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وهذه المرأة بينكم أقامت
الدليل أكثر من السابق على أنّها
دخلت ميدان الكفاح ،وهؤالء
الع ّمال والمتوظفون وقدماء
المحاربين قد كافحوا االضطهاد،
وهؤالء المثقفون التونسيون قد انضموا لالتحاد.
www.ugtt.org.tn/ https://echaabnews.tn/

ال نيّة للحكومة يف الزيادة يف سعر الخبز
ومصري  650عائلة يف معمل السكر بباجة بني الضياع والبطالة
بعد مؤتمر االتحاد في صفاقس

منظمتنا كسبت التحدي وخلقت أرضية
جديدة لوحدة احلركة النقابية الدولية

أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة

االشتراكات 1683

سننفذ وقفة احتجاجية
اليوم الخميس يف باب بنات
إضراب يف إقليم «الصوناد بالزهراء»
وأعوان البلديات يدافعون عن حقوقهم

ال للتطبيع الثقافي:

فيلم أجنبي يعرض يف قاعات
السينما التونسية
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المؤتمر  25لالتحاد

رسالة رئيس اجلمهورية إىل األخ األمني العام لالحتاد

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد ثقته ،بأن االتحاد العام التونيس للشغل سيظل رشيكا وطنيا فاعال ويف مقدمة القوى
الوطنية التي ستساهم يف مواجهة التحديات املتنوعة التي متر بها تونس يف هذه املرحلة الدقيقة من تاريخها.
جاء ذلك يف رسالة تهنئة توجه بها يوم االثنني  21فيفري  2022رئيس الدولة إىل األمني العام لالتحاد العام التونيس
للشغل األخ نور الدين الطبويب بعد إعادة انتخابه أمينا عام لالتحاد.
وه ّنأ سعيد كذلك يف الرسالة ،أعضاء املكتب التنفيذي الجديد لالتحاد العام التونيس للشغل راجيا لهم التوفيق والنجاح.
وأعرب رئيس الجمهورية عن اعتزازه بالدور التاريخي الذي يضطلع به االتحاد ،مؤكدا تقديره لتشبث مناضالته ومناضليه
بالقيم واملبادئ التي وهب من أجلها الزعامء الوطنيون أرواحهم دفاعا عن قيم الحرية واالستقالل ورسموا صفحة مرشفة
يف تاريخ تونس.

رئيسة احلكومة تستقبل األمني العام لالحتاد األخ نور الدين الطبويب
استقبلت رئيسة الحكومة السيدة نجالء
بودن رمضان ،يوم الثالثاء املايض  22فيفري
 2022بقرص الحكومة بالقصبة ،األخ األمني العام
لالتحاد العام التونيس للشغل نور الدين الطبويب٬
وهنأته بإعادة انتخابه عىل رأس املنظمة الشغيلة
وكافة أعضاء املكتب التنفيذي الجديد ،راجية
للجميع التوفيق والنجاح يف مهامهم ،كام مثّنت
وجود امرأتني يف املكتب التنفيذي الجديد داعية
اىل رضورة تعزيز وجودها يف مختلف املناصب
القيادية .وجدّ دت رئيسة الحكومة بهذه
املناسبة تأكيدها عىل الدور الفاعل للمنظمة
الشغيلة يف حلحلة األوضاع االجتامعية وتوفري
مناخ اجتامعي مالئم لالنطالق يف األولويات
واإلصالحات الرضورية التي ينتظرها التونسيون.
من جهته توجه األمني العام لالتحاد العام

التونيس للشغل األخ نور الدين الطبويب عقب
اللقاء بالشكر لرئيسة الحكومة عىل تهنئتها له
ولكل أعضاء املكتب التنفيذي ،مؤكدا أن االتحاد
سيعمل بعد انتهاء أشغال املؤمتر ،عىل دراسة
كل امللفات االجتامعية واالقتصادية .وأكد األخ
األمني العام للمنظمة الشغيلة أن االتحاد منفتح
عىل كل اإلصالحات خاصة أن الوضع االجتامعي
واالقتصادي ال يحتمل التأخري ،وأن اإلصالح
يجب أن يكون بالعدل واالنصاف بني مختلف
فئات املجتمع .وأفاد األخ نور الدين الطبويب أن
بالدنا يف حاجة إىل تضامن وطني حقيقي وإىل
إرادة صادقة وحقيقية تضع يف حسابها مصلحة
الشعب التونيس ،مؤكدا أنه ال خوف عىل تونس
وأن املستقبل سيكون أفضل.

أكد األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل األخ نور الدين الطبويب أنه ال ميكن إلغاء الدعم
أو املس من األجور يف تعليقه عىل مفاوضات الحكومة الجارية حاليا مع صندوق النقد الدويل .وأق ّر
بوجود اختالفات يف عالقة برفع الدعم وسط أجور زهيدة وانتشار الفقر مؤكدا يف ذات السياق أنه
ال ميكن أيضا تجميد االجور ملدة  5سنوات .واعترب يف سياق متصل بخصوص املؤسسات العمومية أن
يتم طرحها للتفاوض.
تتم حالة بحالة ،رافضا ما وصفه بالخيارات املجحفة التي ّ
اإلصالحات ّ
كام أشار األخ الطبويب اىل محادثات مرتقبة مع رئيس الجمهورية قبل انطالق املحادثات مع
املنظامت الوطنية معتربا أنه ال ميكن تحقيق نتائج اقتصادية دون ترتيب البيت الداخيل سياسيا.
وأعرب عن أمله يف التوصل اىل تفاعل ايجايب مع رئاسة الجمهورية يف عالقة باألزمة السياسية،
مشدّ دا عىل أهمية االستقرار السيايس لجلب االستثامر وانعاش االقتصاد.
ودعا يف سياق متصل ،القضاة للحسم يف ملف االغتياالت يف تونس استنادا إىل قيم العدل واالنصاف
واالستقاللية.

إرضاب أعوان البلديات

االتحاد الجهوي للشغل بنب عروس

إضراب يف اقليم املياه بالزهراء
أمام توتر املناخ االجتامعي بإقليم املياه بالزهراء وعدم االعرتاف بالحق
النقايب من طرف رئيس اإلقليم .هذا إىل جانب عدم االستجابة إىل مطالب
االعوان املرشوعة واملتمثلة يف:
ـ عدم احرتام تطبيق الفصل ( )12من النظام األسايس الخاص باألعوان.
ـ االعتداء الصارخ عىل النقابيني وعدم التجاوب مع شؤون العامل بالتنسيق
مع الطرف االجتامعي واملتضمنة لـ ( :الساعات االضافية ـ الرخص املرضية
والرخص السنوية).
ـ تغيري الخطط املهنية لألعوان دون قرار االدارة العامة.
ـ توفري املعدات الالزمة للوحدة الطبية.
وعليه ،يدخل اعوان وعامل اإلقليم يف ارضاب عن العمل كامل يومي:
االثنني ( )07والثالثاء ( )08مارس .2022

أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

أحمد التليلي

ال يمكن إلغاء الدعم أو جتميد األجور

نفّذ أعوان وموظفو البلديات ،يومي  21و  22فيفري  2022إرضابا قطاعيا بيومني ،بجميع البلديات والوكاالت البلدية
واملنشآت التابعة لها.
واستثني هذا اإلرضاب مصالح املقابر ومواكب الدفن ،ويف هذا الصدد دعت جامعة البلديني (تابعة لإلتحاد العام التونيس
للشغل) ،منظوريها ،إىل تعليق الفتات مبداخل املؤسسات ،تحمل شعار «البلديون يف إرضاب عام يومي  21و 22فيفري 2022
من أجل مطالبهم العالقة».
وتتمثل أهم هذه املطالب بالخصوص يف «املراجعة الفورية ملجلة الجامعات املحلية ،لتعارضها مع مبادئ احرتام القانون
ورضبها وحدة الدولة واالنطالق رسيعا يف مراجعتها ،إىل جانب تفعيل منظومة التكوين داخل البلديات وتفعيل االتفاق
القايض بإحداث يوم وطني للعون البلدي وتوضيح الوضعية اإلدارية املتعلقة بأعوان الرشطة البيئة وتحديد مهامهم ،وتسوية
وضعية أعوان الحضائر العاملني بالبلديات» ،حسب ما ورد يف الالئحة املهنية الصادرة عن الهيئة القطاعية لقطاع البلديني
املنعقدة بتاريخ  12جانفي .2022
كام عبرّ أعوان وموظّفو البلديات عن انشغالهم إزاء ما اعتربوه «الضبابية يف التعاطي مع الوضع الصحي بالبالد ،خصوصا
مع استمرار سياسة الالمباالة يف النهوض بالقطاع الصحي العمومي ،مام يقد يجعل البالد التونسية ُعرضة مجددا ملوجة وبائية
قد تكون أعنف من سابقاتها».

املدير املسؤول

نور الدين الطبوبي

املدير

سامي الطاهري

رئيس تحرير

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس

املقر  41 :شارع عيل درغوث  -تونس  - 1001الهاتف  / 71 330 291 - 71 255 020 :الفاكس  - 71 355 139 :العنوان االلكرتوين  - echaabtechnique@gmail.com :الحساب الجاري بالربيد 300 - 51 :
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األخ نور الدين الطبويب بعد انتخابه يف مؤمتر صفاقس
ال يمكن ضامن احلقوق يف ظل تدهور املقدرة الرشائية

قال األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل األخ نور الدين
الطبويب إثر انتخابه مجددا لدورة ثانية ملدة  5سنوات عىل رأس
املنظمة الشغيلة بعد أشغال املؤمتر  25لإلتحاد العام التونيس
للشغل املنعقد بصفاقس إن تونس متر مبنعطفات صعبة تتطلب
إيجاد حلول تونسية تونسية ،وأضاف األخ الطبويب أن االتحاد
يوازن بني البعدين االجتامعي والوطني ،مشريا إىل ارتباط العنارص
السياسية واالقتصادية واالجتامعية ببعضها البعض معتربا أن
العنرص السيايس هو املفتاح ألي استقرار وأي اسرتاتيجية سرتسم
لتونس بهدف إنقاذها من الوضع الذي وصلت إليه .وكشف األخ
الطبويب أن الالئحة الداخلية للمؤمتر الـ 25لالتحاد نصت عىل
توصية مفادها تفويض املكتب التنفيذي الدعوة ملجلس وطني
استثنايئ محورها األسايس والوحيد ،للنظر يف التوجهات العامة
السياسية واالقتصادية واالجتامعية وموقف االتحاد منها خصوصا
يف ظل األوضاع املتحركة يف تونس كام أن طبيعة املرحلة تتطلب
عودة كل األطراف إىل رشدها بعيدا عن املصلحة الحزبية الضيقة
ظل أوضاعه املزرية.
التي لن تخدم انتظارات الشعب التونيس يف ّ
وبينّ األخ الطبويب أن املواقف التي تصدر عن االتحاد مبدئية
ومقرراته مؤسساتية وليست مواقف صادرة عن األمني العام أو
أي قيادي يف املنظمة بصفة شخصية مبينا أن االتحاد يعترب أن
ما حدث يف  25جويلية كان منتظرا بعد إضاعة  10سنوات من
والسب والقدح والشتم من كل حدب وصوب ووصل
املناكفات
ّ
األمر ح ّد العنف الجسدي.
وأضاف األخ الطبويب أن أي نجاح يف تونس يجب أن يلمسه
املواطن من قريب أو من بعيد وهو ما مل يجد له أي أثر يف
ظل عمل الحكومات املتعاقبة يوما بيوم .وبينّ أن الرتاكامت أدت
إىل وضع استثنايئ يف تونس مرصحا بأن االتحاد ال يغري مواقفه
عىل هواه وإمنا يصدح بها بناء عىل قناعات وثوابت ومقررات
مؤسساتية.
وتابع األمني العام للمنظمة الشغيلة «االتحاد رتّب بيته
الداخيل اآلن ولن يبقى مكتوف األيدي أمام الوضع الذي متر به
تونس» ،مؤكدا أنه ال ميكن ضامن الحقوق االقتصادية واالجتامعية
يف ظل تدهور املقدرة الرشائية يف ظل الواقع املتأزم إال باستقرار
ونضج سيايس.

كيف كانت عملية التصويت العضاء املكتب التنفيذي لالحتاد؟

تم الترصيح بنتائج االنتخابات للمكتب التنفيذي لالتحاد
ّ
العام التونيس للشغل بعد أكرث من  12ساعة من األشغال ،يف
ساعة مبكرة من صبيحة السبت  19فيفري  ،2022عىل انتخاب
اإلخوة النقابيني املرتشحني ضمن القامئة التوافقية لألخ نور الدين
الطبويب األمني العام الحايل والتي تضم  15عضوا منهم سيدتان
فقط.
يّ
تم
تضم القامئة  7أعضاء من املكتب التنفيذي
املتخل بينام ّ
ّ
انتخاب  8جدد ميثلون الجهات والقطاعات.

تشكيلة املكتب التنفيذي الجديد:

 األخ نور الدين الطبويب :األمني العام ت ّم انتخابه بـ  517صوتا األخ فاروق العياري :األمني العام املساعد املسؤول عنالنظام الداخيل 453 :صوتا

 األخ منعم عمرية :األمني العام املساعد املسؤول عن املاليةواإلدارة 458 :صوتا
 األخت هادية العرفاوي :األمينة العامة املساعدة املسؤولةعن العالقات العربية والدولية 434 :صوتا
 األخ سامي الطاهري :األمني العام املساعد املسؤول عناإلعالم والنرش 444 :صوتا
األخ حفيظ حفيظ :األمني العام املساعد املسؤول عن الشؤونالقانونية 431 :صوتا
 األخ محمد الشايب :األمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفةالعمومية 402 :صوتا
 األخ صالح الدين الساملي :األمني العام املساعد املسؤول عنالدواوين واملنشآت العمومية 462 :صوتا
 -األخ الطاهر الربباري :األمني العام املساعد املسؤول عن

الخاص 424 :صوتا
القطاع
ّ
 األخ أنور بن قدور :األمني العام املساعد املسؤول عنالدراسات والتوثيق 474 :صوتا
 األخت سهام بوستة :األمينة العامة املساعدة املسؤولة عنالتكوين النقايب واألنشطة الثقافية 469 :صوتا
 األخ عثامن الجلويل :األمني العام املساعد املسؤول عنالحامية اإلجتامعية والقطاع غري املنظم  485صوتا
 األخ سمري الشفي :األمني العام املساعد املسؤول عن املرأةوالشباب العامل والجمعيات واملؤسسات الدستورية 453 :صوتا
 األخ محسن اليوسفي :األمني العام املساعد املسؤول عنممتلكات االتحاد واالقتصاد االجتامعي والتضامني 447 :صوتا
 األخ عبد الله العيش :األمني العام املساعد املسؤول عنالهجرة والتونسيني بالخارج 395 :صوتا
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ردود أعضاء المكتب التنفيذي المتخلي
الحكومات املتعاقبة سبب البلية ومرحلة ما بعد  25جويلية
كانت األصعب على جميع املستويات

* متابعة رمزي الج ّباري

كانت ردود أعضاء املكتب التنفيذي
مقترصة عىل  8أعضاء فقط بحكم ان امللفات
التي طرحها نواب املؤمتر كانت ته ّم التنمية
الغائبة عن الجهات واصالح التعليم والصحة
والنقل والزيادة يف االجور وصوال اىل ملفات
املؤسسات العمومية ـ لتكون هذه الورقة
للحقيقة والتاريخ.
* األخ نورالدين الطبويب :مسؤولية
األمانة العامة ثقيلة جدا
قد يعتقد بعضهم أ ّن مسؤولية االمانة
العامة مسؤولية سهلة ـ مبا أ ّن هذا البعض
اعتقد أ ّن «االمني العام» يقترص عىل حضور
املناسبات وتنسيق املواقف ال وألف ال ،ألن
االمانة العامة مهمة ثقيلة وشاقة جدا ـ
وواجب التحفظ يجعلني ال اتكلم فأنا كمن
مييش عىل الجمر ـ وإكراهات املهمة هي
التي دفعتني إىل مواصلة تحمل املسؤولية
خاصة أن التفاوض موازين قُوى ،واملؤمتر
يبقى للتقييم والتقويم بعيدا عن هاجس
ما سيفرزه الصندوق من نتائج ،الحكومة
اصدرت الفصل  20يسء الذكر ونحن نريد

موقفا جامعيا منه وتحركا ايجابيا ،النه مازالت
امامنا عديد املحطات التي الب ّد ان نقول فيها
كلمتنا بوضوح تام خاصة ملا نعلم ا ّن حكومة
بودن تعاملت معنا هكذا ـ وقد اكتشفت
هذا بعد ان طلبنا متكيننا من وثيقة االصالح
التي يريدها صندوق النقد الدويل عىل كل
حال طبيعة الوضع السيايس واالجتامعي
واالقتصادي تتطلب منا موقفا واضحا من
كل امللفات وقد ندعوكم إىل مجلس وطني
ليكون القرار جامعيا.
كام عرج االخ االمني العام عىل من يتحدث
عن خالفه مع يوسف الشاهد فقال ان «ليس
يل عركة مع اي طرف» ،كام اننا سنحارب
مرونة التشغيل مبا انه مثة من ال يتواىن عن
امضاء عقد شغل بـ  3ساعات عمل!
* سرناجع ملفات النقابيني املعاقبني
قال األخ االمني العام نورالدين الطبويب إ ّن
املكتب التنفيذي الجديد سيأخذ عىل عاتقه
مهمة مراجعة العقوبات التي صدرت يف
شأن بعضهم لنفتح صفحة جديدة ـ ونحن
سنويل هذه امللفات أولويّة مطلقة أل ّن قرار

باالرقام:
قال املؤمترون كلمتهم يف شأن االسامء التي ت ّم االختيار عليها
لتك ّون املكتب التنفيذي الجديد.
مؤمترو صفاقس منحوا ثقتهم لألخ نور الدين الطبويب ليكون
يف الصدارة بـ  517صوتا وبهكذا تصويت يكون املؤمترون قد
وجهوا رسائل مهمة تخص طبيعة املرحلة الصعبة التي تنتظر
النقابيني وكذلك ضامنا لالستمرارية يف االداء النقايب وهو مؤرش
يؤكد استرشاف اآليت من احداث منتظرة فيام احتل األخ عبد الله
العيش الكاتب العام السابق لالتحاد الجهوي باملهدية املركز  15بـ
 395صوتا.
ويذكر ا ّن املرتشح مراد الحرضي حصل عىل  46صوتا ـ اما

العقوبة قرار صعب وكلنا نقابيون هدفنا
واحد وموحد لذلك أدعو كل من تعلقت به
عقوبة نقابية ان يبادر بتقديم ملفه وان شاء
الله ما مثة كان الخري.
* األخ أنور بن قدور
حوار اجتامعي  2023ـ 2025

املكتب التنفيذي
الجديد سرياجع ويرفع
العقوبات عن النقابيني

 ...ال ب ّد من حوار اجتامعي لبلورة ورقة
عمل تتضمن تفاصيل مخطط ثاليث يبدأ يف
 2023وينتهي يف  2025اذ يكون لزاما ان
نعطي فرصة النجاح للجميع عىل ح ّد السواء
املدارس الخاصة مثال هل فيها جودة تعليم؟
أسأل بعد ان وضع االتحاد اكرث من برنامج
اصالح حقيقي تنكرت له الحكومات املتعاقبة
عىل امتداد  10سنوات ـ نحن يف االتحاد

نريد إصالحات حقيقية للمضامني االجتامعية
واالقتصادية والسياسية كام يريد االتحاد
مراجعة شفافة لسياسة التأجري يف القطاع
العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص
ـ اليوم علينا أن نويل االهتامم األكرب ملسألة
التنقيحات الشغيلة حتى نعيش املتغريات،
اليوم الب ّد من التأسيس للدولة الدميقراطية
االجتامعية.
* األخ حفيظ حفيظ
املفاوضات االجتامعية مل تكن يوما حوا ًرا
بني الطبويب وماجول
قال إ ّن املفاوضات ليست حوارا بني األخ
نور الدين الطبويب والسيد سمري ماجول
كام هو ذاهب يف اعتقاد بعضهم ،وإمنا هي
صريورة عمل ومتابعة وتوقف امام االرقام
وإعداد لفرق التفاوض مع متكينهم من آليات
التفاوض الحقيقية.
* األخ عبد الكريم جراد :أغادر مرتاح
البال والضمري
أكد يف كلمته املقتضبة أنه يشعر باالرتباك
يف هذه اللحظة املفصلية بعد  41سنة تحمل

األخ الطبوبي يف الصدارة واألخ مراد الحضري يف املركز 23
عملية التصويت فكانت عىل النحو التايل:
آمنة عوادي  86وأنور بن قدور  473و البشري قليصة 68
وهادية العرفاوي  434والحبيب امليزوري  76وحفيظ حفيظ 431
والطاهر الربباري  424واملولدي الراجحي  108ومحمد الشايب 402
ومحمد الرشيف  71ومحسن اليوسفي  447ومنعم عمرية 458
ومراد الحرضي  46ونور الدين الطبويب  517وسامي الطاهري 444
وسهام بوستة  469وسمري الشفي  453وعبد الله العيش  395وعبد
الله قمودي  108وعثامن جلويل  485وفاروق العياري  453وصالح
الدين الساملي  462وقاسم الزمني .135
أ ّما عن نتائج العملية االنتخابية الخاصة باللجنة الوطنية

للمراقبة املالية فإ ّن عملية التصويت كانت عىل النحو التايل ليكون
مق ّررها األخ الحبيب حليم.
أحمد قرون  499وأنور الشايب  504والحبيب حليم 546
ولطفي اللطيفي  525ومنى الربجي  516وعيل املاجدي .109
ا ّما التصويت لعضوية اللجنة الوطنية للنظام الداخيل فكان
كام ييل ليكون مقرر اللجنة األخ صالح جالل.
لطفي العوين  99ومحمد حليم  540ومراد أحمودة 497
وسنية فطحيل  532والعريب اليعقويب  517وصالح جالل .502
* رمزي
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فيها كل املسؤوليات النقابية ،وانه مبنطق الحساب
والخسارة فإنه أفنى أيام عمره يدافع عن قضية اسمها
«االنسان» وا ّن الحكومات املتعاقبة مل تحقق شيئا وا ّن
كل برامجها كانت اسقاطات وهمية عىل املجتمع مبا أن
جميعها جاء للمسؤولية ليرضب ما تبقى يف القطاع العام،
وأضاف األخ جراد أ ّن املواجهة مع الحكومة آتية وال ريب
فيها وا ّن عىل كل النقابيني أن يستع ّدوا كأحسن ما يكون

ما كل ما يُعلم يُقال
واملسؤولية كمن يمشي
على الجمر
للقادم من أحداث.
* األخ سامي الطاهري :نتعاهد عىل عدم التفريط يف
املؤسسات العمومية
بدأ األخ سامي الطاهري كلمته أمام نواب املؤمتر 25
بصفاقس بالتأكيد عىل رضورة التعهد بعدم التفريط يف
مؤسسات القطاع العام وإذا ت ّم التفريط ال قدر الله ـ
فإ ّن محاكمة األطراف املخلّة تصبح رضورة وليست قدرا
بعد أن عشنا  5سنوات عجاف من هذا املنرب أوجه تحية
إىل األخت جويدة دحامن التي عملت وصربت يف صمت
وواجهت حني كان ال ب ّد من املواجهة نحن يف االتحاد
تحدينا «الغارد» وصندوق النقد الدويل» حني قالوا ال
للزيادة يف األجور ـ علينا أن نعمل ليكون بيتنا من الداخل
موحدا ـ أل ّن التحريض عىل االتحاد وهياكله سيزداد يف
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املرحلة القادمة.
* األخ صالح الدين الساملي :حزمة اإلصالح غائبة
كشف عن االوضاع املأساوية التي تعيشها املؤسسات
العمومية من الداخل يف غياب حزمة االصالحات التي
ادعت حكومات ما بعد الثورة القيام بها ليحصل العكس
متاما إذ تع ّرضت هذه املؤسسات إىل عمليات تفتيت من
الداخل مع تهديم كل االركان الثابتة منذ سنة 2011
نحن اليوم مسؤولياتنا تتضاعف حتى ال يسقط البيت
علينا جميعا ـ لذلك نحن لن نقبل بتجميد االجور ملدة
 3سنوات والتشغيل استحقاق وهو شعار بارز يف الثورة
وبعدها وليس من حق حكومة تجميد االنتدابات كام اننا
لن نوافق عىل رفع الدعم هذا الدعم املوجه للزواولة فإذا
بأثرياء البالد منتفعون منه.
* األخ محمد عيل البوغديري :الفصل  300كارثة عىل
العامل
بدأ كلمته بالتأكيد عىل أ ّن الفصل  300املوجود يف
مجلة الشغل كارثة عىل العامل يستعمله األعراف للتنكيل
بهم كام أ ّن الفصل  4/6الخاص بالرتسيم كان وال يزال
عائقا امام االستقرار الذهني للعامل وصوال إىل الفصل
 119غري املفعل ـ أ ّما عن القطاع الخاص يف زمن الجائحة
فقد عاش كارثة حقيقية انتهت بطرد آالف العامل.
* األخ سمري الشفي :لن يتخىل االتحاد عن ملفاته
قال إ ّن االتحاد سيعمل جاهدا عىل تجاوز الوضعيات
الصعبة وإ ّن امللفات جاهزة للحوار أل ّن االتحاد اعتمد
عىل خرباء وأرقام والحكومة مطالبة بأن تكون آذانها
صاغية لتجاوز العوائق دون البحث عن امل ّربرات خاصة يف
املفاوضات االجتامعية وتوفري حلول اصالحية لكل امللفات
العالقة وهذا لن يتحقق إالّ بالكثري من التضحيات.

األخت سهام بوستة 
تكريس املساواة وضمان
تمثيلية املنظمة
قالت عضو املكتب التنفيذي لالتحاد األخت سهام بوستة ،إن متثيلية املرأة
صلب هياكل املنظمة الشغيلة غري كافية مقارنة بنسبة انخراطها ونضاالتها
ووجود قطاعات تكاد تكون مؤنثة عىل غرار التعليم والصحة والنسيج إىل
جانب القطاع الخاص.
وأضافت األخت بوستة أنّ متثيلية املرأة ال تستجيب لواقعها خاصة عىل
مستوى انضباطها عىل مستوى قرارات اتحاد الشغل وحضورها يف التحركات
االحتجاجية ونضالها اليومي من أجل الرفع باملؤسسة عىل املستوى
االقتصادي.
وعبرّ ت عن أملها يف تجاوز هذه املرحلة يف اتجاه تكريس املساواة التامة
والفعلية وضامن متثيلية منصفة للمرأة.

املكتب التنفيذي الجديد والتمثيلية الجهوية بعد مؤتمر صفاقس 
األخ فاروق العياري أمني عام مساعد مسؤول عن النظام
الداخيل (أصيل والية سليانة)
األخت هادية العرفاوي أمينة عامة مساعدة مسؤولة عن
العالقات العربية والدولية (أصيلة والية باجة)
األخ محمد الشايب أمني عام مساعد مسؤول عن الوظيفة
العمومية
األخ الطاهر الربباري أمني عام مساعد مساعد مسؤول
عن القطاع الخاص (أصيل والية بنزرت)
األخت سهام بوستة أمينة عامة مساعدة مسؤولة عن
التكوين النقايب واالنشطة الثقافية (أصيلة والية تونس)
األخ عثامن الجلويل أمني عام مساعد مسؤول عن الحامية
االجتامعية (أصيل والية قفصة)
األخ محسن اليوسفي أمني عام مساعد مسؤول عن
مؤسسات االتحاد والتغطية االجتامعية والتضامن (أصيل
والية صفاقس)
األخ عبد الله العيش أمني عام مساعد مسؤول عن الهجرة
التونسيني بالخارج (أصيل والية املهديّة)
األخ نور الدين الطبويب أمني عام االتحاد للمرة الثانية
عىل التوايل (أصيل والية باجة)

األخ منعم عمرية أمني عام مساعد مكلف باملالية واإلدارة
(أصيل والية صفاقس)
األخ سامي الطاهري أمني عام مساعد مسؤول عن اإلعالم
والنرش (أصيل والية سليانة)
األخ حفيظ حفيظ أمني عام مساعد مسؤول عن الشؤون
القانونية (أصيل والية قابس)

األخ صالح الدين الساملي أمني عام مساعد مسؤول عن
الدّ واوين واملنشئات العمومية (أصيل والية القريوان)
األخ أنور بن قدور أمني عام مساعد مساعد مسؤول عن
الدراسات والتوثيق (أصيل والية قفصة)
األخ سمري الشفي أمني عام مساعد مسؤول عن املرأة
والشباب العامل والجمعيات (أصيل والية صفاقس)
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رمزي الج ّباري

االتحاد هدفنا ،القطاعات تم تغييبها وهذه مطالبنا

عىل امتداد أيام  16و 17و 18فيفري  2022كان
اللقاء يف صفاقس عىل هامش انعقاد املؤمتر 25
لالتحاد العام التونيس للشغل فرصة للتالقي والتحابب
والتواصل وتوحيد الجهود بني كل أبناء املنظمة ٬نعم
املؤمتر كان فرصة ملزيد توحيد الجهود لخدمة العامل
واالنسان التونيس ،املؤمتر  25كان نرباسا مضيئا لكل
أبناء االتحاد الذين قدموا رؤاهم وتصوراتهم ملستقبل
املنظمة والفاق العمل النقايب يف الزمن الصعب ـ
«الشعب» كام ع ّودتكم تقدم لكم اهم التدخالت
التي كانت يف هذا املؤمتر الذي لن ينىس عىل أهميته
كمحطة جديدة متجددة يف تاريخ االتحاد العريق،
كام يكون من الرضوري التأكيد أ ّن ما مل ننرشه عىل
أعمدة الشعب الورقية من تدخالت أخرى فألنه نرش
يف وقته يف الزميلة الشعب نيوز عىل موقعها االلكرتوين
وشكرا للجميع.

األخ صابر التبيني الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية
والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية

ْاألعراف لم يلتزموا باملحافظة على مواطن الشغل
أقدم بسطة عن القطاع االكرث ترضرا نتيجة جائحة كورونا وهو قطاع
السياحة ووكاالت االسفار اذ ان  ٪80من النزل أغلقت ووقع طرد العامل
بصفة غري قانونية من النزل ويف جميع الجهات كام ان القطاع كان
يشغل قرابة  200ألف بصفة مبارشة وقرابة  400غري مبارشة.
وأصبح خالل سنة  2021ال يتجاوز  50ألف عامل بني
متعاقدين وقارين بالرغم من تدخل االتحاد العام ملساعدة
هذا القطاع وذلك مبساعدة اجتامعية ظرفية ( 200دينار)
ملدة  6أشهر خالل سنة  2021واعفاء اصحاب النزل
من دفع انخراطهم يف صندوق الضامن االجتامعي ملدة
ثالثيتني اذ انهم مل يلتزموا باملحافظة عىل مواطن الشغل بل
انهم استغلوا هذا الظرف الحالة اعوانهم عىل التقاعد املبكر
السباب اقتصادية نفس هذه االجراءات اتخذت سنة 2022
نظرا لعدم توفري السيولة املالية من طرف وزارة املالية (والغريب
يف هذا ان وزارة الشؤون االجتامعية التي ترشف عىل الصناديق وتفقديات

الشغل تقبل يف ملفات االحالة عىل التقاعد السباب اقتصادية) بالنسبة
لقطاع الصناعات الغذائية والتجارة كان عملنا متواصل خالل فرتة الكوفيد
وهو الذي مل يقع ذكره خالل جائحة كورونا وقد تنكر االعراف لهذه
املجهودات املبذولة والتضحيات وبعد تدخل االخ االمني العام نور
الدين الطبويب تم االتفاق عىل الزيادة يف أجور أعوان املساحات
التجارية مع احداث اتفاقية خاصة بهم ونتنتظر امضاء املحرض
من طرف منظمة االعراف قبل بداية النقاش يف االتفاقية.
كذلك االتفاق يف املرشوبات الغازية واملرشوبات الكحولية
وامضاء اتفاقيات خاصة ويف هذا االطار وبعد االتفاق املمىض
بيننا وبني منظمة االعراف حول الزيادة يف األجور لسنوات 2022
ـ  2023ـ  2024عىل مجمع القطاع انتخاب املكتب التنفيذي
توضيح بعض النقاط الواردة يف االتفاق حتى ال تظلم من ناضل
وتحصل عىل زيادة يف أجور لسنتي  2020ـ  ،2021أشكر املكتب
التنفيذي املتخيل عىل دعم الجامعة العامة باقتناء مقر لها.

الشريف البريني الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بتطاوين

القطع مع كل أشكال الخصخصة
اسجل اعتزازي وانتاميئ
لالتحاد العام التونيس
للشغل والنضال صلبه
والدفاع عن مقدرات البالد
وعن حقوق كل الشغالني واملتقاعدين.
نؤكد ان االتحاد العام التونيس للشغل سيظل يلعب
أدواره الرئيسية عىل الصعيدين االجتامعي والوطني.
نشدّد عىل دعمنا للخيار النقايب الدميوقراطي
املستقل ضمن اطر وهياكل املنظمة ونؤكد للجميع اننا
تربينا عىل املامرسة الدميوقراطية داخل هياكلنا وخالفاتنا
ال ميكن حلها ضمن اطر خارجية فالخالف ظاهرة صحية
تستفيد منها املنظمة وتقوى ،ونرجو الخوتنا الذين
اضاعوا البوصلة ومتاهوا يف معارك كالمية شعبوية فاقت
كل الحدود ان يثوبوا إىل رشدهم.
نطالب ببعث هيئة رقابية مستقلة يلتجيء اليها
النقابيون ممن استنفذوا حقهم يف الرد عىل عقوبة او

خالف مع مكاتب تنفيذية جهوية او مركزية تتكون
من نقابيني متقاعدين يشهد لهم بالكفاءة واالستقاللية
ينتخبوا من اعضاء الهيئة االدارية الوطنية وذلك دعام
للخيار النقايب املستقل وترسيخا ملبدأ الشفافية والنزاهة.
كام ندعو إىل الترسيع بتفعيل صندوق التضامن
النقايب ونطالب بتحيني املنشور املايل.
جهويا تعترب والية تطاوين شأنها شأن بقية املناطق
الداخلية منطقة مهمشة وال زالت تتصدر تلك املناطق
االكرث بطالة رغم امتالكها ملخزون هائل من الرثوات
حل لهذه
الطاقية واملواد االنشائية ونعترب انه ال ّ
املناطق إال باعتامد خيارات تنموية جديدة تقطع مع
املناويل القدمية وتكون دعامتها االقتصادي التضامني
واالجتامعي.
وسندها قطاع عمومي مهيكل ومؤهل مع القطع
مع كل اشكال الخصخصة التي ال تحفظ السيادة
الوطنية.

أ ّما مهنيا فإننا نطالب بـ:
ـ مراجعة مجلة الشغل مبا يستجيب ملقومات
العمل الالئق والتشاريع الشغلية واملعاهدات الدولية.
ـ رضورة الترسيع بانهاء التفاوض يف القانون عدد
 112لسنة .1983
ـ اصالح نظام التأجري يف كل القطاعات حسب ما
يقتضيه العرص.
ـ تفعيل دور املجلس الوطني للحوار االجتامعي
والنأي به عن كل التجاذبات والتوظيف السيايس.
ـ ايقاف العمل باملساهمة التضامنية االجتامعية
ـ الرتفيع يف القيمة املالية للمنح العائلية ومنحة
األجر الوحيد ومنح االنتاج مبا يتالءم مع التطور الحاصل.
ـ تفعيل مخرجات املجلس الجهوي بتطاوين
بتاريخ  2020/11/5بجميع نقاطه أي البستنة ـ الطاقة
الشمسية ـ دار املؤسسات ـ رشكة الخدمات مع تسجيل
نقص فادح يف االطارين االداري الطبي واصالح التعليم.

األخ حافظ بوقرة
الكاتب العام لجامعة أعوان وزارة
العدل وأمالك الدولة
تنفيذ اتفاق  6فيفري
دون قيد أو شرط
ان ثورة  17ديسمرب ـ  14جانفي وما
حملته من تطلعات قابلتها عرشية سوداء
سمتها االساسية االنقالب عىل مطالب
الثورة وغابت عنها أمناط تنمية بديلة
وخلفت أكرب جرمية متمثلة يف االغتياالت
السياسية لرموز الوطن (شكري بلعيد
ومحمد الرباهمي) وجملة من االمنيني
والعسكريني.
ا ّن ما حدث يف  25جويلية كان حدثا أملته عدة اعتبارات غري
ان الواقع جاء مخالفا لالنتصارات ومخيبا لآلمال والتطلعات لقد تم
استبدال املؤسسات باملراسيم ان مرحلة ما بعد املؤمتر سوف تكون
مرحلة عسرية تحتاج إىل الكثري من الحكمة والحزم.
لقد خاضت القطاعات جملة من التحركات دفاعا عن
استحقاقاتها إالّ ان السلط والحكومة والرئاسة من تلكؤا مع محاوالت
لشق الصفوف وهو ما يفرتض تجند القيادة القادمة لفرض تنفيذ
اتفاق  6فيفري دون قيد او رشط اذ فرض تنفيذ التعهدات ووصف
االعتداءات عىل النقاش وحرية العمل النقايب واسقاط املنشور 20
الذي يرضب مصداقية التفاوض يف عناوين عديدة ملسار نضايل
واحد يجب حسمه مرة واحدة ان التكوين النقايب هو مفتاح نجاح
منظمتنا وان تجربة اكادميية حشاد لتكوين االطارات النقابية تعترب
تجربة رائدة وجب الحفاظ عليها وتدعيمها حتى نقطع الطريق
عىل الدكاكني النقابية واالنتصاب الفوضوي الذي تعيشه بعض من
القطاعات.
ال يخفى عىل أحد مساهمة القطاعات الثالث يف املجهود
الوطني لتحصني مقدرات الوطن يف ظل التهافت عىل التفويت
يف املؤسسات وأمالك الدولة ويف حسن سري مرفق العدالة وايصال
الحقوق الصحابها ورغم ذلك فان مجهودات اعوان القطاعات
الثالث ال تقابلها الحكومات املتعاقبة بغري النكران والتسويف وهو
ما اضطرنا يف مناسبات عديدة إىل اإلحتجاج لتحقيق استحقاقاتنا
وسنجد انفسنا يف القريب العاجل مضطرين إىل مواصلة االحتجاجات
اذا مل تعدل سلط االرشاف عن سلوكها.
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األخت سنية الفطحلي
السلك المشترك والملحقين
والمرشدين التطبيقيين

سنتابع املسرية بكثري
من االصرار والحلم...
األكيد اننا نتقاسم مشاعر الفرح بحضور
العرس النضايل وهو املؤمتر  25لالتحاد الذي
نطوي فيه تقييام لـ  5سنوات مضت ونش ّمر
عىل سواعد الج ّد استعدادا لخمس سنوات
آتية ال نختلف يف ان الرياح فيها عاتية
والعاصفة هوجاء تستوجب م ّنا أن نش ّد
ارشعة سفينة االتحاد او كام يحلو للنقابيني
تسميته «الشقف» اسوة برمز االتحاد حبييب

عاشور.
«كل من االتحاد»
وال نختلف كذلك يف ان الكل يقول يف زمن الرخاء ّ
وترتفع اصواتهم زمن الشدّة «وينو االتحاد شبيه» كام نعيشه هذه االيام
وما سمعناه عىل لسان كل املنظامت ان االتحاد هو األساس وان االتحاد
هو الحل مام يجعلنا كلنا فخرا منتصبي القامة منيش ولكنه ناقوس
يقرع لنا أجراسه من بعيد ان االتحاد ميكن ان يقاطع مع من يتقاطع
يف االستحقاقات السياسية واالقتصادية والوطنية ولكنه يتف ّرد عن الكل
يف أجندته الوطنية الخالصة لشعب تونس وانحيازه الدائم للجامهري
والطبقات املفقرة.
الحج إىل االتحاد سيزداد كثافة بعد هذا املؤمتر تحت مسميات
وان ّ
عدّة ومقاصد مب ّيتة ال تخفى عىل قيادة االتحاد ونحن من هنا من
صفاقس نعلن انحيازيا الوطني واستقالليتنا يف املوقف وال يخفى علينا
كذلك ان هذا الزخم الشبايب والنسايئ يف املؤمتر عالمة ص ّحة وفخر يف
قدرة هذه الخيمة ونحن يف خيمة عىل تجميع كل الفئات وتأكيد عمق
االنتامء الوجداين والعقائدي للشباب وال ينسينا رضورة مزيد العناية
بربامج التكوين الدقيقة واملوجهة بحسب حاجيات الشباب واتجاهاتهم
والتي تستوجب مهارات وخربات قيادية جديدة تد ّرس يف كل اصقاع
العامل بحكم الحاجة املؤكدة لها.
ع
و
والنساء
الشباب
من
اغلبه
قطاع
إىل
أقول كالمي هذا وانا انتمي
برّ
يف كل املحطات عن اصالة انتامئه ملنظمة حشاد ولكنه قطاع يشكو من
نقص يف التأطري واملرافقة واملتابعة وال زالت اكرث مطالبه تراوح مكانها
لغياب املتابعة مبا خلق كثريا من التوتر واهتزاز الثقة أحيانا ولكن ما يثلج
صدورنا كجامعة عامة بغض النظر عن وضعية اساتدة السلك املشرتك
وامللحقني هو ما حققناه اىل زمالئنا اخوتنا يف سلك املرشدين التطبقيني
الذين تجمعنا بهم نفس الجامعة األكيد اننا سنتابع املسرية معا بكثري من
االرصار ولكن كذلك بكثري من الحلم وان كانت الرياح عىل غري ما نشتهي
وعىل قول شاعر االرض والقضية واملقاومة محمود درويش «سنتابع
مجرى النهر وان كان ماء الورد أقل».
انها ساعة الج ّد وكام يقول الشاعر «اليوم نرسم عىل تربتنا ص ُّد فإما
ٌ
هزل وإما ج ٌّد هذا خيار وجيل اليوم يعرفه والحر يعرف ألي الخطني
ينتسب.
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المؤتمر  25لالتحاد

األخ محمد البرني خميلة الكاتب العام لجامعة النفط والكيمياء

الدولة تخلت عن القطاع وغيبت وزارة االشراف
أريد ان اشكر املكتب التنفيذي املتخيل عىل املجهودات التي
بذلها طيلة الفرتة املاضية واخص بالذكر االخوة اعضاء املكتب
التنفيذي الوطني وخاصة املغادرون منهم واكيد فقد سجل لهم
تاريخ االتحاد املجهودات املبذولة من طرفهم.
اما بالنسبة لالخوة الجدد فإنني ادعوهم اىل االستعداد للعمل
الشاق فالتواجد عىل رأس قيادة االتحاد ليس مكافأة نهاية
الخدمة بل هو بداية عمل دؤوب وج ّبار النجاح مسرية
الشغالني يف هذا الظرف العصيب خاصة امام ما مت ّر
به البالد من صعوبات اقتصادية واجتامعية ج ّمة،
اننا اليوم امام اخطار تح ّدق ببالدنا من كل جانب
وزادتها تع ّنتا السلطة القامئة صعوبة وهذا ال يعني
ان الفرتات السابقة كانت مضيئة بل هذا الوضع
هو تراكم لعرش سنوات من التفقري والتجهيل لهذا
الشعب وهذه البالد .كام ان الوضع بالقطاع متدهور
منذ سنة  2011كام ان جائحة كورونا زادت يف أوجاعه وال
ادل عىل ذلك تذبذب املواقف السياسية وارباك القطاع وذلك
من خالل حذف الوزارة املرشفة يف مناسبتني والسباب غري تقنية
بل ملعارك وأغراض سياسيوية فكيف للدولة ان تتخىل عن قطاع
هو املح ّرك الرئييس لالقتصاد الوطني واول جالب للعملة الصعبة
وهو ما نتج عنه مغادرة الرشكات البرتولية للبالد التونسية نتيجة
عدم تجديد تراخيص الحفر وهو ما انجر عنه نقص فادح يف
االنتاج وصل اىل حدود  ٪30من الطاقة املمكنة.
كام ان رشكات املجمع الكيميايئ التونيس ومنذ  2011مستها

فوىض عارمة من خالل تعطيل ايصال املواد االولية وخاصة مادة
الفسفاط اىل املعامل فأصبحت ال تح ّول اال  20إىل  ٪30فقط من
طاقتها وهو ما اىت سلبا عىل موازنات املجمع الكيميايئ واصبح
مهددا باالفالس وهذا الوضع نفسه حاصل برشكة تيفارت التي
اصبحت غري قادرة عىل االيفاء بالتزاماتها وهنا ندعو السلطة
لفض هذه االشكاليات.
القامئة اىل التدخل العاجل ّ
كام ان رشكات مثل  STIRو SNDPو CTFتعاين
من الخيارات الخاطئة للحكومات املتعاقبة فاصبحت
هذه الرشكات غري قادرة عىل مواصلة االيفاء مبا بعثت
من اجله وهو ما يطرح عديد التساؤالت عن تعمد
افالسها للتفريط فيها
كام ان رشكة الحلفاء بالقرصين والتي بعثت
للنهوض بهذه الجهة املنكوبة اصبحت عالة عليها
والسلط مل تتدخل اال حني حصلت تحركات للعامل وهذا
الوضع مستمر منذ سنوات اما الرشكات الخاصة بالقطاع
فانها مثل باقي املؤسسات قد تأثرت سلبا من جائحة كورونا.
ففي القطاع حصل الرتاجع يف عديد االتفاقيات برشكات املجمع
الكيميايئ ورشكة عجيل ورشكة  STIRوهو ما دعانا اىل االرضاب
باملجمع واصدار برقيات ببقية الرشكات ليس فقط دفاعا عن
مطالبنا بل دفاعا عن االتحاد العام التونيس للشغل وحق
التفاوض وسنواصل وسنصعد حتى يتم الرتاجع عن املنشور عدد
 20يسء الذكر ونطلب ان يكون هذا املنشور اول ملف يوضع
عىل الطاولة.

األخ عمارة عليات قطاع البريد

الحكومة تسند االنتصاب الفوضوي
مير قطاع الربيد بوضع استثنايئ خطري نتيجة التحوالت واالزمة
العاملية املرتبطة بجائحة كورونا والوضع االقتصادي املتدهور عىل
املستوى الوطني واملقسم بحجب الدعم ورضب املكاسب واطالق
اليد للخواص للنشاط يف القطاع دون ضوابط قانونية ودون
احرتام ادىن رشوط املنافسة اذ يتم السامح للرشكات بالنشاط يف
الربيد دون خضوع إىل القانون ويقع منع الربيد كمؤسسة مالية
من مامرسة النشاط البنيك وقد خاض القطاع تحركات مل تقترص
عىل الدفاع عىل مكتسباته املهنية فقط بل دافع عن الحق النقايب
ورفض املنشور عدد  20يسء الذكر لرضب العمل النقايب واعتامد

الدكتور سامي بن رحومة (الكاتب العام المساعد للمكتب
الوطني لألطباء االستشفائيين الجامعيين)

حان الوقت النقاذ منظومة الصحة العمومية

نفتخر بإنتامئنا إىل منظمة حشاد العظيمة ونفتخر كذلك بالدميوقراطية السائدة يف
املؤمتر  25ونشكر املكتب التنفيذي املتخيل وعىل رأسه األخ نورالدين الطبويب وكافة االمناء
املساعدين الذين وقفوا مع االطباء االستشفائيني الجامعيني يف النضاالت التي خاضوها
خالل السنة الفارطة يف الصف األول ونطلب تجنيد هياكل الدولة والشعب واالتحاد النقاذ
منظومة الصحة العمومية لقد تفضل األخ األمني العام يف تالوة التقرير االديب بذكر قطاعنا وتهاويه
وهو الذي كان مفخرة وطنية ومرجعا يف العامل العريب والقارة االفريقية ورغم هذا التهاوي فاملنظومة
التعليمية الطبية التي تكون فيها منظورينا مازالت يف مراتب االمتياز والدليل هو تهافت البلدان االوروبية
والخليجية عىل الكفاءات الطبية املتكونة يف كليات الطب والصيدلة وطب االسنان ،هجرة االطباء دليل
يدفعنا لننتبه اىل مستقبل الطب وتعليم الطب وصحة املرىض فزيادة االمكانيات الطبية والتقنية التي
هي شبه معدومة يف أغلب مستشفياتنا والنقص الفادح يف االدوية حتى املهمة منها وكذلك النقص يف
االطارات وعدم تعويض املتقاعدين رغم الحاجة فان ميزانية وزارة الصحة سجلت نقصا بـ ٪16بالنسبة
مليزانية  ،2021إن اصالح املنظومة الصحية حوكمة ومتويال اصبح مطلبا أساسيا لقطاعنا.

التسخري املنايف للمواثيق الدولية والحقوق والحريات ان الدفاع
عن املؤسسات العمومية يتطلب منا دعم القطاع وتضامن كل
النقابيني والقطاعات مع قطاع الربيد وغريه من مؤسسات القطاع
العام للمساهمة يف بناء نسيج اقتصادي متني فمن هذا املنطلق
نطلب من املكتب التنفيذي الوقوف إىل جانبنا ونعلن ان الهيئة
االدارية القطاعية قررت الدخول يف ارضاب عام قطاعي ايام 22
و 23و 24مارس  2022دفاعا عن عمومية ودميومة املؤسسة
واملطالب املرشوعة لالعوان.

األخ فوزي الماسي كاتب عام النقابة األساسية لمنجم الرديف

البدّ من حماية وانقاذ شركة فسفاط قفصة
إنه مؤمتر القرار واالنتصار والذي يسانده املنجمون واملنجميات من باب االنتصار إىل عمومية رشكة
فسفاط قفصة ودعم اسهامها يف تنمية الجهة والوطن.
يف هذه املناسبة ال يفوت اهلنا باملناجم توجيه الدعوة اىل كل القطاعات وعىل رأسهم االخوة اعضاء
املكتب التنفيذي املنتخب الحياء ذكرى  4و 5مارس  1937املجيدة باملتلوي واملظيلة وأحداث انتفاضة
الحوض املنجمي لسنة  2008التي جسدت روح النضال الوطني والدفاع عن الحقوق االجتامعية واالقتصادية
لعموم الشغالني .أيها االخوة رغم كل ما قدمته الجهة وعىل رأسها رشكة فسفاط لالقتصاد الوطني طيلة
عقود متتالية اال انها تجد نفسها اليوم تتعرض لعملية إفالس ممنهجة نعم ممنهجة بفك ارتباط الدولة
بالرشكة وعاملها ،نعم ممنهجة باستهداف الرشكة لخوصصتها والتفويت فيها.
نعم ممنهجة بإنهاك قدرتها االنتاجية والتنافسية والضغط عليها قصد خلق رشكات موازية لالستحواذ
عىل نشاطها لفائدة لوبيات املال ،أيها االخوة ان قفصة املناضلة قفصة املناجم تنادي ،ال خيار غري انقاذ
الرشكة والجهة.
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األخ مختار النصري
الكاتب العام لمجمع اتصاالت تونس

األخ حسين الشارني الكاتب العام لجامعة المياه

تحقيق املعادلة الصعبة
شكرا عىل حسن التنظيم والحفاوة لجهة صفاقس
وشكرا لقوات األمن الوطني والحرس الوطني واالمن
الرئايس.
افتتاح اشغال املؤمتر كانت رائعة وناجحة وخاب
ظ ّن أعدائكم الذين راهنوا عىل تصدع الوحدة النقابية
كام يدعون وهم يف الحقيقة ارتضوا النفسهم ان يكونوا
عمالء ملن حكموا قبل  24جويلية وهم يتملقون
لتنسيقيات ما بعد  25جويلية طمعا يف املناصب .لقد

جاء التقرير األديب عىل تفاصيل  5سنوات يف مجملها
ناجحة وعاينا كأعضاء هيئة إدارية وطنية وكسلطة قرار
حجم التعب مع األخوة أعضاء املكتب التنفيذي املتخيل.
نحن نواب قطاع املياه نعلمكم بتعايف وبنجاح
القطاع وتحقيق املعادلة الصعبة بني مصلحة املؤسسة
ومصلحة األعوان اي مؤسسة الصوناد وباملناسبة نشكر
األخ نورالدين الطبويب عىل العمل وكم كان صربكم كبريا
عىل األذى من الداخل أكرث من الخارج.

كلمة المكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي بسليانة

دعم القطاع العام وربح معركة األراضي الدولية
نحييكم من جهة النضال النقايب والرفض سليانة التي خاضت مالحم نضالية يف مختلف الحقبات
التاريخية من انتفاضة  1990إىل انتفاضة الرش من اجل حق الجهة يف التنمية العادلة ويف توزيع الثورة
لكن دون جدوى بل اوضاعها يف تدهور متواصل.
تحية لعامالت وعامل املنطقة الفالحية االقصاب املحالني عىل أنظار املحكمة االبتدائية بسليانة
تهمتهم دفاعهم عن أرايض الدولة واسرتجاعها من براثن ايادي الفساد واالفساد يف هذا االطار فإن نواب
سليانة يطلبون صياغة بيان دعم ومساندة الهالينا يف االقصاب ضد سياسة التجويع والرتهيب.
جهتنا تخوض معركة حاسمة هي معركة األرايض الدولية التي استنزفت بسبب خيارات ال شعبية
ومافيا ما يسمى برشكات االحياء.
خيارنا هو دعم القطاع العام ودعم ديوان االرايض الدولية وبعث املركبات ونحن ننسق يف ذلك مع
الجامعة العامة للفالحة مشكورة وبقدر ما نتمسك بالقطاع العام مبختلف مؤسساته ال نرفض االستثامر
الخاص رشيطة مراكمة الرثوة واحرتام القوانني الشغلية سعيا لالستقرار االجتامعي العام.

تصفية القطاع
بكل مؤسساته...
قطاعنا مير بأزمة تندرج يف
اتجاه تصفية القطاع العام بكافة
مؤسساته التي تعترب مكسبا وطنيا
من انجازات دولة االستقالل.
ويف هذا االطار واعتبارا للسياق
التاريخي الحايل وما يشهده قطاع
االتصاالت من تطور علمي وتنافيس
انجر عنه تهافت قوى رأس املال
لالستثامر يف اتجاه التفريط يف عمومية مؤسسة اتصاالت
تونس دون انتهاج الطريق السليم يف اعادة الهيكلة
والحفاظ عىل عموميتها باعتبارها ملكا للشعب التونيس
واننا عىل يقني ان هذه التجربة يريدونها منوذجية
وتنزيلها عىل كافة املؤسسات العمومية تنفيذا لربامج
الصندوق الدويل واملؤسسات املالية الليربالية.
هنا البد أن نتحصن للدفاع عن املشغل التاريخي
وكل املنشآت الوطنية املهددة عرب منظمتنا العتيدة وكافة
القوى الح ّية من أجل الغاء األمر الحكومي عدد  422مبا
ميثل من خطر عىل عمومية ودميومة املؤسسة الذي تم
إمضاؤه يف الساعات االخرية من حكومة الفخفاخ .ان
اتصاالت تونس تتعرض إىل خطر التفتيت والتفويت
وكذلك الخدمات التجارية من خالل مرشوع Franchise
والخدمات التقنية من خالل مرشوع La collecte de
 PCكذلك التعاقد بأجور وامتيازات خيالية مع ما يسمى
بالكفاءات النادرة وهي ليست بالكفاءات وال بالنادرة
واتصاالت تونس تزخر مبن هم أكفأ منهم ،أخريا نتمنى
النجاح والتوفيق ملؤمترنا.

األخ محمد علي الهادفي الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بتوزر

أزمة التمور والتمييز اإليجابي ّ
ظل يف الرفوف
أتقدم بالشكر الجزيل لجهة وصفاقس ولنقابييها ولألخ يوسف العوادين
عىل حسن الضيافة فرشف تنظيم هذا املوعد املشهود يف تاريخ املنظمة ليس
بعزيز عىل جهة شهدت ميالد الحركة النقابية جهة الزعم فرحات حشاد
ورفاقه الحبيب عاشور وعبد العزيز بوراوي.
والشكر موصول لكل أعضاء املكتب التنفيذي (املتخيل) وعىل رأسهم
األخ األمني العام نورالدين الطبويب عىل ما بذلوه من جهد وعطاء من أجل
الدفاع عن حقوق العامل وعن تونس ومن أجل رفع راية اإلتحاد العام
التونيس للشغل.
ينعقد مؤمترنا هذا وعموم شعبنا يعيش عىل وقع أزمة اجتامعية وصحية
رضت مبقدرتهم الرشائية وأنهكت كواهلهم وخلّفت لهم عجزا كبريا
شديدة أ ّ
عىل مجابهة أدىن متطلّبات الحياة ودفعت رشائح كثرية منهم إىل حافة
الفاقة والعوز ينعقد مؤمترنا يف ضل أزمة اقتصادية واجتامعية غري مسبوقة
زادتها ضغوطات الدوائر املالية العاملية وغياب التص ّورات والربامج والحلول
استفحاال ،إذ تع ّمقت الفوارق الطبقية والجهوية وتدهورت األوضاع املادية
للفئات االجتامعية املتوسطة واملفقّرة وانحدرت مقدرتها الرشائية إىل أدىن
مستوياتها.
ينعقد مؤمترنا هذا بعد العرشية السوداء التي انقض فيها اإلسالم السيايس
عىل السلطة وسيطر عىل الحكم بعقلية الغنيمة والتمكّن بغاية تفكيك
الدولة والسيطرة عىل مفاصلها ،فع ّمت الفوىض وانترش اإلرهاب تحت شعار
تغيري النمط املجتمعي ،فدفع الثمن مئات الشهداء من مدنيني وعسكريني
وأمنيني ورموز سياسيني ويف طليعتهم الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد
الرباهمي ،وتبخّرت األحالم وارتفعت نسب الفقر وازدادت البطالة استفحاال
واسترشى الفساد بكلّ مظاهره من تهريب وسيطرة اللّوب ّيات عىل مسالك

التوزيع وتفكّك أغلب النسيج االقتصادي.
ينعقد مؤمترنا بعد تطورات  25جويلية  2021وبعد املرسوم  117املؤرخ
يف  22سبتمرب  2021املتعلق باإلجراءات اإلستثنائية ينعقد مؤمترنا يف ضل
ضبابية تامة للمسار الدميقراطي وانقسام مجتمعي واضح حول املوقف من
املراسيم الرئاسية التي طالت كل السلطات
األخوات واإلخوة نواب املؤمتر إن الظرف االقتصادي واإلجتامعي وكذلك
السيايس الذي تعيشه بالدنا يجعل من مؤمترنا وإن كان عاديا يف دوريته غري
عادي للظروف املوضوعية التي ينعقد بها وهو ما يحملنا مسؤولية كبرية هي
قدرنا يف املساهمة يف انقاذ بالدنا وتقديم التضحيات ان لزم األمر ويف نفس
الوقت املحافظة عىل مصالح العامل والطبقات املهمشة من جامهري شعبنا.
األخوات واإلخوة نواب املؤمتر من عىل هذا املنرب أدعوا القيادة الجديدة
التي ستنبثق عن مؤمترنا هذا إىل مواصلة تحمل الدور الوطني والفعل إيجابيا
يف الحياة السياسية وتح ّمل املسؤوليته التاريخية يف املساهمة يف تصحيح
املسار وإنقاذ البالد مماّ تر ّدت فيه من تجاذبات وأزمات طالت العديد من
املستويات واإلنتباه أكرث من أي وقت مىض من اإلرتداد إىل الحكم الفردي
فاإلتحاد العام التونيس للشغل مؤمتن عىل مكتسبات شعبنا التي حصل عليها
بدماء شهدائه.
كام أدعو من خالل هذا املنرب إىل تأكيد مؤمترنا عىل أن ترحيب اإلتحاد
العام التونيس للشغل بالقرارات الرئاسية املتخذة يف  25جويلية كان مرشوطا
وسيبقى وأن اإلتحاد ال يعطي صكوكا عىل بياض ألحد والتمسك مبا ورد بيان
اإلتحاد العام التونيس للشغل يف الذكرى الحادية عرشة لثورة الشغل والحرية
والكرامة الوطنية يف  14جانفي  2022وذلك باملطالبة بــ
 -إنهاء معاناة عائالت الشهداء وآالم الجرحى وتسوية امللف نهائيا.

 كشف حقيقة االنتهاكاتواالغتياالت التي حدثت خالل الثورة
ويف األسابيع الالحقة لها.
 كشف حقيقة االغتياالتالسياسية وشبكات التسفري اإلرهابية والتمويل املشبوه لعدد من الجمعيات
واألحزاب وملفات االعتداءات واالنتهاكات ومنها أحداث الرش وعملية
االعتداء عىل االتحاد يوم  4ديسمرب  2012وإنهاء حالة اإلفالت من العقاب.
 فتح حوار شامل يرشك القوى الوطنية يف رسم مالمح الخروج مناألزمة وتحديد الخيارات الوطنية الكربى يف جميع املجاالت.
 االلتزام التا ّم باحرتام القانون وضامن الحقوق والحريات ويف مق ّدمتهاحقوق التظاهر والتعبري وحرية اإلعالم واستقالليته.
 جعل املسألة االجتامعية أولوية مطلقة استجابة ملطالب الشعب ويفمق ّدمتها الشباب الثائر من أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
إن الفقر والخصاصة تزداد يوما بعد يوم حتى كادت مقرات اتحاداتنا
الجهوية تتحول ملقرات ضامن اجتامعي هي معاناة شعبنا التي نالمسها يوميا
وهو ما يدفعنا إىل إيالء املسألة االجتامعية ما تستحق فالجهات الداخلية
تعاين معاناة مضعفة وحلم التمييز اإليجايب املوعود بقي حربا عىل ورق
كمثيالته من الوعود الزائفة هذه الوعود منيت بها كل الجهات ومنها جهتنا
توزر فمخرجات زيارة الوفد الحكومي للجهة بتاريخ مارس  2021بقيت حربا
عىل ورق بل اكرث من ذلك اصبح االستخفاف باستحقاقات الجهات الداخلية
السمة املميزة لسلوكات الحكومات املتعاقبة حتى انهارت السياحة واشتدت
ازمة قطاع التمور واملنظومة عىل ابواب االنهيار.
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األخ عبد السالم العطوي
الكاتب العام لجامعة الشؤون الدينية
انخراطنا يف االتحاد
انخراط عقائدي...
انه من دواعي الفخر واالعتزاز ان يكون
قطاع الشؤون الدينية ممثال بـ  11نائبا يف
املؤمتر الخامس والعرشين لالتحاد العام
التونيس فكام اعلنتها ذات مساء من سنة
 2015ومن منرب املجلس الوطني املنعقد
بتوزر ان انخراطنا يف قلعة االتحاد العام
التونيس للشغل هو انخراط عقائدي اميانا
منا بالدور التاريخي واملحوري لرصح حشاد
يف حامية الوطن واخراجه من ازماته ورسم
قصص نجاحه فال خوف عىل تونس ما دام
االتحاد معاىف نعم كانت اول مشاركة لنا
يف مؤمترات االتحاد وسلطة القرار االوىل بـ
 4نواب يف املؤمتر  23بتونس جاؤوا يومها
ممثلني لقرابة  5آالف منخرط وكانت مشاركتنا حينها عىل اثر خروجنا من أزمة
عاصفة مرت عىل القطاع خرج منها منترصا بفضل الله ودعم غري مرشوط من
كل النقابيني.
أزمة عزل فيها الكاتب العام وأحد مساعديه خرج منها قطاعنا يومها منترصا
واليوم يحرض قطاعنا بـ  11نائبا وأبناء الشؤون الدينية يتطلعون لخوض اعتى
املعارك نعم حرائر وأحرار الشؤون الدينية يستعدون ملعركة تحييد املساجد
الحقيقية والتي تفرض علينا هذه االيام فعىل خالف كل النواب ال يتمتع وليس
لهم الحق يف رخصة نقابية وهنالك من جاء للمؤمتر برخصة مرضية.
جميعكم لن ينىس ما عانته بالدنا من أبواق الفتنة والغواية وما تعرض له
االتحاد خاصة من الغربان الناعقة التي اعتلت منابر املساجد وهذه الجهة
بالذات اكرب شاهد عىل ذلك.
ملحمة تحييد املساجد التي تفرض علينا نفسها هذه االيام والتي سيخوضها
القطاع هي محطة مصريية نحتاج فيها لدعم كل نفس حرة وحر فأمن االطار
املسجدي واستقالليته ضامن المننا الروحي فال تبخلوا عىل دعمنا ومساندتنا
والتضامن معنا.

األخ كامل السايح الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بالكاف
سحب املنشور عدد  20فورا
أود يف البداية ان ارد عىل بعض النفوس املريضة التي
اعتربت ان مؤمترنا هذا مؤمتر صفاقس قلعة النضال هو
مؤمتر ال لون وال طعم وال رائحة له.
أقول لهم إ ّن البطوالت ال تصنع بتقزيم املنظمة وال
بتخوين النقابيني بل تصنع باالعتزاز باالنتامء للمنظمة
والفعل داخلها وخارجها قصد تطويرها وتجديدها يف
تاريخها.
فلون مؤمترنا أحمر ناصع يتوسطه شعارنا رمز وحدتنا
طعمه رصاع ووحدة ونقد وبناء وحسم اختالفاتنا عرب
اآللية الدميقراطية
رائحته تجويد عميل وتعزيز انتامئه للمنظمة
وتحديث ادارته وضامن استقالل قراراته واستغالل موارده
املادية.
حتى ال نحيد عن الهدف املنشود من مؤمتر االتحاد
العام الذي يعد محطة للتقييم ورسم مالمح برنامج
االتحاد تجاه القضايا الكربى التي تشغلتنا كنقابيني
وينتظرها عموم شعبنا.
لذلك نقول ان مؤمترنا هذا ينعقد يف ظروف صعبة
قدميها عرشية سوداء أتت عىل االخرض واليابس عنوانها
الرئييس تفكيك مؤسسات الدولة وتوغل لوبيات الفساد
واالفساد جديدها محطة  25جويلية التي خلناها
ستؤسس لعهد جديد تستعيد فيها الدولة انفاسها لكن
ورغم مساندتنا لهذه الخطوة اال ان كل املؤرشات القامئة
اآلن توحي بتواصل نفس منوال التنمية عنوانه الرئييس
مزيد تفقري عموم شعبنا وتحميل االجراء وحدهم االزمة
التي تعيشها البالد.
فحكومة الرئيس ال تزال تنتهج سياسة الهروب إىل
األمام عرب رفضها ترشيك االتحاد يف الخيارات السياسية
واالجتامعية وذلك عرب رفض الحوار.
فكان ان أعلن عىل خارطة طريق مبهمة ودعا اىل
استشارة الكرتونية يلحقها استفتاء دون عنوان وال هدف
كام واصلت حكومة الرئيس الهروب اىل األمام وذلك عرب

اصدارها املنشور 20
يسء الذكر يف رسالة
الوصول
مضمونة
مفادها ال تفاوض ال
تشارك.
لذلك عىل مؤمترنا
ان يجيب عن العديد
من القضايا الحارقة.
ماذا نحن فاعلون أمام
غلق باب التفاوض
واملنشور .20؟
ـ ماذا أعددنا
للدفاع عن مصالح شعبنا أمام التدهور الكبري للمقدرة
الرشائية كيف سنتعاطى مع امالءات  FMIالداعية اىل
التفويت يف املؤسسات العمومية ـ الداعية إىل التقليص يف
كتلة األور ـ الداعية إىل رفع ال ّدعم.
امام كل هذه التحديات فإ ّن منظمتنا مدعوة إىل
تحمل مسؤولياتها التاريخية عىل اعتبارها صامم أمان يف
معادلة صعبة محكومة بوضع اقتصادي منهار وعىل حافة
االفالس وشعب مفقر يفتقد اىل ابسط مقومات العيش.
وعليه وانطالقا من قناعة حصيلتنا ان منظمتنا االتحاد
العام التونيس للشغل منظمة عاملية لها عمق اجتامعي
شعبي عليها ان تتحمل مسؤوليتها يف دفاع عن حقوق
العامل عرب تطبيق كل االتفاقيات املربمة مع الطرف
الحكومي والضغط عىل االرتفاع املشط يف االسعار.
التمسك بعمومية مؤسساتنا مع العمل عىل اعادة
هيكلتها واصالحها .الرفض القطعي للمنشور عدد20
واعتباره رضبا صارخا لحق التفاوض.
عدم التأشري لصندوق النقد الدويل باعتبار رشوطه
املجحفة التي تهدف إىل مزيد ارتهان الشعب وتحويله إىل
سوق لرتويج بضاعته.

النقابيني
الصحية ينال احرتام وتقدير
فريق اللجنة
ّ
ّ

خليفة
رغم أن والية صفاقس وحسب آخر عمليات تحيني
للمعطيات املتعلقة بالوضع الوبايئ تعترب من الجهات التي
سجلت يف األسابيع األخرية أقل الجهة اإلصابات بفريوس كورنا
فإنه مل يكن للمؤمتر  25لالتحاد الجهوي للشعل بصفاقس أن
ظل ظروف عادية لوال املجهودات التي بذلها فريق
ينعقد يف ّ
اللجنة الصحية املتك ّون من عرشات املتطوعات واملتطوعني من
األخوات واإلخوة النقابيات من قطاع الص ّحة الذي أخذ عىل
عاتقه مسؤولية تأمني الوضع الصحي والسهر عىل عملية التوعية
واملراقبة لاللتزام بالربوتوكول الصحي والتدخّل يف بعض الحاالت.
وهو ما جعلهم جديرين بالشكر والتنويه واإلشادة من كافة
املشاركني يف املؤمتر نوابا وضيوفا وصحافيني.
قامئة األخوات واإلخوة أعضاء اللجنة الصح ّية
وحرصا من جريدة الشعب عىل تكرميهم واالعرتاف مبا
قدموه من مجهود اخرتنا أن نس ّجل أسامء أعضاء اللجنة الصح ّية
وهم كل من األخوات واإلخوة عيل البدوي :املسؤول عن الفريق
الص ّحي ،صهران العمري منسقا ،نايلة السايبي ،النوري بن يونس،
مجدي العفاس ،جوهر بن يونس ،ملياء الفقي ،زياد العبيدي ،ريم
النفّايت ،ألفة الصغيرّ  ،محمد بوستّة ،آمنة العقريب ،هناء ذويب،
ناجح بن سامل ،منى شعور ،نادرة بن سعيد ،فوزي الجاليل،
عبد الله الصالحي ،عبري السويح ،سمية يوسف ،خلود الرشيف

واألخت صفاء بن شعبان.

وكان «للشعب» لقاء مع
األخ عيل البدوي الكاتب العام
للفرع الجهوي للصحة ومنسق
فريق اللجنة الصحية ملزيد
تسليط الضوء عىل عمل اللجنة
وقد أكد لنا أن عمل اللجنة
الصحية انطلق قبل أسابيع من
املؤمتر بتنسيق تام بني املكتب
التنفيذي لالتحاد العام التونيس
للشغل واالتحاد الجهوري
للشغل بصفاقس بإرشاف اإلخوة
منعم عمرية وعثامن الجلّويل وحماّ دي املرساطي ،حيث قمنا
بتكوين فريق صحي متكامل ومتجانس من أجل تأمني الوضع
الص ّحي طيلة أشغال املؤمتر .بادرنا يف اليوم األول للمؤمتر بالقيام
بتحليل ط ّبي شامل « » PCRلكل النواب ولجميع أعضاء لجنة
التنظيم واللجنة الصحية والحمد لله تبني أن جميعها حاالت
سلبية ،قمنا بالتنسيق مع األخ عثامن الجلويل الكاتب العام
للجامعة العامة للصحية وعضو اللجنة الصحية مبدنا بكمية
من األدوية الذين متت فيهم مراسلة محددة .كام حرصنا عىل
حسن تأمني االفتتاح باألمس من خالل مراقبة كل املشاركني يف

املؤمتر عند دخول قاعة الجلسات سواء من النواب أو عموم
النقابيني أو الضيوف والصحافيني للتأكد من جوازات تلقيحيهم
الصح ّية وارتدائهم الكاممات ،وقمنا بتوزيع وسائل حفظ الصحة
من «الكاممات» و«املعقم» .وقد اعتمدنا يف ذلك عىل أسلوب
توعوي تفاعيل يقوم عىل التالزم بني بعدي املسؤولية
اتصايل
ّ
الصحيّة والتثقيف النقايب .وفقنا والحمد لله إىل حدود اللحظة
يف تأمني املؤمتر صحيا ،واألمور تجري بصفة طبيعية ومل نسجل
أي تدخالت صحية صعبة باستثناء حالة وحيدة لزميل تع ّرض
إىل وعكة صحية مفاجئة ليلة املؤمتر ،أما بقية التدخالت فهي مل
تتجاوز حاالت إصابة بأعراض جانب ّية آلالم يف الرأس.
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األخ يوسف العوادين بعد انتهاء مؤمتر صفاقس

تدخالت النواب شخصت
املطالب واالحتياجات
دعا رئيس املؤمتر  25لإلتحاد العام التونيس
للشغل األخ يوسف العوادين رئيس الجمهورية
قيس سعيد إىل التفاعل بجدية مع مآالت املؤمتر
عىل املستويني االجتامعي والسيايس.
وأوضح األخ العوادين أ ّن تدخالت كان لها من
التشخيص والدقة يف توضيح املطالب لقادم األيام
باعتبار املرحلة والوضعية الصعبة التي تعيشها
تونس ودفاعا عن املقدرة الرشائية للعامل والفئات
الشعبية التي ما فَتئت تدهور يوما بعد يوم.
وأضاف رئيس اإلتحاد الجهوي للشغل
بصفاقس ورئيس املؤمتر  25للمنظمة الشغيلة أ ّن
كل التدخالت تؤكّد أ ّن من يفكر يف تجميد األجور
ّ
والرتقيات واالنتدابات يعلم ج ّيدا أ ّن الوضع املحتقن
سيتفاقم.
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األخ حف ّيظ حف ّيظبعد مؤمتر صفاقس

االستحقاقات السياسيّة واملجلس
الوطني أوىل املبادرات
أكّد األمني العام املساعد باالتحاد العام التونيس
للشغل األخ حف ّيظ حف ّيظ أن املقاربة التي متت
املصادقة عليها خالل مؤمتر صفاقس هي أن يكون
االتحاد فاعال بارزا يف املشهد السيايس يف عالقة
باالستحقاقات السياسية القادمة وكذلك يف عالقة
بتعديل النظام السيايس والقانون االنتخايب والقانون
الخاص باألحزاب والجمعيات.
وأشار إىل أنه يف صورة عدم اتضاح األمور بخصوص
هذه املسائل فإن اتحاد الشغل سيدعو إىل عقد مجلس
وطني استثنايئ يف ظرف شهرين أو  3أشهر عىل أقىص
تقدير لتحديد موقفه النهايئ من هذه امللفات.
وقال األخ حفيظ حفيظ إن االتحاد ق ّدم لرئيس
الجمهورية قبل انعقاد املؤمتر مبادرة لتعديل كل ما له
عالقة باالستحقاقات السياسية يف انتظار تفاعله.

نهاية مؤمتر وبداية مرحلة:

االحتاد يبسط يديه للجميع وال يك ّفها عن أحد

ثالثة أحداث متتالية صبغت بداية األسبوع الحايل ،وأعطت
مؤرشات ج ّد إيجابية عىل إمكانيات جديدة للحوار والتعايش
ويحل الفعل
ولبداية مرحلة يسودها التفاهم ،وينتهي فيها اإلقصاءّ ،
محل التجاذب واالشتباك.
السيايس واملبادرة العقالنية ّ
البداية كانت برسالة رئيس الجمهورية التونسية التي هنأ فيها
االتحاد بانتهاء أشغال مؤمتره الخامس والعرشين وانتخاب قيادته
الجديدة للمرحلة القادمة .مل تكن الرسالة مجرد برقية تهنئة عادية
من رئيس جمهورية اىل منظمة عريقة ،بقدر ما كانت رغبة يف
فتح صفحة جديدة من التعاون املشرتك إليجاد حلول للملفات،
وما تأكيد رئيس الجمهورية يف الفقرة الثالثة من رسالته عىل ان
«االتحاد رشيك وطني واجتامعي بامتياز» إال دليل عىل تعويله عىل
هذه املنظمة العريقة يف القيام بدور ف ّعال يف إيجاد الحلول الالزمة
لالزمة السياسية الخانقة التي مت ّر بها البالد منذ سنوات ،وكذلك
دليل عىل إدراكه لطبيعة الدور الذي يقوم به اتحاد حشاد ،وما
ميكن أن يشكّله من عوامل توازن ومن قدرة عىل اجرتاح الحلول،
وعىل اإلقناع ،وعىل املبادرة ،وعىل املعالجة ،وخاصة من تحمله
املنظمة من ثوابت ال ميكن التشكيك فيها ،ومن قناعات ب ُعلوية
املسألة الوطنية لدى النقابيني ،واستعدادهم الدائم للتضحية من
أجل البالد قبل كل الحسابات ،بل وخارج كل الحسابات.
وهي بالقراءة السياسية ،رسالة لها مضمون واضح ،هو االستعداد
للعمل املشرتك والتعويل عىل االتحاد يف امللفات الحارقة ،وهي أيضا
رسالة طأمنة للجميع عىل التامسك االجتامعي وعىل وجود الرغبة
املشرتكة يف العمل سويّا عىل الخروج من األزمة.
الحدث الثاين من حيث األهمية وليس الزمن ،هو اللقاء الذي
جمع قيادة االتحاد مع السيد رئيس االتحاد التونيس للصناعة
والتجارة ،الذي يُعترب لقاء ترتيب االوراق ،وتثبيت دعائم السلم
االجتامعية ،وبالخصوص لقاء املصارحة ،ولقاء فتح امللفات بالجملة،
خاصة بعد االشهر التي قضّ اها األعراف يف التلكؤ والته ّرب من
الواجبات املستحقة عليهم للعامل واالقتصاد والوطن.
وهو أيضا لقاء فتح الصفحات الجديدة يف تاريخ العالقة بني
املنظمتني ،والتوافق عىل الحد األدىن املطلوب للخروج من االختناق

واالجتامعي
االقتصادي
والسيايس الذي يخيّم عىل
البالد بكل مناحيها ،وهو أيضا
لقاء البناء املستقبيل املشرتك
عىل أسس التعاون والتفاهم
يف كنف احرتام خصوصيات
وحقوق كل جهة من الطرفني،
وينبئ بأن املرحلة القادمة لن
تكون مرحلة صدام وال خصام،
بقدر ما ستكون مرحلة بناء
مشرتك ،هاجسها األساس هو
تجاوز مرحلة ال ُعقم االقتصادي
الذي يك ّبل البالد منذ سنوات
وفتح آفاق ارحب للتعاون والتنسيق ،مبا يخلق أجواء من السلم
االجتامعية ويفتح صفحات جديدة من التنسيق بعيدا عن التوترات
التي سادت يف سنوات مضت.
أما الحدث الثالث فهو دون شك اللقاء الذي أجرته التلفزة
الوطنية مع األخ األمني العام نور الدين الطبويب ،والذي كان مبثابة
واملحسنات البديعية ،حيث
حديث الرصاحة ،بعيدا عن املجامالت
ّ
بينّ فيه األمني العام الصعوبات التي تعرتض البالد يف الفرتة الحالية،
وما قد ينضاف اليها يف الفرتة القادمة ،كام ن ّبه اىل خطورة االنحباس
السيايس الحايل ،ودعا اىل الحوار الوطني الشامل دون اقصاء ،وحذّر
من مغبّة االستفراد بالحكم ،ومن مغبّة االستقواء مبؤسسات الدولة
من جهة وبالقوى االجنبية من جهة ثانية ،كام دعا الجميع اىل وضع
سقف ال ميكن النزول تحته او الحياد عنه ،هو املصلحة الوطنية
التي يجب ان تكون نرباسا للجميع دون استثناء ،اال من استثنى
نفسه.
هذه الوقائع الثالث جاءت كعناوين ملرحلة ما بعد املؤمتر
الخامس والعرشين ،الذي انتهى واختُتمت أشغاله ،وبدأ الجميع
يف مرحلة ما بعده ،وهي مرحلة اعادة البناء الوطني عىل قاعدة
املصلحة العليا للبالد قبل كل يشء .حيث تذهب كل املؤرشات اىل

ان االتحاد ماض يف ثوابته القامئة أساسا عىل االستقاللية قبل كل
يشء ،وعىل تغليب املصلحة العليا للوطن عىل املصالح االخرى مهام
كانت اهميتها ،وعىل االستعداد الدئم للعب دوره الوطني متى
احتاجت البالد ذلك.
وهي ثوابت يبدو أن سلطة االرشاف وسلطة األعراف أيضا قد
تأكدتا اليوم مبا ال يدع مجاال للشك يف أنه ال ميكن القفز عليها او
تجاوزها ،اذا كانتا تريدان أن تبنيا مشرتكا وطنيا يقوم عىل مفهوم
انقاذ البالد من أزماتها قبل كل يشء.
وإدراك رشكاء الوطن لهذه الثوابت واستعدادهم للعمل تحت
سقفها ودون املساس بها ،هو اقتناع بأن االتحاد -كعادته -يبسط
يديه للجميع ،ويق ّدم الحوار والتفاوض عىل كل الحلول االخرى،
لكنه ال يتهاون يف األساسيات وال يرتاجع عن الثوابت التي بُنيت
عليها منظمة حشاد منذ التأسيس ،وادراك الرشكاء لهذه الثوابت
سيكون مفتاح الحلول للمرحلة القادمة ،رشيطة صدق النوايا،
واالستعداد الجامعي للتضحية ،وليس عىل قاعدة الحسابات الضيقة
التفص من املسؤولية ،ورمي الحمل عىل عاتق الشغالني
ومحاولة يّ
واملفقرين واالجراء والعاطلني لوحدهم.
* طاهر عيل
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املؤمتر العام لالتحاد بصفاقس

منظمتنا كسبت التحدي وخلقت أرضية جديدة لوحدة احلركة النقابية الدولية

إنتهى املؤمتر العام ومنظمتنا كسبت الرهان ونجحت يف التحدي
عىل كافة املستويات حيث مل يكن مسار اإلعداد لهذا املؤمتر سهال عىل
كافة املستويات إنطالقا من الوضع الوبايئ الصعب الذي مرت به البالد
والذي عطل بشكل غري مبارش عديد الفعاليات وصوال إىل الشكايات التي
تقدمت ملنع مسار التصديق عىل التنقيحات املقرتحة عىل النظام الداخيل
ضامنا ملبدإ االستمرارية والطموح وحرصا عىل تطوير أداء املنظمة داخليا
وخارجيا بأكرث توازن ونجاعة .ولنئ خلف تقديم بعض القضايا شيئا من
املرارة يف عالقة بحسم القضايا النقابية الخالفية خارج جدران منظمة
حشاد وما يطرحه هذا االتجاه الخطري من إمكانات الركوب عىل هذه
القضايا إضافة إىل فرضيات التقاطع اإلرادي أو العفوي مع أعداء املنظمة
واملرتبصني لها .انتهى املؤمتر وأفرز قيادة جديدة تجمع دون شك بني
االستمرارية والطموح ويجمع بينها الحرص عىل تطوير املنظمة النقابية
والحفاظ عىل وحدتها.
كلمة االتحاد قدمها االخ نور الدين الطبويب االمني العام ضمن
حوصلة ملجمل اإلشكاليات وقد م جملة من التصورات والحلول للخروج
بالبالد من أزمتها ومنها الترصيح الواضح وتأكيد استعداد املنظمة النقابية
لالنخراط يف برامج االنقاذ واإلصالح الصادقة النابعة من تونس بعيدا
عن االمالءات من أي طرف زيادة عىل وجوب التحيل بالندية يف عالقة
الحكومة مبختلف الهيئات املانحة والدفاع عن الخيارات الوطنية وتجذير
السيادة الوطنية .وكان الخطاب واضحا يف وجوب االتجاه نحو حوار
وطني والعودة اىل خارطة الطريق التي أعدها االتحاد باعتبارها وثيقة
مرجعية الدارة االزمة الراهنة للبالد وتأمني االنتقال الدميقراطي.
تتالت كلامت املنظامت النقابية الدولية واملنظامت الوطنية
ومكونات املجتمع املدين وكانت كل الكلامت مثمنة لدور االتحاد يف
تاريخ البالد وحارضها وتحدث جل املنظامت النقابية الدولية بالخصوص

خطاب نقابي
قوي وجامع
عىل مسألة الحوار االجتامعي وقد أبدى األمني العام لالتحاد الدويل
للنقابات الرفيق لوكا فيسنتيني انشغاله من صدور املنشور عرشين
والذي ميكن ان تكون له تداعيات خطرية عىل حقوق العاملني بالقطاع

العام يف عالقة باملفاوضات الجامعية بشكل مخالف لالتفاقية الدولية
التي صادقت عليها تونس وخاصة منها االتفاقيات عدد  89و  87و  154و
 151ويف نفس االتجاه كان موقف الرفيقة شارون بورو رئيسة الكنفدرالية
النقابية الدولية التي أكدت دعمها للمنظمة النقابية التونسية يف معركة
البناء الدميقراطي والدفاع عن حقوق الشغالني وتدعيم الحوار االجتامعي
والنضال ضد كل الرتاجعات يف الحقوق والحريات عرب الوحدة والتضامن
النقايب الدويل .كام أكد الرفيق غاي ريدر املدير العام ملنظمة العمل
الدولية أن االتحاد العام التونيس للشغل وهو الضامن للدميقراطية
والعدالة االجتامعية وانه من دون دور منظمة حشاد ملا أمكن لتونس
مواجهة التحديات االقتصادية واالجتامعية والسياسية خالل السنوات
املاضية.
رهان متجدد
من اإليجابيات التي سجلناها خالل املؤمتر  25تجذر خيار دعم
الشباب واملرأة يف سلطات القرار النقابية وليس أدل عىل ذلك هو تعيني
نائبي رئيس املؤمتر األخ يوسف العوادين الكاتب العام لالتحاد الجهوي

رهان متجدد
على الشباب واملرأة
بصفاقس من الشباب األخ محمد عزيز املهبويل منسق املكتب الوطني
للشباب العامل ومن املرأة االخت زبيدة النقيب منسقة املكتب الوطني
للمرأة العاملة ويعترب هذا التوجه انحيازا لخيار دعم مكانة الشباب
واملرأة رغم حجم املؤمتر ورهانته من االيجابية التي تسجل ملنظمتنا
النقابية انتخاب األختني سهام بوستة وهادية العرفاوي وهي املرة األوىل
التي متثل فيها املرأة النقابية مبقعدين يف املكتب التنفيذي الوطني دون
أن ننىس الحضور املكثف للشباب واملرأة من ضمن نواب املؤمتر االخري.
نجاح تنظيمي مطلق واالمتياز لجهة صفاقس
منذ البداية وبعد إسناد تنظيم املؤمتر العام إىل جهة صفاقس كان
هناك إرتياج بل قناعة بأن هذه الجهة املؤسسة واملناضلة ستنجح بإمتياز
يف كسب الرهان التنظيمي ملؤمتر عادي يف دوريته لكنه استثنايئ يف ظروفه
وقد كان التنظيم بالفعل يف مستوى الحدث عىل كافة األصعدة من
اإلقامات إىل قاعة املؤمتر مع توفري كل ممهدات النجاح للنواب والصحفيني
والضيوف من

ال زيــادة
يف أسعار اخلبز
أكّدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ،أنّه خالفا ملا يت ّم تداوله ال وجود
أليّة زيادة أون ّية للزيادة يف أسعار خبز االستهالك العائيل الذي يتواصل توزيعه
بالنسق نفسه يف كامل مناطق الجمهورية بكميات تفوق  8مليون خبزة يوميا
وتغطي حاجيات االستهالك ،وذلك باعتامد األسعار نفسها املح ّددة للبيع
للعموم تباعا بـ:
  230مليم للخبز الكبري (وزن 400غ)  190مليم للخبز باقات (وزن 220غ)وأوضحت الوزارة أنّه تبعا لجلسة العمل املنعقدة بتاريخ  21فيفري 2022
مع ممثيل املخابر غرب املص ّنفة التابعة للمجمع املهني للمخابز العرصية
كونكت ،ت ّم التأكيد عىل ضامن انتظامية تزويد هذا القطاع مباديت الفرينة ps-7
كل األطراف املعنية يف دراسة مختلف اإلصالحات
والسميد املدعمني ،وترشيك ّ
الخاصة مبنظومة الدعم طبقا للربنامج الذي سيت ّم إقراره.
ّ

التخلي األنيق لعبد الكريم
جراد واإلطاللة الواثقة
لحسني العباسي
تونس وخارجها .امتياز جهة صفاقس ليس جديدا ألن العمل انطلق قبل
أكرث من شهرين عىل موعد املؤمتر من خالل لجنة خاصة بكل املسائل
التنظيمية واللوجستية يف صفاقس تتكون من مناضالت ومناضيل الجهة
ترأسها األخ محمد عباس الكاتب العام املساعد لالتحاد الجهوي للشغل
بصفاقس .وتجدر اإلشارة إىل التناغم والعمل املشرتك بني لجنة تنظيم
املؤمتر وإدارة االتحاد باملركزية بإرشاف األخ منعم عمرية األمني العام
املساعد من خالل عديد الزيارات امليدانية ملعاينة مختلف املقرات
والنزل.
التخيل األنيق واإلطاللة الواثقة
ميكن وصف خروج األخ عبد الكريم جراد من املسؤولية النقابية
باملكتب التنفيذي الوطني لالتحاد بالخروج األنيق من خالل تدخل مؤثر
وصادق قال فيه إنه رغم موقفه املعارض للفصل عرشين إال أنه احرتم رأي
األغلبية ومل يسع إىل الترصيح أو الرتويج إعالميا ملوقفه احرتاما لثوابت
املنظمة وحفاظا عليها من استغالل الترصيحات لتشويه منظمة حشاد
أو النيل من سمعتها ورضب وحدة صفها .وقد كان التأثر باديا عىل األخ
عبد الكريم جراد وقد تفاعل معه األخوات واإلخوة النواب والحارضون
بشكل كبري تقديرا واحرتاما له وملسريته النقابية وتخليه بالشكل األنيق
واملسؤول.
ويف االتجاه نفسه جاءت كلمة األخ حسني العبايس األمني العام
السابق لالتحاد واثقة مدعمة للوحدة النقابية حامال لهواجس املراحل
القادمة ومنبهة إىل خطورة الوضع يف حال غياب الحوار بني الفرقاء
السياسيني واستمرار الضبابية وعدم الوحدة مشددا بأن السقف إذا ما
هوى فسيسقط عىل الجميع وحينها قد يفتح الباب للقوى االقليمية
والدولية للتدخل يف شؤون البالد وإخضاعها لرشوطها .وميكن القول بأن
تدخل األخ حسني العبايس قد أفلت الحجر من أيادي البعض ممن كان
يراهن عىل تقسيم وحدة الصف النقايب.
* نرص الدين سايس

مهدد بالتو ّقف
مصنع السكّر بباجة ّ
و 650عائلة مصريها جمهول

و ّجهت النقابة األساسية للرشكة التونسية للسكّر يف باجة
نداء إلنقاذ مصنع السكّر امله ّدد بالتوقّف عن النشاط إثر
توقف تزويده مبادة الفيول الثقيل ،وطالب عدد من العماّ ل
بإيجاد حلول عاجلة إلنقاذ مورد رزقهم ولتج ّنب أزمة ىف
تزويد تونس مبادة السكر خاصة أن هذا املصنع يوفّر 50
باملائة من الحاجيات الوطنية من مادة السكّر.
وقال زيدان مدين كاتب عام فرع النقابة االساسية للرشكة
التونسية للسكّر إن عامل الرشكة قاموا بتح ّرك احتجاجي
دفاعا عن دميومة الرشكة وعدم غلقها وأضاف أن الرشكة
التونسية لتوزيع البرتول فرضت تسديدا يوم ّيا ملستحقاتها
وقطعت التزويد وهو ما سيؤدي اىل توقف مصنع السكر
الذي وصل فيه مخزون الفيول اىل أدىن مستوى وطالب وزارة
الصناعة بإيجاد حلول وجدولة ديون الرشكة التى تناهز 15
مليون دينار للتمكّن من خالصها تدريجيا.
وقال إن رشكة السكّر تشغّل  350عامال بصفة مبارشة

و 300بصفة غري مبارشة وانها تعمل بنسق عادى لكن ميكن
ان يتوقف نشاطها وهو ما سيك ّبد الرشكة خسائر كبرية ،مؤكّدا
أنه متّت مراسلة الديون التونيس للتجارة ووزارة الصناعة لكن
مل تتوفر حلول لهذا االشكال املطروح منذ قرابة شهرين.
رصح رمزى الهومييل املدير الفرعي للطاقة بالرشكة
و ّ
التونسية للسكر وكاتب عام نقابة الصناعات الغذائية يف
باجة ان عدم التز ّود مبادة الفيول الثقيل من شأنه أن يوقف
نشاط املصنع وان اضطرابات كبرية س ّجلت ىف التزود بهذه
املادة منذ اسبوع ،مشريا إىل أن أغلب موارد الرشكة مو ّجهة
لخالص الفيول والطاقة عامة.
وطالب بجدولة الديون حتى تتمكّن رشكة السكر من
خالص كل االطراف ،معتربا أن خالص كل الديون الخاصة
مبادة الفيول دفعة واحدة لن ميكّن الرشكة من القيام
باالستثامرات الالزمة ومن خالص بقية املتعاملني مع الرشكة.
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اعداد :حياة الغامني وصبري الزغيدي

 7من القدامى و 8أسامء ُينتظر منها الكثري

يف إطار مزيد التفاعل مع نتائج املؤمتر  25لالتحاد العام التونيس للشغل الذي كانت قد مها َّم سابقة صلب املكتب أو الجدد منهم ،وذلك بعرض سريهم الذاتية ومسرياتهم
دارت فعالياته يف صفاقس أيام  16و 17و 18فيفري الجاري ،حرصت جريدة الشعب عىل النقابية عىل امتداد سنوات التحاقهم باالتحاد العام التونيس للشغل.
تسليط الضوء عىل أعضاء املكتب التنفيذي الوطني لالتحاد سواء منهم الذين تقلدوا

األخ نور الدين الطبوبييف سطور
مولود يف  8فيفري  1961بباجة ٬له  4أبناء .كانت بدايات انخراطه
يف العمل النقايب مطلع تسعينات القرن املايض حينام شغل خطّة
كاتب عام نقابة أساسية يف رشكة اللحوم ( ،)1990وهي أ ّول مسؤولية
له ويف سنة  2000شغل خطة كاتب عام لالتحاد الجهوي بتونس،
مكلفا بالنظام الداخيل وسنة  2001وكاتبا عاما للفرع الجامعي
للفالحة بتونس الكربى ،ليصبح بعد سنوات الكاتب العام لالتحاد

الجهوي بتونس تحديدا يف سنة .2009
ومنذ سنة  2011شغل األخ نور الدين الطبويب خطّة أمني عام
مساعد ،مكلفا بالنظام الداخيل تحديدا بعد مؤمتر طربقة ليكون عىل
تم التجديد له ليكون أمينا عا ّما
ثم ّ
رأس املنظمة ٬بعد مؤمتر قمرت ّ
بعد مؤمتر صفاقس املنعقد أيام  16و 17و 18فيفري .2022

األخ فاروق العياري

األخ سامي الطاهري

ولد يف أوت  1967وكان أول انخراط له صلب االتحاد
العام التونيس للشغل سنة  1998يف النقابة األساسية
لرشكة باطام بعد ذلك تحمل األخ فاروق العياري
أوىل مسؤولياته النقابية كعضو يف النقابة األساسية
لباطام .تدرج بعد ذلك يف املسؤوليات داخل االتحاد
الجهوي للشغل بتونس ليصبح كاتبا عاما لالتحاد
الجهوي منذ .2012

ولد يف  21فيفري  1961مبكرث من والية سليانة ،عضو
نقابة أساسية للتعليم الثانوي بدوار هيرش من 1995
إىل  2005ـ توىل مهمة كاتب عام للنقابة األساسية
للتعليم الثانوي ثم الكتابة العامة لنقابة جهوية
بجهة منوبة من  2001إىل  2005ـ فعضو النقابة
العامة للثانوي من  2005إىل  2010فكاتبا عاما لها
من  2010إىل  2012ليكون يف املكتب التنفيذي بعد
لتتم إعادة انتخابه يف مؤمتر
مؤمتر قمرت سنة ّ 2017
صفاقس .2022

األخت هادية العرفاوي

األخ منعم عمرية

من مواليد تستور بباجة ٬كان لها أول انخراط يف االتحاد
العام التونيس للشغل سنة  2005ويف السنة نفسها
أسست أول نقابة أساسية ألساتذة التعليم العايل
تقني بوزارة التجهيز ،اول انخراط له يعود اىل
باملعهد العايل للدراسات التكنولوجية بالقريوان .ويف
ماي سنة  ،1980انتخب عضو نقابة أساسية سنة
 2011أسست النقابة األساسية باملعهد العايل للدراسات
 1982يف قطاع التجهيز بتونس وعضو فرع جامعي
التكنولوجية ببنزرت .وسنة  2014شغلت خطة كاتبة
وللجامعة العامة للشغال العمومية واالسكان
عامة للنقابة األساسية باملعهد نفسه ،وكاتبة عامة
والبيئة منذ سنة .1990
للفرع الجامعي ألساتذة التعليم العايل ببنزرت ،الذي
يف سنة  2015ان ُتخب كاتبا عاما للجامعة العامة ويف
ساهمت يف تأسيسه .وسنة  2016أصبحت كاتبة عامة مساعدة للجامعة العامة للتعليم العايل
سنة  2017عضوا يف املكتب التنفيذي الوطني لالتحاد.
والبحث العلمي .وهي الخطة نفسها التي شغلتها سنة  ،2021وكانت مكلفة بالنظام الداخيل.
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األخ صالح الدين الساملي

األخت سهام بوستة

ولد يف  07أكتوبر  1959وانخرط أول مرة يف هياكل
االتحاد العام التونيس للشغل يف  1982ليتحمل بعد
ذلك اول مسؤولية نقابية له ضمن النقابة األساسية
للتعليم األسايس بنرص الله .تدرج بعد ذلك األخ صالح
الدين الساملي يف املسؤوليات النقابية الجهوية ليتم
انتخابه امينا عاما مساعدا لالتحاد العام التونيس
للشغل يف .2017

نقابية بقطاع التعليم الثانوي ،يعود أول انخراط لها إىل
سنة  ،1988عضو نقابة أساسية للتعليم الثانوي منذ
سنة  ،2001وعضوة املكتب الوطني للمرأة العاملة
منذ سنة  2010وعضوة االتحاد الجهوي للشغل بتونس
منذ سنة  2014اىل جانب تقلدها ملسؤولية منسقة
مكتب املرأة العاملة لالتحاد املغاريب للنقابيات.

األخ حفيظ حفيظ
ولد األخ حفيظ حفيظ بباجة يف  1أفريل 1961
وكان له أول انخراط يف االتحاد العام التونيس سنة
 ،1982وتقلد أول مسؤولية نقابية كاتبا عاما للنقابة
األساسية للتعليم االبتدايئ بتيبار باجة يف ماي 1984
ثم كاتبا عاما للنقابة األساسية بحي التضامن سنة
 .1989كام كان األخ حفيظ حفيظ عضوا يف فرع
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان بالعمران
يف  ،1993وقبلها كان نائب رئيس نادي السينام بقابس سنة  1980عندما كان تلميذا .وشغل
خطة عضو النقابة العامة للتعليم األسايس من جوان  2001إىل جوان  2009ليشغل بعدها
خطة كاتب عام للنقابة العامة للتعليم األسايس إىل حدود سنة  .2011أما آخر خطة نقابية
شغلها قبل املؤمتر  25لالتحاد هي أمني عام مساعد باالتحاد مسؤول عن الشؤون القانونية.

األخ محمد الشايب
نقايب بقطاع الصحة ،أول انخراط له يعود اىل سنة
 1981تقلد اول مسؤولية نقابية يف  1983بالنقابة
االساسية للصحة وعضو اتحاد جهوي بأريانة منذ
 1989اىل جانب عضو الجامعة العامة للصحة يف
السنة نفسها قبل أن يتقلد مسؤولية كاتب عام
لالتحاد الجهوي بأريانة يف سنة .2001

األخ الطاهر الربباري

ولد يف  28جويلية  1962وكان اول انخراط له صلب
االتحاد العام لتونيس للشغل يف أواسط الثامنينات
تحمل األخ الطاهر الربباري اول مسؤولية نقابية
بصفته عضوا يف النقابة األساسية لرشكة الفوالذ سنة
 1994ليتدرج يف املسؤوليات القطاعية ويصبح كاتبا
عاما للجامعة العامة للمعادن وااللكرتونيك منذ
.2007

األخ أنور بن قدور

من مواليد  28فيفري  1961ينتمي إىل قطاع التعليم
العايل لجهة تونس أول انخراط نقايب كان سنة 1991
ليتحمل بعدها عضوية النقابة األساسية للتعليم
العايل وآخر مسؤولية هي عضوية املكتب التنفيذي
الوطني لالتحاد مسؤول عن الدراسات والتوثيق.
أول انخراط سنة  1973أول مسؤولية عضوية نقابة
أساسية سنة  1976وآخر مسؤولية عضوية اللجنة
الوطنية للنظام الداخيل.

األخ عثامن الجلويل

مولود يف  9أكتوبر  1963انخرط ألول مرة باالتحاد
العام التونيس للشغل سنة  1992وهو أستاذ تعليم
شبه طبي ،توىل اول مهمة نقابية كعضو نقابة أساسية
باملستشفى الجهوي بقفصة ثم عضوا للفرع الجامعي
للصحة وم ّر بعديد املحطات النقابية وهو يشغل
خطة كاتب عام للجامعة العامة للصحة.

األخ سمري الشفي

ولد يف  04ديسمرب  1961وانخرط ألول مرة صلب
االتحاد العام التونيس للشغل يف جانفي 1984
ليتحمل بعد ذلك اول مسؤولياته النقابية يف النقابة
األساسية للمياه سنة  .1989تدرج األخ سمري الشفي
يف املسؤوليات النقابية اىل ان تم انتخابه امينا عاما
مساعدا لالتحاد العام التونيس للشغل يف .2012

األخ محسن اليوسفي
نقايب بقطاع النقل منذ سنة  ،1982بالرشكة الجهوية
للنقل بصفاقس ،عضو النقابة االساسية للرشكة من
سنة  1995اىل سنة  ،2008ومن  2008اىل سنة 2014
ثم كاتبا عاما للنقابة االساسية للرشكة وكاتبا عاما
ّ
للفرع الجامعي للنقل بصفاقس ،منذ سنة  2009عضو
مكتب تنفيذي لالتحاد الجهوي بصفاقس.

األخ عبد الله العيش
أستاذ تعليم ثانوي ،أصيل منطقة الرشارشة باملهدية،
انخرط باالتحاد سنة  ،1981ويف السنة نفسها تحمل
اول مسؤولية نقابية ثم كاتبا عاما للنقابة االساسية
للتعليم الثانوي بقصور الساف وكاتبا عاما للنقابة
الجهوية للتعليم الثانوي ،ثم عضوا لالتحاد الجهوي
باملهدية ،وكاتبا عاما لالتحاد الجهوي باملهدية.
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ضيوف املؤمتر  25يف قرقنة

إثر املؤمتر العادي  25لالتحاد العام التونيس للشغل
املنعقد مبدينة صفاقس قام وفد عن النقابات العاملية
بزيارة جزيرة قرقنة مهد املؤسسني حيث زاروا املعلم
االثري برج الحصار ثم تنقلوا اىل مقر االتحاد املحيل
لالطالع عىل معرض صور للزعيم الوطني والنقايب
ثم التحول اىل دار الشهيد خالد
الحبيب عاشور ومن َّ
الذكر فرحات حشاد ورضيح الزعيم الحبيب عاشور
كام قام الوفد بزيارة إىل متحف العباسية الكتشاف
عادات وتقاليد سكان الجزيرة وقد تخللت هذة
الزيارة مداخلة للدكتور عبد الحميد الفهري الذي قدم
للضيوف فكرة عن تاريخ الحركة العاملية والنقابية
بالجزيرة وعن طرق الصيد التقليدية التي تتميز بها
قرقنة.

مشهد من الزيارة إىل قرقنة

حليم مقرر للهيئة الوطنية للمراقبة املالية
األخ احلبيب ّ

ولد يف  13مارس  1965وانخرط ألول مرة يف هياكل
االتحاد العام التونيس للشغل سنة 1976وتحمل
املسؤولية النقابية األوىل سنة  1980ضمن النقابة
األساسية للسكك الحديدية باملتلوي .تدرج األخ
حبيب حليم يف املسؤوليات النقابية ليتم انتخابه
رئيسا للجنة الوطنية للاملية منذ .2012

لطفي اللطيفي عضو يف الهيئة الوطنية
للمراقبة املالية

مولود بفريانة من والية القرصين يف  13مارس ،1961
بدأ نشاطه النقايب يف بداية الثامنينات وانخرط باالتحاد
العام التونيس للشغل بصفة فعلية سنة  1987عندما
تم تركيز أول اتحاد محيل بفريانة .أول مسؤولية
ّ
نقابية تقلدها كانت عضو نقابة اساسية ملستشفى
القرصين سنة  .1989تقلد عديد املهام النقابية عىل
غرار عضو الفرع الجامعي للصحة بتونس وعضو
االتحاد الجهوي للشغل بتونس وكاتب عام الفرع
الجامعي للصناديق االجتامعية ببنزرت وعضو االتحاد
الجهوي للشغل ببنزرت وهو اآلن كاتب عام الجامعة
العامة للضامن االجتامعي.

أحمد قرون عضو يف الهيئة الوطنية
للمراقبة املالية

ولد احمد قرون يف  6جانفي  .1965انخرط اول مرة
يف االتحاد العام التونيس للشغل يف الثامنينات ،وقد
تحمل اول مسؤولية نقابية ضمن النقابة األساسية
للسفارة االمريكية سنة .1989
ثم اصبح عضوا بالجامعة العامة للمهن املختلفة
منذ سنة  1993اىل حدود  2013اين انتقل اىل
االتحاد الجهوي للشغل بتونس ليكون كاتبا عاما
مساعدا اىل حدود انتخابه يف املؤمتر األخري بصفاقس
بالهيئة الوطنية للمراقبة املالية.

أنور الشايب عضو يف الهيئة الوطنية
للمراقبة املالية

ولد أنور الشايب يف  30أكتوبر  ،1978وكان له اول
انخراط باالتحاد العام التونيس للشغل يف .2003
وكلف بأول مهمة نقابية سنة  2005وذلك بانتخابه
كاتبا عاما للنقابة األساسية للاملية بتوزر .وآخر مهمة
نقابية شغلها قبل املؤمتر األخري متثلت يف تسميته كاتبا
عاما مساعد بالجامعة العامة للتخطيط واملالية.

منى الربجي عضو يف الهيئة الوطنية
للمراقبة املالية
نقابية يف قطاع الصحة بأريانة ،اول انخراط لها يعود
اىل سنة  ،1992وانتخبت عضوا يف النقابة األساسية
للصحة ينة  ،1996وعضوا يف االتحاد الجهوي للشغل
بأريانة منذ سنة .2005

اعداد :حياة الغامني

طالعوا
جريدة الشعب صبيحة
كل يوم مخيس
ّ
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األخ حسني العبايس يف مؤمتر صفاقس

إخراج تونس من وضعها الصعب هدفنا مجيعا

قال األمني العام السابق لالتحاد العام التونيس للشغل األخ حسني
العبايس إن تونس مل تهت ِد بعد إىل الطريق الصحيح مضيفا «لكن كيل
أمل يف أن تثمر نضاالت بنات وأبناء الشعب يف صنع مستقبل منري
لتونس».
واعترب األخ العبايس يف كلمة ألقاها خالل حضوره أشغال املؤمتر
الـ 25لالتحاد العام التونيس للشغل مبدينة صفاقس أنّ ثقته كبرية
يف املنظامت الوطنية الخراج تونس من الوضع الذي تريد أطراف أن
تؤبده مضيفا «تاريخ تونس مرتبط ارتباطا كليا بتاريخ اتحاد الشغل..
ونحتاج إىل التعاون والتشارك مع املنظامت الوطنية من أجل القضايا
الوطنية ..ووضع البالد يح ّتم االلتقاء أكرث فأكرث إلنقاذ البالد».
وأكّد عىل أن يكون النقابيون عىل موعد مع التاريخ ملا فيه خري
منظمتهم وخري تونس.

األخ صالح جالل مقرر للهيئة الوطنية للنظام الداخيل

من مواليد  13سبتمرب  1954ينتمي إىل قطاع الفالحة
أول انخراط سنة  1973أول مسؤولية عضوية نقابة
أساسية سنة  1976وآخر مسؤولية عضوية اللجنة
الوطنية للنظام الداخيل.

األخ العريب اليعقويب مقرر للهيئة الوطنية
للنظام الداخيل
ينتمي إىل قطاع السكك الحديدية
ولد يف  22ديسمرب  1962أول مسؤولية نقابية عام
 1994وآخر مسؤولية هي الكتابة العامة للجامعة
العامة للسكك الحديدية.

مح ّمد حل ّيم عضو يف الهيئة الوطنية للنظام الداخيل
ولد محمد حليم يف  31جويلية  ،1953وكان له اول انخراط
يف االتحاد العام التونيس للشغل سنة  .1976تحمل اول
مسؤولية نقابية ضمن النقابة االساسية للتعليم االسايس
بالرديف .ثم اصبح كاتبا عاما للنقابة األساسية للتعليم
األسايس باملتلوي لـ 3دورات متتالية .وسنة  2001وقع
انتخابه عضوا يف النقابة العامة للتعليم االسايس وكذلك
عضوا للنقابة الجهوية للتعليم االسايس بأريانة.
تح ّمل املسؤولية يف النقابة العامة للتعليم االسايس ل4
دورات متتالية (من  2001اىل  )2017تحمل مسؤولية
الكتابة العامة للنقابة العامة للتعليم االسايس إثر انتخاب
املرحوم االخ املنصف الزاهي عضوا يف املكتب التنفيذي
لالتحاد العام التونيس للشغل سنة  .2007ووقع انتخابه
امينا عاما مساعدا التحاد املعلمني العرب ممثّال للنقابة العامة للتعليم االسايس لـ  3دورات متتالية..
ثم انتخب يف املؤمتر العادي لإلتحاد العام التونيس للشغل سنة  2012عضوا باللجنة الوطن ّية للنظام
الداخيل .واعيد انتخابه يف املؤمتر األخري عضوا يف الهيئة الوطن ّية للنظام الداخيل.

سنية الفطحيل عضو يف الهيئة الوطنية
للنظام الداخيل

أصيلة تونس ،ممثلة لقطاع السلك املشرتك للتعليم
العايل ،تحملت أول مسؤولية نقابية كعضو للنقابة
العامة الساتذة السلك املشرتك للتعليم العايل سنة
 .2012ثم تم انتخابها يف نوفمرب من سنة 2018
كاتبة عامة بالجامعة العامة الساتذة السلك املشرتك
واستمرت يف االضطالع بهذه املهمة النقابية اىل حني
انتخابها يف املؤمتر األخري بصفاقس عضوا يف الهيئة
الوطنية للنظام الداخيل.

مراد احمودة عضو يف الهيئة الوطنية
للنظام الداخيل
ولد مراد احمودة بتونس  8فيفري  1968وكان أول انخراط له يف االتحاد العام التونيس للشغل
سنة  .1998كلف احمودة بأول مهمة نقابية ككاتب عام مساعد للنقابة األساسية للتكوين
املستمر والرتقية املهنية سنة  .2001ثم استمر يف هذه املهمة بالتوازي مع مهمة نقابية استمرت
لدورتني صلب الجامعة العامة للتكوين املهني والتشغيل .ثم كلف مرة أخرى مبهمة كاتب عام
للنقابة االساسية للتكوين املستمر اىل حني انتخابه يف املؤمتر األخري عضوا يف الهيئة الوطنية
للنظام الداخيل.

الله أكرب
انتقلت إىل جوار ربها املغفور لها
مسعودة الزنايدي
جدّ ة زميلنا ناجي الخشناوي وإثر هذا املصاب الجلل تتقدّ م
املوسعة لجريدة الشعب بأح ّر التعازي راجية من املوىل
األرسة ّ
ع ّز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فراديس
جنانه.
رحمها الله رحمة واسعة وب ّرد ثراها ورزق أهلها وذويها جميل
الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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بعد مؤتمر صفاقس

االتحاد لم يكن يوما أشخاصا بقدر ما هو أفكار وإرادة
املؤمتر  25العادي لالتحاد
العام التونيس للشغل دارت
أشغاله أيام  16و 17و18
فيفري  2022مبدينة صفاقس
املناضلة ،مؤمتر استثنايئ
يف ظرف صحي واقتصادي
وسيايس استثنايئ ،مع العديد
من التحديات األخرى التي
سبقت قرار انعقاده ورافقت
اللحظات األخرية للتحضري له.
الكثري من الحرب قد سال قبيل انعقاده من عدمه واألكرث من الكالم الذي قيل يف ذلك هو ذلك الكم
الهائل من التشكيك والشيطنة سواء من املرتبّصني أو من النريان الصديقة...لن نرسد بكائية الخوض
يف املطبخ الداخيل هنا وال يُزعجنا اختالف اإلخوة داخل البيت الواحد بقدر ما أثار انتباهنا ق ّوة
الدميقراطية بني املؤمترين املشاركني يف هذا املؤمتر ،فمنهم من ساند هذا املؤمتر عن قناعات ذاتية
وهذا طبيعي ويف مكانه وزمنه وسياقه الطبيعي ،ومنهم من رفض وخالف وقال كلمته بكل حريّة
وبكل صدق وبكل مح ّبة وبكل دميقراطية وبكل موضوعية وبكل تج ّرد وحل من اتهامات التبعية
العمياء ،واالنحياز األبكم...نعم يا سادة إنها خيمة حشّ اد العظيم ،فأينام ُوجِ دَ ت النقابة ُوجِ دَ ت
الح ّريات ،وحرضت الحقوق وإن لَهذا من قبيل عدم االنسحاب والهروب إىل األمام وإقصاء الذات،
بل املشاركة وإنجاح املسار مع اإلصداح بكلمة حق تختزل موقفًا مماّ حدث ووقع وصار دون التخيل
عن الدور والواجب واملسؤولية.
أحيي كل املؤمترين والضيوف وأه ّنئ املكتب التنفيذي املنتخب وأدعو كل النقابيات والنقابيني بكل
حب ولطف إىل االلتفاف حول منظمتنا العريقة فتونس يف أمس الحاجة لخرباتهم ولوحدتهم فيكفينا
فخ ًرا واعتزازا صمود هيكلنا النقايب يف وجه املعتدين واملشككني والظالميني والليبرياليني واملتآمرين
ف ُعذ ًرا يا رفاق فالقناعات تُب َنى عىل املوضوعية واملعقولية وال طائل من التعامل يف هكذا ظروف
بالعاطفة والشاعرية املفرطة!
استدعت الرضورة عرب إكراهات وإرهاصات املرحلة إىل وجوبية مواصلة املكتب التنفيذي لالتحاد
العام التونيس للشغل مهامه وبرتكيبة رافقت املحطات الوطنية األخرية طيلة خمس سنوات منقضية،
أين املشكل؟ برامج واتفاقيات ومشاريع إصالحات معلّقة سهر عىل إعدادها وصياغتها رجال ونساء
وكفاءات و ِخ رْ َبات هم أدرى بأدق جزئياتها وبكل تفاصيلها وبالتحديات والعراقيل التي قد تعرتضها
جاهزين لكل إجابة عن كل محاولة لتعطيلها ،وهم مدركني كل اإلدراك لجسامة املسؤولية ودقّة
املرحلة فكان اختيارهم ملواصلة مسك املِ ْق َو ْد والسهر عىل قيادة القاطرة ُمك َر ِهني ال أبطال غري
ُم ْع َت ِدين عىل الدميقراطية وح ّرية واستقاللية االختيار داخل الخيمة بل متمسكني باستقاللية القرار
داخلها .ولن تكون هذه الخطوة استثنا ًء ونشازًا وبدعة ابتكرها نظام دكتاتوري أو تنظيم انقاليب كام
رسف يف تلكم األوصاف فيذهب إىل ما أبعد من ذلك ،يف حني أنه ينىس أو يتناىس
يدّ عي البعض ويُ ِ
أن األغلبية املطلقة لهذا املكتب التنفيذي هم وهن من أبناء وبنات البطحاء منذ زمنٍ بعيد ،وهم
وهن من أبناء وبنات الحركات والقطاعات الوطنية الحداثية الدميقراطية وقد بلغوا ما بلغوه من
مسؤوليات صلب املركزية النقابية عرب مؤمترات وانتخابات محلية فجهوية فمركزية ومل يقع تعيينهم
أو تنصيبهم بصفة ُمسقَطة .وال يمُ كن بأي حال من األحوال ال ُحكم املُس َبق عىل األشخاص قبل النظر
يف النتائج ،فلننتظر النتائج ومن مثة يكون النقد والتفكري يف التغيري ،فكيف ميكننا تغيري مكتب
تنفيذي ناجع وناجح و ُمحقِّق لكل انتظارات القواعد والطبقة الشغّيلة مبكتب تنفيذي مُماَ ثل قد
يجد صعوبات يف التعامل مع الظرف وامللفات قبل أن يتمكّن من اإلملام بخيوط ومط ّبات املرحلة
سيدفع بنا إىل خسارة الكثري والكثري من الوقت.
ُ
مماّ
االتحاد العام التونيس للشغل مل يكن يو ًما أشخاصا بقدر ما هو أفكار وإرادة وافتكاك استحقاقات
عماّ لية بالفكر والساعد .فليلتف الجميع حول منظّمتنا العريقة ولنرتك االختالف يف وجهات النظر
جان ًبا ولنعمل عىل ملّ الشمل واملساعدة بالفكرة واملساندة والدعم بشتى الطرق حتى ندفع باملكتب
التنفيذي الجديد إىل تحقيق الغاية والهدف من العمل النقايب ،مع رضورة ووجوبية وإلزامية
كل م ّنا يف زعزعة القلعة ومساعدة
ترك الخالفات واالختالفات إىل املطبخ الداخيل ،حتى ال يُسهِم ٌّ
املرتبّصني عىل النيل من وحدتنا وتضامننا عن قصد أو عن غري قصد.
* كامل زيان

اخلميس  24فيفري - 2022العدد 1683

المؤتمر  25لالتحاد

17

صور منترص العكرمي

18

المؤتمر  25لالتحاد

اخلميس  24فيفري - 2022العدد 1683

هوامش وصور من املؤتمر  25لالتحاد بصفاقس
إذا كان الب ّد من وقفة «تقييم» فا ّن الوقت قد حان للتوقف أمام افعال
مضت واخرى قادمة اذ من باب الرتابط بني االجيال ان نقف اليوم الخميس 24
فيفري  2022لنوجه تحية احرتام وتقدير لكل املؤمترين الذين حرضوا وتفاعلوا
ونقاشوا وانتقدوا عمل املكتب التنفيذي املتخيل بكل رصاحة وحب وبضمري
يستند إىل ما تحقق عىل امتداد سنوات من العمل النقايب يف الزمن الصعب
ويف زمن الكورونا خاصة ـ محطة املؤمتر  25ح ّملت املؤمترين مسؤولية وامانة
ا ّن اليشء أهم من «الوحدة» ملواجهة مصري املؤسسات املهددة ،مصري ان يعمل
الجميع يف االتحاد بقلب رجل واحد ـ وهو ما تعاهد عليه الجميع يف مؤمتر
صفاقس عىل امتداد أيام  16و 17و 18فيفري  2022وهي أيام انتهت برسعة
كبرية يف تالحم للجهود والرؤى لخدمة الصالح العام وتجاوز معوقات كثرية
حان وقت تجاوزها أل ّن الذي يو ّحد أكرب من الذي يفرق واالكيد ا ّن املحن تعلم
الدروس واالتحاد عرب تاريخه الطويل عايش أكرث من محنة وأزمة ،نقول هذا الن
القادم صعب والرهانات كبرية.
* رمزي الج ّباري

متابعة أدق التفاصيل
األخ نور الدين الطبويب كان طوال أيام املؤمتر يف مقدمة عدد من أعضاء املكتب
التنفيذي متابعا ألدق التفاصيل بدءا باإلعداد ونهاية بانعقاد الجلسات.
العوادني ال يكل وال يمل
األخ يوسف العوادين رئيس املؤمتر صرب ورابط طيلة اشغال املؤمتر وكان هو
االخر متابعا دقيقا لكل التفاصيل ،ال يكل وال ميل.
نقابيون جدد
كان املؤمتر فرصة مثينة الكتشاف عدد كبري من النقابيني الجدد .نشري عىل
سبيل املثال األخت زبيدة النقيب نائبة رئيس املؤمتر التي فاجأتنا بحسن تعاملها
مع كامريات التلفزيون
اعداد وتنظيم ومرافقة وارشاد
نقابيو جهة صفاقس وموظفو االتحاد الجهوي أبلوا البالء الحسن وقدموا جهدا
الفتا يف اإلعداد والتنظيم واملرافقة واإلرشاد وتذليل كل الصعاب.
موظفو اإلدارة يف املوعد
موظفو اإلدارة املركزية باالتحاد رابطوا بدورهم طوال أيام املؤمتر يسهرون عىل كل شاردة
وواردة وال يتأخرون يف الرد عىل أي طلب.
متابعة كل ردهات المؤتمر
جريدة الشعب الورقية والرقمية كانت ممثلة احسن متثيل حيث حرض جل صحافييها وموظفيها
اإلداريني والتقنيني كامل ردهات املؤمتر ونقلوا وقائعها برسعة.
عدد الخميس  17فيفري من الشعب الورقية يف أحسن حلّة ول ُيوزَّع عىل املؤمترين داخل قاعة
املؤمتر ويف النزل التي اقاموا فيها.
مؤسسات إعالمية حاضرة
الزمالء الصحافيون والتقنيون من عدة مؤسسات إذاعية وتلفزية تنقلوا من العاصمة وواكبوا
اشغال املؤمتر طيلة أيام املؤمتر وتابعوا اطوار العملية االنتخابية كاملة .مثال وحدة االرسال التلفزي
واالذاعي بصفاقس واكبت املؤمتر بصحافييها وتقنييها الذين كانوا حريصني عىل تقديم يد املساعدة
لزمالئهم كلام طلبوا ذلك.
حافالت على ذمة المؤتمرين
أسطول من الحافالت تم وضعه عىل ذمة املؤمترين لنقلهم من فنادق اإلقامة اىل قاعة املؤمتر
التي تبعد عن وسط مدينة صفاقس نحو  10كلم.
قاعات ومكاتب
القاعة التي احتضنت أشغال املؤمتر هي جزء من مركب ضخم اسمه «مركب مريم» كام يحتوي
عىل قاعات صغرى ومكاتب ومشارب ومطعم ويشغل عددا هاما من االعوان« .مركب مريم الذي
احتضن املؤمتر يقع تحديدا يف ضاحية ساقية الداير الشاملية ملدينة صفاقس عىل الطريق الجهوية
رقم  82الرابطة بني صفاقس واملهدية وبينهام مدن جبنيانة وملولش والشابة وقصور الساف.
اكتظاظ مروري شديد
تعاين مدينة صفاقس وضواحيها من اكتظاظ مروري شديد .واملالحظ ان البنية األساسية املتوفرة
ال تتناسب مع حجم النشاط االقتصادي والتجاري الكبري الذي عرفت به املدينة وضواحيها .أسف
شديد عرب لنا عنه عدد كبري من املؤمترين ملا رأوا حجم القاممة املرتاكمة يف بعض شوارع وطرق
املدينة .صحيح انه الشتاء ولكن اكتشف املؤمترون ان سكان صفاقس مازالوا أوفياء لتقليد النوم
الباكر والنهوض الباكر منذ ساعات الصباح األوىل.
الدراجات النارية
تقليد آخر مل يتنازل عنه أهل صفاقس وهو استعامل الدراجات النارية التي رأينا منها أشكاال
وألوانا مختلفة .يا حرسة عىل «املوبيالت» الزرقاء ،هكذا قال لنا أحد الصفاقسية .الدراجات النارية
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يستعملها الكبار والصغار ،النساء والرجال ،تصلح لنقل
فرد أو اثنني ،ثالثة او حتى أربعة .كام تصلح لنقل السلع
والبضائع ولبعضها عربات مجرورة.
إتقان فن الخطابة
جل النقابيني ان مل نقل كلهم يحسنون الخطابة وخاصة
ّ
عندما يتحدثون عن مطالب قطاعاتهم او جهاتهم .أغلبهم
يرتجل ولكن كثريين يقرؤون املكتوب التزاما مبا وقع االتفاق
عليه.
فريق السالمة وفرض المراقبة
من األساليب التي وقع اعتامدها يف تنظيم الجلوس
بقاعة املؤمتر ،ان وقع تخصيص طاولة أو اثنتني أو ثالث
لكل جهة وذلك حسب حجمها.
ضامنا لسالمة املؤمتر واملؤمترين وكل الحارضين ،فرض
فريق السالمة املراقبة عىل الجميع مبناسبة كل عملية دخول.
 13نقابيا سحبوا ترشحاتهم
 13نقابيا سحبوا ترشحاتهم لعضوية املكتب التنفيذي
أثناء أشغال املؤمتر .وخالفا ملا ذهب إليه البعض ،فإن هؤالء
مل يفعلوا ذلك احتجاجا وإمنا يقينا منهم أن حظوظهم ضئيلة
جدا أمام القامئة الفائزة.
نعيمة الهاممي وكامل سعد عضوا القيادة املتخلية قدما
ترشحهام يف البداية ،لكنهام سحبا بعد تأكدهام من عدم
وجودهام يف القامئة الرسمية.
 2من أعضاء القيادة املغادرين تكلام ..واحد صفقوا له
والثاين صفقوا ضده
من أعضاء القيادة املغادرين ،اثنان فقط من  5تكلام
أمام املؤمترين ،واحد صفقوا له وودعوه أحسن توديع،
والثاين صفقوا ضده.
اعتماد لغة اإلشارة
بادرة جديرة بالتنويه والشكر وهي املتمثلة يف اعتامد
لغة اإلشارة املوجهة اىل ذوي االحتياجات خاصة يف الجلسة
االفتتاحية التي نقلت تلفزيا.
* جمعتها حياة الغامني
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أهيا اإلخوة ،أهيا الرفاق
نحن يف حرضة من قال يوم  10ديسمرب 2011
يف قاعة االساتذة «ارفعوا رؤوسكم وال ختافوا».
أكرث من أربعني سنة ما عدت يوما إىل ورقة الخاطب من
امامي ولكني أجد نفيس اليوم عاج ًزا دون ذلك أل ّن املوقف أكرب
من أن يحتمله الكالم املرتجل.
أيها االخوة ٬أيها الرفاق
توفيق املحفوظي ،ولد يف  15فيفري  ،1951زاول تعليمه
االبتدايئ بالرسس ،ثم التحق باملعهد الفني مبكرث ،وتعليمه العايل
بـ  9أفريل باملدرسة العليا لتكوين االساتذة املساعدين.
أيها اإلخوة ٬أيها الرفاق
توفيق املحفوظي أكرب من أي تأبني وأبلغ من أي قول عرفته
يف السبعينات باملعهد الفني بالقرصين بني قلّة من األساتذة
التونسيني وأغلبية ساحقة من الفرنسيني ،مد ّرسا ومربيا فاضال
حريص عىل تعليم أبناء
ج ّديا يحارب الجهل كام مل يحاربه أحد،
ٌ
الشعب العلوم والتكنولوجيا ،مرج ًعا لزمالئه ومؤطرا للمتخرجني
الجدد منهم ٬تزاملت معه يف معهد املنجي سليم بالكاف عىل
امتداد أكرث من  30سنة ،تربت عىل يديه أجيال وأجيال وم ْن من
مرب صارم رصام َة األب
الكاف ال يعرف األستاذ توفيق املحفوظيٍّ ،
تجاه ابنائه ولينّ لني العامل العارف رشس يف الدفاع عن املدرسة
العمومية محارب للسياسة التعليمية الالوطنية.
أيها اإلخوة ٬أيها الرفاق
عرفت توفيق املحفوظي املناضل النقايب والسيايس الذي مل
يتخلف يو ًما عن ساحة من ساحات النضال حتى يف أحلك الظروف
حني كان العمل النقايب محظورا وحني ت ّم السطو عىل املنظمة
الشغيلة فتح توفيق منزله لالحتجاجات لقطاعي الربيد والثانوي،
وتحمل املسؤولية النقابية يف نقابة التعليم التقني .كان توفيق
املحفوظي ثابتًا يف مواقفه وليّنا يف تعامله ال يخىش لومة الئم
يف قول الحق ،كان واضحا يف رؤيته ال يهادن وال

متابعات

يستكني وال يجامل
وال يسكت عن الحق،
هكذا عرفناه وهكذا
عرفه الجميع ،مل
يخش سطوة النظام
َ
ومل يتأخر عن مامرسة
رسي
العمل السيايس ال ّ
ومل يتوا َن عن متكني رفاقه من االجتامعات يف منزله يف زمن كان
يُخىش فيه من السري يف الشارع أحيانا.
أيها اإلخوة ٬أيها الرفاق
ناضل توفيق املحفوظي عىل كل الجهات وعمل يف النسيج
الجمعيايت وانخرط يف جمعية الهالل االحمر التونيس وجاب كثريا
من القرى واالماكن لالخذ بيد الفقراء واملهمشني وترأس جمعية
املنجي سليم الجمعية ذات الطابع الثقايف التعليمي الطالع
املدرسني والتالميذ عىل املناهج التعليمية الحديثة بفرنسا وغريها.
أيها اإلخوة ٬أيها الرفاق
مع هذا كلّه كان أبًا صال ًحا ،أنجز املعادلة بني النضال وتكوين
أرسة فاضلة قدم التضحيات الجسام من أجل أن يحصل أبناؤه
عىل املراتب العلمية العليا ويتواصل اليوم إشعاعهم يف الداخل
والخارج.
بهذا كله يغادرنا مك ّرما ونو ّدعه بخشوع ونعاهده بأنه لن
يتح ّول إىل مجرد ذكرى بل سيبقى حيّا كامنا فينا فوداعا أيها
األستاذ وودا ًعا أيها املناضل وودا ًعا أيها الرفيق وودا ًعا أيها األب.
الوداع يا من اختزلت ه ّم الوطن .الوداع يا من حملت مطامح
الس ِكينة ولنفسك الطأمنينة.
الشعب ،لروحك َّ
* عامر الفارحي (نقايب)

االتحاد الجهوي للشغل بالكاف
يؤبن املرحوم توفيق املحفوظي
نقف أمام هذا املصاب الجلل الذي أ ْدمى قلوبنا.
نقف اليوم لنو ّدع رفيق الدرب الذي يع ّز علينا فراقه ٬ووجداننا
بعده عدم ٬فيا أخًا مل تلده أمي إن العني لتدمع وإن القلب ليخشع
وإنّا بفراقك يا رفيقنا توفيق املحفوظي ملحزونون.
أيها الراحل العزيز
منذ يوم  15فيفري  1951انبلح فجر عمرك يف قرية األربص
األصيلة ونشأت يف ربوعها الفيحاء يحدوك طموح التحصيل العلمي
فكنت تش ّد الرحال وتجوب اآلفاق تنهل من ينابيع العلم واملعرفة
زادك وز ّوادك أصالة االنتامء وفخر املقاومة وطموح ال ينضب
معينه ،اىل أن تخرجت أستاذا فآمنت باملدرسة العمومية و ُذدْتَ
عن حياضها طوال حياتك وأصبحت يف عيون تالميذك وأصدقائك
ورفاقك منار ًة تهدي أبناء شعبك إىل ب ّر العلم ديدنك تنوير العقول
قي بها ،وكاب ْدت املشقّة بني معاهد قابس وقفصة والكاف
وال ّر ّ
فكنت شمعة تحرتق لتنري دروب أبنائك التالميذ جيال بعد جيل
فحملت األمانة بإخالص وكنت ج ْدول عطاء وتضحية ونه ًرا متدفّقا
حبّا لعملك.
يا رفيقنا يا من ملكت من القلوب أع ّزها .رحيلك وج ٌع فكيف
لنا أن نكابر عىل حزن الرحيل؟ وكيف لنا أن نع ّزي انفسنا فيك؟
لقد كان الرفيق توفيق املحفوظي مناضال وطنيا دميقراطيا
قابضا عىل الجمر وواقفا عىل خطوط النار ال يأبه بسجن أو مبعتقل
أو تعذيب وترشيد ،مناضال وطنيا دميقراطيا منحازًا ألبناء شعبه
ومنترصا للتحرر الوطني واالنعتاق االجتامعي ومناضال أمميّا
فكانت كل قلوب الناس جنس ّيته.
كام اختار الفقيد توفيق املحفوظي عن وعي وبإرادة ال تفل
أن يؤسس وثلة من رفاقه الوطنيني يف الثامنينات ،النقابة الجهوية
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املوحدة للتعليم الثانوي فكان علَام من أعالمها ورائدا من قطاعه
وحرص دوما أن يكون يف مقدمة معارك العامل ونصريا للطّبقة
العاملة ٬فهو نقايب ف ّذ متشبع بالقيم الوطنية واالجتامعية والتقدمية
لالتحاد العام التونيس للشغل.
محل تقدير الجميع
وقد أ ّهلته هذه املسرية الناصعة أن يكون ّ
واحرتامهم وأن يكون رفيقا يج ّمع وال يفرق وصوت حكمة تخ ّر
له الجبابرة ساجدين ومثاال ي ْحتذى يف الشهامة والوفاء والصدق
واإليثار ودماثة األخالق.
آ ٍه رفيقَنا
لقد غ ّيبك املوت جسدا ولك ّنك ستبقى يف سويداء قلوبنا ما
وستظل بنضالك ومآثرك
ّ
بقينا عىل قيد الحياة وعهدا لن ننساك
وسريتك نبرْ ًاسا وق ْدو ًة لنا ،فن ْم قرير العني النك خالد فيام ناضلت
ستظل خفّاقة يف
ّ
وعملت وق ّدمت وضحيت وألن ال ّراية الح ْمراء
أيادي رفاقك فلن تهوى بعدك أبد ال ّدهر.
أيّها الزوج الذي تسكن إليه النفس ،أيها األب الذي يلملم
الجراح ويزرع األمل يف عيون أبنائه فن ْع َم الزوج أنت ون ْع َم األب
أنت ،ون ْع َم الرفيق أنت .ها نحن نو ّدعك ونع ّزي عائلتك وأهلك
وأبناء جهتك ونع ّزي كل أصدقائك وكل النقابيني والعائلة الوطنية
الدميقراطية .إنّنا نودعك إىل مثواك األخري مكلومني ،لقد تر ّجلت أيّها
يأفل.
الفارس النبيل لكن نج َمك لن َ
فوداعا أيّها الرفيق الجميل يا ص ّف َّينا ويا شقيق الروح وصربا
ملراد الله فإنه خري
وكل يشء عنده ُمس ّمى.
ولله ما أعطى وله ما أخذ ّ
وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

بالتلميح والترصيح

الخصوصية والكونية

* بقلم :لطفي املاكني

تكشف يف أحيان كثرية عديد الدراسات املعتد بها عن التنوع
الثقايف ألي مجتمع والذي يبقى دامئا مصدر اضافة واثراء يعكس
عمق الرتابط االنساين من خالل حركة الهجرة باالتجاهني ال كام
ينظر إليه اليوم من قبل البعض عىل أنّه باتجاه واحد وتلك الحركة
هي التي ع ّززت األخذ بالتجارب والعادات والتقاليد لتصبح يف
مرتسخة يف حدود جغرافية معيّنة بل يجوز القول أنّها
مرحلة الحقة ّ
رديفا ملختلف الرتاكامت الحضارية املتع ّددة .وال ينفي ذلك التن ّوع
وتلك املرتاكامت أن تفرض عىل ذلك املوقع الجغرايف خصوصيات
أهله لتعرف الحقا كسمة متوارثة من قبل األجيال املتعاقبة تلزم
باملحافظة عليها لضامن دميومتها واستمرارها مع أن كل ذلك ال
يعني اإلنغالق أو اعتبار تلك الخصوصيات لها منزلة «املقدس»
الذي ال يأتيه التالقح من أي رياح ترمي للتطور والتغيري.
من ذلك املنطلق حرصت أغلب املجتمعات عىل اعتبار تلك
الخصوصيات مصدر التشبّث باملوقع الجغرايف الحاضن لها أي
الدفاع عنهام أل ّن الواحد منهام رديفا لآلخر ومن هنا تواتر الحديث
عن اإلنتامء وتجذيره وتع ّددت النظريات حيث تع ّمق املختصون
يف تحليل منطلقاتها وآليات تجديرها بني رشائح املجتمع وأساسا
الناشئة املحمول عليها يف املستقبل حفظها االّ أ ّن مابات يطرحا
اليوم مع املتغيرّ ت الحاصلة يف الرقعة الكونية سلبا أو ايجابا حيث
ظل
مل تعد حركة التنقل سهلة ان مل نقل محدودة أو معدومة يف ّ
األصوات املنادية بوضع املزيد من الحواجز وبالتايل ال تريد ان تسمع
االّ ما تقوله وأن ال ترى االّ صورها باأللوان الجذّابة للتلفزيونات
ليصبح الوصول اىل عاملها «الفردوس» غاية املنى تلهي أصحابها عن
مخاطرها وأهوالها وعواقبها.
ومبا أ ّن نجاح تلك املغامرات يبقى مرتهنا لعديد العوامل فإ ّن
كل ما يش ّد غالبية الشباب املنبهر مبا ينعم به
املخيال يختزن ّ
اآلخر من رفاه وعيش رغيد وهي حقيقة ال تقدر نفوس اليافعني
الطامحني والحاملني عىل مقاومتها وهي تعاين صنوف الحرمان
وقلّة الحيلة وتبدو وعىل درجة عالية من االستعداد والقبول بكل
ما يختزنه املخيال الشخيص املشحون مبا يروج من صور مرتاكمة
يف املخيال املجتمعي أي أ ّن االرتكان اىل التمثالت التي تعيل من
شأن ثقافة اآلخر تطغى عىل خصوصياته املشار إليها بداية بل أ ّن
املباهج التي يرنو إليها وهو غري مالم عىل ذلك نظرا للصعوبات
التي يعاين منها داخل مجتمعه هي التي تش ّده اىل ذلك النموذج
املفضل لديه اي ان النموذج املتوارث داخل مجتمعه ما عاد يغريه
ومن هذا انطلقت الدراسات والبحوث واملقاربات بغرض إعادة
تلك النفوس التواقة اىل مدرها املتوازن وهذا التوازن خاضع للنقاش
أل ّن كل طرف له رؤية وتفسريه حيث ال تعترب األجيال الشابة أ ّن
التشبّه باآلخر (املتمعن يف الشارع يالحظ ذلك بكل يرس) ال يعني
متخل عن خصوصياته أو هو بحسب ذهنيته غري مجرب ان يلتزم
أنّه ّ
يظل
مبا ق ّرره غريه يف وقت وزمن مغاير لعرصه كام أنّه غري مجرب ان ّ
حبيس دائرة متنعه من التحليق يف فضاء أحالمه املرتسم يف مخيال
أوسع من تلك الدائرة الضيّقة واملوروث الذي يراه متكلسا ومكبال
لرغبته يف أن يكون مثل اآلخر املنطلق دون موانع وضمن اطار
يصغي اىل تطلعاته بل يسعى لتكريسها عىل أرض الواقع بعيدا عن
الشعارات الجوفاء التي استبلهت الكثري من الشعوب وأغرقتها يف
التم ّني يف حني أ ّن الدنيا تؤخذ بالجهد والعمل واملحاولة املتك ّررة
للخروج من الضيم وضنك العيش.
ان ما يطرح اليوم وبأكرث إلحاح هو كيفية املوازنة بني تحقيق
تلك األمنيات واملحافظة عىل الخصوصيات وال أعتقد أ ّن املطلع عىل
التوصل اىل تلك املوازنة أل ّن األمر هو
هذه االشكالية ال يق ّر بصعوبة ّ
تجديف ض ّد تيار قوى الغلبة فيه لآلخر املتم ّيز واملهيمن ألنّه يف
بحبوحة من العيش.
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سرحان الناصري رئيس التحالف من أجل تونس

* حوار :ناجح مبارك

اكتمال تصحيح املسار يتم ّ
بحل هيئتي االنتخابات والسمعي البصري
يستعد حزب التحالف من أجل تونس إىل عقد مجلسه الوطني خالل شهر مارس القادم وذلك لتوضيح الرؤية من امللفات السياسية واالقتصادية
واالجتامعية املطروحة وهو الذي جدد قياداته الشبابية يف الجهات الداخلية استعدادا النتخابات آخر ديسمرب  ،2022واختارت قيادة الحزب
املساندة النقدية ملسار  25جويلية مع تقديم عدة مقرتحات إلصالح األوضاع االقتصادية والتأكيد عىل رضورة حوار رئيس الجمهورية قيس
سعيد مع املنظامت الوطنية واألحزاب التي مل تتورط يف منظومة  24جويلية ،مبا يدعم االستشارة الوطنية االلكرتونية التي تتواصل اإلجابة عن
أسئلتها إىل يوم  20مارس وميكن االستئناس بها لتوضيح الخيارات السياسية والتنموية املقبلة .ويصنف املكتب السيايس للحزب يف خانة االحزاب
الدميقراطية االجتامعية .عن رؤى هذا الهيكل السيايس وتصوراته للمرحلة القادمة كان هذا الحوار مع رئيسه رسحان النارصي.
محل مالحقات قضائية بعد أن تم
حل املجلس األعىل اآلن سيكون ّ
* الجدل متواصل حول ّ
للقضاء كيف تنظر إىل أفق عمل املجلس األعىل االستامع ألقوال األستاذ رضا الرداوي عضو هيئة
الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد
املؤقت يف زخم تحركات القضاة؟
 أعتقد أن إصالح البالد اقتصاديا واجتامعيا الرباهمي.حل الهيئة
* دعوتم خالل ترصيح إذاعي إىل ّ
حل املجلس األعىل للقضاء وكان هذا
تطلب ّ
مطلبنا منذ بداية مسار تصحيح األوضاع الذي العليا املستقلة لالنتخابات هل يدخل ذلك
اتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد وقد حاور يف سياق اإلصالح السيايس واإلعداد ملرحلة
أعضاء املجلس ومل يقوموا بأي نقد ذايت إىل أن جديدة؟
 أعتقد أن الهيئة العليا املستقلة لالنتخاباتحل هذا الهيكل واملؤسف أنني استمعت
ت ّم ّ
املنحل مل تكن مستقلة وعدة شبهات من أحزاب تحوم
ّ
لترصيح رئيس املجلس األعىل للقضاء
والذي أكد أنه مستغرب من دوام قضية حولها ومنها ما رصح به هيكل امليك عن حركة
الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الرباهمي تسع الشعب والذي أكد ان الهيئة أسقطت عدة
سنوات وهي ترتنح بني قضاة التحقيق وخاصة نواب نجحوا عن قامئاتهم والهيئة كانت رهينة
القايض بشري العكرمي فلامذا مل يتحرك عندما مثل املجلس األعىل للقضاء أمل تتم املصادقة
البت فيها؟ عليها ضمن املحاصصات الحزبية مثل املجلس
كان عىل رأس املجلس للترسيع يف ّ
أعتقد ان التسويف يف قضية الشهيدين االعىل للقضاء؟ أمل يكن عدد مه ّم من املراقبني
الرباهمي وبلعيد وطول مسار التقايض من أتباع حركة النهضة يف املناطق والدوائر
االنتخابية خارج الحدود؟ أمل
ِ
ميض أحد أعضائها وكان يف خالف
حوار الرئيس مع املنظمات وهذه األحزاب مع نبيل بفون رئيس الهيئة عىل
عريضة ضد إجراءات الرئيس
ضروري ولن نجلس مع عرّاب الخراب
قيس سعيد ومل يتمسك بواجب
التحفظ والحياد؟ فلنفرتض
والتغايض عن قضايا الفساد والقضايا االرهابية ترشح عدد من أتباع الرئيس لالنتخابات فامذا
التي ذهبت بأرواح عدد من شهداء املؤسسة سيكون موقف العضو املحايد جدا؟ أعتقد أن
حل الهيئة العليا املستقلة
االمنية والعسكرية يطرح أكرث من سؤال حول دعوة األحزاب اىل ّ
مآل القضايا ومدى تتدخل أطراف سياسية لالنتخابات دعوة وجيهة.
* ولكن الهيئة العليا املستقلة للسمعي
كانت تسيطر عىل املجلس وكان لها أعوانها
البرصي قامت بدورها يف حدود املمكن...
وبيادقها يف القضاء مع عدم كشف الحقيقة.
 قانونيا هذه الهيئة تجاوزت صالحياتها* هل تقصد أحزابا حاكمة قبل  25جويلية ورئيسها مل يس ّد الشغورات بعد أن استقال منها
عدد من األساتذه الجامعيني وجميعنا يعلم
وما هي مقاصدها من ذلك؟
 الجميع يعلم ابتداء من القضاة أنفسهم أسباب تلك االستقاالت وما راج عن أعضائهاواملحامني والحقوقيني أن نور الدين البحريي وزمنيا ت ّم تجاوز املدة وال ب ّد من انتخابات
كان الرأس املدبر واملدمر للقضاء من خالل جديدة مع التدقيق يف مصاريفها وآليات
العزل والتعيينات بالوالءات وخدمة مصالح الترصف يف مواردها املتأتية أساسا من الدولة،
حركة النهضة والغريب أن جمعية القضاة مل وأعتقد أن هيئة السمعي البرصي تحركت يف
تدافع حينها عن القضاة املعزولني ومنهم من الوقت البديل التخاذ قرارات ضد الزيتونة
تويف من هول التنكيل به والحال أن الجمعية وقناة نسمة وأمام أنظار الهيئة ت ّم ما ت ّم من
اآلن وضعت مع أعضاء املجلس املنحل اليد يف توظيف لإلعالم واملال السيايس لتوجيه الناخبني
اليد مع ما يسمى «مواطنون ضد االنقالب» والتأثري عليهم ولهذه األسباب وأخرى الب ّد من
حل الهيئة والبحث يف آليات إصالحها وإصالح
ّ
وهي التي تدعو إىل االستقاللية عن كل
األحزاب واملنظامت ،لقد كان املجلس األعىل اإلعالم عموما.
* طالبتم يف اجتامع مكتبكم السيايس بتجميد
للقضاء رهينة يف يد راشد الغنويش للتغطية
عىل الجرائم املالية والسياسية التي ارتكبها وهو نشاط حركة النهضة وقلب تونس ما هي

املستندات والحجج التي اعتمدوها
يف هذا الظرف بالذات؟
 هذه أحزاب بُنيت عىل تضليلالناخبني باملال الفاسد واللوبّينغ
والقضاء الذي تحرر من سيطرة حركة
النهضة بدأ بالنظر يف القضايا العالقة
ويف تقرير دائرة املحاسبات ونحن
يف التحالف من أجل تونس طالبنا
بتجميد نشاط حزب حركة النهضة
للخوض يف ضبط اإلصالحات السياسية املنتظرة
البت القضايئ يف
وقلب تونس أساسا يف انتظار ّ
قبل الذهاب إىل انتخابات نزيهة وشفافة كام
امللفات العالقة ،هذا إضافة اىل القضايا املتعلقة
نريدها واألحزاب املعنية هي أحزاب مل تتورط
برئيس حركة النهضة والخاصة بتبييض األموال
يف منظومة  24جويلية.
والضلوع السيايس يف اغتيال الشهيدين محمد
* تؤثر مسألة عدم االستقرار السيايس عىل
الرباهمي وشكري بلعيد وت ّم االستامع لشكوى
الوضع االقتصادي واالجتامعي وهذا ما يعوق
مقدمة من هيئة الدفاع عن الشهيدين ،كام أنه
التوافق مع صندوق النقد الدويل فام هي
ال ب ّد من فتح تحقيق يف قضية اللوبّينغ ،كل
املآالت يف نظركم؟
هذا يؤيد مسار مطالبتنا بتجميد نشاط حزب
 السبيل الوحيد هو يف التوافق بني الحكومةحركة النهضة وحليفها قلب تونس.
* نأيت إىل االستشارة الوطنية
االلكرتونية ٬ملاذا تعرثت وهل
مجلس القضاء كان رهينة للتسرت
كانت موجهة يف أسئلتها وهل
على الجرائم املالية واالغتياالت السياسيّة
هي البديل عن الحوار؟
 أصدحنا برأينا يف خصوصاالستشارة من قبل أن تبدأ وهي
واملنظامت الوطنية عىل خارطة طريق أساسها
يف مرحلة التجريب التقني ألنه ال ميكنها أن متس
عملية إصالح حقيقية ملا ميكن إصالحه وبطريقة
كل الرشائح يف الجهات الداخلية واالرياف ثم
مل االنتظار والوعود وال
مستعجلة ألن املواطن ّ
وكام أكد رئيس الجمهورية ،متت عرقلة املرشوع
ب ّد من خطة بديلة للذهاب إىل محاورة مسؤويل
من عدة أطراف وعن مدى توجيه االسئلة فقد
صندوق النقد الدويل ،والتعجيل باإلصالحات
كان ذلك رضوريا لحرص التوجه العام نحو
املوجعة التي ال ب ّد منها ولكن بكلفة أقل عىل
بلورة قانون انتخايب جديد يخدم تونس وشعبها
األجري واملواطن ،مع رضورة البحث عن مصادر
وناخبيها وال يخدم مصالح األحزاب الفاسدة
أخرى لتمويل امليزانية ومتويل املشاريع الصغرى
واملفسدة ،وكان موقفنا ثابتا يف هذه املسائل
واملتوسطة مع دفع التعاون مع الدول الصديقة
املتعلقة بإعادة تصور نظام الحكم ،والقانون
والشقيقة ،عىل أن توضح الحكومة رؤيتها أوال
االنتخايب ومنوال التنمية ونحن ندعو كحزب
للناس قصد طأمنتهم عىل مستقبلهم القريب.
دميقراطي اجتامعي إىل تغيري املنوال من أجل
* ما املنتظر من انعقاد املجلس الوطني
عدالة بني الجهات ودفع االستثامر للحد من
للحزب خالل األيام املقبلة؟
البطالة واالهتامم باألُجراء والطبقات املسحوقة.
 انعقاد املجلس الوطني لحزب التحالف منمن ناحية أخرى ال نعترب يف حزب التحالف من
أجل تونس حدث مه ّم يف تجربة الحزب الشاب
أجل تونس أن االستشارة االلكرتونية الوطنية
والفتي ونسعى بالتوازي مع تركيز وتجديد
عىل أهمية مآالتها ال ميكن أن تكون بديال عن
املكاتب الجهوية إىل ضبط رؤى الحزب ال
الحوار املنتظر من زمن مع املنظامت الوطنية
السياسية فقط بل االقتصادية واالجتامعية
وعىل رأسها االتحاد العام التونيس للشغل
كحزب دميقراطي اجتامعي والنقاشات بدأت
واالتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات
من خالل مواقع الحزب االلكرتونية حتى قبل
التقليدية لضبط تصور عام أويل للخروج من
ضبط موعد املجلس الوطني.
األزمة االقتصادية واالجتامعية ثم األحزاب
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متابعات

الجامعيون يطالبون بتطهري وزارة التعليم العالي وإعالء سلطة الحقوق

* حاتم النقاطي (جامعي وكاتب)

لقد سبق للفيلسوف األملاين «كارل ماركس» يف القرن التاسع عرش أن أخرب اإلنسانية بأن التاريخ
ال يفهم اال ضمن مادية تاريخية جدليتها مامرسة واقعية من فعل االنسان تسري اىل األمام وتبنى
عىل تراكم يحركه االقتصاد فينعكس رضورة عىل الفكر وما ينتجه من وعي فتتغري بناء عليه عالقة
االفراد بالواقع و منتجاته يف شتى املجاالت االقتصادية واالجتامعية والثقافية والسياسية ،لذلك كان
الوعي بالسيايس يتجه أبدا نحو األمام حامية له من كل ثبات .ومل يكن السيايس يف تونس مبعزل
عن التوق نحو التغيري ألن الشباب كمكون أسايس لطبقة مهمشة ضجر من الخصاصة واملعاناة
والبطالة وتواصل االزمة الخانقة يف مجاالت االقتصاد واملجتمع والسياسة فتحرك يف  25جويلية
 2021ليطالب بتغيري املوجود .غري أ ّن هذا الحراك الشعبي واجه معيقات عدة منها ما هو سيايس
خارجي أقحم نفسه يف ما ال يعنيه من خيارات سياسية خاصة بتوجهاتنا ،ومنها ما هو داخيل متثل
يف معارضة السلطة السياسية الحزبية املستبعدة شعبيا من الحكم لفسادها .كام كان لضعف أداء
بعض الوزارات للمرشوع السيايس االصالحي للرئيس أثره عىل املواطنني فأعلن عدد من الخاصة
والعامة عن رغبتهم يف ترسيع االصالح والتطهري إلرجاع الدولة واملسارعة باالنقاذ بلوغا للعدل
واإلنصاف وإعالء لقيم الثورة التونسية وصوت شبابها املطالب بالشغل والحرية والكرامة الوطنية..

الشعب واملطالبة بالتطهري واملحاسبة
هكذا أراد الشعب بعد  25جويلية  2021التوجه
بحل الربملان وسقوط الحكومة
نحو التغيري فنادى ّ
ومحاسبة الفاسدين يف شتى القطاعات واملجاالت.
لقد تطور هذا التغيري ليتجه الحقا نحو املطالبة
بتطهري مؤسسات الدولة التى نخرها فساد املنظومة
السياسية السابقة التي دمرت االقتصاد واملجتمع
وتناست حقوق الشعب من الفقراء واملظلومني ألكرث
من عرش سنوات .كام نادى أيضا باصالح القضاء وهيئة
مكافحة الفساد رغبة منه يف بناء سلطة الحقوق بدل
سلطة الفساد .هكذا يريد األحرار تحرير البالد من
عصابات السوء ومن سيادة االيديولوجيا واملنفعة
والقرابة وشيوع قوانني الريع بدل خدمة الصالح
العام ،شعب اختار املطالبة بتأسيس ترشيعات
هدفها اإلصالح وإنقاذ البالد من الخراب.
وزارة التعليم العايل ورضورة االلتحاق باالصالح
سيدي الرئيس :بعد 25جويلية  2021أعلنتم عن
جملة من اإلجراءات السياسية قوامها الوفاء ملطالب
الثورة يف الشغل والحرية والكرامة ،كام وعدتم
بالقطع مع سوء متشيات املايض يف ادارة املرفق العام،
وتحسني معيشة املواطنني ونرش ثقافة الجودة وقيم
العدل واالنصاف ومحاسبة الفاسدين ..لقد الحظ
املواطنون األداء املتفاوت لهذه السياسة بني الوزارات

واختالف الحرص عىل حسن التطبيق
من ادارة اىل أخرى يف التعامل مع هذه التوجهات .لقد
سعت بعض الوزارات اىل جدية التعامل مع مشاغل
املواطن مثل التجارة واملالية والصحة والدفاع .هي
محاوالت للوفاء للتوجهات السياسية العامة للدولة
ولخيارات الحكومة الرئاسية وذلك القناع املواطنني
بصحة اختياراتها ووجودها يف القرب ويف عمق الرغبة
يف االصالح وخدمة املواطن لبلوغ العدل واالنصاف٬
غري أن بعض الوزارات كوزارة التعليم العايل مل تدرك
بعد أن املسؤولية تكليف جدي روحها االنفتاح عىل
مشاغل الناس وانتهاج سياسات واضحة وشفافة يف
حل معضالت الجامعيني يف مجاالت البحث والتعليم
لالرتقاء باالداء السيايس اىل دفة الحكم الرشيد.
بعد أكرث من مائة يوم عىل تكوين حكومة الرئيس
مازال الجامعيون يعيشون عىل أمل أن يبدأ بتطهري
الوزارة من عدد من املجموعات السياسية املعلومة
والتي متكنت بعدد من االدارات العامة بها فعطلت
لسنوات الحقوق وأغلقت التحقيق يف بعض امللفات
التي أذن بها من سبق من الوزراء كـ«الوزير سليم
شورى جوان  ،»2020وأعلنت االنتقاء يف تعاملها مع
الجامعيني املتظلمني من بارونات الفساد االداري
والبيداغوجي املثبت بأحكام القضاء وببالغات
الهيئات ذات االختصاص .وزارة عملت لسنوات

اليوم العالمي للعدالة االجتماعية

خلت عىل تثمني جهود أهل القرىب والتابعني لها
وسط صمت مرعب من بعض كبار املسؤولني داخل
أروقتها تجاه مطالب املختلفني عنها يف االنتامء الحزيب
والفكري خارقة بذلك مبدأ املساواة يف التعامل بينها
وبني الجامعيني..
فمتى تلتحق وزارة التعليم العايل بثقافة العدل
واالنصاف ومحاسبة الفاسدين لبناء تونس الجديدة
تونس الحقوق والعمل الجاد حيث اإلميان بالذات
واآلخر خارج مجانية االقصاء السيايس والجهوي
وااليديولوجي؟
اإلنصاف واملحاسبة من أسس اإلصالح
لقد كان لحراك  25جويلية  2021وقعه عىل األحرار
فطالبوا بالتغيري والتطهري لبناء تونس جديدة .ال يزال
الشباب يف هذا الوطن يتوق لتجسيد نداء الواجب
يلح عليكم
أمال يف فرض الحق والحرية .صوت ّ
سيدي الرئيس العمل عىل ارضاء ضامئر الرشفاء
من الجامعيني الذين يطالبون بالتطهري ومبحاسبة
الفاسدين بالتعليم العايل.
إن صمت الوزارة عىل مقوالت الحق فرض عىل
األحرار املجاهرة بها لفضح تعسف اإلدارة عىل
الباحثني ووقوفها ضد الخيارات التشاركية الرشيدة
لبناء الجامعة العمومية .جامعة تنتظر تجسيد خري
الوطن وصالح القرار خارج خدمة الجامعة والجهة

والحزب وقوانني ومناشري الريع..
لقد صمتت وزارة التعليم العايل عن الفاسدين
ورفضت تكليف التفقدية العامة للتحقيق يف شكاوى
وصلتها ض ّد ادارة عدد من املؤسسات الجامعية
كاملعهد العايل للفنون الجميلة تونس من اجل
ارتكابها ألخطاء إدارية فاحشة ضد الباحثني فحمت
مزيفي وقائع محارض اللجان العلمية ومرتكبي
الخطأ الفاحش بقصد مواصلة تعطيل مناقشة
أطروحة دكتوراه لباحث مستقل عن لوبياتهم ألكرث
من عرش سنوات ،كام رفضت الحقا مطلب املحكمة
االدارية مبساعدته عىل تنفيذ حكم قضايئ بات لنفس
الغرض .كام حمت الفاسدين وأغلقت أبوابها يف
وجوه أغلب الجامعيني املتظلمني رافضة املحاسبة
وإيقاف التجاوزات التي طالت الباحثني يف النقل
والتأهيل والرتقيات .لقد غالت وزارة التعليم العايل
يف التجاوزات فتعمدت عدم تطبيق قانوين النفاذ
إىل املعلومة ومكافحة الفساد عىل املخالفني إرضاء
للتابعني واملوالني.
سيدي الرئيس :متى تفتح أبواب التطهري يف وزارة
التعليم العايل تحقيقا للعدل واإلنصاف واملحاسبة
لبناء صدق انتامء النخبة لوطن دفع الشهداء
دماءهم ألجل بلوغ قيم الشغل والحرية والكرامة؟

* بقلم املحامي عمر زين

غادرنا األمني النقيب عبد اللطيف بوعرشين اىل دنيا البقاء
فجعت املحاماة برحيل االمني العام السابق التحاد املحامني العرب املغفور
له النقيب عبد اللطيف بوعرشين ،فجاء نعيه ليزيدنا حزناً ليس اعرتاضاً عىل
قضاء الله وقدره ،لكن الكبار يتعبون ويرتجلون عن صهوات جيادهم اىل دنيا
الحق فالبقاء لله.
الراحل الكبري بنى حياته عىل املحبة والتسامح ،فكان استاذ القلم والسيف،
متتع بدماثة االخالق وامللقى والرقي ،فكان املتواضع املخلص ،صاحب لغة
هادئة هادفة رصينة.
عملتَ دوماً من اجل املحاماة واملحامني وحملتَ الرسالة ودافعتَ عنها بحرية
وعقالنية ،أحببتَ زمالئك فبادلوك الحب ،ورفعوك اىل سدة نقيب املحامني يف
الدار البيضاء ،وبعدها اىل االمانة العامة التحاد املحامني العرب ،رفضتَ دوماً
التطرف والغلو ،وإلتزمت لفكرك النيرّ  ،وضمريك الحي ،وإرادتك وشجاعتك
الصادقة.

يا َمن كنت للتواضع بعنفوان عنواناً من عناوينك املتعددة ،وقد كنتَ املتميز
الذي شق طريقه خارج املألوف ليثاً ما عرف الضعف حتى الرمق األخري،
فكنت بذلك رجل االميان ،واالنفتاح ،واالعتدال ،والتواضع ،واللطف ،والهدوء،
واالخالق ،والحوار ،والكلمة.
آمنت بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية املركزية لألمة الميانك بأن االرض
لنا والبيت لنا ،والزيتون لنا ،والحق لنا ،فكنا يف ٍ
صف واحد يف عدم الركوع
واالستسالم واملساومة جهداً وعمالً واحداً ضد الحركة الصهيونية وعنرصيتها،
فنحن معك كام كنت تقول دامئاً شعب لن ميوت.
لن أنىس أحاديثنا وافكارك العميقة ذات البعد القومي واالنساين املرتفّع،
وسوف لن انىس كتابك (شهادة التاريخ) املؤرخ يف  2022/1/24اىل مبادرة
فلسطني  – 100لندن  -اململكة املتحدة الذي دعتك للمشاركة يف املرشوع
التكرميي الذي ستقيمه لشخيص يف الشهر املقبل ،واطلعت عليه من منظمي

املبادرة ،وكان لوقع هذا الكتاب الفريد أطيب االثر يف قلبي ،وسأنرشه الحقاً
بعد االحتفالية ملا فيه من حقائق واضواء عىل مسرية اتحاد املحامني العرب،
وما فعله صغار النفوس يف هذا االتحاد من ترصفات غري اخالقية رصدتها بدقة
متناهية ووقفتَ بوجهها بكل الصمود والجرأة.
فيا صاحب القلب الكبري ويا أمرياً من أمراء املحاماة لقد سلمت الروح الطاهرة
اىل باريها ،لتلتقي مع ارواح زمالء سبقوك اىل دار الخلود ،وكان آخرهم االمني
العام األسبق الراحل الكبري ابراهيم السماليل رحمه الله.
ستبقى العالمة الفارقة التي نفتقدها ،وذكراك لن تفارقنا ،وستبقى شامخاً يف
نقابتك ويف اتحاد املحامني العرب.
تغمدك الله بواسع رحمته وانزلك منزلة الصديقني واالبرار ،ولعائلتك الكرمية
وأرسة املحاماة املغربية والعربية جميل الصرب والعزاء.
* األمني العام السابق التحاد املحامني
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حسيب العبيدي نائب رئيس جمعية من أجل الحقوق والحريات لـ «الشعب»

خمرجات مؤمتر احتاد الشغل ستكون صامم أمان لتحديات املرحلة االستثنائية
* حوار لطفي املاكني

أهمية الدور الذي سيقوم به االتحاد العام
التونيس للشغل يف املرحلة االستثنائية بعد انجاز
مؤمتره  25اذ سيكون يف مقدمة القوى الوطنية
املدافعة عن الحقوق والحريات كانت النقطة
املحورية يف حديثنا مع حسيب العبيدي نائب
رئيس الجمعية التونسية من اجل الحقوق
والحريات اضافة إىل مسائل أخرى متصلة
بالتجاذبات الحاصلة داخليا وخارجيا بعد االعالن
عن تشكيل مجلس اعىل وقتي للقضاء والتخوفات
التي يبديها البعض يف إمكانية توظيف القضاء من
قبل رئيس الجمهورية يف املرحلة االستثنائية التي
متر بها البالد.
* كيف تفاعلتم مع ما أكده املؤمتر االخري
التحاد الشغل عىل األدوار املنتظرة منه إلنقاذ البالد
من الوضعية املرتدية؟
ـ ما أكدته قيادة اتحاد الشغل يف املؤمتر  25هو
انه يلعب دو ًرا تاريخيًا مرتبطًا باملصلحة الوطنية
استنادا إىل مواقفه الثابتة التي اعتربها صامم األمام
يف هذه املرحلة االستثنائية التي متر بها البالد لذلك
نحن تقبلنا بارتياح ما جاء يف اشغال املؤمتر وننتظر
خطوات موالية ستكون بالتأكيد قاطرة ملختلف
جهود ومبادرات املجتمع املدين .كام أننا وضمن
نفس االطار متفقون عىل تشخيص حصيلة العرشية
املاضية وبالتايل نسعى إىل حوار وطني مبضامني
اقتصادية واجتامعية عىل أساس مبدإ التشاركية
الننا ال نعتقد ان هناك جهة ميكنها لوحدها تقرير
مصري البالد مبعزل عن املنظامت الوطنية وجمعيات
املجتمع املدين نظرا إىل أدوارهم عىل مدى تاريخ
البالد.
تم التأكيد عليها كذلك
* من الرهانات التي ّ
خالل املؤمتر االلتزام باملحافظة عىل الحقوق
والحريات؟
ـ نحن عىل املوقف نفسه الذي التزمت به
قيادة اتحاد الشغل اذ ندعو إىل احرتام الحقوق
والحريات العامة والخاصة التي نعتربها مكسبًا ال
تنازل عنه وهذا ما اكدنا عليه منذ  25جويلية املايض
وكنا فرسنا لرئيس الجمهورية ذلك خالل اجتامعه
حينها باملنظامت والجمعيات التي تعنى بالحقوق
والحريات مبا أ ّن العرشية املاضية عرفت انتهاكات
لعديد املكتسبات.
* يف عالقة بالحقوق والحريات أثار املرسوم
الرئايس بحل املجلس األعىل للقضاء وتعيني آخر
مؤقت ردود أفعال ،داخلية وخارجية فام هو
تقييمكم ملا حدث؟
ـ بداية يجب التأكيد أن الهيكل مهم ورضوري
املحافظة عليه لكن يبقى األداء هو املثري
لالشكاليات وهذا ما توقف عليه الجميع خالل
السنوات املاضية اذ مل يكن أداء املجلس االعىل
للقضاء يف مستوى انتظارات املواطن التونيس
خاصة يف عالقة بامللفات الكربى مثل االغتياالت
ومكافحة الفساد وبالتايل مل تكن هناك بوادر
جدية وحقيقية إلصالح املرفق القضايئ رغم
وجود قضاة حريصون عىل ذلك وبالتايل فإن
التشاركية رضورية يف عملية إصالح مرفق حيوي
وهام لعموم الشعب وهنا نشري اىل دور سلك
املحاماة يف العملية التشاركية التي غيبت ألسباب
عديدة.
* هناك من يعترب أن ما حصل هو رغبة
يف الهيمنة عىل القضاء لتوظيفه يف محاكمة

الخصوم السياسيني مستقبال؟
ـ ما ال يجب التغافل عنه ان القضاء مل يتعاف
عىل مدى العرشية املاضية اذ ظلت الكثري من
امللفات الكربى تراوح مكانها دون الحسم فيها مثل
االغتياالت السياسية وبالتايل ال اعتقد ان الخطوات
التي قام بها رئيس الدولة يف عالقة باملجلس االعىل
للقضاء غايتها رضب املرفق القضايئ بل هي ترمي إىل
إصالحه وهذا ما ال يرفضه عدد هام من املنتمني إىل
هذا السلك خصوصا الذين ناضلوا عىل مدى عقود
من اجل تكريس استقالليته ،من ناحية اخرى اقول
جل بلدان العامل لديها
ان اي سلطة سياسية ويف ّ
رغبة يف الهيمنة عىل القضاء لكن ويف مثل ما يحصل
ببالدنا فإن اكرب ضامنة لعدم حصول ذلك هو قوة
املجتمع املدين القادر عىل وضع البالد عىل السكة
الصحيحة وبالتايل ال ميكن الحديث عن وجود أجندا
لدى رئيس الدولة لتوظيف القضاء لرضب الخصوم.
* أال ترى أن هذه التخوفات تحتاج لتطمينات
من املفروض أن يظهرها رئيس الدولة؟
ـ أساس التطمينات هو العمل بالتشاركية من
قبل املجلس الوقتي للقضاء للخروج من دائرة

نحتاج إىل حوار
وطني بمضامني
اقتصادية واجتماعية
وال يمكن ألي طرف
أن يقرر مصري
البالد لوحده
االستثناء لنصل إىل مرحلة تركيز مؤسسة دامئة إضافة
إىل ما ذكرته سابقا بخصوص أهمية دور املجتمع
املدين والقوى الوطنية الساهرة عىل مدى االلتزام
باحرتام الحقوق والحريات وهذا ما حرصنا عليه منذ
 2011اذ بيّنت االحداث التي عرفتها البالد اهمية
ذلك الدور يف عدم االنحراف بتلك املكتسبات.
* هل تعتقد أنه ميكن اقناع غالبية الجسم
القضايئ بالخطوات التي قام بها رئيس الدولة؟
مهم من الجسم
ـ ما اعلمه ان هناك شقًّا اًّ
القضايئ مقتنع بتلك الخطوات باعتبار ان املجلس

االعىل للقضاء برتكيبته السابقة مل يقم بدوره وبالتايل
يجب اصالحه.
* تتالت املواقف الخارجية الرافضة لتلك
الخطوات وصلت إىل حد التهديد بقطع املساعدات
عن البالد فاملطلوب لتجنب تلك التداعيات؟
ـ هناك موقف مبديئ هو أ ّن السيادة الوطنية
خط أحمر وهذا ما عربنا عنه منذ  26جويلية املايض
عند بداية التدخالت االجنبية ولعل مختلف مواقف
القوى الوطنية جسدت ذلك املبدأ وأشري هنا إىل
موقف عميد املحامني .أما املطلوب يف مثل هذه
الوضعية هو رضورة توضيح ما لنا وما علينا وان
القرارات املتخذة هي شأن داخيل نرفض اي تدخل
اجنبي بخصوصها ومهام كانت التربيرات والتعالّت
املقدمة.
* أال ترى أنه توجد تخوفات حقيقية يف عالقة
باملحافظة عىل الحقوق واملكتسبات؟
ـ التخوفات موجودة ومرشوعة وهذا ما كان
عىل مدى العرشية املاضية اذ كنا نواجه مخاطر كبرية
تهدد املجتمع املدين وكنا طالبنا بوضع اطار ترشيعي
يف عالقة بتنظيم ونشاط األحزاب والجمعيات
واليوم التخوف موجود ونحن نتعامل مع املوجود
أي أن لكل حادث حديث وإذا ما الحظنا أن هناك
مساسا ورضبًا للعمل الجمعيايت فإننا سنتصدى له
ً
بالوسائل املرشوعة واملتاحة ودامئا ضمن الرشاكة مع
املنظامت والجمعيات الشبيهة يف االهتامم بالحقوق
والحريات.
* أغلب املنظامت والجمعيات الشبيهة لكم
عربت عن تلك التخوفات؟
ـ ونحن عربنا عنها كذلك وبالتايل فاملطلوب
هو توجيه الجهود لتكوين جبهة متامسكة هدفها
االسايس صون تلك الحقوق يف هذه املرحلة
االستثنائية اذ سيكون اتحاد الشغل عىل رأس
الجبهة املدافعة عىل جملة الحقوق والحريات
لعدم املساس بها تحت أي مس ّمى كان.
* هل لديكم مبادرة بهذا االتجاه؟
ـ نحن نتشاور مع املنظامت والهياكل
والجمعيات من أجل تقريب وجهات النظر أكرث
ما ميكن لتكون املامرسة امليدانية ملبية النتظارات
التونسيني وإزالة الحرية عنهم عىل وضع البالد
ومصريها .وتشمل هذه املشاورات جملة املسائلة
املطروحة حاليا اقتصاديا واجتامعيا خاصة يف ظل
ارتفاع نسبة البطالة وتواصل الهجرة غري النظامية
باعتبار ان دور املجتمع املدين هو االحتجاج
كذلك تقديم البدائل اعتامدا عىل ما جاء يف املؤمتر
العاملي للحركات االجتامعية واالقتصادية والسياسية
والتفاعل بني مكونات املجتمع املدين وتشبيك
مامرساته ميدانيا وتحضري ورقات عمل العتامدها يف

ببيت الحكمة

محارضة بعنوان قراءة جديدة يف أزمة الدين العمومي
خالل سنوات  1860يف تونس
لألستاذ مصطفى كامل النابيل

يق ّدم األستاذ مصطفى كامل النابيل يوم الجمعة  25فيفري  2022عىل
الساعة الرابعة بعد الظهر يف قرص املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون
«بيت الحكمة» محارضة بعنوان قراءة جديدة يف أزمة الدين العمومي خالل
سنوات 1860يف تونس.

حالة االستقرار بعد اجراء االنتخابات.
* هل تعتقد ان تجاوز هذه املرحلة بحسب
الخارطة التي أعلن عنها رئيس الدولة ممكن؟
ـ نحن ال نحكم عىل النوايا بل عىل االفعال
والوقائع وبالتايل لست متفائال بشكل مطلق الن ما
يغيب يف هذه املرحلة هو التشاركية وهي أساسية
للوصول إىل جملة من التوافقات الن االعتامد عىل
االستشارة الرقمية لوحدها ال ميكن ان يحقق املرجو
واملنتظر بل ال بد من حوار وطني يجمع االطراف
املعنية مبآالته.
* كيف ترى هذا الحوار الوطني؟
ـ هناك أزمة تحتاج بالرضورة إىل جهود الجميع

أداء املجلس األعلى
للقضاء لم يكن يف
مستوى انتظارات
التونسيني والدليل عدم
الحسم يف امللفات الكربى
لتجاوزها من خالل االستامع إىل املقاربات وهذا ما ال
ميكن ان توفره االستشارة لوحدها اذ ميكن االستعانة
بها لكن ان تكون هي اآللية الوحيدة فهذا لن يحقق
املنتظر واملطلوب يف ظل تغييب االجسام الوسيطة
املمثلة لرشيحة واسعة من التونسيني والب ّد ان تقدم
مقارباتها يف هذه الفرتة االستثنائية وتصوراتها يف
املستقبل.
* ضمن دائرة اهتاممكم بالحقوق األساسية ما
هي الربامج التي تشتغلون عليها بشكل مستمر؟
ـ من املهم االشارة إىل برامجنا األخرى التي نعمل
باستمرار عىل تنفيذها مثل مرشوع البنى التحتية
باملدارس االبتدائية بالشامل الغريب وهذا املرشوع
سيشمل يف مرحلة الحقة مدارس الوسط الغريب
وكذلك الجنوب الغريب اضافة إىل ملفات أخرى
متصلة مبكافحة الفساد ومنارصة الحريات الفردية
وهي تحظى باالهتامم املتواصل يف مرحلة األزمات
كام هو حال امللفات اآلنية ألن رؤيتنا تستند إىل
شمولية حامية وضامن الحقوق والحريات.
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متفرقات

فيما بدا فريد بلحاج «متفائال»:

* ناجح مبارك

خرباء الصندوق يدعون اىل توافق مع املنظمات الوطنية
يؤكد نائب رئيس البنك الدويل فريد بلحاج عىل
االمكانية املتاحة لتمويل اويل لالصالحات واالحتياجات
االجتامعية من الصندوق ويف حدود  400مليار دوالر
،يف انتظار التمويل االضايف لالستثامر بعد امضاء
االتفاق النهايئ.
بدا فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدويل «متفائال» ٬بعد
لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد ،وهام زمالء جامعة ،باتفاق
تونس مع ممثيل صندوق النقد الدويل إلقراض تونس مبا به
تقوم بتنشيط اقتصاد انهكته سنوات الثورة وسوء التدبري ممن
حكموا البالد طيلة عرش سنوات عجاف ،وتنصلوا من التزاماتهم
مع هيئة الصندوق سنة  2012ثم سنة  .2016يف االثناء تتواصل
جوالت ولقاءات ممثيل صندوق النقد الدويل مع وزيرة املالية
ومع ممثيل االعراف فهل منيض اىل اتفاق وشيك أم تتأجل نتائج
الجولة؟ وأي كلفة اجتامعية للمطالب االصالحية االقتصادية؟
وهل متيض الحكومة يف إعطاء جرعة أولية تطمنئ الخارج قبل
الداخل؟
عاد فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدويل اىل مقاعد الجامعة
بكلية الحقوق ليحارض ضمن برنامج مخرب االدماج االقتصادي
والتنموي بكلية العلوم امام الطلبة واساتذتهم وزمالئه يف كلية
درس بها ونال زمالة رئيس الجمهورية كطالب وهو اآلن يسعى
اىل مساعدته عىل تجاوز االزمة املالية واالقتصادية ومل تكن
محارضته خارج «اآلن وهنا» املايل واالقتصادي بل تحدث عن
االمكانيات املتاحة للخروج من االزمة.
الشجاعة السياسية
عدد فريد بلحاج االسباب التي دفعتنا إىل هذا «الحال اليسء
ولكن غري ميؤوس منه» بل دعا اىل «التفاؤل» باتفاق جديد مع
صندوق النقد الدويل عىل قرض جديد يصل إىل أربع مليار دوالر،
ولعل مفتاح االتفاق عند نائب رئيس البنك الدويل هو «الشجاعة
ّ
السياسية وتوخي خطة اتصالية ناجعة «وحلّل هذه الشجاعة
بالبدء يف اصالحات آنية تحرر املؤسسة االقتصادية الخاصة
وتقطع مع مع ّوقات االستثامر ومراجعة سياسة نقدية وجبائية
تتناغم والتوازن يف املالية العمومية واستشهد بإصالح ميناء رادس
كمدخل الشعار املستثمرين بأن أمرا اقتصاديا قد تغري.
واالصالح يبدأ مبسائل اولية وراهنة وغري ذات كلفة اجتامعية،
عىل ذوي الدخل املتوسط وضعاف الحال وعىل االجراء ايضا
وهذا ما يتناغم مع ترصيحات اخرى لوزير االقتصاد والتخطيط
عىل قناة الوطنية االوىل» من تدرج مدروس لرفع االسعار لعدة
مواد مدعمة تروج يف أسواق البلدان االفريقية ،هذا مع تأمني
الجباية األكرث عدال ،مع التخفيف من كتلة االجور ومراجعة
حوكمة املنشأت واملؤسسات العمومية وهي اشارات مهمة
ملمثيل صندوق النقد الدويل.
لقاءات ماراطونية
كانت وزيرة املالية سهام البوغديري قد التقت وفد صندوق
النقد الدويل ومع املدير الجديد ملكتب صندوق النقد الدويل
بتونس مارك جريار ،قبل ان يلتقي الوفد برئيسه الحكومة نحالء
بودن وهي التي اكدت عىل اهمية وقوف البنك اىل جانب
تونس وثقته العالية يف مؤسساتنا واستعداد املؤسسة املالية
العريقة لتمويل االصالحات وخاصة ما تهم الجانب االجتامعي
وهو املنحى ذاته الذي اكد عليه وزير الشؤون االجتامعية مالك
الزاهي عندما التقى الوفد ذاته ليتحدث عن تداعيات جائحة
كورونا ورضورة تقديم املساعدات للفئات الهشة والضغيفة.
وكان نائب رئيس البنك الدويل ملنطقة الرشق االوسط وشامل
افريقيا فريد بلحاج قد ذكر أن املبلغ املطلوب والذي ينتظر ض ّخه
من البنك الدويل يف حدود  400مليار دوالر لتمويل االصالحات

* رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى إستقباله فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدويل
ذات البعد االجتامعي تضاف إىل مبالغ أخرى مخصصة اىل دعم عنده مناسبة للحديث عن اطروحاته الخاصة بالنهوض االقتصادي
املؤسسات الصغرى واملتوسطة وهي التي تعاين من هول الجائحة وقبله يف اسباب ما وصلنا اليه من اوضاع عزاها اىل رسقة وسوء
ترصف وتحويل وجهة الهبات والقروض «من لدن من يعتقدون
ووقع االنهيار االقتصادي والتدهور املايل وتدحرج الدينار.
مختصة يف
أن الدولة غنيمة» وهو ما يقتيض منه بعث لجنة
يف مجهر التدقيق
ّ
وفد البنك الدويل التقى رئيس الجمهورية الذي مثل اللقاء التدقيق يف مآل القروض والهبات ومنها «هبة بـ 500مليون دوالر
وجهت إىل تونس ومل تدخل خزائنها» .وهذا التدقيق يتدخل
أنس الحاميدي
فيه خرباء صندوق النقد الدويل وخرباء البنوك التونسية واملالية
وقفة احتجاجية اليوم الخميس يف باب بنات العمومية« .الرسدية» التي يقدمها رئيس الجمهورية قيس سعيد
تذهب إىل إقناع املسؤولني املاليني يف صندوق النقد الدويل بأن
دخل القضاة املنضوون تحت جمعية القضاة التونسيني بداية حكم الخراب والنهب والرسقة طيلة السنوات العرش األخرية هي
من يوم أمس األربعاء  23فيفري  ،2022يف سلسلة من التحركات التي قادت إىل الوضع املايل الحرج هذا اضافة إىل أهمية اسرتجاع
االحتجاجية بدأت بارتداء الشارة الحمراء وتأخري انطالق الجلسات األموال املنهوبة واملودعة لدى البنوك الخارجية وهذا ما كان
ملدة ساعة مع برمجة وقفة احتجاجية اليوم الخميس  24فيفري أمام موضوع لقاء وزير أمالك الدولة محمد الرقيق بسفري سويرسا
مقر محكمة التعقيب أين يوجد الرئيس املفرتض للمجلس املؤقت غري بتونس إضافة إىل ما رصح به رئيس الجمهورية يف بروكسال
املنصب وغري الرشعي يف رسالة من القضاة عنوانها «ال للتبعية السلطة يف القمة األوروبية االفريقية من «أن إعادة الرثوات االفريقية
القضائية للسلطة التنفيذية مجددا» ،حسبام رصح به رئيس الجمعية املنهوبة كفيل بالح ّد من الفقر واالحتياج يف البلدان ذاتها» وهو
ما ميكن اعتباره مؤيدات إضافية يف الحوار مع صندوق النقد
أنس الحاميدي يف ندوة صحفية
وقال الحاميدي إنه تم ابتالع السلطة القضائية من قبل السلطة الدويل بالتوازي مع مسار اإلصالح االقتصادي.
وثيقة «خطاب النوايا»
التنفيذية مبختلف أصنافها ،داعيا اىل رضورة وعي الجميع بأنه باملجلس
نقاشات السلطات التونسية مع صندوق النقد الدويل وبدعم
األعىل املؤقت للقضاء ال يوجد أي أحد يف مأمن ويف صورة التسليم
باستيعاب السلطة التنفيذية للسلطة القضائية فسيتم استيعاب اإلعالم من فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدويل عن منطقة الرشق
واملجالس املحلية وغريها من الهياكل.
األوسط وشامل افريقيا والرجل النافذ يف هذه املؤسسة املالية
املحدث
املرسوم
أن
التونسيني،
وتابع رئيس جمعية القضاة
الدولية سوف يفيض إىل «مقرتح برنامج» بعد أن تكون الرؤى
للمجلس األعىل املؤقت للقضاء يريد أن يكون الحكم تابع للسلطة قد تقاربت بني الطرفني وال تستبعد بعض االطراف ان تفيض
التنفيذية مؤكدا أن االصالح يكون مبقاربة تشاركية يأخذ مبختلف النقاشات اىل تحول وفد وزاري مع ممثيل االطراف االجتامعية
الزوايا وال ينحرص يف رؤية أحادية من رئيس الجمهورية بعيدة كل إىل مقر صندوق النقد الدويل لتقديم ورشح السياسات املالية
البعد عن اإلصالح
واالصالحية املتبعة من الحكومة بالتعاون والتوافق مع املنظامت
وانتقد التناقض يف خطاب رئيس الجمهورية لكونه يشكك يف االجتامعية ،عىل أن يتحول «مقرتح الربنامج» إىل «خطاب نوايا»،
املجلس األعىل للقضاء وعدم فاعليته من جهة ثم يقوم من جهة أخرى خطاب النوايا ميضيه محافظ البنك املركزي مع وزيرة املالية عن
بالحفاظ عىل متثليتهم يف املجلس األعىل املؤقت .ودعا رئيس الجمعية الجانب التونيس
يف هذا الصدد القضاة املمثلني يف املجلس املؤقت للقضاء إىل رفض
وكان ممثيل صندوق النقد الدويل قد تحدثوا لرئيسة الحكومة
التمثيلية وعدم املشاركة يف تركيبة املجلس املحدث مبرسوم والنأي ووزيرة املالية ومحافظ البنك املركزي عن رضورة التوافق الداخيل
بأنفسهم عن هذه التجاذبات مؤكدا وجود ضغوطات مسلطة عليهم .بني الحكومة وممثيل املنظامت الوطنية من قيادة االتحاد العام
وجدد رفض الجمعية لهذا املجلس ّ
املنصب غري الرشعي وفق التونيس للشغل وقيادة االتحاد التونيس للصناعة والتجارة
توصيفه ،محمال املسؤولية للمنظامت الوطنية الكربى وكل فاعليات
والصناعات التقليدية وهذا ما دعا سمري ماجول إىل الدعوة اىل
املجتمع املدين والسيايس يف الدفاع عن السلطة القضائية.
وقال «نحن سلطة ولسنا وظيفة أحب من أحب وكره من كره ولن الحوار للتوافق حول برنامج االصالح االقتصادي برنامج إصالح
نرتدد يف املحافظة عىل هذه البوصلة كلفنا ذلك ما كلفنا حتى وإن يعود فيه األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل األخ نور
الدين الطبويب اىل مآالت املؤمتر الخامس والعرشين ملنظمة
رُضب حقنا يف االرضاب ويف بقية التحركات».
حشاد انتصارا إلصالح ال يكون عىل حساب املنظمة الشغيلة.

26

آراء

اخلميس  24فيفري - 2022العدد 1683

ثقافة قطع األرزاق أو قطع األعناق… عبقرية تونسية

ظاهرة مصادرة األرزاق يف البلدان العربية مسترشية بسبب قانوين
وجيه طورا -ويف أحيان عديدة -يكون السبب انتقاميا اعتباطيا،
الس ُ
لط
غايته ال ّتشفّي وال ّتنكيل بالخصوم ،وهي ثقافة د ّربت عليها ُّ
رصف أعوان الدولة العربية بعنجهية
العربية أعوانها ،ولذلك يت ّ
كل من يرفض سلطة القطيع ،وهراوة الراعي الغليظة.
وصلَف تجاه ّ
َ
الجسد محرتقا
نسوق -يف هذا املقال -حادثة التّالسن الكالمي بني العون البلدي
فادية حمدي وبني تاجر الفواكه املرحوم طارق الطيب محمد
البوعزيزي ( 1984ــ  ،)2011وقد انتصب ببضاعته -شأنه شأن باقي
التّجار -عىل حافة الطريق العام قرب مركز الحرس الوطني ،ومقر
والية سيدي بوزيد -وحسب شهود عيان -أفرطت العون البلدي
فادية حمدي -ابنة عون أمن الدولة :أي بوليس سيايس ،الطاهر
املطلوبي يف مثل
حمدي -يف تطبيق القانون ،بدل اللّيونة واملرونة
نْ
هذه الحاالت املتعلّقة بقطع األرزاق ــ وصادرت بغلظة البضاعة
رفقة زمالئها .واحتجاجا عىل ذلك أقدم املرحوم طارق الطيب
محمد البوعزيزي عىل إرضام ال ّنار يف جسده أمام مق ّر الوالية،
مركز السلطة السياسية بسيدي بوزيد .جسد الشّ اب يحرتق ،جالت
برسعة -صوره أنحاء العامل ،املشهد مريع وفظيع ،نتجت عنه ثورةشعبية عفوية دون قيادة بسيدي بوزيد ــ 17ديسمرب .2010
لعب اإلعالم الخارجي -قناة الجزيرة… -دورا بارزا يف تأجيج
االحتجاجات ،نشط الشّ باب التونيس غاضبا ثائرا يف مواقع التواصل
السلطة ،ومحاسبة عصابة
االجتامعي ،طالبا رحيل الطّاغية هرم ّ
السرّ ّاق…؟ رست ــ برسعة نادرة ـــ االحتجاجات يف مركز والية
بسيدي بوزيد ،فألهبت معتمديات الوالية :الرقاب ــ املكنايس ــ
منزل بوزيان ــ املزونة ـــ جلمة ــ سيدي عيل بن عون ــ أوالد
حفوز ــ برئ الحفي ــ السوق الجديد ـــ الهيرشية ــ فايض…
وتفشّ ت نريان التّم ّرد والعصيان يف باقي قرى وأرياف سيدي بوزيد.
أفرطت سلطة االستبداد يف استعامل الق ّوة ،ثارت باقي املدن
التونسية ،سقط شهداء كثريون رميا بالرصاص.
أشعلت نريان الثورات العربية تباعا :مرص ــ ليبيا ــ اليمن ــ سوريا
ــ لبنان ــ السودان ـــ الجزائر… ويف املقابل رست الثورات املضادة
بقيادة األنظمة العربية الفاسدة خشية تساقط كراسيها ـــ خوفا
من نهاية مأساوية شبيهة بنهاية الرئيس التونيس املخلوع الفريق
السعودية ،وبها
زين العابدين بن عيلُ ،ه ّر َب إىل اململكة العربية ّ
مكث الجئا إىل أن وافته املنية ،وبأرضها ُدفن يف سبتمرب  ،2019أو
نهاية الرئيس املخلوع املرصي املشري حسني مبارك ،ظهر سجينا
ومحاكام محموال عىل نقّالة ،أو نهاية كالعقيد الليبي معمر القذايف
مقتوال ،مخ ّرزا بال ّرصاص ،محموال عىل ظهر شاحنة مكشوفة ،أو
نهاية الرئيس اليمني العقيد عيل عبد الله صالح ،مقتوال مخ ّرزا
السوداين عمر البشري
بال ّرصاص ملفوفا يف بطّانية ،أو نهاية املشري ّ
سجينا ،املخلوعون… رتبهم عسكرية… بعضهم تسلّق كريس
الحكم بواسطة دبّابة ،وبيان رقم واحد يف اإلذاعة ل ُيطبق عىل
صدور بني جلدته كام تُطبق الفخاخ عىل الفرئان .بقية املستب ّدين
من العربان ينتظرون نهايات قد تكون أسوأ من سابقيهم… قد
تحميهم املخابرات األجنبية إىل حني ،وهم يدفعون لها بسخاء،
نصت املتط ّورة لالستامع
مقابل رشاء األسلحة الفتّاكة ،وأجهزة التّ ّ
عىل أحالم املواطنني وهم نامئون ،أو هم ــ يف بيوت األدب ــ
يتغ ّوطون ،وهي وسائل يتباهى بها املستب ّد العريب لكرس شوكة
الثورات العربية املحتملة ،هنا أو هناك.
* الجسد مطحونا
ثقافة التّشفّي والتّنكيل الهادفة إىل قطع األرزاق كان ضحيتها
السمك الشاب املغريب محسن فكري ( 1985ــ  )2016مبدينة
بائع ّ
امزورن املغربية ،حني صودرت أسامكه ،من فصيلة «أبو سيف»،
و ُرمي بها يف صحن شاحنة نقل الفضالت ،واحتجاجا عىل ذلك رمى
متمسكا بأسامكه ،عندها تجبرّ املسؤول،
اب بجسده يف ّ
الصحن ّ
الشّ ّ
وأذن لسائق الشاحنة بتشغيل الشّ فرة الحا ّدة ،طالبا منه طحن

عظام الشّ اب ،وت ّم ذلك فعال عىل مرأى من باقي الباعة… هاج
الشارع املغريب مطالبا مبحاكمة عادلة للجناة قتلة العمد.
* الجسد مهشّما
ثقافة التّشفّي والتّنكيل الهادفة إىل قطع األرزاق كان مرسحها
مدينة سبيطلة التونسية ،ضحيتها عائل أرسة ،عبد الرزاق الخشناوي
كهل  51عاما -عىل الساعة الرابعة صباحا ــ يوم الثالثاء  13أكتوبر ،2020هدمت عليه ج ّرافة البلدية سقف الكشك ،وهو نائم بداخله
والحال أن الكشك كان يف طور البناء -كان يع ّده الهالك مورد رزقابنه يف املستقبل ،وانتهى جسد الكهل مهشّ ام .من املتعارف عليه،
سلطة البلدية تنفّذ قرارات الهدم يف وضح النهار -أمام الجميع وفق
رسيا أو مسرتابا حتّى يت ّم يف جنح
القانون -ألن الهدم ليس عمال ّ
الظّالم ،مادام البناء مخالّ بالتّهيئة العمرانية وغري مرخّص له ،وأ ّما
أن يت ّم الهدم خالل الرابعة صباحا فهو يذكّر بسلوك املخابرات يف

بلدان االستبداد ،إذ من تقاليد تلك املخابرات العدوانية ،مداهمة
ال ّنامئني للترّ ويع وإلقاء القبض عىل الحاملني مبعارضة السلطة القامئة،
وقد ظ ّن الكثريون أن مداهامت الهزيع األخري من الليل قد ولّت
بتونس… قد يكون الخطأ برشيا وغري مقصود .كان باإلمكان تفادي
الضر ،لو اجتهد ،وفتّش أعوان البلدية املكلّفون بتنفيذ هدم
رّ
الكشك ،وأخرجوا ما قد يكون بداخله كائنا حيّا برشيا أو حيوانا أو
السلطات الحدث
احتج سكّان سبيطلة ،ط ّوقت ّ
متاعاُ ،هلك الرجلّ ،
يك ال يتط ّور إىل األسوإ ،وق ّدمت من له عالقة بالفاجعة إىل القضاء
املختص لتحديد املسؤوليات.
ّ
الرّؤوس مفتّتة
ثقافة التّشفّي والتّنكيل بتونس سارية املفعول ،ومعدية متوارثة
من سلطات االستبداد املتوالية عىل حكم تونس ،إىل عهد قريب
ففي سنة  2008أذن محمد عامد الطرابليس -مولود سنة 1974-
صهر الرئيس املخلوع زين العابدين بن عيل بهدم مجموعة بنايات
تُعرف بحي الرباطل ببلدية حلق الوادي الكائنة بأحواز تونسالشاملية -عىل رؤوس ساكنيها ،وت ّم تنفيذ الهدم عىل الساعة الرابعة
صباحا ،حينها هلك خلق كثري خالل مداهامت األمن الوحشية
املباغتة ،والناس نامئون ،فَ َق َد املهدومة ديارهم أرزاقَهم فأصبحوا
بال مأوى ،كان ق ّدم محمد عامد الطرابليس رشاوى لذوي ال ّنظر
للحصول عىل قطعة األرض بغية إشادة مشاريع ضخمة فوقها ،إال
أن نريان الثورة بتونس عصفت بأحالمه ،وهو اآلن قابع بسجن
املرناقية جزاء أفعاله ،تحت إمرة ع ّمته ليىل الطرابليس زوجة
حق محمد عامد
املخلوع الرئيس زين العابدين بن عيل ،صدر يف ّ
الطرابليس مائة وثالثون سنة سجنا وشهران ،وغرامة مالية قدرها
 3833000دينارا.
الفصل من الوظيفة

* بقلم ،د :الهادي غابري

الدولة التونسية هي األ ّم املرضع لعدد هائل من املوظفني املطواعني،
بالضورة ،فمتى
ومنها يتقاضون رواتبهم شهريا ،هم أطفال رضّ ع رّ
جف رضع الدولة جاع املوظّفون ،املوظّفون ُمنتقون بدقّة من
ّ
قبل األجهزة ،أي :البوليس السيايس يف تونس ،ويُعينّ املوظّفون
يف اختصاصات مختلفة ،هم مراقبون يف مراكز عملهم ،ومراقبون
يف الفضاءات العامة والخاصة ،وهذه الحالة ح ّولت املوظف يف
تونس إىل جهاز خطري ،أي أن يراقب ذاته بذاته ،ولتدعيم والئه
للدولة ،عىل املوظف اإلعالم مبا يجول يف خاطره ،وخاطر أفراد
أرسته ومحيطه ،وبذلك ينال الرتقيات وبعض فتات من الدنانري
لصص ،وتلفيق التّهم السياسية الكيدية لغريه،
جزاء اجتهاده يف التّ ّ
تلك هي صورة كأداء لبعضهم الذين برعوا يف قطع أرزاق غريهم،
فريىض عنهم الجهاز يف تونس ،صورة بغيضة دأب عليها جيل من
املوظفني ضعاف النفوسُ ،سود الطّويّة ،هؤالء دعائم نظام الفساد
يف تونس ،ولذلك استرشى الفساد يف مفاصل الدولة وأضحى حالة
َم َرضية مزمنة ،ووهنت أعضاء الدولة من خالل تسلّق املوظّف
وفصل املوظفني
البصاص :أي املُخْرب َه َرم بعض الوظائف الهامةْ ،
ّ
الرشفاء النزهاء ،بتهمة عدم الوالء للنظام القائم ،وعدم االنسجام
مع اإلدارة ،وهدف الفصل من الوظيفة هو قطع األرزاق ،وتجويع
العائالت وترشيدها دفعا بها إىل التسول واالنحراف ،تلك هي
صورة املوظف التونيس يف مرحلة سلطة الفرد املستبد الراحل
الرئيس الحبيب بورقيبة (حكم تونس من  1957ــ  )1987وسلطة
الطاغية الراحل املخلوع زين العابدين بن عيل (حكم تونس من
 1987ــ )2011
ثقافة التّنكيل والتّشفّي من الغري من خالل طريقة قطع األرزاق
وهي صنو لقطع األعناق -وهي ثقافة تتسترّ تحت أجنحة القانونــ املجحف يف تطبيقه ،أو امل ُط ّوع لغري أهدافه ،وهو تطويع ال
يخلو من براءة ،بل هو مقصود ما دام قاطع األرزاق محميا من
مجموعات الضغط بتونس ،ويفلت من العقاب بسهولة.
رسبة يف مفاصل
ثقافة قطع األرزاق هي عبقرية تونسية رصفة ،مت ّ
مبقص
ميسك
الدولة ،فالبعض من امل ُغرمني بتلك الثقافة العقيمة،
ّ
ظريف -خفْية -يقطع به رشيان ضحيته ،وهو مبتهج ،يلحس دم
املقص ،ث ّم يرجع إىل بيته فرحا مرسورا ،وقد
الضّ حيّة من مف يّْ
َك ّ
أنجز إنجازا عظيام يُحسب له يف سريته املهنية ،فريتقي برسعة يف
السلم الوظيفي ،ولذلك يتهافت بعضهم -اليوم -يف ساديّة ،عىل
ّ
حق ،بل الهدف هو شفاء غليل ،ونيل
قطع األرزاق دون موجب ّ
رتبة وظيفية ،ونزر من املال ،هي ثقافة عصور االستبداد املتسبّبة
يف إشعال الفتيل ،وقد رسى يف الهشيم ،كانت النريان الشعبية كاوية
للفاسدين يف تونس ،ورغم ذلك ال تزال عبقرية ثقافة قطع األرزاق
والخاصة ،ما مل يق ّيد
كل القطاعات العمومية
يف تونس متسلّلة يف ّ
ّ
القانون تلك األفعال بأحكام صارمة وفورية ،والحال أ ّن يف تونس
شل عبقرية ثقافة قطع األرزاق دون
ترسانة قانونية قادرة عىل ّ
موجب قانوين ،غري أ ّن اإلرادة الفعلية غائبة ،بسبب ضعف الدولة،
الصلبة ،التي تتّخذ القرار الوطني
وبسبب غياب الكفاءات الوطنية ّ
اإليجايب فورا دون محاباة أو خوف ،أو انتظار مكافأة ،بل هدفها
حامية الوطن من املتغ ّولني املسنودين باملال السيايس األجنبي،
الخفي «خفّاش الظّالم»… املتسلّل عرب
أو املسنودين من ذلك
ّ
البحار ينسج خيوطا خف ّية ،بغية عودة االستبداد ،ووأد التجربة
السوري
الدميقراطية الناشئة بتونس ،وع ّدد املصلح االجتامعي ّ
عبد الرحامن الكواكبي ( 1855ــ  )1902رائد النهضة العربية -يف
كتابه «طبائع االستبداد ومصارع االستعباد -ن ََس َب االستبداد بقوله:
«لو كان االستبداد رجال ،وأراد أن يحتسب ب َن َسبه ،لقال :أنا الشرّ ّ ،
وأيب الظّلم ،وأ ّمي اإلساءة ،وأخي الغدر ،وعشرييت الجهالة ،ووطني
الخراب .املستب ّد فرد عاجز ،ال حول له وال قوة إال بأعوانه ،أعداء
العدل ،وأنصار الجور ».سلسلة ن ََسب االستبداد معطوبة ،وال تنتج
إال عطبا ،ومن يرهن نفسه لذلك ال ّنسب يسقط يف هاوية الجور،
وتستب ّد به الشرّ ور ،فتصدر عنه أفعال فظيعة ،محورها ثقافة قطع
حق.
األرزاق أو قطع األعناق دون وجه ّ
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الحوار األدبي

الشّاعر والرّوائي والنّاقد شفيق الطارقي ِل«الشعب»:

* حاوره :أبو جرير

اإلبداع األديب ال ينفصل عام نعيشه من حتوالت سياسية واقتصادية واجتامعية
شفيق الطارقي من مواليد  4أفريل  1976بحامة الجريد من والية توزر ،يشتغل أستاذا أ ّوال مم ّيزا درجة استثنائية باملعهد العلوي ،خريج كلية اآلداب
مبنوبة ،حاصل من كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية  9أفريل عىل شهادة املاجستري عن بحث بعنوان «املتنبي يف شعر الحداثة من خالل مناذج».
وعىل شهادة الدكتوراه عن بحث بعنوان «االسم العلم وشعريته يف مدونة محمود درويش» وأرشف عىل البحثني األستاذ فتحي النرصي.
نرش يف مجال الشعر مجموعتي «صباح عىل مرمر الصمت» و«الحقيقة» ونرش يف مجال الرواية «الفازا» الحائزة عىل جائزة ديب الثقافية عن داري
مسكيلياين وميارة للنرش ،و«بربرا» عن دار مسكيلياين ،وقد رشحت يف القامئة القصرية ملعرض الكتاب ،وله يف النقد كتاب «قصيدة النرث ،املفهوم
واملنجز ،من خالل مناذج تونسية» صادر عن دار ميارة للنرش.
نرش يف الصحف واملجالت التونسية والعربية املقالة الثقافية والنقدية األدبية والسياسية وشارك شاعرا وروائيا ومداخال يف عديد التظاهرات
والندوات الثقافية يف تونس وخارجها.
ينتمي شفيق الطارقي إىل مسبح إبداعي جديد هاجسه البحث واملعرفة والتنقيب عن مشارب ومسارب غري محنطة وألنه ميثل فئة غري مهادنة
للسكون والسكينة اخرتنا محاورته فكان هذا الحوار.
* شفيق الطارقي شاعر وروايئ وناقد ،كيف نعرب إىل البدايات وتقدم نفسك
للقراء؟
 لعلّنا ال نستطيع تقديم أنفسنا ،وتبدو املهمة غاية يف الصعوبة ،ألنها تستدعيأن نتحول من «أنا» إىل «آخر» وال تخلو مهمة التقديم من تكلّف وتص ّنع،
ولكن إذا وجب التقديم ،فألقل إنّني شفيق الطّارقي ابن الطارقية ،وأفخر
بالصحراء ومبجتمع ح ّر ومرتحل له
حتام بهذه األصول التي تجمعني عميقا ّ
خصوصيّاته الثقافية امللهمة هو مجتمع الطوارق ،مل أعايشه ولكن ّجدي «بابا
النوري» استطاع أن يرسد ع ّيل الكثري من مالمحه ومالحمه .وأنا شفيق ابن
حامة الجريد املدينة املنسيّة يف كلّ املراحل ،مدينة جميلة وهادئة وحزينة،
تش ّدين إليها ذكريات وتفاصيل ،األهل واألصدقاء والندماء وجلسات الغابة التي
تختزل كلّ العامل .وأنا من جهة أخرى شفيق الطارقي ،ابن كلية اآلداب مبنوبة
أواسط التسعينات ،احتوتني ونهلت منها فضال عن املعارف واملناهج والتجربة
والحياة ،مل تكن مغادرة م ّنوبة هيّنة ،لقد ظلت قابعة يف العمق وظللت
مسكونا بها .وأنا شفيق الطارقي ابن  9أفريل الكلية التي استقبلتني باحثا،
وفيها استعدت عالقتي بالدرس األكادميي بعد انقطاع ،فوفّقت إىل املاجستري
والدكتوراه ،بتأطري مم ّيز وإنسا ّين من لدن األستاذ املبدع فتحي النرصي.
عالقتي بالكتابة قدمية ولك ّنها توسعت وتقومت باتساع الرحلة والتجربة
واملعرفة ،شغفت باللغة منذ الطفولة ،ووجدتني محموال عىل الكتابة بشكل
تلقايئ سعيت فيام بعد إىل توفري أسباب تدعمه من أهمها القراءة ومل تقترص
مطالعايت عىل ما هو أديب بل تجاوزته إىل كل الفنون والعلوم .وإذا كان من
بدايات مؤسسة فقد متثلت أساسا يف األجواء الثقافية يف كلية اآلداب مبنوبة،
التي اتسعت لكلّ املجانني من عشاق القصيدة ،وحصل عن ذلك تفاعل أثرى
الرؤية ودفعني إىل تطوير أدوايت الفنية بالتوازي مع املحصل العلمي ،فالكتابة
ليست إلهاما فحسب ،وإمنا هي فضال عن ذلك معرفة وتفاعل مع اآلخر،
السياق باألثر الجليل ألستاذنا الطّاهر الهماّ مي ،الّذي أخذ
وأن ّوه يف هذا ّ
بأيادينا وحفّزنا.
نرشت الشعر يف مجموعتني ومل يكن اختياري للتفعيلة من باب االنشداد إىل
اإليقاع مبعناه الضّ يق ،أو رفضا لقصيدة النرث ،بل كان ذلك حدثا تلقائيا فام
نكتبه يف بعد منه نتيجة ملقروئنا ،وفد كلفت بشعراء الحداثة من أمثال درويش
وسعدي يوسف والبيايت وصالح عبد الصبور والسياب ...وكان حضورهم بديهيا
يف نصويص غري أنني مل أنسج عىل مناويلهم متاما ،فقد جعلت لنيص ما يفرده
ألنني كنت أكتب سرييت شعريا فاتسعت ال ّدالالت لصويت الداخيل ولرؤيتي
الشخصية للعامل .وهكذا فإن حضوري ثقافيا قد كان بصفتي شاعرا.
* كيف تحولت من الشعر إىل الرواية؟
 مل أكن أخطط أن أكون روائيا ،فالرواية جاءتني ومل أذهب إليها ،وجدتنيأرسد ،أو وجدت أين متناغم يف مرحلة ما ،متثلت يف عوديت إىل العاصمة أحيك
قصتي وتفاصييل التي مل يكن الشعر قادرا بحكم خصوصياته التكثيفية
وإرغاماته اإليقاعية عىل احتوائها ،فنرثت دون أن أفكر يف جنس ما أكتب ،لقد
كتبت «الفازا» يف شكل مقطوعات بشكل يومي ،ومل أقرر لها أن تكون رواية
إالّ يف مرحلة متقدمة ،عندما وجدت انسجاما بني املقطوعات ميكن االشتغال
عليه وسبك وحداته من أجل رواية ما ،ليكون جهد التنظيم والتأليف والوصل
جهدا الحقا عىل جهد الكتابة .أنا ال أبني الرواية ث ّم أكتبها ،إنني أكتب ث ّم أبني،
أحب الفوىض ألنها الحقيقة الكامنة ،التنظيم حدث الحق.
مل يكن توجهي إىل الرواية مقصودا لغاية أو مدفوعا مبا لها كجنس كتايب من
بريق ،ومبا ميكن أن يصيب كاتبها من حظوة أو ثراء .كنت أكتب يف انقطاع تا ّم
عن كلّ هذه املؤطرات والدوائر .كنت أقولني .ومل أنقطع عن الشعر يف الرواية

فهو حارض بصفته خطابا وأسلوبا وبصفته موضوعا وفكرة .وهذا ما يفتح
التقديم عىل صفة الناقد ،والناقد قارئ قبل كل يشء ،ومن منطلق تكويني
األكادميي واطالعي عىل املد ّونة الشعرية املعارصة وخاصة منها التونسية فقد
كتبت املقالة النقدية ،وأسعى بعد كتايب األول يف النقد إىل مرشوع أبتنيه
وأبتغي تحقّقه إلنصاف ما يكتب تونسيا من آثار شعرية ورسدية ولعلك ستجد
الشاعر والروايئ يف الناقد ،والناقد يف الشاعر والروايئ ،أتصور أن هذا التعدد يف
اإلبداعي أمر محمود وليس تشتتا إنه تفاعل للذوات املعرفية
الحضور الثقايف و
ّ
واإلبداعية وأرى أنني أوازن بني عواملي وبعضها يفيد من بعض.
النص املنجر واملتخيل
* تتوفر سريتك الشّ عرية عىل قدر كبري من البياض وبني ّ
مسافة .هل تجربتك الشعرية امتداد لبحثك الذي أرشف عليه األستاذ الشاعر
فتحي النرصي؟
للنص اإلبداعي عالقة تصله بالتكوين األكادميي ومثلام
يكون
أن
 من الرضوريّ
أفدتُ من مرحلة اإلجازة يف ضبط مسار كتابتي الشعرية موظفا الفهم املتحقق
ملعنى الحداثة الشعرية يف ما كتبت باعتبارها صهرا للذايت باملوضوعي وتوظيفا
للمرجعيات املؤثثة للقول الشعري ،فقد أفدت يف املقابل من مرحلتي البحث
يف املاجستري والدكتوراه ولكن عىل مستوى الكتابة الروائية ،يف رواية «الفازا»،
وهي تقنية االلتباس والتداخل بني الشخص املرجعي والشخص املوضوعي
الفني املتخيل لتكون الرواية سرية مط ّعمة بالتّخييالت واإللباسات واإلضافات،
فشخصية أحمد سليل الوجد هي األنا وقد متازجت بغريها بالهو وباألنت إنها
شخصية املثقف التونيس بعد الثورة بني أحالمه بوطن عىل مقاس وعيه وبني
واقع مل يتغري يف بنيته العميقة ظل عىل ما هو عليه اجتامعيا وسياسيا ألن
شخصية التونيس هي نفسها مل تتبدل لغياب الفاعل الثقايف ولغياب الداعم
املعريف فالثورة ليست مجرد احتجاج عن األوضاع أو حراكا مدنيا وحزبيا إنها
تظلّ مبتورة إذا مل يتغلغل الثقايف باعتباره سلوكا شعبيا عاما ،وإذا مل يتحول
املجتمع من لقمة سائغة لوسائل اإلعالم إىل مجتمع قارئ باحث عن الحقيقة.
ويف رواية «بربرا» وظفت األسامئية العلمية أي إيحائية االسم العلم يف العمل
األديب وهو موضوع أطروحتي .فإذا تفاعل العلمي واألديب خلقا فنا قوميا قادرا
عىل أن يدافع عىل نفسه وخياراته.
* كناقد وشاعر وروايئ وأكادميي تتحرك ضمن إطار فكري مع مجموعة شبابية
حصنت خصوصيتها .هل من إنارة؟
مختلفة ومتمردة ّ
 ال شك يف أين أسعى إىل ال ِج ّدة والطّرافة والتّجاوز ولكني أؤكد أن ال تجديدإالّ باستيعاب القديم وحسن توظيفه ،فالحداثة ليست قطيعة أو تب ّجحا ولكنها
وعي كو ّين ميزج كل العنارص يف واحد ،القديم الحي النابض والحديث ،الرشقي
والغريب ،الذايت والكوين .وانتاميئ إىل جيل بعينه ال يعني انسجامي كليا مع
دعواته لالنفصال واالنسالخ .ال ب ّد لكل أدب من معني ماضو ّي ومن عمق ترايث
ليضطلع مبهامه الحداثية واملعارصة ورغم أين روايئ تجريبي فأنا أجلّ الرواية
الكالسيكية متى كانت ُمتقنة ،وكذلك موقفي من الكتابة ،اإلشكال ليس عىل
مستوى الشكل وال فضل لشكل شعري عىل آخر ،إالّ مبا استطاع صاحبه أن
يحققه من إبداع ،أكتب التفعيلة وأقرأ العمودي وقصيدة النرث ،وال أستعدي
أي شكل وال أم ّجد آخر ،امله ّم توفّر اإلبداع الحقيقي .قصيدة النرث شكل فني
مميز ولكن الكتابة فيه أصبحت مشاعية وخارج كل وعي نقدي متى استثنينا
بعض التجارب ،وقد جعلت عميل النقدي األول بحثا فيها نظريا وتطبيقيا
بإنصاف للنص التونيس مام يؤكد وعيي بأهمية هذا الشكل الشعري ولكنني
يف اآلن نفسه لد ّي مؤاخذات عىل بعض دعاتها ممن أساؤوا إليها باستسهال
ركوبها ،وبإخراجها يف أشكال ملغزة خالية من كلّ ف ّن ،ومؤاخذات عىل من
جعلوها سببا الستبعاد كلّ األشكال األخرى.

* هناك حركة مه ّمة مهتمة بالرتجمة وطنيا وعربيا .ما هي أم املع ّوقات
املكبلة النتشار اإلبداع التونيس عربيا وعامليا؟
التجمة جرس ثقا ّيف بني الثقافات قدميا وحديثا ،وقد توفّر لها اليوم من
 رّاألسباب ما يجعلها أكرث رضورية وما يجعلنا يف أشد حاجة إليها ،لنفهم ذاوتنا
ولنفهم اآلخر ،لنرتاءى يف املرايا ،وترجمة األدب من أكرث الرتجامت شيوعا
واإلقبال عليها أكرب من ق ّراء متع ّددين ،من املالحظ اليوم اهتامم دور النرش
العربية بنقل آداب الغرب الروائية منها خصوصا ولكن وجب التمييز بني
الرتجامت املتقنة والرتجامت التجارية ،ونث ّمن يف تونس الجهد الذي تقوم به
دار مسكيلياين عىل مستوى االنتقاء وال ِحرفية يف الرتجمة والعمل عىل تقديم
أعامل عاملية يف ترجمة رائعة وعىل مستوى املؤسسات فمن الرضوري التنويه
املؤسسة عىل
مبا يقوم به معهد تونس للرتجمة مع الدعوة إىل مزيد انفتاح ّ
محيطها الثقايف وعىل دوائر التوزيع يف الداخل والخارج حتى يكون النص
التونيس مقروءا يف الغرب .هناك مرشوع لرتجمة نصوص تونسية ولكنه يسري
بنسق بطيء للغاية وال ب ّد من خلق الوسائل الكفيلة ببث الحيوية يف هذه
املؤسسة ،أميل أن ترى تلك األعامل النور قريبا وأن يحلّق النص التونيس بعيدا.
* كيف يقيم الناقد شفيق الطارقي املشهد الثقايف التونيس يف هذه املرحلة؟
 ال ينفصل اإلبداع األديب يف تقديري عام نعيشه من تحوالت سياسية ومنأوضاع اقتصادية واجتامعية وصحية وتربوية ،وال ب ّد من تفعيل العالقة بني
النص وواقعه إبداعيا ،غري أن ذلك يظلّ دون املأمول إذا مل تغري وسائل اإلعالم
السطحية
من توجهاتها التي تهمش الثقافة واألدب وتر ّوج للتفاهة وللقضايا ّ
ولتحقيق ذلك ال ب ّد من ثورة ،هذا هو فهمي للثورة إنها فاعلية ثقافية وبناء
وعي نوعي بعمل مشرتك بني السائس واإلعالم واملؤسسة العلمية واملبدعني،
وأحاول املحافظة عىل تفاؤيل رغم تص ّدعات الواقع وتر ّديه يف سفاسف األمور.
أحاول أن أميض بعيدا مبرشوعي األديب والفكري من أجل واقع حدا ّيث مستنري
تونيس مبالمح كونيّة.
ووعي متجذّر ومنفتح يف اآلن نفسه ومن أجل إنسان ّ
جالس جميل األلوان والخطوط واألشكال تصيبك عدوى جامله .إن الفن
• ْ
واإلبداع إحساس ما بني الضوء والظّالل والتزام بجاملية اإلبداع .أين نصف
شفيق الطارقي؟
 اإلبداع جدل بني الضّ وء املاثل يف وعي الفنان وبني الظلمة يف الخارج .وكلامكان العزم أكرب كانت سيطرة الضوء عىل الظلمة واكتساحه ملساحاتها ،إنه
الرصاع األبدي والتاريخي والفنان واحد من أولئك الذين يصطفّون يف مقدمته
مع الفيلسوف والرايئ والعامل واملناضل ...إنهم األنبياء الحقيقيون وح َملة
الرسالة األكرث قدرة عىل التغيري .ومبا أحمل من صفات ثقافية متعددة يف
الظاهر فإن شفيق الشاعر والروايئ والناقد هو اإلنسان يف خامتة املطاف
واملؤمن بأن فجر اإلنسانية قادم رغم هذا القبح ،سينترص الجامل .إنني ابن
قضيتي وقضيتي هي أنْسنة العامل والتاريخ ومواجهة كل أشكال الوأد واالغتيال
الرمزية والحقيقية.
* أخريا ...كلمة حرة؟
 ما دامت الكتابة واملعنى فسيظلّ اإلنسان ،أريد ختاما أن أح ّيي األهلواألصدقاء والرفاق والشّ عراء وكل املجانني يف هذا العامل ،وأريد للوطن أزمنة
أجمل تليق بخرضته ،بال قتلة وبال منغّصات وبال بطون منتفخة وبال كذّابني
الحب والح ّرية والجامل.
وباعة ذمم ...لينترص ّ
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ثقافة

ال للتطبيع الثقايف

يعرض هذه األيام يف قاعات السينام
التونسية فيلم بعنوان
Mort sur le Nile
تشارك البطولة فيه املجندة الصهيونية
 Gal Gadotاملعروفة بتأييدها لجيش االحتالل
وعمليات االبادة التي يقوم بها يف حق
الفلسطني...
دعوتنا لوزارة الثقافة وللسلط العمومية
ان تتدخل ملنع عرض هذا الفيلم يف القاعات
التونسية انسجاما مع املواقف الثابتة للشعب
التونيس يف دعم القضية الفلسطينية.
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مرسحة
ابتهاالت «فهمي بلطي» مُ ْ

* حسني عبد الرحيم
مضت أشهر بعد العرض األول لـ«أشباح سلمى» ويأيت العرض والتحقيق الثاين الذي شاهدناه عىل ُركح التياترو
 17و 18و 19فيفري الجاري وهناك إختالف جوهري بني العرضني فرغم أن النصوص الشعرية هي هي ..تقريبا
نفسها لنفس الكاتب الطبيب مبستشفى فريانة «فهمي بلطي» إال أن العمل املشرتك خالل العام بني الفريق املنفذ
والعرشة تقريبا اليومية بني املخرج والكاتب واملمثلني مع التغيريات املحتملة يف األمزجة خالل هذا العام اإلستثنايئ
قد غريوا توجهات العرض الشعري امل ُ َمرسح .فهمي ينرش أشعاره باستمرار عرب وسائط االتصال االجتامعي ونادرا
ما يشارك يف تظاهرات شعرية منظمة سواء كانت من تنظيم وزارة الثقافة أو من مبادرات جمعيات .وشعره يف
الحقيقة هو شعر حدايث وذايت وخارج التيار الرئيس لشعر الجامعة اإلنشادي الذي يلقيه شاعرُ /منشد عىل جمهور،
هو شعر االستمتاع به ُيقرا فرديا أفضل من سامعه جامعيا وهو صفة للشعر الحديث املنثور.
يلتحق خياله الشعري بشعراء آخرين أقربهم «ماياكوفسيك» الرويس وبالذات يف قصيدته األشهر «سحابة يف
بنطلون» واملرتجمة لكل اللغات والذي انهى حياته بعد قصة حب مدمرة ونزاعات أوصلته ملزاج عدمي بعد أن
مأل املجال السوڤيتى بصخب شعري قَلِق ومثري« ..الحواري الثالث عرش» ماياكوفسيك مل يسعه الحب وال الحياة.
اختار الدكتور بلطي أن يُلقي شعره عىل مستمعني ىف عرض فرجوي من إخراج عشريه «وليد العيادي» وىف
العروض األوىل كانت رسالة العرض نرجسية فسلمى ليست سوى ظل وخياالت الشاعر كأنثى متاثله وعشقه هو
عىل ال ُركح هو عشق لخياله هو املتمحور حول ترسبات عشقية غري مكتملة لنساء كثريات صنع منهن طيف امرأة
تشبهه تتمركز يف قلب ال ّركح تتنازعها هويات متناقضة خلقها الشاعر من تهيؤات مل تبارح األوراق ..هي حرب عىل
ورق .بينام يجلس ىف ركنه األقىص يالعب خياالته كالعب شطرنج وحيد يالعب نفسه متعاليا عىل مشهد الرصاع
يف قلب ال ُركح.
التنفيذ الثاين للنصوص وعىل الركح نفسه وباملخرج نفسه واملمثلني حدثت به إزاحات جوهرية فالعامل تغري
وأصبح الحب امللموس حاجة مل ّحة .وانزاحت الحالة الرنجسية لتصري حالة غريية فسلمى أصبح من املمكن ملسها
هي امرأة من لحم ودم وليست مجرد خياالت شعرية لشاعر طبيب خارج السياق الشعري املنترش .أصبحت قصة
رومانسية بالكامل يك ينتقل الشاعر املغروم من ركن ال ّركح لوسطه ليصري مامرسا للحب وتصري سلمى معشوقة
واقعية وليست أطيافا وخياالت شعرية ويصري الحب نشيد الخلود يف واقع ال ميكن مواجهته سوى باخرتاع الحب
كقارب للنجاة من العدمية واليأس .فليس هناك خيار آخر سوى العدم.
التطور النوعي للعرض خالل العام هو رسالة واقعية لألمل ينبغي تحيتها وهي مل تكن ممكنة إال باألداء
املدهش للممثلني سريين بن يحيى ،زياد عيادي ٬أمني الفارح ،فاطمة صفر ٬محمود السعيدي ٬هالة بن صالح
وسفيان بوعجيلة.
فهنيئا لفهمي بلطي ووليد العيادي بهذا التحول وشكرا لتوفيق الجبايل الذي احتفى بهذا العرض املتحول وذكاه
كتابة وحضورا لجمهور واسع مأل مرسح التياترو بكامل العدد وخرج مندهشا بوالدته الجديدة.

الِمهرجان الثالث لـ«شخصيات وطنية وال ِقناع» باملكتبة العمومية

ضمن أنشطة بيت الشعر بالقريوان

املرصي عالء عبد اهلادي ولقاء
أمسية للشاعر
ّ
عندما يتعرف األطفال عىل ابن عاشور واملسعدي ومحادي صمود
للشاعرين آسيا الشارين ولطفي الشايب
* شمس الدين العوين
عدد من الفعاليات واألنشطة أعدتها وتقدمها جمعية
التظاهرات الثقافية بفوشانة بإدارة أنوار العرفاوي وذلك يف
عديد الفضاءات وخصوصا ضمن الربنامج الثقايف لألطفال
ومنها مهرجان مرسح الطفل بفوشانة الذي يضم عددا من
العروض املرسحية والرتفيهية لألطفال والورشات والجوائز.
من جهة أخرى تم افتتاح الدورة الثالثة لِمهرجان
«شخصيات وطنية وال ِقناع» الذي تُنظّمنه جمعيّة «أنوار
املرسح بفوشانة» بالتعاون مع املكتبة العمومية بفوشانة
بادارة األستاذة ألفة الرويهمي بإرشاف املندوبية الجهوية
للشؤون الثقافية بنب عروس حيث تابع رواد املكتبة
العمومية وأحباء املطالعة من األطفال واليافعني عددا من
اللقاءات ضمن أنشطة الدورة الثالثة لِمهرجان «شخصيات
وطنية وال ِقناع» التي تنظمها جمعية «أنوار املرسح
بفوشانة» حيث كان املوعد مع عرض حكوايت حول شخصية
عميد األدب التونيس «محمود املسعدي» يف إطار مهرجان
الس اّلمي
«شخصيات وطنية وال ِقناع» بإمضاء السيدة ُسم ّية ّ
التي أفادت الحارضين بمِ علومات وا ِفرة أتت عىل كل
جوانب الشخصية وأمتَعت رواد املكتبة والجمهور ِب ُحسن
أداءها وحضورها الراقي..
وتواصلت اللقاءات للتوغل يف شخصية الدكتور حامدي
صمود وخصائص التجربة لديه بأسلوب محبذ وقريب من

األطفال ٬إىل جانب لقاء حول شخصية العالمة محمد الطاهر
بن عاشور وذلك ضمن تجربة لتقريب مميزات واضافات
ومنجزات الشخصيات الوطنية التونسية يف مختلف مجاالت
الحياة الوطنية اىل األطفال واليافعني ليتعرفوا عىل جانب
مهم من رموزنا وأعالمنا يف الثقافة واآلداب والفنون
والحضارة والعلوم.
املكتبة العمومية بفوشانة لها تقاليد مميزة يف النشاط
الثقايف املتصل باملعارف املفيدة لألطفال ورواد هذا الفضاء
األنيق والرائق .ويف هذا السياق تقول مديرة املكتبة «...
مهام تن ّوعت نشاطاتنا باملكتبة تبقى املطالعة هي األساس
وكل النوادي التي تم بعثها ما هي إال فُرصة لِزيادة ال ّرغبة
لدى األطفال يف مامرسة الفعل القرايئ لِنط ُّل من خالله
عىل نوافذ اإلبداع والثقافة ولِتنمية ِ
الح ّس والذائقة الفنية
حتى نبني جيال قارئا ُمبدعا ُمحقّقا توازنه وبالتّايل نجاحه
ومت ُّيزه.»...
وبدعم من وزارة الثقافة ضمن انتاج سنة  2021ت ّم
عرض مرسحية «بالد الريحان» يف نطاق مهرجان ابن رشيق
الدويل ملرسح االطفال يف متثيل وتحريك للممثلة القديرة
فوزية بدر مع أصالة النجار وإرشاف بن فرج وأصالة كواس
وأمل الوساليت وإكرام التيمومي وتوظيب وإنتاج طارق
السايح وتوظيب عام جربان بالقي وتأليف وإخراج محي
الدين بن عبد الله.

* شمس الدين العوين

نظم بيت الشعر بالقريوان أمسية شعرية موسيقية استضاف فيها شعراء من سيدي
بوزيد وهم :محمود الغامني والهادي العبديل والشافعي السليمي ..كام تابع جمهور
املرصي عالء عبد الهادي
ورواد البيت أمسية احتفى فيها بيت الشعر بالقريوان بالشاعر
ّ
األمني العا ّم لالت ّحاد العا ّم لألدباء والكتّاب العرب وأدار األمسية الدكتور العادل خرض..
وتخللت األمسية وصالت موسيقية بأنامل الفنان معز بن سعيد .هذا وتتنوع أنشطة
البيت بادارة الشاعرة جميلة املاجري لتشمل اللقاءات الدراسية والنقدية وما يخص
الشعر ومن ذلك نوادي املواهب والرباعم ومجاالت اكتشاف املوهوبني فضال عن صالون
الشعر ومهرجان الشعر العريب..
كام انتظمت أمسية شعرية مبشاركة الشعراء سامل الشعباين وأنيس الهاين صاحب
الجائزة الثالثة ملسابقة بيت الشعر ونزهة املثلويث ولهام حبوب (سوريا) ومحسن
العبيدي ورتال الهاين ومؤمن الهاين من الرباعم بنادي الشعر والعروض .يف اليوم الثاين
للفعاليات انتظمت ندوة فكرية حول «الشعر والقيم» وقدمت فيها مداخالت للدكاترة
معز الوهايبي وحاتم الفطنايس ومربوك املناعي وطرحت حيزا مهام من عالقة الشعر
بالقيم والجامليات واألخالق ٬مبشاركة الشعراء املهدي غالب (تونيس مقيم بباريس)
وهود األماين (ليبيا) وجامل عامميي وسليم الهداجي (من براعم نادي الشعر والعروض).
مع الساعة الرابعة انتظمت أمسية شعرية مبشاركة الشعراء أسامة الزياين واملختار بن
اسامعيل ووداد الحبيب والشاذيل الفرجاين وبسمة املسعي وأمين الجوادي ونور املرابط
(من براعم نادي الشعر والعروض لبيت الشعر القريواين) .وعند الساعة الثامنة كان
املوعد مع سهرة مفتوحة للشعر ووصالت موسيقية للفنان والعازف معز بن سعيد الذي
أمتع الحارضين والجمهور مبعزوفاته الرائقة ثم حفل تكريم املشاركني واختتام الفعاليات
الخاصة بهذه الدورة السادسة.

اخلميس  24فيفري - 2022العدد 1683

ثقافة

رعشة الذاتي واملوضوعي

المستبدة بأنوثتها
صدرت املجموعة الشعرية السادسة للشاعر
السيد بوفايد بعنوان (املستبدة بأنوثتها) وقد كتبت
كل القصائد خالل سنوات  2019و 2020و2021
وهذا اإلصدار الجديد قدم فيه الشاعر رؤية جديدة
من خالل سعيه الناجح إىل تجاوز تجاربه السابقة
رغم أهميتها وتض ّم املجموعة ست وعرشون قصيدة
متثل صوتا شديد الخصوصية والتميز ومتثل حلقة
مهمة يف تطور تجربة الشاعر السيد بوفايد بني زحام
االصوات الشعرية التونسية التي تزدحم بها الساحة
مبختلف صيغ القصيدة املعارصة.
كام أن القيمة الكربى التي نستخلصها من
املجموعة الشعرية املستبدة بأنوثتها هي أن لغة
الشاعر نقية وحية مرجعيتها األساسية الصورة
الشعرية بوصفها عالقة جدلية بني املبدع وارتباطه
باللغة وسعيه إىل تطريز املفردة الشعرية ومرجعيتها
خاصة يف املجاز واالستعارة والبناء الفني السلس دون
تكلف حيث نجد أن أغلب
قصا ئد املجموعة الشعرية (املستبدة بانوثتها)
بعيدة كل البعد عن املفهوم القديم للبالغة اذ أنها
تبنت املفردة الشعرية املتصلة اتصاال وثيقا بذات
الشاعر املتصل بواقعه الذي يحياه بفضائله من حب
وعدل وجامل وسوء وقبح والشاعر كالخزاف يحرص
عىل البناء املنطقي للقصيدة حيث ظل حريصا عىل
الرابطة الوثيقة بني زحام الصورة الشعرية دون
النقض واالنفصال بوصف أن القصيدة أساسا هي ف ّن
لفظي تتسع لتشمل بني حياتها فنونا أخرى وخاصة
ّ
الفن التشكييل وقد نجح الشاعر السيد بوفايد يف
خوض غامر الشعرية التشكيلية الواقعية .كام قدم
املجموعة الشعرية (املستبدة بأنوثتها) الدكتور
توفيق بن عامر .إذ يقول :قد تبني يل بعد التأمل

* أبو جرير

والتدبر واملساءلة أن الشاعر
يعتمد يف محتواه وأسلوبه عىل
البوح واملكاشفة مام جعله
مرآة للذات وما يضطرب فيها
من خلجات ويرتدد يف أعامقها
من أصداء وترددات لقاء
تفاعلها مع الوجود .فالشاعر
السيد بوفايد يتساءل عن
ذاته ووجوده وعالقته مبحيطه
ويتأمل حارضه ويسرتجع
ماضيه ويسترشف ما قد تفاجئه
به األيام يف املستقبل وللشاعر
يف كل ذلك نفس حائرة متاملة
تارة ومبتهجة تارة أخرى لكنها
يف كل األحوال مضطربة تبحث
عن الطأمنينة فال تكاد تجدها
وتتعقب بصيصا من النور يف
ظالم من الشك والحرية.
والقارئ لهذه املجموعة
الشعرية (املستبدة بأنوثتها)
يجد نفسه بعد اطالعه عىل
املقدمة التي حربها الدكتور
توفيق بن عامر كحبة قمح
وانرث الياسمني
مجموعة شعرية تستحق االنتباه والقراءة
الوجود
وهندسته
معامره
نضجت يف الربيع يف وعاء
عىل ظمئي
والدراسة.
ورحلة الحياة واألحالم.
وأهطل فرحا
«قالت البنت املستبدة
بأنوثتها)
(املستبدة
السادسة
الشعرية
املجموعة
أراقص يف وحديت أنوثتي»
بانوثتها
للشاعر السيد بوفايد هي مجموعة تحررت من
وللسيد بوفايد إصدارات شعرية منها :مثة يشء
حني تشتعل النار
األرس وسافرت إىل الحانات واألنفاق واملدن املشلولة
غامض  ٬ 2005احتشاد األسئلة  ٬ 2007رياح الشتاء
يف الجسد
واملسارح العامئة .إنها تجربة وجودية ناجمة عن
 ٬ 2009يهطل عىل ضفائرها البهاء  ٬ 2015كام الذئب
أمد يدي يف الظالم
القلق من انسداد األفق.
يف العبارة .2017
اىل فاكهتي

نادي مختار اللغماني «لألدب والفكر والفن»
إثر انتهاء مهرجان (أيام مختار اللغامين للشعر
الطليعي) بالزارات أيام  7و  8و  9جانفي 2022
عاد نادي مختار اللغامين (لألدب والفكر والف ّن)
إىل نشاطه برؤية جديدة وتطلعات متثّل الخطوط
الرئيس ّية ملستقبل نشاطه وإضافاته للساحة الثقاف ّية
وطنيا .هذا النادي الذي بعث بإدارة جمعيّة
مراجعات (ثقاف ّية) والذي تستضيفه دار الثقافة
املغاربية بقيادة الشاعر واملثقف األستاذ فريد
السعيداين والذي يرشف عىل تسيريه وتنشيطه
األديب ورجل الرتبية األستاذ املتفقّد بوراوي بعرون.
والذي يذهب يف رؤيته إىل تجميع ما أمكن من خرية
األصوات الشعريّة واألدبيّة والفكريّة التي تعمل بنهج
عضوي مع محيطها وعاملها مبعاول ثقافية وتجريب
ج ّدي يف رضب كتابتها .اليشء الذي مكّن النادي من
انطالقة واعدة ورصينة وباعثة برسائل متعددة ملن
يحمل قلام مبدعا لتطوير معارفه واالرتقاء بثقافته
نحو البحث عن ذات مغايرة وصوت متف ّرد ولون
وطني ميثّل من خالله شخصيّة املبدع التونيس ليس
ّ
يف منابرنا الوطن ّية.
كانت مواكبة لذكرى اغتيال الشهيد شكري
بلعيد حيث تناول النادي عنرص مهام من شخصية
الشهيد وهو شكري الشاعر الذي ج ّمع له ديوان
اثر استشهاده حمل عنوانا (أشعار نقشتها الريح
عىل أبواب تونس السبعة) وتق ّدم الشاعر املختار
املختاري بورقة ابرز فيها نهج الشهيد الشعري
والتصاقه بتاريخ الشعر التونيس ثقافيا وانتسابا
ومعاين حيث كان الشهيد من خالل ثقافته واطالعه
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عىل معرفة مهمة بالشعر التونيس املناضل ومن
بينها (مختار اللغامين وأشعار الشهيد الفاضل سايس
ومن عارصوه ورافقوه كالشاعر الصغري أوالد احمد
وغريهم كرث) كام كان عىل اطالع بتطورات القصيدة
العربية مام أتاح له كتابة قصائد متمكنة من أدواتها
الشعريّة ومن رمزيتها النضالية دون السقوط يف
املبارشتية والتحريض املمجوج.
وق ّدم األستاذ بوراوي يف تقدميه بسطة شافية
ووافية عن شخص ّية الشاعر الشهيد مام بسط املجال
لضيف النادي الدكتور عبد السالم البغوري عضو
حزب الوطنيون الدميقراطيون املو ّحد ورئيس جمع ّية
الشهيد شكري بلعيد ليق ّدم مداخلة مستفيضة ليس
عن عالقته بالشهيد اإلنسانية فقط بل وأساسا عن
الشهيد مناضال مثقفا وواعيا بالدور الثقايف الوطني
يف بعث وعي جديد ومتجدد يف عقل ّية الشعب
وبالثقافة تسمو األوطان وخصوصا تحدث الضيف
عن الشهيد إنسانا شاعرا مت ّيز أيضا يف شعره باملوقف
واملبدئيّة وروح اإلنسان الذي يعيش تفاصيل حياة
مواطن حامل ومحب ومناضل.
ليكون محور الجلسة الثانيّة منوذجا شعريا
ومنطا غاب التعريف به لندرة متناوليه وكتابه وهو
شعر الزجل والذي استضاف النادي صوتا ليس فقط
متمرسا بل وممثال مهام لهذا الرضب من الكتابة التي
أهملها ليس فقط نقاد البالد (عدى ما كتبه املؤ ّرخ
واألديب الراحل محمد املرزوقي) وقلة قليلة غاب
أثرها يف الزحام الشعري.
وهو الشاعر الزجال عبد الحكيم زرير صاحب

أفق العمل الثقايف الوطني

األربعة مجاميع شعرية زجل ّية هي عىل التوايل
(عيون الكالم ومرايا الكالم و رحيق الكالم واألخري
وينتهي الكالم) والذي قدمه األستاذ بوراوي ليع ّرف
مبسريته وتطوراته الشعريّة وتقلبه بني كتابة املبادئ
يف اللغة حيث أصدر ثالثة كتب يف الرصف والنحو
واإلعراب وبني الشعر الزجيل املحيك.
ثم تناول أشعاره بدرس مخترص مدقق يف
أهم عنارصه وتنسيبه إىل نوع شعري رئييس ميثل
نهج الكتابة لديه ومحوره ومذهبه .األستاذ املختار
املختاري .لينربي األستاذ األديب سوف عبيد مقدما
مداخلة لطيفة وممتعة ومتزنة ابرز من خاللها
أهميّة هذا الرضب من الشعر وأشاد فيها بجدية
البحث عند الشاعر ومتيزه يف ما يكتبه وبحثه الدائم
عن املغايرة وإبراز الصورة الحقيقية للمعاش بشكل
كاريكاتوري ساخر.
ومل يغفل النادي ومسريه األستاذ بوراوي عن
متكني الشعراء والشاعرات الحارضين من إبداء الرأي
ومناقشة ما يطرح بل ودعوتهم لتقديم وقراءة ما
ينتقونه من أشعارهم لنكتشف جميعا قيمة ثابتة
وقصائد ذات أهميّة ليس عىل مستوى اللغة وحسب
وإمنا تنوع املضامني وجديّة البحث عن الوعاء
الشعري الحدايث الذي يواكب هذه املضامني فيربزها
يف أجمل صورة شعريّة.
ومن بني األصوات التي قدمت أشعارها وأجادت
االختيار والكتابة الشاعرات سليمى الرسايري وكوثر
بولعايب ومفيدة السياري وهدى قايت وسلوى القلعي
وروضة عدايس بلدي وزهرية فرج الله ومنى أحمد

برييك ونادية األحويل وثريا خلوط وماجدة رجب
ومنية جالل وخديجة ماجد و نبيهة النفايت وصبيحة
حفيظ والشاعرة منى بالحاج .كام كان للشعراء
كل من الشاعر املتألق
حضورهم املتميز من خالل ّ
سوف عبيد وصفوان بن مراد وقليعي بوخاري
وحكيم زرير والحالّج الكايف ومحمد الشارين وسليم
صميدة وتوفيق الحجالوي ونجيب املليتي .ولكن ال
ميكن اعتبار عمل هذا النادي وهذه الجمعيّة كامال
ظل غياب الدولة ممثلة يف وزارة الثقافة التي ال
يف ّ
تزال تعامالتها تنتهج سبيل الورق عوض النزول إىل
الساحة مبعاول ميدانية فهذا األسلوب هو واحد من
أسباب تعميق أزمات الساحة الثقافيّة إذ يف زيارة
للربامج التي تصل ورقيا إىل أروقة الوزارة مبصادقاتها
ووثائقها الرسميّة (القانونية) املثبتة لوجود هذه
الجمعية أو تلك والتي تحتاج كل جمعية للتمكن
منها جولة عرب مؤسسات الدولة ومصاريف طائلة
كان باإلمكان أن ينجز بها الكثري من املبادرات
(فبني ما فرض من أداء مرتاكم عىل الجمعيات تجاه
قابضات وزارة املالية) وبني مصاريف استخراج
وتصديق الوثائق واألداء املفروض عليها الستخراجها
ما ميكّن هذه الجمعيات من متويل مرشوع نادي
يثمر الكثري ليس للوطن وحسب وإمنا للمهتمني
واملبدعني من الشباب وجميع أصناف والرشائح
العمرية التي يحتضنها مثل هذه الفضاء ويحميهم
من الذهاب يف طرق مشبوهة ومخربة للشخصية
ولعموم املجتمع.
* املختار الزارايت

30

الغامبي غاساما يدير مباراة
الرتجي والنجم يف رابطة األبطال

ع ّينت الكنفدرالية االفريقية لكرة القدم طاقم تحكيم غامبي بقيادة باكاري
غاساما إلدارة مباراة الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال افريقيا والتي
سيستقبل خاللها الرتجي الريايض ٬النجم الساحيل وذلك يوم السبت  26فيفري
 2022انطالقا من الساعة الثانية بعد الزوال مبلعب حامدي العقريب برادس.
وغاساما هو حكم دويل منذ  2007سبق له أن أدار نهايئ دورة االلعاب االوملبية
لعام  2012بني املكسيك والربازيل وشارك يف نهائيات كاس العامل .2014
وسبق للحكم الغامبي ادارة عديد املباريات للفرق التونسية عىل غرار نهايئ
رابطة األبطال بني الرتجي والوداد املغريب يف لقاء االياب يوم  31ماي  ،2019كام صفّر
لقاء للنجم الساحيل مع الجيش الرواندي يوم  23أكتوبر لحساب الدور السادس
عرش لرابطة األبطال األفريقية.
حسني

يوضح أسباب عودته
احليدويس ّ
إىل تدريب النادي البنزريت
أعلن سفيان الحيدويس ،استقالته
من تدريب النادي البنزريت بعد الهزمية
التي تكبدها الفريق فوق ميدانه أمام
اتحاد تطاوين ( )1-0يف الجولة الثامنة من
منافسات املجموعة األوىل للبطولة.
وقال الحيدويس يف ترصيحات له «كنت
قد أخربت إدارة النادي بانسحايب قبل مباراة
اليوم .أي أنه ال عالقة لهذا القرار بالهزمية
أمام اتحاد تطاوين .كنت أمتنى أن أغادر
البنزريت بانتصار لكن الكرة أرادت عكس
ذلك .النادي البنزريت ف ّرط يف الفرتة األخرية يف
 4العبني ،وهناك نقص يف الزاد البرشي .مع
الضغط الجامهريي أرى أن األمر أصبح مرهقا
ومتعبا وأنا أطلب من الجامهري أن تتف ّهم
الوضعية ،وأن تلتف حول الفريق وتسانده
بقوة .النادي يف تراجع منتظر يف ضوء االضطراب الذي شهدته تحضريات الفريق
بآخر أسبوعني ،إضافة لرحيل مجموعة العبني آخرين مؤثرين يف هذه الفرتة ،كان
من املفروض أن يتم تعويضهم ،لكن ذلك مل يقع .ولقد قررت االنسحاب وأمتنى
حظا أوفر للبنزريت يف قادم الجوالت».
يذكر أن النادي البنزريت ،أصبح يحتل املركز الخامس للمجموعة األوىل بـ10
نقاط ٬عىل كل حال سفيان عاد بق ّوة بعد توفر ضامنات النجاح ٬لكن ما هي
الضامنات؟
*حسني

أخبار املدربني والالعبني

* املدرب سفيان الحيدويس تراجع عن االنسحاب وسيواصل
التجربة مع نادي البنزريت.
* الالعب إلياس الجاليص أحد افضل الالعبني يف الدوري املرصي
للموسم الكروي الحايل بشهادة أغلب الفنيني هناك ساهم بشكل
كبري يف النتائج الطيبة للمرصي البورسعيدي يف البطولة ويف مسابقة
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طاقم حتكيم مغريب مباراة برياميدز والنادي الصفاقيس
كشف االتحاد اإلفريقي لكرة القدم ،موعد وحكام مباراة برياميدز والنادي الصفاقيس يف الجولة الثالثة من دور املجموعات
لكأس االتحاد اإلفريقي.
املباراة تق ّرر إقامتها يوم األحد  27فيفري الجاري ،عىل الساعة الخامسة مساء ،عىل ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة
املرصية القاهرة.
ويدير املباراة طاقم تحكيم مغريب ،بقيادة الحكم عادل زوريق ،ويساعده زكرياء برنيس املساعد االول وعبد الصمد
أبورتيني املساعد الثاين ،وكريم صربي الحكم الرابع.
* حسني

هل سيكون الالعب مرتضى بن وناس حارضاً يف لقاء مايل؟

تابع الالعب مرتىض بن وناس ،تألقه يف الدوري الرتيك
امتاز لكرة القدم ،عندما أحرز هدفه الرابع هذا املوسم،
خالل مباراة فريقه قاسم باشا ضد نادي كونيا سبورت.
وكشف بن ونّاس أ ّن الجهاز الفني لقاسم باشا ،كان له
فضل كبري يف هذا التألق ،قائالً« :عند وصويل إىل الفريق،
اكتشف املدرب أنني أتأقلم يف مركز الجناح أفضل من الظهري
األيرس ،فقام بتغيري خطتي وأنا مرتاح اآلن ،مبا أنني ألعب يف
املركز الذي كانت فيه بدايايت».
توصل بها يف
وعلّق بن وناس عىل حقيقة العروض التي ّ
الفرتة األخرية «ال زلت اآلن عىل ذمة فريقي قاسم باشا الذي
أرتبط معه بعقد ،ال أريد أن أركّز إال عىل مشواري مع النادي
حاليا ،لكن أعتقد أنه إذا توفرت العروض املهمة ،فإن النادي

لن ميانع يف خروجي».
كام تح ّدث الالعب السابق للنجم الساحيل ،عن حلمه
باالنضامم إىل منتخب «نسور قرطاج» ،خالل مواجهة مايل
يف ملحق التصفيات املؤهلة لبطولة كأس العامل ،وأضاف
«رصاحة إىل حد اآلن مل أتلق أي اتصال من الجهاز الفني
التونيس ،لكن تفصلنا عن املعسكر التحضريي ملواجهة مايل
قرابة شهر ،وأنا جاهز لدعوة املنتخب ،ورشف يل أن أحمل
قميص بلدي»
واختتم بن وناس حديثه برسالة للجامهري« :أريد أن
أشكر كل التونسيني عىل دعمهم الكبري يل يف محطتي هذه
بالدوري الرتيك ،كام أمتنى أن أسعدهم دامئا وأن أرفع راية
البلد عاليا ،وأن أكون عند حسن ظن الجامهري».

املنتخب الوطني لكرة السلة:
قائمة الالعبني املشاركني
يف تصفيات كاس العالــم

أعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة قامئة الالعبني الذين سيتواجدون يف
قامئة املدرب االملاين ديرك ياورمان لخوض تصفيات كأس العامل.
وخلت هذه القامئة من الالعب صالح املاجري بسبب االصابة وضمت
 12العبا هم:
أسامة املرناوي وارشف القنوين وعمر عبادة وزياد الشنويف ومراد املربوك
ومحمد حديدان ومكرم بن رمضان وعمر بوعالق وبلحسن الشيحي وهيثم
سعادة واحمد العدامي ومختار غيازة.
ويستهل املنتخب التونيس لكرة السلة مشاركته يف تصفيات كاس العامل
 2023مبواجهة نظريه الكامريوين غدا الجمعة  25فيفري الجاري بالعاصمة
السينغالية داكار بداية من الساعة العارشة ليال يف اطار منافسات النافذة
الثانية /املجموعة الثانية.
وتواجه العنارص الوطنية يف لقائها الثاين ضمن التصفيات االفريقية
منتخب جنوب السودان يوم السبت  26فيفري انطالقا من الساعة الرابعة
بعد الزوال قبل ان تختتم منافسات النافذة الثانية مبالقاة منتخب رواندا يوم
االحد  27فيفري عىل الساعة العارشة ليال.
يذكر أن نهائيات كأس العامل ستنتظم باالشرتاك بني اندونيسيا واليابان
والفيليبني من  25اوت اىل  10سبتمرب .2023

كأس اإلتحاد اإلفريقي كان آخرها أمام مازميبي الكونغويل حيث
سجل وقدم متريرة حاسمة.
* أكّد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك واملتحدث باسمه
“أحمد مرتىض منصور” ،بأن إدارة القلعة البيضاء قادرة عىل إعادة
الدويل الفرجاين سايس مرة أخرى اىل الفريق القاهري ،لك ّن األمر
يبقى متوقّفا عىل رؤية اإلطار الفني للنادي الذي سيحدد إن كان
الفريق يف حاجة إليه.
* فرض مدرب نادي العني السعودي محمد املكرش التعادل

صالح املاجري يرتاجع
عن قرار اعتزال اللعب

أكّد نجم كرة السلة التونسية صالح املاجري
انه تراجع عن قرار اعتزال اللعب دوليا الذي
اتخذه بعد تتويج املنتخب الوطني التونيس بلقب
افروباسكات .2021
وسيشارك املاجري مع املنتخب انطالقا من
االسبوع القادم يف تصفيات كأس العامل التي يشارك
فيها املنتخب ضمن املجموعة الثانية مع كل من
جنوب السودان والكامريون ورواندا وتدور مباريات
مرحلتها األوىل يف العاصمة السنيغالية داكار.
* حسني

اإليجايب بهدف ملثله عىل مواطنه ناصيف البياوي مدرب العدالة
ضمن دوري الدرجة األوىل السعودي.
* تعادل املدربان التونسيان جميل قاسم وعفوان الغريب دون
أهداف يف لقاء جمع نادي العروبة بضيفه نادي نجران فيام انهزم
لطفي السليمي مع فريقه الدرعية امام الخليج بهدفني دون رد.
* نبيل
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الرتجي الريايض
كوليبالي خارج الخدمة وحمدو الهوني
يغيب يف مواجهتي النجم
حقق الرتجي الريايض انطالقة موفقة يف دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا حيث ظفر بثالث
نقاط مع رباعية كاملة أمام أضعف فرق املجموعة «جوانينغ غاالكيس» قبل أن يعود بنقطة مثينة من
تنقله إىل الجزائر ملالقاة شباب بلوزداد.
اإليجايب هو أن نادي باب سويقة كان أفضل من منافسيه وخاصة الفريق الجزائري الذي يبقى
خصمه األول عىل صدارة ترتيب املجموعة وبالتايل فإن التعادل معه عىل أرضه جعل من املواجهة أمام
النجم الريايض الساحيل يف نهاية األسبوع الجاري بوابة ضامن التأهل بنسبة كبرية.
وسيلتقي األحمر واألصفر بالنجم الساحيل يف أي مناسبتني يومي  26فيفري الجاري ويوم  11مارس
وبالتايل فإن التأهل سيلعب عىل أرضية ملعب حامدي العقريب برادس وهو ما أمر يعيه رايض الجعايدي
الذي سيكون عليه أن يحسن إدارة املواجهتني والتي ستكون أبعادها محلية أيضا يف صورة االلتقاء
مجددا يف مرحلة التتويج.
إىل ذلك أثبتت الفحوصات التي خضع لها الدويل الليبي حمدو الهوين أنه سيغيب عن امليادين لفرتة
مواجهتي النجم الساحيل.
ترتاوح بني أسبوعني وثالثة أسابيع وبالتايل فإنه سيكون خارج الحسابات يف
ْ
إصابة الهوين خلفت غضبا كبريا يف صفوف اإلطار الفني ولدى رئيس الرتجي الريايض حمدي املدب
باعتبار أن الفحوصات أثبتت أن اإلصابة تعود إىل فرتة قريبة وتحديدا املقابلة الودية التي جمعت
منتخب بالده باملنتخب الكويتي.
وكان عىل املهاجم الدويل الليبي أن يبلغ اإلطارين الفني والطبي بحقيقة إصابته حتى يخصص له
برنامج بدين وطبي يجعله قادرا عىل الجمع بني النشاط والحفاظ عىل وضعه الصحي السيام أن الفريق
يعول كثريا عليه يف هذه املرحلة.
من جهة أخرى عادت االنتقادات لتطال من جديد العب االرتكاز االيفواري فوسيني كوليبايل الذي
بات ميثّل حلقة ضعف كبرية يف خط وسط امليدان خاصة حينام يتم التعويل عليه أمام الدفاع.
وال ميلك كوليبايل املؤهالت الفنية أو التكتيكية لالضطالع بدور العب االرتكاز املحوري فيام ميثل
غيالن الشعاليل الحل األكرث نجاعة يف هذه الخطة خصوصا أنه أفضل من الناحية الفنية قياسا بااليفواري
كام أنه ميلك القدرات البدنية الكافية للنجاح يف هذا املركز الحساس يف امللعب.
* نبيل

روجي لومري يفرض شرطا أساسيا لالستمرار
يف تدريب النجم الساحلي
هدد املدرب الفرنيس للنجم الساحيل روجيه لومري ،بالرحيل عن الفريق ،بسبب
عدم دفع مستحقات الالعبني املتأخرة منذ عدة أشهر.
وعلمنا أن لومري ،البالغ من العمر  80عاما ،أبلغ مسؤويل نادي «جوهرة الساحل»
برئاسة ماهر القروي بأنه سريحل عن صفوف الفريق حال استمرار األزمة املالية.
وامهل روجي لومار الهيئة املديرة مدة ال تتجاوز األسبوع ،من أجل تسوية أوضاع الالعبني ومنحهم مستحقاتهم،
وإال فإنه سيقدم استقالته من تدريب الفريق الذي ينافس يف بطولة تونس املمتاز ويخوض دور املجموعات يف دوري
أبطال إفريقيا يف املوسم الكروي .2021-22
وكان النجم الساحيل قد قرر تعيني روجيه لومري مدربا للفريق يف نوفمرب  2021بعد إقالة املدرب التونيس لسعد
الدريدي ..وهي املرة الثالثة التي يتوىل فيها لومري تدريب فريق جوهرة الساحل بعد الفرتة األوىل بني عامي 2013
و 2014والثانية موسم .2018-2019
ويعاين النجم الساحيل من أزمة مالية خانقة مثل عدد من أندية كرة القدم يف تونس خالل السنوات األخرية..
وبهدف التغلب عىل األزمة املالية ،اعرتف رئيس النادي ماهر القروي ،يف ترصيحات صحفية عديدة ،بأن الفريق كان
مجربا ً عىل التخيل عن بعض العبيه ،إذ غادر خالل فرتة االنتقاالت الشتوية املاضية الالعب الجزائري الطيب مزياين
نحو أبها السعودي ،ثم املهاجم عامد اللوايت نحو النرص الليبي ،وأيضا املهاجم الشاب نبيل مقني نحو اتحاد طرابلس
الليبي عىل سبيل اإلعارة.
جامهري النجم غاضبة
تصاعدت وترية الغضب يف أوساط جامهري النجم الساحيل ،وذلك يف أعقاب استمرار سوء النتائج يف الدوري املمتاز
ويف مسابقة دوري أبطال إفريقيا ،إذ مل يذق الفريق طعم الفوز منذ أكتوبر عام  ،2021ويقبع يف املركز األخري يف
مجموعته يف البطولة التونسية برصيد  7نقاط بعد خوض  7مباريات يف إطار املسابقة املحلية.
وفجر التعادل أمام غاالكيس البوتسواين  ،1-1ضمن الجولة الثانية من دور املجموعات بدوري أبطال إفريقيا،
مشاعر السخط يف أوساط املشجعني ،خاصة أنه التعادل الثاين عىل التوايل للفريق بعد التعادل يف الجولة األوىل أمام
فريق شباب بلوزداد الجزائري عىل أرضية امللعب األوملبي برادس  ،0-0يف بداية هي األسوأ للفريق األحمر واألبيض
منذ زمن بعيد.
أبرز إنجازات املدرب روجيه لومري

* قاد الفريق إىل التتويج بكأس تونس عام .2014
* نجح يف الفوز بلقب البطولة العربية لألندية عىل حساب الهالل السعودي عام .2019

هوامش وتفاصيل من بطولة الرابطة 2

العوايض يف الصدارة ٬ارتفاع عدد الورقات احلمراء و 36حكام يف املوعد

تتغي
مع تق ّدم الجوالت يف بطولة الرابطة  2رّ
املعطيات وتتقلّب األوضاع .ويف الجولة السابعة
من البطولة ٬رصدنا لكم هذه الهوامش واألرقام.
تحسن مردود املهاجمني مقارنة بالجوالت
ّ +
األخرية حيث تم تسجيل  21هدفا وهو رقم
الجولة الثانية .وتبقى الجولة األوىل هي األفضل
بـ( 24هدفا) يف حني تم تسجيل أقل من 20
هدفا يف الجوال ت  3و 4و 5و.)16-15-18-17( 6
العدد الجميل ارتفع إىل  134هدفا يف  84مقابلة
أي مبع ّدل  1,59يف كل مقابلة و 19,14هدفا يف
كل جولة
 +واصل امللعب التونيس التهديف ورفع
رصيده يف طليعة خطوط الهجوم إىل  12هدفا
متقدما عىل جمعية جربة ومكارم املهدية
وشبيبة القريوان والقلعة الرياضية ( 8أهداف)
توصل هجوم الرالوي إىل تحقيق هدفني
ّ +
فرتك املرتبة األخرية يف ترتيب خطوط الهجوم
ألوملبيك مدنني الذي س ّجل هدفني فقط يف 7
جوالت .الهدف األ ّول كان يف الجولة األوىل ضد
النجم الراديس والثاين ض ّد القلعة الرياضية.
 +أفضل خط دفاع ميلكه امللعب القابيس

وشبيبة القريوان (.)2
 +للم ّرة األوىل ال يقبل دفاع كوكب منزل
النور أي هدف .ولكنه يبقى األكرث هشاشة
بقبوله لـ  9أهداف صحبة األوملبي للنقل والنجم
الراديس.
 +التحق مهاجم القوافل سامح بوحاجب
مبهاجم جمعية جربة عامر بن سايس
يف املرتبة الثانية يف ترتيب الهدافني
برصيد  4أهداف وراء كريم
العوايض ( )5رغم صيامه عن
التهديف للجولة الرابعة عىل
التوايل ويليهام وجدي املاجري
ومحمد الفياليل (أمل جربة
برصيد  3أهداف .
 +شأنه شأن كوكب منزل
النور ,مل يقبل دفاع مكارم
املهدية هدفا عىل عكس الجوالت
الست املاضية
 +حقق كوكب منزل النور انتصاره األ ّول
يف املوسم وتبقى  3فرق تبحث عن الفوز
األ ّول وهي الحديد الصفاقيس وأوملبيك مدنني

ومستقبل املحمدية.
 +انقادت جمعية جربة إىل هزميتها األوىل
يف املوسم .وبالتايل مل يعد سوى امللعب التونيس
الذي مل يتذ ّوق طعم الهزمية.
 +امللعب التونيس وشبيبة القريوان حققا
أكرب عدد من االنتصارات ( 5يف  7جوالت) ثم
جمعية جربة وأوملبيك سيدي بوزيد (.)4
 +انتصار وحيد تحقق خارج
القواعد عادت به جندوبة
الرياضية من جربة أمام
الجمعية.
 +امللعب التونيس فاز
ذهابا وإيابا عىل النجم
الراديس.
 +أعلن الحكام يف الجولة
السابقة عن  4رضبات جزاء أهدر
العب مدنني بشري الرحيبي واحدة
منها يف حني نجح زميله أرشف جمعة
ومهاجام الرالوي هارون العياري والجليزة وجدي
املدب يف تنفيذ البقية فارتفعت الحصيلة الجملية
إىل  28رضبة جزاء ( 22ناجحة و 6فاشلة).

 +ارتفع عدد الورقات الحمراء إىل  16بعد
إشهار الحكام الورقة الحمراء يف وجه العبي
مرجان طربقة صادق كريّم واألوملبي للنقل عبد
الغني مزهود والنجم الراديس عياض الدبيش.
 +بتعيني الحكمني نعيم حسني ويرسي
بوعيل أل ّول مرة بالرابطة  2ارتفع عدد حكام
البطولة إىل  36حكام أداروا  84مقابلة ويأيت يف
طليعتهم أحمد الذوادي وسفيان قتات وأرشف
الحركايت وحسام بولعراس برصيد  4مقابالت.
 +ال مت ّر جولة دون انسحاب مد ّرب أو
حصول إقالة وآخرهم أمين مخلوف الذي غادر
امللعب القابيس.
 +يف أ ّول جلوس لهم عىل بنك أنديتهم
الجديدة ٬حقق عاد جاء بالله الفوز مع كوكب
منزل لنور وتعادل محرز امليالدي مع املحمدية
وسامي املصيل مع املكارم.
 +سامي الورفيل حقق انتصاره األ ّول مع
نادي بن عروس وحسان القابيس مع الجليزة
وهو ما يبحث عنه مراد السبعي مع الرالوي
وعصام املردايس مع أوملبيك مدنني.
س* عمر
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األخيرة

جماهري الرجاء املغربي تتطالب بعودة املدرب
لسعد جردة واالخري يرد على الدعوة

اخلميس  24فيفري - 2022العدد 1683

تغيير موعد مباراتيْ تونس ومالي
قرر االتحاد الدويل لكرة القدم تحديد موعدين جديدين ملبارايت تونس ومايل وفق الربنامج التايل:
 ملعب  26مارس بباماكو:يوم الجمعة  25مارس  2022عىل الساعة السادسة بتوقيت تونس.
 امللعب األوملبي حامدي العقريب برادس:يوم الثالثاء  29مارس  2022عىل الساعة الثامنة والنصف بتوقيت تونس.

المدرب أحمد العجالني يوثق مسيرته
اكد املدرب التونيس لسعد الشايب جردة أنه تلقى عدة عروض من
اندية خليجية وتونسية وجزائرية لكنه رفضها.
ودرب الشايب الرجاء البيضاوي يف الفرتة املمتدة بني أفريل ونوفمرب
 2021قبل أن تتم اقالته وتعويضه باملدرب البلجييك مارك فيلموتس.
وقاد املدير الفني البلجييك النادي املغريب يف عرش مباريات ،فاز
يف ثالثة منها ،تعادل يف أربع وانهزم يف ثالث ليفشل يف التجربة ويدفع
الجامهري للمطالبة باقالته،
وانتقد املدرب لسعد الشايب جردة املدرب البلجييك قائال« :ليس لد ّي
مشكل معه كشخص لكن التجارب تقول إن املدرسة البلجيكية ال تنتج
مدربني مبستوى عا ٍل،
واضاف املدير الفني السابق للرجاء البيضاوي قائال« :أنا حزين
للوضعية الصعبة الذي مي ّر بها الفريق ولكن هذا يؤكد للجامهري العمل
الجبار الذي قمت به خالل تواجدي عىل رأس املقاليد الفنية للنادي».
وختم جردة قائال «أمتنى وضعية أفضل للنادي الن جامهريه تستحق كل
الخري ،أنا ال أمانع يف عوديت إىل النادي ..أنا أحظى بدعم الجامهري واإلدارة
السابقة ..والوحيد الذي كان سعيدا ً مبغادريت هو مدرب الوداد البيضاوي».

عقد املدرب أحمد العجالين ندوة صحفية عرفت
حضورا مميزا لعدة وجوه رياضية ...العجالين الذي
عرف عنه يف دول الخليج انه املدرب السحري مل
يجد نفس الحضوة يف تونس خاصة عندما نقول انه
املدرب العريب الوحيد باالضافة اىل سامي الجابر الذي
درب زعيم القارة األسيوية الهالل السعودي واكتشف
يارس القحطاين احد ابرز نجوم الكرة الخليجية.
العجالين الذي ق ّدم كتابه «mon parcours
« atypique d›entraîneurكانت رحلته مع عامل
التدريب غري منطية منذ بدايته مع عامل املستديرة
حيث كان املدرب الرحالة بني دول الخليج وخاصة
منها الدوري السعودي الذي ارشف فيه عىل تدريب
عدة أندية بارزة عىل غرار الهالل والشباب والحزم والعديد
من الفرق االخرى باالضافة اىل عدة تجارب عرف فيها عديد
النجاحات اخرها مع اوملبيك خريبقة املغربيوالسنة التاريخية
موسم  2015حينام أنهى ثانيا يف آخر جولة بعد رصاع عىل

البطولة مع الوداد واحرازه لكأس العرش.
رمبا يكون العجالين من األسامء التي ظلمت إعالميا ومل
تلق املكانة الالزمة ولكن بطريقة ذكية وفريدة وثق هذا
املدرب مسريته يف كتاب بحلّة جميلة وبإنجاز من الكاتب
الصحفي املرحوم البشري بالحاج يحيى.

الجامعة التونسية لكرة اليد:

قيس اليعقوبي يقود

انتداب مدربني للمنتخبات الوطنية للشبان

شبيبة الساورة إىل االنتصار
قاد املدرب قيس اليعقويب شبيبة الساورة الجزائري إىل اقتالع انتصار مثني
ضد نادي «روايال ليوباردس» من اسواتيني بهدفني لصفر ،ضمن املباراة
التي جمعت الفريقني ضمن الجولة الثانية من مرحلة املجموعات لكأس
الكنفدرالية االفريقية.
وبانتصاره هذا ،تدارك شبيبة الساورة هزميته خارج ميدانه ضد «أورالندو
برياتس» الجنوب افريقي يف الجولة األوىل ،حاصداً بذلك ثالث نقاط ،يف
انتظار مواجهة الجولة الثالثة أمام اتحاد طرابلس الذي يدربه التونيس
محمد الكويك.
* حسني

اصدرت الجامعة
التونسية لكرة اليد بالغا
يحمل توقيع املدير
الفني الوطني «ياسني
عرفة» يتعلق بفتح باب
الرتشحات لخطة مدرب
وطني لالصناف التالية:
 )1أواسط صنف الذكور
من مواليد 2003 /2002
 )2أصاغر صنف الذكور
من مواليد 2005 /2004
 )3أصاغر صنف الذكور
من مواليد 2007 / 2006
)4وسطيات من مواليد
.2005 / 2004
 )5وسطيات من مواليد
.2007 /2006
هذا ويتعني عىل املدربني
املرتشحني تكوين ملف
يتضمن جملة من الوثائق التي نص عليها البالغ ويغلق باب الرتشحات يوم االثنني  7مارس  2022عىل الساعة .17

