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إن االتحاد من أعظم أدوات الرقي
في هذه البالد .وهو موطن الكفاح
الحقيقي الصادق الصالح الذي ال يرمي
إال إلى إقرار العدل والحريات األساسية
وإلى منح المجتمع التونسي حقَّه في
الرفاهية واالزدهار المادي والمعنوي.
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الحلول «الفولكلورية»
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حكومة تعمل بالوكالة
للصناديق الدولية وال تلتفت
لالستحقاقات االجتماعية

اشتراكات

نقابة الصحافيني والنساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق
االقتصادية واالجتماعية يساندون إضراب القطاع العام
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تراتيب إرضاب القطاع العام اليوم اخلميس  16جوان 2022
اضراب القطاع العام

 1ـ بالنسبة للمؤسسات واملنشآت العمومية ينطلق االرضاب بداية من منتصف الليلة الفاصلة بني  15جوان
 2022و 16جوان  2022وذلك إىل غاية منتصف ليلة  16جوان .2022
ـ يشمل االرضاب كافة اعوان املؤسسات واملنشآت العمومية مع املحافظة عىل الحد االدىن من الخدمات مبراكز
العمل الحيوية والتي تحددها الجامعات حسب خصوصية قطاعاتهم.
ـ عىل النقابات االساسية التواجد مبقرات العمل قبل انطالق الحصة الصباحية لتأطري االعوان ثم اصطحابهم
اىل املق ّر املركزي لالتحاد العام التونيس للشغل شارع الواليات املتحدة تونس لحضور التجمع العاميل الذي يلتئم
مبناسبة االرضاب بداية من الساعة العارشة صباحا.
 2ـ بالنسبة للوظيفة العمومية والقطاع الخاص فإنه ويف إطار التضامن النقايب يتعني عىل كافة االطارات النقابية
االلتحاق يوم االرضاب باملقر املركزي لالتحاد العام التونيس للشغل شارع الواليات املتحدة تونس قبل الساعة
العارشة صباحا.

دفاعا عن املرفق العمومي

اضـراب عــام فـي  159مـؤسســة

أمام تع ّمد الحكومة رضب مبدأ التفاوض وتنصلها
من تطبيق االتفاقيات املربمة وعدم استعدادها الصالح
املؤسسات العمومية وامام االرتفاع الجنوين املتواصل
ألسعار كافة املواد ،فإن الهيئة االدارية الوطنية لالتحاد
العام التونيس للشغل املنعقدة بتاريخ  23ماي 2022
تق ّرر دخول كافة أعوان املنشآت واملؤسسات العمومية يف

إرضاب كامل يوم الخميس  16جوان  2022من اجل تلبية
املطالب التالية:
 1ـ سحب املنشور عدد  20الصادر بتاريخ  9ديسمرب
2021
 2ـ تطبيق جميع االتفاقيات املمضاة.
 3ـ الدخول الفوري يف مفاوضات اجتامعية تفيض إىل
ترميم املقدرة الرشائية بعنوان سنوات  2021ـ  2022ـ .2023
 4ـ الرشوع الفوري يف اصالح املنشآت واملؤسسات
العمومية حتّى تلعب دورها االقتصادي واالجتامعي وعدم
اللجوء إىل الخوصصة الجزئية أو الكل ّية تجسيام ملحرض
االتفاق املمىض بني الحكومة واالتحاد العام التونيس للشغل
بتاريخ  22اكتوبر .2018
 5ـ إلغاء املساهمة التضامنية (.)٪1
 6ـ إنهاء التفاوض يف القانون العام ألعوان املنشآت
واملؤسسات العمومية.
وقد وجهت برقية التنبيه باإلرضاب إىل هذه الوزارات
بتاريخ  31ماي :2022
رئيسة الحكومة ـ وزير الداخلية ـ وزير الشؤون
االجتامعية ـ وزيرة املالية ـ وزير النقل ـ وزيرة التجهيز
واالسكان ـ وزير السياحة ـ وزير الرتبية ـ وزير تكنولوجيات
االتصال ـ وزير الصحة ـ وزير االقتصاد والتخطيط ـ وزيرة
التجارة وتنمية الصادرات ـ وزيرة الصناعة واملناجم والطاقة
ـ وزير الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري ـ وزير
التشغيل والتكوين املهني ـ وزيرة البيئة ـ وزيرة الشؤون
الثقافية ـ وزير التعليم العايل والبحث العلمي ـ وزير

أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

الشباب والرياضة ـ الكاتبة العامة للحكومة ـ وكافة السادة
والة الجمهورية التونسية.
* مالحظة :برقية التنبيه باالرضاب كان اصدرها االتحاد
وامضاها األمني العام يف  31ماي  2022وهذا يعني ا ّن
االتحاد مكن هياكل رئاسة الحكومة من الوقت الكايف
لرتتيب أمورهم وبالتايل الجلوس إىل الطرف النقايب إال انها
مل تفعل اي رئاسة الحكومة ومل تبد أي استعداد لفتح حوار
جدي ومسؤول وهو ما اكده فشل جلسة يوم االثنني 13
جوان  .2022مع الطرف االجتامعي.

أحمد التليلي

ملاذا يرضب القطاع العام؟

نحن أعضاء مجمع القطاع العام املجتمعني يوم  09جوان  2022برئاسة
االخ صالح الدين الساملي االمني العام املساعد املسؤول عن الدواوين واملنشآت
العمومية وبحضور االمناء العامني املساعدين االخت سهام بوستة ،االخ محمد
الشايب ،االخ عثامن الجلويل واالخ الطاهر الربباري ،بعد تدارسنا للوضع النقايب
واملهني بالقطاع العام نجدد اعتزازنا باالنتامء إىل االتحاد العام التونيس للشغل
منظمة وطنية موحدة مستقلة ومناضلة وندين حمالت التشويه التي تطال هياكل
االتحاد ونهج التشكيك يف قراراتها.
ونعلن أن االرضاب املربمج تنفيذه يوم  16جوان  2022هو دفاع عن حق
اعوان وعامل القطاع العام يف ترميم مقدرتهم الرشائية ومراجعة القانون العام
للمؤسسات واملنشآت العمومية وطلبا إللغاء املنشور  20واملساهمة التضامنية ٪1
ودفاعا أيضا عن مؤسساتنا العمومية من خالل إصالح أوضاعها مبا يضمن دميومتها
وعموميتها.
وإذ يحيي أعضاء املجمع كافة الهياكل النقابية القطاعية عىل وقوفها صفًّا واحدا
دفاعا عن املنظمة فإنه يدعوهم إىل التجند والتعبئة النجاح محطاتنا النضالية.
ويعلن أعضاء املجمع رفضهم كليا لكافة االجراءات الالشعبية واملفقرة للطبقة
الوسطى خاصة واملعلنة من قبل الحكومة يف إطار ما سمي باطال بـ «الربنامج
الوطني لالصالحات» ويجددون متسكهم بكافة املطالب الواردة بربقية التنبيه
باالرضاب ويعلنون استعدادهم النجاح كافة التحركات االحتجاجية بجميع أشكالها
وتجندهم املطلق إلرضاب  16جوان .2022
* األمني العام املساعد املسؤول عن الدواوين واملنشآت العمومية
صالح الدين الساملي

املدير املسؤول

نور الدين الطبوبي

املدير

سامي الطاهري

رئيس تحرير

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس
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بيان املكتب التنفيذي إلضراب اليوم
الخميس  16جوان 2022
أح ّبك يا شعب… فأح ّبك حني تبحث وتُكرث يف البحث عن مجرى أمور بالدك وسري
قض ّيتك وحني تنتقد وحني تصيح وحني تغضَ ب وحني تدبّر وأح ّبك حني تدافع عن
مختلف النظريات التي تخطر ببالك يف سلوك السياسة العامة وحني تستفرس
فتهب بكلّ ق ّوتك حيث تتالقى ببعضك صفّا واحدا..
وتستجوب وتناقش وتحاسبّ ..
الحق املدافع عن
صف
املكافحة..
األمة
صف
الكلمة…
صف الشعب املو َّحد الهدف و
ّ
ّ
ّ
ّ
كيانه واملناضل يف سبيل تحريره (الشهيد فرحات حشاد).
يخوض أعوان القطاع العام بالفكر والساعد الخميس  16جوان  2022إرضابا من أجل
الدفاع عن حقوقهم االقتصادية واالجتامعية ،بعد أن ماطلت الحكومة يف االستجابة
ملطالبهم املرشوعة واستهانت بربقية التنبيه باإلرضاب الصادرة منذ  31ماي 2022
والتي جاءت بقرار من الهيئة اإلدارية الوطنية منذ  23ماي  2022وبعد جلسة غري
ج ّدية مل يت ّم عقدها إالّ يوم االثنني  13جوان الجاري ضمن اللجنة املركزية للتصالح،
تق ّدمت فيها الحكومة بإجابات ال توحي برغبة حقيقية يف تجاوز اإلرضاب وإيجاد
الحلول للخروج بنتائج إيجابية يف املفاوضة الجامع ّية تج ّنب البالد يف هذا الظرف
الدقيق املزيد من التوتّر وتؤ ّمن االستقرار االجتامعي.
ومنذ أن أعلن االتحاد العام التونيس للشّ غل عن قرار اإلرضاب العام يف القطاع العام
اشتعلت حملة تشويه وتشهري غري مسبوقة انطلقت مبحاولة البعض من هنا وهناك
تسييس اإلرضاب وتوظيفه وتواصلت بنرش اإلشاعات واألكاذيب واألخبار الزائفة
واإلساءة إىل النقابيني وانتهت بالشحن والتحريض عىل االتحاد وعىل قيادته ووصلت
إىل ح ّد التهديد ،مماّ خلق حالة من التوتّر واالحتقان تنذر مبوجة عنف وحاالت فوىض
يدبّر لها البعض ويخطّطون.
ال أحد بإمكانه إنكار ما آلت إليه الوضعية االجتامعية لألجراء بكلّ أصنافهم من
تدهو ٍر غري مسبوق ،يف ظلّ أجور زهيدة وأمام غالء املعيشة وتدهور املقدرة الرشائية
وتدنيّ الخدمات االجتامعية وارتفاع الثقل الرضيبي واسترشاء االحتكار والتهريب
وتزايد البطالة يف صفوف أبناء األجراء والعائالت املعوزة وامله َّمشة ،وهي قضايا
عجزت الحكومات املتتالية عن حلّها ألنّها اتّبعت سياسات وخيارات ال شعبية وال
رص الحكومة الحالية عىل نفس النهج متنكّرة لحقوق الشغّالني مص ّممة
اجتامعية وت ّ
عىل تحميلهم تبعات خياراتها مبا تخطّط له من إجراءات لنسف املكتسبات والرتاجع
عن االتفاقيات إمعانا يف تفقري العماّ ل بدعوتهم إىل الصرب والتضحية وتف ّهم الظروف
الحالية والرضا باألوهام.
عبت كلّ القطاعات املعن ّية باإلرضاب عن تج ّندها واستعدادها إلنجاحه رغم
لقد رّ
عب أعوان الوظيفة العمومية عن تضامنهم وهم يستع ّدون
الهرسلة والرتهيب ،كام رّ
بدورهم لش ّن إرضاب عام سيت ّم تحديده يف الوقت املناسب إذا استم ّر غلق باب
التفاوض ورفض االستجابة للمطالب املرشوعة وأظهر العماّ ل والعامالت وعيا فائقا
ووحدة صماّ ء وتعلّقا شديدا مبنظّمتهم إميانا منهم بأنّها األكرث التصاقا بقضاياهم
ودفاعا عن حقوقهم ،وهي ثقة عزيزة موكول للنقابيات والنقابيني الحفاظ عليها
بتمسكهم مبطالب الشغّالني وتج ّندهم للنضال من أجل تحقيقها.
وتدعيمها ّ
إ ّن إرضاب يوم  16جوان  2022هو فرصة لألجراء لتأكيد وحدتهم وتش ّبثهم بحقوقهم
وتح ّديهم للهرسلة والتهديدات مبا فيها التسخريات غري الدستورية وغري القانونية،
ليعبوا عن غضبهم إزاء تر ّدي أوضاعهم وتدنيّ أجورهم وتهديد مواطن
وهي مناسبة رّ
رزقهم وسيكون يوما للتج ّمع يف دور االتحاد وساحاتها إلبالغ صوتهم إىل الرأي العام
وإىل من تجاهلوا حقوقهم املرشوعة واستهانوا بق ّوتهم وجحدوا جهودهم وعرقهم
وعملهم.
أيّتها العامالت ،أيّها العماّ ل،
كونوا يوم الخميس  16جوان  2022يف املوعد ،كام كنتم دوما ،إلنجاح إرضابكم،
وإلبالغ صوتكم عاليا ولتأكيد تصميمكم ووعيكم ومسؤوليتكم يف الدفاع عن حقوقكم
يف وجه الصلف واالستهتار والربامج الالشعبية.
وكونوا حارضين بكثافة أمام املق ّر الوقتي لالتحاد العام التونيس للشغل بشارع
الواليات املتّحدة بداية من الساعة التاسعة صباحا.
* األمني العام نورالدين الطبويب

عيد ميالد سعيد سليم

احتفل االمور سليم الغريب بعيد ميالده السابع يف جو بهيج
وبهذه املناسبة السعيدة يتقدم له والده يارس ووالدته
ليىل بأجمل التباريك راجني لسليم طول العمر والتألق
عىل درب العلم واملعرفة.

اضراب القطاع العام
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اليوم إضراب شامل في القطاع العام

حكومة تعمل بالوكالة للصناديق الدولية
وال تلتفت إىل االستحقاقات االجتماعية

عىل تقاليد املفاوضات يف املؤسسات وتسهيل مناخ العمل .كام
* كتب محرر الشؤون الوطنية
أن االوضاع االجتامعية للتونسيني مل تعد تنتظر ال مامطلة وال
ينفذ اليوم االتحاد العام التونيس للشغل ارضابا يف القطاع تسويفا خصوصا أمام غالء املعيشة واالرتفاع الجنوين لالسعار.
عب يف أكرث من مناسبة عن استعداده للتفاعل
العام والوظيفة العمومية وذلك عمال بقرار الهيئة االدارية
وكان االتحاد رّ
الوطنية الذي اتخذ منذ فرتة وتم تأكيد موعد االرضاب بعد االيجايب مع الحكومة والغاء االرضاب اذا كانت هناك ج ّدية
من الجاتنب الحكومي يف التعاطي مع امللف
فشل الجلسة التفاوضية التي جمعت قيادة االتحاد
االجتامعي بااليجابية الالزمة .كان اجتامع يوم
بالحكومة يوم االثنني  13جوان.
الحلول
ويأيت قرار االرضاب عىل خلفية محاولة الحكومة «الفلكلورية» االثنني فرصة اخرى ضائعة يف تاريخ البالد إذ
فرض برنامج اصالح يتضمن حزمة من االجراءات للحكومة :نعم كان مبقدور الحكومة ان تعرض برنامجا واقعيا
تنصلها من اتفاق الزيادة يف للزيادات ولكن تساهم يف صياغته االطراف االجتامعية ويأخذ
الالشعبية اضافة إىل ّ
بعني االعتبار حقيقة االسعار والتضخم ولكن
أجور موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية.
سنة !2029
وبصورة منفردة تصوغ الحكومة برنامجا ميس
ويع ّد هذا االرضاب دفا ًعا مرشو ًعا عن الحقوق
بصورة مبارشة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية
االقتصادية واالجتامعية للعامل وال عالقة له
باالستحقاقات السياسية يف البالد وبالحوار الوطني وبالتباينات دون استشارة اي طرف ،ان برنامج االصالحات الوطنية الذي
والتجاذبات حول قضايا الدستور واالستفتاء وغريها من القضايا تقرتحه الحكومة يستهدف الطبقات الوسطى من خالل السعي
إىل رفع الدعم والتغايض عن كل االلتزامات والتعهدات املالية
السياسية التي تشغل التونسيني.
وكان هناك تعويل من جانب االتحاد عىل استجابة الحكومة للحكومة تجاه موظفيها وذلك من خالل عدم إقرار أي زيادات
للمطالب االجتامعية وعىل رأسها إلغاء املنشور عدد  20للحفاظ يف ميزانية الدولة بعنوان املفاوضات االجتامعية.

األخ صالح الدين السالمي:

جلسة التفاوض مهزلة

قال األمني العام املساعد باالتحاد العام التونيس للشغل األخ النقل العمومي يف سري االمتحانات،
صالح الدين الساملي «إن االتحاد يرفض برنامج االصالحات قائال إن «االتحاد سيتدراس تحديد
الوطني الذي عرضته الحكومة النه يتضمن حزمة إجراءات موعد آخر لتنفيذ إرضاب عام يف
تقشفية تقيض بإلغاء الدعم وبالتنصل من اتفاقات الزيادة يف الوظيفة العمومية».
وأشار اىل أن قرار تنفيذ اإلرضاب
األجور ملوظفي القطاع العام والوظيفة العمومية».
ونفى األخ الساملي أن يكون االتحاد قد شارك يف إعداد هذا العام يف القطاع العام وإرضاب عام
الربنامج الذي ميس بالحقوق االقتصادية واالجتامعية لعموم مامثل يف الوظيفة العمومية يندرج
املواطنني وخصوصا منهم املنتمون إىل الطبقة الشعبية واألجراء ،ضمن سياسة املراحل ،معتربا أن الفصل بني هذين االرضابني
مشددا عىل أن املنظمة العاملية مل تسترش ومل تشارك بصفة وعدم دمجهام يف يوم واحد يؤكد انتفاء الصبغة السياسية
مبارشة أو غري مبارشة يف إعداد وصياغة برنامج االصالحات عنهام.
الوطنية .وعرب عن رفض اتحاد الشغل «إلغاء الدعم عن الطبقة وكان يتعني عىل الحكومة يف نظر األخ األمني العام املساعد
الوسطى خالفا ملا تقرتحه الحكومة ،من خالل ترشيد الدعم لالتحاد ،أن تض ّمن تعهداتها املالية ضمن مشاريع ميزانية
بحرصه يف تقديم مساعدات مالية للعائالت الفقرية» موضحا أن الدولة بنفس درجة التزامها بسداد الديون الخارجية متسائال،
«االتحاد مع تصويب الدعم يف اتجاه أن يشمل الطبقة الوسطى عن مرشوعية التعلل بتحقيق التوازنات املالية كرشط لتنفيذ
االتفاقيات املربمة مع االتحاد باعتبار عدم وجود أية ضامنات
والعائالت الفقرية».
وأكد يف سياق آخر ،أن الحكومة مل تعرض عىل االتحاد أي حول أجل تحقيق هذه التوازنات..
مقرتح للزيادة يف األجور ،ومل توجه اية دعوة لجلسة صلحية مع وقال األخ صالح الدين الساملي إن جلسة التفاوض التي جمعت
االتحاد بعد قراره تنفيذ إرضاب يف القطاع العام يوم  16جوان ،الطرفني النقايب والحكومي يوم اإلثنني  13جوان  ،2022كانت
الفتا اىل أن االتحاد يتمسك بتطبيق اتفاق  21مارس  2021إبان مهزلة وفاشلة وغري جدية بتاتا .واضاف األخ الساملي أن الفريق
ينص عىل الحكومي املفاوض مل يكن منسجام وكان متضاربا يف اآلراء ،حيث
فرتة رئيس الحكومة السابق هشام املشييش الذي ّ
وقع االتفاق عىل إلغاء املنشور  20والتنصيص عىل
ترميم املقدرة الرشائية للموظفني.
ذلك يف محرض الجلسة ،إال أن الفريق الحكومي
بعد
مرة
وألول
يتلق
وذكّر بأن اتحاد الشغل مل ّ
االتحاد
املفاوض تراجع عن ذلك .وتابع الساملي قائال« :كأن
ثورة  2011الدعوة إىل جلسة صلحية للحوار
برنامج
يرفض
فريقا حكوميا ثانيا كان يتفاوض معنا عن بعد».
حول املطالب الواردة بربقية االرضاب ،مؤكدا أن
االصالحات
وجدد الساملي دعوة جميع الهياكل النقابية التابعة
اإلرضاب مرتبط بالدعوة اىل املفاوضات للزيادة
التحاد الشغل ،إىل إنجاح ارضاب  16جوان ،يف
يف أجور موظفي القطاع العام وال صلة له بأي
الوطنية
انتظار التحركات النضالية املقبلة .كام أكد الساملي
جانب سيايس.
ان رفض االتحاد لربنامج االصالحات الحكومي،
وبينّ أن اختيار اتحاد الشغل يوم  16جوان كموعد
لتنفيذ االرضاب كان بهدف اختيار يوم ال يتزامن مع إجراء الذي اعتربه برنامجا لتدمري املؤسسات العمومية وتفقري الطبقة
االمتحانات الوطنية حتى ال يؤثر اإلرضاب الذي يشمل رشكات املتوسطة ،مش ّددا عىل تصديهم لهذا املرشوع.
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األخ نور الدين الطبويب:

االتحاد على يسار كل الحكومات وصراعنا حول مكتسبات الشعب

* طارق السعيدي
قال األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس
للشغل خالل ترؤسه اجتامع اإلطارات النقابية بتونس يوم  11جوان
 2022إن من يريد أن يحكم البالد عليه أن يقرأ تاريخها مؤكدا أن
االتحاد جزء ال يتجزأ من تاريخ البالد .ورشح األخ األمني العام خالل
االجتامع النقايب الحاشد ان كل الحكومات التي تصارعت مع االتحاد
رحلت وبقيت قلعة حشاد صامدة ثابتة ألنها ولدت من رحم هذا
الشعب.
وش ّدد األخ األمني العام عىل أن االتحاد مستهدف من قبل كل
الحكومات وذلك لنفس األسباب مشريا اىل ان عىل الشعب التونيس
أن يعرف سبب الرصاع الحقيقي الدائر بني االتحاد والحكومات .وقال
ان كل الحكومات تختلف مع االتحاد حول ثالث محاور أساسية ،أولها
أن االتحاد صامم أمان أمام محاوالت مترير مشاريع ليربالية ال تخدم
مصلحة الشغيلة والفقراء حيث رفض االتحاد يف كل مرة مشاريعهم
التي ترضب مكتسبات الشعب وتزيد يف تفقري الفقراء وبينّ ان رفض
كل اإلجراءات التي تعترص األُجراء
التفويت يف القطاع العام ّ
االتحاد
َ
كل
جعله مستهدفا من كل الحكومات وأذنابها .وثانيها رفض االتحاد َّ
محاوالت التطبيع مع الكيان الغاصب ومتكسه بالحق الفلسطيني.
وثالثها هو الدفاع عن استقاللية االتحاد .وأكد األخ األمني العام عىل أن
الحكومة تريد اتحادا طيعا يسايرها يف كل خياراتها وهذا أمر لن يحصل
مطلقا .وأضاف أن األخ األمني العام إن صندوق النقد الدويل يحاول
توريط االتحاد عرب اشرتاط موافقته عىل املرشوع االقتصادي للحكومة
من اجل منحها القرض .وبينّ أن هذ االشرتاط سيورط االتحاد يف نقاش بني
الحكومة والصندوق وأن التشاور عىل املرشوع الحكومي يعني فرضيتني

اما رفض االمضاء عىل اتفاق مع الحكومة حول املرشوع االقتصادي
وبالتايل ستت ّم شيطنة االتحاد واتهامه بالتعطيل .أما الفرضية الثانية فهي
القبول بالرشوط ويصبح بذلك يف دائرة املزكني لربنامج ليربايل ال يخدم
مصلحة العامل .وأضاف أن هذا التميش مغلوط من األساس وانه كان
من األجدر التوافق تونسيا عىل برنامج اقتصادي واجتامعي ثم عرضه
عىل املانحني من أجل دعم اقتصاد البالد .وش ّدد االخ االمني العام عىل
متسك االتحاد بالزيادة يف األجور مؤكدا أن الحكومة رصحت بتسجيل
فائض وهو ما يعني أن للدولة القدرة عىل منح العامل حقوقهم.
إشاعات
ونفى األخ األمني العام اي اتصال مع قوات الجيش وما راج من
أخبار حول إمكانية اعتقال قيادات االتحادات أو وضعهم يف اإلقامة
الجربية وقال إن جيشنا الجمهوري يحمي البالد وال يجب أن يت ّم الزج
به يف الخالفات االجتامعية .كام أشار االخ االمني العام إىل أن أمننا
جمهوري وال يجب أن يت ّم توريطه يف أي رصاعات اجتامعية .وأشار
األخ نور الدين الطبويب إىل نجاح اجتامع إطارات جهة تونس رغم كل
محاوالت التعطيل .وقال األخ نور الدين الطبويب أن االتحاد طلب متكينه
من تنظيم هذا االجتامع يف بعض الفضاءات الرياضية ولكن الجهات
املعنية رفضت ولذلك اضط ّر إىل تنظيمه يف قرص املؤمترات الذي مل يتسع
للعدد الكبري من اإلطارات النقابية.
موعد مع النضال
أكد األخ جربان بوراوي الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بتونس
يف كلمته الرتحيبية مبناسبة اجتامع اإلطارات النقابية ان قدر االتحاد أن
يرضب موعدا مع النضال .وبينّ ان النقابيني مستعدون إلنجاح اإلرضاب
ولخوض النضال بكل ثبات واعترب املامرسات الرديئة من تسخري أجهزة

الدولة والضغط عىل القضاء لن تثني االتحاد عن النضال .وأكد األخ
الكاتب العام ان االتحاد ال يخىش حمالت التشويه التي يخوضها الذباب
مبباركة من السلطة وقال إن ما يجمعهم هو االنتهازية وحب التموقع
وما يجمع النقابيني هو مبادئ االتحاد وحب مصلحة البالد وقال إن
جيشهم اإللكرتوين ال يجيد اال السباب وجيش النقابيني واقعي وفعال يف
حامية البالد وأشار األخ الكاتب العام اىل ان النقابيني مستعدون للنضال
من اجل استقاللية القرار النقايب الذي ض ّحت من أجله أجيال متعاقبة
من النقابيني.

األخ األمني العام نور الدين الطبويب يف ندوة اإلطارات النقابية باملنستري

ارفعوا رؤوسكم فأنتم يف حضرة االتحاد واألمن القومي خط أحمر

قد تكون املرة االوىل التي تنعقد فيها ندوة اطارات نقابية
جهوية بهذا الشكل واملضمون االستثنائني وبهذا الحامس املنقطع
النظري وهذا الحضور الالفت للمركزية النقابية وكذلك للضيوف من
الجهات املجاورة ومرد ذلك هو دون شك دقة املرحلة التي شهد
تنفيذ االرضاب العام املزمع شنه اليوم الخميس  16جوان .2022
افتتح أشغال هذه الندوة االخ سعيد يوسف كاتب عام االتحاد
الجهوي للشغل باملنستري الذي اكد انها تندرج يف سياق استقاللية
املنظمة وحقوق العامل بالفكر والساعد والدعوة اىل احرتام حق
التفاوض وحق االرضاب ...الذي ال يأيت من فراغ وامنا من خروقات
وتجاوزات واستخفافات الحكومات املتعاقبة التي تتجاوز االزمات
معها مسألة املشاكل العابرة من زيادة يف االجور وغريها من املسائل
البسيطة.
بداية كلمة االخ نور الدين الطبويب كانت مجاال للتذكري بان
الدولة الوطنية ليست وليدة اليوم بل لها تاريخ حافل ومديد عىل
امتداد عقود ومن الغباء تجاهل محطاته ورجاله عىل االقل يف
العقود االخرية التي حملت بصامت رجال عاهدوا الله والوطن عىل
االخالص والتضحية وذكر منهم ال حرصا قامات وهامات اسهمت بل
اسست للتاريخ وللدولة الوطنية وان ننىس فال ننىس مآالت مؤمتر
قرص هالل  34ورجاال ُخل ًّصا وما اكرثهم من الهادي شاكر والطيب
املهريي اىل حشاد وبورقيبة وغريهم كثريون سخروا النفس والنفيس

تعزية إىل وزير الداخلية

تتقدم هياكل االتحاد واملكتب التنفيذي بأصدق التعازي
للسيد توفيق رشف الدين وزير الداخلية إثر وفاة زوجته رحمها
ّ
الله ورزق أهلها جميل الصرب والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وضحوا باالجساد والدماء لبناء دولة نتمتع بها اليوم لها ماض مرشق
وحارض بائس وغد يف علم الغيب بالنظر إىل ما يحدث اليوم واملرشع
عىل كل االحتامالت والننا جزء من هذا التاريخ والقول لالخ االمني
العام ـ فاننا ال نبايل وال نهاب التشويهات والتهديدات التي وصلت
ح ّد الدماء ،وال نخاف االعتقاالت والسجون اذا تعلق االمر بالوطن
وكرامة العامل.
* أصل الخالف
ش ّدد االخ االمني العام عىل الراهن ليؤكد أن املعركة هي معركة
رؤى واختالفات حول الشأن االجتامعي الذي يتصدر كل الشؤون إذ
أنه احدى ضامنات االمن القومي الذي يعترب خطّا أحمرا وبالتايل فإن
معركتنا اجتامعية خالصة وسالحها ق ّوة االقرتاح والبناء فلِ َم الخوف
اذن ولِ َم التهديد ولِ َم الشتيمة ولِ َم العنف ولِ َم التشويه وبالتايل
يقول االخ نور الدين «ارفعوا رؤوسكم ألنكم يف حرضة االتحاد لنا
أُسود وليس بيننا نعام يف ما يتعلق مبصالح الوطن العليا مضيفا «لن
نتخلف عن دورنا الوطني الذي هو تاريخ سيبقى ٬أما نحن وكذلك
هم فذاهبون».
* املؤقت ..الدائم!
تساءل األخ االمني العام كيف لحكومة مؤقتة أن تتحدث عن
مشاريع دامئة ( 40عاما)! والحال أننا قارصون عن االحاطة بالواقع
والراهن ومن ث َ َّم ال عذر ملن يلومنا عن عدم ذهابنا اىل هذا الحوار
وكذلك عدم إدراكه بأن ليس يف االتحاد أمر هكذا بل هناك هياكل
هي املرجع وهي صاحبة القرار اي قرار وبالتايل فإن البعض يتكلم
عن االتحاد وهو يجهله كذلك الذي يقصف الشجر املثمر بالحجر
لهؤالء نقول انه ليس من ثقافتنا تهديد أحد أو سب أو شتم أحد
كفيل بذلك...
والتاريخ وحده ٌ
* اإلرضاب وما أدراك من اإلرضاب
تحدث االخ نور الدين عن ارضاب اليوم (الخميس) بأنه م ّر فرضه
الصمم الحكومي تجاه مطالب االتحاد الذي استنفد
األمر بعد هذا ّ
كل الوسائل لتحسيس الحكومة بواجباتها وأقلها ما هو ممىض من

اتفاقيات البعض منها ممىض من  ...2018هذا اىل جانب استخفافها
بقرارات الهيئة االدارية والتي كان إرضاب اليوم أحدها أضف اىل
ذلك إشعارها باإلرضاب منذ ماي املايض فضال عن تعاميها عن بعض
املآيس التي تشهد عليها الستيا ( ،)STIAالبان و  AMSو  STMو
...confort
* متفرقات
تحدث االخ االمني العام عن صندوق الدعم وحقيقة األجور
واملقدرة الرشائية واالتفاقيات النامئة مضافا اليها تدخالت من
يسوى» يف الشأن التونيس تحت أنظار املخابرات الراتعة
«يسوى وال ْ
ْ
بيننا والدعوات املبطنة من الداخل والخارج لتقسيم الوطن وخلق
النعرات حول الهوية والدين كل ذلك بدل الحديث عن هموم الوطن
مسها
املتكدسة من بنى تحتية وبيئة ،وص ّحة وثقافة وحتى الرياضة ّ
الطاعون وبالتايل ميكن القول إنه التدمري املمنهج.
* الهامئون
خل َُص األخ االمني العام يف نهاية مداخلته إىل أن الحالة حولت
الناس إىل هامئني قارصين عن فهم ما يدور الذين يعصف بهم
ويدفع بهم إىل املجهول والفقر والجوع والعطش والجهل واألوبئة
واألمراض وجميعها أمور تدمي الوجدان النقايب الذي لن ينكرس مهام
تغطرست االنتهازية ومهام استفحل ال ّنهم املايل والسيايس ومهام
تناسلت االنتهازية والفوىض ومهام تعملق الصبائحية األقزام.
* حضور الفت
الحظ الجميع أ ّن ندوة اإلطارات النقابية باملنستري شهدت
حضورا الفتا لعديد الوجوه النقابية الفاعلة مركزيا وجهويا عىل غرار
اإلخوة عبد الله العيش األمني العام املساعد وصالح جالل مق ّرر الهيئة
الوطنية للنظام الداخيل واليعقويب ونعامن الغريب (جامعة البنوك)
والطيب البحري (جامعة البناء) وجامل الطويل (جامعة الشؤون
االجتامعية) والسيد السبوعي (كاتب عام االتحاد الجهوي القريوان)
ونور الدين ميالد (كاتب عام االتحاد الجهوي املهدية).
* حمدة الزبادي
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األخ منعم عميرة في ندوة اإلطارات النقابية بمنوبة

الحكومة تلكأت ودفعتنا إىل اإلضراب دفعا 
ترأس األخ منعم عمرية األمني العام املساعد املكلف باإلدارة واملالية ندوة اإلطارات النقابية باالتحاد الجهوي
للشغل بجهة منوبة تحضريا لإلرضاب العام اليوم الخميس  16جوان .2022
وقال األخ منعم عمرية إن إعالن اإلرضاب ُدفعنا إليه دفعا من خالل عدم تجاوب الحكومة مع املطالب السابقة
كام تع ّمدت التلكؤ وعدم تنفيذ ما ت ّم االتفاق فيه سابقا وكان ال ب ّد من هذا التحرك الذي أرادته هيئة إدارية
وطنية وهي سلطة قرار لها مقرراتها وتوجهاتها رغم أننا فتحنا أيادينا للتفاوض يف كل املسائل العالقة لكن مرة
أخرى نصاب بخيبة أمل مل نكن نريدها حتى يكون للتفاوض معنى.
أما األخ مصطفى املديني فأكد أن جهة منوبة عىل استعداد تام إلنجاح محطة تاريخية يف القطاع العام وهو
اإلرضاب املزمع تنفيذه يوم الخميس  16جوان .2022

األخ سامي الطاهري:

الشعب ال يريد رفع الدعم وال يريد وقف االنتداب

* طارق السعيدي
قال األخ سامي الطاهري األمني العام املساعد املسؤول عن قسم اإلعالم
والنرش ان الرصاع الدائر بني االتحاد والحكومة سببه اختالف التصورات
والتوجهات يف ما يخص االقتصادي واالجتامعي وذلك خالل افتتاحه ندوة
تكوينية حول اإلعالم واالتصال يف قطاع النسيج املنعقدة من  09اىل 11
جوان  ،2022بحضور األخ الحبيب الحزامي الكاتب العام للجامعة العامة
للنسيج مؤكدا ان ما تقرتحه الحكومة يهدف إىل نسف كل مكتسبات
العامل ويرضب الطبقة الوسطى.
وانتقد األخ الطاهري الربنامج الحكومي املقدم معتربا انه ال يخدم مصلحة
الشعب وقال إن الربنامج يف تعارض تام ما شعار الشعب يريد مشددا
عىل ان الشعب ال يريد وقف االنتداب والشعب ال يريد رفع الدعم .وقال
األخ األمني العام املساعد ان ما تقدمه الحكومة من برنامج اقتصادي
وبي ان الشعب ال ميكن
واجتامعي ال ميكن أن يعرب عىل إرادة الشعب نّ
أن يكون ضد مصلحته وان يتبنى برنامجا ليرباليا يخدم راس املال عىل
حساب الطبقات الفقرية وعىل حساب االجراء .وأضاف األخ األمني العام
املساعد ان الشعب ال يريد َوقف االنتداب وإدامة البطالة والشعب
ال يريد رفع الدعم وما يعنيه ذلك من غالء وترضر مقدرته الرشائية،
والشعب ال يريد التفويت يف املؤسسات العمومية والشعب ال يريد
خفض النفقات العمومية ومزيد رضب املرفق العام من صحة وتعليم.

وبي األخ الطاهري أن االتحاد برفضه هذه الربامج
نّ
يقف إىل جانب الشعب مربزا ان هذا هو جوهر
املشكل بني الحكومة واالتحاد فهي تريد اتحادا لينا
طيعا .وشدد يف هذا الصدد عىل ان االتحاد ال ميكن
أن يزين خيارات الحكومة ويبارك خيارات ال تخدم
مصلحة الشغلية وشدد عىل أنه من واجب النقابيني
رفض الخيارات التي ترض العامل والفقراء.

تحمل المسؤولية

قال األخ الطاهري ان االتحاد مستعد لتحمل
املسؤولية يف الرفاع عن منظوريه وقال ان النقابيني
يتوقعون كل االحتامالت خالل الرصاع مع الحكومة
حول الربنامج االقتصادي واالجتامعي مشريا اىل كل
الفرضيات املمكنة قد جربت يف السابق ولذلك فإن
النقابيني ال يستبعدونها وال يخشونها .ان السلطة جربت يف السابق كل
السيناريوهات كاالعتقاالت وتنصيب قيادة موالية وقال إن النقابيني
متهيؤون لكل يشء كالتشويه واالفرتاء والسجون وقال إننا ندافع عن الحق
وبي أن كل سلطة تعادي االتحادي
وال نخىش نتائج مامرستنا لقناعتنا .نّ
وتستعديه ألنها تعرف انه القوة االجتامعية التي ستقف ض ّد برامجها التي

ال تخدم مصلحة العامل وقال إن الحكومات
املتعاقبة منذ الثورة إىل اآلن مل تقدم أي برنامج
ذو عمق اجتامعي مش ّددا عىل أن جميعها
تسعى إىل رضب مكتسبات العامل.

توتر وتصعيد وارد

انتقد األخ الحبيب الحزامي تعطل إصدار
املالحق االجتامعية يف قطاع النسيج وقال إن
االطراف االجتامعية داخل القطاع أنجزت كافة
املهام املنوطة بعهدتها يف ما يتعلق باملفاوضات
االجتامعية وان كل تعطل يف اصدار املالحق
التعديلية الخاصة بالنسيج ،ناتج عن الحكومة
التي مل ترد اىل اآلن االفراج عنها وقال األخ
الحزامي ان األطراف االجتامعية امضت اتفاق
الزيادة يف األجور كام أمضت محرضا لتوضيح االتفاق ودعا الحكومة إىل
اإلرساع يف نرش املالحق التعديلية مؤكدا ان العامل غاضبون لتعطل اصدار
املالحق مشريا اىل وجود توترات ورشح أنه يف حال مل تصدر املالحق يف
اقرب اآلجال فإن هياكل القطاع ستكون مضطرة إىل اتخاذ خطوات نضالية
تصعيدية.

وفي ندوة إطارات توزر

«اإلضراب» حق ضمنه الدستور
اجتمعت اإلطارات النقابية بجهة توزر يوم السبت  11جوان  2022برئاسة
األخ سامي الطاهري األمني العام املساعد املسؤول عن اإلعالم والنرش
وبعد استعراض الوضع العام واألزمة املربكة التي مت ّر بها البالد وموقف
االتحاد العام التونيس للشغل من مختلف القضايا املطروحة واملضمنة يف
بيانات املكتب التنفيذي الوطني والهيئات اإلدارية الوطنية ومآالت األزمة
االجتامعية التي أدت إىل إقرار اإلرضاب يف القطاع العام اليوم الخميس 16
نصه:
جوان  .2022وأصدرت بيانا هذا ّ
نعرب عن:
 )1ـ اعتزازنا باالنتامء إىل منظمتنا العتيدة االتحاد العام التونيس للشغل
الغني بارثه التاريخي والنضايل.
 )2ـ تنديدنا بالحملة اإلعالمية املغرضة التي تستهدف االتحاد ورموزه
وعموم النقابيني من طرف صفحات مشبوهة تحسب نفسها عىل رئيس
الجمهورية.
 )3ـ تجندنا للدفاع عن مقدرتنا الرشائية وحقنا يف املفاوضات االجتامعية
لتعديل األجور يف القطاع العام والوظيفة العمومية لسنوات  21ــ  22و
 23من خالل إنجاح إرضاب  16جوان .2022
 )4ـ متسكنا بسحب املنشور عدد  20وتطبيق االتفاقيات القطاعية

وخاصة اتفاق  6فيفري  2021والرتفيع يف األجر األدىن املضمون.
 )5ـ دعمنا ملوقف منظمتنا العتيدة االتحاد العام التونيس للشغل الرافض
ألي اصطفاف أو عودة إىل ما قبل  25جويلية املندد واملستنكر ألي تدخل
أجنبي أو استقواء بدوائر امربيالية للعودة للحكم.
 )6ـ التزامنا ومتسكنا بكل بنود بيان الهيئة اإلدارية الوطنية املنعقدة
بتاريخ  23ماي  2022والتي ش ّددت خاصة عىل متسك االتحاد بالحوار
سبيال وحيدا للخروج من األزمة املعقدة التي متر بها البالد.
 )7ـ تجند جميع هياكل القطاع العام بالجهة إلنجاح إرضاب  16جوان
 2022وذلك دفاعا عن الحقوق االقتصادية واالجتامعية للشغالني.

اما جهويا فإننا:
 )1ـ نندد بالتعامل السلبي للحكومات السابقة والحكومة الحالية
الستحقاقات الجهة مذكرين بعدم تفعيل مآالت جلسة الوفد الوزاري
الذي زار الجهة منذ مارس .2021
 )2ـ نطالب الحكومة الحالية بإيجاد الحلول املالمئة الزمة القطاع الفالحي
بالجهة ومعالجة أزمة ترويج صابة التمور التي استفحلت منذ  3سنوات
وأرضت بالدورة االقتصادية بالجهة عموما.
 )3ـ نجدد تأكيدنا بتفعيل دور املطار الدويل توزر  -نفطة وإرجاع
الخطوط الدولية ملا يف ذلك من انعكاسات ايجابية عىل القطاع السياحي
والجهة عموما.
 )4ـ نلفت نظر الجهات املسؤولة إىل تردي الوضع الصحي بالجهة ونطالب
بعقد املجلس الجهوي للصحة بوزارة الصحة وذلك يف أقرب وقت ممكن
ويف هذا الصدد فإننا نثمن الدور امله ّم الذي يقوم به أعوان الصحة بجميع
أصنافهم رغم العوائق والنواقص وتعرضهم لشتى أنواع العنف.
 )5ـ نعرب عن تجندنا للدفاع عن استحقاقات الجهة وعىل رأسها توفري
مواطن الشغل للمعطلني عن العمل وذلك بكل األشكال النضالية
املرشوعة مبا يف ذلك اإلرضاب العام الجهوي.
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األخت سهام بوستّة في ندوة االطارات الجهوية بسليانة

حكومة ّ
بودن لم تبدِ أي استعداد
للتشاور والتحاور والتواصل
قالت األخت سهام بوستة االمينة العامة املساعدة لالتحاد العام
التونيس للشغل لدى إرشافها عىل ندوة اإلطارات الجهوية لالتحاد
الجهوي للشغل بسليانة:
من سليانة األبية املناضلة اقول لكم ال خوف عىل منظمة حشاد
واالتحاد يعرف كيف يحمي استقالليته ويص ّد األبواب أمام
املتزحلقني وأعداء الشغالني الذين أرادوا رضب مصداقية التفاوض
كام سعوا إىل إصدار املنشور عدد  20سيئ الذكر ورغم صربنا عليهم
عىل امتداد أشهر إال أن حكومة بود ّن مل ِ
تبد أي استعدادا للتشاور
والتحاور والتواصل مع الطرف االجتامعي ورغم إمهالها الكثري من
الوقت مبا أن برقية التنبيه باإلرضاب صدرت يف  31ماي إال أنهم مل
يولوها أي اهتامم وعناية وبالتايل مل يردوا عىل تفاصيلها .ودفاعا عن
القطاع العام كان ال ب ّد من إرضاب  16جوان . 2022

األخ محمد الشابي في جندوبة:

«اإلضراب» محطة نضالية مهمة لتحقيق مطالبنا
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االتحاد الدولي للصناعات يتضامن
مع االتحاد ويدعم مطالبه املشروعة
ويدعو الحكومة إىل التعامل املسؤول
وجه األمني العام لالتحاد الدويل للصناعات «الت هواؤو» رسالة تضامن ومساندة
لالتحاد العام التونيس للشغل يف شخص األخ األمني العام نور الدين الطبويب .وقد
أعرب االتحاد الدويل عن تضامنه مع املطالب املرشوعة ويف قرار اإلرضاب يف القطاع
العام ليوم  16جوان  .2022وجاء يف نص رسالة املساندة ان االتحاد الدويل للصناعات
يتابع الوضع يف تونس عن كثب وقد اطلع عىل قرار اإلرضاب العام يف القطاع العام
الذي اتخذه االتحاد منذ عدة أسابيع مبارشة بعد إعالن الحكومة عن برنامجها
االقتصادي واالجتامعي والذي يتضمن رفع الدعم ووقف االنتدابات وهو ما سيكون
له من انعكاسات عىل العامل .وذكر االتحاد الدويل للصناعات أنه عىل علم بسعي
الحكومة إىل الحصول عىل موافقة االتحاد عىل برنامجها من أجل الحصول عىل
قرض من صندوق النقد الدويل لدعم ميزانية الدولة .وجاء يف الرسالة أن االتحاد
الدويل متضامن مع االتحاد يف فرتة تشهد موجة جديدة من الهجوم ضد الديقراطية
والحقوق األساسية والدولة القانون وهو ما برز بوضوح من خالل إعفاء  57قاضيا يف
خطوة خالفة الكثري من املعايري الدولية وخاصة االتفاقية  98ملنظمة العمل الدولية.
وعرب الرفيق «الت هواؤو» األمني العام لالتحاد الدويل عن التضامن التا ّم ملطالب
العامل معتربا أن املعركة مشرتكة من أجل الدميقراطية والحقوق األساسية ومن
أجل مصلحة العامل .كام طالب االتحاد الدويل للصناعات الحكومة بالتحرك الفوري
ومسؤول لإلجابة عىل مطالب االتحاد .ويُذكر أن االتحاد الدويل للصناعات هو
منظمة نقابية دولية تضم أكرث من  50مليون منخرط يف أكرث من  140دولة يف العامل.
* طارق السعيدي

األخ محسن اليوسفي في ندوة اإلطارات بتطاوين

الحكومة أغلقت أبواب الحوار
الجدي واملسؤول
أرشف األخ محمد الشايب األمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية عىل ندوة اإلطارات النقابية بجندوبة والتي تأيت
ضمن سلسلة من ندوات اإلطارات بالجهات التي دعت إليها الهيئة اإلدارية الوطنية تحضريا لإلرضاب العام الذي من املزمع
تنفيذه اليوم  16جوان  2022بكافة مؤسسات القطاع العام.
وأكد األخ محمد الشايب عىل أن هذا اإلرضاب يأيت عىل خلفية عدم االستجابة لجملة املطالب الواردة بربقية اإلرضاب وأهمها
تنفيذ االتفاقيات املمضاة بني الطرف الحكومي واالتحاد العام التونيس للشغل والتي طال أمدها إضافة إىل رضورة الترسيع
باالنطالق يف املفاوضات االجتامعية «لرتميم» املقدرة الرشائية لكافة الشغالني .كام أشار األخ محمد الشايب إىل رضورة إلغاء
املنشور  20الذي يرضب حق املفاوضة الجامعية ويرضب الحق النقايب .وحول توقيت اإلرضاب أكد األخ محمد الشايب أن
هذه املطالب انتظر االتحاد تحقيقها من منطلق الوازع الوطني غري أنه فُوج َِئ بتضارب املواقف من املنظمة ومطالبها بني
الرئيس ورئيسة الحكومة وصد االتحاد بواسطة املنشور عدد  20خاصة أن جميع الحكومات تعترب االتحاد عقبة أمام برامجها
املتطابقة مع إصالحات صندوق النقد الدويل التي تستهدف الشغالني .وأضاف األخ محمد الشايب أنه ال خيار سوى الحوار
الجدي واملجدي وليست الحوارات الصورية وأن االتحاد العام التونيس للشغل لن يتخىل عن دوره الوطني يف إنقاذ تونس
ولن يرتكها بني أيدي السياسيني املراهقني.
من جانبه أكد األخ خالد العبيدي الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بجندوبة أن االتحاد ال يقبل املشاركة يف حوار مسبوق
بنتائج معلومة وإمنا يريد حوارا يتضمن إصالحا اقتصاديا واجتامعيا ومرشوعا سياسيا بديالً وليس بنا ًء قاعديا مجهول املعامل.
كام تحدث األخ خالد العبيدي عن أنه ال معنى للحوار يف ظل تحاور الحكومة مع صندوق النقد الدويل الذي يطلب رفع
الدعم وتقليص كتلة األجور وتجميد االنتدابات وهو ما يعارضه االتحاد بشدة وال ميكنه أن ينخرط فيه وسينحاز دامئا إىل
الخط الوطني والدفاع عن مطالب الشغالني وأضاف أن إرضاب  16جوان هو محطة نضالية مهمة لتحقيق مطالب العامل
وستكون محطة ناجحة وفرصة إلظهار الوحدة النقابية والتضامن النقايب وااللتفاف حول الهياكل النقابية مؤكدا ً عىل أن
اإلرضاب هو وسيلة وليس غاية وأن االتحاد يبقى منفتحا عىل كافة املقرتحات الحكومية اإليجابية.
* صربي الرابحي

انعقدت ندوة اإلطارات النقابية بإرشاف األخ محسن اليوسفي األمني العام املساعد لالتحاد
العام التونيس للشغل املسؤول عن ممتلكات االتحاد و االقتصاد االجتامعي التضامني إعدادا
لإلرضاب العام املجمع تنفيذه اليوم  16جوان 2022
وقال األخ األمني العام املساعد املسؤول عن ممتلكات االتحاد العام التونيس للشغل واالقتصاد
االجتامعي والتضامني محسن اليوسفي
إن االتحاد أحدث خالل املؤمتر األخري قسام جديدا خاصا باالقتصاد االجتامعي والتضامني.
وتابع أن االتحاد قام بحملة إلصدار قانون ينظم هذا النوع من االقتصاد وتم ذلك يف سنة
 ،2020قائال «مل يتم إىل حد اللحظة إصدار النصوص الرتتيبية بل تم «االستيالء» عىل مرشوع
االتحاد االقتصادي التضامني من طرف الحكومة بإحداث الرشكات األهلية.»..
وأضاف األمني العام املساعد أن االتحاد انطلق يف حملة لرتكيز مشاريع اقتصادية تضامنية
يف عدة من واليات من خالل استغالل التمويالت وإسهامات مختلف املنظامت والرشكات
باإلضافة اإىل تأطري وتكوين وتنمية قدرات العامل.
وعن إرضاب القطاع العام أكد األخ محسن اليوسفي أن تلكّؤ الحكومة وعدم فتحها باب
حوار جدي ومسوول دفع الهيئة اإلدارية إىل إقرار اإلرضاب العام بعد أن أغلقت كل األبواب.

الخميس  16جوان  - 2022العدد 1699

عالقة قيس سع ّيد باالتحاد

7

إضراب القطاع العام

بني فرص االلتقاء ومتطلبات املرحلة

طفا عىل سطح األحداث ،تباين يف وجهات النظر بني رئاسة الجمهورية
واالتحاد العام التونيس للشغل ،حول املسار السيايس الذي تعيشه تونس ،يف
وقت قاطع فيه اتحاد الشغل الحوار الذي دعا إليه الرئيس سع ّيد ،وكذلك عرب عن
متسكه مبسار توافقي من االصالحات يكون ملزما لكل األطراف.
وبينام مل تصدر عن الطرفني أية مواقف ميكن تصنيفها كمؤرش عىل حدة
االختالف اال أن رشوط الرشاكة بينهام تتطلب توفري الثقة فاملنظمة العاملية
أبدت دعمها لقرارات الرئيس قيس سعيد واعتربت ،اعالن سع ّيد ،حل مجلس
النواب وإقالة الحكومة منذ يوم  25جويلية خطوة تصحيحية يف مقابل دعوتها
اىل تنظيم انتخابات ترشيعية قبل تنقيح الدستور .وحني مدّت املركزية النقابية
أياديها للتعاون ،كان موقف رئاسة الجمهورية مع تنظيم حوار اقترص عىل أصوات
وصفت أنها «ملؤيدين» ،وهو ما القى تحفظ املنظمة الشغيلة التي شدّدت عىل
وجوب أن يكون الحوار سيد نفسه ،حتى تكون توصياته ملزمة للجميع.
ويستند املوقف الصادر عن االتحاد ،اىل توفري رشوط النجاح الحوار والتصدي
ألي التفاف به ناحية تحقيق مأرب شخيص يف جمع السلطات أو ارساء نظام
شمويل قد يعود بالبالد اىل حقبة دكتاتورية ،وهو موقف بدا يف ظاهره مناهضا
لحوار معد مسبقا لكنه يفتح أفاق الحوار اىل بلوغ اتفاقات شاملة لخارطة
االصالحات االقتصادية واالجتامعية.
رفض االتحاد العام التونيس للشغل ،للحوار مثل دافعا لتعرضه لحملة
مغرضة وعدوانية ،حيث انربت األصوات املناهضة للحريات النقابية غداة قرار
الهيئة االدارية الوطنية لالتحاد تنظيم ارضاب عام يف القطاع العام يوم  16جوان
للمطالبة بالزيادة يف أجور العاملني يف القطاع العام والغاء املساهمة التضامنية
االجتامعية وانهاء العمل باملنشور عدد  20الذي ينص عىل الرتخيص املسبق من
طرف رئاسة الحكومة للوزراء والرؤوساء املديرين العامني للمؤسسات وكتاب
الدولة قبل حضور أية جلسة للحوار مع النقابات.
وقد كشف األمني العام لالتحاد األخ نور الدين الطبويب ،ان االتحاد أصبح
مستهدفا بشكل كبري جدا من السلطة بعد قراره عدم املشاركة يف الحوار الذي دعا
اليه رئيس الجمهورية قيس سع ّيد.
ولفت األمني العام لالتحاد ،خالل كلمته يف امللتقى الدويل لعامل النقل
الشباب امللئتم مبدينة الحاممات ،اىل «أن قرار املنظمة العاملية مقاطعة هذا
الحوار تستند اىل اعتباره مجرد ذر رماد عىل العيون» ،واصفا اياه بـ«الصوري وبأن
كل مخرجاته حول النظام السيايس جاهزة مسبقا».
وبينام يطالب االتحاد بتوحيد الخطاب بني الحكومة ورئاسة الجمهورية،
حول السياسات االقتصادية ،تتجه الحكومة اىل تنفيذ إجراءات ال شعبيىة أهمها
الغاء الدعم وتجميد الزيادة يف األجور ،وهو ما ينذر بتفاقم األزمة االقتصادية
واالجتامعية يف البالد .وتأيت هذه الحزمة من االجراءات املوجعة ،يف اطار ما يعرف
بـ«برنامج االصالحات» ،وقد عارضه اتحاد الشغل ،نافيا ،أن يكون االتحاد قد
شارك يف اعداد هذا الربنامج الذي ميس بالحقوق االقتصادية واالجتامعية لعموم
املواطنني وخصوصا منهم املنتمون للطبقة الشعبية واألجراء.
ويرفض اتحاد الشغل بشدة «إلغاء الدعم عن الطبقة الوسطى خالفا ملا
تقرتحه الحكومة ،من خالل ترشيد الدعم بحرصه يف تقديم مساعدات مالية
للعائالت الفقرية» لكنه يدعم تصويب الدعم يف اتجاه أن يشمل الطبقة الوسطى
والعائالت الفقرية».
ويف وقت تتأهب فيه الجامعات واالتحادات الجهوية النجاح ارضاب يوم

 16جوان ،كام مل تبد حكومة بودن أي التزام بشأن تطبيق اتفاق  21مارس 2021
ابان فرتة رئيس الحكومة السابق هشام املشييش الذي ينص عىل ترميم املقدرة
الرشائية للموظفني.
وبينّ األخ صالح الدين الساملي أن اختيار اتحاد الشغل يوم  16جوان كموعد
لتنفيذ االرضاب كان بهدف اختيار يوم ال يتزامن مع اجراء االمتحانات الوطنية
حتى ال يؤثر اإلرضاب الذي يشمل رشكات النقل العمومي يف سري االمتحانات،
قائال إن «االتحاد سيتدراس تحديد موعد آخر لتنفيذ ارضاب عام يف الوظيفة
العمومية».
وأشار إىل أن قرار ش ّن االرضاب العام يف القطاع العام وإرضاب عام مامثل
يف الوظيفة العمومية يندرج ضمن سياسة املراحل ،معتربا أن الفصل بني هذين
االرضابني وعدم دمجهام يف يوم واحد يؤكد انتفاء الصبغة السياسية عنهام.
وكان يتعني عىل الحكومة يف نظر األمني العام املساعد لالتحاد ،أن تض ّمن
تعهداتها املالية ضمن مشاريع ميزانية الدولة بنفس درجة التزامها بسداد الديون
الخارجية متسائال ،عن مرشوعية التعلل بتحقيق التوازنات املالية كرشط لتنفيذ
االتفاقيات املربمة مع االتحاد باعتبار عدم وجود أية ضامنات حول أجل تحقيق
هذه التوازنات..
يف الجانب اآلخر ،اعترب الساملي ،أن موضوع عدم املشاركة يف الحوار الذي
اقرتحه رئيس الجمهورية قيس سعيد صفحة طويت لدى االتحاد.
وذكر أن مقاطعة االتحاد لهذا الحوار جاء نتيجة قرار اتخذته هيئته اإلدارية
ووصفه بـ«الصائب» ،معربا عن تقدير املنظمة ملوقف كل األطراف املشاركة وغري
املشاركة يف هذا الحوار الذي ترعاه الهيئة الوطنية االستشارية من أجل جمهورية
جديدة برئاسة استاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد.
كام أكد األخ صالح الدين الساملي أن االتحاد سيتابع مآالت الحوار من عدة
جوانب من بينها الحقوق االقتصادية واالجتامعية والحريات العامة والفردية
وسيصدر يف شأنها موقفه مشددا ،عىل أن موقفه سيكون واضحا يف حال صدور
أية مخرجات قد متثل تراجعا عن الحريات والحقوق العامة والفردية .واعترب ،انه
من السابق ألوانه تحديد طبيعة موقف املنظمة العاملية من االستفتاء املرتقب
تنظيمه يوم  25جويلية القادم ،مبيّنا ،ان تحديد هذا املوقف يرتبط باالطالع
عىل محتوى الوثيقة التي ستعرض عىل عموم املواطنني .وأضاف أنه «حني تنرش
الوثيقة الخاصة باالستفتاء فان املنظمة ستحدد موقفها اما مع أو ضد االستفتاء»

االقتصاد التعاضدي

الفتا يف املقابل ،اىل أن االتحاد العام التونيس للشغل لن يتحرج مطلقا يف حال
اعتزامه شن تحرك سيايس ،من ذلك تنفيذ االرضاب السيايس الذي كان قد نظمه
عدة مرات سابقة.
واىل جانب دورها يف الدفاع عن االستحقاقات االجتامعية واالقتصادية ،تواصل
املنظمة الشغيلة االضالع بدورها الوطني ذلك أنها وفرت بعد ثورة  2011الدعم
للمسار االنتخايب حيث شاركت يف مراقبة االنتخابات الرئاسية والترشيعية التي
شهدتها تونس سنة  2019بأكرث من  9آالف مالحظ ،حسب أمينها العام.
وازاء استمرار األزمة السياسية ،عرب االتحاد عن معارضته ،ارتهان االصالحات
السياسية لالستشارة االلكرتونية ،التي أقرها رئيس الجمهورية ومل تتجاوز نسبة
املشاركني فيها  6باملائة من عموم التونسيني ،معتربا ،ان احجام عدد هام عن
املشاركة يفرض ايجاد أكرب قدر من التوافق عىل االصالحات الدستورية املزمع
اجراؤوها.
وقد زادت القرارات الرئاسية املتمثلة يف حل هيئة مكافحة الفساد وحل
الهيئة العليا لالنتخابات وإنهاء مهام املجلس األعىل للقضاء ،من خشية األوساط
الحقوقية ازاء احتدام األزمة السياسية خصوصا غداة إصدار رئيس الدولة قرار
بعزل  57قاضيا بالنظر اىل أن مجلس القضاء املؤقت األعىل مل ِ
يقض يف ملفاتهم
رغم أن من بني قامئة املعزولني قضاة رشفاء مشهود لهم بالنزاهة.
ووسط جو سيايس وصفه األخ الناطق الرسمي باسم االتحاد سامي الطاهري
بـ«املشحون» تبقى فرص االلتقاء بني رئاسة الدولة واالتحاد رضورية ،لكن ذلك
يتطلب تنقية الفضاء العام من موجة االشاعات التي استرشت عىل وسائل التواصل
االجتامعي ،األمر الذي ينذر من أن تتحول اىل موجة منظمة للتأليب ضد الرأي
والعنف.
وتوجه الطاهري اىل رئيس الجمهورية بدعوة أنصاره اىل الكف عن إيذاء
اآلخرين والتحريض ونرش األخبار الزائفة واملس من الحرمات مؤكدا أن هذا
الخطاب استهدف املنظمة وأطراف أخرى.
وحذّر يف سياق آخر ،من تدهور الوضع االقتصادي يف ظل بلوغ العجز يف
امليزانية مستوى قيايس بحوايل  15ألف مليار ،مالحظا ،أن الوضع االجتامعي
بدوره يشهد فقدان مواطن الشغل وزيادة نسبة البطالة وتدهور املقدرة الرشائية
للمواطنني مع عجز الحكومة عن اتخاذ تدابري من شأنها انقاذ االقتصاد.
* هادي حريزي

االتحاد حاضر دوليا

يف املؤمتر العاملي ملركز البحوث و االعالم حول االقتصاد التعاضدي و باعتبار عضوية االتحاد العام التونيس للشغل يف هذا
املركز  Ceriecقدم االمني العام املساعد األخ حفيظ حفيظ مداخلة ملدة  15دقيقة حول تجربة االتحاد يف مجال االقتصاد
االجتامعي و التضامني .عنارص املداخلة:
1تجربة محمد عيل الحامي يف االقتصاد التعاوين يف بداية العرشينات من القرن املايض و التي استلهمها من التجربة االملانيةومن دراسته لالقتصاد السيايس.
2تجربة الستينات االقتصادية التي استلهمت من الربنامج االقتصادي و االجتامعي لالتحاد سنة  1950و التي متيزت منجهة عىل اعتامد بن صالح عىل االنخراط االجباري للفالحني خاصة وهو ما يناقض مبادئ essالذي من رشوطه طوعية االنخراط و
االستقاللية عن االدارة السياسة و من جهة اخرى التجربة الخاصة لالتحاد يف تلك الفرتة من خالل بناء نسيج اقتصادي تضامني عن
طريق احمد التلييل يف مجال تعاضديات الفالحة و يف الخدمات من خالل تاسيس تامينات االتحاد و بنك الشعب و نزل اميلكار ..
 3بعد الثورة اخذ االتحاد يف ريادة ترشيع هذا االقتصاد من خالل تقدميه مبادرة ترشيعية أعدها االتحاد بداية من 2013اىل غاية  2018من خالل مصادقة مجلس النواب عىل هذا القانون ووجوده يف اللجنة املشرتكة ثالثية الرتكيب العداد االوامر
الرتتيبة..
 4-قراءة نقدية للمرسوم الرئايس املتشور يف مارس  2022و املتعلق بالجمعيات االهلية .
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النقابات
األوروبية
واالفريفية
تساند االتحاد
في إضرابه

Déclaration de soutien à la
Grève de l’UGTT en Tunisie
Nous partenaires syndicaux de
l’union générale des travailleurs
tunisiens UGTT exprimons notre
solidarité totale et notre soutien à
la Grève du secteur public en Tunisie le jeudi 16 juin 2022 et aux
revendications légitimes des tra:vailleurs tunisiens en particulier
*�la mise en œuvres des conven
.tions collectives sectorielles
*une augmentation du salaire
.minimum garanti
*l’organisation des négociations
sociales pour ajuster les salaires
dans la fonction publique et le sec.teur public
*�le retrait de circulaire numé
ro20 qui menace le droit aux négo-
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.ciations
*Nous mettons en garde contre
toute attaque ou menace des syndicalistes ou harcèlement dans le
cadre de l’exercice de leur droit à
.la grève
L’engagement de L’UGTT pour
le dialogue comme seul moyen de
sortir de la crise en Tunisie est
indéniable et sollicités. Nous organisations syndicales de divers pays
soutenons nos camarades dans
.cette démarche légitime
Vive la solidarité syndicale
بيان مساندة إلرضاب االتحاد العام
التونيس للشغل
نحن املنظامت النقابية رشكاء االتحاد
العام التونيس للشغل نعرب عن تضامننا
املطلق ومساندتنا إلرضاب القطاع العام
بتونس يوم  16جوان  2022دفاعا عن

املطالب االجتامعية املرشوع منها :
*تطبيق االتفاقات املربمة ونخص
بالذكر اتفاقية 6فيفري 2021
*الرفع يف األجر األمني .
*فتح باب املفاوضات االجتامعية
لتعديل وترميم األجور يف الوظيفة
العمومية والقطاع العام
*السحب الفوري للمنشور20الذي
يقيض عىل حق التفاوض الجامعي
التعارض مع االتفاقيات الدولية.
*نحذر من اي اعتداء عىل النقابيني او
التضييق عليهم يف اطار حقهم يف مامرسة
اإلرضاب.
أن التزام االتحاد العام التونيس للشغل
كوسيلة وحيدة للخروج من األزمة يعد
موضوع واحرتام وتقدير .نحن منظامت
نقابية لبلدان مختلفة نساند هذا التمىش
املرشوع لالتحاد العام التونيس للشغل
ومناضليه.
عاش التضامن العاميل النقايب يف العامل

استقاللية املن ّ
ظامت
دفاعا عن
ّ

* الطايع الهراغي

نبي»
«أيّها الغ ّر إن خُصصت بعقل فاسألنهّ ،
فكل عقل ّ
(أبو العالء املع ّري)
«قيمة املرء الحقيق ّية تُقاس بعدد أوالئك الذين يقفون معه وليس من يتبعونه»
(سقراط 470 - /ق م 399 /ق م) -
الجمعي يحفّز غريزة القطيع ،ومييل هذا الخوف إىل إنتاج رشاسة تجاه أوالئك الذين ال
الخوف
ّ
يُعتربون أعضاء يف القطيع»
(برتراند رسل)- -1872/1970 /
هل تعيش تونس مرحلة سحل الفكر وتص ّحره؟ هل
أضاعت ال ّنخب البوصلة فال جدل وال عمل؟ هل استكانت
مم يدغدغ
إىل األوهام مبا هي أجوبة راجمة ملا سواها اّ
العقل ويدعوه إىل حلقة ال ّنظر؟ هل اختارت بعد عذابات
ثقل عليها ِحملها و َحملها اإلبحار يف ملكوت االرتداد؟
الت ّهل -الخرف -املامثلة بني ال ّدولة
أليس من عالمات رّ
والحاكم مع تأليه الحاكم والذّوبان فيه مبا يُع ّد إحياء
ملرحلة قبلت فيها ال ّنخب أن تُر ّد إىل مج ّرد ديكور يس ّوق
ما ال يُس ّوق بجالفة وأن تتلذّذ اقرتاف اآلثام التي يتقز ّز
منها ال ّنظام الحاكم وينأى بنفسه عنها .نخب طلّقت إرثها
واست ْعدته .فال ّنقد -ميزتها إن هي رامت أن ال تهجر الحقل
الذي هو حقلها -بات لعنة وعقدة وجب التّ ّربؤ منها
وتطليقها بالثالث .نخبنا فاقت يف «نباهتها» نباهة و ّعاظ
السالطني .فهؤالء تج ّندوا لتجميل ما هو قبيح وشنيع يف
ّ
السلطان وح ْمل ال ّرع ّية عىل تج ّنب املهالك ،شعارهم
أفعال
ّ
«حاكم غشوم ظلوم وال فتنة تدوم» (ينسب إىل عمرو بن
العاص).
أ ّما نخبنا فمرادها غريب عجيب ،االنتقام م ّمن
السلطان تلميحا أو ترصيحا ،وضوحا أو احتشاما،
يعارض ّ
مبارشة أو مواربة .فام يأتيه الحاكم يستم ّد وجاهته من
ذاته وما يأتيه معارضوه تكمن تفاهته يف كونه من بنات
أفكار املعارضة ،حتّى تلك التي يجزم التّاريخ بأنّها أكرث
وطن ّية من «أمري األ ّمة» وأكرث منه تباينا مع أعداء ال ّداخل
الصدفة ومل تكن
والخارج ،وتشهد األيّام أنّها مل تكن نتاج ّ
السيستام .وليست مريضة بعقدة ماضيها.
أحد أضلع ّ
بالضورة دليل حكمة فإ ّن
الصمت ليس رّ
إذا كان ّ
الهذيان -مبا هو اضطراب إدرايكّ حا ّد يف وظائف ال ّدماغ-
هو بالتّعريف طريق الحامقة.
يحدث أن تصاب ال ّنخب بالخصاء الفكر ّي عندما
تتصالح مع الحمق ،هذا الذي ع ّرفه إدغار آالن بو بأنه

«موهبة يف سوء الفهم» ،مل ّا سئل املسيح ابن مريم« :ما
دواء الحمق؟» قال« :هذا الذي أعياين» ،ويُروى عن
إبراهيم ال ّنظّام ،أستاذ الجاحظ ،أحد فرسان أهل ال ّنظر،
قيل عنه «من أكابر شيوخ وعلامء املعتزلة» أنّه ملا سئل «ما
عم ليس له ح ّد».
حدود الحمق؟» أجاب سائله« :سألتني اّ
ما أتعس الوعي عندما تكون والدته متأخّرة ،وعندما
يداهم صاحبه وهو يف أرذل العمر ،يفاجئه مبا مل يقرأ له
يوما حسابا فيسحب منه اإلرادة ويح ّوله إىل ريشة يف
مهب عاتيات ال ّرياح .وما أتعس التّوبة ،تلك الوالدة امليتة
ّ
املتأخّرة زمانا ومكانا ،فهي ال تحجب األبصار وتربك ملكة
الصدور .عندما
الفهم فقط ،وإنمّ ا تعمي القلوب التي يف ّ
تراود صاحبها عن نفسها يسكنه مرض الهذيان وتستب ّد به
مم علق به من
عقدة االغتسال بزيت الطّهوريّة املق ّدس اّ
أدران ،وتجلده فوبيا تجريم اآلخر وال ّرغبة املحمومة يف
سحل املايض لتكون التّوبة خالصة طاهرة نصوحا.
العاطفي
* الهيجان
ّ
الحركة النقابية التي بذلت كل البريوقراط ّيات ما توفّر
لها من جهد لتطويعها وتوريطها يف مترير سياسات ال ّنظام
وتجريدها من خصوص ّياتها استعصت دوما عىل التعليب
والتويض حتّى يف أحلك فرتاتها ،مل ّا كانت قياداتها إحدى
رّ
أذرع ال ّنظام ،يراد لها اليوم أن تطلّق إرثها وإليه تدير ظهر
املج ّن.
نقد البريوقراط ّية تو ّجها وتص ّورا وسلوكا الزمة من
لوازم الحركة ،ومقاومة تعثرّ ها وتر ّددها ومساوماتها
وانحرافاتها واجب نقا ّيب .ولكن ،وهنا تربض ّكل املعضلة.
الضوريّة
ال ّدفاع عن استقالليّة املنظّامت وخوض املعارك رّ
السلط لإلجهاز عليها
يشء ونقيضه متاما االتّكال عىل ّ
وطعنها والتّأليب ض ّدها بوهم مقاومة عد ّوها :القيادات
البريوقراط ّية.
استبدال التّعامل مع البريوقراطيّة باالرمتاء يف

السلطة (يف وضع ّية الحال االستنجاد بقيس سع ّيد
أحضان ّ
ومناشدته القيام بعمليّة تطهري واسعة) طفوليّة بدائيّة
السلطو ّي مع إطالق
واستبدال لل ّنضال ال ّنقا ّيب بنقيضه ّ
العنان للهيجان املنفلت من عقال ّكل منطق والتّب ّجح
بالفهم والحسم ورفض املهادنة.
البريوقراطيّة -وهي سمة مالزمة أليّة حركة نقابيّة-
حتّى يف أرذل مراحلها تكون واجهة من واجهات ال ّنظام
يظل دوما أضعف
وليست ال ّنظام .خطرها مهام ه ّولناه ّ
الشور.هذا ملن ميلك عقال ويتّكئ عىل خلف ّية ويحرتم إرثا
رّ
ي ّدعي به وصال ليميّز بني الجوهر ّي والثّانو ّي.
ال ّدفاع عن الحركة ال ّنقاب ّية -وتعبريتها ال ّرسم ّية اتّحاد
الكل
الشّ غل -هو دفاع عن استقالليّة املنظّامت بالتّباين يّ ّ
مع عقل ّية التّطهري رفضا ملحاوالت تنميط املجتمع وتدجينه
بالقضاء عىل ق ّواه الحيّة.
ال لوم عىل الحشود القيس ّية -بالعبيها ال ّرسم ّيني
والبدالء -املسكونة مبسابقة ال ّزمن واملزه ّوة مبعاركها
ال ّدونكيشوط ّية -معارك طواحني الهواء .-اللّوم ّكل اللّوم
عىل من ي ّدعون بال ّنضال وصال وباملبدئيّة فصال وبالفهم
السليم عشقا وهياما .فام الفرق بني االرمتاء يف
والفرز ّ
أحضان جهات أجنبيّة للتّخلّص من حاكم غشوم واالرتهان
إىل أجهزة ال ّدولة ملآزرتها يف تصفية معارضيها وخصومها
ومنافسيها؟ تص ّور وا ٍه وواهم ،حال صاحبه كمن «ضاقت
األرض حتّى كان هاربهم** إذا رأى غري يشء ظ ّنه رجال»،
«كرساب بقيعة يحسبه الظآمن ماء» ،كالغريق يتو ّهم
الصحراء كلّام رأى
ال ّنجاة يف التعلّق بحبال الهواء ،كالتّائه يف ّ
شبحا ظ ّنه رجال.
* الوعي والوعي املقلوب
كثريون من الذين باغتهم الوعي ليلة الفاتح من 25
جويلية تناسوا أنّهم سويعات قبل انبالج صبح ليلة القدر
كانوا قطيعا ألقطاب منظومة  24جويلية .انخرطوا يف جوقة
السفالة وبيع الذ ّمة .يتباكون عىل اتّحاد حشّ اد ناعتني إيّاه
ّ
باتّحاد الخراب ،ويستحثّون سيادته عىل اجتثاثه .هؤالء ال
صلة تربطهم بإرث الحا ّمي والح ّداد وحشّ اد وعاشور.
الصيّاح ولجان اليقظة ورابطات
هم أحفاد ميليشيّات ّ
والشفاء .هم نسل التّيجاين عبيد .بعضهم
حامية الثّورة رّ
اعتاش من التّزلّف إىل البريوقراطيّة التي باعها اليوم
بأرخس األمثان :املبايعة البقريّة طمعا يف مكان ما تحت
الشّ مس .بعضهم تناىس مقوالته وما عادت تعنيه فتاوى
أستاذه ال ّرئيس عن املامثلة بني االستعامر والحامية .سحرته
بالغة زقفونة و«أضحى التّنايئ» فص ّدق هرطقات ملهمه
عن املساواة يف اإلرث باعتبارها مسألة زائفة .وما عاد

الس ّيد ال ّرئيس
يعنيه أمر التّطبيع -كخيانة عظمى -ما دام ّ
السياسات يف واد
اعتربه فضيحة القرن .وال يه ّم إن كانت ّ
والتّرصيحات ال ّنارية يف واد .يكفي أ ّن سيادته قال وأطال.
«وإنمّ ا األعامل بال ّنيّات».
بعضهم أنستهم التّخمرية انتامءهم يوما إىل اليسار
الحل وماضيهم
اطي .فام العمل؟ وما ّ
والطّيف ال ّدميقر ّ
حل إالّ بتحيني الشّ عار «امل ّد امل ّد
بات لعنة تالحقهم؟ ال ّ
الرجعي واملرت ّد»ّ ،كل املنظّامت واألحزاب والذّوات
ض ّد
ّ
واإلعالم ّيني واملد ّونني ...عمالء وخونة ما مل يقفوا إجالال
رشاح ومفسرّ ي
وتقديسا لسيادته وتخ ّمرا بتخريفات ّ
إرشاقاته.
السياسات يف تاريخ
هؤالء يحيون بقصديّة أحلك ّ
تونس.
أمل ينتقم بورقيبة من ّكل معارضيه مبعزوفة «الوحدة
السياسية بكذبة بناء
القوم ّية»؟ أمل يد ّجن بن عيل الحياة ّ
واملؤسسات واستئصال التّط ّرف؟ أمل تجرم
دولة القانون
ّ
ونيس
ت
ال
املجتمع
تنميط
مبحاوالت
الثورة
حق
التويكا يف
رّ
ّ
ّ
ّ
وسحل مكتسباته وتطلّعاته؟
ذهب بورقيبة ،وانتهت البورقيب ّية رغم مكابرة البعض
واستامتتهم يف إحيائها .انتقم التّاريخ من بن عيل وحلّت
التويكا قربها بغبائها ودوسها
عليه لعنة الثّورة .حفرت رّ
لقوانني التّاريخ وتعاملها مع املعضالت تعامل الهواة.
وبقيت املنظّامت ،وبقيت القيم ،وبقيت املعارضات ،وبقي
وسيظل.
ّ
اليسار
ّكل تاريخ الحركة ال ّنقاب ّية منذ تجربة التّأسيس األوىل،
جامعة عموم العملة التّونسيّة  1924هو تاريخ رصاع مع
البريوقراط ّيات .التّباين معها (وقد اكتوينا بنريانهم تجميدا
وتجريدا ووشاية للحاكم) يشء ،ونقيضه متاما تجاهل
دروس التّاريخ واللّهث وراء رساب البطوالت يف الوقت
الضّ ائع.
تاريخ املنظّمة هو أيضا رحلة البحث عن االستقالل ّية
السلطة ورفض تبعيّة البريوقراطيّة
مبا هي رفض وصاية ّ
للحاكم .هنا تحديدا تكتيس املسألة ال ّدميقراط ّية ّكل
دالالتها وأبعادها وراهنيتها..
التّباين مه ّمة نضال ّية ما مل يتح ّول إىل ذريعة لالستنجاد
بأعداء املنظّمة انتقاما منها .ضبط حدود التّامس بدقّة بني
السلطة للتّخريب
جنوح البريوقراط ّيات للمساومات وجنوح ّ
وأحيان اإلجهاز عىل املنظّمة وليس فقط البريوقراطية .ذلك
املستقل.
ّ
السليم والتّعامل ال ّنقا ّيب
يف اعتقادنا هو الفهم ّ
وما عدا ذلك فـ«طيش ذراري» .رحم الله محمود درويش
«يدعو ألندلس إن حورصت حلب».
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واملغيبة
املنسية ّ
الدفاع عن احلقوق االقتصادية واالجتامعية جوهر معاركنا ّ

نجاح مينح سع ّيد صكّ عبور إىل استكامل مرشوعه مسنودا برشع ّية شعب ّية ،أو فشل وانتكاسة تقصم ظهره ومتنح
* بقلم :خليفة شوشان
أقل من شهر ونصف عىل موعد إجراء االستفتاء عىل ما أسامه رئيس الجمهوريّة املمسك معارضيه فرصة الستعادة املبادرة وتغيري موازين القوى لصالحهم واستعادة املبادرة مبا يسمح لهم يف األدىن
ونحن عىل مسافة ّ
كل الحاالت ومهام كان
بكل السلطات «مرشوع دستور الجمهورية الجديدة» .وهو املوعد الذي سيكون الوصول إليه أو قطع بالجلوس إىل طاولة الحوار مرة أخرى ،وربمّ ا إمالء بعض رشوطهم عىل الرئيس .لكن يف ّ
استثنائيا ّ
الطريق عليه عنوان املعركة الحاسمة يف األيام القادمة .وستكون نتيجته محدّ دة يف رسم مستقبل البالد ،فإما املنترص واملهزوم فإن نتائج حرب املسارات املتصارعة ستطبع بخدوشها وآثارها وجه تونس املستقبل وتحدد
مصري البالد والعباد لسنوات وعقود قادمة.
كل الطاقات وت ُ َعبَّأُ
وسط هذا الخض ّم الغامض واملعركة التي ت ُج ّند لها ّ
اإلمكانيات ويعلن كل طرف النفري العام ،تسود حالة من الخوف والتوجس
الجامعي ،تزيدها ماكينات القهر الدعايئ املكثّف واملركّز يف األيام األخرية
رعبا ،بعد أن بلغت حرب الربوباغندا مستويات غري مسبوقة منذ الثورة
سالحها اإلشاعات والتشهري والتشويه والتحريض بكل أساليب االنحطاط
كل يشء مستباحا وهدفا للتصويب والقنص
األخالقي والقيمي وبات معه ّ
يشل
والنسف مبا يف ذلك املشرتكات الوطن ّية .قصف عىل مدار الساعة ّ
التّفكري بقدرما يثري القرف وحنق الرأي العام الذي يسعى املتصارعون إىل
حرشهم يف زاوية االختيار بني املعسكرين وفرض قواعد اللّعبة السياسية
عليهم بحسب ما تتطلّبه مصالحهم وامتيازاتهم وأهدافهم .وسط ميادين
االشتباك اليومي يسرتعي انتباه القلّة من الناجني من نريان الرعب
واالستقطاب الثنايئ وتشتني االنتباه ،حالة من الهدوء والصمت املطبق يف
بعض الجبهات إىل درجة يتهيأ لنا أنها «ماملك ومناطق نفوذ آمنة منزوعة
السالح» ال ميكن االقرتاب منها أو التج ّرؤ عىل التصويب نحوها باتفاق
كل األطراف املتقاتلة .ففي ح ّمى الصليات (الطلقات املكثفة واملتواترة)
ّ
كل املتاريس صوب (املركبات) الداخلة أو الخارجة
ال ّدعائية املوجهة من ّ
من «املنطقة الخرضاء» أو لنقل بأكرث وضوح املنظامت املشاركة أو الرافضة
لحوار «قرص الضيافة» الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان واالتحاد
الوطني للمرأة التونسية والهيئة الوطنية للمحامني التونسيني ممثلة يف
عميدها واالتحاد التونيس للفالحة والصيد البحري واالتحاد العام التونيس
للشغل الرافض للحوار رغم إعالنه الحياد والحسم يف مسار  24جويلية
وجبهته الخالص ّية.
مملكة الصمت اٱلمنة التي يهابها الجميع
يفاجئنا الصمت املطبق عن مشاركة االتحاد التونيس للصناعة والتجارة
والصيد البحري «منظمة االعراف» وأرباب العمل والجمعية التونسية
للبنوك واملؤسسات املالية وتحييدها من القصف الدعايئ من جميع
الجبهات املتقاتلة ومن صليات مدافعها ورشاشاتها ومتاريسها املنتصبة
يف الخنادق املتقدمة وسط األحزاب واملنظّامت والجمعيات ومن منصاتها
بكل محاملها األرضية والفضائية والربمائية
وراداراتها اإلعالمية والدعائية ّ
الثابتة واملتنقلة واملرثثرة بال توقّف.
أمر ال ب ّد أن يستوقفنا لفهمه لعلّنا نظفر بتفسري لتبني جوهر ال ّرهان يف
هذه املعركة املفتوحة .الجواب يف نظري أكرث من بسيط ويعكس فعال حجم
البؤس والنفاق يف املشهد السيايس وحدود هذه الحرب الطاحنة ونتائجها
لعل نبذة رسيعة عن طبيعة هذه املنطقة اآلمنة املستثناة من
املتوقعةّ .
يفس لنا جزءا من األحجية .فال هي بـ«األماكن املقدسة»
القصف ،قد رّ
و« ُدور عبادة» وال هي «متاحف أثرية» مدرجة يف الرتاث العاملي وال هي
بـ«املستشفيات» أو «املراكز الحيوية» وال هي بـ«املحميات الطبيعية»،
هي «مملكة الصمت اآلمنة» ألصحابها عائالت «الريع االقتصادي واملايل
«ملاّ ك البالد اليّ ماهمش ك ّراية طارئني عىل العاصمة» وورثة الغزاة
السلم والحرب ومن يديرون املعارك السياسية
العثامنيني والفرنسيني ،أمراء ّ
ويضبطون حدودها وقوانينها ومآالتها وإيقاعاتها وأشكالها وألوانها وراياتها
وطبولها و«بناديرها» اإلعالمية الدعائية ،واملتحك ّمون يف البالد منذ أكرث من
سبعة عقود.
هذا املحفل الذي يض ّم أباطرة املال واألعامل والذي بيده أعناق
السياسيني و«مهبى» اإلعالميني وغنائم الحقوقيني وأرزاق التونسيني
كل حسب قدرته
كل حسب ما يبقيه ذليال ط ّيعا ومن ّ
يقسمونها مبقادير ّ
عىل الطاعة والتزلّف والنفاق وتقديم فروض الطاعة والوالء ،وحكمتهم
التليدة املتواثة ضبط معادلة الحكم «حتى ال تجوع ذئاب السلطة وال
يشتيك الرعاة الوسطاء وال ينفق القطيع جوعا أو قنصا» .هكذا حكموا
البالد والعباد وهندسوا الحكومات .بل لعلهم أكرث من يفهم السياسة
عىل أصولها خارج مثالية املبادئ وبوصفها إدارة مصالح من خالل املناورة
لضبط وإعادة ضبط موازين القوى والتحكم يف اللعبة .وأفضل من يتقن
لعبة الشطرنج وتحريك البيادق عىل رقعتها لحامية امل ُلك وامللِك من نزق
«العامة» من الشعب الذين ال يكفّون منذ عقود عن التطلّع إىل لحظة
«الكش ملك» وآخرها يوم  14جانفي .2011
العشاء مع سع ّيد ومصاحبة السلطة أدسم الصالة وراء الشيخ وحوارييه
من املعارضة أسلم
هذا «املحفل االقتصادي املايل» ع ّودنا أنه ال يضع بيضه أبدا يف سلّة
كل املنعرجات
واحدة بل لعلّة من يصنع السالل ويوزعها .وتاريخ ّ
السياسية يف البالد يشهد بذلك من الرصاع البورقيبي مع البايات مرورا
بالرصاع اليوسفي البورقيبي وبانقالب  7نوفمرب وصوال إىل ثورة 14/17
املغدورة .التكتيك أكرث من بسيط ومعلوم ملن مل تخنهم البصرية قبل البرص،
شعاره «األكل مع سع ّيد أدسم والصالة وراء الشيخ أسلم»؛ تبعث بالس ّيد

سمري ماجول ممثل «الريع االقتصادي» وبالسيد أحمد كرم ممثل «الريع
املايل /البنيك» للحوار مع السلطة القامئة/سلطة األمر الواقع ،فال تعنيهم
التوصيفات للسلطة «انقالبية» أو «دكتاتوريّة» أو «فاش ّية» فهي تفاصيل
تقتضيها السياقات .مه ّمتهام الرئيسية تأمني أكرث ما ميكن من مصالحها
املادية الدسمة.
ويف الوقت نفسه ولتج ّنب كل املفاجآت الطارئة واالحتامالت غري
املرغوب فيها مع «شخصية سياسية» من «قامش» مختلف ،ترتبّع عىل
رأس السلطة -قادتها حساباتهم الخاطئة ويف غفلة منهم للوصول إىل مواقع
القرار -وملزيد تحصني «اململكة» إطالق جميع جيوشها االحتياطيّة «فرقها
الخاصة عالية التدريب» الذي ادخرتها وس ّمنتها وأع ّدتها ملثل هذا اليوم من
األذرع السياسية والجمعياتية والحقوق ّية واإلعالم ّية للضغط عىل «السلطة
القامئة» نفسها التي تأكل عىل موائدها للتوقّي من «االنقالب العنيف»
وتحسني رشوط هيمنتها السياسية منها والدستورية والقانونية.
غ
ي
قد
خلال
هل يحدث أن تشهد هذه املنظومة عالية الدقة والتعقيد
يرّ
قواعد اللعبة نهائيا؟ األمر يتوقف عادة عىل انضباط الالعبني وحسن أدائهم
لوظائفهم ،وعىل قدرة «املحفل» عىل حسن تحريك القطع وعىل الصرب
وعدم االرتباك.
«املعلّم الكبري» يتدخّل ،فشل الوكالء وخروج «جينجا زومبي» عن
السيطرة
يف أسوإ الحاالت سيتدخل «املعلّم الكبري» عىل قول املرحوم الباجي قائد
السبيس أحد أه ّم الفرسان الذين خرستهم «املحفل» .وقد تدخّل عندما عجز
«الوكالء» يف معركة تحشيد الشوارع وجمع شتاتهم ،ومع الفشل الذريع
لكل األذرع االقتصادية واملالية والحزبية والحقوقية واإلعالمية ودخولها
جامعي وانكشاف غري مسبوق وعزلة شعبية يف
يف حالة هسترييا وتع ٍّر
ٍّ
مواجهة خصم عنيد وغامض وغري تقليدي ال يقبل الرتاجع والصفقات
واملساومة ،أقرب إىل «الزومبي السيايس» ليس باملعنى الهوليودي املشوه
وإمنا باملعنى التاريخي لقصة «القائد جينجا زومبي» االفريقي مؤسس دولة
العبيد األحرار يف الربازيل ضد االستعامر الربتغايل.
«املعلّم الكبري» يتدخل بوجه مكشوف عندما اختلت موازين القوى
وأصبحت املؤرشات تنذر بإمكانية خروج اللعبة عن السيطرة .تح ّرك
«القناصلة» يف تذكري بأسوإ الحقبات يف تاريخ تونس ،وم ّر السيد «أندريه
باران» سفري فرنسا والراعي الرسمي «للريع الحداثوي» وصاحب الخربات
يف لبنان ومرص ووريث «أوليفيي بوافر دارفور» شهر بني التونسيني
«الزيتوين» اىل الرسعة القصوى يحمل جرح فرنسا التي خرست بال
مقدمات «مجندتها» املتقدمة يف القرص «نادية عكاشة» التي ت ّم عزلها
لتلتحق بعرشات املجندين الفاشلني الذين سحبوا من امليدان إىل باريس.
وتعزز التدخل بوصول السيدة «ناتاشا فرانشيسيك» القامئة بأعامل السفارة
األمريكية مددا ،وهي الفاتنة صاحبة الضحكة اآلرسة والخربات يف إدارة
النزاعات اإلقليمية يف «القوقاز» و«إسالم أباد» و«نور سلطان» و«ساراييفو»
و«وموسكو» و«شبه الجزيرة العربية» ومن ينىس بصامتها يف سفارة بغداد
زمن «برمير» ،ويف حلف الناتو وعالقاته مع حلفائه من الرشق األوسط
وشامل افريقيا.
الهاربون من وجه قض ّيتهم بني «املسغبة» الطبقية و«البشمة» الحقوقية
كل محاوالت التضليل واإللهاء وقنابل الدخان لحجب
بعيدا عن ّ
األهداف والتمويه ،املعركة الحقيقية يف البالد اليوم وباألمس وغدا والتي
يت ّم تأخريها واالنحراف بها باستمرار منذ الثورة تبقى اقتصادية واجتامعية
كل «البنى الفوقية» التي ستنتجها
أساسا وحسمها هو الذي سيح ّدد طبيعة ّ
ً
السياسية منها والدستورية والقانونية والحقوقية وحتى الثقافية ،بطبيعة
الحال ال أتحدث هنا تبنيا للمنهج املادي الجديل الذي ح ّددته «املاركسية
الكالسيكية» والذي هجره أصحابه األصليني هروبا من «مسغبة» «الرصاع
الطبقي» وصداع الجدل حول الثورة الربوليتارية التي ستف ّجرها الطبقة
العاملة بقيادة حزبها الثوري ،إىل «بشمة» الرصاع الحقوقي و«بطنة»
وسخاء املانحني الدوليني و«متعة» الطبقات املخمليّة بعيدا عن عرق
العماّ ل ومزاجهم الشعبوي ،ليس هذا «براديڨم» تحلييل فال السياق وال
األدوات وال الوعي الشّ عبي والطبقي يسمح بها وال املتصارعون السياسيون
يتب ّنونها وال موازين القوى الدولية تحتملها .بل أوشك أتح ّدث يف مستوى
كل الحبال،
األقىص املمكن موضوعيا وواقعيا اليوم يف تونس املعلقة عىل ّ
وبعيدا عن اإلرادوية والطفولية الثورية.
يف الحدّ األدىن االجتامعي جوهر معاركنا املنس ّية واملغيبة
هي بكل بساطة معركة دفاعيّة للحفاظ عىل املتبقي من دور
الدولة التونسية االجتامعي وضامن الح ّد األدىن من الحقوق االقتصادية
واالجتامعية التي سعت وتسعى «منظومة الريع» وحلفاؤها يف الصناديق
املانحة الدولية ووكالئهام بكل ألوانهم وعناوينهم املكشوفة إىل قربها نهائيا

مستغلة ذروة األزمة االقتصادية الهيكلية التي بلغها «املنوال التنموي»
وهي أحد أسبابها -وعجز املالية العمومية ،وعزلة رئيس الجمهوريةالداخلية والخارجية وضعف حكومة «ترصيف املرحلة االستثنائية» وفقر
خيالها املحكوم واملكبل بالبريوقراطية والتقنية الف ّجة واملطحونة بني تركة
العرشية الكارثية والخطاب الرئايس التبشريي وابتزاز املانحني الدوليني.
هي يف رأيي أم املعارك التي يجب االنتباه إليها اليوم وعىل االتحاد
العام التونيس للشغل املنظمة الوحيدة املتبقية والقادرة عىل املنازعة
والصمود وخوض املعارك الحقيقية التف ّرغ لخوضها بكل قواه بعيدا عن
كل الفخاخ السياسيّة املنصوبة الستدراجه
ألغام الجبهات املتقاتلة وعن ّ
للتمرغ يف وحل معاركهم الصغرية واملقرفة .واملبادرة بتوحيد املتبقّي
من فلول القوى الدميقراطية واالجتامعية التي مل تتل ّوث مبعارك الوكالة
ومتكنت من النجاة من ماكينة السحق والفرم والتفجري الجهنمية ومن
ألغام التوظيف واالنحراف الليربايل طيلة العرشية .أؤكد مرة أخرى
أنني أتح ّدث من داخل املنظومة الليربالية املش ّوهة السائدة واملهيمنة
والتي متكنت من السطو عىل الثورة وتوجيهها واستغاللها والتي يدافع
جل الفاعلني السياسيني رغم إنكارهم
عنها ويستفيد من فتات موائدها ّ
وادعاءاتهم وبقطع النظر عن اختالف عناوينهم السياسية النهضة بكل
فروعها ،والنداء بكل مستنسخاته والتجمع يف نسخته الفاشية ومجمع
القوى الوسطية الدميقراطية الفاشل واملعزول شعبيا بكل انتهازيته وتلون
قياداته ،وأغلب الجمعيات «ال ُملَربلة» و«املعوملة» واملرتهنة لتمويالت
الجناح املايل والحقوقي لهذه املنظومة داخليا وخارجيا .معركة تتطلّب يف
الح ّد األدىن ويف رشوطها االقتصادية الدنيا «تحرير املنافسة» وإزالة امتياز
«الرخص» لكرس حلقات الريع الذي تستفيد منه كمشة من العائالت
املتنفذة التي تجد متثيليتها يف منظمة األعراف وجمعية البنوك ،وضامن
نظام سيايس دميقراطي يحقق وحدة الدولة والفصل بني السلطات والتوازن
بينها ويضمن جميع الحقوق والحريات السياسية واالقتصادية واالجتاعية.
بعيدا عن املغامرات واملشاريع املشتهاة.
م ّرة أخرى لتفرز القوى التوافق املستحيل ،والتعايش املمكن والحسم
الرضوري
مع تشابك جبهات الرصاع وتقاطعها وأمام تعقد املعارك واختالط
خطوط التامس ومساحات الهدنة والهدنة وتضارب األهداف التكتييك منها
واالسرتاتيجي وترنّح املبدإ يبقى من املهم تحديد مقاييس الفرز الرئييس
منها والثانوي بعيدا عن ُسعار املصالح الضيقة والوالءات الفاسدة واألطامع
بكل
الذاتية والزعاماتية املرضية وتوزيع األدوار ،واعالن نهاية مرحلة ّ
بؤسها وخيباتها عىل قاعدة التعايش املمكن رغم التناقضات والتوافقات
بكل وضوح
املغشوشة املستحيلة ،وعىل هذا األساس من الرضوري اإلشارة ّ
إىل أن املعادل املوضوعي السيايس للدفاع عن استمرارية «منظومة الريع»
وإعادة إنتاجها بكل أشكالها االقتصادية واملالية وبأذرعها السياسية
والحقوقية واإلعالمية الفاسدة وغري القابلة لالصالح والرسكلة هو الدفاع
املستميت عن وعي أو دون وعي عىل «انتقال دميقراطي مسخ» ك ّرس
الدميقراطية الشكلية والزبونية السياسية واملشهدية اإلعالمية والتفريط يف
السيادة الوطن ّية .ودفع املواطن التونيس املطحون تحت عجلة نفس املنوال
التنموي الفاشل الذي أورثه الفقر والجهل واملرض و«الحڨرة» والبطالة
بكل شعارات الدميقراطية والحقوق والحريات
وانعدام األفق إىل الكفر ّ
ويحتقر املتاجرين بها يف الوقت الذي يسكتون فيه ويبلعون ألسنتهم عندما
يتعلّق األمر بـ«املفرمة» االقتصادية واالجتامعية واحتكار بعض العرشات
من العائالت الريعية املتنفذة يف «مملكة الصمت» أكرث من ثالثة أرباع
الرثوة الوطنية ب ّرا وبحرا وج ّوا .قد يكون من املمكن التفكري يف امكانيّة
االقتصاد يف الجهد واختزال الزمن يف التاريخ بالتقاطع مع مسار قيس سعيّد
ومنحه جرعة من «الذكاء» االسرتاتيجي والتجويد التكتييك والتأصيل املبديئ
الواقعي بعيدا عن الشعبوية والتبشريية ،مع عدم االطمئنان ومالزمة الحذر
من صمت سعيّد وحكومته ورمبا تواطؤهم قناعة أو باسم اإلكراهات أو
تحت الضغط مع نفس هذا املحفل االقتصادي املايل .والتنبه جيدا إىل
فرضية أن يكون هذا الصمت عنوان صفقة الستمرار هذه الزيجة املشؤومة
بني «القوى الصلبة االقتصادية واملالية» من عائالت الريع و«القوى الصلبة
العسكرية واألمنية» وأ ّن سعيّد ليس سوى األداة املخ ّدرة للشعب ملباركة
هذه الزيجة وربمّ ا الدفاع عنها ثقة فيه .زيجة غري مباركة ستعيد إنتاج
نفس أنظمة البؤس ولن تنتج إال مزيدا من الفشل والخيبات واستمرار
سيطرة هذا املحفل عىل البالد لكن بأذرع جديدة بعد التخلص من األذرع
القدمية النتهاء صالحيتها وقدرتها عىل النجاح يف وظيفة «املناولة» وإقناع
يل
الجمهور بحكمة املغفلني الفانني الذين سبقوهم بأن ّ
«كل ما هو عق ّ
يل» عىل قول الفيلسوف هيڨل.
وكل ما هو
واقعي ّ
واقعي عق ّ
ّ
ّ
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بالتلميح والتصريح
* لطفي املاكني

الحق يف الحياة!
جاءت األرقام املعلنة عن أعداد التونسيني
الذين يعانون من أجل جرعة ماء يف هذه األيام
شديدة الحرارة والتي تجاوزت املعدالت العادية
صادمة ويف الوقت نفسه مؤملة لغياب أدىن
رضوريات الحياة البرشية.
اذ يكابد أبناء الوطن ويف جهات مختلفة
صنوف العناء واملعاناة يف حني م ّجنا الخطاب
املتبجح بتساوي الحظوظ يف العيش الكريم بني
جميع املواطنني إال أن الحقائق الصادرة عن تقارير
منظامت مشهود لها باملصداقية أسقطت عن ذلك
الخطاب غاممة التعويم الذي يسبغ عىل األرقام
وبكل القطاعات «عدالة» هي يف الحقيقة ال وجود
لها اال يف خيال من يريد اقناعنا بأن الحكومات
املتعاقبة ال ه ّم لها إال توفري ما يحتاجه مواطنوها
من الكامليات قبل األساسيات!
ويزداد االستغراب من تلك النسبة العالية
املحرومة من رشبة ماء كونها توجد يف مناطق
لها مخزون مايئ مه ّم تتزود منه جهات اخرى يف
حني يحرم سكانها من االرتواء من الظإم وهي
مفارقة عجزت مختلف الربامج التنموية عن فكها
عىل مدى عقود ليصبح ذلك الوضع امرا واقعا ال
يجب حتى مجرد التفكري يف طرح مسألة البحث
يف أسبابها وكيفية تطويق استدامها بحلول آنية
باعتبار ان املاء هو الحياة وأخرى طويلة املدى
تضمن عدم الرجوع إىل ذلك الوضع غري املحرتم
للذات البرشية.
إن الرهان عىل العنرص البرشي كام يقول
الخطاب الرسمي املتوارث من الحكومات املتعاقبة
الحريصة فقط عىل تلميح االحصائيات واملؤرشات
يف الندوات وامللتقيات وتغييبها عىل أرض الواقع
بات يحتاج إىل التأكيد واالمر غري متوقف عىل
تزويد املواطنني باملاء بل يتعدى إىل أساسيات
اخرى كالصحة واالحاطة االجتامعية والنقل والبيئة
التي تراجعت التنافسية بني الهياكل لتكون املناطق
الراجعة إليها بالنظر هي األفضل ترتيبا يف املحافظة
عىل بيئة نظيفة بعد ان غرقت اغلب الشوارع يف
الفضالت واألوساخ (وهنا ال نكرر غياب عقل ّية
حامية املحيط لدى املواطن) واختفت الومضات
الداعية إىل التخيل عن السلوكات امللوثة للبيئة
واختفت كذلك املسابقات والجوائز املحفزة عىل
دميومة نظافة املدن ألن ما حصل منذ  2011هو
التخيل عن كل ما له صلة بالنظام السابق لكن
يحسن من مستوى عيش
دون تقديم البديل الذي ّ
التونسيني بل كان العكس برتاجع كل املؤرشات
التي نافست يف وقت ما دول جنوب أوروبا ولعل
شهادات الوافدين عىل بالدنا يف مثل هذه الفرتة
من كل سنة تغنى عن تقديم األسباب واملسببات
لهذا الرتاجع يف املحافظة عىل البيئة.
واملؤسف أنه يف الوقت الذي انتظرنا فيه
تطور املؤرشات يف تحسن مستوى عيش املواطنني
نستفيق عىل حقائق ان واقعنا مغاير ملا ير ّوج
له البعض بشكل معلن ومبطن بتكرار التجارب
الفاشلة واعتامد «النامذج» املرفوضة غري القادرة
عىل مسايرة املتغريات لتظل أبسط الخدمات
املطالبة بها املؤسسات الحكومية أمنية صعبة
التحقيق بدل أن تكون حقًّا ملواطن يقول الخطاب
الرسمي انه الغاية األوىل واالخرية لكل برامجها لكن
بني الكالم والواقع بون شاسع!
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ملف المياه في تونس

رحاب مبروكي (قسم العدالة البيئية
بالمنتدى التونسي للحقوق واالقتصادية واالجتماعية) لـ«الشعب»

* لطفي املاكني

 300ألف تونيس بال ماء و 1415مدرسة
عمومية تفتقد املياه الصاحلة للرشاب

فرست رحاب مربويك (عضو قسم العدالة
البيئ ّية باملنتدى التونيس للحقوق االقتصادية
واالجتامعية) يف حديثها لـ «الشعب» الدعوة
إىل احداث «الصوناد الريفي» لوضع حد
لالوضاع الصعبة لسكان املناطق الداخلية
أساسا القريوان وقفصة والقرصين وسيدي
بوزيد وواليات الشامل الغريب اذ يعانون نقصا
وغيابا للامء الصالح للرشب.
وبيّنت أن االرقام واملعطيات املتوفرة يف
قسم العدالة البيئية تعود إىل دراسة أنجزت عىل
مدى  3سنوات  2018ـ 2021
من خالل رصد التحركات
االحتجاجية وكذلك مواكبتها
مبارشة من قبل أعضاء قسم
العدالة البيئية أو بالتنسيق
مع الناشطني يف املجتمع
املدين يف مختلف الجهات.
وأضافت رحاب مربويك أن
عمليات الرصد واملتابعة
كشفت ان  ٪8من املواطنني
يف تونس ليس لهم مورد
مايئ ومجموعهم  300ألف
مواطن وهو رقم كبري يبعث
عىل الحرية يف الوقت نفسه
خاصة أن اغلبهم من سكان
املناطق الريفية يف الواليات التي أرشنا إليها يف
البداية مع التأكيد هنا أن هناك تفاوت ًا بني سكان
املدن واالرياف يف الحصول عىل مياه الرشب
وتأيت القريوان يف املرتبة األوىل يف االحتجاجات
للمطالبة بتوفري مياه الرشب دون البحث عن
النوعية وهو ما يبني الحالة املرتدية لسكان تلك
االرياف إذ تعجز املجمعات املائية عن تسديد
فواتري الكهرباء وبالتايل ال يت ّم تشغيل املحركات
الجالبة للامء وهذه اشكالية مزمنة تحتاج إىل
معالجة بجدية يف انتظار تزويد جميع املواطنني
مبياه الصوناد حتى ال يتواصل التمييز السلبي
بني سكان املدن وسكان األرياف.
* استنزاف ملصادر املاء
تطرقت عضو قسم العدالة البيئية باملنتدى
التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية إىل ما

تتعرض إليه مصادر املاء من استنزاف باالشارة
إىل أن رشكة فسفاط قفصة مثال تستغل 8٫9
مليون مرت مكعب من املاء سنويا وهي تعادل
حصة  112ألف مواطن تونيس من مياه الرشب
وبالتايل االمر ال يستقيم وال ميكن أن يستمر
عىل هذه الحال اذ ان مثل هذا االستنزاف يحرم
املواطن من حقه يف مياه صالحة للرشب رغم
من أن أعدا ًدا كبري ًة من سكان عديد املناطق ال
تتوفر لهم تلك املصادر املائية بحسب املقاييس
التي تراعي الرشوط الصحية رغم أن دستور

ينص عىل أحقية توفر املاء كحق انساين
البالد ّ
ال ميكن التقاعس من قبل الدولة يف توفريه
ملواطنيها.
* التفاوت بني املدارس
مل تسلم املدارس االبتدائية بحسب محدثتنا
من تداعيات عدم توفر مياه الرشب لتالميذها
اذ كشفت الدراسة نفسها ان ثلث املدارس
العمومية بال ماء اذ تعاين  1415مدرسة من
مجموع  4585مدرسة بكامل ال ُج ْمهورية من
توفر مياه الرشب لتالميذ صغار السن من
املناطق الداخلية بكل من القريوان والقرصين
وسيدي بوزيد والشامل الغريب إذ تبقى نسبة
ربطها بشكبة املاء مرتاوحة ما بني  28و٪44
مقابل  ٪100للمدارس املوجودة بالعاصمة او
يف املناطق الساحلية وهذا ما زاد من وترية

االحتجاجات التي ارتفعت نسبتها بـ ٪50خالل
فرتة  2018ـ  2021اذ قفزت من  371احتجاجا
سنة  2018إىل  634احتجاجا يف .2021
وأكدت عضو قسم العدالة البيئية ان
فشل املنوال التنموي املعتمد هو من أسباب
حرمان املواطنني باملناطق الريفية من مياه
الرشب النه ال يرى رضورة لضامن ذلك الحق
االنساين وهي مسؤولية مختلف الحكومات
املتعاقبة املتقاعسة يف هذا املجال إضافة اىل
غياب أي اسرتاتيجية لدى األحزاب من خالل
الربامج التي تروج لها يف الوقت
الذي يفرتض ان تدافع عن
هذا الحق االنساين املض ّمن يف
الدستور ويف أغلب االتفاقيات
واملعاهدات الدولية التي تلزم
الدولة باالستجابة لهذه الحاجة
امللحة يف الحياة اليومية.
* غياب الربامج الحقيقية
ستظل االحتجاجات مرتفعة
الوترية يف املناطق املحرومة
من توفري مياه الرشب طاملا مل
توجد برامج حقيقية لوضع حد
لهذا النقص يف بعض املناطق
والغياب التام يف أخرى وهو
ما أشارت اليه احدى الصحف
اليومية نهاية االسبوع املايض عن معاناة حوايل
 500عائلة مبنطقة الرواشد الريفية مبعتمدية
بلخري (قفصة) ومثلها مكابدة متساكني
«العالية» وهو تجمع ريفي من عامدة خيط
الوادي مبعتمدية حفوز من القريوان اذ مازالوا
يتنقلون يوميا ملسافات طويلة لجلب املاء
من مصادر غري صحية اذ انهم باتوا يبحثون
فقط عن جرعة ماء دون التفكري يف صالحيّته
لالستعامل من قبل االنسان وهي صورة
تعكس مدى ما يعانيه سكان املناطق الريفية
يف الجهات التي تعرضت لها الدراسة املنجزة
من قبل قسم العدالة البيئية باملنتدى التونيس
للحقوق االقتصادية واالجتامعية لكن دون
وجود بوادر لحلول جذرية تقيهم العطش يف
أيام الصيف القائظـة.

شركة فسفاط قفصة تستغل لوحدها  8٫9مليون مرت مكعب
من املاء وهو ما يعادل حصة  112ألف تونسي
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اضراب القطاع العام

نقابة الصحافيني والنساء الديمقراطيات
ومنتدى الحقوق االقتصادية واالجتماعية
يساندون إضراب القطاع العام
التقى األمني العام األخ نور الدين الطبويب ،نائلة الزغالمي رئيسة جمعية
النساء الدميقراطيات ومهدي الجاليص رئيس النقابة الوطنية للصحافيني
وعبد الرحامن الهذييل رئيس املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية
واالجتامعية .وعرب الجميع عن مساندتهم لإلرضاب العام الذي سينفذه
االتحاد اليوم الخميس بالقطاع العام ودعمهم لنضاالت الشغالني

مجمعا القطاع العام
والوظيفة العمومية يف
انعقاد
حالة
سجلنا يوم أمس األربعاء  15جوان  2022انعقاد

مجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية بحضور عدد
من اإلخوة أعضاء املكتب التنفيذي الوطني تحضريا
لإلرضاب العام ليوم  16جوان يف القطاع العام.
* رمزي

األخ أنور بن قدور في ندوة اإلطارات النقابية بالكاف

على أهل القطاع العام أن يدافعوا عن أبنائهم وعائالتهم
أرشف األخ أنور بن قدور األمني
العام املساعد املكلف بالدراسات
والتوثيق عىل فعاليات ندوة
اإلطارات النقابية بالكاف٬
استعدادا لإلرضاب بالقطاع العام
ولعرض رؤية االتحاد لالصالحات
وخياراته البديلة.
وقال األخ أنور بن قدور إ ّن هياكل
االتحاد مل تكن راغبة يف هذا
اإلرضاب وإنمّ ا غياب التواصل مع
رئاسة الحكومة هو الذي فرض هذا التو ّجه دفاعا عن املطالب املعطلة منذ م ّدة طويلة ودعا األخ أنور بن قدور العاملني يف القطاع العام
إىل الدفاع عىل لقمة عيشهم حتى ال تضيع بحكم التوجهات الليربالية لحكومة بود ّن التي أعلنت إصالحات من جهة واحدة دون النظر إىل
الوضع االقتصادي البائس عىل امتداد السنوات األخرية وهي سنوات وصفها األخ أنور بالحالكة.
* رمزي

تأجيل مؤتمر أريانة
يعلم االتحاد العام التونيس للشغل انه تقرر
تأجيل عقد املؤمتر العادي لالتحاد الجهوي للشغل
بأريانة املقرر يوم 18جوان  2022إىل موعد الحق
نظرا إىل كثافة النشاط النقايب الوطني.
* األمني العام
نور الدين الطبويب

اجتماع بالنقابات األساسية
لقطاع السكك
انعقد يوم أمس األربعاء  15جوان  2022بدار االتحاد الجهوي للشغل بتونس
اجتامع بالنقابات األساسية لقطاع السكك برئاسة الكاتب العام لالتحاد
الجهوي للشغل بتونس األخ جربان بوراوي وبحضور الفرع الجامعي للسكك
بتونس تحضريا لالرضاب القطاع العام ليوم الخميس  16جوان .2022

في جامعة المياه

هذه تراتيب االضراب العام وبحث عن التساخري!
يف إطار انجاح االرضاب العام يف
القطاع العام املقرر اليوم  16جوان 2022
من اجل النقاط واملطالب الواردة بربقية
االتحاد العام التونيس للشغل يف  31ماي
 2022وهي نقاط جامعة بني كل العامل
وعموم الشعب التونيس مام يؤكد انخراط
قطاع املياه تاريخيا يف حسم ام املعارك بني
السلطة واالتحاد العام التونيس للشغل انها
معركة وجود نكون او ال نكون نحن مناضلو
مرحلة االستقالل لدحر املستعمر نحن
بناة الدولة التونسية يف التعليم والصحة
واالرتقاء باملواطن وعائالتهم ،ان قطاع املياه
قطاع الحياة االسرتاتيجية مفروض عليه ان
يكون يف مقدمة املدافعني عن الشعب بكل

فئاته وعن الوطن يف كل ربوعه.
ان ما يحققه القطاع من مكاسب
اجتامعية ومالية ال ميكن ان يحجب
املطالب الوطنية يف حق املواطن يف العمل
والعزة والرفاه واليوم تونس فوق كل
اعتبار ـ دولة وشعب.
إن كل قرارات التسخري التي اقدمت
عليها الوزارات والرشكات غري قانونية ال
من حيث الزمن وال من حيث الواقعية وان
مراسلة االدارة املركزية للموارد البرشية
بتاريخ  02جوان  2022هي محاولة اخرى
فاشلة لبث االنقسام بني االعوان إذ مل يتم
اعالم او التداول فيها مع الجامعة العامة
للمياه وعليه ندعو كافة التشكيالت

النقابية والحزام النقايب واالعوان إىل رص
الصفوف واحباط كل محاوالت افشال
نجاح االرضاب وندعوكم اىل املساهمة يف
تحديد قامئة العامل لتأمني الحد االدىن من
الخدمات الفنية واملحافظة عىل التزود
العادي باملاء الصالح للرشاب لعموم حرفاء
الرشكة مع الوقوف كرجل واحد من اجل
غلق كل مقرات االقاليم واالدارات وانجاح
االرضاب العام كامل اليوم بداية من
الساعة السابعة والنصف صباحا ()07٫30
دفاعا عن الوطن وليس عن الزيادات كام
نرفض كل املزايدات والتوظيف السيايس
واالصطفاف مع من خربوا البالد وجوعوا
العباد.

الخميس  16جوان  - 2022العدد 1699

في يوم  16جوان 2022

«لن يك ّلفنا النضال ...أكثر
مما ك ّلفنا الصّمت»
* بقلم :رضا الطرخاين
مؤسسات القطاع العام يف إرضاب عام يوم  16جوان  2022بدعوة من
تدخل ّ
السلط يف حلحلة امللفّات
االتحاد العام التونيس للشغل عىل خلفية مامطلة ّ
االجتامعية وتحسني املقدرة الرشائية للمواطن التونيس وتخاذلها يف ضبط
برنامج اقتصادي واجتامعي وطني.
ونحن إذ ندرك خصوصية قطاع الكهرباء والغاز وما يواجهه من مشاكل استثنائية
وما يعانيه الزمالء بشكل خاص من تدهور رهيب يف مقدرتهم الرشائية ويف
السلط املعنية لكل هذا ،فإنّنا نؤكّد عىل كل
الخدمات االجتامعية ومن تجاهل ّ
«الستاغست ّية» أن املعركة اليوم يف قلب حقوقنا املرشوعة قطاع ّيا ووطن ّيا وا ّن
ّ
السلط
رش ال ب ّد منه ُدفع له االتحاد دفعا لتعديل سلوك ّ
اإلرضاب العام وهو ّ
الحاكمة وترشيد سياساتها العا ّمة يف اتّجاه الشرّ اكة مع االتّحاد العام التونيس
للشغل إليجاد الحلول االقتصادية واالجتامعية التي تكفل للتونيس كرامته.
إن اقتطاع أيام اإلرضاب من األجر مؤمل ،وهي سياسة مجحفة لرضب نضاالت
العماّ ل وهرسلتهم ولكن الدفاع عن الحقوق يستوجب دفع الرضيبة الدنيا
التمسك بالنضال وخوض املعارك تلو األخرى حتى ال تَنتزع منا كرامتنا ومعها
و ّ
وربا نصف أجرنا (تجميد األجور وتخفيض كتلة التأجري)
املكتسبة
حقوقنا
كل
مّ
الساعات اإلضافية،
مّ
السكن ،و ّ
وربا رضب مجانية الكهرباء والغاز ،وقروض ّ
وتجميد الرتقيات ،وإلغاء الرحالت والخدمات االجتامعية ووصوالت األكل وقد
نصل إىل إلغاء الخدمات الطبيّة.
 - 1ان اإلرضاب العام يدعو إىل إسقاط املنشور الحكومي عدد ،20الذي أعاق
كل أشكال التفاوض القطاعي واالتفاقات مع اإلدارة العا ّمة أو مع ُسلطة
الخاصة باألعوان ومنها منحة االقتصاد يف
اإلرشاف حول كل املكاسب املالية ّ
رصف وتعميم تطبيق الدرجات (محرض اتفاق الرتتيبي) وباقي نقاط الالئحة
الت ّ
املهنية للهيئة االدارية ديسمرب  2021وكل ما هو مكاسب لألجراء.
 - 2إن االرضاب العام يدعو اىل تطبيق جميع االتفاقات املمضاة ومنها محرض
جلسة  2018مع الحكومة حول انقاذ املؤسسات العمومية وعىل رأسها
«الستاغ» ووضعيتها املالية الحرجة واالمر الحكومي عدد  ،105مبا يعنيه تطبيق
ّ
كل نقاط محرض املفاوضات الرتتيبية وأهمها تعميم تطبيق الدرجات.echelon
 - 3إن اإلرضاب العام يدعو إىل الدخول الفوري يف املفاوضات االجتامعية لرتميم
املقدرة الرشائية بعنوان سنوات  ،2021-2022-2023مبا يعنيه من تحصني
مكسب الزيادة الدورية يف األجور الذي ثبّته االتّحاد منذ عقود (املعروفة زيادة
الحاكم) لتعديل األجور الهزيلة ومعها إطالق دورة جديدة من املفاوضات
الرتتيبية لكل قطاع عىل حده للتفاوض حول مكاسب مهنية ووظيفية جديدة
لالعوان تسهم يف تحسني وضعياتهم االجتامعية واملاديّة.
 - 4إن اإلرضاب العام يدعو إىل الغاء املساهمة التضامنيّة  ،% 1التي اق ّرها
قانون املالية استثنائيا لسنة  2017وتم تجديدها سنة أخرى بدعوى انقاذ
الصناديق االجتامعية ومعها حامية جراية التقاعد ،ولكن ثبت أن االقتطاع
االستثنايئ من اجورنا بنسبة  % 1ال تتن ّزل كلها يف حسابات الصناديق ومل تعد
ميس أجورنا مبارشة.
استثنائية بشكل غري قانوين ّ
للمؤسسات
العام
القانون
يف
التفاوض
إنهاء
 - 5يدعو اإلرضاب العام إىل
ّ
العموم ّية ،وهو ما ميكّننا من استيفاء التفاوض يف تحيني القانون األسايس
الخاص بأعوان الرشكة التونسية للكهرباء والغاز (الذي تأخر ج ّراء املامطلة يف
تحيني القانون العام) لتضمني املكاسب املهنية واالجتامعية املتالحقة واه ّمها
تحيني سلّم التوظيف والتأجري والرتقيات وغريها من املكاسب التي ترد باملناشري
اإلدارية أو مبحارض االتفاقات القطاعية .اإلخوة والزمالء إن إنجاح اإلرضاب
العام ليوم  16جوان هو دفاع رصيح عن حقوقنا املادية واملهنية من خالل
متسكنا باالتحاد العام التونيس للشغل ممثّال للعماّ ل واألجراء ورشيك اجتامعي
ّ
بحجم تاريخ كل النضال االجتامعي الوطني التونيس قبل وبعد وأثناء االستقالل.
كام ندعو كل أبناء املقر االجتامعي إىل تج ّمع إخباري بساحة املقر االجتامعي
يوم  16جوان .2022
النقابة األساسيّة للمقر االجتامعي للستاغ
الكاتب العام رضا الطرخاين
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الحوار السياسي

فوزي الشرفي األمين العام لحزب المسار االجتماعي الديمقراطي

* حوار :لطفي املاكني

ال معنى لحوار يهمش القوى الوطنية وأولها اتحاد الشغل يف ظل أزمة خانقة
إختار حزب املسار االجتامعي الدميقراطي عدم املشاركة يف اجتامعات اللجنة االستشارية
االقتصادية واالجتامعية اذ ربط مشاركته بجملة من الرشوط كانت محور الحديث الذي خص
به «الشعب» الدكتور فوزي الرشيف أمني عام الحزب والذي وضح يف ذات االطار املطلوب من
رئاسة الجمهورية يف هذه املرحلة الصعبة التي متر بها البالد للخروج من ازمتها وتجميع كل
القوى الوطنية لوضع التصورات والخيارات املستقبلية للقطع نهائيا مع املنظومة السابقة.
* ملاذا خريتم عدم املشاركة يف اللجنة
االستشارية االقتصادية واالجتامعية بعد
ان وجهت اليكم الدعوة من قبل رئاسة
الجمهورية؟
ـ نريد يف البداية التأكيد عىل ان حزب
املسار االجتامعي الدميقراطي هو من دعاة
الحوار خاصة يف املراحل الحساسة التي مررنا
بها النقاذ البالد نحن منذ  26جويلية 2021
اصدرنا بيانا دعونا من خالله إىل حوار بني
االطراف السياسية واملجتمع املدين واملنظامت
الوطنية عىل أساس حوار تشاريك جدي شامل
لوضع حد لتجاوز املرحلة االستثنائية يف أقرب
اآلجال والرجوع اىل الحالة العادية.
كام نعترب ان ما يسمى حاليا بحوار نحن
نراه جلسات استشارية تحت ارشاف فريق

نحتاج لبرنامج اصالحات
ونحن ضد الرجوع إلى
منظومة  24جويلية
مكلف من رئيس الجمهورية ومعني مبراسيم
وله صبغة استشارية غري ملزمة لرئيس
الجمهورية وبالتايل ليست تقريرية كذلك
اللقاءات جاءت يف املرسوم  30الذي يقىص
األحزاب السياسية وهذا ال يكون يف عملية
سياسية بامتياز وقد يكون مرتبطا مبا نسب
اىل رئيس الجمهورية كمرشوع سيايس مبيني
عىل الشعبوية وال يعرتف باالجسام الوسيطة
من أحزاب ونقابات ومكونات املجتمع املدين.
اضافة إىل ان هذه الجلسات جاءت
مبرسوم يفرض االلتزام مبا تضمنته االستشارة
الوطنية اي هي مخرجات مسقطة متامهية
مع نتائج تلك االستشارة وبالتايل حضورنا
للتزكية ملا حصل سابقا.
* أرشتم يف بيانكم االخري أنكم ضد العودة
اىل ما قبل  25جويلية آال ترى انه بالتخلف
عن املشاركة ستتعزز دائرة املتشبثني بالرجوع
إىل تلك املرحلة؟
ـ نحن عربنا عدة مرات اننا ضد العودة اىل
منظومة  24جويلية بصفة قطعية ولكن نحن
لسنا منخرطني يف املرشوع الفردي الهالمي

مبا ا ّن مرشوع شخيص لرئيس الجمهورية
سيحمل البالد إىل الفوىض ولن يحل مشاكلها
املستعجلة.
نحن نريد الخروج من الثنائية املهيمنة
حاليا اي اننا اذا مل نكن مصطفني مع رئيس
الجمهورية فليس تأكيدا عىل اننا مصطفني
مع املنظومات السابقة ،لذلك نحن نسعى
للخروج من الثنائية املذكورة وان كنا نثمن
الحركة التي قام بها رئيس الجمهورية يوم
 25جويلية يف إطار ايقاف النزيف وتدهور
الوضع السيايس يف تونس وتعديل املسار
وارجاع االوضاع إىل ما كانت عليه باحرتام
دولة القانون واملؤسسات مبراجعة املنظومة
االنتخابية وتنقية االجواء االنتخابية واجراء
انتخابات ترشيعية مبكرة تكون نزيهة
وشفافة فيها رقابة عىل الحمالت االنتخابية
واملال السيايس الفاسد الذي لوث االنتخابات
السابقة وكنا مع محاسبة الفاسدين يف الفرتة
االخرية.
وبالتايل عدم انخراطنا يف مرشوع رئيس
الجمهورية وانزالقه للتفرد بالسلطة ال يعني
دعام للمنظومة السابقة وعودة النهضة
للحكم ونحن بكل وضوح ضد ما يسمى
بجبهة الخالص كام اننا يف ذات الوقت لسنا
مع االجراءات املتخذة بعد  25جويلية مثل
املرسوم 117ومن هذا املنطلق طالبنا رئيس
الجمهورية التفاعل واالستامع خاصة مع
االتحاد العام التونيس للشغل لكنه مل يتفاعل
مع هذا الطلب ووضعنا أمام االمر الواقع.
* هل توجد مساع للتنسيق بني الداعمني
ملسار  25جويلية لتجنب مزيد ترشذم
املواقف؟
ـ نحن حاليا نتحاور مع عدد من االحزاب
السياسية مثل الحزب االشرتايك والوطني
الدميقراطي التي نتقاسم معهم جزءا من
الرؤية ملحاولة تجسيم مرشوع سيايس تقدمي
مدين يقوم عىل الدولة املدنية والفكر التقدمي
والحس االجتامعي.
* وهل هذا ممكن يف ظل الوضع الحايل؟
ـ تعودنا ان يكون هناك انقسام داخل
املعارضة التونسية وأساسا القوى اليسارية
االجتامعية اال اننا نرص عىل البحث عىل قاسم
مشرتك يجعلنا نقدم بديال مقنعا ومشرتكا
للخروج من هذه األزمة.

واليوم تحتم الرضورة عىل القوى املدنية
التقدمية االجتامعية ان تتجمع بعيدا عن
االنقسامات.
* ما هي مقرتحاتكم يف عالقة باالصالحات
التي ترونها أولوية لهذه املرحلة؟
ـ لقد أكدنا عىل مائدة حوار طرح فيه
الجانب اقتصادي واجتامعي من خالل
االولويات لتجنيب تداعيات االزمة املسترشية
لذا يجب ان نضع تصورا مشرتكا وحلوال آنية
لوقف النزيف عىل ان يتم االتفاق عىل
برنامج اصالحات رضورية تكون محل اجامع
بني السلطة التنفيذية والقوى االجتامعية
وعىل رأسها اتحاد الشغل والقوى السياسية
غري املتورطة يف ملفات الفساد واالرهاب
واالغتياالت السياسية.
ونحن كحزب املسار مل نكن متورطني يف
أي من امللفات او املراحل املرتدية ولنا تاريخنا
النضايل ودورنا الوطني ولدينا مرشوع سيايس
تقدمي وحدايث معلوم لدى الجميع.
كذلك علينا االتفاق عىل برنامج العادة
التوازنات للاملية العمومية النقاذ املؤسسات
العمومية وتحديد دور الدولة يف املجال
االقتصادي والتفكري يف مشاريع كربى تتبناها

ال بد من تشكيل جبهة
لتجسيم مشروع سياسي
تقدمي مدني اجتماعي
الدولة لدفع عجلة االقتصاد اي ال يجب ان
تتخىل الدولة عن دورها االجتامعي.
* وماذا عن االصالحات
ـ نحن نعترب دستور  2014هو دستور
الجمهورية التونسية رغم الهنات املوجودة به
ونحن نقر برضورة القيام بتعديالت متصلة
بالباب الثاين والثالث يف توزيع مهام السلطتني
الترشيعية والتنفيذية يف إطار اكرث توازنات بني
السلط حتى نجد سلطة تنفيذية واضحة تقرر
وتنفذ وتحاسب دون تعويم املسؤولية عىل
الجميع.
هذه التعديالت اذا اردنا لها الدوام يجب
ان تكون محل توافق يف مثل هذه الظروف
االستثنائية ونحن يف حزب املسار غرينا موقفنا
من اننا ضد تعديل الدستور يف ظرف استثنايئ.
* هناك تخوف من ان تتسبب هذه
التجاذبات يف إضعاف االطراف الداعمة ملسار
 25جويلية؟
ـ هذا مرده ان القوى السياسية املدنية
التي دعمت ما قام به رئيس الجمهورية يف
 25جويلية مل تكن مستعدة لدعم مرشوع

شخيص وفردي لذلك فا ّن مثل هذا الوضع
جعلنا امام ثنائية هل أنت مع الرئيس او
ضده وهذا ما نخشاه يف عالقة باالستفتاء
الذي قد يتحول من استفتاء عىل الدستور
إىل استفتاء عىل شخص رئيس الجمهورية الن
مرشوعية االستفتاء اصبحت عىل املحك يف
إطار غياب حد أدىن للعتبة للمشاركة كذلك
ويف اطار هيئة انتخابات تركيبتها معينة من
الرئيس مع كل االحرتام ملن تم اختيارهم مع
عدم التشكيك يف مصداقيتهم ونزاهتهم.
* كيف ستتعاملون مع االستحقاقات
القادمة اذا ظلت مواقف رئيس الجمهورية
دون مراجعات؟
ـ بالنسبة لحزب املسار مل يحدد موقفه
نهائيا من املشاركة يف االستفتاء لكن نحن
نريد ان يكون القرار الذي ستتخذه هياكل
الحزب بالتنسيق مع القوى السياسية واملدنية
التي تتقاسم معها التقييم والرؤية للوضع
السيايس للبالد.
وأوكد مجددا عىل انه ال خيار لنا لخروج
البالد من االزمة اال بالحوار الواسع وغري
املرشوط والذي يغلب املصلحة الوطنية
ونحذر يف ذات الوقت من سياسة املرور بقوة
وفرض االمر الواقع حتى ال تكون املشاركة يف
االستفتاء ضعيفة وما ينجر عنها من تداعيات
وبالتايل حتى ال نوفر فرصة ملن يريد ان
يستغل يف مرحلة الحقة هذا الوضع االستثنايئ
حتى يضع االمور عىل املقاس وكذلك البد من
العمل عىل بعث جبهة مدنية سياسية لبلورة
مرشوع سيايس مدين اجتامعي دميقراطي
ميثل بديال للتميش الشعبوي الحايل بالتأكيد
عىل القطع مع منظومة ما قبل  25جويلية
كام نعترب العالقة مع االتحاد العام التونيس
للشغل مهمة يف إطار تكوين هذه الجبهة مع
التأكيد عىل ان الدميقراطية مرشوع سيايس
صعب يتطلب املثابرة وخوض معارك بصفة
مستمرة للدفاع عن الحقوق والحريات
وإرساء دميقراطية تعددية متثيلية وتحقيق
عدالة اجتامعية تنشدها أغلب فئات املجتمع
التونيس.
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الجامعة العامة لإلعالم
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يوم الغضب يف صفاقس

تراتيب اإلضراب العام باملؤسسات
واملنشآت العمومية
التزاما مبقررات الهيئة االدارية الوطنية لالتحاد العام
التونيس للشغل وحرصا عىل انجاح االرضاب العام بالقطاع
العام تدعو الجامعة العامة لالعالم كافة العاملني مبؤسسات
املطبعة الرسمية واالذاعة التونسية ووكالة تونس إفريقيا
لالنباء والتلفزة التونسية إىل التقيد بالرتاتيب التالية:
االرضاب حضوري بكافة مقرات العمل والتوجه اىل املقر
املركزي بالنسبة إىل واليات تونس الكربى واملقرات الجهوية
بالنسبة إىل الجهات مع مراعاة التوقيت يف كل جهة.
 1ـ املطبعة الرسمية ـ مقاطعة كل االنشطة.
 2ـ وكالة تونس إفريقيا لالنباء ـ تغطية االنشطة املتعلقة باالرضاب العام.
 3ـ االذاعة التونسية جهويا ومركزيا ـ تخصيص كل الربامج الحوارية لتغطية االرضاب العام مع
تأمني نرشات موجزة.
 4ـ التلفزة التونسية ـ مقاطعة كل الربامج املبارشة مع تأمني نرشات موجزة لالخبار
هذا ونهيب بكل النقابات االساسية السهر عىل تنفيذ هذه الرتاتيب والحرص عىل حسن تطبيقها
وذلك دفاعا عن مطالبنا املرشوعة والواردة بربقية االرضاب العام يف املنشآت واملؤسسات العمومية.

بالغ االتحاد الجهوي بسوسة
يدعو االتحاد الجهوي للشغل بسوسة كافة اإلخوة االطارات النقابية والعماّ ل بالفكر والساعد
بجهة سوسة لحضور التجمع العاميل وذلك يوم الخميس  16جوان  2022املوافق الرضاب القطاع
العام عىل الساعة العارشة صباحا ( )10٫00بدار االتحاد الجهوي للشغل بسوسة.
الرجاء الحضور وعدم التخلف ويعترب هذا البالغ دعوة شخصية للجميع.
* الكاتب العام قاسم الزمني

نحن اعضاء الهيئة االدارية الجهوية االستثنائية املجتمعني يوم  13جوان
 2022بدار االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس برئاسة االخ يوسف العوادين
لتدارس تراتيب االرضاب الجهوي املزمع تنفيذه اليوم الخميس  16جوان
 ،2022حيث نج ّدد:
ـ اعتزازنا بانتامئنا إىل االتحاد العام التونيس للشغل منظمة وطنية حرة
مستقلة دميقراطية مناضلة
ـ نوضّ ح للرأي العام أن الهيئة االدارية الجهوية التي انعقدت بتاريخ
 17ديسمرب  2020كانت اقرت الدخول يف ارضاب عام جهوي يوم  12جانفي
 2021عىل خلفية املشاريع املعطلة والوضع البيئي املرتدي بالجهة هذا
االرضاب الذي تم تأجيله الكرث من مرة بناء عىل ما ق ّدمته الحكومة من
تعهدات مك ّررة سواء كان ذلك من خالل عقد مجلس وزاري مضيق تقرر
فيه تفعيل املشاريع خاصة املنتهية دراستها واملرصودة متويالتها كام عقدت
عديد الجلسات بشأن الوضع البيئي بإرشاف وزيرة البيئة ووايل الجهة اذ
نص االتفاق عىل التزام السلطات الوطنية والجهوية بإيجاد الحلول الالزمة قبل فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
ّ
ونظرا إىل عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها وتعهداتها وامام تعفّن الوضع البيئي بجهة صفاقس مام اصبح ينذر بكارثة
صحيّة ويف ظل عدم تفعيل اي من املشاريع املعطلة اصبح لزاما عىل االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس من منطلق واجبه
الوطني الدفاع عىل حق اهالينا بوالية صفاقس يف التنمية والعيش يف بيئة سليمة كحق دستوري ال جدال فيه.
ـ نن ّدد بحمالت التشويه والتشكيك وتزوير الحقائق التي تشنها أطراف قدمية جديدة قاسمها املشرتك العداء لالتحاد
ونؤكد انها لن تزيدنا اال عزما وارصارا عىل الدفاع عن مصلحة الوطن وسيادته تحت راية منظمتنا العتيدة املدافعة عن
خيارات الشعب.
ـ ندعو عموم الشغالني والقوى الح ّية من املجتمع املدين وأهايل جهة صفاقس بجميع معتمدياتها عموما النجاح
االرضاب العام الجهوي اليوم الخميس  16جوان  2022تحت شعار «يوم الغضب» واالنخراط يف النضال من اجل مطالب
الجهة املرشوعة يف التنمية والعيش يف بيئة سليمة وتوفري املاء الصالح للرشاب كجز ٍء ال يتجزأ من اهداف الثورة يف الحرية
والكرامة والعدالة االجتامعية.
ويستثنى من االرضاب مركزي اصالح الباكالوريا صفاقس  1وصفاقس  2ومركز التجمع ،سفرتني ذهابا وإيابا إىل
جزيرة قرقنة ،مصلحة املقابر بجميع البلديات وبالوالية ،الحاالت االستعجالية بجميع املؤسسات الصح ّية.
يكون التج ّمع عىل الساعة التاسعة صباحا أمام دار االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.

وزارة الداخلية
والية الكاف
بلدية ساقية سيدي يوسف

إعالن بتّة عمومية لكراء محل تجاري
للمرة الثانية

يترشف رئيس بلدية سابقية سيدي يوسف بإعالم العموم أنه تقرر اجراء بتة عمومية باالشهار واملزاد العلني للمرة الثانية لتسويغ محل تجاري كائن بالسوق البلدي يوم الجمعة  01جويلية  2022مبقر البلدية حسب بيانات
الجدول التايل:

بيان الفصل

املساحة املغطاة

الثمن االفتتاحي

الضامن الوقتي

تاريخ وتوقيت ومكان البتة

مدة اللزمة

ـ محل تجاري

 14م.م

420٫000د

42٫000د

الجمعة  01جويلية 2022

سنة واحدة قابلة للتجديد

فعىل الراغبني يف املشاركة والذين مل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الدولة او الجامعات املحلية وليست لهم سوابق عدلية أو يف حالة إفالس أن:
ـ يسحبوا من البلدية االستامرة املعدة للغرض لتعمريها وارجاعها مع ّرف بها
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
ـ شهادة ابراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية.
ـ اثبات تأمني وقتي ( ٪10من السعر االفتتاحي) مببلغ قدره اثنان واربعون دينا ًرا (42٫000د) مسلم من قبل قابض املالية محتسب البلدية.
توضع الوثائق املذكورة برضف مغلق ال يتضمن اي معطيات حول مقدم العرض اال عبارة «ال يفتح بتة كراء محل تجاري لبلدية سابقة سيدي يوسف» ويرسل بالربيد مضمون الوصول او
الربيد الرسيع او يودع مبكتب الضبط بالبلدية مقابل وصل اثبات عىل ان يكون آخر أجل لقبول الرتشحات يوم الخميس  30جوان  2022عىل الساعة الخامسة والنصف مسا ًء (يعترب ختم مكتب
الضبط) ويتم فتح امللفات االدارية يوم الجمعة  01جويلية  2022عىل الساعة العارشة صباحا يف جلسة علنية مبقر البلدية وتكون جلسة التّبتيت اثر االنتهاء من فرز امللفات االدارية للمرتشحني
مبارشة يف نفس اليوم.
ان عدم االستظهار بكافة الوثائق املبينة اعاله يف اآلجال القانوين يرتتب عنه الحرمان من املشاركة.
وملزيد االرشدات ميكن االتصال عن طريق الهاتف اثناء أوقات العمل االداري عىل الرقم 78258720 :أو رقم الفاكس.78258311 :
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بعد استقالة القاضي الرباعي:

هيئة االنتخابات تمضي على املشاركة املفتوحة وتتبع املقاطعني
اعلن الحبيب الرباعي القايض االداري وعضو
الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عن قرار
استقالته من هذا الهيكل تضامنا مع القضاة٬
داعيا اىل س ّن قانون اسايس خاص يضمن
الحقوق ويوضح الواجبات ،وجاء االعالن عن
االستقالة بالتوازي مع الندوة الصحفية ملجلس
الهيئة حيث صادق فاروق بوعسكر واالعضاء
عىل القرار الرتتيبي الضامن للمشاركة الواسعة
يف االستفتاء .فام هي دواعي «املشاركة
املفتوحة» وأي تأثري الستقالة الرباعي وماذا
عن تتبع املقاطعني لالستفتاء؟
قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا
املستقلة لالنتخابات ان املقاطعني لالستفتاء
مشمولني باالطار القانوين لعمل الهيئة وضمن
هذا االطار القانوين ميكن تتبعهم قانونيا يف
صورة صدور ترصفات مخالفة للرتاتيب الجاري
بها العمل خالل فرتة الحملة وما بعدها ،وهو
بذلك يتوجه بخطابه اىل عدد من االحزاب
والجمعيات التي وحدت مجهوداتها وبدات يف
رص صفوفها ملقاطعة االستفتاء.
ودعا فاروق بوعسكر رئيس الهيئة جميع االحزاب والجمعيات واالئتالفات
اىل املشاركة يف االستفتاء النه ليس باالستفتاء عىل نص قانوين ترشيعي بل
هو استفتاء عىل دستور جديد للتونسيني ،عىل ان تكون هذه املشاركة
ضمن الضوابط والرتاتيب الجاري بها العمل وضمن الفصل 116من
قانون  34لسنة  ،2022وبعد تنقيح وامتام القانون االسايس .وهذا االمر

يف التصاريح ويكون الرفض ان وجد معلال وذلك بعد
التنسيق مع الجهات االدارية ،ونبه اعضاء الهيئة من
اعتامد اساليب مخالفة للقانون خالل الحملة الوطنية
لالستفتاء ،وكانت الهيئة قد اصدرت بالغا توضيحيا يف
الغرض.

بين 21و 27جوان

الرتتيبي الخاص بـ«املشاركة املفتوحة» اشتغلت عليه اللجنة القانونية
صلب الهيئة املستقلة لالنتخابات حسب ما اكده نائب الرئيس ماهر
الجديدي منذ مدة والغرض هو ضامن مشاركة اكرب عدد من االحزاب
والجمعيات واالشخاص الطبيعيني وهؤالء مطالبون بتقديم الضامنات
املالية والحد االدىن من التزكيات لضامن جدية املشاركة.
ويت ّم رضورة ايداع التصاريح باملشاركة يف االستفتاء لدى مكتب الضبط
املركزي مبقر الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وتتم االجابة بعد التمعن

كانت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات قد اعلنت
من قبل وضمن رزنامة االنتخابات عن فتح باب ايداع
تصاريح املشاركة يف االستفتاء خالل املدة الفاصلة
بني 21و27جوان  .2022هذا وسيتم النظر يف قانونية
التصاريح بداية من يوم  28جوان املقبل وكان موعد
 15جوان هو التاريخ النهايئ لضبط التسجيل اآليل
للناخبني ،عىل ان تضع الهيئة وفروعها القامئات االولية
للناخبني بني  22جوان والسابع والعرشين من الشهر
نفسه.
وينتظر ان تسد هيئة االنتخابات الشغور الحاصل يف
عضويتها بعد استقالة القايض االداري الحبيب الرباعي،
وذلك بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية وتعمل الهيئة
كذلك عىل فض االشكاالت مع الهيئة العليا املستقلة للسمعي البرصي
وخاصة املساعدة التقنية عىل ضبط ومراقبة مسألة االشهار السيايس كام
ورد يف الفصول 57و58و152و 172من القانون االنتخايب بغرض التأثري
يف الناخبني واستاملتهم ومنع تركيز مركز نداء أو خط هاتفي محاين او
موزع صويت لفائدة أي حزب سيايس وكذلك منع بث نتائج سرب اآلراء.
* ناجح مبارك
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الصادق بلعيد يعود بنا إىل سجاالت 2013

اإلسالم دين الدولة أم دين األمة؟

* ناجح مبارك

أعاد الدكتور الصادق بلعيد رئيس اللجنة االستشارية «للجمهورية
الجديدة» املكلفة بصياغة دستور جديد مسألة االسالم كدين دولة او
دين امة اىل الواجهة فقد رصح لوكالة فرنسا لالنباء ان امكانية حذف
الفصل االول من الدستور واردة بعدم التنصيص عىل دين الدولة وذلك
لقطع طريق التوظيف الديني والسيايس للحركات االسالمية عىل اختالف
مشاربها وهي حركات عميلة لدول اجنبية كام ذكر.
هذا الترصيح للخارج تطلب منه أي العميد نفسه التوضيح من خالل
ترصيح داخيل لوسائل االعالم الوطنية مؤكدا «نحن امة عربية اسالمية
فال داعي للمزايدات «موضحا ايضا انه سيقع التنصيص عىل ذلك يف
املوضع املناسب ،وعىل احقية تأويل ما قاله ،يضع هذا املعطى ،املشهد
السيايس واملجتمعي عىل صفيح الجدل من جديد مام يذكر بحالة
االصطفاف بني وظيفة الدين والتنصيص عليه يف الدستور ،دستور ،2014
فام هي دواعي هذه العودة وهل من مذكر مبوقف الرئيس قيس سعيد
من قبل؟ وكيف تفاعلت االحزاب املساندة واملعارضة مع هذا االعالن
االويل للعميد الصادق بلعيد؟
هذا الترصيح اثار حفيظة املحافظني واملعتدلني واملوالني ملسار 25
جويلية والرافضني له مام جعل العميد الصادق بلعيد يدفع اىل «الجرح
والتعديل» وتعديل االوتار بالعودة اىل االصول والتأكيد عىل «نحن امة
عربية اسالمية فالداعي للمزايدات حول مسائل مفروغ منها عىل ان
يقع التنصيص عىل هذا املعطى االسايس يف املوضع املناسب «مبعنى
ان امكانية تضمني ذلك يف أحد الفصول االخرى ،ومنها الفصل السادس
من دستور  2014حيث ينص عىل» ان الدولة راعية للدين كافلة لحرية
املعتقد والضمري ومامرسة الشعائر الدينية ضامنة لحياد املساجد ودور
العبادة عن التوظيف الحزيب.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد انتقد الفصل السادس من
الدستور القديم حني قال يف شهر اوت  2021ان الدستور تم تقاسمه
وتم وضع فصول لكل شخص عىل مزاجه ٬وبخصوص الفصل السادس
فانه ولو اجتمعت كل املحاكم الدستورية يف العامل فلن تستطيع تطبيقه

وتنفيذه» ويف هذا املسلك يتنافذ الدكتور الصادق بلعيد مع مواقف
رئيس الجمهورية يف تعداد مطبات الدستور القديم عندما اكد ان الفصل
السادس يحمي ضمنيا الشعائر االسالمية فقط مبا يعني ان الشعائر
االخرى ال تدخل يف مسار حامية الدولة ومن هنا يحاول ان يقرتح عىل
رئيس الجمهورية مسودة دستور ال تتضمن «االسالم دين الدولة».
«ال دين للدولة» وال وصاية عىل الفرد
بالعودة اىل ذاكرة االحداث ومعرفة هذا التواصل بني الرئيس قيس
سعيد والعميد رئيس اللجنة االستشارية الصادق بلعيد ال بدّ من العودة
اىل ترصيح سابق لرئيس الجمهورية قيس سعيد عندما اكد يف شهر افريل
 2022أن «االسالم هو دين االمة وال دين الدولة ،نحن ال نصيل او نصوم
بناءا عىل الفصل االول من الدستور وإمنا بأمر من الله وبقناعة شخصية»
وأضاف «إن الدولة ذات معنوية مثل الرشكات فام معنى ان يكون لها
دين وان العالقة مبارشة مع الله وليست صمة واسطة مع من يدعي
انه الجهة الوحيدة املخولة لعبادة الله» موضحا ان مقاصد االسالم هي
الحفاظ عىل النفس والعرض واملال والدين والحرية ...إن «العالقة مع
الله وليس مع الدولة».
ويف السياق الدافع لحذف الفصل أكد املفكر يوسف الصديق للشعب
املدعو اىل جلسات الحوار والتى تخلف عنها ان املحافظة عىل هذا
الفصل غري م ّربر اآلن فالدولة ال ميكن ان تكون صاحبة دين وحذر من
التالعب باملسألة الدينية لحساسيتها ويذهب صاحب كتاب «هل قرأنا
القرآن» اىل ابعد من القطع مع الفصل األول عندما يحيي الخالف حول
مسألة االرث وحكم اإلعدام مطالبا بإقرار املساواة التامة والغاء حكم
االعدام استنادا اىل النص القرآين ذاته.
الصديق والترشيع يف اإلسالم
املفكر يوسف الصديق يرى رضورة سد كل الفجوات لضامن اقرار
تم فيها
مدنية الدولة وذلك بالعودة اىل ما اسامه «لحظة املعتزلة» التي ّ
فتح باب االجتهاد عىل مرصاعيه ولكن املدة مل تعمر طويال وقرب قوس
االجتهاد ومل يدم اال  14سنة ،وال ميكن اقرار الترشيع يف االسالم باملعنى
القانوين وما جاء يف النص الديني من حديث عن الطالق او االرث

وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري
املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني

وحكم اإلعدام مثال هو من
باب املعروف املتغري بحكم
الظروف والتحوالت البرشية.
هذا الجدل حول «االسالم
دين الدولة ام دين االمة»؟
متصل اساسا وحسب الباحثة
خديجة توفيق معىل مبدن ّية
الدولة إذ أن إزالة التنصيص عىل اسالمية الدولة يف الدستور هو إعالء من
قيمة القانون واالجامع عىل ان املواطنة مقوم اسايس من مقومات الدولة
املدنية ورفع كل التباس يف الهوية والقطع مع التذبذب ومع التفرقة بني
املواطنني والشحن بني افراد املجتمع الواحد واعتربت ان موافقة احزاب
دينية عىل الفصل االول يف نسخة  2014كان من باب املخاتلة.
إلهاء املواطن عن القضايا اليومية
هذا الجدل الذي دفع به االستاذ الصادق بلعيد اىل العلن مل يكن
موضع نقاش داخل اللجنة االستشارية التي انطلقت يف بحث مسائل
اقتصادية واجتامعية وحتى امر الخالف مع صندوق النقد الدويل
وهي مسائل اجرائية خارج افق الجدل القانوين ولهذا استغلت أطراف
مشاركة» يف الحوار مبن حرض «من هذا» الجدل العقيم «الذي قد يلهي
املواطن العادي املشغول بقضايا «ارتفاع االسعار ونقص املواد االولية»
عن قضاياه اليومية .ومن داخل اللجنة االستشارية قال رسحان النارصي
رئيس التحالف من اجل تونس الحارض يف اجتامعاتها ان الجلسات االوىل
مل يتم وخالل النقاش طرح املسألة اال بعد ترصيح العميد الصادق بلعيد
مام دفع البعض اىل التدخل وطلب التوضيح واالمر عند النارصي محسوم
ألن املسالة امللحة االن كيف نضمن الحقوق االقتصادية واالجتامعية
ونجيب عىل مسائل تهم املواطن من قرب ،ألن أمر الدين محسوم،
وتحدث النارصي عن أهمية صياغة نص دستوري توافقي يعرض عىل
العموم للنقاش ولو بصورة موجزة واليام معدودة قبل دفعه لالستفتاء،
مؤكدا مرة اخرى عىل رضورة عدم الخوض يف املسلامت الدستورية من
جديد للتفرغ اىل ما هو اجتامعي واقتصادي وبيئي وتنموي عام.

(إجراءات مبسطة)  09/2018طلب عروض
(املرة األوىل بعد الفسخ) اإلعالن عدد 02
إلحداث آبار عميقة للري بمعتمدية بني خداش من والية مدنني

يف نطاق تنفيذ إحداث اآلبار االستغاللية العميقة للري عىل مائدة حث الرتياس ،تعتزم املندوبية
الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني اإلعالن للمرة الثانية (املرة األوىل بعد فسخ صفقتي انجاز القسطني)
عن طلب عروض عدد ( 09 / 2018إجراءات مبسطة) إلحداث  02آبار عميقة للري مبعتمدية بني
خداش من والية مدنني ،موزعة عىل قسطني:
* قسط عدد  :01إحداث برئ عميقة للري «قرص الجديد  »2بعمق 200م بعامدة قرص الجديد
من معتمدية بني خداش بوالية مدنني.
* قسط عدد :02إحداث برئ عميقة للري «الحميمة  »2بعمق 250م بعامدة الحميمة من
معتمدية بني خداش بوالية مدنني.
فعىل املقاولني الراغبني يف املشاركة والذين تتوفر لديهم بطاقة تعاطي املهنة يف ميدان حفر اآلبار
املائية:
ـ صنف «د»  Catégorie Dأو اكرث (بطاقة حفر 300م فام فوق) بالنسبة للقسطني أو:
ـ الذين تتوفر لديهم نسخة مطابقة لألصل من كراس الرشوط املتعلقة مبامرسة نشاط التنقيب
عن املياه الصادرة بالرائد الرسمي عدد  092بتاريخ  2019/11/15وفقا لقرار وزير الفالحة واملوارد
املائية ،والصيد البحري ووزير التنمية واالستثامر والتعاون الدويل املؤرخ يف  04نوفمرب  2019يف
الصنف املذكور أعاله ممضاة ومختومة من قبل االدارة املعنية.
تنزيل كراس الرشوط االدارية والفنية مجانا من مكتب عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط
«تونيبس» عىل املوقع www.tuneps.tn
وملزيد االستفسار حول عملية التسجيل والنفاذ اىل منظومة «تونيبس» ميكن االتصال بوحدة الرشاء
العمومي عىل الخط بالهيئة العليا للطلب العمومي التابعة لرئاسة الحكومة عىل الرقم 71663364
ـ يتم تقديم العروض املالية والفنية وجوبا يف مرحلة واحدة عرب منظومة الرشاء العمومي عىل

الخط  www.tuneps.tnباستثناء وثيقتي الضامن الوقتي ونظري من السجل التجاري اللتني ترسالن عن
طريق الربيد مضمون الوصول او عن طريق الربيد الرسيع او تسلم مبارشة اىل مكتب الضبط املركزي
باملندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني مقابل وصل ايداع ،وتحمل هذه الظروف عبارة «ال يفتح،
«تكملة» طلب عروض عدد ( 2018/09حسب االجراءات املبسطة) ـ اعالن عدد ( 02املرة األوىل بعد
الفسخ) :إحداث  02آبار عميقة للري مبعتمدية بن خداش من والية مدنني» وحدد آخر أجل لقبول
العروض يوم  2022/07/18عىل الساعة العارشة صباحا.
* مالحظة :يف صورة تجاوز الحجم األقىص املسموح به فنيا واملنصوص عليه مبنظومة تونيبس فإنه
ميكن تقديم جزء من العرض خارج الخط عىل أن يتم ارسال كافة الوثائق املالية والعنارص التي تعتمد
ينص املشارك ضمن عرضه اإللكرتوين عىل الوثائق املرسلة خارج
يف التقييم املايل والفني عىل الخط وأن ّ
الخط عىل أن ال تخالف العرض اإللكرتوين آخر أجل لقبول العروض يوم  2022/07/18عىل الساعة
العارشة صباحا.
ـ ح ّدد مبلغ الضامن الوقتي بالنسبة لكل قسط ب :القسط عدد  2000 :01دينارا ـ القسط عدد
 2500 :02دينارا.
ـ تفتح العروض يف جلسة علنية بحضور املقاولني املشاركني يف يوم  2022/07/18عىل الساعة10 :
و 30بقاعة االجتامعات باملندوبية.
ـ تقىص كل العروض التي ال تشتمل الضامن الوقتي أو الواردة او املسلمة بعد آخر أجل لتقديم
العروض.
ـ يقىص كل عرض مل يرد عن طريق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط TUNEPS
ـ يبقى العرض صالحا ملدة  120يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر اجل لقبول العروض.
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رغم تطمينات وزير التشغيل:

ناجح مبارك

املفاوضات مع صندوق النقد تراوح مكانها
أكد نرص الدين النصيبي وزير التشغيل والتكوين املهني والناطق الرسمي باسم الحكومة ان املفاوضات مع صندوق النقد الدويل تسري بخطى ثابتة وقد تم اعداد
امللف التقني وهو «ملف مقبول» ويتضمن رؤى الصالح اقتصادي يراعي الواقع االين ويضمن التوازنات املالية واالستقرار االقتصادي املنشود .وبني ترصيح الناطق
الرسمي باسم الحكومة لقناة فرنسا  24والواقع مثة بون ليس بالشاسع وال الضيق .فاىل اين تسري املفاوضات؟ وهل تتأثر هذه امللفات التقنية الخاصة بالتفاوض
بالواقع السيايس واالستحقاق االنتخايب الالحق؟ وماذا عن املعطيات واالرقام للاملية العمومية يف االيام االخرية؟ واوضح نرص الدين النصيبي الناطق الرسمي باسم
الحكومة ووزير التشغيل والتكوين املهني ان الحكومة ماضية يف توافقاتها مع صندوق النقد الدويل وانها اعدت ورقة اصالحات تراعي الواقع االقتصادي والغاية
هي املحافظة عىل التوازنات املالية واالستقرار االقتصادي ،وتطرق اىل خوف الحكومات املتعاقبة من تنفيذ االصالحات النها مكلفة سياسيا وانتخابيا وانه آن األوان
مع الرئيس قيس سعيد للميض قدما يف اصالحات هيكلية رضورية.

جاءت التطمينات ضمنيا كذلك عىل لسان ممثل
صندوق النقد الدويل يف تونس مارك جريار عندما
تحول اىل مقر االتحاد التونيس للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية والتقى رئيس االتحاد
واعضاء املكتب التنفيذي للمنظمة معربا عن
توافق منتظر رشيطة القيام بإصالحات ممكنة ،بل
رضورية متس الدعم واالستثامر االخرض ومراجعة
املحروقات والضغط عىل كلفة االجور وهذا مربط
الفرس يف كل خطوة تخطوها الحكومة يف سبيل
تيسري التوافق النهايئ مع صندوق النقد الدويل
من اجل الحصول عىل قرض بـ  4مليار دوالر.
وتعول الحكومة الحالية التي ورثت وضعا مرتديا
من الحكومات السابقة امكانية دفع االصالحات
االقتصادية مع االخذ بعني االعتبار واقع الطبقات
املتوسطة والهشة وذلك من خالل االجراءات
العاجلة لتنشيط االقتصاد التونيس وعددها
يناهز الخمسني اجراء تقوم عىل دفع االستثامر يف
الجهات الداخلية واحداث مناطق صناعية جديدة
تستجيب لحاجيات كبار املستثمرين وتفعيل
برنامج التحكم يف الطاقة والتعويل التدريجي عىل
الطاقات البديلة ،مبعاضدة مجهود رشكة الكهرباء
والغاز من اجل ربط مؤسسات انتاج الطاقة
الكهربائية بالطاقات البديلة.
ويرى املراقبون أن هذه االجراءات عىل اهميتها ال
تتضمن آليات متويل واضحة كام يطلبه املستثمرون
يف الداخل والخارج وهيئات التمويل الدولية كام

ذهب اىل ذلك الباحث االقتصادي برهان الحداد
وهذا ما يعقّد تنفيذ حزمة االصالحات خاصة.
متويل حزمة االصالحات
ويف تنافذ مع مطالب صندوق النقد الدويل «للحد
من كتلة االجور» تسعى الحكومة اىل تفعيل
برنامج االحالة عىل التقاعد املبكر بالتنسيق مع
برنامج اعادة توظيف املوظفني ضمن برنامج
التقاعد املبكر وتفعيل العمل مبنظومة العمل
عن بعد ،هذا مع تواصل تنفيذ برنامج التدريب
املهني ومتكني الشباب من مهارات جديدة
تستجيب لحاجيات السوق وللمهارات املطلوبة
من لدن الرشكات الكربى التي رشعت الحكومة يف
استقطابها .كل هذه «الربامج الحكومية الطموحة
«تحتاج اىل خطة متويل اضايف رغم أن عددا من
وزراء حكومة بودن رأوا أن هذه االجراءات ليست
لها كلفة مالية عىل ميزانية الدولة وهي تبسيط
الجراءات متخذة وسارية بحكم القوانني الجاري
بها العمل وما مل تكشف عنه الجهات الرسمية
هو هذا التوجه اىل االلغاء التدريجي للدعم
عىل املحروقات رغم ذلك فإن ما ورد يف الربنامج
الوطني لإلصالحات االقتصادية املقدمة اىل اطراف
نافذة يف صندوق النقد الدويل عىل «ان تبلغ
االسعار الحقيقة للمحروقات نسقها سنة 2026
هذا ما يقتيض التعديل التدريجي لألسعار ويرتكز
املخطط أيضا عىل توسيع القاعدة الرضيبية
وتطوير الرصف يف القطاع الطاقي».

باحثو منظمة سوليدار يتساءلون
أعدت منظمة سوليدار تونس دراسة قيمة حول «تحفيز التفكري حول
إصالح املنظومة االنتخابية» أعدها نخبة من الباحثني بهدف الوقوف عند
أبرز عناوين االصالحات السياسية املل ّحة ،بعد  25جويلية وأوكلت املنظمة
إىل األساتذة والباحثني من اهل االختصاص تعميق النظر يف تلك املسائل
ومنهم األساتذة رضا بوكراع وسفيان جاء بالله ومولدي العياري وأحالم
ضيف.
وجاء يف التقرير الختامي أنه إث َر قرارات  25جويلية  2021تص ّدرت
االصالحات السياسية من ٍ
جديد امللفّات امل ُل ّحة لكن ضمن مقارب ٍة جديدة ال
تتقاطع بالرضورة مع املسار الذي مىض فيه برملان  .2019إذ جاء يف املرسوم
الرئايس عدد  117لسنة  2021الصادر يف  22سبتمرب  2021يف فصله 22
أ ّن رئيس الجمهورية يتولىّ إعداد مشاريع التعديالت املتعلقة باإلصالحات
رئايس ،وهو ما يُحيل غالبا
السياسية باالستعانة بلجنة يت ّم تنظيمها بأم ٍر
ّ
عىل القانون االنتخايب واملرسوم املتعلّق بتنظيم األحزاب السياسية.
يف هذا اإلطار من امله ّم وحسب منظمة سوليدار أن يلعب املجتمع املدين
دوره -ومن أهم مكوناته االتحاد العام التونيس للشغل -يف تحفيز التفكري
حول مالمح هذه اإلصالحات مع مراعاة املعطيات السياسية الجديدة
املؤشات املتّصلة بالناخبني بالنظر إىل الرتابط الكبري بني القواعد
وتحليل رّ
التقنية التي تنظّم االنتخابات ،السيّام نظام االقرتاع ،واملحيط املؤسسايت
الخاص بكل بلد .وذلك هو املقصود بعقل َنة الحوار حول
والسيايس
ّ
اإلصالحات السياسية.
ويرى الباحثون أن عقلنة الحوار تقتيض عدم القفز إىل صياغة مناذج
ٍ
استنتاجات جاهزة وغري نهائية وإنمّ ا الرتكيز عىل فهم
جديدة بنا ًء عىل

وللحد من انخرام املوازنة املالية العمومية كانت
وزيرة املالية سهام البوغديري منصية قد تطرقت اىل
اهمية دعم االسس املالية من خالل اقرار مجلس
وطني للدفوعات وتحسني عرض الخدمات املالية
بالنسبة للفاعلني االقتصاديني واملاليني،وتحديث
النظام الترشيعي املايل،وتعزيز اداء القطاع املايل
العمومي وهو قطاع تركز عليه الحكومة لالقرتاض
ضمن القرض الرقاعي االول والثاين.
تحذيرات «فيتش رايتنغ»
تضع الحكومة نصب أعينها تحذيرات وكالة
«فيتش رايتنغ» التي وضعت تونس ضمن
طليعة البلدان املعرضة للعجز املزدوج للميزانية
وللحساب الجاري بنسبة  % 7عىل االقل سنة
 2022والعجز متأتٍّ من تباطؤ النمو العاملي
وارتفاع اسعار الفائدة ولالزمات املتتالية لالقتصاد
املحيل والعجز عن االصالح الناجع واآلين ،يف وقت
أكد فيه مروان العبايس محافظ البنك املركزي عىل
ان العجز يف امليزانية سيتفاقم ليصل اىل % 7،9
بعد ان كانت التوقعات العام الجاري يف حدود
 % 6،7وذلك بسبب قوة الدوالر وتعافيه واالرتفاع
املتواصل يف اسعار الحبوب بفعل تأثريات الحرب
الروسية يف أوكرانيا.
وجاء يف تحاليل كربى الصحف االقتصادية واملالية
مثل «فاينناشل تاميز» ان املستثمرون قلقون
بخصوص الوضع املايل واالقتصادي يف عدة بلدان
ومنها تونس ،هذا ومعلوم انه ومنذ شهرين

خفضت وكالة «فيتش رايتنغ» التصنيف املايل
واالقتصادي لتونس نحو  cccمع آفاق سلبية
بسبب تنامي مخاطر السيولة .ومعلوم أن ديون
تونس قد قفزت اىل  105،7مليار دينار واكرث من
 63مليار منها ديون خارجية وذلك رغم تحسن
املداخيل الجبائية املتأتية من املرتبات واالجور
ومن األداءات عىل الرشكات البرتولية وذلك وفق
التقرير الصادر عن مصالح وزارة املالية منذ ايام،
وامام هذا االرتفاع يف منسوب الدين العمومي فإن
االولوية اآلن منص ّبة عىل تنشيط رافعات االقتصاد
الوطني من الفسفاط واإلنتاج الفالحي والصناعي
مع مراجعة اليات متويل امليزانية واملحافظة عىل
التوافقات مع الهيئات املالية الدولية املانحة
وأهمها صندوق النقد الدويل.
يف انتظار أن تتضح الرؤية
تتابع مصالح صندوق النقد الدويل من واشنطن
وممثيل البلدان األعضاء يف مجلسها كام ممثل
الصندوق يف تونس تطورات الوضع السيايس
بالنظر اىل حالة االستثناء التي تعيشها البالد منذ
 25جويلية الفارط والتمويل الخارجي مرتبط
حسب عدد من املراقبني باالستقرار السيايس
والدميقراطي والعودة اىل املؤسسات مثل التوافق
االويل مع املنظامت الوطنية وعىل رأسها االتحاد
العام التونيس للشغل .فإىل أين نسري مع صندوق
النقد الدويل وهل من محطات واحجار كيلومرتية
تقربنا من الهدف؟

أية مقاربة مجتمعية لنظام االقرتاع على األفراد؟
األسباب والظروف التي دفعتنا إىل اعتبار اصالحات سياسية بعينها رضورة
ُمل ّحة .من ذلك أنّه ال يجب اعتبار الخيارات املقابلة لتلك املعتمدة يف
املنظومة االنتخابية الحالية ،تعويض االقرتاع عىل القامئات باالقرتاع عىل
األفراد ،باإلضافة إىل انتخاب املسؤول األول للحزب ،وإقرار الصبغة الدورية
لهذه االنتخابات واعادة النظر يف آليات الرقابة التي متارسها.
تصورات للمسألة االنتخابية
واستعرض الباحثون عدة تصورات للمسألة االنتخابية يف ظل التحوالت
التي تشهدها البالد وباعتامد أسلوب املقارنة بني البلدان واألنظمة واستنادا
إىل القوانني املعمول بها اآلن واستباقا للخطوات املنتظرة القرار الدستور
الجديد والنظام االنتخايب القادم.
يف سبيل توفري الضامنات الكافية لنزاهة ونجاح العملية االنتخابية ،خلص
الباحثون رضا بوكراع واملولدي العياري وسائر الفريق إىل أنه الب ّد من
بكل
استخالص الدروس من التجارب السابقة وعرض اإلشكاليات املرصودة ّ
موضوعية ،ودون أحكام مسبقة ٬األمر الذي يفرتض توفري األطر والفضاءات
املناسبة والحيوية لنقاش املسائل القانونية والسياسية واملجتمعية التي
تؤث ّر عىل املنظومة االنتخابية وإيالء مختلف املواقف واالهتامم واالصغاء
الالزم.
استرشاف التهديدات
ينبغي حسب الدراسة أن تت ّم االصالحات عىل ضوء تحليل عميق يسترشف
التهديدات التي قد تطرحها خيارات جديدة من قبيل االنتخاب عىل األفراد
يخص اإلجراءات التمييزية االيجابية لصالح النساء والشباب
وذلك يف ما ّ
تخص الرصاعات
يخص تعميق اإلشكاليات التي ّ
وذوي اإلعاقة ،وأيضا يف ما ّ
القبلية واملناطقية واملال السيايس الفاسد ٬وأن تت ّم مراعاة مآل هذا الخيار

* ناجح

يف النتائج التي قد ال تتيح تشكيل أغلبية ضامنة لالستقرار وتح ّمل املسؤولية
السياسية مستقبال.
ومع أ ّن الورقة التحليلية استعرضت أبرز محاور اإلصالح لضامن نزاهة
ونجاعة العملية االنتخابية ،وهي متعلقة أساسا بالنظام القانوين واملؤسسايت
والقضايئ ،فإنّه ال ب ّد من التأكيد عىل أ ّن االتّفاق حول مضمون االصالحات
وإن كان جوهريا ،فإنّه ال يكفي بالنظر إىل أ ّن مسار وآليات صياغتها
يقل أهم ّية من حيث تأثريه عىل العملية االنتخابية واملعايري
وتنزيلها ،ال ّ
املتّفق عليها عامليا لضامن سالمتها.
وتتلخّص التوصيات فيام ييل:
 مراعاة املقاربة املجتمعية واملواطنية عند صياغة مالمح االصالحاتالسياسية.
 وضع مراجعة املنظومة الحزبية عىل رأس أولويات اإلصالحات َحال
استئناف املؤسسات عملها وذلك يف اتّجاه دعم املامرسة الدميقراطية
والدامجة داخلها وأيضا تعزيز قواعد املساءلة واملسؤولية.
 تحسني تدخّل اإلدارة االنتخابية وبقية الهياكل العمومية انطالقا منالتجارب املستخلصة والثغرات التي شابت عمليّة الرقابة واملساءلة خصوصا
يف ما يتعلّق بالحملة االنتخابية واستعامل وسائل االتصال والتواصل.
 إصالح املنظومة القضائية يف اتّجاه مالءمة اإلجراءات واآلجال املعتمدةمع خصوصية املجال االنتخايب يف اتّجاه ضامن نجاعة التدخّل القضايئ
والحيلولة دون اإلفالت من العقاب أوال.
هذا ومن املنتظر أن تساهم منظمة سوليدار يف متابعة التطورات السياسية
واالنتخابية التي تشهدها بالدنا وتقدم الحلول للمعضالت املوجودة يف
كنف حوار هادئ دون تشنج.
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البورقيبية والقضية الفلسطينية

«واقعية رياديّة أم تن ّكر للقضية»؟

يف سياق معالجة القضية الفلسطينة من خالل موقف الرئيس بورقيبة
ال بد من اإلشارة أوال ان بورقيبة يف ذاته اشكايل يف أفكاره وتصوراته
ومواقفه السياسية وهذا ما نالحظه يف مرحلة التحرر الوطني وبناء
الدولة الحديثة .االشارة الثانية تتعلق بالقضية الفلسطينية وهي اشكال
يف حد ذاتها يف بعدها الوطني والقومي والعاملي وحتى الدينية وليست
اإلسالمية فقط او املسيحية او اليهودية وهي مازالت قضية راهنة قبل
الحرب وبعدها قبل االتفاقيات والتسويات وبعدها.
كان بورقيبة عىل اقتناع ان الفلسطينيني أصحاب حق وعليهم أن يكونوا
يف طليعة املقاومة بقيادة فلسطينية (وليست عربية) حكيمة تبتعد عن
روح املغامرة وتنبذ سياسة الكل او ال يشء وسياسة الحلول املنقوصة.
وميكن ان نفهم موقف بورقيبة من القضية الفلسطينية من خالل موقفه
من الحروب العربية اإلرسائيلية أولها العدوان الثاليث عىل مرص يف شهر
أكتوبر  1956والذي جد إثر تأميم قناة السويس وهنا ال ب ّد من التذكري
ان دخول فرنسا حرب العدوان ليس قضية التأميم بقدر ما هو عقاب
عىل وقوف مرص اىل جانب الجزائر يف حرب تحريرها أوال والتقاء مصالح
فرنسا مع اململكة املتحدة وإرسائيل ثانيا وقد وقفت تونس مع مرص
يف هذا العدوان بأن بعثت اىل مرص باخرة محملة مبادة االسمنت .يف
حرب  1967التي شنتها إرسائيل عىل الدول العربية والتي كانت نتائجها
كارثية فقد ه ّجرت العديد من العرب من أراضيهم وهي من املشاكل
الكربى التي تحكم واقع القضية الفلسطينية وإثر هذه الحرب وهزامئها
تشكلت احتجاجات عنيفة يف تونس مل يستطع النظام السيطرة عليها ومل
يكن لبورقيبة موقف يُذكر بقدر ما انه استدعى سفراء الدول االفريقية
ودعاهم اىل إبالغ حكومات بلدانهم ما جرى يف الرشق األوسط وإبراز
مخاطر الصهيونية لكنه ح ّمل مرص مسؤولية الحرب باعتبار ان إرسائيل
كانت مقتنعة بالحدود املرسومة واعترب بورقيبة منع مرور البواخر
اإلرسائيلية من الخليج اىل العقبة كان خطأً واعترب ان عبد النارص تقمص
املواقف البطولية املزيفة ومحاربة اليهود مام دفع اىل تنكر العامل لنا
حسب رأي بورقيبة الذي كانت تحكمه مواقفه تجاه الحركة اليوسفية
آنذاك .يف حرب أكتوبر  1973كان موقف بورقيبة واضحا بأن ن ّدد
بالعدوان اإلرسائييل وأبدى استعداده ملساعدة العرب وه ّدد أي شخص

يتظاهر يف الشوارع عىل غرار ما حدث إثر حرب  67إذ مل يستطع الطاهر
بالخوجة وزير الداخلية آنذاك السيطرة عىل أحداث التظاهر وذهب
بورقيبة للقول بأن الرصاع يجب ان يُحل يف إطار الرصاع السوفيايت
األمرييك .ويف املقابل فقد عارض بورقيبة بشدة أي تقارب عريب او وحدة
باعتبار ان االندماج الوطني مل يكتمل بع ُد من الداخل .وحتى وان ريض
بوحدة شكلية مع ليبيا فانه فعل ذلك خوفا من ان تتحد ليبيا مع مرص.
ويف الحقيقة فإن الفرنسيني هم من دفعوا بورقيبة اىل الوحدة مع ليبيا
ليتمكنوا من ليبيا عرب البوابة التونسية والسؤال الذي سيحيلنا اىل تحليل
موقف بورقيبة وإعالن وجهة نظره فيام بات يُعرف بخطاب اريحا هل
كان بورقيبة مدركا لرشاسة الحركة الصهيونية وهل كان بإمكانه الوصول
اىل حل مع إرسائيل عرب التفاوض؟

بورقيبة وخطاب اريحا

لقد ت ّم اختزال موقف بورقيبة من القضية الفلسطينية يف خطاب اريحا
يوم  3مارس  1965وليس يف كل الخطاب بل يف جزء منه وهو اعرتاف
العرب بإرسائيل وليس التطبيع الذي جاء بعد  .1973أوال ال بد من

اإلشارة اىل بعض النقاط الجيو-اسرتاتيجية فقد كان قطاع غزة تحت
القيادة املرصية والضفة الغربية كانت تحت سيطرة اململكة األردنية
الهاشمية وقد نذهب بعيدا لنقول ان بورقيبة اخذ النموذج التونيس
واملغريب املتحرران حديثا من االستعامر الفرنيس لدعم الثورة الجزائرية.
سؤال اخر هام هل ان فكرة االعرتاف هي فكرة «بورقيبية» ام ان هناك
مؤثرات خارجية ساهمت يف هذه العملية وسنذكر عاملني مه ّم نْي األول
داخيل وهو وجود شخصية تعمل يف قرص بورقيبة وهو «سيسيل حوراين»
لبناين له الجنسية االمريكية والذي قدم مساعدات ملكتب تونس الذي
كان يُرشف عليه الباهي االدغم وقد استقدمه بورقيبة للعمل كمستشار
له .أما العامل الثاين فهو تاريخي  1964حني انعقد مؤمتر الحزب وأصبح
اسمه الحزب االشرتايك الدستوري وبداية العمل باالشرتاكية الدستورية
التي كانت مشهورة يف الدول االسكندنافية والتي امثرت اتفاقية أوسلو
بعد ان فشل االعرتاف «البورقيبي» عامل اخر دفع العدو اىل البحث عن
تسوية فقد بدأ يف جانفي 1965العمل الفلسطيني املسلح الذي شكل
تهديدا مبارشا للكيان الصهيوين.
* أحمد

بلدية نبر

إعالن بتّة عمومية باإلشهار واملزاد العلني
يعتزم رئيس بلدية نرب إجراء بتّة عمومية باالشهار واملزاد العلني للمرة الرابعة وذلك يوم الخميس املوافق لـ  23جوان  2022عىل الساعة العارشة صباحا مبقر البلدية الستلزام لزمة السوق
االسبوعية بتل الغزالن ملدة سنتان ونصف ابتداء من غرة جويلية  2022حسب البيانات التالية:

السعر االفتتاحي
الفصل
1200٫000د
لزمة السوق األسبوعية
بتل الغزالن

مدة اللزمة
تاريخ وتوقيت ومكان إجراء البتة
مبلغ الضامن الوقتي
الخميس  23جوان  2022عىل الساعة سنتان ونصف من من 2022/07/01
120٫000د
إىل 2024/12/31
العارشة صباحا مبقر البلدية

فعىل الراغبني يف املشاركة والذين مل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الدولة او الجامعات املحلية
وليست لهم سوابق عدلية أو يف حالة إفالس ،االتصال بإدارة البلدية كامل أوقات العمل االداري
لسحب كراس الرشوط واالستامرة للسوق االسبوعية بتل الغزالن قصد تعمريها والتعريف
بإمضائه عليها وإرجاعها للبلدية مصحوبني بالوثائق االصلية التالية قبل موعد يوم البتة.
 1ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
 2ـ كراس الرشوط ممىض من طرف املرتشح
 3ـ نظري من الباتيندة سارية املفعول
 4ـ شهادة إبراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية
 6ـ وصل خالص الضامن الوقتي املساوي  ٪10من السعر االفتتاحي مسلم من قبل قابض
املالية بنرب محتسب البلدية.
 7ـ ال تقبل املشاركة بتوكيل
ـ يتعني عىل الفائز تأمني كامل املبلغ من  2022/07/01إىل غاية  2022/12/31مع مبلغ األداء

عىل القيمة املضافة املبتّت به وتأمني مبلغ ضامن تسجيل عقد اللزمة وكراس الرشوط يف أجل
اقصاه  72ساعة من تاريخ االعالن عىل نتائج اللزمة ويتم تحديد مبلغ الضامن املستوجب وفقا
ألحكام مجلة التسجيل والطابع الجبايئ.
ـ توضع الوثائق املذكورة بظرف مغلق ال يتضمن اي معطيات حول مقدم العرض اال عبارة
«ال يفتح لزمة استخالص املعاليم بالسوق االسبوعية بتل الغزالن» ويرسل بالربيد مضمون
الوصول او الربيد الرسيع او يودع مبكتب ضبط بلدية نرب مقابل وصل إثبات
ـ يتعني عىل كل مرتشح االستظهار بجميع الوثائق االصلية يوم موعد البتة.
ـ كل عرض ال يحتوي عىل جميع الوثائق املذكورة يعترب ملغى.
ـ حدّ د آخر أجل لقبول طلب العروض قبل يوم  2022/06/23إثر انتهاء التوقيت االداري.
ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم إمتام اللزمة عند االقتضاء ويحق لها طلب الضامنات
القانونية الالزمة لضامن خالص مستحقاتها وملزيد من االرشادات ميكن االتصال مبقر البلدية
(املصلحة املالية) اثناء أوقات العمل اإلداري عىل الهاتف.78 246 098:
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توجهات

الفلسفة سؤال عن احلياة

بتسارع الواقع العريب واشتداد حمى إنسانه يكون التفكري رضورة إلعادة هضم رتابة الحياة لديه .وها نحن أمة الخطابة
نحاول أن نتحسس أمر واقعنا الجديد منتشني بربيع عريب يطل علينا فجأة فريبك وجودنا السيايس ويحول حارضنا إىل
استفهام جليل حول الخيار األمثل لبناء االجتامع السيايس .ذاك ما يجعلنا نحاول أن نهتم أكرث من ذي قبل بقيمة السؤال
وأولويته عىل تأسيس اإلجابات ،هو كذلك السؤال مدخل الفكر لبناء حياة يف عمق معيش يثمن املعنى ويؤكد االنتامء لقيم
الحرية والعدالة.
أي إمكانية كام تعلمنا
أي حدث وال ّ
«ما شأن الفلسفة ها هنا؟ إن ّها تعلّمنا عىل األقل أال ننخدع ولكنها ال تجيز استبعاد ّ
مواجهة الكارثة وهي تثري القلق يف صميم طأمنينة العامل ،غري أنها تحظر أيضا حامقة اعتبار الكارثة كارثة ال مر ّد لها ألنّ أمر
املستقبل رغم كل يشء بيدنا أيضا»( .كارل يسربس)
هل هي الحامقة؟ أم هو الوعي يش ّد الفيلسوف إىل ورق أبيض فيفرغ فيه
ضالالته ويرعب اآلخرين بأفكار أ ّدت يف يوم من األيام إىل قتل الفيلسوف
أو إىل نقش صوته يف ذاكرة الناس؟ يذكر الجميع مقتل «سقراط» يف آخر
القرن الرابع قبل امليالد بالس ّم ألنه خالف السائد ونقد املألوف ويذكر
الجميع رواد ثورة فرنسا  1789رجال الحق والحرية واملساواة «روسو-
فولتار -منتسكيو ...-وشهداء أفكار فلسفة األنوار كـ«روباس بيار» الذين
أصلحوا طريقة التفكري ومنهج الحياة فأضحوا شعلة دامئة اللهب يف قلوب
الناس .فهل للتفكري من رهان؟ وهل للفيلسوف من متعة ينشدها حتى
يؤسس ذاته عىل منطلقات من الجمر حيث يكون السؤال مدخال لتصحيح
تاريخ الوجود والقيم واملسار؟ أو ليس الفيلسوف هو ذاك الذي يعاين
أسئلته فيفتحها شالّالت من االستفهامات التي ال تقف عىل إجابة وال
تع ّرف حاالتها؟ أو ليس رشف الفلسفة يكمن يف تلك األسئلة التي هي
رهان الرهانات بحكم أ ّن كل إجابة خاطئة ستكون هي التشويه عينه
لفعل التفكري؟ لذلك قامت الفلسفة املعارصة عىل إعادة معايشة السؤال
واالهتامم مبجال «االختالف».
لقد أكّد الفيلسوف املعارص «هايدغر» عىل أهمية السؤال الفلسفي يف
تعريفنا للوجود ولإلنسان« :إ ّن السؤال هو تقوى الفكر» إذ فيه تكمن
تتأصل كل استفهاماتنا حول الوجود واإلنسان لذلك
أصالة وجودنا ،وعنده ّ
كانت دعوته متّجهة إىل «موجد» السؤال إذ فيه األصل لكل تعيني ممكن
لذاك الوجود الذي ظل يف تاريخ الفلسفة يف مجال النسيان .إن سؤال
الفلسفة عليه أن يتجه لإلجابة عن الوجود ال عن املوجود وذلك لتصحيحه
من أخطاء التناول الفلسفي السابق .لقد عرف تاريخ الفلسفة يف تناوله
للسؤال حول ما الوجود؟ متاهة السقوط يف نسيانه ويف بداهة اإلجابات
لذا علينا تصحيح السؤال لتأسيس انكشافه وحضوره .هي الفلسفة سؤال
عن الكينونة واالسترشاف واالنفتاح عىل العامل ضمن معايشتنا لـ«املوجد»

منس موضوعا واسعا ج ّدا
أو «الدازاين» كبديل للعقل« :بهذا السؤال ّ
موضوعا مرتامي األطراف وأل ّن املوضوع واسع فقد بقي يغري تحديد وألنه
بغري تحديد ففي مقدورنا أن نتناوله من خالل أكرث وجهات النظر اختالفا.
ومع ذلك فسوف نعرث دامئا عىل يشء من الحق .ولكن مبا أن اآلراء املمكنة
كلها يف متناول هذا املوضوع املتش ّعب األطراف متداخل بعضها يف بعض،
فنحن عىل شفا الوقوع يف خطر يفتقد معه حديثنا إىل اإلحكام الالّزم».
(هايدغر)
* «نيتشه» ومعاناة السؤال الجينيالوجي
إن التفكري الفلسفي الذي يؤسسه السؤال «الجينيالوجي» مع «نيتشه» يف
القرن التاسع عرش يسعى إىل هدم املوجود وإعادة التأسيس إلقامة تاريخ
جديد للفلسفة وللقيم .عودة لهدم تاريخ الفلسفة وبناء تاريخ جديد لها،
وذلك بقلب السؤال امليتافيزيقي،
وإرجاع الظواهر واألشياء إىل أصولها ومصادرها وتحديد قيمتها .إ ّن
«الجينيالوجيا «عودة لنشأة الفلسفة بإعادة معاينة الرحم األول» يف األصل
اليوناين أي رجوع إىل العقل بقصد االنقالب عىل وجوده من جهة املنهج
واملوضوع .كام هي أيضا معاينة نقدية لعالقة السؤال مبجال القيم ما
الخري؟ ما الرش؟ من حيث أصلها ومرشوعيتها.
حب االنقالب عىل تاريخ الفلسفة ،وعىل «العقل»
هي األسئلة أو هو ّ
الذي بحسب «نيتشه» يسعى إىل تكبيلنا بأوهام نظ ّن أنّها حقائق أوهي
استعارات وكنايات وأساليب حجاجية مل تخرج عن «دائرة اإلخفاء»
أوعن «فنون التمويه» .لقد استطاع «نيتشه» أن يدحض وهم أسئلة
«العقل» جرمية فيلسوف اليونان األول «سقراط الذي كان السبب يف
مغالطة الالحقني من الفالسفة أمثال أفالطون وأرسطو وديكارت وكانط
وغريهم .هي إرادة تدمري مايض ميتافيزيقا املعرفة وتأسيس نقد يرتفع
به الفيلسوف من منزلة «االتباع» إىل «اإلبداع» كإنتاج جد ّي ومضيف
ومريد« :إن العقل مبا هو وسيلة الفرد إىل البقاء يط ّور قواه الرئيس ّية عرب

وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية
اإلدارة العامة لنزاعات الدولة
 5ـ بورق جان املولود يف  07جوان .1905
إعالن وفاة
 6ـ سيليا ايليز املولودة بتونس يف  12مارس .1899
وبعد ،فتطبيقا للحكم التحضريي الصادر بتاريخ 22
 7ـ بونالو انطوان ميشال املولود يف  06أوت .1926
مارس  2022عن املحكمة االبتدائية بتونس يف القضية عدد
 8ـ اللوش روجي ( )Lellouche Rogerاملولود يف حلق
 ،3573/26يعلم املكلف العام بنزاعات الدولة يف حق وزارة
الوادي يف  09جانفي .1926
أمالك الدولة والشؤون العقارية كل من يهمه األمر أنه قام
Lellouche Emilie Tita De Nes�L
9
برفع قضية لدى املحكمة االبتدائية بتونس رسمت تحت
 )simاملولودة يف  19جويلية .1918
العدد املذكور أعاله للمطالبة بالحكم بفقدان ومتويت كل
 10ـ بونالو ماري ترياز مولودة بتونس يف  01ديسمرب
من املدعويني:
.1928
 1ـ ماريا أليمبياد ( )MARIA ALMPIADEاملولودة
 11ـ بونالو جنات أنجال مولودة بتونس يف  16جانفي
بايطاليا يف  15أوت .1874
.1938
 2ـ مسينا أنجيال ( )MESSINA ANGELAاملولودة
الذين غادروا الرتاب التونيس وانقطعت اخبارهم وال ميكن
مبارسال يف  05ماي .1923
الكشف عنهم احياء وغلب عىل حالتهم املوت نظرا لكونهم
 3ـ مسينا ماريا ( )MESSINA MARIAاملولودة يف 11
من مواليد أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين.
ماي .1931
وعليه فعىل كل من له صلة بهم أو يعلم اخبارهم إخطار
 4ـ مسينا اميا ( )MESSINA EMMAاملولودة ببالرم يف
املحكمة بذلك.
 26افريل .1933
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* حاتم النقاطي (جامعي وكاتب)

اإلخفاء فهو الوسيلة التي بها يبقى األفراد األكرث ضعفا واألقل صالبة .إذ
هم غري قادرين عىل خوض معركة من أجل الوجود سالحهم فيها قرون
وأنياب كأنياب الضواري .ويبلغ ف ّن اإلخفاء واملواراة هذا لدى اإلنسان
ق ّمته :فالتمويه والتملّق والكذب والخداع واالغتياب وتصعري الخد وتكلّف
الهيبة وحمل القناع والتسترّ بالعرف وال ّدجل عىل النفس وعىل اآلخرين،
أو فلنقل يف عبارة واحدة افتعال امللق الدائم طلبا ليشء من بريق الزهو
الزائف كل ذلك قد غدا القاعدة والقانون»( .نيتشه)
إنها فلسفة القرن التاسع عرش وقد أسلمت وجودها مع «نيتشه» إىل
«اإلرادة» يف قوتها التي تتآمر عىل «العقل» ومنتجاته املعرفية والقيمية.
هي «إرادة القوة» باب اإلنسان الجديد أو هو «اإلنسان األرقى» ذاك
ظل يعشقها ألنّه و ّيف لذاته وللحياة .إنها «إرادة الحياة» كام يفهمها
الذي ّ
«نيتشه» تلك التي ع ّوضت «إرادة التفكري» التي كانت مدخال لفلسفة
الحداثة يف تأسيسها لذاك اإلنسان العجيب املستنري بأضواء العلم وأنواره
الخالبة .لقد أعلنها «ديكارت» يف القرن السابع عرش «اإلنسان س ّيد ومالك
للطبيعة» ،بالعقل يبسط نفوذه عىل املوجودات ألنه العاقل بامتياز
والواعي بشمولية سيادته عىل أجزاء الوجود وموضوعات التفكري .غري
أن «نيتشه» استطاع أن يلحق فلسفة «اليقني بالعقل» الديكاريت بالظ ّن
أو بالوهم أوبتاريخ االعتقاد لتتحطّم عىل صخرة «إرادة القوة» حيث
«اإلنسان األرقى» املتجذر يف معايشة مغامرة خطر الحياة .فهل ترت ّد
الفلسفة إىل ذاتها فتعيد رسم إنسانها ليكون محايثا للمعيش؟
* السؤال عمق البحث
الفلسفة يف معارصتها إعادة بناء العامل وفق رؤية اختالفية لتاريخ
امليتافيزيقا مثلام فعل «نيتشه» أو«ماركس» أو«سارتر» ذلك إ نها
اهتمت باالنقالب عىل تاريخ الفكر وقلبت السؤال من ميتافيزيقا الوجود
و«الحقيقة» واإلنسان إىل االنخراط يف الحياة ويف املعنى ويف «املعيش»،
فكان «القصد للعامل» روح كل وعي ينغمس يف الحياة ليكون اإلنسان فيه
املسؤول عن اختياراته وعىل نحت وجوده« :ما هو مبارش إمنا هو العامل
وهو يف عجلة من أمره .ويف هذا العامل الذي أتق ّحم تطري أفعايل القيم كام
يطار الحجل .فبفضل استنكاري تتجلىّ يل القيمة املضادة «الضّ عة» ويف
إعجايب تتجىل يل قيمة «العظمة» خاصة أ ّن طاعتي لجمهرة من املح ّرمات
وهي جمهرة حقيقية كأنها موجودة فعال ...إ ّن كل ما أنتظره من الواقع
وكل هذه القيم التافهة اليومية تستم ّد
عىل نحو سلبي من بسيط األشياء ّ
معناها يف الحقيقة من مرشوع أ ّول لذايت مرشوع هو كأنه اختياري لذايت
يف العامل»( .سارتر)
هي املعارصة وقد تجاوزت الوعي الساذج بالسؤال الفلسفي ومواضيعه
وتاريخه فكثّفت من نقدها ملاضيه امليتافيزيقي كتاريخ للنسيان مع
«هايدغر» ،وكرتاكم لألوهام ولقيم الضعف مع «نيتشه» ،وكتعبري
عن الوجود املغرتب مع «ماركس» ،لتقصد الحياة واملعيش واملنيس،
فكشفت عن جرائم العقل وعن أخطاء أسئلته حول الوجود واإلنسان،
لذلك كانت املعارصة الفلسفية تقتيض القطع مع مايض التعريفات:
«أيها اإلنسان أعرف نفسك بنفسك»( .سقراط)
«إ ّن الفلسفة ...علم الوجود مبا هو موجود»( .أرسطو)
«أنا أشك أنا أفكّر إذن أنا موجود( ».ديكارت)
إنها مقوالت رائدة ولكنها مل تؤسس لنا غري «حقائق مكررة» طمست
عمق وجودنا فكان عليها أن تغادر وجودها إىل األبد .إن ّخطاب
«املعارصة» سعى إىل القطع مع خطإ األسئلة الفلسفية السابقة التي
كان العقل أساسها ليع ّري حيادها عن الوجود يف مستوى املعرفة
والقيم .إنه باب «االختالف» حيث «املطرقة» لهدم السائد فيكون باب
«اإلرادة» أو باب الحياة أو مغامرة الوجود التي بحسب «نيتشه» ال
يتذ ّوقها غري صفوة الرجال من العظامء والفالسفة واملبدعني .أولئك
الذين اختاروا الحياة عىل العدم والحضور عىل النسيان والسؤال عىل
الجواب ،لعلّها الحياة وجه آخر للتفكري ،أو لعلّها الحياة الوجه النقدي
اليومي تنبّه اإلنسان إىل
للتفكري أوهي «اإلرادة» يف بسط نفوذها عىل
ّ
رضورة االختالف .هي الفلسفة يف عمق الحياة شأن يتأكد حبه يف كل
آن لبناء الذات واملجتمع والتاريخ ،هي كام حددها «ماركس» يف القرن
التاسع عرش «وعي بالواقع وعمل عىل تغيريه» هي حب النضال وفعل
الرصاع ضد املغتصبني للعمل رساق قوة اإلنسان ومكديس الرثوات من
الرأسامليني لتحرير اإلنسان من كل أشكال السيطرة عليه.
الفلسفة هي الحرية وعي برضورة تغيري الواقع إلسعاد اإلنسان وبناء
قيم العدالة يف واقع ملموس معيش حيث يرتبط السؤال باملسؤولية
وبالفعل ،فينقلب من النظر إىل القصد واملعنى ،ومن التأمل إىل
املعايشة والفعل والرصاع واملغامرة لبلوغ الحرية.
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ثقافة

معز ماجد مدير المهرجان الدولي للشعر بسيدي بوسعيد

اخلميس  16جوان  - 2022العدد 1699
* حوار:ناجح مبارك

سنخرج باألمسيات من القاعات املغلقة إىل املقاهي والشوارع واألزقة
مييض الشاعر معز ماجد ابن الشاعر الراحل جعفر ماجد بالشعر إىل األفق املفتوح ليخرج يف الدورة الثامنة من املهرجان الدويل للشعر بسيدي بوسعيد
بضيوف تونس من رواد الكلمة من الفضاءات املغلقة يف دور الثقافة إىل فضاءات أرحب بني ثنايا أشجار املدينة السياحية وأنهجها وازقتها ويف املقاهي
واملنترشة بالجهة .ويراهن معز ماجد وهو الذي تجول بني ثنايا املدن العربية والغربية ويف مهرجانات للشعر من العامل ،يراهن عىل التواصل بني الشعراء
والجمهور ودور النرش من أجل التأسيس لـ«سوق الشعر» .ساعد ولع هذا الشاعر الذي هجر عامل املال واألعامل من أجل الشعر والكلمة املوزونة عىل
دعوة شعراء من مختلف أنحاء العامل ،عن تفاصيل برنامج املهرجان كان لنا حوار مع صاحب «القصيدة بأرسها» وديوان «أحالم شجرة كرز مزهرة».
* كيف تقدم لنا خصوصيات هذه الدورة الثامنة من
مهرجان سيدي بوسعيد للشعر العاملي؟
 تنتظم هذه الدورة بعد غياب دام سنتني بفعل جائحةكورونا وهي الدورة الثامنة مبا يعني حامس جمهور هذا
املهرجان من سكان سيدي بوسعيد والضاحية الشاملية
للعاصمة لتجديد العهد مع الشعراء التونسيني والعرب
والغربيني ويف كل مرة ننوع الدعوات للشعراء وما مييز
هذه الدورة هو االهتامم الول مرة بـ«سوق الشعر»،
حيث نفتح األفق بني الشعراء ممن قدموا دواوينهم لبيعها
وترويجها بني الشعراء أنفسهم والجمهور الحارض وبأسعار

ال يمكن دعوة كل الشعراء
ويمكنهم تقديم دواوينهم
للضيوف ومناقشتهم
تفاضلية وبحضور دور نرش عاملية قد تنتقي مخطوطات
ودواوين لنرشها .كام أننا نسعى إىل تقديم قراءات شعرية
حسب محاور معينة مثل «اللون» و«األندلس» و«الثقافة
الالتينية».
* هل ميكن القول إن هذا املهرجان الدويل قد ت ّم ترسيمه
ضمن التظاهرات الثقافية املعرتف بها من قبل وزارة
الثقافة؟
 نحن كجهة منظمة ،ضمن جمعية سيدي بو سعيدللاملوف والرتاث املوسيقي نجاهد ونجتهد من أجل دوام
هذه التظاهرة الدولية واستمراريتها والدليل أنه منذ سنة
 2013تاريخ أول دورة تأسيسية تواصل العطاء وحافظنا
عىل دورية التنظيم ومل ينقطع حبل املهرجان منذ 2013
اىل  2019ومل نعطل النشاط إال سنتي  2020و2021

بفعل جائحة كورونا وها نحن عدنا والتواصل موصول مع
وزارة الثقافة ونقدم كل سنة الربنامج وتفاصيل الدورة يف
موعدها .أعتقد ان أهل الحل والعقد يف الوزارة عىل وعي
باإلضافة التي يحققها للجهة ولتونس الشاعرة.
* وماذا عن دعم وزارة السياحة ملهرجان ينتظم خالل
املوسم السياحي الصيفي ويف جهة تؤصل للسياحة
الثقافية وهي ضاحية سيدي بوسعيد؟
 أعتقد أن املخيال السياحي التونيس بقي أسري البحروالجمل والصحراء وهذا «باراديقم» قديم وعلينا أن ننظر
اآلن إىل األمام ونطور من أساليب العمل السياحي والرتويج
لتونس الوجهة ثقافية بالشعراء الذين نستضيفهم من
العامل من مالطا وفرنسا واألرجنتني والبلدان الخليجية من
الكويت واململكة العربية السعودية واملمثلة بأهم شعرائها
ومنهم غسان الخنيزي وأحمد املال وابراهيم الحسني وزياد
السامل وغريهم وهم أصوات معجبة بتونس ويكونون رسل
السياحة من سيدي بوسعيد إىل أوطانهم ومواطنهم وهذا
ما يجب ان نشتغل عليه مع أهل السياحة الحقا.
* الحظنا من خالل الربنامج املقدم إىل ُس ِ
لط اإلرشاف
رغبة يف الخروج باألمسيات الشعرية من دور الثقافة
والفضاءات املغلقة إىل املقاهي والساحات العامة؟
 هذا ما نكرسه أكرث خالل هذه الدورة ذلك أننا اتفقنامع مقاهي دار زروق والقهوة العالية ومطعم الزمن
الجميل ومقهى دار الدالجي عىل إقامة األمسيات الشعرية
املفتوحة أمام الجمهور عىل اختالف مشاربه للتواصل
العفوي معه وتأمني القراءات الشعرية الحية ،عىل أن يدفع
من حرض مثن املرشوب فقط.
وهذا ال يعني االنغالق عىل الفضاءات التقليدية ومنها
فضاء النجمة الزهراء والذي سيشهد حفل االفتتاح عىل
الساعة الحادية عرشة اليوم الخميس  16جوان ،كام أن
املركز الثقايف الفرنيس سيشهد سهرة االختتام بحفل
موسيقي لفرقة شيشخان بقيادة محمد عىل بالشيخ وذلك

عادت الشّ اعرة زهور العريب عودتها األخرية إىل معتمدية الرسس من والية
السنويس قبلها ببضع سنني .عادت ألنّها تعلم
الكاف مثلام عاد املمثل أحمد ّ
أ ّن ترابا كرتاب «سرياس» آلهة الخصب والسنابل لن يكون إلاّ بردا وسالما عىل
بناته وأبنائه العائدين...
عادت يف موكب حزين متاما كام خرجت من السرّ س منذ سنوات
عىل مضض ،عادت ألنها أرادت أن تخرج من بيتها الطّفويل
حي الزهور الذي ولدت
«حي امللعب» أو ّ
األ ّول ومن ح ّيها ّ
فيه ذات يوم من أيّام  1964وكأنها تريد أن تقول أنّها
تعبت من اللّعب بالكلامت وما يرتكه نصل الحروف يف
جسدها الشفّاف ،عادت لتسمع خرير «وادي تاسة»
الذي تعب هو أيضا ممن تنكّروا له من أبنائه الذين
«أوسو»
كـان يهديهم سباحة ساملة ونسيام ليليا يف ّ
وسمكا بال مقابل...
يف يوم من الخوايل ويف شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة
تحديدا ،قلت لها وأنا أعاتبها ترصيحا وتلميحا عىل تركها صنوبر
جبل معيزة ومروج السرّ س وزيت اللاّ س وشيح سيدي مسيد وإكليل امللك
َزنْفور ...أجابتني ببسمتها الطفولية املعهودة قائلة ،جئت إىل عاصمة
الضجيج ألحرس بنايت وأبنايئ من شوارع ال يعرفونها ومن سغب العواصم
ودهاء جزء من سكّانها ...كانت اإلجابة مقنعة يف ظاهرها لكنها مل تكن كاملة
ألنني أعتقد أنّها أتت أيضا لتكمل مغامرة الكتابة يف مدينة كانت تعتقد أن
ذراعيها تنفتح لإلبداع األديب والثقايف عموما...

يوم األحد  19جوان كام ستنتظم األمسيات يف اليوم األول
يف فضاء النجمة الزهراء.
* كيف ت ّم اختيار الشعراء التونسيني لهذه الدورة الثامنة
من مهرجان الشعر الدويل بسيدي بوسعيد؟
 نبحث كل سنة عن جودة التجارب الشعرية التونسيةوالتنويع يف مستوى الضيوف من الشعراء ولألسف ال ميكن
دعوة الجميع من أهل الحرف والكلمة وحاولنا يف هذه
الدورة الرتكيز عىل تجارب محمد الغزي وآدم فتحي وجميل
عاممي وسامي الذيبي ومحمد العريب ورضوان العجرودي
وصربي الرحموين وهدى الدغاري وسنية املدوري وجامل

سنحتفي بالشعراء
السعوديين ألنهم طوروا
تجاربهم في الكتابة
الجاليص والناقد محمد صالح بن عمر.
كام أسلفت الذكر ال ميكن استضافة الجميع بصورة رسمية
ولكن الدعوة موجهة إىل الجميع للمشاركة بالحضور
وتنشيط التواصل مع الضيوف من الرشق والغرب وإهداء
أو بيع الكتب الشعريّة وهذا متصل بخصوصية وحيوية كل
شاعر وقدرته عىل التواصل يف مهرجان يكون الشعر لغته
املوحدة بني الجميع.
* هل من تجانس بني األلوان الفنية من موسيقى وشعر
وفنون تشكيلية عرب معرض تشكييل لصور من دورات
سابقة؟
 فكرة معرض صور فوتوغرافية للدورات السابقة فكرةمهمة سنعمل عليها الحقا ،أما بخصوص تالقح الفنون
فهذا حاصل يف هذه الدورة من خالل مرافقات موسيقية

وداعا الشاعرة زهور العربي

كان عمرها ح ّقا يف عمر الزّهور
الحب»
مح ّملة مبجموعاتها الشّ عرية التّي منها «امرأة يف زمن ّ
و«صهيل ال ّروح» و«عربيّة وأفتخر» و«يا أنت» و«كتارسيس
ال ّروح» وحقيبة من ال ّنبش األديب ومقاالت صحفية وتنشيط
إذاعي إعالمي مدريس وحضور مكثّف يف مهرجانات
وملتقيات أدبية وشعريّة بالخصوص عىل املستوى الوطني
وحتى املغاريب ،بهذا ال ّزاد املذكور أرادت اختبار املدينة
العص ّية عىل املبدعني فافتتحت صالونا أدبيا س ّمته صالون
األدب والفكر مبع ّية من ارتأتهم سندا لها وأكرث قربا منها
الصالون اصطدم بالتّجاهل وحجب الدعم من السلط
لكن هذا ّ
الثقافية العاصميّة ومن وزارة اإلرشاف الثقايف فدفعت من مالها
الخاص لعلّ األذن الثقافية العاصم ّية تُشفى من صممها لكن هيهات...
ّ
وبعد صمود دام أشهرا ارتأت الشّ اعرة املرحومة زهور العريب رمي املنديل
وإعالن االنسحاب والعودة إىل االنزواء ورعاية فلذات أكبادها عىس أن يه ّون
نجاحهم خيباتها وانكساراتها...
وجدت الشّ اعرة واملربية زهور العريب من زوجها املربيّ الفاضل الس ّيد جالل
السعدي ويف أرستها عموما كل العون والسند املعنوي واملادي يف محنة
ّ

متنوعة ومدروسة للقراءات الشعرية فكل قراءات الشعراء يف
األمسيات تكون مصحوبة بعزف موسيقي مع تنوع اآلالت،
هذا إىل جانب عرض خاص بعنوان «شيشخان» ملحمد عيل
بالشيخ بفضاء املركز الثقايف الفرنيس بحضور كافة الشعراء
والضيوف.
* الحظنا الحضور املكثف للنقاد يف هذه الدورة الثامنة فأي
إضافة لهم خارج تقديم الكتب؟
 أعتقد أن هذه الدورة هي دورة النقاد النوعيني من خاللحضور سيد محمود من مرص ورشبل داغر الشاعر والناقد من
لبنان وجساس األغربي من فرنسا وأحمد سالمة من الجزائر
ومحمد العباس من اململكة العربية السعودية وكذلك سعيد
الرسيحي وعبد الله السفر ومن سوريا الناقد صبحي حديدي،
فال حياة للنصوص الشعرية دون نقد مؤسس وقراءة مختلفة
للنص الشعري وهذه النوعية من النقاد ستحقق اإلضافة
للشعر وللمهرجان ونسعى إىل توثيق النصوص وإصدارها يف
دوريات محكمة.
* كيف تنظر إىل الشعر السعودي بعد الحضور املكثف
لشعرائها خالل الدورة الثامنة وخاصة بعد ترجمة أنطولوجيا
الشعر السعودي إىل اللغة الفرنسية؟
 هذه الدعوة تفرض نفسها بالنظر إىل النقلة النوعية يفالنصوص والكتابة الشعرية الحديثة لشعراء من مختلف
املشارب الفكرية والجهات يف اململكة العربية السعودية.
هذا األمر املتصل بالرتقي النوعي يف النص الشعري السعودي
وقفت عنده خالل ترجمة أنطولوجيا الشعر السعودي ودام
العمل أكرث من سنة وت ّم النرش بعد التمحيص والتمعن يف
النصوص من قبل دار دانتي الفرنسية وهي من دور النرش
املرموقة يف فرنسا ،وهكذا ستتم دراسة نصوص عدد من
الشعراء الحارضين وسوف يستمتع الحضور بنصوصهم،
ومنهم نصوص غسان الخنيزي وروان طالل وعبد الله ثابت
وصالح زمانان وغريهم...

مرضها الذي دقّ بابها منذ سنتني تقريبا ،هـذا املرض العضال الذي شاء أن
الصغرى وبنجاح بناتها وابنها الذين رأت فيهم
ينغّص عليها فرحتها بأرستها ُّ
أمال يتحقّق وبيتا يُبنى بحجر كريم...
يف آخر ساعاتها جمعت كل طاقاتها الجسدية وما تبقى من شجاعة األ ّم
بهت زو ُجها وأبناؤها واستغربوا عندما سمعوا زغردة رسس ّية عالية
وزغردتَ ،
يف عاصمة الضّ جيج والحافالت التي تأيت متأخّرة دامئا ،وبعد لحظات السعادة
التي ملحها زوجها يف عينيها الذّابلتني قالت زغردت اليوم ألنني قد ال أستطيع
فعل هذا غدا يوم نجاح ابنتي وعودتها… أنا عىل يقني أنها ستنجح يا جالل...
نجحت البنت كام تك ّهنت الشّ اعرة واأل ّم وكام أعلمها قلبها الكبري الط ّيب
الذي أصابه الوهن.
يوم السبت  12جوان  2022بالعاصمة تونس ،أغمضت عينيها إىل األبد
وأسلمت روحها الطّاهرة لتصعد إىل برزخ الحياة األرحب وإىل ال ّراحة
السالم ث ّم لفّها بياض الياسمني وغسلتها دمعة من أح ّبها ومن دعي
والهدوء و ّ
السامء ألجلها...
ّ
وداعا بنت السرّ س الشاعرة التي ظن ّنا أ ّن طريقها إىل الحياة أطول لك ّن الدنيا
أبت غري هذا...
-----* مالحظة :الشّ اعرة واملربية زهور العريب بنت مدينة الرسس وليس سليانة
كام ذكرت صفحة وزارة الشؤون الثقافية يف بالغ ال ّنعي وبعض الصحف التي
نقلت الخرب دون تك ّبد عناء التث ّبت لذا وجب التنويه.
* املهدي القاطري
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الحوار األدبي

الكاتب محمد عاممي لـ«الشعب»:

الكتابة عندي فعل معريف وعلمي وسيايس وعقائدي وروحاين
حاوره :أبو جرير

محمد عاممي كاتب مفتون بالحفر العميق .مفتون بلذة القص ونزق
الخرافة ومكر الرسد .متقبل لتحليل وتفكيك العنارص االجتامعية كأنه خ ّزاف
حني يتناول األحداث عرب الزمان واملكان .يسعى دامئا اىل الكشف عن األنفاس
واألهواء بال رتوش .مرابط يف املنعرجات وتشعب األزقة .موجع ال يقبع عىل
ربوة السكون واإلخوانيات.
هو كاتب كارثة ليس له خطوط حمر .بال إقامة وبال محراب أو أجراس
* ال شك يف أن الكتابة وجهة نظر وموقف تتشكل مع تفاعل الذات
بصفتها ذاتا مدركة ملعطيات واقعها؟
 جميلة هذه املناورة بني سؤال مل يطرح وجواب مؤكّد ق ّدم ،عىللساين ،يف شكل بديهة .اسمح يل أن أخالف البديهة .يف رأيي ال نستطيع
أن نحرص تعريف الكتابة يف «وجهة نظر أو موقف» وال نرجعها فقط إىل
تفاعل «الذات املدركة» مع «معطيات واقعها» .من قال إ ّن الذات غري
املدركة ال تكتب؟ وال تتفاعل مع واقعها؟ ثم من قال إن الذات ،مدركة
كانت أم ال ،ال تتفاعل مع الخيال أو مع العامل االفرتايض غري الواقع؟ أرى
أ ّن العوامل والعنارص املتفاعلة يف الكتابة عديدة ومتداخلة .وفيها ما
هو واع (مدرك) وما هو غري واع وال مسؤول عن موقف أو وجهة نظر.
عديدة هي الكتابات ،ومنها خاصة الكتابات اإلبداعية التي تغوص أكرث
يف الخيال وته ّوم خارج الواقع أو تالمسه من بعيد دون االلتزام مبوقف
تخصه .وميكن أال تجيب عىل مسائله إالّ ملاما وبصورة
أو وجهة نظر ّ
غري مبارشة .وميكن أن يصنع لها مواقف وواقعية من وحي القراءات
يعب ال ّن ّص األصيل أكرث عن تداعيات أو
التي تعيد كتابة الكتابة ،يف حني رّ
عن هذيان أو هسترييا جميلة ،ال عن وجهة نظر من معطيات الواقع
وال متوقعا من الصرّ اعات االجتامعية .وهكذا يصبح التأكيد نسبيا والكالم
عن صنف معينّ من الكتابة ال عن الكتابة يف املطلق .وطبعا ،وكام تعلم،
املعبة عن وجهة
تنتمي كتابايت إىل ح ّد اآلن إىل هذا الصنف (أي الكتابة رّ
نظر ومواقف ونقد الواقع) ولكني ال أغلق الباب عىل سواها من الكتابة،
فغريي ميارسها ورمبا مارستها يوما ،ال أعلم.
* هل الكتابة عندك فعل سيايس أم فعل إبداعي أم قلق وجودي؟
 هي كل هذا وأكرث .هي ليست فعال سياسيا فقط ،بل هي فعلمعريف وعلمي أو عقائدي أو روحاين ( )spirituelوإنساين إلخ ...ويف كل
األحوال هي تعطي للكاتب معنى ورسالة لحياته ومتعة التأكيد عىل
الذات .وهنا نعود إىل عبارة «قلق وجودي» نعم الكتابة تعرب عن حاجة
إىل املعنى واملتعة وسعادة ضائعة نطاردها ومل نجد ما يلبيها فنكتب
عىس أ ْن نلبيها .فمنذ وجد اإلنسان وهو يكتب يك يصارع املوت بحياة
مكتوبة .وطبعا م ّر اإلنسان الكاتب املخربش عىل يشء ما يحفظ روحه
املكتوبة مبراحل تاريخية وعذابات كثرية قبل أن يدرك أشكال الكتابة
العرصية .فمن الرسوم والنقائش إىل الكتابة عىل حوامل مختلفة بحثا عام
ال يتحلل ويذوب فيموت .وهو أيضا يكتب يك يصنع عامله الجميل املبتدع
ويهزم العامل البشع الذي أُلْ ِقي فيه عنوة واعتدا ًء وعاش يف ثناياه ومتاهاته
قهرا ال اختيارا .فصنع اآللهة خربشة ثم كتابة ورواية ونظم الشعر ووضع
املرسح وألف األساطري ثم الكتب املقدسة يك تهدأ روحه القلقة املتوترة
ويك يطم ّنئ إىل أ ّن لوجوده معنى ورسالة .والكتابة أيضا نقمة عىل املوت
البيولوجي ،هذا القدر الكريه الذي نحاول هزمه بامتداد حياة الكتابة
املبدعة اإلبداعية عرب الزمن ،تجسيدا لحلم الخلود.
* أنت مص ّنف من اليسار .إذ يقال إن اليسار التونيس حالة ثقافية؟
 هو تصنيف خارجي اقتحم ثقافتنا واحتوانا دون استئذان .فتصنيفيضمن اليسار ليس فعال إراديا أو مطلبا رفعته .ولكن هو ما يتداوله
الخصوم واألصدقاء عىل السواء دون التفكري يف منطلقاته ولعلّه وصم
أكرث منه تقدير .عىل كل ،سبق أن كتبت عن هذا املفهوم وألخص موقفي
كالتايل :اليسار التونيس ولد يف خضم الحركة الوطنية املضادة لالستعامر
واالمربيالية .وتشكلت مالمحه حول هذا «الكرينو» ومل يتجاوزه نحو آفاق
أرحب وأكرث شمولية وعمقا تالئم تطور الرأساملية املعوملة واألشكال
الجديدة لالستعامر والهيمنة .ولو حاولنا مقاربته باألوضاع يف أوروبا أين
ولد املفهوم األصيل لوجدنا يسارنا يحمل خصائص اليمني هناك ال اليسار.
فاليسار األورويب تشكلت هويته حول الرصاع الطبقي واالنتامء إىل الطبقة
العاملة والشغالني وعامة الشعب أي جمهرة الفقراء وااللتزام بقضايا
العدالة االجتامعية ،يف مواجهة الطبقة الربجوازية ونظامها الرأساميل .ويف
الوقت الذي يتمسك فيه اليمني الربجوازي بوحدة الوطن والقومية رشطا
لتحقق أرباحهم وقبول الشعوب بسيادتهم ،يعمل اليسار عىل تفجري
تلك الوحدة من أجل تعرية ريائها وقيامها عىل املامثلة بني الوطن وكبار
مستثمريه .وبشقيه الثوري واإلصالحي ،تتمحور مطالب اليسار هناك
حول العدالة االجتامعية واقتالع وتثبيت نصيب املنتجني من الرثوة التي
يقاتل الربجوازيون من أجل االستئثار بها .وهو ،إذن ،يعادي الحركات

أو حراس أو سياج أو عساكر .إنه الكاتب والقاص واملحلل السيايس محمد
عاممي الذي ألف عديد الكتب ونرش عديد املقاالت النقدية باللغتني العربية
والفرنسية.
نذكر من مؤلفاته« :الثورة التونسية ومأزق االنتقال الدميقراطي» و«السبورة
السوداء» و«جرابيع باريس البريوقراطية والثورة» و«هذيان ساعة املعتوه».
وملزيد التعريف به كان لنا معه هذا الحوار الخاص بجريدة الشعب.

القومية والوطنية بوصفها حركات رجعية تهدف إىل طمس الرصاع
الطبقي وتو ّحد وتعبئ املواطنني حول هالم الوطن والقومية كهوية
جامعية تشمل املست َغلّني واملست ِغلّني واملتحاربة دوما مع بقية القوميات
واألوطان ،والهارسة لألقليات واألفراد والطبقات املسحوقة.
يسارنا مع األسف هو ميني .ولكنه ميني «حراييك» غبي ،ينساق إىل
الشعارات العمومية القصوية الجامعة خلف أعدائه .وهو كثريا ما
ضحى بأرواح مناضليه من أجل التآخي والتوافق مع مدعي «الوطنية»
و«القومية» من «برجوازيني وطنيني» و«كفاءات وطنية» و«أمن وجيش
وطنيني» ضمن هالم وطني ال معنى له سوى التضحية مبصالح الفقراء
لصالح هيمنة نظام وقانون ومصالح األثرياء واملستثمرين ورجال األعامل
وحلفائهم السياسيني وكبار بريوقراطيي الدولة .أكرب شاهد عىل ذلك ما
قام به اليسار التونيس يف أوج الثورة حني أقام رشاكة مع الثورة املضادة
(صلب املجلس الوطني لحامية الثورة ثم هيئة بن عاشور الطويلة)
حل اعتصام القصبة  2واستبداله مبسار «االنتقال
لكبح املسار الثوري إثر ّ
الدميقراطي» والحوارات الوطنية من أجل التوافق حول ثوابت إرساء
نظام «وطني»؟ و«دميقراطي» ال نعرف له معنى حقيقيا سوى ما يطلق
اليوم عليه ،عن حق« ،العرشية السوداء» .وأقىص ما وصل إليه هذه
األيام هو العداء تجاه االتحاد العام التونيس للشغل باسم الوطنية بل
عىل العكس ألنه متسك بحقهم ض ّد هجمة «الوطنيني» قوال العمالء فعال.
* لو توضّ ح أكرث...
ـ يك يبدو مسؤوال و«دميقراطيا» ومدنيا «سلميا» ،ت ّربأ اليسار التونيس
من الحركات االجتامعية التي وصمها بالعاملة واالنفصالية وتفتيت
«الوطن» والخروج عن القانون ،قانون أعدائه) حني طالبت بنصيبها
من الرثوة الوطنية وخاصة من الرثوات التي تنهب من جهاتهم وأمام
أعينهم (الحوض املنجمي ،الكامور ،جمنة ،الفوار ،منزل بوزيان واملكنايس
جبنيانة هنشري الشويقي والقامئة تطول) .ويف املحصلة اختزل اليسار
التونيس الثورة االجتامعية يف ثورة سياسية تطيح بالطغمة الدكتاتورية
القدمية وتريس نظاما «وطنيا» (أي دكتاتورية طغمة بديلة تتكون من
محبي «الوطن» من الطبقة نفسها!) ودميقراطيا :يتيح لقياداته الفرصة
للمشاركة يف السلطة ولو من مواقع هامشية وقليلة الفاعلية أو التموقع
ضمن املعارضة املعتربة واملسؤولة امليسورة املرتفهة .مقابل ذلك يؤجل
يسارنا دوما حسم القضايا االجتامعية مبا فيها قضايا امللكية وأساليب
اإلنتاج والتوزيع والترصف يف الرثوات واملقدرات الوطنية بشكل أكرث
عدال ،وإذا خاض فيها فمن منظور دعم احتكار األقلية املتنفذة يف السلطة
املركزية للدولة أله ّم املوارد واملؤسسات وحقها يف التفرد بالترصف
والتسيري واملراقبة (رأساملية الدولة الوطنية) .وهو ما يعود بنا ،بشكل
عبثي ،إىل نقطة الصفر.
* كيف تشخّص املسألة؟
ـ التشخيص يحيلنا إىل استنتاج كون اليسار يف تونس ليس مجرد حالة
ثقافية كام يقال بل هو حالة سياسية أساسا .ورغم الخالفات يف صلب
تياراته وأحزابه فهي تشرتك يف عدة خصائص من ذلك كونها غرقت يف
السياسوي وأهملت الفكر والثقافة والفن أي كل ما هو مبدع وخالق
وكذلك دائم ومؤسس ملجتمع جديد فعال ،حتى أن مناضليها الفاعلني يف
امليادين الثقافية مه ّمشون يف أحزابهم إن مل نقل مكفّرون أو مزندقون.
كل ما يعطي قيمة
وتكتفي األحزاب اليسارية بالجاري املعتاد وتهزأ من ّ
إبداعية وبعدا نقديا وتوجيهيا للنشاط السيايس أي تلك الخلفية الثقافية
التي ترسب وال تتفسخ يف أول هجوم مضاد للنظام االجتامعي القديم.
بهذا املعنى ال أعترب نفيس من ضمن هذا اليسار أو رمبا أنا وأمثايل القالئل
الذين انفصلوا عن يسار انزلق ميينا ننتمي إىل «يسار» مل يخلق بع ُد ووجب
ابتداعه .وابتداعه ال يكتفي بوضع كيان سيايس جديد يتجاور ويتفاعل
رصاعا وتأييدا مع اليسار الحايل أو جزء ،منه بل ال ب ّد قبل ذلك ،من
تأسيس فكري وأديب وفني يسبق التنظّم السيايس وميثل الحاضنة الثقافية
التي يتطور ضمنها ويستلهم منها اسرتاتيجياته وبرامجه ونشاطاته.
* الكتابة التزام بقضايا املجتمع والوطن وبجامليات اإلبداع هل
حققت القليل من هذه املقولة يف مجموعتك القصصية األخرية (هذيان
ساعة املعتوه)؟
 -مرة أخرى أقول إ ّن الكتابة أشمل من أن تصنف ضمن صنف واحد

هي الكتابة امللتزمة
بقضايا املجتمع
والوطن .لذلك وإن
كنت من بني هؤالء
الذين ميارسون
كتابة نقدية ملتزمة
بقضايا املجتمع والوطن فإين ال أنكر عىل كتابات غري ملتزمة بتلك القضايا
جامليتها وعمقها االنساين والوجودي إلخ .ولنئ كان الخط النقدي الساخر
لواقعنا االجتامعي والوطني والتعبري عن مواقفي وأفكاري تجاه ما يجري
يف بالدي والعامل فإين كتبت أيضا بعض القصص التي تخرج عن هذا السياق
وتعرب عن إشكاليات روحية وكونية وحتى عقائدية .عربت بسخرية مرة أو
سوداء كام يقال عن حرية اإلنسان أمام وجوده وأمام الكون املحيط به،
وعن عته الوثوقية وهشاشة الالوثوقية أو غري املؤكد  l’incertainوبدا
ذلك جليا مثال يف قصة «آه ويف نفسه حياة» وكذلك «أتفه منها حياة»
و«داخل صوريت أتجول» .إذن ميكن أن أقول إ ّن الهاجس الغالب مل ِ
ينف
التطرق إىل جوانب إبداعية بعيدة نوعا ما عن مجرد االلتزام االجتامعي
والوطني أما عن الجاملية يف كتايب فأترك الحكم للقراء والنقاد.
* املثقف الذي ال يتحسس آالم شعبه ال يستحق لقب املثقف كام
يقول «قراميش» .هل ميكن تصنيفك املثقف العضوي؟
 رمبا أفاجئك حني أقول إنني لست غرامشيا ويل انتقادات عديدةعىل فكر غراميش رغم أنني انتميت إىل منظمة الشيوعيني الثوريني التي
كانت يف طليعة من ر ّوجوا لغراميش يف تونس .ال أتبنى تعريف غراميش
للمثقف .فهو مييز بني نوعني من املثقفني املثقف العضوي وهو مثقف
ملتزم ومنخرط يف مؤسسات تابعة لطبقات جديدة تحمل لواء التغيري
والثورة وبني املثقف التقليدي وهو املربوط مبؤسسات بالية تنتمي
إىل املايض .خارج هذين الصنفني ال وجود ملثقف يف منظور غراميش.
وهكذا يصبح املثقف الذي يستحق هذ اللقب هو ذلك املثقف الذي
يريض مواصفات غراميش وتحديده الحزيب للثقافة والبقية ال يستحقون
لقب املثقف .مثقف غراميش متحزب ال مبعنى االنتامء فقط إىل حزب
سيايس ثوري وترك الحرية له يف ما عدا االنتامء يف التفكري واإلبداع خارج
تحديدات حبه وبرامجه بل يجب عىل مثقف غراميش العضوي أن يكون
ملتزما بربنامج حزبه ومنحاز ملعسكر اجتامعي و«ملوقف» و«وجهة نظر»
محددة سلفا .مع بداية القرن الواحد والعرشين تطورت أوضاع سياسية
وحزبية أنتجت عددا كبريا من املثقفني النقديني األحرار واملتقدمني عىل
أحزاب ثورية موروثة عن القرن العرشين قتلتها التحديدات و«القوانني»
واملنطق السلفي تجاه مرجعيات ثابتة ال تتغري .بعد أن مررت بالتجربة
الحزبية وكنت فاعال أساسيا يف بناء منظمة الشيوعيني الثوريني مع ثلة
من رفاقي ،عشت تلك الطفرة الغرامشية وكنت مثاال لالنضباط الحزيب
وااللتزام االيديولوجي والتفكري النمطي الخليق باملثقف العضوي .وأنت
تعرف أن جانبا من مجموعة «هذيان ساعة املعتوه» هي ثورة عىل تلك
النمطية الثورية البائسة التي كرستها الثقافة املاركسية املتكلسة وساهم
غراميش بقسط مه ّم فيها .إ ّن املثقف النقدي هو الذي ينقد بحرية ال
فقط املجتمع والدولة واملقدس واملوروث الحضاري بل حزبه وبقية
األحزاب واملؤسسات الطبقية التي ينحاز إليها دون االلتزام مبا تفرضه
عالقته املرنة ،والتي تراعي حريته لكونها معني إبداعه ،بتلك املؤسسات
التي يجب أن تبقى يف مطلق األحوال خاضعة لنقد املثقف واستقاللية
فكره وأن تتفاعل معه بوصفه مبدعا ال مفرسا ملرشوع حزيب ومربرا له
راسام له معرب السلطة.
* مشاريعك القادمة؟
 أنا بصدد كتابة مجموعة قصصية يف شكل متوالية أو رواية ال أعلمإىل ح ّد اآلن وهي تصور جوانب من حياة املهاجرين .ويل مرشوع كتاب
حول البريوقراطية كرشيحة اجتامعية ودورها يف الثورة يف تعقيداتها
وتناقضاتها .وهو مرشوع مؤجل منذ سنوات ودوما أجد التعلة لقطع
كتابته واالهتامم مبشاريع أخرى لذلك أستحي من ذكره .يف ما عدا
ذلك أجمع شتات نصوص متفرقة رمبا سأنرشها يف أمد منظور ألهميتها
بالنسبة إ ّيل.
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ملف املباراة الفاصلة بني أمل حمام سوسة ونجم
املتلوي على مكتب الوزير
حرض رئيس أمل حامم سوسة قنطاوي النوري اجتامع وزير الشباب والرياضة كامل دقيش عىل
خلفية ترصيحاته بعد قرار لجنة التأديب التابعة لجامعة التونسية لكرة للقدم بإجراء مباراة
فاصلة بني أمل حامم سوسة ونجم املتلوي لتحديد الفريق الذي سيبقى يف الرابطة األوىل.
إثر االحتقان الذي سببه قرار لجنة التأديب بالجامعة التونسية لكرة القدم بني صفوف جامهري
األمل الريايض بحامم سوسة والقايض بإجراء مباراة فاصلة بني األمل ونجم املتلوي لتحديد
الفريق الذي سيضمن البقاء بالرابطة املحرتفة األوىل.
وتبعا للبالغ الذي أصدرته الهيئة املديرة ألمل حامم سوسة اعتربت فيه القرار فاقدا ألي سند
قانوين وبطلب منها ،استقبل وزير الشباب والرياضة كامل دقيش رئيس األمل الريايض بحامم
سوسة النوري القنطاوي بحضور رئيس بلدية حامم سوسة أنيس جغام ورئيس ديوان الوزارة
شكري بن حسن ومدير عام الرياضة منصف شلغاف ومدير الشؤون القانونية شكري حمدة يف
جلسة أكد خاللها الوزير تصدي سلطة اإلرشاف لكل ما ميس باألمن والسلم االجتامعي وفق ما
هو مناط بعهدتها لتسيري مرفق عمومي طبقا للفصلني  3و  29من قانون  1994املتعلق مبامرسة
الرياضة والفصل  9من قانون الهياكل الرياضية لسنة  1995خاصة إذا ثبت وجود تجاوز أو عدم
التزام بتطبيق القانون من قبل الهياكل الرياضية العمومية مع احرتام حدود التدخل السيايس
يف الرياضة وحياد سلطة اإلرشاف.

املدرب راضي الجعايدي يك ّ
ب
ذ
الفرجاني ساسي...
إليه
نسبت
تصريحات
يف نسخة عاملية....
اكتشاف جديد في المنتخب ...

نفى املدرب رايض الجعايدي ،املدرب السابق للرتجي
الريايض الترصيحات التي نُقلت عىل لسانه تحدث
فيها عن تجربته التدريبية مع «شيخ األندية»
التونسية.
وقرر الرتجي ،يوم  8جوان ،إقالة الجعايدي من
تدريب الفريق األول لكرة القدم؛ عقب إقصائه أمام
هالل مساكن يف مسابقة كأس تونس ،بركالت الرتجيح
( ،)5-6إثر نهاية املباراة يف وقتيها الرسمي واإلضايف
بالتعادل .1-1
ثم أعلن الرتجي الريايض ،يوم الخميس  9جوان ،
تعيني نبيل معلول مدربا جديدا للفريق بعد بضع
ساعات من إقالة الجعايدي ..وهذه أي املرة الثالثة التي يتوىل فيها معلول تدريب فريق «باب
سويقة» بعد فرتة أوىل بني عامي  2010و ،2011وثانية بني عامي  2012و.2013
وكذّب الجعايدي ترصيحات تم نرشها يف الفرتة األخرية عرب عدة منصات عربية ومحلية تحدثت عىل
لسانه ،بأنه عرب عن تذمره من مستوى بعض العبي الفريق وانتقد خاللها بعض الفنيني واملحللني
لنتائج الفريق خالل فرتة إرشافه عىل «املكشخة» ،ولكن الجعايدي أكد أن هذه الترصيحات كاذبة
متا ًما ،وأنه مل يدل بأي ترصيحات صحفية منذ خروجه من الرتجي.
وقال الجعايدي «أؤكد أنني مل أجر هذه الحوارات ،وأن كل ما نرشته بعض الصحف ملفق وغري
صحيح ...أحرتم النادي والرئيس والجهاز الفني والالعبني الذين عملوا معي طوال الفرتة التي
أرشفت فيها عىل تدريب الرتجي».
وأضاف« :لقد أرسل يل الكثري من األصدقاء ترصيحات كتبت عىل لساين ،ولكن هذا غري صحيح
ألنني مل أد ِل بأي ترصيح ومل أتكلم قبل القيام بفرتة التقييم الشخيص ،كام أنه ليس من عاديت أبدا
التحدث بالسوء عن النادي أو كل مكونات الفريق».
وختم نجم املنتخب التونيس السابق وبطل أفريقيا  2004حديثه بالقول« :أرجو أن يصل هذا
الكالم للجميع وأعلم أن العديد من األطراف تحاول تشويه صوريت أمام الجامهري ...سأوضح العديد
من األمور عندما أنتهي من فرتة التقييم الذايت».
وكان الجعايدي تسلم يف أوت  ،2021مهمة تدريب الفريق ،خلفا للمدرب معني الشعباين صاحب
النجاحات الكبرية مع الفريق ،والذي أُقيل بسبب اإلقصاء من نصف نهايئ دوري أبطال أفريقيا أمام
األهيل املرصي ( 0-3مبجموع املباراتني) ،وإحصائياً ،قاد الجعايدي فريق الرتجي يف  34مباراة يف
كل املسابقات ،نجح يف تحقيق الفوز يف  19مناسبة ،وتعادل يف  10مباريات ،وتعرض للهزمية يف .5

أحيانا نحتاج إعادة اكتشاف انفسنا ...وأحيانا نظل لسنوات
طويلة تختفي بداخلنا عجائب ال ننتبه إليها ...وأحيانا نرص عىل
إعادة بناء أنفسنا كام تريد ال كام تتقاذفنا االقدار ...يف املنتخب
الوطني اكتشاف جديد ...الفرجاين سايس ...أقوى اكتشاف...
فرجاين آخر ...العب وسط دفاعي من أقوى ما يكون ...حضور
بدين وذهني وال أقوى ...تركيز تام ال يرتك ال شاردة وال واردة...
«فكاك» عنيد ومرامدي ورشس ال يتنازل عن كرته ويحافظ
عليها ...متوازن يف ادواره الدفاعية والهجومية والهدف الثاين ضد اليابان يختزل كل هذا ...يقطع كرة ويندفع إىل األمام
ليكون يف استقبالها كقلب هجوم رصيح ويسجل الهدف ...قبلها كان يتحول اىل صانع ألعاب يبحث عن رضبة املدافعني
يف الظهر ...حقيقية اكتشاف جديد يف املنتخب اسمه الفرجاين سايس ...العب مبواصفات عاملية ...واختياره كأفضل
العب يف الدورة استحقاق وعن جدارة ...بسم الله وما شاء الله وريب يبقي عليه السرت...
* رياض

عمار السويح يقود شبيبة القبائل
لضمان مقعد يف دوري أبطال إفريقيا
حسم التعادل السلبي لقاء شبيبة القبائل
ومضيفه نادي العربة إثر الجولة 34
والختامية للبطولة الجزائرية لينجح أبناء
املدرب عامر السويح يف التأهل لدوري
أبطال إفريقيا العام القادم بعد إنهاء
الدوري يف املركز الثاين برصيد  61نقطة
مسجال  40هدفا مع قبول  20هدف.
يُذكر أن شباب بلوزداد حسم اللقب قبل
نهاية الدوري برصيد  70نقطة.
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رياضة

في بدعة جديدة لجامعة الكرة

إجراء مباراة فاصلة بني أمل حمام سوسة ونجم
املتلوي دون سند قانوني
تعليقا عىل قرار لجنة األخالقيات بالجامعة التونسية لكرة القدم:
إن إجراء مباراة فاصلة بني أمل حامم سوسة ونجم املتلوي قرار دون سند
قانوين ميثل استهتارا بالترشيعات الرياضية.
فضيحة جديدة تنضاف إىل سجل الجامعة التونسية لكرة القدم
وديكتاتورها وديع الجريء املثخنة بالتجاوزات والخروقات والعبث
والتدليس ،وهو من جنس القرارات املسقطة والهجينة واملش ّوهة والتي
تعترب تعسفا واضحا عىل املنظومة القانونية املختلة بطبعها.
ملاذا تحركت لجنة التأديب يف هذا امللف دون سواه وبصورة استعجالية٬
وأين القرارات يف واقعة رادس واملحمدية؟ أين الرصامة يف فضيحة
بنقردان والشبيبة القريوانية؟ وأين وأين وأين ،باعتبار تعدد القرائن؟
وعىل أي أساس يجرب أمل حامم سوسة الذي ضمن بقاءه بصفة رسمية
عىل خوض لقاء فاصل؟ عىل أي سند وقع االعتامد الستنباط هذا القرار
املجحف وغري األخالقي؟ ثم ما هي اآلثار التي ميكن أن ترتتب عن هذه

املهزلة عىل بقية الفرق ،الرتجي الجرجييس واألوملبي الباجي؟ فأمل حامم
سوسة التي تريد الجامعة إكراهه تحت مس ّمى االستحقاق الريايض عىل
لعب مباراة فاصلة أنهى دورة البالي آوت متصدرا للمجموعة التي فيها
باجة واملتلوي وجرجيس؟!
وبأي منطق يتم معاقبة مدافع وحارس مرمى جرجيس مقابل التغايض
عن اللقطة التي دنس بها حارس املنستري البشري بن سعيد رشف الكرة
التونسية يف لقاء جرجيس؟ أمل يفتح هذا الحارس شوار َع يف مرماه وسمح
ملهاجم جرجيس بالتسجيل حتى تنحدر الشابة للقسم الثاين؟
أليست هذه اللقطة الفاضحة من الحارس بن سعيد من نفس الجنس
اوافضع هونفسه ولكن التعاطي مع الحالتني هو الذي يدعو إىل
العجب؟ فحارس جرجيس يعاقب بـ  5سنوات وبشري بن سعيد يكافئه
وديع الجريء بالدعوة لحراسة مرمى املنتخب؟ ث ّم إذا افرتضنا أن هذا
القرار هو إقرار ضمني بوجود تالعب يف نتيجة مباراة جرجيس وحامم

سوسة فأي قانون يفرض تنظيم مباراة فاصلة بني املستفيد من التالعب
رضر منه؟! إنّه فقط قانون وديع ومن اعتصم به ال يضيع...
واملت ّ
هذا القرار املهزلة يُثبت مرة أخرى أن االستحقاق الريايض والرشعية
القانونية واألخالقية هي آخر هموم هذه الجامعة التي استحكمت
مبفاصل كرة القدم التونسية واغتصبتها مرارا وتكرارا إىل أن حولتها إىل
مجرد نزوة.

معطي الدخلي رئيس لجنة تأديب الجامعة يرفع الحرج عنه
اختار رئيس لجنة التأديب معطي الدخيل الظهور يف قناة حليفة للمكتب الجامعي للدفاع عن القرار املهزلة الذي اتخذته بخصوص ملف
التالعب بالنتائج يف البالي آوت .وكانت حجج الدخيل ضعيفة وغري مقنعة حيث ظهر عليه االرتباك أمام بعض األسئلة الجريئة من الحارضين
يف األستوديو الذين اختاروا التمرد عىل توجه الربنامج وهو ما يوحي بأن القرار اتخذ من أجل إسكات الرأي العام وذهبت ضحيته فرق ليس
لها وزن أو ثقل كبري يف البالد .ولسائل أن يتساءل هل كان الدخيل قادرا عىل اتخاذ قرار مشابه لو تعلق األمر بأحد الفرق الكربى ،اإلجابة اكيد
ستكون ال بحكم أن الهياكل تتعامل مبنطق شوف الوجوه وفرق الكسكيس .وتباهى األستاذ الدخيل بأنه مرتاح الضمري والغريب يف األمر أن
ال أحد من الحارضين تط ّرق إىل مسألة ملف رئيس النادي اإلفريقي الذي بقي أسابيع عديدة بني رفوف الجامعة وهو ما تسبب يف األحداث
التي نعرفها.

هيئة ترجي جرجيس

اعرتاف رئيس لجنة التأديب بنزاهتنا ال يعني شيئا
أصدرت إدارة ترجي جرجيس ،يوم أمس األربعاء 15
جوان  ،2022بالغا انتقدت فيه كل قرارات اللجنة
الوطنية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة
التونسية لكرة القدم .كام أكدت رفضها القطعي
واملبديئ لقرار اللجنة الوطنية للتأديب الصادر بتاريخ
 10جوان الحايل لفقدانه ألي سند قانوين.
وتجدر اإلشارة ان لجنة التأديب قد قضت بربمجة
مباراة فاصلة بني أمل حامم سوسة ونجم املتلوي ملعرفة
الفريق الذي سريافق فريق جرجيس إىل الدرجة الثانية
باالضافة اىل معاقبة العبي ترجي جرجيس حسام حسن
رمضان والحارس وائل الكردي بتجميد نشاطهام لخمس
سنوات مع غرامة  50ألف دينار لكل منهام.
ويف ما ييل نص البالغ الصادر عن هيئة العكارة:
تبعا لتواصل حالة االحتقان وعدم الرىض لدى جامهري
الرتجي الجرجييس داخل وخارج تونس وإثر الظهور
اإلعالمي األخري لرئيس اللجنة الوطنية للتأديب والروح
الرياضية بالجامعة التونسية لكرة القدم بأحد الربامج
الرياضية يهم الهيئة املديرة للرتجي الجرجييس التأكيد
عىل ما ييل:
* رفضها القطعي واملبديئ لقرار اللجنة الوطنية للتأديب
والروح الرياضية بتاريخ  10جوان  2022لفقدانه ألي

سند قانوين.
* كان لزاما ومن األخالق وتجنبا لتضارب املصالح أن
يطعن السيد معطي الدخيل ،رئيس اللجنة ،يف شخصه
ويفوض من ينوبه للنظر يف قضية الحال مبا أن فريقه
املفضل والذي كان قاب قوسني أو أدىن من تر ّؤسه
متداخل يف جوهر املشكل ث ّم أن تدوينة التهنئة له،
مبناسبة ضامن بقائه يف الرابطة املحرتفة األوىل ،حتى
وإن مسحها من حسابه الخاص بالفيسبوك فإنها يف
الحفظ والصون.
* اعرتاف رئيس لجنة التأديب والروح الرياضية بنزاهة
فريقنا ال يعني لنا شيئا فهذا يعرفه الرأي العام الريايض
يف تونس منذ سنة  1934ونحن واثقون من أنفسنا
ومن نزاهة العبينا ولسنا يف حاجة إىل شهادته املمزوجة
مبغالطات بخصوص اعرتافات غري موجودة أصال وتهم
وهمية لالعبني اثنني غاية يف الخلق واألخالق.
* رضورة التزام أعضاء اللجان املختصة لجامعة كرة
القدم الحيادية املطلوبة واالبتعاد عن سياسة املحاباة
والرتضيات واالجتهادات غري املبنية عىل أي أسس
قانونية والتي ال ميكن إلاّ أن تعمق الشعور بالضيم
والحيف لدى الجامهري الرياضية وهو ما ميكن أن يهدد
السلم االجتامعي يف عديد الجهات.

* مراسلتها للجامعة التونسية لكرة القدم ،وللجنة
التأديب والروح الرياضية ،وللمرة الثانية ،قصد
الحصول عىل حيثيات وتعليل قرار اللجنة الستكامل
ملف االستئناف الذي ما زال يف طور اإلعداد علام أن
تاريخ املراسلة األوىل يعود لصبيحة يوم السبت 11
جوان  2022أي مبارشة بعد التوصل بالقرار عىل عكس
ما رصح به رئيس اللجنة الوطنية للتأديب والروح
الرياضية.
* مراسلتها للجامعة التونسية لكرة القدم وللجنة
األخالقيات التابعة لها لفتح بحث معمق يف أطوار
ومالبسات وشبهة التالعب بنتيجة مقابلة نجم املتلوي
واألوملبي الباجي وموافاة الرأي العام الريايض بنتائج
التحقيقات بنفس الرسعة التي ت ّم بها تناول مقابلة
الرتجي الجرجييس وأمل حامم سوسة والتي أكد يف
خصوصها رئيس اللجنة الوطنية للتأديب والروح
الرياضية يف آخر ظهور تلفزي له عدم وجود أي شبهة
تالعب بنتيجتها.
 حرصها الثابت للدفاع عىل حقوق ومصالح الرتجيالريايض الجرجييس بكل الطرق والسبل التي يكفلها
القانون.

نجم املتلو ي
يرفض الحلول
الرتقيعية
أصدر النجم الريايض باملتلوي بالغا بعد
قرارات لجنة األخالقيات ولجنة التأديب
للجامعة التونسية لكرة القدم أكد فيه أ ّن
الفريق ليس طرفا يف اي نزاع مع اي فريق
أو اي هيكل ويرفض الحلول الرتقيعية
الساعية الرضاء أطراف عىل حساب أخرى.
تبعا للقرار الصادر عن اللجنة الوطنية
للتأديب والروح الرياضية بتاريخ 10جوان
 2022والقايض باجراء مقابلة فاصلة بني
النجم الريايض باملتلوي واألمل الريايض
بحامم سوسة عىل ملعب محايد وبدون
حضور جمهور وباستعامل تقنية فيديو
الحكم املساعد  ،VARيهم الهيئة املديرة
لفريق النجم الريايض باملتلوي أن توضح:
 أوال  :أنها ليست طرفا يف اي نزاع مع ايفريق أو اي هيكل وأنها الضحية األساسية
يف كل األزمة القامئة.
ثانيا :تشبثها باملسار القانوين ورفضهاللحلول الرتقيعية الساعية الرضاء أطراف
عىل حساب أخرى .ورفضها ملآالت القرار
الذي ال ينصف فريقها.
 ثالثا :انها ستدافع عن حقوق الفريقوجامهريه بكل السبل القانونية مبا فيها
التدرج يف كل درجات التقايض املحلية
والدولية.
هذا وال يفوت الهيئة املديرة للفريق أن
تشكر كل جامهري نجم املتلوي وتدعوهم
إىل مواصلة االلتفاف حول فريقهم والدفاع
عن حقوقه بكل السبل املرشوعة.
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الجولة الثامنة لمرحلة البالي اوف للبطولة

ن

اليابا
دورة
يف
مهمة
مكاسب
حقق
التونسي
الوطني
املنتخب
دربي العاصمة قد
يحسم أمر التتوي ج

تدور يومي السبت و االحد  18و  19جوان الجاري مباريات الجولة
الثامنة من مرحلة البالي اوف يف البطولة وفق الربنامج التايل :

السبت  18جوان 2022

الساعة 17
ملعب مصطفى بن جنات:
االتحاد املنستريي  -النجم الساحيل

االحد  19جوان 2022

الساعة 17
ملعب حامدي العقريب برادس
الرتجي الريايض  -النادي االفريقي
ملعب الطيب املهريي بصفاقس
اتحاد بن قردان  -النادي الصفاقيس

تُوج منتخب تونس لكرة القدم بلقب بطولة كأس كريين الدولية
الودية يف اليابان ،بعد الفوز يف الدور النهايئ عىل البلد املنظم ،منتخب
الساموراي ،بثالثة أهداف دون رد ،ليحقق نسور قرطاج  5مكاسب مهمة
قبل أشهر قليلة من بطولة كأس العامل .2022
متكن منتخب تونس من فرض أسلوبه يف هذه الدورة ،ونجح يف الفوز
عىل منتخب تشييل بهدفني دون رد ،وعىل اليابان بثالثية نظيفة ،ليوجه
زمالء املساكني رسالة مبارشة إىل الدمنارك وفرنسا قبل مواجهتهام يف
كأس العامل ،بعدما صنفت الصحف العاملية منتخب تونس كأضعف
فريق يف املجموعة الرابعة.

العبون يكسبون الرهان:

نجح عدد من الالعبني يف تقديم أوراق اعتامدهم خالل دورة اليابان،
مثل الحارس أمين دحامن ،والظهري األيرس عيل العابدي ،والعب خط
الوسط ،أنيس بن سليامن ،واملهاجم عصام الجبايل ،ما سيشعل املنافسة
عىل املقاعد يف التشكيلة األساسية مستقبالً.

القادري يسكت المنتقدين:

ميكن القول إن املدير الفني جالل القادري كسب الرهان ،وأثبت

للجميع أنه يستحق قيادة املنتخب التونيس يف بطولة كأس العامل ،بعدما
تعرض لحملة تشكيك يف قدراته عند التعادل سلباً مع منتخب بوتسوانا
الضعيف ،قبل  10أيام ،ضمن تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا ،ساحل
العاج .2023

دفاع صلب ومتماسك:

مل تقبل شباك املنتخب التونيس أي هدف خالل املباريات الـ  6التي
قادها القادري إىل حد اآلن ،ومل يخرس منتخب نسور قرطاج يف أية
مواجهة منذ وصول مدربهم الجديد ،الذي نجح يف ضامن استقرار خط
الدفاع وإكساء طابع اللعب بأسلوب هجومي جميل جدا ً ،أقنع الجامهري
وكل املتابعني.

بطولة «كريين» تحسم
الجدل يف مستقبل
جالل القادري

جائزة مالية مهمّة:

من املكاسب األخرى التي جناها املنتخب التونيس يف دورة اليابان،
الجائزة املالية التي تق َّدر بـ  250ألف دوالر ،وقد كانت سعادة الالعبني
باملكافأة كبرية جدا ً عند إقامة مراسم التتويج ،وتعترب الجائزة مستحقة
لالعبني الذين خاضوا  4مباريات يف ظرف  12يوماً.

الدولي السابق طارق ذياب

اتركوا جالل القادري يعمل
كشف أسطورة كرة القدم التونسية ،طارق ذياب عن رس العالقة القوية التي تربطه
باملدرب عبد املجيد الشتايل ،مدرب املنتخب خالل مونديال .1978
وأكد صاحب الكرة الذهبية األفريقية الوحيدة يف رصيد تونس ،أن الشتايل يعترب مدرباً
سابقاً لعرصه وكان يثق كثريا يف قدراته وتربطهام عالقة إنسانية قوية ،وهو مم ّنت له لكل
ما قدمه لكرة القدم التونسية.
وتحدث طارق ذياب عن بعض التفاصيل التي تهم عمله محلالً يف قنوات «يب إن سبورتس»
القطرية ،مشريا ً إىل أن أنه يعمل يف إطار عائيل وال توجد قيود عىل الترصيحات ،وأنه ال
يتواىن عن انتقاد منتخب قطر أو باريس سان جريمان يف كل مرة يتطلب فيها الوضع ذلك.
كام تطرق العب الرتجي الريايض سابقاً ،إىل أزمات كرة القدم التونسية وما تعانيه يف
السنوات األخرية.
ودافع طارق ذياب عن املدرب جالل القادري ،مشريا ً إىل أنه يستحق فرصة كاملة مع
املنتخب ،وأن سياسة تغيري املدربني مل تعط إضافة يف السنوات املاضية.

نجح املدرب جالل القادري يف قيادة املنتخب إىل التتويج بلقب دورة
كريين الدولية الودية ،وذلك بعد الفوز يف املباراة النهائية عىل البلد
املنظم اليابان بثالثة أهداف نظيفة يف املباراة التي أقيمت ظهر الثالثاء.
وكشف مصدر مسؤول من الجامعة التونسية لكرة القدم ،أ ّن الفوز
بلقب الدورة يعني آلياً بقاء املدرب جالل القادري يف مهامه ،ليكون
املدرب العريب الوحيد يف بطولة كأس العامل لكرة القدم .2022
واعرتف املصدر نفسه أن القادري كسب الرهان ،وأنهى الجدل حول
مستقبله مع نسور قرطاج ،إذ كانت دورة اليابان حاسمة لتحديد مصري
الجهاز الفني ،تزامناً مع األصوات امل ُطالبة بالتعاقد مع مدرب عاملي
لقيادة الفريق يف املونديال القطري.
وقاد القادري منتخب تونس يف  6مباريات حتى اآلن وحقق خاللها 4
انتصارات ضد مايل وغينيا االستوائية وتشييل واليابان ،وتعادل مرتني
تحديدا ً ضد مايل وبوتسوانا ،من دون أن تهت ّز شباك منتخب تونس
بأي هدف.

