
 

 

 

 

 

 

 السيد رئيس الحكومة الموقر 

 تحية وبعد 

أن اإلدارة التونسة  والمؤسسات العمومية قد انخرطت  فعليا في  تجسيم   كان يفترض فيه في الوقت الذي 

مفهوم الثورة برفع القيود وفتح األبواب  لمساعدة ذوي العزم الصادق للقيام باالستثمارات لتحقيق الكرامة  

ألبناء شعبنا  وفي الوقت التي تعددت فيه األصوات المنادية  للتشجيع على االستثمار في والحرية والعدالة 

كل المجاالت لتحقيق تلك األهداف في ذات الوقت تنطلق بعض األصوات وتمارس الضغوطات إلفشال 

 اشهر من 9مشروع  يمكن ا ن نطلق  عليه اسم اول رضيع الثورة النه  بعث الى الوجود   فعليا بعد 

مليون دينار وهي شركة  الخطوط  011اإلعالن على فكرته اثر الثورة  بتمويل ذاتي خاص  تجاوز 

الجوية  سيفاكس التي ستنطلق فعليا في العمل خالل االسبوع القادم بعد ان اشترت طائرتين وقامت 

 .موظفا 051بانتداب 

وضعية غريبة في أطوارها     سيدي  رئيس الحكومة     بهذه المقدمة  أردت ان أضع  بين أيديكم 

وإبعادها  فقد صدرت في المدة األخيرة  عن نقابة الخطوط التونسية مواقف رسمية  دعت فيها اإلدارة إلى 

التراجع على االتفاق المبرم مع سيفاكس للطيران   وهو عقد التعهد  المعروف باللغة االنقليزية 

HANDLING س قرطاج الدولي  معللة موقفها  بان هذ الشركة لطائرات الشركة الجديدة  في مطار تون

التي اختارت مطار صفاقس قاعدة لها  ستنافس الناقلة الوطنية على خط تونس باريس مما قد يتسبب في 

خسائر مادية للشركة الوطنية  ويبدو ان إدارة الخطوط التونسية أذعنت لهذه الضغوط و تخلت على اتفاقها 

تسبقة مالية باعتبار ان مثل هذه الخدمات ستنجي منها الخطوط التونسية مع الشركة رغم حصولها على 

 . ماليين دينار سنويا 7و 5مابين 

 سيدي رئيس الوزراء  

ماليين  3ألف مسافر سنويا ان تسبب لناقلة وطنية تؤمن نقل  51ال يمكن لشركة ستعمل على تامين 

مائة  خسائر هائلة قد تأثر على توازناتها المالية  بال 1.5مسافر اي ان النسبة ال تتجاوز في كل الحاالت 

علما وان الناقلة الوطنية ستكون مجبرة على تامين تلك الخدمات الى الشركات االجنية العاملة على  ذلك 

الخط وخاصة وان هناك ثالث شركات جديدة  ستشرع في االستغالل المطار  خالل األشهر القليلة القادمة 

ماذا تفعل  3103موقف الخطوط التونسية  هذا اوال وعند فتح السماء التونسي سنة  وساعتها ماذا سيكون

 آنذاك  شركتنا الوطنية  مع االشارة الى ان  هذه االخيرة تؤمن رحالتها  الى مطار اورلي بينما الشركة 

 .الحديثة الى مطار رواسي شارل ديغول

 



 

 

 

 

 

 

 ية الرافض لتمتيع الشركة الجديدة  بتفاضلية عقد التامين لطائرتيها لئن يمكن تفهم موقف الخطوط التونس

حتى تتحصل على بعض االمتيازات  فان موقف النقابة واالدارة  الحالي الرافض  القيام بهذه الخدمات 

 .ر إعدام ضد هذه الشركة الوليدة اليمكن تبريره بالمرة وهو قد يكون قرا 

قانوني او اقتصادي  هو قرار ضد شركة رمز هي رمز الكرامة ورمز  هذا القرار الذي ليس له إي سند 

 التحدي و رمز الوثوق في المستقبل  وهي ايضا رمز لجهة بأكملها هي جهة صفاقس فاالحتفال بانطالق 

الشركة كان عرسا خرجت فيه الجماهير باالالف  النه اعاد البناء صفاقس االمل المفقود    و هذه 

رمز للقطع مع ماضي تريد صفاقس ان تنساه ماض مليئ باإلقصاء والتهميش  وضرب  المؤسسة الجديدة 

كل المبادرات  الخاصة وتقليص االستثمار العمومي  مما جعلها تتخبط في مشاكل عديدة متنوعة لعلكم 

 تعرفتم على البعض منها 

ى في  صفاقس   التي يري بعيدا على النعرات الجهوية فان التاخير الحاصل في تنفيذ برامج تنموية كبر

ابنائها  ان الوضع لم يتغير بعد تواتر الحديث عن تقليص كبير في ميزانية التنمية المخصصة لهذه الجهة 

ولد شعورا باالحباط نعمل جاهدين على تبديده فجاء موقف  الخطوط التونسية  ليؤكد ان محاوالت تركيع 

وطنية لم تغير في سياساتها مع هذه الجهة  وهو شيئ هذه الجهة مازالت متواصلة وان بعض المؤسسات ال

اليمكن السكوت عنه ولهذا جاءت رسالتي هذه اليكم   للتدخل العاجل من اجل التأكيد ان صفاقس ستعرف 

 مثل بقية مناطق الجمهورية اإلنصاف والعدل واالهتمام  من خالل  تنفيذ العقد مع شركة طيران سيفاكس 

 

ية من خالل العمل  والمبادرة واالبداع تتطلع  بكل قوة الى موقف السلط صفاقس التي تتنفس الحر

المركزية  حتى تتأكد ان هذه الحكومة الشرعية لن تسلك نفس سلوك النظام البائد تجاهها  وهي تتطلع 

ايضا للقطع مع سياسات التهميش واإلقصاء وهي تتطلع الى مساعدتها على تطوير قدرات أبنائها من 

مارات في البنى التحتية حتى يتمكنوا من خلق الثروة  لتعم على ابنائها وابناء المناطق المحيطة خالل استث

وابناء كل الوطن    بمثل هذه القرارات تواصل صفاقس مساهمتها الفاعلة وبدونها تعود الى نقطة الصفر 

 جانفي أخرجتها من الصفر وعلمتها كيف تناضل من اجل تونس  01ولكن ثورة 

 

 ضاء اإلم

 النائب 

 جالل بوزيد 

 



 

 

 

 

 

 


