  توق  كان  وحيث  االستثنائية.  الّتدابري  وإعالن 
املسار  لتصحيح  كبريا  للّشغل  الّتونيس  العام  االتّحاد  رأسها  وعىل 
بيانات  كّل  عنه  عرّبت  كام  والخراب  الفساد  عشية  مع  والقطع 
نهائيا  الرّجوع  الّشعبية املشوعة وعدم  املساندة لإلرادة  املنظّمة 

إىل الوراء.
الحوار  رفض  مع  خاّصة  فشيئا  شيئا  تتبّدد  بدأت  اآلمال  لكّن    
تغييب  الّسياسية واالجتامعية يف  القوى  كّل  الجّدي مع  والّتفاعل 
تاّم للمسائل االقتصادية واالجتامعية الحارقة وافتقاد رؤية واضحة 
غياب  عن  عالوة  اإلصالح،  نهج  وامليّض عىل  املستقبل  الستشاف 
خارطة طريق واضحة املعامل إلدارة الفرتة االستثنائية وتأمني خروج 
ومحاوالت  الّدستور  أبواب  بأغلب  العمل  تعليق  مع  منها  سلس 
االلتفاف عىل الحقوق والحريات ماّم زرع االنطباع لدى العديد من 
املالحظني بوجود إدارة مزاجية وارتجالية للّشأن الوطني بل وبداية 

االنزالق نحو خيارات لفظها الّشعب كالحكم الفردي وذلك برضب 
باملعايري  املقّنن  االجتامعي  والحوار  الفعلية  الّتشاركية  أسس  كّل 
الّدولية مع إقرار األغلبية بتفاقم الّضبابية يف ظّل تنامي الّشكوك 
من  جدية  ومخاوف  الّريبة  كّل  يثري  سيايس  مشوع  ظهور  حول 
خطر نسف مسار االنتقال الّدميقراطي وميّض تونس نحو املجهول.
وقد سبق أن أعلنا تقّبلنا بارتياح وضع ما يشبه الخارطة السياسية 
التي تّتجه إىل استفتاء فإىل نتخابات تشيعية سابقة ألوانها علّها 
يناهز  البالد منذ ما  فيه  ترّدت  الذي  السيايس  املأزق  تخرجنا من 
تّم  التي  االلكرتونية  االستشارة  أّن  نؤكّد عىل  نظّل  ولكّننا  العقد، 
دعوتنا  نجّدد  ولذلك  الحوار  محّل  تحّل  أن  ميكن  ال  عنها  اإلعالن 
إىل وجوب فتح حوار وطني حقيقي وتشاريك يف مناقشة الدستور 

والقوانني االنتخابية وغريها.
ورغم تنبيه االتّحاد العام الّتونيس للّشغل يف العديد من املناسبات 
إىل دّقة األوضاع ورضورة الّتدارك قبل فوات األوان إالّ أّن الوضع 

المؤتمر 25 لالتحاد

نسجّل أّن هيئة 
االنتخابات لم تتفاعل 

مع المالحظات 
والتوصيات 

التي رفعها 
مرصد االتحاد أثناء 
االنتخابات الرئاسية 

والتشريعية

االستشارة اإللكرتونية ال يمكن
 أن تحّل محّل الحوار الوطني

إّن الحكومات املتعاقبة لم تتفاوض 
مع الصناديق املانحة بندّية ولم 

تدافع عن الخيارات الوطنية
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ازداد تعقيدا وخطورة وتهديدا لوحدة تونس، وأمام ما يجري من 
مل  خطري،  نحو  عىل  الوطن  مبصالح  والعبث  العقل  صوت  غياب 
الهاوية  إىل  االنزالق  انتظار  يف  حالها  عىل  البالد  ترك  ممكنا  يعد 
وأجندتهم  مشاريعهم  مترير  للبعض  تتيح  التي  اإلنقاذ  واستحالة 
الّتي راكمها  الّتي تستهدف الدولة املدنية والحداثية واملكتسبات 
اللوبيات  تغليب مصالح  إىل  إضافة  السنني،  التونيس عرب  الشعب 

والعائالت املتنّفذة وحامية املارقني عن القانون.
لالنتكاسات  وتحّسبا  الّراهن  للوضع  االستعجايل  للطّابع  واعتبارا 
االقتصادية الواردة اليوم أكرث من أّي وقت مىض كتواصل املنحى 
التضّخمي وظهور شبح اإلفالس وانهيار االقتصاد، وما سينجّر عنه 
من تبعات اجتامعية وأهلّية وخيمة، بات اليوم رضورة حتمّية ال 
خيارا وضع برنامج لإلنقاذ الفعيل وإنفاذه مهام كانت الّضغوطات 
والّتحديات عىل أن تكون البداية بدعوة الّنخبة السياسية وخاصة 
الوطنية دون  املصلحة  وتغلّب  إىل رشدها  تثوب  أن  إىل  الحاكمة 

سواها وتتفادى ازدواجية الخطاب ويف هذا الّصدد نُجّدد الّدعوة:
- إىل الكّف عن كّل املامرسات املريبة الّتي متّس من هيبة الدولة 
ندعو  كام  الّتقسيم،  وخطاب  للكراهية  وتُروّج  القانون  وُعلويّة 
القدوة ملختلف  يكونوا  بأن  االلتزام  إىل  العام  الّشأن  القامئني عىل 
الدستور  واحرتام  منهم  للّشباب  وخاصة  واملواطنني  املواطنات 

والّتحّفظ والّتحيّل بروح املسؤولية،
الوطنية واملؤمنة بتصحيح املسار إىل تدارك  الّسياسية  - لألحزاب 
أمرها قبل فوات األوان وتقديم برامج عملّية من أجل إنقاذ البالد 
وعرضها عىل الّشعب التونيس وتبّني خطاب واضح وجامع وعقالين 
يرتكز عىل األبجديات األخالقية للعمل الّسيايس بعيدا عن ازدواجية 

الخطاب والوعود الزائفة والّشعارات الجوفاء،
- لكّل مكّونات املجتمع املدين وهياكل اإلعالم إىل االنخراط الفعيل 
املُوّحدة والّضغط إلنقاذ  املرحلّية  يف تحديد األولويّات واألهداف 
مقّدمتها  ويف  هادفة  مضامني  أجل  من  الّتعبئة  طريق  عن  تونس 
والقيام  الحياة،  جودة  وتحسني  واملندمجة  املستدامة  التنمية 
بواجباتها وأهّمها عىل اإلطالق نرش وتكريس ثقافة الواجب الجبايئ 
والّنجاح  والّتسامح  املواطنة  وقيم  واملهني  واملواطني  واملجتمعي 

واإلبداع،
بالّنزاهة  والّتحيّل  وهيبتهم  باستقالليتهم  للّتمّسك  للقضاة   -
املنظومة  اسرتاتيجية عملية إلصالح  الّشبهة وبوضع  واالبتعاد عن 
القانون عىل  وإنفاذ  الفساد  ومقاومة  املتقايض  محورها  القضائية 

الجميع دون استثناء ودون أي حصانة أو انتقائّية،
املستويني  عىل  خاّصة  وتطويره  االجتامعي  الحوار  لتكريس    -
والّنهوض  األجراء  أوضاع  وتحسني  النقايب  الحق  واحرتام  املؤّسسة 

مبؤّسساتنا الخاّصة منها والعمومية ومن مثّة باالنتاجية واالستدامة 
لخلق الرثوة وتوزيعها عىل قاعدة العدل واإلنصاف،

للحكومة إىل تقديم خطاب واضح واملصارحة بحقيقة األوضاع   -
ووضع برنامج اقتصادي واجتامعي تشاريك قابل للتطبيق عىل نحو 
عاجل من أجل دفع االستثامر والّنمو االقتصادي والّتشغيل والّتنمية 
املهّمشة  وبالجهات  عام  بشكل  البالد  ربوع  كامل  يف  الّشاملة 
واملحرومة بشكل خاّص والقضاء عىل الفقر وتعزيز الّتعاون الّدويل 
عىل نحو شّفاف وااللتزام بخدمة البالد طبقا للحاجيات الحقيقية 

للمواطنني،
رفضه  يؤكّد  للّشغل  الّتونيس  العام  االتّحاد  فإّن  الحاالت  كّل  ويف 
لتلميع  أو  صورية  بصفة  واملشاركة  الّربوة  عىل  للجلوس  القاطع 
صورة الحكومة أو غريها أمام الّرأي العام الوطني والدويل وتوظيفه 
سياسيا ولبعث رسائل اتّصالية شكلية يف الّداخل ويف الخارج عىل 

اعتبار أن هاجسه الوحيد هي املصلحة الوطنية دون سواها. 
وحيث مل يعد رّسا أّن تونس قد وصلت إىل طريق مسدودة وباتت 
بصورة جدية وغري معلنة عىل مشارف االنهيار، وأن ال حّل للوضع 
النخرام  وقطعية  موضوعية  حلحلة  دون  واالجتامعي  االقتصادي 
التونيس  العام  االتحاد  مبوقف  وعمال  ككّل،   الّسياسية  املنظومة 
كأغلبية  25 جويلية-  قبل  ما  إىل  للعودة  والرافض  املعلن  للشغل 
الدميقراطي  املسار  بتصحيح  واملتمّسك  والتونسيني-  التونسيات 
املشّدد يف نفس الوقت عىل إنقاذ بالدنا والنهوض بها مهام كانت 
أي  مع  االصطفاف  عن  بعيدا  واإلشكاليات،  والعراقيل  املصاعب 
لفظها  خيارات  يف  الوراء  إىل  الرّجوع  ودون  كان  سيايس  طرف 
الّشعب كالديكتاتوريّة أو الحكم الفردي أو مامرسة السياسة باسم 
الفادحة سابقا يف إدارة  الدين وبغاية االتّعاظ نهائيا من األخطاء 
الّشأن الوطني قبل وإبّان الفرتة 17 ديسمرب- 14 جانفي وبعدها 

بوجه خاّص.
البديهي اآلن أن تحسم كّل  واليوم، وقبل فوات األوان، بات من 
الُقوى السياسّية  الدميقراطية واملدنية واملجتمعّية واملهنّية والثقافية 
واملوّحد  العاجل  الّتعاطي  إزاء  والقطعي  النهايئ  والعلمّية موقفها 
مع األزمة الحالية، وأن تتحّمل مسؤولّياتها  التاريخية للغرض من 
خالل برنامج إلنقاذ تونس وإنجاحه بعيًدا عن الحسابات الشخصية 
أو الحزبّية الضّيقة، تكون مصلحة تونس وشعبها ومستقبل أجيالها 
محوره وهدفه الوحيد واألخري، عىل أن تتوّحد القوى الدميقراطية 
واجتامعي  واقتصادي  سيايس  برنامج  حول  فعال  واالجتامعية 
ويضمن  القادمة  األجيال  حقوق  يَُؤّمُن  وثقايف  وبيئي  ومجتمعي 
االستقرار الّدائم لبالدنا يف إطار تاريخنا وثوابتنا وهويتنا ويحافظ 

عىل  مكاسبنا املجتمعّية والحضاريّة واملدنية ويعززها ويطّورها.
األخوات املؤمترات اإلخوة املؤمترون،

ينعقد مؤمترنا هذا والعامل يعيش عىل وقع تواصل االعتداء الغاشم 
بهدم  به  والّتنكيل  الفلسطيني  الشعب  ومعاناة  الّصهيوين  للكيان 
املنازل وتهجري الّسكان يف محاولة لتوطيد االستيطان وفرض األمر 

الواقع. 

الّتعّصب  باب  يندرج يف  الفلسطيني ال  للحّق  الكامل  انتصارنا  إّن 
بجميع أشكاله بل ينخرط يف رضورة وقوف أحرار هذا العامل مع 
حّق تاريخي مرشوع، وأّن استمرار هذه املظلمة ميّثل وصمة عار 

عىل جبني اإلنسانية جمعاء.
وأتوّجه مبناسبة مؤمترنا الـ25 بنداء متجّدد لكاّفة الّنقابات الّصديقة 
يف  ومساهمة  الفلسطيني  للحّق  نرصة  جهودنا  لتوحيد  والّشقيقة 
متكني الّشعب الفلسطيني من حّقه يف تقرير مصريه وتحرير أراضيه 

وإقامة دولته املستقلّة وعاصمتها القدس. 
العزّة لتونس، املجد للّشهداء

عاشت وحدة العاّمل بالفكر والّساعد

إّن خارطة الطريق التي 
أعدّها االتحاد القت تنويها 
وطنيا ودوليا وستظّل وثيقة 
مرجعية إلدارة األزمة الحالية

إّن ارتجالية إدارة الشأن الوطني 
وتفاقم الضبابية والشكوك حول 
مشروع سياسي يثري الريبة أمور 

مربكة لالنتقال الديمقراطي
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سهام بوستة 

 آمنة عوادي 

 عثامن الجلويل 

 عبد الله العيش 

 جربان البوراوي 

  صالح حامد 

 محسن اليوسفي 

 محمد الصغري مرياوي 

 محمد حليم 

   البشري قليصة 

 محمد الشايب 

 طاهر الربباري 

 قاسم الزمني 

 نعيمة الهاممي 

 خالد العبيدي 

 صالح الدين الساملي 

 روضة بن عيفة 

تعذر الحصول عىل الصورة

 جامل الهاين 

 عبد الله بن عبد العزيز قمودي 

املرتشحون لعضوية املكتب التنفيذي الوطني:
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 منعم عمرية 

 مراد الحرضي 

هادية العرفاوي 

 نور الدين الطبويب 

 سامي الطاهري 

 املولدي الراجحي 

 محمد بن صالح الدين الرشيف 

 كامل سعد 

 حفيظ حفيظ 

 عبد الحميد الرشيف 

 سمري الشفي 

 عدنان عامري 

 سنية الفطحيل 

 الحبيب امليزوري 

 أنور قدور 

 عيل بوبكر.

تعذر الحصول عىل الصورة

تعذر الحصول عىل الصورةتعذر الحصول عىل الصورة

 حسن الودرين 

 فاروق العياري 
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ألقى عدد من ممثيل منظامت املجتمع املدين الحارضين يف املؤمتر 25 
لالتحاد العام التونيس للشغل خالل الجلسة االفتتاحية كلامت، تطرقوا 
يف  معها  وتشاركهم  الشغيلة  املنظمة  مع  تشاركيتهم  إىل  عموما  فيها 

دفاعهم عن الدميقراطية وعىل مدنية الدولة واملساواة.

ياسين  التونسيين محمد  الصحافيين  نقيب 
الجالصي

مؤشرات سلبية لضرب الحريات الصحفية
الرشاكات  بناء  أن  الصحافيني  نقيب  الجاليص  ياسني  محمد  السيد  أكد 
وعن  والحريات  الحقوق  عن  املدافعة  الواضحة  املواقف  ذات  القوية 
املراحل  مختلف  يف  أمان  وصامم  صلبة  أرضية  مثّلت  الدولة  مدنية 
شهدت  التي  الفرتات  بعض  وخاصة  تونس،  بها  مرت  التي  واألزمات 
افتكها  التي  والحقوق  الحريات  منسوب  يف  وتراجع  مخيفة  انتكاسات 

الشعب التونيس مبختلف رشائحه.
نقيب الصحافيني أكد أن هذه املرحلة هي أيضا مرحلة دقيقة يشوبها 
عدم وضوح الرؤية وتهددها مؤرشات سلبية عىل إمكانية رضب الحريات 

وتدجني  اإلعالميني  تطويع صوت  ومحاولة  املدنية  والحقوق  الصحافية 
للمنظامت  مناص  ال  ولذلك  خاصة،  العمومية  اإلعالمية  املؤسسات 
تشبيك  مزيد  من  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  مقدمتها  ويف  الوطنية 
العمل وتوحيد املواقف والتمسك باملواقف املوحدة يف منارصة الحرية 
واملساواة والعدالة االجتامعية والسيادة الوطنية، ورضورة تقوية جبهة 
التي سادت ألكرث من  الفساد  الوطنية ضّد عودة دميقراطية  املنظامت 
عقد من الزمن مل يكن فيه الربملان التونيس ممثال للشعب التونيس بقدر 

ما كان ميثل بارونات الفساد.
التونيس  العام  السيد مهدي الجاليص أشار إىل أن شعار املؤمتر لالتحاد 
الحرية  لتونس  منترصون  قرارنا،  باستقاللية  »متمسكون  للشغل: 
املرحلة  لهذه  شعار  خري  ميثل  االجتامعية«،  والعدالة  والدميقراطية 
الحرجة يف تاريخ البالد، خاصة أمام املحاوالت املكشوفة للتدخل األجنبي 
يف شؤوننا الداخلية ومحاوالت إعادة تونس إىل مربع االستقطاب الثنايئ، 
الصحافة  حرية  مقدمتها  ويف  والفردية  العامة  الحريات  تهديد  وإىل 

واإلعالم.

للنساء  التونسية  الجمعية  رئيسة 
الديمقراطيات

الجمعية تناضل من اجل بناء دولة ديمقراطية 
ومدنية، ضامنة للحقوق والحريات

للنساء  التونسية  الجمعية  رئيسة  الزغالمي  نايلة  السيدة  قالت 
الدميقراطيات خالل كلمتها ان مناضالت الجمعية يطمحن اىل أن يكون 
أمرا  القادم  التنفيذي  املكتب  داخل  النقابية  املسؤوليات  يف  التناصف 
ال  وقواعد،  قيادة  والنقابيني،  النقابيات  نخال  ال  طموح  وهو  مكرسا، 
يطمحون إليه، وإمنا كل املؤرشات ايجابية داخل االتحاد العام التونيس 

للشغل يف هذا السياق.
وأكدت السيدة نايلة الزغالمي أن دور الجمعية منذ أن تأسست ومنذ 
داخل  العاملة  للمراة  الوطنية  اللجنة  تأسيس  يف  مساهمة  كانت  أن 
االتحاد العام التونيس للشغل تناضل من أجل بناء دولة دميقراطية، دولة 
املساواة  مبدأ  تكرس  وخاصة  والحريات  الحقوق  تضمن  دولة  مدنية، 
وعدم التمييز بني كل املواطنات واملواطنني يف كل مواقع القرار ويف كل 
املسؤوليات السيادية، مشرية إىل أن االتحاد العام التونيس للشغل منذ 
تأسيسه كان وال يزال يف الخط االمامي للدفاع عن مدنية الدولة وعن 

الجمهورية االجتامعية العادلة.

رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
اإلنسان

االتحاد قادر على إيجاد حلول للبالد
جامل  السيد  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  رئيس  قال 
جميع  عىل  األخرية  للعرشية  وخيمة  نتائج  تعيش  تونس  إن  مسلم 
إيجاد  قادر عىل  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  أن  وأوضح  املستويات. 

حلوال للبالد بالرشاكة مع مختلف املنظامت الوطنية.
وأضاف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان انه من املهّم 

ممثلو منظمات المجتمع المدني..

رغم العشرية السوداء والسعي نحو ضرب الحريات وافتكاك املنظمات 
وتسييسها..االتحاد قادر على إيجاد حلول النقاذ البالد
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يرّسين أن أتقّدم لكم مبناسبة انعقاد أعامل مؤمتركم 
25، ونيابة عن املجلس العام لالتحاد األمرييك للعمل 
- مؤمتر املنظامت الصناعية )AFL-CIO( بأحّر التهاين 
العاملة  وللطبقة  هياكلها  مبختلف  ملنظمتكم  وأمتنى 

عموما بتونس النجاح ومزيد اإلشعاع والتألق.
رفيقايت، رفاقي األعزاء

بني  الثنائـية  التاريخية  بالعالقة  ونفتخر  ننّوه  إنّنا 
االتحاد العام التونيس للشغل واالتحاد األمرييك للعمل 
مؤمتر املنظامت الصناعية AFL-CIO والتي تعود إىل 
فرحات  الشهيد  زمن  املايض  القرن  من  الخمسينات 
االجتامعية  العدالة  قيم  عىل  تنبني  والتي  حشاد 
والحرية والدميقراطية ومنارصة قضايا العاّمل وتحقيق 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية.
كام نعتز بإستمرار العمل والرشاكة والتعاون معكم 
حصول  بينها  ومن  النجاحات  من  العديد  أمثر  الذي 
االتحاد عىل جائزة الزعيم النقايب األمرييك تقديرا ملكانة 

االتحاد.
ونحن نتطلّع إىل مزيد تعزيز التعاون والتنسيق يف 
كل املحافل النقابية الدولية مبا يقّوي املوقف الساعي 
التضامن  ودعم  العاملية  النقابية  الحركة  تطوير  اىل 
يعيشه  الذي  الظرف  هذا  يف  خاّصة  الدويل  العاّميل 

واالجتامعية  النقابية  الحركات  الهجمة عىل  العامل من 
وضغوطات  واالجتامعية  االقتصادية  والحقوق 
الصناديق الدولية عىل البلدان الفقرية وما يرتتّب عنه 
مع  خاّصة  والعامالت  العاّمل  لحقوق  انتهاكات  من 

تداعيات كوفيد 19.
رفيقايت، رفاقي

العام  االتحاد  انحياز  قّوة  بكّل  وندّعم  نقّدر  نحن 
والعامالت  العاّمل  مطالب  إىل  دائـام  للشغل  التونيس 
الحرية  يف  املرشوعة  طموحاته  ومساندة  والشعب 
والدميقراطية، والعدالة االجتامعية حيث كان الحاضن 
فّض  يف  والحاسم  الوطنية  للحوارات  الدوام  عىل 
أزماتها  بالبالد من  للخروج  السلمي  بالطرق  الخالفات 
االنتقال  وتحقيق  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 

الدميقراطي ماّم أّهله لنيل جائزة نوبل للسالم.
يف  لالتحاد  والالمرشوط  املطلق  الدعم  عن  نعّب 
دفاعه عن استقالليته ويف سيادة أطره يف اتخاذ قراراته 
مع  يتالءم  مبا  األساسية  وأنظمته  قوانينه  تعديل  ويف 
انتظارات النقابيني وتطلّعاتهم ويف اختيار قياداته، فهو 
شأن داخيل واالستقاللية مبدأ  ضّحى من أجل تكريسه 

أجيال من النقابيات والنقابيني.

رسالة من املجلس العام لالتحاد األمريكي للعمل 
إىل   )AFL-CIO( الصناعية  املنظمات  مؤتمر   -

االتحاد العام التونسي للشغل

في افتتاح المؤتمر 25 االتحاد:

عميد املحامني يسأل سفراء االتحاد 
األوروبي أين كنتم عندما طالبنا باسرتجاع 
األموال املنهوبة وتسليم املطلوبني للعدالة؟

* ناجي الخشناوي    

يف كلمته مبناسبة افتتاح املؤمتر العادي 25 لالتحاد العام التونيس للشغل بعاصمة الجنوب صفاقس 
قال عميد املحامني السيد إبراهيم بودربالة إن املحاماة التونسية عاهدت نفسها أن تكون دامئا وأبدا 

يف صّف القضايا الوطنية العادلة متاما مثلام كانت قبل االستعامر وبعد االستقالل وبعد الثورة، ويف 
مقدمتها قضايا العامل وقضايا حرية الصحافة وحق التنظم ومقاومة االستبداد والفساد، مذكرا بأن 
الرباعي الراعي للحوار الوطني خري مثال عىل وحدة األهداف بني األطراف االجتامعية واملنظامت 

الوطنية.
ومل يرتدد السيد إبراهيم بودربالة من القول بأن الرباعي الراعي للحوار الوطني نجح يف تجنيب البالد 

بوادر حرب أهلية كادت تفتك بالتجربة الدميقراطية التونسية الوليدة.
السيد إبراهيم بودربالة قال أيضا بأن الهيئة الوطنية للمحامني وكل املحاميات واملحامني ال يستحون 

ولن يرتددوا يف التعبري بالصوت العايل عن دفاعهم املستميت ملحاربة الفاسدين وكل املنظومة 
الفاسدة، وهذا لن يتحقق إالّ بتحرير القضاء، حيث قال إنه ال مجال للدفاع عن حقوق العامل إال 

عندما نقيض عىل الفساد.
ويف ختام كلمته ألقى السيد إبراهيم بودربالة سؤاال استنكاريا موجها إىل السفراء الذين أمضوا عىل 
بيان مشرتك عىل خلفية حّل املجلس األعىل للقضاء مؤخرا، أين كنتم عندما طالبنا باسرتجاع األموال 

املنهوبة؟ وأين كنتم عندما طالبنا حكوماتكم بتسليم عدد من املطلوبني للعدالة يف تونس؟ ونبه 
السيد إبراهيم بودربالة إىل أن محاوالت تفكيك الدولة وتفكيك مؤسساتها من خالل االستقواء 

باألطراف األجنبية لن مير يف تونس مادامت هناك منظامت وطنية تدافع عن تونس وعن استقالل 
قرارها ويف مقدمة هذه املنظامت االتحاد العام التونيس للشغل والهيئة الوطنية للمحامني.

التونيس للشغل  العام  االتحاد  يهنئ  ان  النيجريي  العاّمل  يرّس مؤمتر 
فيفري  و18  و17   16 ايام  املنعقد  والعرشين  الخامس  مؤمتره  مبناسبة 

2022 يف مدينة صفاقس الجميلة.
»متمسكون  شعارا  ملؤمتركم  اخرتتم  أنّكم  اعتزازنا  دواعي  ملن  وانّه 
والعدالة  والدميقراطية  الحرية  لتونس  منترصون   قرارنا،  باستقاللية 
أّن شعار مؤمتركم هذا يجّسد  تقولوا  أن  نعم من حقكم  االجتامعية«. 
بشكل مناسب جوهر االتحاد العام التونيس للشغل وكنه دوره الوطني 

وانتصاره ملشاغل الشعب التونيس والوطن.
يف  العاّملية  املنظامت  أقدم  أحد  هو  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
من  العديد  قبل حصول  حتى   1946 جانفي   20 يف  تأسس  اذ  افريقيا، 

التونيس  العام  االتحاد  بدور  نشيد  استقاللها.  عىل  االفريقية  البلدان 
للشغل يف النضال البطويل من أجل استقالل تونس ونضاله املستمر من 
التونسيني  للعاّمل  لألّمة  والسيايس  واالقتصادي  االجتامعي  التحّرر  أجل 

والشعب التونيس.
يف اآلونة األخرية، برزت مساهمتكم يف بناء دولة تونسية حديثة عب 
نضالكم من أجل الحرية والدميقراطية والعدالة االجتامعية أثناء وبعد 
ثور الياسمني 2011. ان رشاكتم مع أطراف املجتمع املدين  الفاعلة يف 
تونس إلخراج بالدكم من األزمة السياسية التي وقعت فيها خالل سنتي 
20112 و2013، كانت رشاكة مثالية. إّن حصول االتحاد العام التونيس 
للشغل عىل جائزة نوبل للسالم عب الرباعي الراعي للحوار الوطني، كان 

منظمة  حصول  سوى  يشبهها  مل  العامل،  مستوى  وعىل  قارتنا  يف  سابقة 
أّن  الجائزة وهذه شهادة عىل  الدولية يف عام 1969 عىل نفس  العمل 
التونيس للشغل أصبح رصحا ومعلام يف النضال من أجل  العام  االتحاد 

السالم والعدالة االجتامعية.
يف املؤمتر الخامس والعرشين لالتحاد العام التونيس للشغل الذي يأيت 
مبارشة يف أعقاب الذكرى 76 لتأسيسه، من واجبنا ان نذكركم بأن عملكم 
العام يف  الشأن  أّن  فيه  يبدو  الذي  الظرف  بعد، خاّصة يف هذا  ينته  مل 
تونس يتعرّض ملوجات عالية من عدم اليقني السيايس والتوتّر ونحثّكم 
عىل أن تظلوا يقظني وحازمني يف املطالب من خالل التمّسك مببدأ حق 

املفاوضة الجامعية واالمضاء عىل االتفاقيات التي تنتج عنها.

الرفيق أيوبا فيليبوس وابا رئيس مؤتمر العمّال النيجيري:

التمسّك بالعدالة االجتماعية وحق املفاوضة الجماعية

جدا ان تكون للجميع عزمية كبرية للنضال املشرتك من اجل بناء تونس 
حرة ومستقلة وخالية من الفساد واالستبداد.

االتحاد الوطني للمراة التونسية
نحمل نفس هموم االتحاد العام التونسي 

للشغل ونشترك معه في األهداف
الجريب  راضية  السيدة  التونسية  للمراة  الوطني  االتحاد  رئيسة  أكدت 
اول من شاركهم  للشغل كان  التونيس  العام  االتحاد  أن  يف كلمتها عىل 
يف برنامج القضاء عىل الفقر وبرنامج امللبس القومي يف الستينات. كام 
كان أول من شاركهم يف إيواء السجينات الجزائريات أيضا يف الستينات 
وقيادة حركات التحرر لشعوب الغرب العريب.. وأضافت أن اتحاد املرأة 
شارك أيضا اتحاد الشغل يف حمل السالح ومؤازرة الفالقة ودعم الحركة 

الوطنية يف مختلف الجهات..
واستعرضت السيدة راضية الجريب جملة من املسريات النضالية املشرتكة 
املنظمتني،  جمعت  التي  هي  املصري  وحدة  أن  مبيّنة  االتحادين،  بني 

اىل  مقرات  افتكاك  من  املراة  اتحاد  لها  تعرض  التي  املظامل  إىل  مشرية 
تجفيف منابع وغريها.. وأكدت أن اتحاد املراة واتحاد الشغل يحمالن 

نفس الهموم ويشرتكان يف نفس األهداف.
الشغيلة النجاح  املنظمة  اليد مع  اليد يف  تأكيدها عىل وضع  وجددت 
املسار االنتقايل للبالد وإلنهاء التاثريات السلبية عىل النساء واألطفال من 
خالل تنامي ظاهرة العنف وارتفاع منسوب الفقر وازدياد األمية وتفيش 

املحسوبية وغريها من الظواهر السلبية.

والتجارة  للصناعة  التونسي  االتحاد  رئيس 
والصناعات التقليدية

اتحاد  افتكاك  في  يرغبون  سياسيون 
من  وغيرهما  األعراف  ومنظمة  الشغل 

المنظمات
التقليدية  والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونيس  االتحاد  رئيس  قال 

إن  مؤسسات  بعث  التونسيني،  من  العديد  بإمكان  إنه  ماجول  سمري 
بيئة مشجعة  يجب خلق  أنه  موضحا  لذلك،  املالمئة  األرضية  توفري  تّم 
قبل  من  االقتصاد  تكبيل  وعدم  التنافسية  القدرة  وعىل  االستثامر  عىل 
وقع  تونس  يف  االقتصاد  أن  وأضاف  الخاطئة.  بسياساتهم  السياسيني 
أن  الوطنية، مبيّنا  املنظامت  تّم تسييس  تسييسه، منذ سنة 2011 كام 
ومنظمة  الشغل  اتحاد  افتكاك  يف  يرغبون  البالد  حكم  يريدون  الذين 

األعراف وغريهام من املنظامت. 
كام عب رئيس االتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، 
تظّل  أن  يريد  أنه ال  العمومية مضيفا  املؤسسات  عن رفضه لخوصصة 
رابحة  تكون  أن  الرضوري  من  وإمنا  خارسة  العمومية  املؤسسات  هذه 
رئيس  وقال  دميومته.  عىل  ومحافظة  التونيس  لالقتصاد  قاطرة  ومتثل 
العام  لالتحاد  رشكاء  وأبدا  دامئا  وسيظلون  كانوا  إنهم  األعراف  منظمة 
عىل  معرّجا  العام،  الصالح  فيه  ما  عىل  معا  ويعملون  للشغل  التونيس 

التقاء املنظمتني يف عديد النقاط واألهداف.

* حياة الغامني
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- الرفيق أيوبا فيليبوس وابا Ayuba phlibus wabba رئيس االتحاد 
النقايب الدويل.

- الرفيق جويل أختور أوديجي Joel Akhtor ODIGIE نائب رئيس 
املنظمة االقليمية االفريقية لالتحاد الدويل للنقابات.

ـ الرفيق الرزقي مزهود رئيس منظمة الوحدة النقابية االفريقية.
ـ السيد رابح مقديس مدير املركز العريب إلدارة العمل والتشغيل عن 

منظمة العمل العربية.
- األخ شاهر سعد األمني العام لالتحاد العام لنقابات عامل فلسطني.

CFDT الرفيق ماهر تقية، عن النقابات الفرنسية -
الفرنسية  النقابات  عن   ،Didier Szliwka سليوكا  ديديي  الرفيق   -

CFDT
الفرنسية  النقابات  عن   ،Mathieu Fayolle فايول  ماثيو  الرفيق   -

CFDT
النقابات  عن   ،Romain Descottes ديسكوت  رومان  الرفيق   -

CGT الفرنسية
CGT عن النقابات الفرنسية ،Julien Huck الرفيق جوليان هوك -

النقابات  عن   ،Christian Alliume أليوم  كريستيان  الرفيق   -
CGT الفرنسية

النقابات  عن   Bente Sorgenfrey سورجينفري  بانت  الرفيقة   -
DTDA الدمناركية

- السيدة آمال عمري ممثلة االتحاد املغريب للشغل
- الرفيقة مورتن سايفارت Morten Seifert عن النقابات الدمناركية 

DTDA
البلجيكية  النقابات  الرفيق رافاييل الماس Raphael Lamas، عن   -

FGTB
املنظامت  ومؤمتر  للعمل  األمرييك  االتحاد  رشوق  هند  الرفيقة   -

AFL - CIO الصناعية
DGB عن النقابات األملانية ،Peter Seideneck الرفيق بيرت سيدناك -

ل الجزائريني - األخ سليم لباطشة األمني العام لالتحاد العام للعاماّ
- السيد إمييل ليزر Emil LIESER، مدير منظمة فريديريش إيربت ـ 

تونس FES Tunis ومرافقه.
- األخ مصطفى التلييل األمني العام لالتحاد العريب للنقابات ومرافقه.

التونيس  العام  لالتحاد  السابق  العام  األمني  العبايس  حسني  األخ   -
للشغل

والتجارة  للصناعة  التونيس  االتحاد  رئيس  ماجول،  سمري  اليسد   -
والصناعات التقليدية والوفد املرافق 

- السيد ابراهيم بودربالة عميد الهيئة لوطنية للمحامني التونسيني
حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  رئيس  مسلم،  جامل  اليسد   -

االنسان والوفد املرافق
- السيدة راضية الجريب رئيسة االتحاد الوطني للمرأة التونسية

للنساء  التونسية  الجمعية  رئيسة  الزغالمي  نائلة  السيدة   -
الدميقراطيات والوفد املرافق

- السيد محمد ياسني الجاليص نقيب الصحفيني 
للحقوق  التونيس  املنتدى  رئيس   الهذييل  الرحامن  عبد  السيد   -

االقتصادية واالجتامعية

ل املهاجرين التونسيني - األخ فتحي التلييل رئيس اتحاد العاماّ
العام  لالتحاد  السابق  املساعد  العام  األمني  الطرابليس  األخ محمد   -

التونيس للشغل
- األخ محمد سعد األمني العام املساعد السابق لالتحاد لعام التونيس 

للشغل
العام  السابق لالتحاد  املساعد  العام  األمني  الجندويب  املولدي  األخ   -

التونيس للشغل
لعام  لالتحاد  السابق  املساعد  العام  األمني  السحيمي  محمد  األخ   -

التونيس للشغل
لعام  لالتحاد  السابق  املساعد  العام  األمني  مسعود  الناجي  األخ   -

التونيس للشغل
- األخ رضا بوزريبة األمني العام املساعد السابق لالتحاد لعام التونيس 

للشغل.

قائمة ضيوف االتحاد يف املؤتمر 25 بصفاقس

امليلودي  األخ  التضامن  عبارات  وأصدق  التحياّات  أزىك  لكم  ننقل 
املغريب  لالتحاد  الوطنية  األمانة  أعضاء  وكافة  العام  األمني  املخارق 
يات،  للشغل. فمؤمتركم يلتئم يف ظرفية دولية واقليمية مليئة بالتحداّ
زادتها االنعكاسات الوخيمة لكويف 19 صعوبة وتعقيدا. تلكم الجائحة 
أفشلت  الدول،  من  للعديد  االقتصادية  باملقومات  عصفت  التي 
الصحية  منظوماتنا  هشاشة  عن  وأبانت  بأكملها،  حيوية  قطاعات 
للحد  املبذولة  االستثنائية  املجهودات  من  الرغم  واالجتامعية. وعىل 
بلداننا  الشعبية يف  العاملة والفئات  الطبقة  من األزمة فقد تكباّدت 
املاليني  فقدان  بعد  االجتامعية  الخسائر  املعمورة  دول  غرار  عىل 
واآلفة  الفقر  رقعة  واتساع  البطالة  واستفحال  الشغل  مواطن  من 
ة وما صاحب ذلك  والتمييز، خاصة يف صفوف النساء والفئات الهشاّ
من استغالل للطوارئ الصحية كذريعة للتقليص من هامش الحريات 

الفردية والجامعية.
والتحديات  املتسارعة  الكونية  التحوالت  زمن  اليوم  نعيش  إناّنا 
عىل  تفرض  والتي  والبيئية  والتكنولوجية  منها  الدميغرافية  املعقدة، 
األجوبة  صياغة  ودوليا  واقليميا  محليا  النقابية  الحركة  مكونات  كل 
الجامعية ملواجهة هذا الواقع الجديد الذي ال يرتفع االاّ بقدر عملنا 
الالئق،  العمل  قوامه  أفضل  أجل مستقبل  بادراك وتصميم من  فيه 

عقد  قاعدة  عىل  االنسان.  محوره  يكون  أن   نريد  الذي  العمل 
اجتامعي جديد.

مقاومني  وأقوى،  أكرب  ا برضاوة  ولرباّ دامئا  كناّا  نكون كام  أن  علينا 
لكل محاوالت الرتاجع عن ما راكمته الطبقة العاملة من مكتسبات 
الحرية واملساواة والعدالة  لقيم  إعالء  حقوقية وسياسية واجتامعية 
مسؤولية  فجسامة  والتضامن.  واإلنصاف  الفرص  وتكافؤ  االجتامعية 
مسؤوليات  من  به  اضطلعت  ما  عن  تقلاّ  ال  اليوم  النقابية  الحركة 

وطنية وأدوار تحراّرية وواجبات نضالية إباّان فرتة االستعامر.
يف قلب هذه املدينة املناضلة وقبل 61 سنة انعقد مؤمتر صفاقس 
ضداّ  املكافحة  املغاربية  النقابية  الحركة  قادة  جمع  الذي  التأريخي 
م ودميقراطي  االستعامر واملناضلة من أجل اتحاد مغاريب مستقل متقداّ
نقايب  كتنظيم  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يف  اليوم  ونضالكم 
النقابية  الحركة  لرواد  التاريخية  االلتزامات  عن  يختلف  ال  طالئعي، 
املغاربية آنذاك بواصلة الكفاح حتى تحرير كلاّ أقطار املغرب الكبري 
الشعبية وتحقيق  الطبقات  النقابية والنهوض بأوضاع  الحركة  ودعم 
الحرية والرفاهية، كام يستشف من مخرجات مؤمتر صفاقس 1961 

أو قبله يف مؤمتر طنجة سنة 1957.
الخطوات  كل  النقابية  الحركة  رفاقنا يف  بافتخار مع  نتابع  واليوم 

معركة  يف  لكفاحه  استمراًرا  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  النضالية 
ثورة  تثبيت  يف  عامليا  به  واملشهود  السلمي  ولدوره  الوطنية  التحراّر 
الدولة  أسس  وتعزيز  أهدافها  إرساء  يف  الحالية  وملهامه  الياسمني 

الدميقراطية ومقومات العدالة االجتامعية.
إناّ االتحاد املغريب للشغل وعموم الطبقة العاملة املغربية واعون 
وليست  املغاربية  الشعوب  مكونات  بني  املصري  بارتباط  الوعي  كلاّ 
لية املغربية يف 8 جانفي 1952 عقب اغتيال الشهيد  االنتفاضة العاماّ
الوعي  رواد  أحد  االاّ  املناضلة  صفاقس  منطقة  ابن  حشاد،  فرحات 

يل بوحدة املصري. النقايب والعاماّ
ويف األخري نتمناّى ملؤمتركم الـ 25 هذا كامل النجاح والتوفيق عىل 
يل والسيايس وعىل مستوى املخرجات  مستوى النقاش والتحليل العاماّ
والقرارات والتوصيات ماماّ سيعطي لالتحاد العام ولكل شعب تونس 

املكافح زخام جديدا لتحقيق اآلمال والطموحات املنشودة.
االجتامعية  والعدالة  والدميقراطية  الحرية  لتونس  منارة  دمتم 
االستيطانية  الهجامت  استفحال  ظلاّ  ويف  املناسبة  بهذه  يفوتنا  وال 
نضاالت  مع  الالمرشوط  تضامننا  د  نجداّ نحن  الشقيقة،  بفلسطني 
التاريخية  الفلسطيني األيب يف كفاحه من أجل نيل حقوقه  الشعب 

املرشوعة وبناء دولته  وعاصمتها القدس.

السيدة آمال عمري ممثلة االتحاد المغربي للشغل

البدّ من عقد اجتماعي جديد...
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لكن  شخصيا  معكم  أكون  أن  أود  كنت 
الظرف الوبايئ ال يزال يعيق السفر ومع ذلك 

آمل أن أزوركم قريبا.
إليكم  أنقل  أن  رسوري  دواعي  ملن  إنّه 
للنقابات  األورويب  االتحاد  وتضامن  تحيّات 
وكّل أعضائه البالغ عددهم 45 مليون شخص 

من 92 منظمة نقابية يف 39 دولة أوروبية.
ظروف  يف  مؤمتركم  ينعقد  الرفاق،  أيّها 
غضون  يف  وتونس  للعامل  بالنسبة  عصيبة 
ماليني  ستة  كوفيد  جائحة  أبادت  سنتني 
شخص  ألف   30 حوايل  املعمورة  يف  شخص 
تبذل  تزال  وال  النقابات  كانت  تونس.  يف 
وصّحتهم  العّمل  لحمية  جهدها  قصارى 
استثنائية  دعم  تدابري  بشأن  تفاوضت  كم 
إلنقاذ الوظائف والدفاع عن األجور وظروف 

العمل.
أمرا  يعّد  التطعيم  معّدل  يف  الزيادة  إّن 
إىل  والعودة  االقتصاد  الستئناف  أساسيا 
الشامل  التمتّع  آمنة.  ظروف  يف  العمل 
واملجاين بالتلقيح هو حّق أسايس من حقوق 
االنسان، لكن مازلنا متخلفني عن الركب يف 
املتوسط  األبيض  البحر  ان  بلد  من  العديد 

ناهيك القارات األقل تطّورا.
للنقابات  األورويب  االتحاد  طالب  لقد 
عديد  األوروبية  والحكومات  املفّوضية 

للجميع،  اللقاحات  لتوفري  الرضورية  االجراءات  باتّخاذ  املرّات 
كذلك املطالبة بالتنازل عن براءات االخرتاع عىل املستوى العاملي 
لتكثيف انتاج اللقاحات وتعزيز القدرات التكنولوجية النتاجها، 
عليه  املصادق  مرشوعها  يف  تونس  يساعد  ان  شأنه  من  وهذا 
االتحاد  أكّد  2021كذلك  سنة  العاملية  الصحة  منظمة  قبل  من 
األورويب للنقابات عىل رضورة دعم االستثمر يف مجايل الصحة 
التي  الطوارئ  حاالت  ملجابهة  فقط  ليس  العامة،  والخدمات 

نعيشها ولكن أيضا إلرساء خطّة هيكلية مستقبلية.
عىل  العّمل  ماليني  الكوفيد  جائحة  أجربت  لقد  أصدقايئ 
التوقّف عن العمل ان مل نقل عىل البطالة، ولقد شهد 99٪ من 
الجائحة  انخفاضا يف مواردهم ويف تونس تسبّبت  العامل  سّكان 

يف صعوبات اقتصادية لـ 75٪ من العّمل يف السنتني املاضيتني.
تفاقم  الظرف  هذا  يف  نكتشف  أن  جّدا  املخجل  من  إنّه 
حيث  العامل  يف  أشخاص   10 أغنى  ثروة  بتضاعف  الالّمساواة 

ازدادت ثروتهم من 700 مليار دوالر اىل 1500 مليار دوالر.
األمل  موجة  تراجعت  املتوّسط،  األبيض  البحر  جنوب  يف 
بالربيع  يعرف  فيم   2011 جانفي  يف  ظهرت  التي  والحمس 

العريب.
مرحلة  اكتمل  عدم  من  تعاين  البلدان  من  العديد  تزال  ال 
محاربة  أو  الالجئني  تدفّق  يواجه  اآلخر  والبعض  االنتقال 

امليليشيات والقوات املسلحة أو حتى الدخول يف حروب.
تتمثّل التحديات الكربى التي يتعنّي عىل الحكومات والرشكاء 
االقتصادي  والنمو  الدميقراطي  تعزيز  مواجهتها يف  االجتمعيني 

والقدرة التنافسية والتمسك االجتمعي ومكافحة عدم املساواة 
والفقر.

ميثّل  كان  الذي  الضعف  من  أكرث  التونيس  العجز  تفاقم  لقد 
48٪ من الناتج املحّل االجميل قبل عرش سنوات كم أّن األجور 

تأّخر سدادها يف الوظيفة العمومية أخريا.
التقشف ليست الحّل، فهي ترّض  اتّضح فيم بعد أّن سياسة 
الفقر  تفاقم  يف  املساهمة  خالل  من  واملجتمع  البالد  باقتصاد 

وعدم املساواة.
نحن ملتزمون كلّنا بإنهاء سياسة التقّشف اليوم وإىل األبد لبناء 
منوذج اقتصادي مختلف قائم عىل االنصاف واالدماج واملساواة 
وهو اقتصاد مستدام يف جوهره يسعى اىل خدمة املجتمع وخلق 

فرص عمل ذات جودة عامليّة وبتدرج عادل.
تونس مثل أوروبا ال تحتاج اىل مزيد التخفيضات والسياسات 
الليربالية الجديدة التي يفرضها صندوق النقد الدويل أو أّي بلد 
آخر فنحن جميعا بحاجة اىل استثمر وتضامن اجتمعي جيّد هو 
واالستبداد  والفقر  االجتمعي  االقتصاد  لوقف  الوحيد  الضامن 

واإلرهاب.
بالفعل إّن مستوى البطالة يف تونس وخاصة بني الشباب غري 
وعىل  وسياسية  اجتمعية  توتّرات  يولّد  أن  شأنه  ومن  مقبول 
يف  الخوض  عوض  اآلفة  هذه  معالجة  واملؤسسات  السياسيني 

معارك النفوذ.
إّن تنشيط الحوار األورويب املتوسطي واالستثمرات األوروبية 
العمل  فرص  خلق  يعّزز  أن  شأنه  من  الجنوبية  املنطقة  يف 

ويساهم يف تخفيض منسوب التوترات.

يف سنة 2019، قّرر االتحاد األورويب للنقابات يف 
مؤمتره 14 يف فيينا إعطاء األولوية لسياسة الحوار 
االستقرار  تعزيز  يف  األورويب  االتحاد  ومساعدة 
واألمن واالزدهار يف البلدان املجاورة رشقا وجنوبا، 

عىل قاعدة الحوار االجتمعي.
يف الواقع يحتاج االتحاد األورويب استعادة دوره 
الجديد  السيايس  الجغرايف  السياق  يف  الريادي 
األبيض  والبحر  األوسط  الرشق  منطقة  يف  حوله 

املتوسط.
النقابية  للحركة  األخرى  الحارقة  القضايا  ومن 
هو الحوار االجتمعي واعتمد الحكومة التونسية 
 2021 ديسمرب  شهر  يف  الصادر   20 رقم  املنشور 
عىل  خطرية  تداعيات  له  يكون  أن  ميكن  والذي 
العامة  واملؤسسات  املنشآت  يف  العاملني  حقوق 
فيم يخّص املفاوضات الجمعية يف مخالفة صارخة 
لالتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية والذي 
صادقت عليها تونس وخاصة االتفاقيات رقم 89/ 

و87 و154 و151.
تّم مؤخرا التأكيد عل أهميّة الحوار االجتمعي 
االتحاد من  والعمل يف  التشغيل  وزراء  إعالن  يف 
أجل املتوسط مبدينة كاسكايس بالربتغال. ونحن 
امللموسة  االجراءات  مبتابعة  جميعا  ملتزمون 
لتحقيق وحوار اجتمعي فّعال وسليم يف املنطقة.
بالنسبة  أساسيّة  النضاالت  هذه  كّل  أصدقايئ، 
التغرّي  مثل  أخرى  مسائل  مع  النقابية  للحركة 
املناخي واالنتقال العادل والرقمنة واضطراب سوق الشغل فضال 

عن التنّقل العادل للعمل والهجرة.
متثيلية  لها  قوية  نقابات  إىل  نحتاج  التحديات  ملواجهة هذه 

واستقاللية.
يلوك الكثري اليوم مقولة اّن النقابات أكل عليها الدهر ورشب 
العّملية  النقابات  فإّن  الصحيح  هو  العكس  أّن  إالّ  بالية  وأنّها 
متثّل حجر الزاوية لبناء الدميقراطية كم تّم التأكيد عىل ذل يف 
أكتوبر 2015 من خالل منح جائزة نوبل للسالم للرباعي الراعي 

للحوار يف تونس.
يك نكون أقوى نحتاج اىل التنظيم ال سيم يف القطاع الخاص 
وعلينا أن نعمل معا بشكل أفضل لتعزيز قّوة النقابات العّملية 
االتفاقيات  من  االستفادة  ميكنهم  حيث  العّمل  عدد  وتكثيف 

الجمعية.
اآلن  تونس  يف  خاص  بشكل  صعبة  املسألة  هذه  أّن  أعلم 
نظرا لجشاعة وطمع أرباب العمل الذين ال يتوانون عىل رضب 
الدويل  الدعم  وبفضل  الجمعي  التضامن  بفضل  لكن  النقابات 

ميكننا مواجهة كّل هذه املشاكل.
ايها الرفاق واالصدقاء األعزاء،

الشكر لكم عىل نضاالتكم غري  بتوجيه  اختتم  أن  اسمحو يل 
العادية من اجل تحقيق الدميقراطية والتزامكم بضمن حقوق 

العّمل وحرياتهم.
تأكدوا من أّن االتحاد األورويب للنقابات يقف اىل جانبكم يف 
العام  االتحاد  دامئا متضامنا مع  الصعبة وسيظّل  األوقات  هذه 

سياسة التقشّف ليس الحّل والبدّ من بناء اقتصاد نموذجي
لوكا فيسنتيني األمين العام لالتحاد األوروبي للنقابات:
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انعقاد مؤمتركم الخامس والعرشين، املتزامن مع  مبناسبة 

لكم  أتقّدم  االتحاد،  لتأسيس  والسبعني  السادسة  الذكرى 

الطبقة  وباسم  املكافح  الفلسطيني  شعبنا  وباسم  باسمي، 

بالنجاح  لكم  وأمنياتن  تهانينا  أصدق  العاملة،  الفلسطينية 

والتوفيق.

للشغل،  التونيس  العام  االتحاد  أصبح  أن  بعد  ذلك،  يأيت 

أيقونة ومنارة العمل النقايب العريب ودرة تاجه املشعة بالخربة 

والحكمة، والتمّكن من قيادة دف العمل العام بكفاءة وقّوة 

املداميك  صالبة  لوال  يتحقق  أن  لذلك  كان  وما  واقتدار، 

املؤسسة للبناء، والتي شيّدها اآلباء املؤسسون لالتحاد، ويف 

مقدمتهم زارع البذرة األوىل »محمد عيل الحامي« و»بلقاسم 

الحداد«  و»الطاهر  حشاد»  »فرحات  والشهيد  القناوي«  

و»أحمد التلييل«.

بظلها  يستظّل  وارفة  شجرة  شجرة  االتحاد  أمىس  أن  إىل 

العاملة، وبات قنطرة عالية  التونيس األيب، وطبقته  الشعب 

ال  سواعد  ذات  وقابلة  والجاد،  املثمر  العمل  قناطر  من 

الوطنية  االنجازات  من  العديد  راحتيها  عىل  ولد  ترتجف، 

وتونيس،  عريب  كل  بها  ويعتز  يفخر  التي  والدولية،  والعربية 

وليس أقلّها حيازته مع الرشكاء  الوطنيني لجائزة نوبل للسالم 

يف  العنف  غائلة  لجم  يف  الحاسم  دوره  نظري  م،   2015 لعام 

وطني  تفاهم  كلغة  محلّه  الحوار  وإحالل  التونيس،  الداخل 

مسرية  يف  مساهامته  لقّوة  كانعكاس  وذلك  عليها،  متفق 

التحرير والبناء والنضال االجتامعي واملدين والدميقراطي ضّد 

االستبداد والتجرب. والزل دوركم يستمر يف حامية تونس من 

كل مكروه وبصوت عايل بل أعىل ماّم سبق.

األخ األمني العام

الدم مستمر يف  قادم من فلسطني ونذيف  اخويت وأخوايت 

الصهاينة

للمجلس  للشهداء   31 الدورة  انهينا  معدودة  أيّام  قبل 

املركزي الفلسطيني والذي أكّد املجلس املركزي الفلسطيني:

كل يوم شهداء وجرحى 

1 - انّنا قادمون اىل تحديد ركائز عمليّة لالستمرار يف عمليّة 

السيادة  الدولة ذات  السلطة إىل مرحلة  االنتقال من مرحلة 

حتى لو تحت سلطة االحتالل.

للمرشوع  حامية  من  األمريكية  االدارة  به  تقوم  ما   -  2

الصهيوين.

3 - إلغاء االعرتاف بدولة ارسائيل

4 - وقف كل أشكال التنسيق مع االحتالل االرسائييل

5 - املقاومة الشعبية وتفعيلها

وطبقته  الفلسطيني  شعبنا  يتذكر  البهيجة  املناسبة  بهذه 

القدس  مؤمتر  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  وقفات  العاملة 

إىل  ومؤمتراتكم  ومظاهراكم  ومواقفكم  سنوات  أربع  قبل 

وقفته  ومنها  والدولية،  العربية  املحافل  يف  كفاحه  جانب 

كل  يف  العامل  عاّمل  لنقابات  الدويل  االتحاد  اجتامعات  خالل 

عاّمل  نقابات  التحاد  الثالث  العام  املؤمتر  وخالل  مؤمتراته، 

يف  عقد  الذي  وعاملة  عامل  مليون   187 ميثّل  الذي  العامل 

الختامي  بيانه  يف  أقّر  أن  إىل   2014 سنة  يف  برلني  كوبنهاغن 

لتحقيق  دعوته  ذلك  مقّدمة  ويف  تقريبا،  منه  طلبناه  ما  كل 

وتجسيد السالم العادل والشامل والدائم بني دولتي فلسطني 

وخاصة  الدولية  الرشعية  قرارات  كامل  بتطبيق  ومطالبته 

قراري مجلس األمن 242 338 وتطبيق نصوص القانون الدويل 

ورفضه  املشؤومة  القرن  لصفقة  ورفضه  املتعلقةبفلسطني 

ورفضنا املطلق املرشف ملبادرات التطبيع العريب اآلثم مع دولة 

لبناء  والفوري  الشامل  بالوقف  ومطالبته  االرسائييل  االحتالل 

فلسطني ومطالبته  أرايض دولة  االرسائيلية فوق  املستوطنات 

وإزالة  الفلسطينية  األرايض  من  كافة  املستوطنون  بانسحاب 

جدار الفصل االستيطاين ومطالبته ارسائيل باالنسحاب الكامل 

 4 يوم  بعد  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  كافة  من  والشامل 

جوان 1967م لتمكني شعبنا من اقامة دولته الحرّة املستقلة 

حقوقه  كامنل  الفلسطيني  الشعب  ومنح  عاصمتها  والقدس 

املرشوعة وغري القابلة للترصف ويف مقدمتها حّقه فيت قرير 

املصري وحق العودة لالجئني.

األمنيات  بأصدق  لكم  نتقّدم  أن  إالّ  يسعنا  ال  الختام  ويف 

لالتحاد التونيس العام للشغل ولقيادته املخلصة بنجاح أعامل 

هذا املؤمتر ليك يواصل اتحادك العظيم دوره الوطني والقومي، 

وامليض قدما بتحّمل مسؤولياته التاريخية يف تفكيك املشكالت 

االجتامعية واالقتصادية والسياسية.

االحتاد منارة العمل النقايب العريب
•طارق السعيدي/* عدسة منترص العكرمياألخ »شاهر سعد« أمين عام االتحاد العام لنقابات عمّال فلسطين

 بعد تحية النواب والضيوف وقيادة االتحاد عرب الصديق جوال 

من خالل حرصه  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  تقديره  عن 

عىل تنظيم مؤمتراته واحرتام املامرسة الدميقراطية ومقتضياتها 

مشريا إىل أن انعقد مؤمتر االتحاد هو تحّدي يف عالقة بالوضع 

الذي يعيشه العامل خصوصا عىل مستوى الجائحة التي ذهبت 

بأرواح املاليني من البرش وتسببت يف خسائر اقتصادية جسيمة 

البلدان  يف  وترشيدهم خصوصا  العامل  من  املاليني  وترسيح 

النامية التي ال تتوفر فيها رشوط األمان االجتامعي.

النقابية  املنظمة  لجهود  تقديره  عن  جوال  الصديق  وعرّب 

التونسية من أجل الدفاع عن مصالح العامل وعائالتهم مشريا 

إىل أنه يتوجب مزيد الحرص عىل مواجهة التحديات والعمل 

النقابات  صلب  وتخريطهم  العامل  توحيد  مزيد  أجل  من 

دفاعا عن مصالحهم وأضاف أن الكنفدرالية النقابية الدولية 

التونيس  العام  االتحاد  مؤمتر  بأن  قناعة  عىل  افريقيا  فرع 

للشغل سيقدم دون شك االجابات املستوجبة والالزمة ملجمل 

الحساسة  الظروف  هذه  يف  والعاملية  النقابية  التحديات 

والصعبة.

قرب  عن  تتابع  االفريقية  النقابية  املنظمة  أن  إىل  وأشار 

الدفاع  يف  النقابية  ومنظمتهم  التونسيني  العامل  نضاالت 

كل  لتجاوز  االجتامعي  الحوار  والتاكيد عىل  الدميقراطية  عن 

عقد  صياغة  رضورة  عىل  وشدد  البالد  تواجه  التي  األزمات 

اجتامعي جديد يصون حقوق العامل ويدعمها ومنها الحقوق 

دويل  صندوق  وبعث  االجتامعي  والحوار  للعمل  األساسية 

لتبعات  والتصدي  التشاركية  والحْوكمة  االجتامعية  للحامية 

الصديق  وجّدد  والنقابيون  العامل  يواجهها  التي  األزمات 

جوال متنياته بنجاح املؤمتر ومبزيد من الوحدة والقوة لكافة 

املنظامت النقابية والحركة النقابية االفريقية والعاملية.

كلمة الكنفدرالية النقابية الدولية فرع إفريقيا الصديق أوكاتور جوال اودجيي
كلمات ضيوف المؤتمر 25
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باسم االتحاد العام للعّمل الجزائريني، أتقّدم 
بأسمى عبارات الشكر والتقدير والثناء لالتحاد 
االستقبال  حفاوة  عىل  للشغل  التونيس  العام 
وحسن الرتحيب وكريم املقام واملقام. وان هذا 
الجود   عىل  أهله  ُجبل  بلد  عيل  بجديد  ليس 
والكرم وانطبعت قلوبهم عىل حسن الصنيع، 
فكانت تونس املقصد الكريم واملنزل الدافئ، 

دفء قلوب التونسيني ومواقفهم األخوية.
يُجّسد  الذي  املؤمتر  هذا  رحاب  يف  ونحن 
لقاؤنا  خاللها  من  يتجّدد  لنا  مثينة  فرصة 
باالتحاد العام التونيس للشغل الذي نعت  يز 
به ونكّن له ولُجُموع مناضلية ومناضالته كل 

االحرتام والتقدير.
الشواهد  عديد  اىل  تُضاف  مناسبة  وهي 
الناطقة واملحطّات الدالة، فهي الصورة املثىل 
تحتاج  ال  والتي  بيننا.  واألخوة  التالحم   عن 
لبيان أو تعريف ألنّه يكفي جوابا لكل سائل 
عن الوصال الوثيق بيننا، ذلك التاريخ النضايل 
من  نتقاسمه  ما  معا  فخر  ويكفينا  املشرتك 

ملحمة كفاح  خلدتها صفحات التاريخ والتي ال نزال نستنري مبعاملها 
الخالدة واملضيئة بكل وفاء وعرفان.

فمن هذا  املشهد الذي يغذي فينا روح التضامن ويعّزز هممنا 
االتحاد  فإّن  النقايب  الفضاء  يف  نتقاسمها  التي  التطلّعات  لتحقيق 
وتعزيز  الجهود  تكريس  عن  يتوانئ  ال  الجزائريني  للعّمل  العام 

التضافر لالرتقاء مبساعينا الثنائية يف نطاق اآلفاق املشرتكة.
التونيس  العام  واالتحاد  الجزائريني  للعّمل  العام  االتحاد  ان 
للشغل تجمعهم عالقة ثنائية قوية تجّسد حقيقة املنعكس الدال 
والواضح للعالقة الوطيدة ما بني الشعبني التونيس والجزائري وما 
يجمعهم من قواسم مشرتكة وأوارص املحبّة واإلخاء وحسن الجوار 

عىل مدى الزّمن.
للعّمل  العام  االتحاد  مع  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  إّن 
الجزائريني، يفخران باملساعي الثنائية الرامية لتكريس القيم النقابية 
املقاربات  إطار  يف  الحقوق  عن  والدفاع  العّملية  القضايا  ونرصة 

املنسجمة مع املواثيق الدولية وأعرف الشعوب واحرتام اآلخر.
االخوات واالخوة،

التونيس  العام  لالتحاد  الحافل  بالرصيد  شهادتنا  منطلق  من 

عالقته  سياق  يف  الجزائريني  للعّمل  العام  االتحاد  فإّن  للشغل 
بالعديد من املنظمت النقابية يف العامل، يف شتى املنتديات االقليمية 
والدولية، يجل ويهيب مبكانة االتحاد العام التونيس للشغل، وهي 

مكانة خاّصة ومميّزة يف قلوبنا النابضة بقيم النضال.
الجديد  الجزائريني يف عهده  للعّمل  العام  االتحاد  ليُّشف  وإنّه 
وقيادته الحالية املنبثقة عن املؤمتر الثالث عش، كان صوب بلدنا 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  رحاب  ويف  الشقيقة،  تونس  الثاين 

الذي نعتز بالعمل معه جنبا إىل جنب.
التونيس للشغل متثّل  العام  إنّنا يف مثل هذه املناسبات لالتحاد 
بفخر  التونسيني  اخواننا  مع  املشرتك  التاريخ  فيها  نستحرض  مرفأ 
ونقرأ فيه قواسم الحارض بوعي، وننسج فيه املستقبل بأفق واسع 
ورؤى واسعة، وهي الشأن بالنسبة للجهود املكرّسة بني االتحادين 
لتعزيز  ثاقبة  استشافية  لنظرة  باعثة  تنطق  فتئت  ما  مسرية  يف 

العالقة وإرساء السبل لتنسيق املواقف.
يف هذا النطاق، يجدر التأكيد عىل الجهود املكرّسة بيننا لتوحيد 
املبادرات ورصد الطروحات يف الشأن االقتصادي واالجتمعي وتبادل 
متكامل  أفق  تسجيد  شأنه  من  كفعل  والخربات  املثمرة  التجارب 
واملغاريب  الثنايئ  املستوى  عىل  التنموي  النجاح  ألسباب  وجامع 

والعريب.
األخوات واألخوة،

عاتقنا  عىل  امللقاة  املسؤوليات  تعاظمت  لقد 
كنقابات عّملية بسبب تفاقم األزمة االقتصادية يف 
كافة أنحاء العامل وانتهاج رأس املال االستثمر املربح 
وأهّمه  االجتمعية  املسألة  حساب  عىل  والسهل 

خلق فرص العمل والتخفيض من نسب البطالة.
ومل يعد من املمكن وال من املفيد مواجهة هذه 
نقايب  وتكتل  تضامن  الجديدة من دون  الرأسملية 
كافة  يف  حضورنا  وتعزيز  قوانا  تعبئة  يعتمد  دويل 

املحافل الدولية برؤى ومواقف نقابية موحدة.
والتعاون  التضامن  هشاشة  جميعا  الحظنا  فقد 
حيث   19 كوفيد  جائحة  مكافحة  مجال  يف  الدويل 
اتسمت هذه الفرتة بنزعة أنانية مفرطة وشبه تخيّل 
بعض  تسجيل  مع  االمكانات  ضعيفة  البلدان  عىل 
نباركها  ما  بقدر  التي  الثنائية  التضامنية  املبادرات 
االقتصادية  اآلثار  اىل  بالنظر  محدودة  تبقى  فإنّها 
عىل  الجائحة  خلفتها  التي  الخطرية  واالجتمعية 

أغلب اقتصاديات املنطقة العربية.
هذه املنطقة التي تعيش بعض بلدانها نزاعات مسلحة متفاقمة 
وشبه غياب ألفق وحلول جذرية لرتسيخ السالم فيها بسبب تدخل 
التي  املسلحة  النزاعات  هذه  استدامة  عىل  تعمل  خارجية  قوى 
اقتصادياتها  تنمية  حساب  عىل  البلدان  هذه  قدرات  تستنزف 

وتعزيز الحقوق األساسية لعّملها ولطبقاتها الضعيفة.
إّن  كّل هذا التوصيف يدعونا أن نعمل ثنائيا أو جمعيا ضمن 
تعزيز  عىل  للنقابات  الدويل  واالتحاد  للنقابات  العريب  االتحاد 
حضورنا النقايب العريب يف كافة املحافل الدولية وان تنواصل دعمنا 
لجهود السكريتارية التنفيذية لالتحاد العريب للنقابات لرسم خطط 
استشاف  تعتمد  والبعيد،  واملتوسط  القريب  املدى  عىل  عمل 
وعّمل  عامالت  مصالح  يخدم  مبا  لها جمعيا  واالستعداد  املخاطر 

منطقتنا العربية.
ويف الختام، ال ميكننا ان نتطرّق ألوضاع املنطقة العربية من دون 
وهي  العادلة  الفلسطينية  القضية  األم،  بقضيتنا  متسكنا  تجديد 
القضية التي سنستميت يف الدفاع عنها حتى تحقيق حق الشعب 

الفلسطيني يف بناء دولته املستقلّة وعاصمتها القدس الشيف.

  روح التضامن تعزّز فينا روح العطاء للدفاع عن كّل القضايا العادلة
األخ سليم لباطشة األمين العام للعمّال الجزائريين:

الرفيقة شاران بوررو

•طارق السعيدي/* عدسة منترص العكرمي

أرسل إليكم تحيّايت األخوية مبناسبة هذا املؤمتر.

وأعلم أنّكم تتخطّون حاليّا فرتة حرجة.

لقد ربحتم معركة الثورة يف تونس بوضعكم الحوار االجتمعي يف صميم البحث عن حلول ملشاكل املجتمع بالبالد. فالحركة 

العّملية تناضل من أجل الدميقراطية ورشوط العقد االجتمعي مثل التشغيل والعمل الالئق واملناخ العادل والحقوق والحمية 

االجتمعية الشاملة واملساواة يف الدخل واملساواة يف الجنس والعرق، وبالطبع مطالبتكم مبجتمع ال إقصايئ من خالل تصّديكم 

للتطرّف الديني ونحن نعلم أّن االتحاد العام التونيس للشغل ركيزة أساسية.

نطلب من سيادتكم قبول كّل تضامننا معكم وأنتم تعلمون بأنّنا سندعم دامئا االتحاد العام التونيس للشغل يف نضاله من أجل 

الحقوق الدميقراطية يف تونس ومن أجل حقوق العامالت والعّمل يف تونس. كم نعلم أّن الطريق صعب ونعرب عن تضامننا 

الكامل معكم. فالوحدة داخل الحركة النقابية هي الوسيلة الوحيدة للنجاح،

الوحدة النقابية سالحنا للنجاح

كلمات ضيوف المؤتمر 25



الخميس  17 فيفري  2022  -العدد 1682 16
المؤتمر 25 لالتحاد

صور من داخل قاعة املؤمتر   25 لالحتاد
االنتخايب  املؤمتر  إستأثر 

املنعقد أيام 16و17و18 فيفري 

2022 بصفاقس ببالغ االهتامم 

وقد حقق نجاحا منقطع النظري 

الحارضين  بعدد  عالقة  يف 

كانت  التي  املناقشات  وبقيمة 

يف مستوى الحدث،أما ما يبقى 

الصور  هذه  فهي  الذاكرة  يف 

زميلنا  عدسة  التقطتها  التي 

داخل  من  العكرمي  منترص 

قاعة املؤمتر 25 لالتحاد

 صور منترص العكرمي
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إعداد: ناجي الخشناوي  

ضمن الفعاليات االفتتاحية للمؤمتر العادي الخامس والعرشين لالتحاد العام 
التونيس للشغل الذي انعقد أيام 16/17/18 فيفري 2022 بعاصمة الجنوب 
العمل  عىل  بصمتهم  وتركوا  عنا  رحلوا  الذين  االتحاد  ألبناء  ووفاء  صفاقس، 
العدالة  أجل  ومن  االجتامعي  التحرر  أجل  من  الوطني  والنضال  النقايب 
النقابية، وهم اإلخوة  االجتامعية، كرّم نواب املؤمتر عددا من رموز املنظمة 
بالرجب وحبيب  الشفي وحبيب  املباريك ومنصور  السالم جراد وبوعيل  عبد 

بوناب.

األخ عبد السالم جراد:

متعاقبة  األكرب ألجيال  الشقيق 
من النقابيات والنقابيني 

العام  األمني  جراد  السالم  عبد  األخ  يعترب 
للشغل،  التونيس  العام  لالتحاد  األسبق 
مثلام وصفه األخ نور الدين الطبويب »مدّربا 
نقابيا  مسؤوال  كونه  عن  فضال  مرشدا 
وواقفا  وواردة  شاردة  بكّل  محيطا  ووطنيا 
اإلطارات  جانب  إىل  قّوة  من  أُويت  ما  بكّل 
والتشكيالت النقابية، يُشدُّ أَْزرَها يف مطالبها 
تحقيق  أجل  من  نضاالتها  يف  ويحميها 
ومل  الشغالني  وعموم  ملنظوريها  املكاسب 
ذلك  منه  طلبوا  الجميع  خدمة  عىل  يبخل 
أو مل يطلبوا، ال تعوزه الفكرة وال تغيب عنه 
ووجد  إاّل  عويصة  مشكلة  من  فام  البديهة 
لها الحّل وما من صعوبة إالّ وتخطّاها مثلام تخطّى من صعاب فرضتها عليه 

مسريته الحياتية.«

كّل  كان  عائلة  يف   1937 سنة  قرقنة  جزيرة  يف  ولد  جراد  السالم  عبد  واألخ 
النقل  العمل والعامل يف رشكة  بعامل  باكرا  التحق  البحر،  أفرادها يعملون يف 
بالحافالت املعروفة تحت اسم »سطاس« وهي نفس الرشكة التي عمل فيها 

الشهيد الزعيم فرحات حشاد.
كان  التي  املظامل  حجم  إىل  مبكرا  وانتبه  فّني  كعون   1959 سنة  بها  التحق 

إال  هي  وما  عنهم  الدفاع  بغاية  االتحاد  يف  باالنخراط  فبادر  العاّمل  يعانيها 
الرشكة  بفرع  األساسية  للنقابة  عاما  كاتبا  انتخب  حتى  قصريتان  سنتان 
عاما  فكاتبا  النقل  لجامعة  عاما مساعدا  كاتبا  انتخب سنة 1971  بصفاقس. 
لها سنة 1975 وخالل تلك الفرتة نظّم واحدا من أكرب اإلرضابات التي شهدها 
التنظيم ورّسية  التاريخي دقّة  النقل وكان عوامل نجاح ذلك اإلرضاب  قطاع 
للتمويه ورصف  رّسية  كعبارة  »عرس«  كلمة  استعامل  عالماته  ومن  التحرّك 

اهتامم السلط عنه.
يف جانفي 1978 تّم اعتقاله ضمن قيادات االتحاد التي اتُِّهَمت باطال بالتسبب 
السنة  من  جانفي   26 يوم  العام  اإلرضاب  تبعت  التي  األليمة  األحداث  يف 
انتخبته  النقل، ويف سنة 1983  نفسها، ثم عاد سنة 1980 عىل رأس جامعة 
الهيئة اإلدارية الوطنية عضوا يف املكتب التنفيذي الوطني إثر الفراغ الحاصل 
باستقالة 7 أعضاء ولكن املهمة مل تدم طويال باعتبار حصول أزمة سنة 1985 
النقابيني الرشعيني عقبها وكان منهم  وتنصيب قيادة موالية للّسلطة وسجن 
األخ عبد السالم جراد الذي وضعت عراقيل عديدة أمام عودته للنشاط النقايب.

ثم انتُخب يف مؤمتر سوسة سنة 1989 أمينا عاما مساعدا مسؤوال عن النظام 
التصحيح  وبعد   2000 سنة  ويف  و1999.   1993 يف  انتخابه  وتجّدد  الداخيل 
النقايب أصبح أمينا عاما لالتحاد قبل أن يتجّدد انتخابه كذلك يف مؤمتري جربة 

2002 واملنستري 2006.
كام شغل األخ عبد السالم جراد عّدة مناصب مغاربية وعربية ودولية بدءا 
النقايب  العرب واالتحاد  الدويل لنقابات العامل  العريب واالتحاد  النقل  باتحاد 
العاملي -السيزل سابقا- كام توىّل األمانة العامة لالتحاد النقايب لعامل املغرب 
العريب ورئاسة االتحاد العريب للنقابات ونيابة رئيس االتحاد الدويل للنقابات 

.CSI
عىل  موافقته  جراد،  السالم  عبد  األخ  تحّملها  التي  التاريخية  املواقف  ومن 
الرّافضة إلغراء السلطة بإسناد االتحاد 28 مقعدا يف مجلس  موقف األغلبية 
املستشارين عن طريق انتخابهم من املجالس املحلّية املوالية للحزب الحاكم. 
كام رفض أن يقبل لنفسه منصبا رفيعا سواء يف مجلس النواب أو يف مجلس 
املستشارين، وانسجم بذلك مع املوقف النقايب العام. ورفض األخ عبد السالم 
جراد لنب عيل يوم الخميس 13 جانفي 2011 أثناء مقابلته له بتكليف رسمي 
من الهيئة اإلدارية طلب تأجيل أو إلغاء إرضاب إقليم تونس املقرر ليوم 14 
جانفي وهو اإلرضاب الذي كان له األثر الحاسم يف تقرير مصري الثورة، كام ال 
ننىس أنّه كان حريصا عىل إطالق رساح شباب الثورة ممن وقع اعتقالهم وقتها.

وقد تسلم األخ فوزي جراد ابن الفقيد عبد السالم جراد، درع التكريم من قبل 
األخ نور الدين الطبويب.

ألن الوفاء من شيم النقابيين:

املؤتمر 25 يكرّم عددا من املناضلني النقابيني الذين رحلوا عنا
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األخ بوعلي المباركي:

على  املنفتح  العروبي  النقابي 
الفكر األممي

بوعيل  األخ  النقابية  الساحة  فقيد  ولد 
املباريك يوم 12 جوان 1963 بحشانة من 
لوالية  التابعة  الجديد  سوق  معتمدية 
ترىب عىل حب  أين  سيدي  بوزيد  سيدي 
االرض وعىل عشق البالد ومنا وترعرع عىل 
قيم البداوة مبا تعنيه من رجولة وصدق 
الطبيعة  مع  ورصاع  وتضامن  وتحابب 
بوعيل  األخ  خاض  وقد  واملصاعب... 
مفاوضات  يف  وشارك  بطولية  نضاالت 
عسرية وصعبة غالبا ما كلّلت بالنجاح وهو 
ما أّهله لدخول املكتب التنفيذي الوطني 
غداة الثورة سنة 2012 وتّم تجديد الثقة 
فيه لعهدة جديدة، وكان رمزا يف االستامتة 
ومثاال  العامل  وعن  االتحاد  عن  والدفاع 
للشهامة والنضال ولدماثة األخالق، ومل يتخلف األخ بوعيل املباريك سنة عن 

احتفاالت 17 ديسمرب إميانا منه بالثورة وبرضورة تتويج مساراتها.
املرض،  مع  معاناته  بعد  فرنسا  بأحد مستشفيات  املباريك  بوعيل  األخ  وتويف 
بصفاقس،  الكيمياء  األستاذية يف  سنة، وهو حاصل عىل   57 يناهز  عمر  عن 
وقد انخرط يف العمل النقايب ألكرث من 3 عقود بقفصة ثم بن عروس حيث 
الداخيل  النظام  لجنة  يف  عضو  مسؤولية  توىل  ثم  الكياميئ،  باملجمع  اشتغل 
مكلف  مساعد  عام  كأمني  األخرية  املسؤولية  منها  مسؤوليات  وعدة  لالتحاد 

باملالية واإلدارة.
ومن املواقف التي ال ينساها النقابيون، أن األخ بوعيل املباريك مل يرتدد سنة 
وشعبها  قياداتها  لتهنئة  الشقيقة  سوريا  إىل  االتحاد  وفد  ترؤس  يف   2018
باالنتصار عىل اإلرهاب وبأنه مثّل االتحاد أحسن متثيال، ولهذا املوقف القى 

هجوما عنيفا من قبل الدواعش ومنارصيهم والداعمني للتسفري وغريهم.
بالفكر  بامتياز، متشبّع  بارزا فحسب، بل رجل سياسة  نقابيا  الراحل  مل يكن 
عىل  منفتحا  كان  نفسه  الوقت  ويف  االصيلة،  العروبية  وبالرؤى  القومي 
البعض  أصوله حتى عجز  ومتجذرا يف  التنوع  لهذا  وفيا  االممي وظل  الفكر 
ليكون ال  أّهلته  املباريك مسرية ناصعة  عن تصنيفه، ولذلك خط األخ بوعيل 
نقابيا تونسيا فحسب بل نقابيا عربيا وإفريقيا ودوليا المعا، مبا متتع به من 
خصاله الحوارية ونزعته التوافقية وقدرته الهادئة التي ساعدته عىل املساهمة 
مغاربيا  النقابية  العالقات  متتني  الوطني يف  التنفيذي  املكتب  بفاعلية ضمن 
وإفريقيا وعربيا، وهو الذي مل يتوان عن تقبل عبء متثيل املنظمة يف االتحاد 
العام  االمني  األخ  سلم  حيث  املباريك  بوعيل  األخ  تكريم  تم  وقد  اإلفريقي. 
لالتحاد درع التكريم اىل األخ وجدي املباريك ابن الفقيد األخ بوعيل املباريك 

واألخ عقبة املباريك شقيق الفقيد.

األخ الحبيب بن رجب:

النّقابي املحنّك، والرجل الذي 
ال تفارق محياه االبتسامة

شهر  يف  النقابية  الساحة  فقدت 
الحبيب  األخ   2021 سنة  من  أوت 
الوطنية  الهيئة  عضو  رجب  بن 
العام  والكاتب  املالية  للمراقبة 
للمعاش  العامة  للجامعة  السابق 
الذي  النقايب  وهو  والسياحة، 
عرف بحنكته يف التفاوض وهدوئه 
والتصاقه  النقابية  رؤيته  ووضوح 
السياحة  قطاع  يف  العامل  مبشاغل 
عندما كان يتحمل مسؤولية الكتابة 
للمعاش  العامة  للجامعة  العامة 
األمني  األخ  كرّم  وقد  والسياحة. 
العام االتحاد العام التونيس للشغل 

الفقيد األخ الحبيب بالرجب يف شخص زوجته وابنته.

األخ منصور الشفي:

حياته  كرّس  الذي  املحامي 
للدفاع عن الحقوق والحريات

غادرنا العميد األسبق للمحامني وأول 
التونسية  للجمعية  منتخب  رئيس 
للمحامني الشبان منصور الشفي، يوم 
اشتهر  وقد   ،2020 الثاين  نوفمرب   22
العادلة  للقضايا  بانتصاره  الفقيد 
الرأي  قضايا  يف  ونضاله  ونيابته 
واالستبداد.  للدكتاتورية  ومقاومته 
وهو الذي وصفته الجمعية التونسية 
خري  »كان  بأنه  الشبان  للمحامني 
وطنياً،  التونسية  للمحاماة  سفري 

إقليميًا ودوليًا«. 
كان الفقيد منصور الشفي أحد أهم 
النقابيني  عن  رافعوا  الذين  املحامني 
تعرضوا  التي  املحاكامت  أثناء  عاشور  الحبيب  الراحل  الزعيم  مقدمتهم  ويف 
لها يف العقود السابقة، وقد كرس حياته للدفاع عن الحريات والحقوق وقدم 

شهادات صادقة عن جور النظام وعن توظيف القضاء ملحاكمة الرأي.
االبتدائية  املراحل  دراسته  بعد  بقرقنة،   1936 مواليد  من  الشفي  ومنصور 
والثانوية بصفاقس، التحق بالزيتونة يف تونس ثم درس القانون وحصل عىل 
شهادة الكفاءة ملهنة املحاماة وسنة 1969 فتح مكتبه الخاص. ويف خضم أزمة 
التجربة التعاضدية، وجد منصور الشفي نفسه غارقًا يف محاكامت كربى، ومنذ 
أحمد  الكربى، وكان  القضايا  أغلب  الدفاع عن  أصبح منخرطا يف  الحني  ذلك 
نجيب الشايب وحمة حاممي ومحمد الكيالين من أبرز الوجوه التي رافع عنها 
الحقا. وبرز منصور الشفي بشكل خاص يف الدفاع عن النقابيني خاصة األخ 

الحبيب عاشور بعد أحداث 26 جانفي 1978، وقد أرشف الراحل عىل العامدة 
التونسية  للجمعية  املؤسس  الرئيس  يعترب  كام  متتالية  دورات  أربع  طيلة 
للمحامني الشبان، إذ التحق مبجلس نقابة املحامني وانتخب لرئاسته عام 1983 

إىل غاية سنة 1992 حيث خلفه العميد السابق عبد الوهاب الباهي.
نور  األخ  الشفي،  منصور  والنقابية  الحقوقية  الساحة  فقيد  تكريم  تّم  وقد 
درع  سلم  حيث  للشغل،  التونيس  العام  لالتحاد  العام  االمني  الطبويب  الدين 

التكريم إىل عميد املحامني الحايل السيد ابراهيم بودربالة.

األخ الحبيب بوناب:

حقوق  عن  الشرس  املدافع 
الطبقة الشغيلة

انتقل فجر يوم الجمعة 13 نوفمرب 
2020 األخ الحبيب بوناب عن عمر 
إىل  تونس  مبدينة  سنة  ال65  تناهز 
صحية  وعكة  إثر  األعىل  الرفيق 
الحبيب  األخ  توىّل  وقد  مفاجأة. 
باالتحاد  عديدة  مسؤوليات  بوناب 
باملصالح  للشغل  التونيس  العام 
باملتلوي  الفسفاط  لرشكة  الخارجية 
وباالتحاد الجهوي للشعل كاتبا عاما 
مساعدا ومدافعا عن حقوق الطبقة 
الشغيلة وكان يف الصفوف األوىل يف 
أحداث الخبز سنة 1984، وهو منذ 
للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  الداخيل  للنظام  الوطنية  اللجنة  سنوات عضو 
بالعاصمة وقد ُعرف بنظافة اليد ودماثة أخالقه وحسن معرشه لدى من عرفه 
إىل  الحضور  بوناب  الحبيب  األخ  عائلة  تعذر عىل  وقد  بعيد.  أو  قريب  من 

صفاقس لتسلم درع التكريم.
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* االعداد ملؤمتر ضخم يف حجم مؤمتر االتحاد مل يكن سهال بكل 
املقاييس ـ أليس كذلك؟

ـ األكيد أّن الذين جربوا مسألة التنظيم واالعداد ملؤمتر أو ما شابه 
ذلك يعرفون حجم املعاناة والتعب الذي ينتاب املرشف عىل االعداد 

مبا أنّه مجبول عليه عدم الخطأ.
* كم أخذ من وقتك االعداد ملؤمتر صفاقس؟

يف  وفقنا  أنّنا  لله  والحمد  أشهر  و3  الشهرين  بني  مبالغة  دون  ـ 
االعداد الجيّد لهذا املوعد التاريخي وال ننكر أّن هذا أخذ مّنا وقتا يف 
عالقة بتكوين اللجان واعداد فرق املتابعة واالتصال وبالتايل االنجاز 

واالتفاق وامضاء العقود.
* هل تّم التعويل عىل بعض اللجان التي تعوّدت عىل التنظيم أم 

أّن األمر اقترص االعتامد عىل أبناء االتحاد واملتطوعني؟
ـ نحن عّولنا عىل امكانياتنا البرشية بنسبة 100٪ وهذا يف حّد ذاته 
لجهة صفاقس وهي جهة  التاريخي  الدور  بحكم  ـ  لنا جميعا  تحد 
التأسيس ورشف لنا كنقابيني أن يكون هذا النجاح معلقة رشف لنا 
وها هي الفرصة تتاح يل ألشكر كّل من ساهم يف هذا النجاح الذي 
يف  املنجز  بهذا  يتباهى  أن  الكل  هذا  حق  ومن  للكل  وساما  يبقى 

وقت قيايس.
* نريد أن نعرف بعض التفاصيل األخرى التي سبقت هذا املؤمتر 

التاريخي؟
ـ - نحن عملنا عىل امتداد 15 يوما كفريق عمل واحد وموحد 
أيّام  النوايا وعن  وهي الفرتة التي حّددنا فيها األهداف وأعلنا يها 
هذه  ـ  كبرية  مناسبة  كل  عادة  تسبق  التي  »بالربوفات«  القيام 

كّل طرف  لتحميل  ودفعتنا  األخطاء  بعض  لنا  كشفت  »الربوفات« 
حفل  ومّر  واملؤمترين  الضيوف  أرضينا  أنّنا  والنتيجة  مسؤولياته 

االفتتاح كأحسن ما يكون.
املقاييس  بكل  أمر صعب  اقامة مؤمتر مبا يفوق 700 شخصا   *
خاّصة واّن  الحاجيات واملتطلبات عديدة ـ فهل لك أن تضعنا يف 

الصورة؟
ـ كام أسفلت القول ليس يف األمر رّسا وإّنا املسألة احتاجت مّنا 

إىل تنسيق جيّد والحمد للّه أّن األمور مرّت كام أردنا.
* ألّول مرّة يف تاريخ االتحاد ينعقد مؤمتر يف فضاء خاص، أليس 

هذا مثريا للسؤال والتساؤل؟
أّن  مبا  الفضاء  املؤمتر يف هذا  عقد  أمام رضورة  أنفسنا  ـ وجدنا 
ونقايب  واجتامعي  سيايس  وثقل  رمزية  من  لها  مبا  صفاقس  مدينة 
زمن  يف  شخصا   700 استيعاب  عىل  قادرة  كبرية  قاعة  اىل  تفتقر 

الكورونا.
* كان من املمكن تنظيم املؤمتر يف معرض صفاقس؟

ـ فكرنا يف ذلك، يف باديء األمر ثّم غرينا الوجهة إىل 3 أماكن أو 
كلمة  الطبويب  نورالدين  العام  األمني  لألخ  كان  وقد  أخرى  قاعات 

الحسم بعد أن عرضنا عليه زيارة هذه األماكن.
* ماهو االحساس الذي انتابك بعد تنويه الجميع بنجاح املؤمتر؟
ـ  احساس بنشوة أن تكون يف مستوى الثقة التي أُنيطت بعهدتك، 
احساس بالنشوة وهو احساس جميل يزيد الواحد مّنا فخرا باالنتامء 

لالتحاد الكبري.
* ملاذا هذه التنهيدة؟

ـ هي تنهيدة نجاح النضال وكفى.
* وحتى نلتقي؟

ـ شكرا عىل االستضافة وشكرا لكل من قال خريا يف االتحاد الذي 
كان محل فخر كل ضيوفه وكل رؤساء املنظامت الوطنية.

 شهران من العمل ليال نهارا والنتيجة تنسي كّل تعب

حاوره: رمزي الجّباريرئيس لجنة تنظيم المؤتمر بصفاقس األخ محمد عباس

للشغل  التونيس  العام  لالتحاد   25 املؤمتر  لقي 

نجاحا   2022 فيفري  و18  و17   16 أيّام  املنعقد 

انعقد  أوىل  سابقة  يف  وأنّه  خاصة  النظري  منقطع 

يف فضاء خاص بعيدا عن عادة االلتئام يف نزل أو 

لجنة  رئيس  إلتقت  »الشعب«  سياحي.  مكان  يف 

التنظيم األخ محمد عّباس فكان الحديث التايل

المؤتمر 25 لالتحاد

  فضاء مريم اختيار اضطرنا 
إليه غياب قاعة الستيعاب العدد 
الكبير من المؤتمرين والضيوف

مصطفى التليلي السكريتير 
التنفيذي لالتحاد العربي للنقابات:

دعم نقابّي دولي للمنظمة 
الشغيلة في مواقفها 

وفي نضاالها  
املؤمتر  شعار  نحلّل  أن  يكفي 
الشغيلة  املنظمة  أن  لنسّجل 
وستعمل  وتونس  لنفسها  ستنترص 
عىل إعادة البالد ملسار الدميقراطية 
وللعدالة االجتامعية، وجميع هذه 
العنارص تعني أن االتحاد عىل حّق 
يف مواقفه املتعلقة بالوضع الدقيق 

الذي تعيشه تونس.
أن  للشغل،  التونيس  العام  االتحاد  مؤمتر  افتتاح  يف  والالفت 
باملقارنة  ورفيعا  استثنائيا  كان  والدويل  الوطني  الحضور  مستوى 
باملؤمترات السابقة، فضال عن كلامت وبيانات النقابات األمريكية 
واألوروبية التي كانت حريصة من خالل وجود رؤسائها عىل تأكيد 
الواضحة  الرسالة  جانب  إىل  الشغيلة،  للمنظمة  ودعمها  تضامنها 
للمدير العام ملنظمة العمل الدولية، وهي رسائل أكدت دعم كل 
أنها  تأكيدها  إىل  إضافة  الحايل  مساره  يف  لالتحاد  املنظامت  هذه 
ستكون مساندة للمنظمة الشغيلة يف معاركها ونضاالتها يف الفرتة 

املقبلة.
* صربي الزغيدي
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الحوار المجتمعي

* حوار: لطفي املاكني    

استأثرت التجاذبات الحاصلة بعد اصدار املرسوم الرئايس بحل املجلس األعىل 
القضايئ  املرفق  تسري  عىل  ستسهر  التي  الوقتية  الهيئة  عن  واإلعالن  للقضاء 
ائتالف صمود(  )منسق  الحامي  به حسام  الذي خص  الحوار  بجزء هام من 
عكسته  ما  وهذا  وخارجيا  داخليا  لقرار  هذا  تداعيات  باعتبار  »الشعب« 
باالمكانيات  التوقف عند مسائل اخرى متصلة  مواقف عدة دول اضافة اىل 
عالقة  ذلك  إىل  فيه  باملشاركة  املعنية  واالطراف  وطني  حوار  الجراء  املتاحة 
االطراف الداعمة ملسار 25 جويلية برئيس الجمهورية وكيفية تفعيلها خاصة 
باتجاه تنسيق املواقف استعدادا لالستحقاقات االنتخابية التي تستدعي جبهة 
موحدة لكسبها يف ظل ما تقوم به االطراف الرافضة لذلك املسار من تحركات 

بكل االتجاهات الفشاله وعودة املنظومة السابقة للحكم.

* كيف تفاعلتم مع قرار حل المجلس األعلى السابق للقضاء؟
ـ يعترب املجلس األعىل للقضاء جزء من املشكلة التي عاشتها تونس التي عرفتها 
يف العرشية االخرية مبا اننا نعترب القضاء ركيزة من ركائز الدميقراطية الحقيقية 
والطبقة  الشعب  انتظارات  دون  العرشية  تلك  يف  القضاء  اداء  ان  ونعترب 
السياسية مبا اننا عاينا انحيازه لبعض القوى السياسية الحاكمة او عىل األقل 
رضوخه لضغوطات وكان من املنتظر بانتخاب املجلس االعىل للقضاء أن يسعى 
هذا االخري إىل إصالح املنظومة القضائية والدفع نحو محاسبة القضاة الذين 

بعض  يف  وكانوا  الحاكمة  للطبقة  انحازوا 
يستعملونها  التي  الغليظة  اليد  االحيان 
لرتهيب الخصوم السياسيني وتركيع االعالم 
بني  التحالفات  دعم  يف  دور  لعبوا  كام 
املايل  ولوبيات  الحاكمة  السياسية  الطبقة 
منذ  االئتالف  طالب  و»صمود«  واالعامل 
بإعادة  القضائية  املنظومة  باصالح  اشهر 
االعىل  املجلس  وصلوحية  تركيبة  يف  النظر 
تابعة  العمومية  النيابة  تكون  وأن  للقضاء 

للسلطة التنفيذية.
للقضاء هي  االعىل  املجلس  بحل  الرئيس  أعلنها  التي  الخطوة  ان  نعترب  كام 

خطوة ايجابية.

الملفات  فتح  القرار سيساهم في  مثل هذا  ان  تعتقد  * هل 
الكبرى؟

الكربى مثل  امللفات  للقضاء كاٍف لحلحة  املجلس االعىل  أعتقد أن حّل  ـ ال 
وملفات  الرسي  والجهاز  والتسفري  واالرهاب  السياسية  االغتياالت  ملفات 
العدل  لوزارة  العامة  التفقدية  بها  تقوم  أخرى  تلته خطوات  اذا  اال  الفساد 
االخطاء  لتاليف  الالزمة  باالبحاث  والقيام  امللفات  إلعداد  العمومية  والنيابة 
املتعمدة واالخالالت االجرائية التي وقع القيام بها يف فرتة ما قبل 25 جويلية 
املفرتضني  الفاعلني  لحمية  القرائن  اعدام  اىل  االحيان  والتي وصلت يف بعض 

لتلك الجرائم التي زعزعت االمن القومي وأركان الدولة.
وأرى انه عىل رئيس الجمهورية فتح حوار جدي مع القضاة الرشفاء ليتحملوا 

مسؤولياتهم يف عملية االصالح وحتى يكون بشكل تشاريك وعقالين.

* تعتبر عديد المنظمات والجمعيات ان ما حصل هو بداية الصدار 
مراسيم لهيئات أخرى بما يهدد الحقوق والحريات فهل لديك 

نفس الهاجس؟
ـ نحن نعترب ان املرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية بخصوص الهيكل الذي 
لتصور  مهام  مؤرشا  سيعطينا  القضاء  االعىل  املجلس  مؤقتة  بصفة  سيعوض 
مقترصا  ليس  االمر  اعتقد  و  بالبالد  السياسية  لالصالحات  الجمهورية  رئيس 
املدين  املجتمع  من  الدميقراطية  الطبقات  كل  يشمل  بل  ائتالف صمود  عىل 
والسيايس سوف يكون الحامي الحقيقي للمسار االنتقال الدميقراطي يف تونس 
وللحقوق والحريات. فإن كانت االصالحات تأخذ هذا املنحى سنكون داعمني 
لها وان كانت متس من مقومات دولة القانون فسوف نتصدى لها ولكن نحن 

اىل حد اآلن لدينا نسبة من التفاؤل.

* لكن هناك تخوفات كبيرة لم تعد 
المدني  الطيف  أغلب  قبل  من  خافية 

المهتم بالحقوق والحريات؟
ـ أعترب ان عملهم إيجايب وهو دورهم وكذلك 
ليس  الحايل  املسار  ان  ارى  لكن  حقهم  من 
بالقتامة التي يسوقون لها ويف إئتالف صمود 
نريد التنبيه ان فشل املسار الحايل قد يعيدنا 
إىل منظومة ما قبل 25 جويلية التي أجهزت 
يف  تقريبا  الدميقراطي  االنتقال  عىل  تقريبا 
تونس وأوصلت البالد إىل االوضاع االقتصادية 

واالجتامعية الكارثية التي تعيشها اليوم.

هذا  في  االستمرار  أن  ترى  أال   *
المنهج المتبع من قبل الرئيس سعيد 

قد يزيد من الضغوط الخارجية المسلطة على بالدنا؟
ـ بعد صدور ردود االفعال الخارجية يف االيام القليلة التي تلت إعالن رئيس 
الجمهورية بحل املجلس االعىل للقضاء يجب ان نؤكد عىل أن رئيس الجمهورية 
ورغم انه يسري يف الطريق الصحيح تبقى طريقة تنفيذه لالصالحات بأسلوب 
أحادي يزيد من عزلته الداخلية ويضعف موقفه امام القوى الخارجية ونحن 
نادينا منذ 25 جويلية أن يقوم رئيس الجمهوية بفتح قنوات الحوار مع كل 
العرشية  يف  الفساد  منظومة  يف  تشارك  مل  التي  القوى 
السابقة سواء مع الداعمني للمسار أو حتى الناقدين له 
والكفاءات الوطنية العالية يف املجاالت املخاتلفة التي لها 

ع القة بتسيري دواليب الدولة.

تلك  استغالل  سيتم  إنه  يقول  من  هناك   *
الضغوط الخارجية من قبل الرافضين لكل مسار 

25 جويلية؟
جويلية   25 يف  الحاصل  للمسار  الرافضني  إىل  بالنسبة  ـ 
القانونية وغري  الوسائل  هناك مجموعة اوىل تستقوي بالخارج وتسعمل كل 
مجموعة  وهناك  الحايل  املسار  واجهاض  الحكم  سدة  اىل  للرجوع  القانونية 
ثانية عربت عن رفضها للمسار الحايل وخاصة لرفض رئيس الجمهورية القيام 
رئيس  امام  فرصة  هناك  الثانية  املجموعة  هذه  إىل  وبالنسبة  تشاريك  بعمل 
الجمهورية لفتح قنوات الحوار معهم وتوسيع حلقة حلفائه أما بالنسبة إىل 
املجموعة التي تستقوي بالخارج فاملحاسبة ومقاضاة كل من اجرم من هؤالء 
بالخارج  ولحلفاءنا  التونيس  للشعب  حقيقتهم  وكشف  منظومتهم  وتفكيك 

يبقى الحل االمثل.

التجاذبات  خضمّ  في  الدعوات  تتتالى   *
للخروج  الوطني  الحوار  إجراء  ضرورة  إلى 
من حالة العطالة التي عليها البالد فكيف 
عالقة  في  أساسا  الحوار  هذا  تحدد 

بالمشاركين فيه؟
أن  يجب  املحاسبة  صمود  ائتالف  إىل  بالنسبة  ـ 
لهذا  يهدف  حوار  اي  وقبل  االصالح  قبل  تكون 
االصالح وقد عاينا يف العرشية االخرية ان الحوار مع 

من أجرم يف حق هذا الشعب ومن شجع منظومة الفساد وحمى االرهابيني ال 
ميكن التحاور معه وان كل ما قام حوار من هذا النوع اال وكانت له تداعيات 

سلبية عىل االنتقال الدميقراطي وعىل القوى الوطنية.
السيايس  الطبق  بني  فرز جديدة  حالة  يخلق  باملحاسبة سوف  الترسيع  إذن 
بكل تفرعاته واملجموعات املارقة عىل القانون التي ال ميكن ان نعتربها قوى 

سياسية ميكن التعامل معها.

* في الجانب المقابل توجد شبه قطيعة بين رئيس الجمهورية 
وأغلب الفاعلين المساندين لمسار 25 جويلية فما تفسيرك لهذه 

الوضعية؟

بعض  توجد  ولكن  تامة  قطيعة  توجد  ال  ـ 
ترتقي  ال  التي  املعلنة  غري  املشاورات 
نتيجة  هذا  يكون  وقد  حقيقي  حوار  إىل 
ضغوطات تقوم بها املجموعات القريبة من 
لن  الوضع  هذا  ونعترب  الجمهورية  رئيس 
يتجه يف  الجمهورية سوف  يدوم وان رئيس 
االسابيع القادمة لفتح قنوات حوار حقيقية 
مع الداعمني ملسار 25 جويلية وهذا تصورنا.

* إلى ما يستند هذا التصور؟
ـ يستند اىل قراءة للواقع السيايس الحايل اذ 
فتح  األخرية  الفرتة  يف  الجمهورية  رئيس  ان 
جزء  مع  املعلنة  الحوار  قنوات  من  عددا 
من الفاعلني السياسيني رمبا الن الضغوطات 
ان  خاللها  من  الجمهورية  رئيس  فهم  حد  إىل  وصلت  والخارجية  الداخلية 

مواصلة العمل بشكل احادي قد يفرس املسار برّمته.

* كيف سيتم تجنب تأثير ما ذكرته على المرحلة التي ستسبق 
رئيس  قبل  من  المعلنة  االنتخابية  المواعيد  خارطة  تنفيذ 

الجمهورية؟
ـ نرى ان االستمرار يف هذا املنهج املتبع من قبل رئيس الجمهورية سوف يزيد 
من تعرثات الفرتة االستثنائية ويحول دون تنفيذ خارطة الطريق التي طرحها 
الرئيس يف 13 ديسمرب املايض خاصة أن الوضع االقتصادي واالجتامعي يزيد 
الالزمة مليزانية  املوارد  العملية لجلب  الحلول  تأزما يوما بعد يوم مع غياب 

السنة الحالية سواء من املانحني الداخلني أو املانحني الخارجيني.

* هل قدمتهم مقترحات أو تصورات لتجاوز هذه الوضعية؟
ـ يف ما يخّص الجانب التقني قدم ائتالف صمود ورقة تعطي تصوره لالصالحات 

االقتصادية وخاصة املالية إلنقاذ املالية العمومية منذ 16 جانفي املايض.
املنظامت  من  عدد  مع  نعمل  نحن  السياسية  االصالحات  إىل  وبالنسبة 
يف  مقرتحات  تقديم  عىل  جويلية   25 ملسار  الداعمة  واالحزاب  والجمعيات 
االنتخابية  واملنظومة  السيايس  النظام  ذلك  يف  مبا  السيايس  الصالح  مضامني 

سنقدمها يف الفرتة القادمة.

الجبهة  المواقف لتمتين  القوى بضرورة تنسيق  * تطالب عديد 
الداعمةو لمسار 25 جويلية فكيف السبيل إلى ذلك؟

السياسية  واالحزاب  الوطنية  املنظامت  من  عدد  مع  مشاورات  يف  رشعنا  ـ 
نورالدين  االخ  الشغل  اتحاد  عام  أمني  سامء  ما  بناء  اجل  من  الدميقراطية 
الطبويب »الخيار الثالث« الذي يرفض العودة إىل ما قبل 25 جويلية ويدعم 
املسار االستثنايئ بطريقة نقدية ويرفض مرشوع 
البناء القاعدي الذي يسوق له عدد من النشطاء 
التسريية  للحملة  كأعضاء  أنفسهم  يقدمون 

لرئيس الجمهورية.
وقد قامت هذه القوى يف اآلونة االخرية بتنظيم 
الذكرى  الحياء  فيفري   6 يوم  احتجاجية  وقفة 
بلعيد  شكري  الوطن  شهيد  الغتيال  التاسعة 
وللمطالبة مبحاسبة من يقف وراء هذه االغتياالت. سنواصل العمل املشرتك 

لبناء هذا الخيار الذي نريده قوة اقرتاح وقوة ضغط.

بها  تمر  التي  المرحلة  الشغل في مثل هذه  أي دور التحاد   *
البالد؟

ـ لقد كان االتحاد وال يزال السّد املنيع ضد كل املحاوالت التي عاشتها البالد يف 
العرشية االخرية لالستفراد بالحكم وتغيري النموذج املجتمعي التونيس املعتدل 
واملتسامح وأعتقد ان دور االتحاد يف هذه املرحلة االستثنائية سيكون محددا 
رهانات  وانجاح  الثالث  الخيار  لبناء  واملدنية  الدميقراطية  القوى  تجميع  يف 

املرحلة القادمة.

حسام الحامي منسق ائتالف صمود لـ »الشعب«

دور اتحاد الشغل يف املرحلة االستثنائية سيكون محددا 
يف تجميع القوى الديمقراطية

* أداء القضاء لم يكن في 
مستوى انتظارات الشعب 

والطبقة السياسية

* رئيس الجمهورية 
مطالب بفتح حور مع كل 
القوى التي لم تشارك 
في منظومة الفساد
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* ناجح مبارك

ارتفع عدد الشكاوى الواردة عىل املوفقني لدى البنوك، خالل سنة 2020، 
استأثرت شكاوى  ليصل 301 شكاية،  بسنة 2019  بنسبة 7ر38 مقارنة 

األفراد عىل قرابة 73 باملائة منها، وفق مرصد االندماج املايل.
وأكد مرصد االندماج املايل يف تقريره السنوي حول نشاط التوفيق البنيك 
تظهر  البنيك  التوفيق  تقارير  تحليل  أن  الجمعة،  الصادر   ،2020 لسنة 

وجود 35 شكوى تعود اىل سنة 2019 مل يتّم استكامل النظر فيها.
مجموع  من  باملائة  7ر73  قرابة  األفراد  من  الواردة  الشكاوى  وشكلت 
الشكاوى الواردة عىل املوفقني خالل سنة 2020 مقابل 3ر72 باملائة سنة 

2019 مام شكل ارتفاعا بنسبة 4ر1 باملائة.
وشهدت الشكاوى الصادرة عن املؤسسات زيادة بارزة خالل سنة 2020 
لرتتفع اىل 71 شكاية مقابل 48 خالل سنة 2019 مام يعد تطورا ملحوظا 

قارب 6ر23 باملائة.
وانخفض نسق الشكاوى الواردة من الجمعيات إىل شكاية واحدة سنة 

2020، مقابل 5 شكايات وردت عىل املوفق البنيك سنة 2019.

قروض متعثرة 
وتعّهد املوفق البنيك مبعالجة 193 شكوى سنة 2020، مقابل131 شكوى، 
الشكاوى  مجموع  من  باملائة  3ر60  بنحو  ارتفاعا  مثل  ما   ،2019 سنة 
الواردة يف حني رفض التعهد 108 شكوى.  وتشكل الشكاوى املرفوضة 

9ر35 باملائة من مجموع الشكاوى الواردة.
قبل  من  بالشكاوى  التعهد  رفض  املايل،  االندماج  مرصد  تقرير  وأرجع 
املوفق البنيك اىل عدة أسباب من بينها عدم استنفاد كل الحلول الودية، 
او املشكوك يف  املتعرثة  القروض  اما بخصوص  باملائة،  تعادل 31  والتي 
اسرتجاعها فقد تزايدت بدورها رغم ان قانون عدد 48 لسنة 2016 قد 
اسرتجاع  وضامن  معها  القطع  آليات  تحديد  اىل  تهدف  فصوال  تضمن 

األموال واسرتجاع املؤسسات لحقوقها .

يمكن  ال  المتعثرة  القروض  من   %  86
استرجاعها

 15،6 نسبة  حدود  يف   2017 سنة  املتعرثة  القروض  معدل  كان  وإذا 
باملائة فقد وصلت النسبة اىل 22 باملائة سنة 2022 وخاصة لدى البنوك 
التخفيض يف عمليات  مالية دولية اىل رضورة  تقارير  العمومية ودعت 
شطب الديون املتعرثة وهي التي تحّد من صالبة القطاع املرصيف وتؤثر 

يف مستوى السيولة ويعمل البنك املركزي عىل الحد من تداعيات هذه 
القروض عىل النشاط.

وحسب مصادر البنك املركزي وإحصائياته الرسمية فإن نسبة القروض 
املتعرثة قد حافظت عىل استقرار نسبي ب13،6باملائة سنة 2017 بعد أن 
كانت يف حدود 13،4 باملائة سنة 2018 وأن نسبة القروض من الصنف 
تقدر  اسرتجاعها  والبنوك  املالية  املؤسسات  عىل  يستحيل  والتي  الرابع 

ب86،4 باملائة .

* لطفي املاكني    

هل ستتغري أوضاع املناطق الداخلية املصنفة األكرث فقرا وتفتقد ملختلف 
مقومات العيش الكريم بدخول مرسوم الصلح الجزايئ حيز التنفيذ هذا 
املرات  الجمهورية عديد  رئيس  كرر  أن  بعد  األيام  يطرح هذه  السؤال 
حديثه عن نيِّته الترسيَع بإصدار هذا املرسوم والذي يعكس يف الحقيقة 
رؤية الرئيس سعيد مللف رجال االعامل الذين ارتبطوا بأشكال مختلفة 
مكافحة  لجنة  تقرير  يف  أسامؤهم  ووردت   2011 قبل  فساد  بقضايا 
الفساد فرتة املرحوم عبد الفتاح عمر. وتستند تلك الرؤية التي تحدث 
تتجاوز  أن  بالجامعة إىل رضورة  أستاذا  كان  الرئيس سعيد عندما  عنها 
تضم  )القامئة  القضايا  تلك  يف  املتورطني  عىل  ستسلط  التي  العقوبات 
400 رجل أعامل( ماهو متعامل به أي العقوبة السجنة إىل نظرة أخرى 
تكون لها انعكاسات إيجابية عىل عموم الشعب التونيس الذي ترضر من 
االستقادة  له  تحصل  وبالتايل  السابق  النظام  فرتة  الفئة  تلك  مامرسات 
من خالل مشاريع تنجز لفائدته بتلك األموال التي يرى الرئيس سعيد 

أنها نُهبت.

* توسيع دائرة المشمولين بالمرسوم
قيس  الرئيس  مقرتحات  صدارة  يف  دامئا  كانت  املقاربة  هذه  ان  ورغم 
سعيد يف كل االحاديث الصحافية التي أجريت معه منذ ان طرح ملف 

الفساد فان تلك  قامئة رجال االعامل املدرجني يف تقرير لجنة مكافحة 
حكومة  ونعني  وقتها  السياسية  الطبقة  لدى  الصدى  تجد  مل  املقاربة 
الرتويكا خاصة وأّن املقرتح صادر عن استاذ جامعي غري مسنود من اي 
تأثري عىل  لها  البالد وال من جهات خارجية  داخل  كانت  جهة سياسية 
مجريات االحداث واولهم من يتحكمون يف مقاليد السلطة بل ان هناك 
من اعترب مثل ذلك املقرتح غري متامٍه مع الواقع وهو اقرب للمثالية ألّن 
االمر يعني باالساس االستفادة غري املرشوعة بأموال تعود للدولة وبالتايل 
عليهم ارجاعها لخزينتها وينتهي املوضوع وال حاجة ملثل هذه االفكار 

التي يصعب انزالها عىل أرض الواقع.
تلك  تجاهل  تم خاللها  التي  الفرتة  تلك  أن  املتابعني  يغيب عن  وما ال 
مثيل  ال  ابتزازا  عرفت  إذ  تالها  وما  الرتويكا  فرتة حكم  ونعني  املبادرة 
وقت  كل  يف  يتم  إذ  وغريهم  القامئة  بتلك  املدرجني  األعامل  لرجال  له 
وحني تهديدهم بأن أبواب السجن مفتوحة إذا مل يذعنوا للطلبات التي 
مل تنتِه من قبل االفراد أو االحزاب النافذة وهو ما خلق وضعية صعبة 
يقع  الحسم مل  أن  املستقبل طاملا  بالحرية والخوف والقلق من  مشوبة 
عن  البحث  عقلية  يعكس  مبا  املتواصل  لالبتزاز  ممنهجة  سياسية  وهو 

املنافع الخاصة واالستفادة للحساب الخاص.

* ما بين النوايا والواقع
ويف انتظار ان يصدر هذا املرسوم تقول أغلب القراءات ان ذلك لن يطول 

فإن هناك عديد التساؤالت مطروحة بخصوص تطبيقه عىل أرض الواقع 
إذ بقدر ما تذهب التحاليل إىل ان النوايا حسنة من إصدار هذا املرسوم 
ومن  الوطنية  للمجموعة  تعود  وهي  املنهوبة  األموال  اسرتجاع  بهدف 
هذا املنطلق فإن البد ان تعود يف شكل استثامرات وبنية تحتية للجهات 
الداخلية التي همشت عىل مدى عقود وما زالت إىل حّد اآلن يف نفس 
واحتياجاتها  املناطق  تلك  أولويات  تحديد  سيتم  كيف  لكن  الوضعية. 
تختلف  إذ  املتساكنني  لدى  القبول  عدم  من  نوع  يخلق  قد  ما  وهو 
إليهم حتى ال  يتطلب االستامع  الحاجيات من منطقة إىل أخرى وهذا 

تكون انتظاراتهم اكرب مام كان عىل أرض الواقع.
من جهة اخرى هناك من يطالب بتحيني القامئة ألن مرور عرشية كاملة 
تحدث  قد  افعال  ردود  ان  كام  املعطيات  من  العديد  بالتأكيد  غريت 
الحكم سابقا والذين  التي كانت يف  املرتبطني ببعض االحزاب  من قبل 
سيجدون انفسهم مشمولني بهذا املرسوم وما سيرتتب عنه من مساءلتهم 
ان  واملتأكد  ملتوية  بطرق   2011 بعد  التي جمعوها  األموال  بخصوص 
هذا املرسوم سيضع حدا لهذا امللف الذي ظل مفتوحا دون الحسم فيه 
لغياب الرغبة لدى من حكموا قبل 25 جويلية وبالتايل سينتهي االبتزاز 
قانونية  الجراءات  خاضعا  سيكون  الجميع  ان  مبا  والرتهيب  والضغط 

تعطي األولوية للصلح قبل خيار تطبيق العقوبات السجنية.

رغم مرابيحها المتزايدة:

ارتفاع شكاوى الحرفاء من البنوك وتزايد الديون املتعثرة

اقتصاد

في انتظار صدور مرسوم الصلح الجزائي

من سيحدد أولويات واحتياجات الجهات الداخلية؟
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* لطفي املاكني    

يذهب االستاذ محرز الدرييس الباحث 
تفسريه  يف  والتعليم  الرتبية  شؤون  يف 
للظواهر الخطرة التي عرفتها املؤسسة 
ومنها  االخرية  السنوات  يف  الرتبوية 
ذلك  كون  إىل  املخدرة  املواد  تعاطي 
يعود إىل استفحالها بأغلب دول العامل 
ويضع فرضية أسباب انتشهارها إىل ان 
السابقة  االجيال  عكس  الحايل  الجيل 
وضوح  وعدم  األفق  بانغالق  يشعر 
التطلعات  يف  وانكامش  املستقبل 
ملجئا  املخدرات  تعاطي  يف  فيجدون 
ما رصح  واقعهم بحسب  مّد  للهروب 
به لـِ»الشعب« اذ اضاف ان لكل جيل 
كذلك  ومرجعياته  وتطلعاته  احالمه 
وهذا ما تقلص يف العقود االخرية بعد 
الشأن  يف  الشباب  مشاركة  غابت  أن 
ذلك أن أرقام املعهد الوطني لإلحصاء 
االنتخابات  يف  مشاركتهم  أن  بينت 
داخل  حضورهم  ويف   ٪6 تتجاوز  مل 
وتعاطي   ٪1 يتجاوز  ال  االحزاب 

االنشطة بالجمعيات ال يتجاوز ٪3.

* أسباب عديدة
ويواصل الباحث محرز الدرييس قوله 
ان تلك االرقام املتدنية تتم عن غياب 
املراهقني  لدى  الرغبة  النعدام  التأطري 
العام  الشأن  يف  للمشاركة  والشباب 
أساسا  املوجهة  االنشطة  يف  وخاصة 
التي  واملنظامت  بالجمعيات  إليهم 
تعنى بهم وهو ما ترك مساحة شاسعة 
مثل  الخطرة  السلوكات  يف  لينغمسوا 
واستهالك  العنيف  والسلوك  التطرف 
تصنف  تونس  ان  وذكر  املخدرات 
الثالثة عربيا يف نسبة املستهلكني وهذا 
تظافرعديد  اسئلة كثرية عن  ما يطرح 
الوضع  هذا  إىل  أدت  التي  االسباب 
مبتابعة  االرسة  اهتامم  تقلص  ومنها 
الظروف  صعوبة  بسبب  االبناء 
الوقت  أغلب  وتخصيص  االجتامعية 
حالة  خلق  ما  وهو  الرزق  لكسب 

انفالت واضحة للعيان.

المؤسسات  دور   *
الوسيطة

املؤسسات  دور  عىل  محدثنا  وأكد 
والتأطري وحامية  االحاطة  الوسيطة يف 
يف  السقوط  من  والشباب  املراهقني 
االستهالك وغريه من السلوكات الخطة 
إضافة إىل ضمور الحياة املدرسية التي 
كانت يف عقود سابقة عنوان متيز تلك 
خالل  من  الفرد  حياة  من  املرحلة 
إذ غابت  املتنوعة  املسابقات والربامج 
النوادي  تلك  عن  والديناميكية  الروح 
الرتبوية  املؤسسات  بأغلب  املوزعة 
وأضاف  الجمهورية  جهات  ومبختلف 
أن األرقام املفزعة عن نسبة املتعاطني 
يف  مالحظ  وهذا  املخدرات  للمواد 
دائرة  لتوسع  املؤسسات  هذه  محيط 
تضييق  من  املزيد  يتطلب  الرتويح 
كبارهم  املرّوجني  هؤالء  عىل  الخناق 
وصغارهم من قبل السلط األمنية مع 
مثل  لتطويق  الجميع  جهود  تضافر 

هذا االخطبوط.

* العنف المدرسي
يف جانب آخر من حديثه لـ »الشعب« 
بني الباحث محرز الدرييس ومن خالل 
»الجودة  حول  اعدها  التي  الدراسة 
العنف«  من  للتوقي  مدخل  الرتبوية 
املقابالت  من  جملة  عىل  اعتمد  انه 
مع التالميذ داخل املؤسسات الرتبوية 
للعنف  تفسريهم  كيفية  بسؤالهم عن 
التوتر  ان  ذلك  اثر  تبني  وقد  وأسبابه 
داخل املؤسسة الرتبوية يعود لألسباب 
البيداغوجيات  مسألة  خاصة  املعطلة 
من خالل البيداغوجية التقليدية التي 
يتّم تقدميها للتالميذ والتي ال تحفزهم 
املدرسة  عىل  االقبال  من  تنفرهم  بل 

لعدم جاذبيتها.

كذلك متّت اإلشارة اىل العنف الرقمي 
تروج  اجتامعية  شبكات  توجد  إذ 
للهرسلة واالبتزاز خاصة تجاه املراهقني 
نفسية  يخلق حالة  مبا  بطرق مختلفة 
بالدرجة  التلميذات  لدى  متوترة 
العالقة  االخرى  العوامل  ومن  االوىل 
يعرب  ما  وهو  والتلميذ  االستاذ  بني 
االساتذة  ان  ذلك  االجيال  برصاع  عنه 
له شبكة  الجديد  الجيل  أن  يفهموا  مل 
قيم تختلف عن التي ترىب عليها جيل 
الرشخ  نوع من  يخلق  االساتذة وهذا 
الحقا  يصبح  مبا  واملشاعر  النفيس 
أرضية خصبة للسلوكات العنيفة وهنا 
املؤسسة  داخل  آخر  عنرص  إىل  نصل 
التي  التحتية  البنية  ونعني  الرتبوية 
إذ  وتشحنها  االجواء  توتري  يف  تزيد 
الرتبوية  املؤسسات  أغلب  عن  تغيب 
تفتقد  فهي  وجدت  وإن  الحدائق 
للعناية واالهتامم مبا يجعل ألوانها غري 

ناضجة ومقلقة.
عند  الدرييس  محرز  الباحث  وتوقف 
األرقام املعلنة بخصوص حاالت العنف 
مختلفة  جهات  عن  صادرة  انها  فبنّي 
بينها  تنسيق  هناك  يكون  ان  دون 
غياب  عن  نفسه  الوقت  يف  وتساءل 
الظاهرة  هذه  عن  الدقيقة  االرقام 
وزارة  ويعني  االرشاف  سلطة  لدى 
اال  رقمية  ملنصة  بعثها  رغم  الرتبية 
ما  وهو  املطلوب  دون  زالت  ما  انها 
لتحيني  بها  االهتامم  مزيد  يستدعي 
التي تكون منطلقا ملختلف  املعطيات 
املعطيات  لتحيني  بها  االهتامم  مزيد 
التي تكون منطلقا ملختلف الدراسات 
داخل  الظواهر  ملختلف  والبحوث 

املؤسسة الرتبوية ويف محيطها.

بالتلميح والتصريح

اسرتاتيجية املسؤولية 
املشرتكة

* لطفي املاكني   

عديدة هي اإلشكاالت والصعوبات )بل ميكن اعتبارها أمراضا مزمنة( التي تحتاج بالرضورة 
إىل أن تكون مسؤوليتها مشرتكة ألن إلقاء الحمل عىل طرف معني لن يزيد تلك االشكاالت 
اال استفحاال يصعب بعدها معالجتها ومن هذه االمراض »ما تعانيه املؤسسة الرتبوية نعني 
هنا أساسا محيطها من ظواهر سلبية كانت وال تزال تؤرق كل االطراف ذات العالقة إال 
ان ذلك بقي دون ان يرتقي إىل درجة إقرار اسرتاتيجية لحامية هذا املحيط الذي يبقى 
املواد  من  املستهلك  اعداد  ارتفاع  نعني  وهنا  الخطرة  السلوكات  كل  من  محمي  فضاءا 
املخدرة وهو ما استهجنته أغلب رشائح املجتمع وتوقف عنده رئيس الدولة خالل لقاءه 
برئيسة الحكومة وإذ أرجع توسع دائرة تلك السلوكات الخطرة إىل تراخي من كانوا ماسكني 

بالسلطة عىل مدى السنوات املاضية.
واعترب ذلك الرتاخي »سياسة ممنهجة« لتغييب وعي األجيال القادمة وتلهيتها بهذه املواد 
متعّددة املسميات والغايات يعلمها الضالعون يف ترويجها بأساليب مخادعة لعيون الرقيب 
التي تبقى يف حاجة متأكدة إىل عيون جميع أفراد املجتمع ألن حامية الناشئة من هذه 
السلوكات الخطرة ليست مقترصة عىل الهياكل االمنية لوحدها وهذا متعارف عليه لدى 
أغلب املجتمعات العريقة يف الدميقراطية وااللتزام باملواثيق الدولية لحامية والحريات ذلك 
أن وعي تلك املجتمعات بلغ درجة االقتناع ان العديد من الظواهر ال ميكن محارصتها من 
مرحلة أوىل التخلص منها يف مرحلة ثانية دون أن تلتقي النوايا والعزائم وهذا ما يغيب يف 
املجتمعات التي ما زالت حبيسة شعارات جوفاء وترسيات ال تفرق بني الكثري من املفاهيم 
واملصطلحات الن النتيجة التي عليها صورة محيط املؤسسة الرتبوية لدى الرأي العام بلغت 
درجة من الرتدي جراء السلوكات الخطرة والتي كانت تسّمى يف السابق سلوكات محفوفة 
باملخاطر كنوع من التخفيف او التنبيه إىل ما قد تأيت به األيام وها قد دارت عجلة الزمن 
بلوغها وهذا  يتوقع  كان  أي  يكن  مل  أرقام  امام  الجميع  واصبح  كلمة محفوفة  واختفت 
أمر مفهوم ألن سياسة التعويم والرتاخي والقليل من عواقب بعض الظواهر التي ال يتم 

تطويقها يف الوقت املفرتض ان يكون فاصال بني الظاهرة واستمرارها.
النوايا  املبذولة وال  الجهود  تقدر  له ومل  ما يحلو  لعقلية دعه يعمل  الغلبة كانت  ان  إال 
الحسنة من دحر تلك السلوكات بعيدا عن محيط الفضاء الرتبوي ألن غياب اسرتاتيجية 
املسؤولية املشرتكة التي تلتقي ضمنها االطراف املعنية وال يقترص االمر عىل املؤسسة االمنية 
التي مهام بذلت من جهود لإليقاع باملتورطني يف هذه االفعال املجرمة فلن تقدر لوحدها 
عىل الذهاب بعيدا يف تغيري تلك الصورة وما علق بها من سلبيات طاملا ان بقية االطراف مل 
تنزل بثقلها خاصة منه األديب واملعنوي ونعني هنا منظامت املجتمع املدين بكافة مكوناته 
وأولها ذات الصلة بالشأن الرتبوي ملا لها من تأثري وقدرة عىل املتابعة والتأطري والتنسيق يف 
مرحلة الحقة مام أبقى االطراف املعنية مبحارصة هذه الظواهر التي مل يعد الوقت يسمح 
بالتهاون أو إلقاء املسؤولية عىل الغري ألن األرقام املعلنة من مصادر مختلفة عن استفحال 
استهالك املواد املخدرة عىل الناشئة تفرض التحرك برسعة وترك الرتدد جانبا والبحث عن 
مقرتحات  من  والخرباء  املختصون  يقدمه  ما  إىل  استنادا  اتباعها  الواجب  اآلليات  جملة 
عملية شاملة ملختلف الجوانب وأولها اإلحاطة والتأطري بوضع وحدات إنصات باملؤسسات 
الرتبوية الن الكثري من اليافعني لديهم صعوبات داخل ارسهم لكنهم ال يجدون من ينصت 
إليهم ويقدم لهم النصح او توجيههم إىل ما يستحسن القيام به ضمن االطر الرسمية حتى 
ال تختطفهم االنفس املرتبصة املسكونة بأدران وخلفيات النقمة عىل املجتمع واستقراره 
وهذا ما تعاين منه عديد املجتمعات يف مثل وضع مجتمعنا إال أنها سعت إىل وضع حد 
لهذه الظواهر املرضية من خالل تشاركية مؤسساتية بتحمل كل طرف مسؤولية دوره دون 
االرتكان إىل االعذار او التهرب من واجهة األحداث والتعلل بالكثري من االسباب واملسببات 
تشويه صورة محيط  للمتورطني يف  املجال  ترك  الوقت هو  املزيد من  إهدار  أن  يف حني 

املؤسسة الرتبوية لريتعوا وينقدوا أجندات اصبحت االمر يستوجب كشف تفاصيلها.
إن الحديث عن مثل هذه السلوكات الخطرة يطرح مجددا مراجعة الكثري من املقاربات 
كانت  التي  والرياضية  الثقافية  التظاهرات  عديد  سابق  وقت  يف  ألغت  والتي  املعتمدة 
انطالقتها من  بنجوم حقيقية كانت  املواهب والتاريخ يذكرنا  فضاءات لإلبداع واكتشاف 
املرسح املدريس والرياضة املدرسية واملسابقات االسبوعية والتنافس من أجل إعالء صيت 
املؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها. اليوم وبعد ان وقف الجميع عىل فداحة ما حصل 
عليهم  الرتبوي  املؤسسات  صلب  والرياضية  الثقافية  التظاهرات  تلك  عن  التخيل  جراء 
مراجعة أساليبهم الفاشلة واعادة الروح إىل الفضاء الرتبوية لخلق املواطن املتوازن بعيدا 

عن أجندات من ال رؤية لهم لتتواصل االجيال التي ستتقلد مواقع القرار مستقبال.

محرز الدريسي باحث في علوم التربية والتعليم لِـ»الشعب«

انغالق األفق وعدم وضوح 
املستقبل دفعت بالكثري من 

التالميذ إىل استهالك املخدرات
من  التالميذ  تنفر  وهي  الجاذبية  عديمة  حاليا  المعتمدة  البيداغوجية  ـ 

اإلقبال على الدراسة

وطنية
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إصدار  يف  متثل  جلل  حدث  وقع  عىل  األيام  هذه  السياسية  الساحة  تعيش 
رئيس الجمهورية بتاريخ 13 فيفري 2022 املرسوم الخاص ِب»املجلس األعىل 
املؤقت للقضاء« بعد أن أعلن منذ فجر 06 فيفري 2022 من وزارة الداخلية 
عن قرار حل »املجلس األعىل للقضاء« لعدم مسؤوليته وغياب حياده وصمته 
عن الفساد داخل القطاع معتربا إياه من »املايض«. كام تزامن هذا اإلعالن مع 
ما كشفت عنه »هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد الرباهمي وشكري بلعيد« 
عن انطالق األبحاث الجدية ضد »البشري العكرمي« وكيل الجمهورية السابق 
ملحكمة تونس وعدد من القضاة اآلخرين الذين  تعمدوا إخفاء وإتالف جملة 
التقاطع يف األحداث  من املعطيات واملؤيدات املهّمة يف هذين امللفني. هذا 
لبناء قضاء  لنا أن املرفق القضايئ يف تونس يف حاجة اىل إصالح عميق  يؤكد 
هذا  من  وهياكله  املجلس  أفعال  ردود  تباينت  وقد  واملسؤولية.  االستقاللية 
ذلك  قرارا معدوما وغري رشعي وساندته يف  »املجلس«  رئيس  واعتربه  القرار 
جمعية القضاة بدعوتها إىل إرضاب عن العمل بيومني وإىل تحركات ميدانية 
دعوتها  مع  لإلرضاب  رافضة  القضاة  نقابة  كانت  حني  يف  الرئيس  قرار  ضّد 
مطالبة  إليه  لالنتامء  األساسية  اآللية  هو  االنتخاب  أن  معتربة  اإلصالح  إىل 
باستقاللية قراراته. كام أكد عميد املحامني عىل رشعية ما قام به الرئيس وعىل 

رضورة اإلصالح داخل املجلس األعىل للقضاء.
فام هي خلفيات تباين هذه املواقف من قرار الرئيس حّل »املجلس األعىل 

للقضاء«؟ 
وما مقرتحات اإلصالح لبناء قضاء العدل واإلنصاف ضمن الترشيعات والحلول 

القادمة؟ 

المجلس األعلى للقضاء وأزمة الكيان
بعد 25 جويلية 2021 تغريت بوصلة السلطة السياسية بتونس وكان عىل كل 
الهياكل واملنظامت واألحزاب أن تعي أن اإلصالح رضوري. إصالحات فرضتها 
عرشية من الحكم »الفاسد« تنفذت فيها حركة النهضة وبقايا النظام السابق 
ليكون  للبالد  والسيايس  الحزيب  املشهد  يف  العرضيني  املشاركني  من  عدد  مع 
حصيلتها دولة تعاين من األزمات الشاملة وتنتظر اإلرساع باإلنقاذ. لذلك فإنه ال 
ميكن الخروج من هذه األزمة إال ببداية اإلصالح يف مجاالت االقتصاد واالجتامع 

والسياسة.
ولعل القضاء مثل غريه من القطاعات املهّمة يف بلدنا أصابته »األزمة« وكانت 
ملعاناة  حيا  مثاال  الرباهمي«  و«محمد  بلعيد«  »شكري  الشهيدين  قضية 
بينها  ومن  القضاء  لهياكل  جدي  إصالح  لبناء  واالهتامم  الدراسة  تستحق 

»املجلس األعىل للقضاء«. 
يعود تأسس املجلس األعىل للقضاء إىل سنة 1967 بناء عىل القانون عدد 29 
الحبيب بورقيبة بعد موافقة مجلس األمة وكان رئيس  الرئيس  الذي أصدره 

املجلس هو رئيس الجمهورية ونائبه وزير العدل ويتكون من 14 عضوا.
وبعد ثورة 17 ديسمرب 2010، نادت أغلب األحزاب السياسية ورجال القضاء 
بحل املجلس لكونه غري رشعي، ويف 2 ماي 2013 وقع حلّه وتعويضه بالهيئة 
املجلس  إنشاء   2014 دستور  أقر  وقد  العديل.  القضاء  عىل  لإلرشاف  الوقتية 
األعىل للقضاء بصفة تختلف عن سابقه. وأصدر مجلس نواب الشعب يف 28 
باملجلس األعىل  املتعلق  القانون األسايس عدد 34 لسنة 2016  أفريل 2016 
للقضاء. ويف 23 أكتوبر 2016 تم انتخاب أعضائه. ويضّم املجلس 45 عضوا 
منهم من هو منتخب ومن بينهم من هو معنّي بالصفة ونجد فيه من ميثل 
القضاة ومن ميثل املحامني ومن ينتمي إىل عدول التنفيذ والخرباء واألساتذة 
العمل  سري  يخّص  ما  كّل  مراقبة  يف  املجلس  صالحيات  وتتمثل  الجامعيني، 
إليه  الراجعني  للقضاة  املهني  املسار  يف  ويبّت  اختصاصه،  نطاق  يف  القضايئ 
بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، كام يبّت يف مطالب رفع الحصانة ومطالب 
املبارشة  عدم  عىل  واإلحالة  املبّكر  التقاعد  عىل  واإلحالة  واإللحاق  االستقالة 
وفق أحكام األنظمة األساسية للقضاة. كام ينظر املجلس وهياكله يف كّل ما 

يتعلق باإلجراءات التأديبية تجاه القضاة.
زمانية  مغادرته  من  للقضاء«  األعىل  »املجلس  التونسية  الثورة  مكنت  لقد 
طبعت حكمي بورقيبة وبن عيل، حيث كانت فيها للسلطة التنفيذية سيطرة 
كلية عىل مرفق العدالة، غري أنه وقع يف تجاوزات بينة أثرت عىل مسار العدل 
واإلنصاف ألنه مل يحرتم حياديته واستقاللية قراره ومل يتصّد لتعطيل البحث 
القضاة  من  عدد  قبل  من  والرمزية  واملصريية  الخطرية  القضايا  من  عدد  يف 
أرضت  التجاوزات  من  عددا  ارتكابهم  مواصلة  يف  بذلك  فتسبب  النافذين 

بالصالح العام.
الرباهمي«  ومحمد  بلعيد  شكري  الشهيدين  عن  الدفاع  »هيئة  أشارت  لقد 

أنها ضد  إىل  بتونس  انعقدت  التي  فيفري 2022  يوم 9  الصحفية  ندوتها  يف 
املجلس األعىل للقضاء برتكيبته الحالية، موضحة أن السلطة القضائية ال متلك 

القرار واالستقالل.
مبلف  بتورطه  جرائم  ارتكب  العكرمي«  »البشري  القايض  أن  اعتربت  كام 
هذا  تجاوزت  اتهامات  النهضة.  لحركة  الرسي  بالجهاز  وبعالقته  االغتياالت 
النهضة  لحركة  بالوالء  منهم  البعض  متهمة  منهم  آخر  عددا  لتمس  القايض 
ما  الغنويش«. ذاك  إليها ك«راشد  املنتمني  بها بعض  قام  والتسرت عىل جرائم 
أكده عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين »كثري بوعالق«، معلنا عن تقدم الهيئة 
الجهاز الرسي«  الذين تسلموا »ملف  القضاة  بشكوى جزائية يف حق جميع 

ألنهم عطلوا أعامل القضاء لكشف حقيقة االغتياالت السياسية...
يقم  مل  القضاء  ولكن  الجهاز  لهذا  األسايس  اآلمر  هو  الغنويش  أّن  إىل  وأشار 
الذي يتحكم  إىل أن األخطبوط  الشكاية يف حّقه، الفتاً  بتتبّعه، بل تم حفظ 
يف القضاء ويقوم بتعطيل امللفات تقوده حركة النهضة، لذلك اعترب أن »هذا 

القضاء ال يستحق االحرتام«.
استقاللية  زيف  األخري  الصحفي  مؤمترها  يف  الشهيدين  هيئة  فضحت  لقد 
القضاء التونيس وحيادية هيكله. فضح يدعو التونسيني من املواطنني العاديني 
والحقوقيني والسياسيني إىل إعادة تقييمهم للعرشية األخرية التي تنفذت فيها 
حركة النهضة والتي كان املجلس األعىل للقضاء مثرة من مثار »دميقراطيتها«. 
من  ومساعديهم  جهة  من  القضاة  بني  والتشاركية  االنتخاب  اعتمد  زمن 
القطاعات املشاركة يف قيام العدل كاملحامني وعدول التنفيذ والخرباء واألساتذة 
الجامعيني من جهة والسلطة التنفيذية من جهة أخرى للوصول إىل قيام متثيل 
»مجليس« يعرب عن إرادتهم وطموحهم إىل اإلنصاف والعدالة وبناء مجتمع 
املساواة أمام القضاء. إن املجلس األعىل للقضاء يف زمنيّته الجديدة وبرتكيبته 
الحالية يتحمل مسؤولية كربى يف ما يحصل من تجاوزات وفساد داخل املرفق 
القضايئ. غري أّن هذا املوقف الصادر عن رئيس الدولة الذي اعترب »املجلس 
والهيئات  السياسة  قوى  من  بعدد  واملسنود  »املايض«  من  للقضاء«  األعىل 
التقييم، زادت حدة معارضته بعد إصداره مرسوَم 13  تباينا يف  املهنية شهد 

فيفري 2022 والقايض بتعويضه ِب«املجلس األعىل املؤقت للقضاء«.

إضراب القضاة وتباين المواقف من حل المجلس
دعت جمعية القضاة التونسيّني يف بيان صدر الثالثاء 08 فيفري 2022 »كافة 
التاّم للعمل  التعليق  العديل واإلداري واملايل إىل  الثالثة  القضاة من األصناف 
بكافة محاكم الجمهورية يومي األربعاء 09 فيفري والخميس 10 فيفري 2022 
رئيس  قبل  من  القضائية  السلطة  الستقاللية  الصارخ  االنتهاك  عىل  احتجاجا 

الجمهورية وحل املجلس األعىل للقضاء...
املجلس  مقّر  أمام  احتجاجية  وقفة  تنظيم  إىل  بيانها  يف  أيضا  دعت  كام 
األعىل للقضاء يوم الخميس 10 فيفري 2022 ويدعو جميع القضاة العدليني 
القضاة  القضايئ. كام دعت  بزيهم  بكثافة  فيها  للمشاركة  واإلداريني واملاليني 
إىل عقد اجتامع عام يوم السبت 12 فيفري 2022 بتونس للتّداول يف الوضع 
الدقيق للسلطة القضائية يف ظّل التدابري االستثنائية والقرارات األخرية لرئيس 

الجمهورية وسبل التصدي لها.
وعىل خالف هذا املوقف فإن رئيسة نقابة القضاة التونسيني عربت يف مجال 
اإلعالم عن رفض النقابة لإلرضاب، وأصدرت بيانا الحقا، عقب لقاء هيئتها مع 
وزيرة العدل مؤكدة عىل متسكها مبؤسسة املجلس األعىل للقضاء كهيئة متثل 
تركيبتها وصالحياتها، مشّددة  تغيري يف  إدخال  القضائية، مع رضورة  السلطة 
آليات  وضع  أهمية  إىل  النقابة  وأشارت  الهيكلية.  استقالليتها  تكريس  عىل 
مؤسساتية كفيلة بأن تضمن قيام املجلس األعىل للقضاء مبهامه، »مبعزل عن 
كل تدخل سيايس«، داعية يف هذا الجانب إىل رضورة اعتامد االنتخاب كآلية 
الختيار القضاة ملمثليهم يف املجلس دون تقيّد بالرتب مع رضورة تقليص املدة 

النيابة ألعضاء املجلس باعتبار أن االنتخابات آلية من آليات الرقابة.
إن هذا التباين يف املواقف تحكمه خلفيتان تحركان املشهد القضايئ:

األوىل متثلها جمعية القضاة التونسيني التي تأسست سنة 1990 والتي تتحوز 
قضاة  وتحديدا  القضاء  مجال  يف  املتنفذ  الجيل  من  أغلبهم  منخرطني  عىل 
الدرجة الثالثة وهم دعاة املحافظة عىل »املجلس األعىل للقضاء« وعىل طرق 
عمله وهو الذي عرف بعد الثورة مبساندته لحركة النهضة ومرشحيها داخل 

هياكله.
قوى  متثله  جيل  أي   2011 سنة  تكونت  التي  النقابة  متثله  الذي  هو  والثاين 
شبابية جديدة أغلبها من قضاة الدرجة األوىل والثانية والتي تريد تغيري املشهد 

القضايئ ومتيل إىل اإلصالح الشامل وفرض االستقاللية داخل املرفق القضايئ.
هذا التباين يف املواقف من اإلرضاب بني القضاة أدى إىل نسبية نجاحه وبالتايل 
االنتصار األغلبي من القضاة لإلصالحات التي يسعى إليها الرئيس داخل هذا 

املجلس وضمن إصالح القضاء.
لواقع  التقييم  االختالف يف  يعكس هذا  التونسيني  القضاة  قرار جمعية  فهل 
القضاء وعالقته بالسلطة التنفيذية أم نحن أمام تجاذب سيايس فرضه رصاع 
الرئيس مع منظومة ما قبل 25 جويلية 2022 وما متثله من فساد اقتصادي 

وسيايس يتطلب اإلصالح؟
تحييد القضاء واستقالليته عماد اإلصالح

هذا  يف  مشاركا  يصري  والعدل  الحق  عن  ويسكت  سائدا  الظلم  يرى  »فمن 
الظلم، لذلك تم حّل املجلس األعىل للقضاء واستبداله بآخر مؤقت لوضع حّد 

لحاالت اإلفالت من العقاب...
املحاسبة العادلة أمام قضاء عادل واجب مقّدس إىل جانب أنه أحد املطالب 
إعالنه  »عند  سعيد  »قيس  عليه  أكد  ما  ذاك  التونيس«  للشعب  املرشوعة 
»احرتامه  للقضاء« مشددا عىل  األعىل  للمجلس  الوقتية  »الهيئة  مرسوم  عن 
الستقاللية القضاء، مؤكدا عىل أن السيادة للشعب وأن الفصل بني الوظائف 
أسباب  من  بها  علق  ما  كّل  من  البالد  وتطهري  بينها  التوازن  تحقيق  غايته 
الفساد،« ذاك ما يقتيض يف رأيه إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام 

القانون.
وإذا كانت مواقف الداخل تنازعها اختالف من القرار بني املؤيد والرافض فإن 
من  وعدد  األمريكية  الخارجية  أن  ذلك  التميش  لهذا  رفض  عن  عرب  الخارج 
عربوا  املتحدة  واململكة  وايطاليا  وكندا  وأملانيا  كفرنسا  الغربية  الدول  سفراء 
عن قلقهم وتخوفهم من إعالن سعيّد األحد 6 فيفري 2022 عن حل املجلس 
األعىل للقضاء وما سيرتتب عنه من استبعاد لسيادة القانون يف تونس بعد أن 

استحوذ الرئيس عىل كل السلطات منذ 25 جويلية.
إن تباين املواقف داخال وخارجا من سعي الرئيس إىل حّل »املجلس« ليعوض 
الحقا ب«املجلس األعىل املؤقت للقضاء« لفشله برتكيبته الحالية يف املساهمة 
يف بناء اإلنصاف والعدل ال تستطيع بأي حال أن تنكر سوء حال املرفق القضايئ 
يف بالدنا وهو ما يستوجب إصالحا يتجاوز »املجلس« إىل شمولية تنطلق من 

عقلية تقطع مع ما قبل 25 جويلية 2021. 
واألحزاب  والعباد  البالد  عىل  النهضة  حركة  سيطرة  تتجاوز  جديدة  زمنية   
املختلفني  عىل  بالخارج  واالستقواء  الفاسد  املال  بقوة  والجمعيات  والهياكل 
والجمعيات  والهيئات  األحزاب  بناء  إىل  تتوجه  ثانية  زمنية  هي  معها. 
عقلية جديدة عامدها خدمة  املدين عىل  املجتمع  مكونات  وكل  واملنظامت 
الصالح العام ومكافحة الفساد لبناء مجتمع الحرية والكرامة املحكوم بسلطة 
من  اإلصالح  يف  االنطالق  »سعيد«  اختار  لقد  واملحاسبة.  واالنصاف  القانون 
للقضاء« عىل  القادم فرصة »بناء املجلس األعىل  »املؤقت« ليعطي للمرشع 
أسس تشاركية بني القضاة ورشكائهم يف إقامة العدل كاملحامني وعدول التنفيذ 

والخرباء واألساتذة الجامعيني من جهة والسلطة التنفيذية من جهة أخرى.
إصالح يضع القضاة أمام مسؤولياتهم القادمة يف حكم الدميقراطية التي يفرض 
زمنها التأسيس الترشيعي ل«املجلس األعىل للقضاء« لضامن شفافية تسيريه 
ودعم استقالليته عن األحزاب وعن كل تدخل غري مرّبر من السلطة التنفيذية 
وجعل االنتخاب من الطرق األساسية للولوج إليه وتوسيع صالحياته مبا يخدم 
العدل واإلنصاف. كام أّن اإلصالح الشامل وجب أن يكون وفق املعايري الدولية 
وهو ما يفرض عىل الدولة أن تتجه نحو الرتفيع يف ميزانية وزارة العدل بغاية 
القضايئ بتكثيف عدد قضاته واالهتامم أكرث بحسن تكوينهم  تحسني املرفق 
ببناء مقرات ملحاكم جديدة وتقريبها  أدائهم املهني وذلك  وبتحسني رشوط 

أكرث من املتقاضني مع االتجاه الجدي نحو الرّقْمنة.
فهل ميكن أن نفهم قرار حّل »املجلس األعىل للقضاء« واستبداله ب«املجلس 

األعىل املؤقت للقضاء« عىل أنه بداية التّطهري الجدي للبالد من الفساد؟

املجلس األعلى للقضاء بني زمنني
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* ناجح مبارك   

توىل رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم املرسوم املحدد للمجلس االعىل 
عن  وليس سلطة خارجة  وظيفة  القضاء  أن  إىل  وأشار  للقضاء  املؤقت 
الدولة وان الصامت امام االنحرافات كاملشارك فيها وهو يأىب ذلك مشددا 
عىل احرتامه للقضاء والفصل بني السلط، وان الفصل بني الوظائف ميّهد 
عادل  قضاء  بإرساء  الفساد  من  البالد  تطهري  يف  دور  وللقضاء  للتوازن 
قضاء  خارطة  فأي  العقاب  من  لإلفالت  اآلن  مجال  ال  أنه  عىل  وشدد 
جديدة؟ وهل ستتوقف املحاسبة عند االغتياالت وملفات الفساد العالقة 

وهل ستشمل قيادات سياسية محل شبهات؟
أنهى رئيس الجمهورية قيس سعيد الجدل القائم حول املجلس االعىل 
الذين مل يصغوا إىل  التواصل مع اعضائه  للقضاء، وبعد ان قطع حبال 
األعىل  املجلس  رئيس  مام جعل  واالمتيازات  املنح  عنهم  وقطع  تنبيهه 
جملة  من  فقط  اإلدارية  السيارة  يعيد  بوزاخر  يوسف  املنحل  للقضاء 
االمتيازات التي كان يتمتع بها، سيكون لوقع املرسوم املنظم للمجلس 
من  واإلفالت  »املحاسبة  خارطة  عىل  تداعيات  للقضاء  املؤقت  االعىل 

العقاب«.
 املجلس األعىل للقضاء وبناًء عىل املرسوم الجديد سريأسه الرئيس األول 
ملحكمة التعقيب وينوبه الرئيس األول للمحكمة اإلدارية ورئيس دائرة 
املحاسبات، ومينع القانون القضاة عىل اختالف اصنافهم من اإلرضابات 
والحركات االحتجاجية كام أن لرئيس الجمهورية طلب إعفاء أي قاض 

يخّل بواجباته املهنية وذلك بناء عىل تقرير معلّل يف الغرض.

وضع حد لإلفالت من العقاب 
استند رئيس الجمهورية قيس سعيد اىل تراكامت السنوات العرش االخرية 
من اإلفالت من العقاب ومن »هندسة العدل يف أروقة املحاكم ويف ثنايا 
الجلسات الخاصة لوزير العدل السابق نورالدين البحريي« عىل حد قول 
االستاذ املحامي انور سايس، وكان الرئيس ومن بهو وزارة الداخلية قد 
تحدث عن أزمة القضاء وعن رضورة الكشف عن الحقيقة وترسيع البّت 
شكري  الشهيدين  اغتيال  قضية  وأهمها  السياسية  االغتياالت  قضايا  يف 

بلعيد ومحمد الرباهمي.
وال تقف مسألة اإلفالت من العقاب عند ذلك بل إن عددا من رؤساء 
األحزاب ورجال األعامل قد تّم إخفاء قضاياهم من طرف رئيس املجلس 
ومنها  االستئناف  ملحكمة  العام  والوكيل  بوزاخر  يوسف  للقضاء  األعىل 

النهضة  لحركة  الرسي  الجهاز  قضية 
وقد امرت وزيرة العدل بفتح تحقيق 
يف الغرض تشمل عرشة من املورَّطني 
ولكن  التحقيق  انتظار  يف  املفرتضني 
الوكيل العام ملحكمة االستئناف رفض 
االمر ومل يفتح البحث التحقيقي، وان 
ويختلف  طويال  القضايئ  الزمن  كان 
عالمات  ال  فإنه  السيايس  الزمن  عن 
قضايا وحتى  عدة  القضاء يف  لتحرك 
عىل  فيها  االمن  يعمل  التي  منها 

إيقاف املتهمني. 

تحركات محدودة األثر 
استبق القضاة من اهل املجلس املنحل وجمعية القضاة ورئيسها انس 
الحامدي مرسوم رئيس الجمهورية بتحركات امام املحكمة وهي تحركات 
األثر  محدودة  كانت  انها  انفسهم  القضاة  من  وعدد  املراقبون  يرى 
والعدد كام الحظ ذلك القايض عىل الشورايب الذي دعا إىل إصالح جذري 
الهياكل املهنية ومبا يدعم  الحزبية داخل  للقضاء يقطع مع املحاصصة 
وأهمها  العالقة  القضايا  يف  البّت  مع رسعة  والقضاء  القايض  استقاللية 

القضايا السياسية واالغتياالت.
تحركات محدودة األثر للقضاة تبعها تجييش نسبي لحركة النهضة وهي 
الحركة السياسية الوحيدة أو تكاد التي تساند اإلبقاء عىل الوضع القضايئ 
»املتعفن« نفسه وحسب عدد من املحامني والقضاة أنفسهم فإن تركيبة 
من  نفور  يف  القضايئ  الجسم  جعلت  أعضائه  بني  واملحاصصة  املجلس 
قراراته وهذا ما جعل خمسة من أعضاء جمعية القضاة يستقيلون من 
عضوية مكتبها التنفيذي، بعد إعالن الرئيس عن حّل املجلس ويف عالقة 

بتحركات رئيس الجمعية انس الحامدي.

قضاة محّل تتبّع
ومحمد  بلعيد  شكري  الشهيدين  عن  الدفاع  هيئة  من  مصادر  تقول 
سنة  كان  للقضاة  الحايل  الجمعية  رئيس  الحامدي  أنس  إن  الرباهمي 
الحوض  أبناء  ضد  وحكم  قفصة  مبحكمة  جناحية  دائرة  رئيس   2008
املنجمي دون أن يتأكد من التهم املنسوبة إىل املتهمني وال يعرض من 
تعرضوا للعنف املادي للفحص البدين، وهذا ما 
جعله ينفي األمر ويصعد يف اللهجة ضد الرئيس 
واملحامني إال أنه وإن دعا قضاة القضاء العديل 
بادر  الصفوف« فقد  واإلداري واملايل إىل »رص 
خمسة من أعضاء مكتبه التنفيذي إىل االستقالة 

النهائية من الهيكل.
أنس  إىل  اضافة  التتبّعات  تشمل  أن  وينتظر 
عن  الدفاع  هيئة  ستقاضيه  الذي  الحامدي 
الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الرباهمي فإن 
تعيني  وبعد  للقضاء  املؤقت  االعىل  املجلس 
أعضائه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد 
سينظر يف قضايا عالقة ببشري العكرمي املالحق من قبل التفّقدية العامة 
حول  تعقيبية  قضايا  يف  نفسها  اإلدارية  املحكمة  ومن  العدل  بوزارة 
املجلس  يحرك  ومل  ذلك  من  مبنعه  ابتدايئ  قرار  بعد  العمل  إىل  إعادته 
املنحّل ساكنا يف قضية العكرمي ومل يتخذ اإلجراءات املطلوبة يف قضية 

الطيب راشد املتهم بالفساد.

المحامون في صف الحل 
الجمهورية  القضاة يصطفون إىل جانب رئيس  وإن كان عدد مهّم من 

يف رضورة اصالح القضاء وإخراجه من التجاذبات السياسية واملحاصصة 
الحزبية فإن الدعم األكرب كان من أصحاب العباءة السوداء من هياكل 
املحامني حيث أعلن العميد ابراهيم بودربالة أنه »ضد تركيبة املجلس 
بصورته الحالية وال مجال أن يكون أعضاء املجلس يف حلبة التجاذبات 
املؤقت  األعىل  املجلس  املحامني يف  من  عدد  ثّل  ميمُ أن  السياسية«، عىل 
وتقرتحهم هيئة مجلس املحامني أنفسهم. فكيف ستكون تركيبة املجلس 
القطع مع  أدوار جديدة ألعضائه يف  للقضاء؟ وهل من  املؤقت  األعىل 
اإلفالت من العقاب وتطهري القضاء نفسه قبل تطهري البالد؟ وهل ستكّف 
الجمعية جمعية القضاة من خصوماتها مع النقابة بعد ظهور التشكيلة 
الجديدة وهل ترسع املحاكم بعد رفع يد املجلس املنحل عنها من آلية 

محاسبة املتورطني يف القضايا العالقة؟ 

بعد أن صدر المرسوم بالرائد الرسمي:

املجلس األعلى للقضاء »يف عداد املاضي« 

هل من تحرك النيابة 
العمومية لمحاكمة 

هؤالء ضد »اإلفالت 
من العقاب«
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عن  الدفاع  مرصد  ورئيس  كمناضل سيايس  تنظر  كيف   *

الدولة املدنية يف الذكرى التاسعة الغتيال الشهيد شكري 

بلعيد؟

، ألن شكري  - هو شعور بالغنب واإلحباط، وذلك لسببينْ اثنينْ

قد مات مرّتي، ويف املرتينْ مات مقتوال. مات يف املرّة األوىل 

يف عملية اغتيال رهيبة عن طريق أيادي الغدر القذرة ألنه 

كشف املستور عن نوايا اإلسالم السيايس املُتطرّف، وكان قد 

نبّه يف عديد املناسبات بأن تّجار الدين كانوا بصدد اإلعداد 

لتصفية  سياسية  وباغتياالت  إرهابية  بعمليات  للقيام 

خصومهم جسديّا، وكان يقول: »رّدوا بالكم، فهم سيلجؤون 

الحركة  قياديي  بعض  أن  وأذكر  القتل«.  وإىل  العنف  إىل 

اإلخوانيّة هّددوا شكري بشكل رصيح. ولكن األمن مل يُعر 

للتهديد  وال  شكري،  أطلقه  الذي  النجدة  لنداء  ال  أهميّة 

الواضح لشخصه، علام أن الرتويكا )حركة النهضة وأتباعها( 

كانت املاسكة بزمام الحكومة آنذاك. ومتّت تصفيته فعال.

شكري بلعيد مات مرّة ثانية عندما تّم التغافل عن قضيّته، 

وُحرم من حّقه، حتى وهو ميت، يف كشف الحقيقة: من 

أمر بقتله؟ ومن خطّط لعملية االغتيال؟ وما إىل ذلك من 

تفاصيل املؤامرة التي من حق التونسيي جميعا معرفتها.

 25 قبل  كاملة  الحقيقة  إىل  الوصول  أمل يف  لدينا  يكن  مل 

صالحها  من  يكن  مل  آنذاك  القامئة  السلطة  ألن  جويلية 

الكشف عن خفايا هذا امللف. لكن خيبة األمل كانت كبرية 

عن  اإلخوان  إبعاد  من  أشهر  ستة  بعد  أنه  الحظنا  عندما 

الحكم بقي الغموض عىل حاله ومل يتحرّك امللّف قيد أمنلة.

ألن  فيها،  العودة  عىل  القدرة  لدينا  ليس  األوىل  امليتة 

شكري ذهب إىل األبد ولن يعود. أما امليتة الثانية فسيبقى 

حريصا  الشعب  من  مهاّم  وجزءا  والحقوقيون  املناضلون 

املضامر،  هذا  يف  املتواصل  الضغط  وبفضل  تفاديها،  عىل 

زالوا  ما  الذين  وعىل  آجال.  أم  عاجال  الحقيقة  ستنكشف 

يُحاولون طمس حقيقة اغتيال شكري بلعيد أن يعوا بأنهم 

متطيط  عن  أيضا  وإمنا  االغتيال  عن  فقط  ال  سيُحاسبون 

التي  املدنية  فالدولة  القضية.  خفايا  عن  للكشف  اآلجال 

نسعى إىل الحفاظ عليها تقتيض نبذ العنف واحرتام الحق 

األفراد  عىل  الحكم  عدم  بالخصوص  وتقتيض  االختالف  يف 

باالعتامد عىل املعتقدات.

* هل كان تأسيس املرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة 

استشعارا لألخطار بعد الثورة وبعد حكم النهضة؟

- فعال، منذ أن صعدت حركة اإلخوان املسلمي، التي ُيثّلها 

 ،2011 أكتوبر  انتخابات  بعد  الحكم،  إىل  النهضة،  حزب 

أصبحت مدنية الدولة يف خطر.

كانت تونس دولة مدنية منذ القدم، فهي من أوائل دول 

العبودية...  وألغت  وبرملانا،  دستورا  وضعت  التي  العامل 

اتجاه  يف  مهّمة  خطوات  بالدنا  خطت  االستقالل،  وبعد 

الرشعية وتوحيد  املحاكم  إلغاء  املدنية مثل  الدولة  تعزيز 

القضاء، وإلغاء التعليم الزيتوين التقليدي، وإلغاء األحباس، 

وإصدار مجلة األحوال الشخصية وما إىل ذلك من إجراءات 

تضع البالد عىل سّكة التمّدن والتحّض. غري أن اإلسالميي 

يف تونس، ومبارشة بعد انتخابهم يف أكتوبر 2011، كشفوا 

عن نواياهم الحقيقية بإقامة دولة الخالفة التي أعلن عنها 

يتنّدرون  أصبحوا  الشعب  عاّمة  أن  حتى  الجبايل.  حامدي 

تّم  أنه  السادس«. صحيح  مبنح هذا األخري لقب »حامدي 

األدلّة عديدة عىل  لكن  الترصيح،  الرتاجع عن هذا  رسميّا 

أن ذلك الرتاجع مل يكن إال تكتيكا، وبقيت نوايا النهضويي 

يف  مراحل،  عىل  ولكن  اإلسالميّة  الدولة  إقامة  إىل  تهدف 

انتظار تغيري موازين القوى. أمل يقل الغنويش: »األمن ليس 

إرجاء  سبب  لتفسري  مضمونا...«  ليس  والجيش  مضمونا، 

فرض الرشيعة عىل قواني البالد؟

يف األثناء، بقي اإلسالميّون، بدعم من بعض القوى األجنبية، 

بالخصوص،  وتركيا  قطر  من  ولوجستية  مالية  ومبساندة 

طريق  عن  والتكفريي  العنيف  اإلخواين  الفكر  يبثّون 

الجمعيات التي تُسّمى ب«الخريية« واملدارس التي تُسّمى 

املجال  هذا  يف  وضوحا  األمثلة  أكرث  ولعّل  ب«القرآنية«... 

تكن  مل  أنها  اكتشفنا  التي  »القرآنية«  الرقاب  مدرسة  هي 

يف النهاية سوى ماخوٍر، ومقرٍّ معهد القرضاوي الذي يُدرّس 

أبناءنا مبادئ منافية متاما لقواني البالد تعتمد عىل قراءات 

بالية وُمتخلّفة لبعض تعاليم الدين. وكل ذلك كان تطبيقا 

عبد  آنذاك،  العام  أمينها  قال  التي  النهضة  حركة  لسياسة 

الفتاح مورو: »ليس لنا أمل يف هذا الجيل، وعلينا أن نُلّقن 

مبادئنا ألبنائه«.

أنشئ يف هذا  الدولة  مدنية  للدفاع عن  الوطني  واملرصد 

اإلطار. فهو يرصد كّل ما من شأنه أن يُهّدد مدنية الدولة، 

ينع  حتى  إلخ...  البلدية  »الزكاة«،  صناديق  إنشاء  مثل 

املؤامرة الكربى التي تسعى إىل هدم ركائز الدولة املدنية 

ما  كل  مع  بخرقة سوداء،  املقّدس  علمنا  وتغيري  العرصية 

يرمز إليه ذلك من عنف وبذاءة وتقهقر ثقايف وحضاري.

* ترى حركة النهضة أنها حركة مدنية تعمل وفق منظومة 

عىل  أنها  أم  مراجعاتها  تأخرت  فهل  الدميقراطي  املسلم 

الطريق الخطإ؟

- هذه األلفاظ التي يقولها ويُكّررها قياديّو حركة النهضة 

ليست سوى مناورات تكتيكية بعد أن تأكّدوا أن الشعب 

التونيس ال يقبل بغري الحرية والديقراطية. فهم يقولون ما 

يحب التونسيّون سامعه حتى يستميلوهم يف انتظار تغيري 

موازين القوى بشكل يسمح لهم بالظهور عىل حقيقتهم. 

فهل ُيكن أن نعترب الغنويش ديقراطيّا وهو رئيس الحركة 

منذ خمسي سنة، وقد بقي عىل رأس الحركة بعد نفاد املّدة 

التي تسمح له بذلك حسب النظام الداخيل للحزب، ورغم 

الدعوات املُتكّررة من قادة الحزب لتخلّيه عن الرئاسة؟

بعض  لسان  عىل  عنها  سمعنا  فلقد  املراجعات،  عن  أما 

القيادة األصلية واألساسية بقيت ُمتمّسكة  القياديي، لكن 

أن  املراجعات ال يكن  إىل  يدعون  الذين  أن  مببادئها. كام 

الكالم.  مستوى  عىل  بقيت  املراجعات  تلك  ألن  نُصّدقهم 

بجوهر  متّس  لن  شكلية  مراجعات  هي  الحاالت  كّل  ويف 

الغنيمة  مبدإ  عن  تخىّل  إخوانيّا  سمعت  فهل  مبادئهم. 

املناضلي  أدعو  وهنا  املثال؟  سبيل  عىل  والتّعويضات، 

منير الشرفي رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة لِـ»الشعب«:

ال نشك يف نزاهة رئيس اجلمهورية ولكن عليه أن يستشري الكفاءات والقوى 
الواقع  تشخيص  تتجاوز  عقالنية  مبقاربة  والوطني  املدين  الشأن  يف  النظر  تعميق  إىل  الرشيف  منري  األستاذ  يسعى 
وبالذهاب بعيدا يف تصور رؤى ومقرتحات عملية للخروج بتونس إىل بر األمان وهذا ما تؤكده تحركاته مع أعضاء 
املرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة وبياناته املنشورة ضد »األسلمة الناعمة« وزحف االسالم السيايس بتواطؤ 
من أطراف داخلية ودعم مايل من أطراف خارجية مثل قطر وتركيا، يف هذا الحوار مع صاحب كتايب »وزراء بورقيبة« 
ترشيك  رضورة  إىل  نزاهته  يف  يشك  ال  الذي  سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس  الرشيف  منري  يدعو  عيل«  بن  و»وزراء 
الرتبوي  االصالح  مسألة  إىل  ويعود  الكربى  الخيارات  يف  الوطنية  واملنظامت  املدين  املجتمع  وقوى  العليا  الكفاءات 
واملدنية الصورية لحركة النهضة، ويوضح مآالت الكشف عن حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الرباهمي.

ضيوف فوق العادة

* حاوره: ناجح مبارك 

* ستكشف حقيقة 
االغتياالت عاجال أم آجال 

بالضغط المتواصل
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هذه  تصديق  عدم  إىل  املستنري  الفكر  وأصحاب  التقدميني 

الترّصيحات التكتيكية عمال مبقولة بورقيبة بخصوص اإلخوان 

املسلمني »ما يصفاوش«.

* كيف تنظر إىل تواصل اإلجراءات االستثنائية املعتمدة من 

قبل رئيس الجمهورية؟

يُعاب عىل اإلجراءات االستثنائية هو أوال طول مّدتها  - ما 

وثانيا اعتامدها عىل رؤى شخص واحد وثالثا غياب العمق 

الحلول  وغياب  البالد  تعيشها  التي  األزمات  تشخيص  يف 

املدروسة بشكل تشاريك مع أصحاب الخربات والكفاءات.

فعبارة »إجراءات استثنائية« تُفيد مبدئيّا أن مّدتها قصرية. 

لكن فرتة سنة ونصف تُعترب طويلة جدا بالنظر إىل خطورة 

األزمات السياسية واالقتصادية التي تستوجب حلوال عاجلة. 

وكل متطيط يف هذه الفرتة يزيد األزمات استفحاال ويزيد من 

تعميقها ومن صعوبة حلّها.

من جهة أخرى، يقوم رئيس الجمهورية بتسيري هذه األزمات 

بشكل فردي تطبيقا لربنامج شخيص. وإذ ال نشّك يف نزاهة 

األكيد  فإن  نواياه،  وحسن  وطنيّته  ويف  الجمهورية  رئيس 

كافة  يف  والتجربة  والكفاءة  االختصاص  من  لديه  ليس  أنه 

مجاالت الحياة ويف جميع االختصاصات ما يسمح له بإيجاد 

الحلول ملختلف املشاكل املرتاكمة التي تعاين منها البالد بعد 

كل هذه السنوات من التقهقر عىل جميع األصعدة.

اإلجراءات  هذه  يف  واألهّم  الثالث  العيب  إىل  نأيت  وهنا 

تعّج  التي  العليا  الكفاءات  االستثنائية، وأعني عدم ترشيك 

بها البالد يف أهّم املجاالت الحيويّة. الحظنا جميعا أن رئيس 

أساتذة  ثالثة من  مع  آخر  إىل  يجتمع من حني  الجمهورية 

أن  املُدهش  لكن  له.  يُحسب  وهذا  الدستوري.  القانون 

أي  نفسه.  اختصاصه  املُختّصني يف  اقترصت عىل  استشاراته 

أنه رأى بأن معرفته وحنكته يف مجال القانون الدستوري ال 

تكفي التخاذ إجراءات مهّمة يف هذا املجال ويجب االستنارة 

الذي  التمّش  بسالمة  ُمقتنعا  يكون  حتى  زمالء  بأفكار 

السؤال  لكن  الدستوري.  بالقانون  األمر  تعلّق  عندما  قرره 

املطروح هو ملاذا االقتصار عىل هؤالء، رغم تقديري الكامل 

لثالثتهم وعدم استشارة أساتذة القانون الدستوري اآلخرين 

املعروفني بعدم موافقتهم عىل مسار قيس سعيّد؟ ثم ملاذا 

وبقي  اختصاصه  من  استشارة من هم  الرئيس عىل  اقترص 

يتّخذ القرارات تلو القرارات يف الشؤون املالية واالقتصادية 

واالجتامعية والصحية والبيئية... دون استشارة أحد؟ أليس 

يف ذلك خطر عىل مدى صّحة هذه القرارات وما مُتثّله من 

توّجهات يُبنى عليها مصري شعب ومصري وطن اعتامدا عىل 

أفكار شخص واحد يفتقر إىل املعرفة والتّجربة فيها؟

 25 بعد  مبارشة  الجمهورية،  رئيس  شّكل  لو  أمتّنى  كنت 

أصحاب  من  الخرباء  من  عددا  تضّم  أزمة«  »خلية  جويلية، 

لالستئناس  املجاالت  مختلف  يف  والتجارب  الكفاءات 

القرارات  يف  التاّمدي  بدل  إجراء،  أي  اتخاذ  قبل  بأفكارهم 

يف  الخطأ  أن  علام  الخطإ،  إمكانية  من  تتضمن  مبا  الفردية 

هذه الحالة يتحّمل مسؤوليته فرد واحد.

* دعا رئيس الجمهورية إىل تكوين املجلس األعىل للرتبية 

النقابات  والتعليم فهل األمر مرشوع وهو الذي نادت به 

وقوى املجتمع املدين؟

بتكوين  فعال،  املدين  املجتمع  وجمعيات  النقابات  نادت   -

مجلس أعىل للرتبية والتعليم، ألن الرتبية يف بالدنا أصبحت 

للمنظومة  جذريّا  إصالحا  يستوجب  حّد  إىل  ُمتدهورة 

الرتبويّة. غري أن دعوة رئيس الجمهورية اآلن إىل إنشاء هذا 

املجلس تتضّمن مخاطر عديدة. ألن مثل هذا املجلس ال بّد 

دميقراطية  سلطة  ظل  يف  صلبة  أسس  عىل  إنشاؤه  يتّم  أن 

أعضائه  اختيار  ويتّم  وُمنتخبة  دامئة  مبؤسسات  تعمل 

بطريقة تشاركيّة ودميقراطية بعيدا عن الحسابات السياسية 

هذه  كل  الشخصية.  والوالءات  اإليديولوجية  واالنتامءات 

الرشوط غري ُمتوفّرة اآلن، وال بّد من انتظار الظرف املناسب 

للرشوع يف إصالح املنظومة الرتبوية، وأعني بالظرف املناسب 

الفرتة االستثنائية ووجود مؤسسات دميقراطية  الخروج من 

ومستقرة.

دميقراطي  كمرشوع  الثالث  الخط  معّوقات  عن  كتبت   *

واملنظامت  الشغل  اتحاد  فيه  ينخرط  أن  ميكن  اجتامعي 

الوطنية ما هي تلك املعّوقات؟

- الخط الثالث هو مبدئيا الخط الذي ال يلتقي ال مع الخط 

النهضة  25 جويلية، حركة  قبل  ما  مُتثّله سلطة  الذي  األول 

الجمهورية  مُيثّله رئيس  الذي  الثاين  الخط  وأتباعها، وال مع 

يف  إليه  دعا  الثالث  الخط  هذا  باألحادية.  يتّصف  والذي 

األصل االتحاد العام التونيس للشغل وعيًا منه برضورة إقامة 

والخطرية.  العديدة  أزماتها  من  البالد  إلخراج  وطني  حوار 

ومن  الحوار  هذا  سيشمل  من  هو:  الصعب  الّسؤال  لكن 

سيستبعد؟

مرشوعا،  إقصاؤه  كان  من  إال  اإلقصاء،  ضّد  أنا  شخصيا، 

الفساد  نرش  ويف  البالد  إفالس  يف  تسببوا  الذين  أولئك  مثل 

واإلرهاب...، وأعني األحزاب التي ساهمت يف السلطة قبل 

25 جويلية. لذلك فإن الخط الذي يُشارك فيه هؤالء ال مُيكن 

أن نُسّميه بالخط الثالث مبا أنه يلتقي مع الخط األول ومُيّهد 

الطريق أمامه للعودة إىل السلطة.

أما الحوار الذي سيدور مع رئيس الجمهورية فإنه، هو أيضا، 

مُيكن أن يلتقي مع الخط الثاين إذا أصبحت للرئيس هيمنة 

كاملة عىل تشكيلة أعضائه وعىل مآالته.

رئاسة  عن  املستقل  الخط  هو  اعتقادي  يف  الثالث  فالخط 

إقامة  من  ومُيّكن  آٍن،  وأتباعها يف  النهضة  وعن  الجمهورية 

مثل  العريقة  الوطنية  املنظامت  بعض  فيه  تُشارك  حوار 

إىل  املرأة،  واتحاد  والتجارة  الصناعة  واتحاد  الشغل  اتحاد 

والتي  التقدمية  املدين  املجتمع  جمعيات  من  عدد  جانب 

تحظى باملصداقية وباالستقاللية مثل املرصد الوطني للدفاع 

النساء  وجمعية  اإلنسان  ورابطة حقوق  الدولة  مدنية  عن 

املجموعة،  لهذه  ومُيكن  الصحافيني...  ونقابة  الدميقراطيات 

األزمات  ألهّم  املناسبة  الحلول  إيجاد  بالخرباء،  باالستعانة 

التي تعيشها البالد اآلن.

ناتج  الثالث  الخط  هذا  من  الجمهورية  رئيس  استبعاد  إن 

إذا  أما  برّمته.  مُيثّله  الذي  الخط  فرض  من  التخّوف  عن 

قبل الرئيس باملشاركة، أو حتى باإلرشاف عىل هذا الحوار، 

الحوار، رشيطة أن  فإن ذلك سيُمثّل إضافة مهّمة لصريورة 

يكون دور الرئيس ُممثاّل للسلطة املعنوية التي مُتثّلها رئاسة 

الجمهورية بشكل محايد.

* كيف تنظر إىل تحالفات النهضة وأقىص اليسار كأشخاص 

يستقيم  وهل  الجمهورية  رئيس  مرشوع  ضّد  كتنظيم  ال 

األمر تناغام مع تحالف 18 أكتوبر 2005؟

خطأ  وهو  محلّه.  يف   2005 أكتوبر   18 بتحالف  التشبيه   -

اقرتفه شّق من اليسار يف خطوة غري مدروسة أعطت رشعية 

لإلسالم السيايس مل يكن يحلم بها.

يلعبها  التي  الورقة  بدور  ويقبل  الكرّة  يُعيد  اليوم  وها هو 

بأنه  ولإليهام  تحركاته  عىل  رشعية  إلضفاء  السيايس  اإلسالم 

ضحية اإلجراءات الجديدة والحال أنه هو املسؤول عن ترّدي 

اإلجراءات  مأزق  اليوم يف  البالد  األوضاع وهو سبب وجود 

مساندة  يف  انساقوا  الذين  األفراد  أن  واألكيد  االستثنائية. 

التقدمي  اليسار  مُيثّلون  وال  أنفسهم  إال  مُيثّلون  ال  النهضة 

العقالين، وأنهم قبلوا بلعب هذا الدور بسبب قرص النظر، 

أو من منطلق االنتهازية وليس ألسباب مبدئية.

* ما هو موقع الدين من مرشوع الدولة املدنية؟

- الدين هو عالقة ُمقّدسة بني الخالق واملخلوق، وهو قيمة 

ُمطلقة. أما العالقة بني الدولة واملواطنني، وعالقة املواطنني 

يف ما بينهم، فهي نسبيّة وتتغرّي من زمان إىل آخر ومن مكان 

إىل آخر. تلك العالقة يضبطها القانون الوضعي الذي يرسمه 

ُممثّلو املواطنني يف برملان ُمنتخب دميقراطيّا يأخذ يف االعتبار 

حق االختالف يف املعتقدات. لذلك، وجب فصل الدين عن 

السياسة وعن سائر مجاالت املعامالت بني الناس.

وكلمة  واملعتقدات.  الضمري  حريّة  تحمي  أن  الدولة  عىل 

معتقدات هنا تأيت يف صيغة الجمع. أي أنه عىل الدولة عدم 

متييز دين عن آخر، حتى إن كانت أغلبية الشعب ُمتديّنة 

بدين بعينه. ومن ناحية أخرى، فإن حرش الدين يف ُمختلف 

مجاالت الحياة يحّد من تطّور تلك املجاالت ويرّض بالدين 

أوال، ثّم باملجال الذي ُحرش فيه الدين.

ويف  االقتصاد  ويف  السياسة  يف  حارضا  اليوَم،  الدين  نرى 

الرياضة. ويف ذلك  الصحيحة ويف  العلوم  التجارة، وحتى يف 

مرضّة كبرية، ال فقط لهذه املجاالت وإمنا أيضا للدين. أعطيك 

مثاال عىل ذلك: شاهدنا العبي املنتخب الوطني يف مقابلته 

األخرية أمام بوركينا فاسو يقرؤون القرآن قبل بداية املقابلة. 

فكانت النتيجة خسارة فريق قاريئ القرآن وانتصار »الكفار«. 

أليس يف ذلك إساءة إىل القرآن ولإلسالم؟ أمل يكن يجدر بنا 

أن نجعل نتيجة مباراة كرة القدم تعكس قدرة الالعبني بدل 

أن نجعلها مرتبطة بعقيدتهم الدينية؟ إن تحييد الدين عن 

أن  ويكفي  والتّحرّض.  للتقّدم  أسايس  رشط  البرشي  العمل 

نرى التقّدم املذهل للدول التي تفصل الدين عن السياسة 

الدين يف كل كلمة ويف  التي تحرش  للدول  املخزي  والتأّخر 

كل فعل.

ضيوف فوق العادة

 األفراد املساندون لحركة النهضة واملحسوبون على اليسار ال يمثلون إال أنفسهم



الخميس 17 فيفري 2022 - العدد 1682  28
تصريحات ومواقف

عميد المحامين إبراهيم بودربالة

املؤسسة القضائية أول قلعة 
يجب أن تناضل من أجل القضاء 

على الفساد
أكد عميد املحامني إبراهيم 

بودربالة، يوم أمس االربعاء 16 
فيفري 2022، خالل كلمته يف افتتاح 
املؤمتر 25 التحاد الشغل بصفاقس، 

أن »املؤسسة القضائية اول قلعة 
يجب أن تناضل من أجل القضاء 

عىل الفساد«.
وقال بودربالة إنهم يقفون دامئا وراء 

كل املحاوالت التي ترمي للقضاء 
عىل الفساد الذي استرشى يف البالد. 
وأضاف أنه »ال يستحي من التعبري 

بصوت عاٍل عىل أن الفساد استرشى 
يف البالد لذلك ال خالص وال نجاح إال 

بالقضاء عليه«.
وأقّر العميد بأنه »ال مجال للدفاع 

عن حقوق العامل واملؤسسات العمومية إالّ بالقضاء عىل الفساد«.
وتوجه بودربالة لسفراء الدول السبع بخصوص بيانهم املشرتك عقب حّل املجلس االعىل للقضاء »أمل 

يقل قضاؤكم إن قضاءنا ليس يف املستوى املطلوب أمل يقل قضاؤكم إن محاكمنا ال تطبق املعايري الدولية 
الستقالل القضاء«.

وتابع بودربالة القول: »أين كنتم عندما طالبنا باسرتجاع األموال املنهوبة وأين كنتم عندما طالبنا بتسليم 
املجرمني«.

ويف السياق ذاته، أقر بودربالة أن كافة املنظامت الوطنية والوطنيني املخلصني سيكونون سدا منيعا 
للذود عن الوطن أمام من أرادوا إدخال األجنبي للبالد حتى يصبح له قول يف وطننا.

األمين العام المساعد األخ سمير الشفي 

االتحاد ال يقبل بإإلصالحات 
املوجعة

قال األمني العام املساعد األخ سمري الشفي، يوم أمس االربعاء، خالل افتتاح املؤمتر 25 للمنظمة الشغلية 
يف صفاقس، إن »االتحاد ليس مع السمفونية القائلة ان اإلصالحات  ترتبط بأوجاع مؤملة«، مستدركا 

القول »لكن لسنا ضد هذه اإلصالحات«.
وقال األخ الشفي إن »هذا املؤمتر سيكون فرصة لالتحاد من خالل سلطة قراره االوىل ان يرسم رؤية 
وطنية جديدة وسيكون لزاما عىل االتحاد ان يتموقع فيها وان يساهم من موقعه الوطني يف تعديل 

األوتار«.
كام قال إن »نواب املؤمتر سيكون لهم الكلمة الفصل يف عالقة بأمهات القضايا وامللفات خاصة منها 

املتعلق بالشأن االقتصادي واالجتامعي«.
وعرب األخ الشفي عن اعتقاده بأن االتحاد سيستأنف دوره التعدييل والوطني واالجتامعي ألن والءهم لن 

يكون إال لتونس وشعبها العظيم.

الناطق الرسمي لالتحاد األخ سامي الطاهري

ال يمكن تخفيض األجور ورفع الدعم ووقف االنتدابات
أكد األمني العام املساعد والناطق الرسمي لالتحاد العام التونيس 
للشغل األخ سامي الطاهري، يوم أمس األربعاء، 16فيفري 2022 

خالل افتتاح املؤمتر 25 لالتحاد يف صفاقس، أنه سبق أن أكدوا 
أن »املؤسسات العمومية رضورية يف هذا الظرف نظرا إىل غياب 

االستثامر الخاص والخارجي«.
وأقّر األخ الطاهري أن »مسألة الدعم مرتبطة بطبقات عديدة إذا تّم 
رفعه يعني تفقري الناس وتجويعهم وان تخفيض األجور يف ظّل غالء 

األسعار وغياب العدالة الجبائية غري مقبول«.
وأشار األخ الطاهري إىل وجود أكرث من 900 ألف عاطل عن العمل يف 

تونس وال ميكن وقف االنتدابات«.
وأكد األخ الطاهري أنه ال ميكن الحديث عن االقتصاد يف ظّل منظومة 
سياسية خاربة فيها تفرد وغياب التشاور«، الفتا النظر إىل أن التشاور 
يكون حول كل يشء أو ال تشاور٬ وأن »االتحاد مع رئيس الجمهورية 

يف التدقيق يف الهبات والديون«.
وقال األخ الطاهري إن »عملية التدقيق رشط طالب به االتحاد 

كل الحكومات املتعاقبة وطالب به حتى صندوق النقد الدويل وان 
يكون رشط أي تفاوض والتدقيق يف كل االتفاقيات مع صناديق النقد 

السابقة«.
هذا وأكد األخ الطاهري أنه »من غري املمكن خالل عرشيتني أو ثالثة من القروض واملنح واملساعدات واإلجراءات أن ال نعرف ما حدث من 30 و40 سنة سابقة«.
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للوفاء والذكرى

الحبيب  األستاذ  والكاتب،  والدبلومايس  املناضل  ربه  جوار  إىل  انتقل 
وسيشيع  نويرة.  الهادي  األستاذ  للمرحوم  األصغر  الشقيق  وهو  نويرة. 
الظهر مبقربة  إثر صالة  الخميس 17 فيفري 2022  يوم  الطاهر  جثامنه 

اإلمام املازري مبدينة املنستري. 
مبدينة   1925 جوان   3 يوم  املنستري  مبدينة  نويرة  الحبيب  األستاذ  ولد 
املنستري وسط أرسة مخزنيّة ميسورة أصيلة الجزيرة العربية تتألف من 
ستة أبناء )خمس أبناء وبنت(، هو أصغرهم وهم عىل التوايل: الهادي و 

الطاهر واملحسن وصلّوحة والبشري. 
كان والده عمرية نويرة عدل إشهاد باملدينة وأّول تونيس مسلم يحصل 
سنة  العربية  الفرنسية-  باملدرسة  االبتدائية  الدروس  ختم  شهادة  عىل 

.1890
التحق باملدرسة القرآنية ثّم باملدرسة الفرنسية- العربية باملنستري. 

وإثر حصوله عىل شهادة ختم الدروس االبتدائية التحق بجامع الزيتونة 
بتونس العاصمة حيث زاول تعليمه الثانوي وتحّصل عىل شهادة العاملية 

يف اآلداب سنة 1950. 
عىل  حصل  حيث  بالقاهرة  فؤاد  املك  بجامعة  التحق   1951 سنة  ويف 
اإلجازة يف التاريخ سنة 1955. وأثناء طفولته، أوقف وُسجن سنة 1941 
الحزب  أي  له،  مرّخص  غري  تنظيم  إىل  واالنتامء  مناشري  توزيع  بتهمة 

الدستوري الجديد.
وفور عودته من القاهرة إىل تونس بارش التدريس بالفرع الزيتونة ملدة 

سنة. 
 30 يف  الخارجية  بوزارة  التحق  التونسية  الخارجية  سلك  تَْونََسِة  وإثر 
جوان 1956 حيث عمل يف عديد الخطط وارتقى يف السلّم الدبلومايس 
ثّم  الليبية طرابلس )بني 1956 و 1957(  بالعاصمة  من سكرتري سفارة 
 1957 )بني  زُهري  فتحي  األستاذ  السفري  مع  الرباط  املغربية  بالعاصمة 
 )1961 و   1959 )بني  ببغداد  تونس  بسفارة  باألعامل  فقائم   )1959 و 
تباعا:  لتونس  بالقاهرة )بني 1961 و 1963( فسفريا  ثّم بسفارة تونس 
بالعراق )بني 1964 و 1965( ثّم بالكويت )بني 1969 و 1974( فسوريا 

)بني  بالعراق  وأخريا   )1980 و   1978 )بني  ومرص  و1978(   1974 )بني 
1983 و1986(.

وإثر تقاعده يف 31 ديسمرب 1986، تفّرغ األستاذ الحبيب نويرة للمطالعة 
وكتابة مذكراته وجمع الوثائق التاريخية والتأريخ لعائلة نويرة ومدينة 
ويف  والفكرية  األدبيّة  واملنابر  بالنوادي  االجتامعات  وحضور  املنستري 

مقدمتها »نادي برُشى الخري« و»نادي األحد« بتونس العاصمة... الخ.
صدرت للفقيد 06 كتب وهي تباعا:

للنرش، تونس 1992. صدر يف طبعة  - ذكريات عصفت يب، دار رساس 
بعنوان سرية  الرسم  لفنون  التونسية  الرشكة  منّقحة ومزيدة من طرف 

حياة، جزء أّول سنة 2014.
- يوميّات دبلومايس يف الوطن العريب، نرش وتوزيع مؤّسسات عبد الكريم 
بن عبد الله، تونس 1996. صدر يف جزئني عن دار تونس للنرش، تونس 

.2014
- مراسالت وإرساليات )بالقلمني العريب والفرنيس(، طبع الرشكة التونسية 
لفنون الرسم سنة 2002. صدر يف طبعة ثانية منّقحة ومزيدة من طرف 

املكتبة الوطنية سنة 2016.
)يف  أصحابها  رسائل  خالل  من   1925-1965 والكفاح  املحنة  سنوات   -

جزئني(، دار تونس للنرش، تونس 2007.
- وثائق حول مدينة املنستري، مطبعة فرشيو، 14 أفريل 2011.

- النوادي يف تونس، مطبعة فرشيو، 30 سبتمرب 2016.

الكاتب الحبيب نويرة يف ذمة اهلل

والية قفصة
بلدية السند

إعالن بتة عمومية لكراء محالت بلدية

للمرة األوىل لسنة 2022
يترشف رئيس بلدية السند بإعالم العموم بإجراء بتة عمومية باالشهار واملزاد العلني للمرة األوىل لتسويغ محالت بلدية يوم الثالثاء 

املوافق لـ:2022/03/08 بداية من الساعة العارشة صباحا مبقر البلدية وذلك حسب الجدول التايل:

فعىل الراغبني يف املشاركة ومل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الجامعات املحلية أو الدولة وليست لهم سوابق عدلية:

ـ أن يسحبوا االستامرة املعدة للغرض لتعمريها وارجاعها لبلدية السند قبل الساعة العارشة صباحا ليوم 2022/03/08 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 بحق عدم إمتام البتة عند االقتضاء.

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

االفتتاحي بيان املحلع/ر السعر  املساحة 
السنوي

مكان وتوقيت اجراء الضامن الوقتي
البتة

مدع التسويغ

محل عدد 07 باملركز التجاري01
84د840د

عىل  السند  بلدية 
العارشة  الساعة 

صباحا
سنة واحدة قابلة للتجديد

محل عدد 08 مكرر و09 و10 و11 02
و12 و25 بالسوق املركزية

720د
للمحل الواحد

72د
للمحل الواحد

عىل  السند  بلدية 
العارشة  الساعة 

والنصف صباحا
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المؤتمر 25 لالتحاد

صور للذاكرة من المؤتمر  االنتخابي بصفاقس
عدسة منترص العكرمي

*أجواء إحتفالية وحامسية تعكس وحدة النقابيني ومتسكهم باالتحاد

* األخ عبد الله العيش الكاتب العام لالتحاد الجهوي باملهدية يف صورة خاصة مع عدد من النقابيني * جهة صفاقس تكرم وفادة مؤمتري املؤمتر 25 لالتحاد بحفاوة

أيام  املنعقد  االنتخايب  املؤمتر  كان 

بصفاقس   2022 فيفري  16و17و18 

جمع  أنه  مبا  املقاييس  بكل  إستثنائيا 

املؤمتر  لعقد  الكربى  النقابية  العائلة 

أيام  الشعب حرضت   ،25 رقم  االنتخايب 

تؤرخ  التي  الصور  هذه  وكانت  املؤمتر 

العام  االتحاد  تاريخ  يف  هامة  ملرحلة 

املتعاقبة  ولألجيال  للشغل  التونيس 

يف  النقايب  بالشأن  املهتمني  لكل  وكذلك 

إستأثر  االنتخايب  املؤمتر  أن  مبا  تونس 

والعاملي  الوطني   العام  الرأي  بإهتامم 

عىل حد السواء لتكون هذه الصور مبثابة 

الشاهد عىل العرص.

*العميد إبراهيم بودربالة للسيدة راضية الجريب : محاور االهتامم عديدة يف هذا املؤمتر*األخ حسني الشارين لألخ عىل العدواين: اليد يف اليد نتحدى الصعاب واملحن

* السيدة نائلة الزغالمي للسيد عبد الباسط حسن :
 املؤمتر كان ناجحا بحضور عدد كبري من النقابيات و من ممثالت املجتمع املدين

* أخوة وإلتزام بقضايا الشعب الفلسطيني من خالل الرتحيب مبمثل فلسطني يف املؤمتر
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رياضة

املصري محمد عادل يدير لقاء شباب 
بلوزداد والرتجي الرياضي

عينّ االتحاد اإلفريقي لكرة القدم، 
طاقام تحكيميا مرصيا بقيادة 

حكم الساحة محمد عادل السيد، 
إلدارة مباراة الجولة الثانية من دور 

مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، 
بي شباب بلوزداد والرتجي التونيس، 

املقررة السبت املقبل 19 فيفري 
الجاري عىل ملعب 5 جويلية األوملبي.
ويساعد محمد عادل يف ادارة املباراة 

كل من مواطنيه سمري جامل سعد 
)مساعد أول(أحمد توفيق عيل 

)مساعد ثاٍن(.     

مواعيد مباراتي تونس ومالي 
قرر االتحاد الدويل لكرة القدم تعيي 
مقابلتي املنتخب التونيس واملنتخب 

املايل يك يكون مكان وموعد املقابلتي 
كاآليت:

- ملعب 26 مارس بباماكو: 
• يوم الخميس 24 مارس 2022 عىل 

الساعة الثالثة والنصف )الساعة 
الثانية والنصف بتوقيت تونس( 

- امللعب األوملبي حامدي العقريب 
برادس:

• يوم األحد 27 مارس 2022 عىل 
الساعة الثانية والنصف بتوقيت 

تونس.

تصفيات كأس افريقيا 
سيدات : تونس تواجه 
منتخب غينيا اإلستوائية  

يف إطار تصفيات الدور الثاين واألخري لكأس إفريقيا سيدات والتي ستقام يف املغرب يف 
جوان 2022 ، يواجه املنتخب التونيس لكرة القدم النسائية منتخب غينيا اإلستوائية 

يوم الجمعة 18 فيفري 2022 عىل الساعة الثالثة مساء بامللعب البلدي بسليامن.
وستكون املباراة منقولة تلفزيا عىل القناة الوطنية األوىل.

و ستكون مباراة اإلياب يف العاصمة مالبو يوم اإلربعاء 23 فيفري القادم عىل الساعة 
الرابعة مساء بالتوقيت املحيل.

وقد وجه املدرب الوطني سمري األندليس الدعوة اىل 26 العبة وهن :
- الجمعية النسائية ببنك اإلسكان: شيامء عبايس - نرسين زيزي - إبتسام بن محمد- 

سمية العمريي
- الجمعية النسائية بسوسة: آية جدي

- الجمعية النسائية بالساحل: نايلة شامخي- اميان مشارة
- الجمعية النسائية ببوحجلة: نجالء حرايث

- الجمعية النسائية بسبيبة: ذكرى محفوظي
- EXCELIORR ROTTERDAM صابرين اللوزي

- SLAVIA PRAGUE شريين اللمطي
- GAZIANTEP SPOR مريم حويج

- ASJ SOYAU : أالء كعبايش
-THONON EVIAN GRAND GENEVE : رانية عوينة

- OMMAN CLUB JORDANI: سامية عوين - غادة عيادي
-CLUB ABOUDHABI UAF : إميان الطرودي

- CLUB ALAIN FC UAE : صابرين ماماي
- ONSY FC FRANCE: ليىل مكنون

- NEDERKERCHEN FC ALLMAGNE : ياسمي برهومي
: FATIH VATAN SPOR KULUBU -

وفاء مسعود- ياسمي الجميعي- سليمة الجرباين
- CAYHUR RISEPOR : مريم سايس

- OLUMPIQUE LYONNAIS : آية قزاحي - منال بن محمد

االتحاد الليبي يعزّز 
صفوفه بالتونسي حسام 

بن علي
أعلن نادي االتحاد الليبي، تعاقده مع 

التونيس حسام بن عيل، قادما من النجم 
الساحيل. وكشف االتحاد عن الصفقة 
مبنشور رحنّب فيه بالالعب، وقال فيه: 

»من تونس الشقيقة كانت صفقتنا 
الجديدة... حسام بن عيل مرحبًا بك 
يف قلعة باب بن غشري حيُث املجد 

والتاريخ«. 
وجاء التعاقد مع الالعب من أجل دعم صفوف الفريق يف الدوري الليبي، ويفيِ دور 

املجموعات من بطولة الكونفيدرالية اإلفريقية.
ويعدنّ بن عيل من األسامء املتميزة وتألق بشكل كبري مع الصفاقيس، ومن ثمَّ انتقل إىل 
النجم الساحيل.                                                                 * حسني القاسمي

االتفاق السعودي 
يجدّد عقد نعيم 

السليتي
أعلن نادي االتفاق السعودي عن تجديد عقد العبه 

التونيس نعيم السليتي، ليستمر يف صفوف الفريق حتى 
شهر جوان 2023.

وقال النادي السعودي عرب موقعه الرسمي، إن تجديد 
عقد السليتي جاء بناء عىل بند التمديد املتفق عليه بي 

الجانبي منذ التوقيع عىل العقد املربم بي الطرفي يف أوت 
.2019

وكان نعيم السليتي قد انضمنّ يف 2019 إىل صفوف االتفاق، بعقد ميتد لثالث سنوات  قادًما من ديجون الفرنيس. وأوضح أن تجديد 
تعاقد السليتي جاء بناء عىل رأي الجهاز الفني للفريق بقيادة الرصيب فالدان ميلويفيتش، والذي يرغب يف الحفاظ عىل عديد 

العنارص داخل الفريق.
وكان السليتي قد شارك يف 59 مباراة مع االتفاق وسجل 14 هدفا وصنع 15 هدفا.

* حسني
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