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بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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أقامت  بينكم  المرأة  وهذه 
الدليل أكثر من السابق على أنّها 
وهؤالء  الكفاح،  ميدان  دخلت 
وقدماء  والمتوظفون  العّمال 
المحاربين قد كافحوا االضطهاد، 

وهؤالء المثقفون التونسيون قد انضموا لالتحاد.

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

أزمة الكورونا وجشع رأس المال

* يريدون سوق العمّال إىل مذبح الرّبح
* مساهماتهم الهزيلة لم تتجاوز الـ 100 مليار ويريدون فتح البالد ألتون الفيروس!

السيد محمد الحبيب الكشو 
وزير الشؤون االجتماعية في حوار خاص مع »الشعب«:

قرار رفع الحجر الصحي 
قرار سيادي بامتياز، 
وهاجسنا هو صحة 

وحياة التونسيني 
وال شيء غريهما

يستهترون باألرواح وقد ينسفون الجهد الوطني:

ضغوطات لرفع الحجر 
الصحي ودفع البالد 

نحو املجهول

اعتقال نقابييْن وعونيْن بقطاع الصحة في صفاقس:

ملفّ مسيّسٌ من قِبَِل أعداء 
الدولة والحرية هدفه بّث البلبلة 

يف وقت دقيق تعيشه البالد

في لقاء األخ نور الدين الطبوبي
 بالسيدين ماجول ووزير الشؤون االجتماعية 

اتفاق لخالص أجور شهر 
أفريل يف القطاع الخاص 
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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الحدثنقابة

يوسف الوسالتي

يهم العمال المعنيين باإلجراءات االستثنائية في القطاع الخاص:

صرف أجرة شهر أفريل كاملة بمساعدة ظرفية بـ 200 د من الدولة
تسوية وضعية العمال غير المصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

بيان املكتب التنفيذي الوطني لالتحاد العام التونسي للشغل  

العام  االمني  الطبويب  الدين  نور  االخ  أبرم 
لالتحاد العام التونيس للشغل والسيد سمري 
للصناعة  التونيس  االتحاد  رئيس  ماجول 
بشأن  اتفاقا  التقليدية  والصناعات  والتجارة 

أجور شهر أفريل لعامل القطاع الخاص.
أمس  أول  انعقدت  جلسة  خالل  ذلك  كان 
االجتامعية  الشؤون  وزارة  مبقر  الثالثاء 
بإرشاف الوزير السيد محمد الحبيب الكشو.
العامل  خالص  يف  للنظر  ُخّصصت  الجلسة 
والظرفية  االستثنائية  باإلجراءات  املعنيني 
الحكومة  رئيس  مبرسوم  عليها  املنصوص 
واإلحاطة  املؤسسات  مبرافقة  املتعلق 

بأجرائها.

ونّص االتفاق عىل متكني العامل من أجورهم 
عىل   ،2020 افريل  شهر  إىل  بالنسبة  كاملة 
املساعدة  بعنوان  دينار   200 رصف  اساس 
ترصفها  االجرة  وبقية  الظرفية  االستثنائية 

املؤسسة املشّغلة.
االجتامعية  االطراف  بني  االتفاق  تم  كام 
عىل امكانية ان يرّصح املؤجر بأجور عملته 
لدى  سابقا  بهم  مرّصح  يكونوا  مل  الذين 
يف  االجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق 
التنفيذ  حيز  االتفاق  دخول  من  شهر  اجل 
وتسجيل  االنخراط  مفعول  يرسي  ان  عىل 

األُجراء من تاريخه.
* صربي الزغيدي

اجتمع املكتب التنفيذي الوطني لالتحاد العام التونيس 
للشغل اليوم 13 أفريل 2020 باملقر املركزي وتدارس 
وتبعاته  الوبايئ  الوضع  وبالخصوص  العام  الوضع 
والوطني  النقايب  العام  الرأي  إىل  ويتوّجه  االجتامعية، 

مبا ييل:
1. يجّدد تثمينه لجهود الصّف األّول بكّل مكّوناته من 
أجل مجابهة وباء الكورونا ويؤكّد عىل وجوب مواصلة 
اتباع ما تصدره هياكل الصحة العمومية من قرارات مبا 
فيها احرتام الحجر العام وتوفري كل مستلزمات الوقاية 
للذين أجربتهم أنشطتهم الحياتية عىل مواصلة العمل.

2. يثّمن انخراط الهياكل النقابية القطاعية والجهوية 
ملجابهة  واملدنية  الرسمية  اللجان  جهود  معاضدة  يف 
ضمن  ذلك  مواصلة  إىل  ويدعوهم  الكورونا  وباء 

مبادرات فاعلة تخدم مصلحة شعبنا.
بها  أدىل  التي  االستفزازية  الترصيحات  كّل  يدين   .3
بعض أصحاب املؤّسسات الصناعية والصحية الخاّصة 
تجاه املوظّفني والعاّمل وعموم التونسيات والتونسيني 
والتي تؤكّد غربة هؤالء وبعدهم عن الوعي باملصلحة 
الجهود  تكاتف  إىل  أحوج  فيه  البالد  وقت  يف  العاّمة 

وتقاسم التضحيات.
الذي  الهّش  الوضع  إزاء  الشديد  قلقه  عن  يعرب   .4
بظروف  تعلّق  ما  سواء  الخاص  القطاع  عاّمل  يعيشه 
أجورهم،  بخصوص  أو  سالمتهم  بضامن  أو  عملهم 

عىل  وعمله  املؤّسسات  دميومة  عىل  حرصه  وبقدر 
وجوب  عىل  يؤكّد  فإنّه  الحالية،  األزمة  من  خروجها 
يف  املساهمة  إىل  الدولة  ويدعو  العامل  أجور  ضامن 
ذلك مبا يخّفف األعباء عن العاّمل ويحّد من بطالتهم، 
املعنية  غري  املؤّسسات  احرتام  بوجوب  يذكّر  كام 
بالنشاط الحيايت لقرار الحجر العام، كام ينبّه إىل تجّنب 
أن يكون قرار رفع الحجر العام خاضعا للضغوط وأن 
مع رضورة  املختّصة  الصحية  الهياكل  رأي  فقط  يتّبع 
الصّحية، من  إليه، إن فرضته األوضاع  اإلعداد مسبقا 
والحامية  والتوقّي  التدّرج  حيث  من  النواح  جميع 

والضامنات االجتامعية.
5. يعرّب عن رفضه ملا ورد مبنشور وزارة املالية الخاص 
العمومية  املصاريف  عىل  بالضغط  عليه  اصطلح  مبا 
املكتسبة  الحقوق  احرتام  وجوب  مؤكّدا  والتأجري، 
من  العام  القطاع  وألعوان  العموميني  للموظّفني 

ويطالب الحكومة بسحب هذا املنشور.
االنعقاد  إىل  باالتحاد  الخاص  القطاع  يدعو مجمع   .6
االجتامعي  للوضع  االستعجالية  للمتابعة  الثالثاء  غدا 
يف القطاع الخاص تحضريًا لجلسة طلبها االتحاد العام 
التونيس للشغل مع االتحاد التونيس للصناعة والتجارة 
يف  االجتامعية  الشؤون  ووزارة  التقليدية  والصناعات 

الغرض.
باألخ  ممثال  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يشارك   .7

وزارة  مع  الثالثية  اللجنة  يف  البوغديري  عيل  محمد 
ملتابعة  والتجارة  الصناعة  واتحاد  االجتامعية  الشؤون 
لدعم  مقاييس  الخاص ألجل وضع  القطاع  الوضع يف 
العامل،  أجور  التي متّر بصعوبات وضامن  املؤسسات 

وينتظر استئناف نشاطها يف االتجاه نفسه.
8. كام يشارك االتحاد العام التونيس للشغل يف لجنة 
الكريم  عبد  باألخ  ممثال   1818 صندوق  يف  الترصّف 
وأوجه  الصندوق  موارد  كشف  يف  نظرت  وقد  جراد 
وباء  مجابهة  جهود  دعم  إىل  أساسا  واملوجهة  رصفها 
وجه  عىل  العمومية  املستشفيات  ودعم  الكورونا 

التحديد.
خّريجي  ملّف  الوطني  التنفيذي  املكتب  وتدارس   .9
وضعيتهم  تسوية  إىل  ودعا  والتعليم  الرتبية  معاهد 
تاريخ  من  بداية  أجورهم  وخالص   22 الفصل  وفق 

مبارشتهم.
اللقاء  الوطني من خالل  التنفيذي  املكتب  وأكد   .10
الذي جمع رئيس الحكومة باألمني العام عىل هشاشة 
وضع  ورضورة  الترشيعات  ونقص  االجتامعي  الوضع 
اسرتاتيجية اجتامعية مستقبلية لتحقيق أكرث ما ميكن 
من العدالة االجتامعية والجبائية وإنصاف فئات كثرية 

من املجتمع التونيس.
* األمني العام 
نورالدين الطبّويب

تتضاعف الضغوطات وتتّخذ بتواصل أزمة الكورونا 
من  البالد  فتح  نحو  الدفع  أجل  من  تصاعديا  منحى 
جديد أمام عجلة االنتاج واملرور من اسرتاتيجية التوقّي 
والحذر ضّد وباء كورونا إىل اسرتاتيجية مناعة القطيع 
أو  أي جدوى  تثبت  ومل  األنظمة  بعض  بارشتها  التي 

فاعلية.
ويبدو أّن بالدنا أمام خيارين ال ثالث لهام يف مواجهة 
سياسة  مواصلة  يف  األّول  الخيار  ويتمثّل  األزمة  هذه 
السياسة  هذه  تبعات  وتحّمل  العام  الصّحي  الحجر 
االقتصادي  املستوى  عىل  انعكاساتها  وامتصاص 

واالجتامعي.
الرأساملية  للخيارات  الرضوخ  فهو  الثاين  الخيار  أّما 
املتوّحشة التي تربز من حني إىل آخر يف شكل ترسيبات 

محتشمة حينا وترصيحات فاضحة حينا آخر.

على مذبح الربح
يف تونس كام يف عديد بلدان العامل ظهرت النزاعات 
الرأساملية املتوحشة التي تدعو إىل عدم التوقف عن 
االنتاج ألّن ذلك سيدخل البالد الحقا يف أزمة اقتصادية 

خانقة.
الواليات  الرأساميل خصوصا يف  التطرّف  وظهر هذا 
املتحدة األمريكية وانڤلرتا وايطاليا واسبانيا وأّدى هذا 
األمر إىل اصابة مئات اآلالف يوميا واألرقام مرشحة اىل 
االرتفاع خاّصة مع بيانات منظمة الصّحة العاملية التي 
تعترب أّن الوباء مل يصل إىل ذروته بعُد يف اشارة واضحة 

إىل أّن القادم أعظم.
ويف تونس مل تشّذ بعض األطراف عن اتباع فلسفة 
دعا  إذ  الوباء  مع  التعاطي  يف  املتوّحشة  الربجوازية 
رئيس مجمع »كوناكت« إىل ايقاف رصف أجور العاّمل 

باعتبارهم ال يعملون.
إّن الحكومات االيطالية واالسبانية واألمريكية أساًسا 
مل توقف نشاط القطاعات االنتاجية غري الرضورية االّ 
بصورة متأّخرة حينام رضب الوباء عرشات آالف العاّمل 
واملوظفني، وعرّضت ببحثها عن الربح والربح األقىص 
الّداهم.  الخطر  إىل  وعائالتهّن  النساء  ماليني  حياة 
وقّدمتهم  بالعاّمل  ضّحت  الدول  هذه  فإّن  وبكلمة 
قرابني عىل مذبح الّربح. ويف السياق ذاته يدعو رجال 
الصحي  الحجر  إيقاف  إىل  الحكومة  تونسيون  أعامل 
والعودة إىل اإلنتاج خوفا من انهيار االقتصاد وهو أمر 

مشكوك يف صحته.

وكالء شركات أم وكالء الموت
وسط  عامليا  األزمة  تتسارع  العام  السياق  هذا  يف 
غموض حول مآالت الوباء لتطرح عديد األسئلة دون 

أن تلقى جوابا. متى سينتهي هذا الوباء؟
هناك  ستكون  هل  لقاًحا؟  له  البرشية  ستجد  متى 

موجة وبائية ثانية للفريوس؟
وسط هذه العتمة يربز الرأسامل الطفييل رأس املال 
املرتبط بالرشكات العاملية ليقّدم حلوله السحرية التي 
للزيت يف فتيل األزمة  ال تعدو أن تكون سوى صّب 
بآالف  وفتكه  الفريوس  انتشار  بفعل  أصال  املشتعل 

الناس.
قيمة  أدىن  تعطي  ال  املتوّحشة  الرأساملية  حلول 
لإلنسان باعتباره رأس املال الحقيقي بقدر ما تبحث 
عن الربح حتى فوق جامجم الناس وعىل جثث الذي 

أنهكهم فريوس الوباء.
إّن بالدنا يف هذا األتون ال تزال تبحث عن املقاربة 
هذه  فإّن  تقديرنا  ويف  الوباء  مع  التعاطي  يف  املثىل 
املقاربة يجب أن تستند عىل جملة املرتكزات التالية:

1 ـ اعتبار االنسان أمثن رأس املال وأّن ازدهار تونس 
يكون من خالل سالمة أبنائها من األوبئة.

بالنشاط  فقط  الرضورية  للقطاعات  السامح  ـ   2
واالنتاج مع تحسني ظروف وقاية العاملني بها وهذه 
القطاعات هي باألساس صانعو وبائعو املواد الغذائية 
واملهن الطبية املرتبطة مبقاومة الفريوس وتأمني الحّد 
األدىن الصّحي العام اضافة اىل الفالحني وبعض وحدات 
صيانة الكهرباء والغاز واملاء والخدمات االتصالية، أو 
بعض املهن التي تؤّمن االحتياجات الرضورية للغذاء 
والتي  بالحجر  املرتبطة  األساسية  العمومية  واملرافق 

تعّززه وتدعمه.
أي  لتفادي  أطول  لفرتة  الحجر  عىل  اإلبقاء  ـ   3
انتكاسة صحية والحفاظ عىل النتائج املخربية االيجابية 

الحاصلة إىل حّد اآلن.
4 ـ عدم االنجرار وراء الضغوط والطلبات املتزايدة 
منفلتة  صحية  سياسة  إىل  يدعو  الذي  املال  لرأس 
هو  لألقوى  والبقاء  الغاب  قانون  فيها  يكون  العقال 

نقطة االرتكاز.
آراء األطباء السياسيني واملجتمع املدين

الحجر  مواصلة  مسألة  حسم  يف  الفصل  الرأي  إّن 
أي  العلامء  إىل  أوىل  بدرجة  يعود  أن  يجب  رفعه  أو 
االنسانية  النوازع  أّن  نظن  التي  ولجنتهم  األطباء  إىل 

تجنيب  اتّجاه  يف  األمر  ستحسم  التي  هي  والصحية 
سّكان البالد الكارثة األكرب.

حّد  إىل  األمور  بََدْت  وإن  جانبهم  من  السياسيون 
اآلن متّجهة إىل احرتام الرأي العلمي وتغليب سلطته 
عىل سلطة رجال االقتصاد ودعاة فكرة تطبيق مناعة 
ترجمته  الذي  الرأي  أّن هذا  إالّ  الذكر.  القطيع سيئة 
الحكومة من خالل متديد الحرض إىل غاية 3 ماي قد 
وانزعاج  املال  رأس  سلطة  ضغط  تحت  عنه  ترتاجع 

أصحاب املؤسسات من توقف االنتاج لفرتة أطول.
يف الجانب اآلخر ينظر املجتمع املدين بعني املراقب 
إىل تفاعل مختلف هذه اآلراء، ونظرته هذه ال تخلو 
نحو  األوضاع  انفالت  امكانية  من  حذر  ترقب  من 

األسوإ وفتح البالد استجابة لرجال األعامل.
100 مليار فقط.. هل تستحق إعادة فتح االقتصاد

التربعات  وصندوق   19 كوفيد  أزمة  وضعت 
الفاعلني  املرض  هذا  ملجابهة  الحكومة  فتحته  التي 
الذي  الوقت  ففي  صادمة  حقيقة  أمام  االقتصاديني 
مليار  ألف  مبلغ  تجميع  الحكومة  فيه  تأمل  كانت 
تّم  الذي  املبالغ  أّن  غري  الكورونا  ملجابهة  كبرتّعات 
تجميعها إىل حّد اآلن مل تتجاوز مائة مليار وهو مبلغ 

هزيل مقارنة باملبلغ املؤّمل تحصيله.
تساوي شيئا  تكاد  تظّل هزيلة وال  املساهمة  هذه 

أمام املقدرات املؤمل الحصول عليها ملواجهة املرض.
التجارة  يف  الناشطني  مساهمة  فإّن  ذلك  مقابل  يف 
باملائة   57 قيمة  ما  يستحوذون عىل  والذين  املوازية 

من االقتصاد ال تكاد تذكر لهم أي مساهمة.
رشكات  من  التونسية  املؤسسات  مختلف  إّن 
والبنوك  والتأمينات  البرتولية  والرشكات  االتصاالت 
والفضاءات التجارية واملقاوالت الكربى... الخ وكذلك 
الناشطون يف القطاع املوازي أبرزت هذه األزمة أنّهم 
ليسوا مستعّدين للمساهمة يف مجابهة هذه الجائحة 

بأكرث من 100 مليار.
إّن هذا الرّقم املسّجل يف عمق هذه األزمة الصّحية 
أنّه  وهي  وحيد  استنتاج  إىل  بنا  يؤّدي  املسبوقة  غري 
آالف  مئات  وتعريض  االقتصاد  فتح  إعادة  يجب  ال 
العاّمل للموت من أجل رأس مال مغامر ال يعمل إالّ 

عىل سوق العاّمل سوقا نحو مذبحة الّربح.

أزمة الكورونا وجشع رأس المال

* يريدون سوق العمّال إىل مذبح الرّبح
* مساهماتهم الهزيلة لم تتجاوز الـ 100 مليار ويريدون فتح البالد ألتون الفيروس!
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* طارق السعيدي  

تشهد بالدنا حملة قوية ومدروسة وممنهجة من قبل بعض 
األعراف وأصحاب املؤسسات وحتى قلة من الحرفيني للضغط 
بدأت  وقد  الصحي.  الحجر  رفع  اىل  وجرها  الحكومة  عىل 
الصحي  الحجر  متديد  فرتة  انتهاء  اقرتاب  مع  تشتد  الحملة 
العام الذي قررته الحكومة التونسية إىل غاية 19 افريل 2020. 
ويبدو أن البعض ممن يتبنون نظرية مناعة القطيع يعيشون 
بيننا ويريدون الدفع بنا إىل مربع الهالك الصحي العام بحجة 
الحكومة  عىل  يضغطون  ولذلك  االقتصادية  مصالحهم  ترضر 
عرب دس السم يف الدسم ورفع الشعارات الرنانة لتربير خدمة 

املصلحة الضيقة.

السمّ في الدسم
أو يف وسائل  اإلعالم  رائجة يف  التي أصبحت  الشعارات  ومن 
التواصل االجتامعي هو أن فئات شعبية ترضرت من الحجر 
الخاص  لحسابهم  يعملون  الذين  والعامل  الحرفيون  وخاصة 
ويعيشون اليوم ليومه وهي حجة قوية لوال أنها سّم يف الّدسم. 
وقد يكون من املهم اإلشارة إىل أن الحجر الصحي العام وحظر 
التجول ليال قد أثر عىل الكثري من القطاعات االقتصادية وعىل 
عديد الحرفيني والعامل املنتصبني لحسابهم الخاص وقد يكون 
الجوع قد نال منهم او كاد نتيجة تعطل مواردهم ملدة شهرين 
غري ان هذا الدسم من الشعارات يخفي وراءه السم يف الواقع، 
ذلك ان إطالق األيادي ورفع الحجر ال يهدد بالجوع بل يهدد 
باملوت كام رفع الحجر الصحي ال تهديد فئة من الشعب ممن 
تعطلت مصالحهم، بل يهدد الجميع وينذر برضر عام. ان رفع 
الحجر الصحي العام وفق ما يريده أصحابه سيؤدي إىل رضب 
مصدر قوة التونسيني وهي الرصيد البرشي، كام ميكن ان تكون 
له انعكاسات خطرة عىل الوضع االقتصادي بشكل عام ولذلك 
يعيشون  واملهمشني ومن  الفقراء  بترضر مصالح  التغني  فإن 
يف  أصحابها  دسها  التي  السموم  من  الكثري  فيه  ليومه  اليوم 
التونسيني  بقوت  الفارغة  املزايدات  كل  عن  وبعيدا  الدسم. 
فإن الثابت واملؤكد ان اللحظة لحظة ثبات وقوة، ليس فقط 
يف مواجهة جائحة كورنا بل وأيضا يف مواجهة أنفسنا أو بعض 
منا ممن يريدون رفع الحجر لعلهم يحققون من وراء األزمة 

بعض األرباح. 

ضغط معلن
أن  الشعب  جريدة  عليها  حصلت  التي  املعطيات  وتشري 
األعراف وأصحاب املؤسسات ميارسون الضغط عىل الحكومة 
واملسؤولني يف الدولة بشتى الطرق الوسائل معتمدين سياسة 
كل  خالل  الضغط  يتّم  إذ  الغاية  ووحدة  األسلوب  تنوع 
اللقاءات التي تجمعهم بالوزراء واملسؤوليني أثناء هذه الفرتة. 
اإلعالمي يف هذه  األعراف عىل ظهورهم  من  الكثري  ويعتمد 

الفرتة ليخرجوا عن املوضوع ويرّوجوا لترضر املؤسسات. بل 
ان هناك من عرب منذ البداية وقبل بداية األزمة انه غاضب 
يكون  وقد  الدولة.  من  يشء  عىل  تحصل  مل  املؤسسات  وان 
ترصيح احد الوزراء يف حكومة الفخفاخ حول رضورة تجنب 
من  ربحته  ما  بالدنا  تخرس  ال  حتى  الحكومة  عىل  الضغط 
ابرز دليل عىل وجود ضغوط كبري  الصحي،  الحجر  إجراءات 
عىل الحكومة من اجل رفع الحجر الصحي العام وسط تهديد 
خفي باالنفالت الشعبي أو تدهور شعبية الحكومة أو ارتفاع 

وترية املشكالت االجتامعية.
استوجبت  الضغط  حملة  إن  بالقول  جديدا  نضيف  ال  وقد 
بعض اإلعالميني ممن وضعوا أنفسهم عىل ذمة من يدفع أكرث. 
إذ تشري املعطيات إىل انخراط عدد من اإلعالميني وبعضهم من 
الوجوه املعروفة يف حملة الضغط عىل الحكومة من أجل إلغاء 
الحجر الصحي. ومن املالحظ ان املنخرطني يف حملة الضغط 
من  فلنقل  أو  موقعه  من  كل  الصحي  الحجر  رفع  أجل  من 
مواقعه املتعددة التي ال تحىص، هم يف الغالب أصحاب الطرح 
الليربايل او فلنقل من املدافعني عنه. وملزيد الدقة فلنقل ان 
هؤالء اإلعالميني من املدافعني عن األحزاب والحكومات التي 

تحمل التوجه الليربايل.
 

بال ضمانات
ما يلفت االنتباه يف حمالت الدعوة إىل رفع الحظر ومن ورائها 
أن ال أحد يقدم لنا تصورا كامال ذلك ان ال احد ميتلك حقا هذا 
التصور. ومبا ان جائحة الكورونا أمر مستجد فإن التعامل مع 
مختلف مراحل الوباء وانعكاساته يتم خطوة بخطوة وال يوجد 
يف العامل من لديه خطة موثوقة ميكن الجزم ألنها الحل األنجع، 
اختبار  محّل  مازال  الفريوس  أن  وهو  بسيط  لسبب  وذلك 
حول  أرساره  بكامل  يبح  مل  العاملي  البحث  ومازال  ودراسة 
هذه الجائحة او سلوكها. وبالعودة إىل السياسات املتبعة فإنه 
القول ان هناك ثالث مقاربات وهي مقاربة االستهتار  ميكن 

التي عرفتها عدة بلدان يف أوروبا، إضافة إىل الواليات املتحدة 
مثل  للدولة  الحازم  والتدخل  االنضباط  ومقاربة  األمريكية. 
الصني واليابان، ومقاربة ثالثة خصوصية وهي مقاربة التعويل 
عىل الوعي الشعبي التي مل تنجح إال يف البلدان االسكندينافية 
إذ توجد تقاليد عريقة من العدالة االجتامعية وثقافة املواطنة. 
وتجدر اإلشارة إىل النتائج املتوفرة يف كل املقاربات الثالث تُعدُّ 
يف املجال نسبية وال ميكن اعتامدها كمقياس او معيار علمي 
االسرتاتيجية  او  الخطة  لتحديد  عليه  االرتكاز  ميكن  موثوق 
املستقبلية. وتعود النسبية وعدم اليقني إىل عدم تحديد ماهية 
الفريوس وسلوكه عدم تحديد لقاح ضده. واىل تشعب العنارص 
والعوامل، واىل تدخل عنارص ذاتية متعددة تختلف من بلد 
إىل بلد منها مدى التزام ووعي الشعوب، مستوى تقدم البلد 

الشغلية  المادة  التقاضي في  إجراءات  الوجيز في 
لألستاذ منذر الشارني )المحامي لدى التعقيب(

 دليل قانوني جديد 
يسلط الضوء على إدارة 

النزاعات الشغلية
اإلعالم  قسمْي  بني  بالتعاون 
القانونية  والشؤون  والنرش 
روزا  منظمة  من  وبدعم 
شامل  مكتب  لوكسمبورغ 
منذر  االستاذ  قدم  إفريقيا 
لدى  املحامي  الشارين 
من  جديدا  مؤلفا  التعقيب 
34 صفحة بعنوان الوجيز يف 
املادة  يف  التقايض  إجراءات 
الشغلية بالتعرض إىل مختلف مراحل التقايض من رفع 
األحكام  وصدور  الجلسات  سري  إىل  الشغلية  الدعاوي 
وصوال إىل تنفيذها كام تضمن الكتاب يف امللحق مناذَج 
مراحل  مبختلف  املتعلقة  واملطالب  العرائض  لصياغة 
الدليل  هذا  إصدار  عىل  القسامن  حرص  وقد  النزاع. 
إميانا بدور املنظمة النقابية يف الدفاع عن األُجراء ومتكني 
النقابيني من املعلومات واالجراءات القانونية الرضورية 
إىل  التوجه  يف  يرغبون  الذين  العامل  وإرشاد  لتوجيه 
أخرى  إجراءات  ملبارشة  أو  بحقوقهم  للمطالبة  القضاء 
لتنفييذ االحكام او الحصول عىل وثائق إثبات العالقات 

الشغليىة. 
قانونية  تناوله إلشكالية  الكتاب يف  أهمية هذا  وتتنزل 
تكون  قد  التي  الشغلية  النزاعات  إدارة  وهي  معقدة 
تبعاتها عىل األُجراء سلبية يف حال عدم احرتام املسارات 
الشغلية  النزاعات  يف  القانونية  والرشوط  االجرائية 
ويقدم الكتاب اإلضافة للفعل النقايب من خالل صياغته 
الشغلية  النزاعات  مراحل  ملختلف  املبسطة  القانونية 
تدعم  أن  شأنها  من  أساسية  وحلقة  دفعا  ليشكل 
املسارات النقابية التفاوضية وتقّويها بالحجج والقرائن 
القانونية بشكل قد يسمح بإدارة النزاعات بنحو ناجع 

وفعال.   
وقد حرص املؤلف من خالل هذا الدليل املهّم عىل تقديم 
مراحل  كافة  واستعراض  إجراءات  عن  مبسطة  ملحة 
التقايض باالعتامد عىل قانون الشغل وقانون االجراءات 
ليسهل  الصلة  النصوص ذات  والتجارية وعديد  املدنية 
استعامله من قبل األُجراء والنقابيني وقد عمد املؤلف 
باإلجراءات  املتعلقة  القانونية  املعلومات  تبويب  إىل 
دون  مبقتضاها  والعمل  فْهمها  يسهل  حتى  الشغلية 
الفقهية  النقاشات  متاهات  يف  الدخول  أو  تعقيدات 

القضائية.   
* نرصالدين سايس 

يستهترون باألرواح وقد ينسفون الجهد الوطني:

ضغوطات لرفع الحجر الصحي ودفع البالد نحو املجهول

وقدرته عىل توفري الرعاية الصحية انخراط القطاع الصحي 
الخاص يف دعم جهد الدولة التوازنات الدولية وغريها. وبناء 
عىل ما تقدم ميكن استنتاج منحى أو مالمح خطة وهي انه 
عىل البلدان النامية والفقرية تشديد اإلجراءات ملنع انتشار 
الفريوس واملحافظة عىل رصديها البرشي قبل ان تجد نفسها 

امام جائحة بال قيود. 

هشاشة المؤسسات 
حقيقة أخرى أثارتها حملة الدعوة إىل رفع الحجر الصحي، 
ال يجب ان نغفلها وهي ان املؤسسات التونسية يف الغالب 
هشة وإنها تحيا اليوم ليومه متاما كأبسط عامل يومي، وان 
عقلية املستثمر املسترشف تكاد تكون غائبة وهو ما يفرس 
غرق املؤسسات رسيعا يف كل أزمة. وال بّد من التذكري أيها 
الشهر بعُد من الحجر الصحي  أننا مازلنا مل نكمل  السادة 
وهي مدة قصرية نسبية، غريها تخفي الكثري. ومن ذلك مثال 
ان مؤسساتنا غري قادرة عىل احتامل توقف اإلنتاج ملدة شهر 
او اقل، وان البعض منها مستعّد للتضحية باألرواح مقابل 

كريها  ضعف  تخفي  أنها  أيضا  ذلك  ومن  األرباح.  بعض 
بغيضا يف حجم ونسبة االدخار لدى املؤسسات االقتصادية 
التي ال تقدر ان تستمر يف وقت جائحة كونية وهي أخطر 
حدث يهّز العامل بعد الحرب العاملية الثانية. ومن ذلك أيضا 
ان السلوك الفردي األناين يطغى عىل بعض أصحاب األعامل 
الذين ال يريدون غري خالصهم ولكنهم ال يرون ان خالصهم 

يف خالص الجميع. 

الحل األسلم
إن العودة اىل العمل التدريجي رضوري وهو أمر محتّم فال 
فهذا  اإلنتاج  عن  نهائيا  سيتوقف  مجتمعا  ان  تخيل  ميكن 
األمر غري وارد غري ان معايري عودة النشاط ليس رغبة خاصة 
لصاحب مؤسسة أو ِحريّف بل هي إرادة مجتمع متليها ظروف 
لتونس  العليا  املصلحة  وتفرضها  دقيقة  ومعطيات  علمية 
التي اجتمع أهلها عىل أن األرواح قبل األرباح. ولذلك فإين 
أنصح جامعات الضغط ودعاة رفع الحجر الصحي إىل تركيز 
جهدهم عىل ما هم أسلم وما هو أجدر. وإذا كان الهدف 
حقا هو رعاية الفقراء وتخفيف وطأة األزمة عىل املهمشني 
فإن األصح هو دعوة الحكومة إىل اإلحاطة بالفئات املترضرة 
وتكثيف الجهد الوطني حتى ال يبقى تونيس واحد جائعا. 
األصّح هو أن نعّمق الفعل التضامني ونزيد العطاء والبذل 
الطوعي من أجل مّد يد العون ألبناء وطننا. األصّح هو أن 
تخرج املؤسسات الكربى ما ادخرته من مال ملواجهة األوضاع 
الطارئة وان تنفقه يف إطار خطة وطنية. األصح هو أن نشّدد 
اجل  من  الحكومية  األجهزة  ومختلف  الدولة  عىل  الرقابة 
ضامن شفافية املعامالت وحسن توظيف املال العام الذي 
ُجِمَع أو ذلك الذي رُِصَد )2500 مليون دينار( ملواجهة جائحة 
نطالب  ان  االصح  وأثارها.  انعكاساتها  من  والحد  الكورونا 
الدولة بكشف فوري عن قيمة كل الصفقات الدولية التي 
تربمها وعن أوجه إنفاق الدعم لفائدة املؤسسات واألفراد. 
واألصح ايضا أننا نقاوم املحتكرين وان نشهر بكّل من يتاجر 
بقوت التونسيني. اما خالف ذلك فهو إهدار للجهد الوطني 
وتهديد ملا حققته بالدنا من تقدم ملحوظ عىل درب هزمية 

فريوس كورونا.
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أكد املكتب التنفيذي للجامعة العامة للبنوك والتأمني واملؤسسات 
املالية أن قطاع البنوك والتأمني واملؤسسات املالية، تلعب دورا 
حيويا يف مجابهة فريوس كوفيد 19 فباالضافة اىل الجانب املايل 
اصبح لها جانب اجتامعي بالنظر إىل مساهمتها يف تعليق اقتطاع 

اقساط القروض.
من  هم  املالية  واملؤسسات  البنوك  وإطارات  أعوان  أن  واعترب 
بني املليون ونصف تونيس الذين يؤمنون خدمات لفائدة باقي 
التونسيني. وقال إنهم معرضون ملخاطر العدوى اكرث من غريهم 
بالكورونا  تويف  ان هناك من  ناهيك  االوىل  الصفوف  من جنود 
وآخرين انتقلت اليهم العدوى، باالضافة اىل اغالق عدد من مراكز 
العمل بسبب العدوى. وكشف املكتب التنفيذي ان اكرب نشاط 
ناقل للعدوى هو نقل الُعملة، إذ أن تجميع االموال واحتسابها 
املخاطر  للعدوى زيادة عىل  ونقلها وتوزيعها قد يكون مصدرا 
االمنية. معتربا ان اعوان البنكية للخدمات هم اكرث عرضة للخطر 

من اي قطاع آخر وهم منترشون يف كامل انحاء الجمهورية.
اليجاد  العامة  االدارات  مع  ومهاّم  فاعال  دورا  النقابات  وتلعب 
اىل  بالنسبة  الصحي  الحجر  اجراءات  يتعلق تطبيق  حلول فيام 
بعض االعوان الذين ميكنهم العمل عن بُعد. مع االستغناء مؤقتا 
قسم  غرار  عىل  البنوك  يف  رضورية  غري  بأنشطة  املكلفني  عن 
التكوين والنزاعات والتسويق وغريها من االنشطة غري الرضورية 
كالقلب  مزمنة  المراض  الحاملني  االعوان  اىل  باالضافة  حاليا. 
تدخلت  هؤالء  كل  وغريها.  الدم  وضغط  والربو  والسكري 

لفائدتهم النقابات لتأمينهم صحيا وتأمني من يحتك بهم.

مليار  من  أكثر  تجميع 
ونصف تبرعات

وأكد املكتب التنفيذي للجامعة ان 
واملؤسسات  والتأمني  البنوك  قطاع 
مبادرة  طرح  يف  سباقا  كان  املالية 
العطلة  من  عمل  يوم  اقتطاع 
املنقيض  مارس   17 منذ  السنوية 
الدولة يف مجابهة  لدعم مجهودات 
وباء الكوفيد وقد أصدر بالغات يف 
هذا الخصوص يف نفس اليوم الذي 
لالتحاد  العام  األمني  األخ  فيه  دعا 
بيوم  للتربع  للشغل  التونيس  العام 
املبادرة  هذه  تطبيق  عمل.ووقع 

التي افرزت مبلغا ماليا محرتما. واليوم كرر القطاع الدعوة من 
اجل بلوغ الهدف املنشود وهو تجميع مليار ونصف أو أكرث.

وعن االشكاليات التي يعاين منها القطاع يف ظل الحجر الصحي 
الفعيل يف  الوجود  االكتظاظ وتقليص  تقليص  اىل  الهادف  العام 
سعي  يف  باالساس  تتمثل  انها  الجامعة  مكتب  بني  املؤسسات، 
التي  الغياب  أيام  اقتطاع  اىل  أحاددية  بصفة  املؤسسات  بعض 
الحجر  ان  والحال  السنوية.  العطلة  من  الصحي  الحجر  فرضها 
العطلة  الحق يف املس من  الصحي ليس عطلة وليس ألي كان 

السنوية بصفة أحادية الجانب.
القانون ومّسا من  وشّدد عىل أن هذا الترصف يعترب قفزا عىل 
يحّق  العامل ال  بها  يتمتع  التي  االجتامعي.فاملكاسب  املّد  روح 

الدوافع  كانت  مهام  بها  املساس  لهم 
إجراء  هو  الصحي  الحجر  ان  ناهيك 
فرضته الدولة عىل كل العاملني وليس 
العامل.  من  بطلب  يكن  ومل  اختيارا 
تطبيق  اىل  تسعى  التي  االدارة  وعىل 
مثل هذا اإلجراء التفاوض مع النقابة 

للنظر يف املوضوع.

اجتماعي  اقتصاد 
تضامني

إصالحات  إدخال  رضورة  اىل  ودعا 
مهّمة وإعادة هيكلة تركيبة منظومة 
وعىل  املالية  واملؤسسات  البنوك 
مستوى الترشيعات لتكون لها مساهمة فّعالة يف تركيز اقتصاد 
تبنّي  الصحي  الظرف  هذا  يف  أنه  وأضاف  وتضامني.  اجتامعي 
مدى أهمية لجنة الصحة والسالمة املهنية باملؤسسة والتي كانت 

مرتوكة وغري مفّعلة.
املالية  واملؤسسات  والتأمني  للبنوك  العامة  الجامعة  ونّددت 
بتلكؤ البنك املركزي يف تطبيق ما جاء يف املرسوم الذي أصدره 
واملتعلق بتأجيل اقتطاع أقساط القروض عىل موظفيه. إذ اعترب 
البنك املركزي أن هذا اإلجراء ال ينسحب عىل منظوريه، وهو ما 
مبا  بااللتزام  مطالبة  وتجاوزا،  متييزا  واعتربته  الجامعة  استنكرته 

جاء يف مرسومه.
* حياة الغامني

الجامعة العامة للبنوك والتأمين والمؤسسات المالية تندد:

البنك املركزي يتلكأ يف تمتيع موظفيه بإجراءات تأجيل اقتطاع أقساط القروض

أثارت مراسلة وزير املالية الداعية اىل »الضغط عىل املصاريف 
امكانية  واعتربت  للربيد،  العامة  الجامعة  غضب  الداخلية« 
تطبيقها كارثة ترضب يف العمق ديناميكية مؤسسة الربيد التي 
تُعترب احدى الركائز الهامة لوزارة تكنولوجيات االتصال، وصريورة 
الحقوق املكتسبة العوان الربيد املضمنة يف اتفاقات تّم إمضاؤها 
والتنكر  ببعضها  والعمل  االجتامعية  للمفاوضة  هرم  اعىل  يف 

االداري والحكومي لبعضها اآلخر ظلام وعدوانا.
كام اعتربتها سواء من حيث توقيتها أو مضامينها زلة ال تغتفر 

عواقبها عىل مردودية مؤسسة الربيد هيكال واعوانا.

استغالل جائحة كورونا
وتأيت مراسلة وزير املالية اتكاال عىل الوضع االستثنايئ الذي متر 
به البالد يف حربها عىل آفة الكورونا وتبعات املجهودات املبذولة 

واالمكانية الواردة واملنتظرة لرتاجع نسق النمو االقتصادي.
إرباك  عمليات  هناك  أن  لها  بيان  يف  كشفت  الربيد  جامعة 
ومقدرة  جهوزية  عىل  للتأثري  األطراف  بعض  متارسها  ممنهجة 
املامرسات،  لتلك  تتويج  إال  املراسلة  هذه  وما  الربيد،  مؤسسة 
كل  لنزع  الحرب  وقت  يف  الجرمية  مرتبة  اىل  تصل  ان  وميكن 
اجل  من  يضّحون  ومازالوا  ضّحوا  العوان  الصمود  إمكانيات 

استمرارية الدولة ودميومة املرفق العام.
الجامعة ذكّرت بأن أعوان الربيد مل يحصلوا عرب مسارهم النضايل 
والتغطية  اإلنتاج  منحة  الحقوق، خاصة  بعض  إال عىل  الطويل 
اتفاقات  يف  مضّمنة  اآللية  كالرتقية  الرتقيات  ومنح  والتحفيز 
والتطبيقية،  القانونية  الصبغة  ولها  الرسمي  الرائد  يف  ومنشورة 
الجانب  يتحملها  االسايس  النظام  يف  منقحة  وجودها  وعدم 

اإلداري والحكومي وال يتحملها العون.

إعالن حرب
املراسلة  الالمنطقي )مضمون  التمسك  ان  الجامعة  اكدت   كام 

النظام  حرفيا  به  جاء  ملا  املذكورة( 
عىل  معلنة  حربا  إال  ليس  االسايس، 
مقاديرها  قلة  عىل  مكتسبة،  حقوق 
االستقرار  من  نوعا  تضمن  املالية، 
الفتة  لالعوان،  واملهني  االجتامعي 
االدارة  ِقبَِل  من  املحموم  السعي  اىل 
والحكومات املتعاقبة للتنصل من كل 
من  كثري  يف  جديتها  وعدم  االتفاقات 
االحيان،  خاصة أن باب التفاوض حول 
 2015 سنة  من  فتح  االسايس  النظام 
ولحد الساعة مل يتم الوصول اىل اتفاق 
بخصوص  وانه  النهايئ،  املرشوع  حول 
الرتقيات برشوطها الجديدة )تخصيص 
للرتقيات  االجور  نسبة 2 % من كتلة 
منذ  حاصل  فاالتفاق  انواعها(  بشتى 
للتصالح،  العليا  اللجنة  يف   2018 سنة 
وتختلق  متانع  مازالت  االدارة  ان  غري 

استحقاقات  بخصوص  االعوان  حقوق  بذلك  وعطلت  االعذار 
املناظرات الداخلية بعنوان 2018 و2019.

جحود ونكران للتضحيات
إنجاح  يف  الواجب  نداء  لبّوا  الربيد  عوان  أن  بيّنت  الجامعة 
املجهود الوطني للتوقي من فريوس الكورونا، غري مبالني بتبعات 
منذ  سيئة  مهنية  تحت ظروف  األمامية  الصفوف  يف  وجودهم 
زمن من نقص فادح يف األعوان وانعدام وسائل وأدوات العمل 
يف كثري من األحيان وتراكم اإلجازات السنوية منذ 2012 وعدم 
احتساب الساعات االضافية املسجلة يوميا بسبب كمية العمل 

الكبرية.
وكان االعوان ينتظرون من الحكومة التفاتة تشجع وتحفز عىل 

ومل  والعطاء،  العمل  يف  االستمرار 
يتبادر إىل ذهنهم ان يتّم استهداف 
الوهن  وبعث  املكتسبة  حقوقهم 
وطاقاتهم  وصربهم  سواعدهم  يف 
يف  هذا  بها،  لهم  املشهود  الوطنية 
رشكات  فيه  اختبأت  الذي  الوقت 
دون  الربيدي  النشاط  تتعاطى 
القانون  اطار  وخارج  حق  موجب 
والتي مل يتم املساس بها وال بنشاطها 
من ِقبَِل الحكومات، مربزة ان االيام 
يف  رشيكة  اال  تكن  مل  بأنها  أثبتت 
وشلّه  العام  القطاع  تصفية  جرمية 
حتى ال يستطيع ان يقدم للشعب 
والوطن خدمات أساسية ورضورية 

يف وقت االزمات.
للربيد  العامة  الجامعة  وطالبت 
والتدابري،  اإلجراءات  عن  بالرتاجع 
كتايب،  وبأثر  وعميل  مبارش  بشكل  املذكورة،  املراسلة  موضوع 
مع  الحوار  باب  وفتح  الربيد  ألعوان  التشجيع  كل  وبتقديم 

هياكلهم النقابية لتحديد أشكال تحفيزهم ماديا ومعنويا.
ومتتيع  املمضية  االتفاقات  كل  احرتام  وجوب  عىل  شّددت  كام 
آخر  وتطبيق  وامضاء  مامطلة  او  تنكر  دون  بحقوقهم  االعوان 
محرض جلسة مع االدارة العامة بتاريخ 10 جانفي 2020، معلنة 
لكل  ودرءا  املكتسبة  الحقوق  عن  دفاعا  للرّد  التام  استعدادها 
املعوقات لديناميكية مؤسسة الربيد، ودفاعا عن حقوق االعوان 
املسلوبة منذ 2017 باالشكال القانونية واملرشوعة تتحمل تبعاتها 

سلطة االرشاف واالدارة العامة.
* صربي الزغيدي

الجامعة العامة للبريد وصفته بالجريمة وبإعالن حرب على األعوان:

مراسلة وزير املالية الداعية للضغط على النفقات العمومية 
يضرب يف العمق ديناميكية مؤسسة الربيد

العامة لتكنولوجيا املعلومات والخدمات املنشور  الجامعة  أدانت 
إىل  واملوّجه   2020 مارس   18 بتاريخ  املاليّة  وزارة  عن  الصادر 
التحكم  »مزيد  حول  الرقمي  والتحّول  االتّصال  تكنولوجيا  وزير 
مبيزانيّة  املرّسمة  التأجري  نفقات  وخاّصة  العموميّة  النفقات  يف 
االقتصاديّة  بالحقوق  الدولة لسنة 2020« ملا يف ذلك من مساس 

واالجتامعيّة للعامالت والعاملني بالقطاع.
اإليفاء  عن  وتراجعا  انتكاسة  ميثّل  املنشور  أن  الجامعة  واعتربت 
ومصداقيّة  املكتسبة  للحقوق  ورضبا  واالتفاقات  بااللتزامات 
التفاوض ونسفا للحوار االجتامعي من خالل اتخاذ قرارات أحادية 
منفردة دون االستشارة او التنسيق او الرجوع إىل الهياكل النقابيّة 

املمثّلة القانونيّة للعاّمل.

تراخيص مراكز النداء
من جهة أخرى، جددت الجامعة العامة يف بيان لها رفَضها طريقَة 
قصد  القطاع  مؤّسسات  من  للعديد  االستثنائيّة  الرتاخيص  إسناد 
بصّحة  تتعلّق  أو  حيويّة  ليست  أنشطة  وهي  أنشطتها،  استئناف 
أو استهالك املواطن، عىل غرار مراكز النداء، دون ترشيك الجامعة 

الجانب  تغليب  وعدم  للشغل،  التونيس  العام  االتحاد  أو  العاّمة 
الصّحي واألمني للعامالت والعاّمل وعائالتهم وهو ما ميثّل خطرا 

محدقا بالجميع.
قصد  كاملة  ملسؤوليّتها  الحكوميّة  األجهزة  تحّمل  وأكدت رضورة 
حسن إدارة هذه األزمة العامليّة دون تحميل تبعاتها عىل الحلقة 

األضعف يف العالقات الشغليّة.
كام لفتت الجامعة انتباه سلط اإلرشاف إىل وجوب دراسة امللّفات 
االجتامعيّة العالقة واملرتاكمة منذ الحكومة السابقة وإيجاد الحلول 
الرضوريّة لها، بدالً عن املبادرة يف أّول إجراء وزاري بتوتري املناخ 
االجتامعي واملساس بالحقوق املكتسبة التي ضّحى العاّمل عىل مّر 

األجيال من أجل الحصول عليها.
إىل  القطاع  عىل  املرشفة  الوزاريّة  املصالح  دعت  العاّمة  الجامعة 
تجنيب البالد املزيد من التوتّر االجتامعي واالنكباب عىل معالجة 
األزمة دون التضحية مبكتسبات العامل، موجهة الدعوة إىل كافّة 
التجند قصد الدفاع عن مصالحهم بجميع الوسائل  منظوريها إىل 
املرشوعة وذلك بعد التنسيق مع املكتب التنفيذي الوطني لالتّحاد 

العام التونيس للشغل.

لجهود  تثمين 
العمال

الجامعة  وسجلت 
ملا  ارتياحها  العامة 

يبذله العامالت والعامل يف الصّف األمامي ملواجهة فريوس الكوفيد 
- 19 من تفان يف أداء الواجب سواء منهم األطباء أو اإلطارات شبه 
الطبية أو عامل قطاع البلديات، وكافة املتدّخلني يف الحفاظ عىل 
الحّد األدىن من الخدمات للمواطنني يف مجاالت استهالكيّة واسعة.

كام شكرت كافة بنات وأبناء القطاع املجّندين لتوفري الخدمات يف 
االتّصال واملعلوماتيّة وتأمني البّث اإلذاعي والتلفزي، ومنها الديوان 
تونس  أوريدو  ومؤسسات  والتلفزي  اإلذاعي  لإلرسال  الوطني 
وأورونج تونس ووزارة تكنولوجيا االتصال والتحول الرقمي، مثّمنة 
تضافر املجهودات لرشائح واسعة من الشعب التونيس من أجل مّد 
يد املساعدة لضعاف الحال والفئات االجتامعيّة الهّشة واملهّمشة.
* صربي الزغيدي

الجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات:

املكتسبة وملصداقيّة  املالية ضربٌ للحقوق  منشور وزير 
التفاوض ونسفٌ للحوار االجتماعي

لدار  األساسية  للنقابة  املساعدة  العامة  العامة  الكاتبة  وجهت 
العام  الرئيس املدير  اليوم مراسلة اىل  سنيب البراس والصحافة 
لفائدة  لألعوان  بالذمة  املتخلدات  اقتطاع  تأجيل  فيها  طالبت 
الّنزل وغريها  لفائدة  واالقتطاع  وتسبقات  قروض  من  املؤسسة 

من املتخلدات آلجال أخرى.
العصيبة  وأكدت املراسلة أن هذا املطلب يأيت يف ظل األوضاع 

التأثريات  ظل  ويف  كورونا  جائحة  جرّاء  البالد  بها  متّر  التي 
االجتامعية واالقتصادية التي باتت تؤثر عىل الجميع.

وعرّبت األخت الكاتبة العامة املساعدة يف مراسلتها عن تعويلها 
اإلذن  إىل  إياها  داعية  املطلب  لهذا  العامة  اإلدارة  تفّهم  عىل 

للمصالح املعنية يف املؤسسة للقيام باإلجراءات الالزمة لذلك.
* صربي الزغيدي

في دار سنيب البراس والصحافة اليوم:

مطالب بتأجيل اقتطاع املتخلدات بالذمة لألعوان 
لفائدة املؤسسة
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الحدث الحدث

االنتاج  منحة  رصف  تعليق  اىل  تونس«  »تاف«  رشكة  عمدت 
جميع  علّقت  كام  الحق  أجل  إىل   2020 لسنة  االول  للثاليث 
يف  الرشكة  نشاط  استئناف  حني  اىل  االجتامعية  االمتيازات 
االعوان  ينص عىل متكني  الذي  االحالة  مع محرض  واضح  تناٍف 
املوضوعني عىل الذمة بنفس االمتيازات التي ينتفع بها االعوان 
سواء  واملطارات  املدين  للطريان  الوطني  بالديوان  املبارشين 
منها املالية او االجتامعية او االدارية باعتبارهم اعوانا مرسمني 
خاصة  القانونية  والنصوص  الرتاتيب  لنفس  يخضعون  بالديوان 

منها النظام االسايس الخاص بأعوان الديوان.
واكد املكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل يف مراسلة وجهها 
اىل وزير النقل ان هذا االجراء يتناىف مع اتفاقية املؤسسة لرشكة 
ِقبَلِها،  من  مبارشة  املنتدبني  االعوان  إىل  بالنسبة  تونس«  »تاف 
كام أعلم املكتب التنفيذي الوزير ان الرشكة متعّودة عىل تلك 
التونسية  الدولة  ابتزاز  اىل  ورائها  من  تسعى  التي  املامرسات 

امتيازات  تحقيق  بهدف  من  واملطارات  املدين  الطريان  وديوان 
وتنازالت مالية لطاملا متتعت بها دون ان تقدم يف املقابل مردودا 

ايجابيا يف البالد.
الحقوق  عن  الرتاجع  من  استيائه  عن  التنفيذي  املكتب  وعرّب 
التدخل والضغط  إىل  الوزير  االتفاقات داعيا  املكتسبة وتطبيق 
واالمتيازات  املنح  جميع  رصف  أجل  من  املؤسسة  هذه  عىل 
االجتامعية سواء لألعوان املوضوعني عىل الذمة أو أعوان رشكة 
أجل  ومن  االجتامعي  االستقرار  لزعزعة  تفاديا  تونس«  »تاف 

كرامة األعوان.

إجراء تعسفي في السوق المالية الحرة   
من جهة اخرى، وجه املكتب التنفيذي للجامعة مراسلة اىل وزير 
النقل طالبه فيها بالتدخل من أجل متكني أعوان مؤسسة السوق 

املالية الحرة من مستحقاتهم املالية ورصف جميع املنح.

قد  املؤسسة  وكانت 
وقت  يف  بالغا  أصدرت 
سابق نّص عىل عدد من 
التعسفية  اإلجراءات 
منحة  رصف  كتعليق 
االول  للثاليث  االنتاج 

منحة  وتعليق  لسنة 2019  التنفيل  منحة  وتعليق  لسنة 2020 
املوازنة لسنة 2019 إىل أجل الحق.

اتفاقية  مع  تتناىف  اإلجراءات  هذه  أن  الجامعة  مكتب  واعترب 
إدارة  ِقبَِل  من  والغموض  التعسف  بأسلوب  منّددا  الرشكة، 
األعوان  أن  مؤكدا   ،2019 لسنة  األعوان  حقوق  عىل  املؤسسة 
لن يستأنفوا نشاطهم حتى ترُصف كافة مستحقاتهم يف آجالها 

املعتادة.
* صربي الزغيدي

- أحيى فيروس كورونا الدور االجتماعي للدولة من 
أداء  تقيمون  كيف  الثغرات  من  العديد  وأبرز  ناحية 

الدولة تجاه هذه الجائحة؟
- طبعا كورونا أعادت الدولة إىل الواجهة لكن الدولة من حيث 
هي مؤسسة للحفاظ عىل وحدة املجتمع عادت منهكة بعد أن 
مصالح  وحامية  البؤس  إدارة  يف  دورها  واختزال  إضعافها  وقع 

األقوياء.
كان لدولة االستقالل دور تقدمي إذ أولت أهمية كربى للمسألة 
االجتامعية وقامت بصناعة املجتمع التونيس الحديث عىل هذه 
القاعدة، أي قاعدة الصحة والتعليم العمومي التي مثلت الدعائم 
األساسية للمرشوع الوطني لدولة االستقالل. هذا املرشوع بُني 
ومن  واملجتمع،  الراعية  الدولة  بني  اجتامعي  عقد  أساس  عىل 
إذ  جيدا.  األمر  هذا  يدركون  الفائت  القرن  ستينيات  يف  ولدوا 
كانت الدولة كانت ضامنة لشبكة االجتامعي )املدرسة كمصعد 
للرتقي( مام ساعد عىل خلق طبقة متوسطة واسعة ومتعلمة، 
هذا املرشوع أخذ يف التآكل منذ منتصف الثامنينات، أي املرحلة 
فيها  تتخىل  الدولة  أخذت  التي  الليربالية  التجربة  من  الثانية 
الطبقة  والتعليم،  والصحة  املتعلقة  االجتامعية  التزاماتها  عن 
املتوسطة ستأخذ يف التآكل واالنهيار رغم سياسة القروض مقابل 
جعلت  السياسة  تلك  السابق،  النظام  انتهجها  التي  الصمت 
املتوسطة غارقة يف املديونية إضافة إىل أن قدرتها عىل  الطبقة 
الرتقي االجتامعي توقفت بفعل تصاعد بطالة أصحاب الشهائد 
عن العمل وتوقف املدرسة عن أن تكون مصعدا اجتامعيا بعد 
أن كانت مالَذ الطبقات الفقرية لتتمكن من االندماج يف الوظيفة 
العمومية، القطاع الصحي العمومي، الذي نخوض به الحرب ضد 
كورونا، وقع رضبه عرب سياسات التقشف املتتالية، معدات قدمية 
الخاص،  للقطاع  البالد والذين بقوا ذهب جلهم  وأطباء غادروا 
مقابل هذا ما الذي حصل صعود صاروخي لطبقة من األثرياء 
الجدد استفادت من متازج الليربالية االقتصاد والفساد، حتى بتنا 
الرضيبي  التهرب  من  مستفيدة  عائالت«  »اقتصاد  عن  نتحدث 
الثورة إذ شكلوا  أيضا، هذا األمر تعمق بعد  التهريب  بل ومن 
مصالح  تحالفات  السياسة،  الطبقة  وبني  بينهم  تحالفات  هؤالء 
يصعب فكها بل إنهم ترسبوا، عرب املال الفاسد، إىل سلطة القرار، 
والبعض منهم يحاول أن يستثمر، بكل ما أويت من جهد، أزمة 
كورونا لصالحه. ماذا كانت النتيجة من كل هذا؟ قطاعات واسعة 
من الناس يقتاتون عىل النشاطات غري املهيكلة التي تعتمد عىل 
تعتاش  تونس  يف  بأكملها  مناطق  التحتي،  واالقتصاد  التهريب 
عىل اقتصاد التهريب، الدولة تكاد تكون غائبة عنها، جيوش من 
العاطلني عن العمل، )أكرث من مليون عاطل عن العمل( يبحث 
جلّهم عن إمكانية مغادرة البالد حتى وإن بطريقة غري نظامية 
يعولون  لحسابهم  املرتوكني  الفقراء  من  وكثري  الحرقة(  عرب  )أي 
عىل قطاع عمومي رّث سواًء يف مجال النقل أو الصحة. يف هذا 
السياق تحارب الدولة كورونا وهو سياق يجعل املهمة جسيمة 
وصعبة خاصة مع ضعف املوارد املالية املتأتية أساسا من الديون 

الخارجية واملتقطعات الرضيبية من موظفي القطاع العمومي.
الحكومة الحالية تتحرك يف دائرة ضيقة من الناحية املالية إلدارة 
أنه  أن بعض األخطاء قد وقعت وإذ  ينفي  األزمة لكن هذا ال 

كان بإمكان الحكومة أن تجمع أكرث موارد وخاصة من األثرياء 
املتهربني من دفع الرضائب والكثري من املهربني الذين من املؤكد 

أن الدولة تعرفهم فردا فردا.
الكايف يك  يقع دفعها بشكل  الخاصة مل  املصحات  إىل  وبالنسبة 
منافقا  سلوكها  يبدو  أيضا  البنوك  الدولة،  مجهودات  يف  تشارك 
هذه  يف  منخرطون  إنهم  يقولون  اإلعالم  وسائل  يف  فهم  جدا 
املجهودات ولكن عىل أرض الواقع ال يفعلون أي يشء، هذا األمر 
دفع ببعض املهربني )الذين لهم أياٍد طويلة( إىل محاولة استثامر 
الكارثة عرب سلوك االحتكار، نحن ال منلك يف الحقيقة برجوازية 
وطنية كل ما لدينا هم مجموعة من األغنياء املهووسني بالربح 
الرسيع دون أن تكون لهم مسؤولية اجتامعية وهذا أمر يحتم 
جذري  بشكل  التونيس  االقتصادي  للنموذج  جذرية  مراجعة 
الشغل  مواطن  الرثوة وخلق  إنتاج  بني  يوازن  يجعله  نحو  عىل 
املال يف  تتمثل يف أن يساهم رأس  التي  واملسؤولية االجتامعية 
يراكم  )الذي  تونس  يف  املال  رأس  واملشرتكة،  العامة  املصلحة 
املرابيح فقط( يجب أن يتخىل عن الترصف مبنطق كمربادوري 

رث.  
     

النظر في  اعادة  أن كورونا ستجبرنا على  اعتبرتم   *
التي  واالقتصادية  االجتماعية  الخيارات  مختلف 
توختها الدولة منذ منتصف الثمانينات في ما يعرف 

باقتصاد السوق لو توضحون؟
- ال أعرف إن كانت ستجربنا أم ال.. ألنه قد يحدث العكس متاما 
فجزء  العمل،  عن  العاطلني  من  ومزيد  التقشف  من  مزيد  أي 
ألنه  التنموي  النموذج  مراجعة  تقع  أن  يريد  ال  املال  رأس  من 
سيشعر أن مصالحه قد تصبح مهددة، لكن إذا مل تقع مراجعة 
مختلف الخيارات ستعرف البالد مرة أخرى مزيد من التوترات 
الصرب أكرث عىل أوضاعهم،  الناس لن يستطيعوا  االجتامعية ألن 
لهذا من املفيد أن يقع بداية من اآلن، وحتى قبل أن نتتهي من 
أزمة كورونا، أن نبدأ يف التفكري بشكل علمي ومدروس واسترشايف 
يف ما أسمية »بأزمة ما بعد األزمة«، التفكري يجب أن يكون فعال 
بل  واالقتصادية  السياسية  الخيارات  مراجعة  إعادة  قاعدة  عىل 
ألن  االختصاصات  متعّددة  املقاربة  تكون  وأن  الثقافية  وحتى 
مستوياتها،  تعدد  مبعنى  معقدة  أزمة  هي  نعيش  التي  األزمة 
هذا لن يكون إىل بتعبئة كل الخربات واالستامع لصوت الباحثني 
نَر علامء اجتامع وفالسفة وأنرثبولوجيا ودميغرافيا  العلميني )مل 
يف املجلس العلمي الذي وضعته الحكومة إلدارة األزمة(، هذه 
املراجعة ال بّد أن يكون هدفها أوال إحياء العمل كقيمة إنسانية 
كام  الرثوة،  نخلق  أن  ميكن  ال  عمل  دون  ألنه  وحيوية،  كربى 
األخرية، هناك  السنوات  كثريا يف  تراجعت  القيمة  تعلمني هذه 
والحصول عىل  املقهى  يف  الجلوس  يريدون  التونسيني  من  جزء 
دخل يف الوقت نفسه، وثانيا إصالح اإلدارة الذي يجب أن تصبح 
إدارة أكرث عرصية ومواكبة لروح العرص كام يقال وهذا لن يكون 
إال مبراجعة عديد القوانني والرتاتيب، فاإلدارة هي روح الدولة، 
ثالثا، مراجعة الخيارات الرتبوية يف اتجاه صناعة املواطن والقطع 

مع ثقافة الرعية التي ال تزال لألسف راسخة يف األذهان.
      

أن  تعتبرون  هل   *
سياسات  مراجعة 
أزمة  بعد  ما  الدولة 
والعناية  كورونا 
العمومي  بالمرفق 

خاصة في قطاعات حيوية على غرار الصحة والتعليم 
حل جذري؟

- طبعا التعليم والصحة هام من أركان تنمية أي مجتمع وكام 
بفعل  تونس  يف  قد رضبا  الحيويني  القطاعني  لك هذين  أرشت 
منطق السوق الربحي، اليوم الصحة هي ملن يدفع وذات األمر 
بالنسبة إىل من يريد أن يتعلم تعليام جيدا مام خلق تفاوتات 

اجتامعية صارخة.
إذا ال بّد أن تراجع الدولة سياسة خْوصصة التعليم والصحة ألن 
الصحة والتعليم هي حقوق إنسانية ال يجب أن تكون موضع 
مساومة من أجل الربح، وفكرة أنها غري قطاعات غري مربحة هي 
فكرة ليربالية متطرفة فكورونا أثبتت أن القطاع العمومي هو من 
بقي يف ساحة الوغى يف حني أن جزء من القطاع الخاص خاصة 
يف مجال الصحة مازال مرتددا بل إنه بدأ يفرض يف زيادات عىل 
الحرفاء. الخروج من »أزمة ما بعد األزمة« تحتاج فيام تحتاجه 
وتعليم  جيدة  إىل صحة  مدى طويل،  كان عىل  وإن  لتجاوزها، 
جيد مام سيضمن العدالة االجتامعية ويحقق السلم االجتامعي 
أيضا، وبالتايل استعادة الدولة الراعية يجب أن يكون عىل قاعدة 

قيمية تعيد إىل التونسيني الثقة يف املستقبل ويف الدولة أيضا. 

اقتصاديا  أزمة كورونا  بعد  المعاناة  * سوسيولوجيا 
وسياسيا؟

- أعتقد أن املعاناة كتجربة متس ذاتية األفراد ستكون جلية أكرث 
العيش،  يف  االستمرار  أجل  من  سيكابد  كبري  جزء  كورونا،  بعد 
فرصة،  إىل  األزمة  هذه  نحّول  كيف  هو  األسايس  السؤال  لكن 
هذا يحتاج إىل خيال وجرأة سياسية تقطع مع أساليب التخطيط 
والترصف القدمية والبّد أن تكون الدميقراطية وسيلة لهذا وليس 
تكون  أن  يجب  الدميقراطية  انتخابات،  دميقراطية  مجرد  فقط 

أداة ملحاربة الفقر وعدم تكافؤ الفرص. 

بكفاءات  تزخر  تونس  أن  الجائحة  هذه  أبرزت   *
رأيكم كيف يمكن  االبتكار حسب  شابة قادرة على 
االستثمار في هذه الشريحة وتطوير البحث العلمي؟

- هذا من املؤكد، يجب أن يتحول الشباب إىل فاعل ورشيك يف 
التغيري اإليجايب يف املجتمع ألن تركه يف الهامش قد يرتكه لقمة 

سائغة للجامعات الدينية املتطرفة. 
ألنه خالصنا  العلمي  البحث  يف  يكون  أن  يجب  االستثامر  لكن 
املتعاقبة  فالحكومات  أزماتنا.  من  الخروج  أجل  من  الوحيد 
عموما  واملثقفني  العلميني  الباحثني  ضد  كبري  احتقار  مارست 
وهذا أرض كثريا بالبالد عىل نحو استنزف املوارد البرشية وجعل 

»العقول التونسية« تهاجر خارج البالد بشكل مخيف.
* أم رمياس

الباحث في علم االجتماع فؤاد غربالي »للشعب«:

األزمة التي نعيشها معقدة والبدّ من إعادة مراجعة الخيارات 
السياسية واالقتصادية للبالد

اتكؤوا على جائحة كورونا:

تونس«  »تاف  شركة  يف  الشغيلة  ملكاسب  استهداف 
وإجراء تعسفي يف السوق املالية الحرة   

الجامعة العامة للفالحة:

نرفض معالجة 
األزمات بالتضحية 
بمكاسب الشغالني

 
للفالحة  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  استنكر 
عامل  أجور  من  بالتقليص  القاضية  القرارات  لبعض 
القطاع الخاص، وأعلن رفضه ملنشور وزير املالية األخري 
واالقتصادية  االجتامعية  بالحقوق  مساس  من  فيه  ملا 

ورضب للحوار االجتامعي.
لقطاعي  مساندته  للجامعة  التنفيذي  املكتب  وأعلن 
الربيد وتكنولوجيا املعلومات والخدمات يف مواجهة ما 
التفيص عن  له من محاوالت سلط االرشاف  يتعرضون 
التزاماتها ورضبها للحقوق املكتسبة، محّذرا من خطورة 
السلط  داعيا  اخرى  لقطاعات  وامتداده  التميش  هذا 
مبكاسب  التضحية  دون  االزمة  معالجة  اىل  املعنية 

الشغالني.
من جهة اخرى، سجل املكتب التنفيذي يف بيان، ارتياحه 
واعوان  العمومية  الصحة  قطاع  وابناء  بنات  يبذله  ملا 
باملرافق  العاملني  املتدخلني  وكافة  البلديات  وعامل 
الرضوري  األدىن  الحد  العمومية حفاظا عىل  واإلدارات 

من املجاالت االستهالكية املتعددة.
كافة  لتأمني  املجتهدين  القطاع  أبناء  كافة  حيّى  كام 
األعامل الرضورية وتوفري املواد املعيشية بالبالد، مثّمنا 
تضافر مجهودات رشائح واسعة من أبناء الوطن ملّد يد 

املساعدة لضعاف الحال والفئات الهشة.
* صربي الزغيدي

تتواصل معاناة عامل مصنع »قارتاكس« 
والذين  عروس  بنب  الجاهزة  للمالبس 
من  أكرث  منذ  أجورهم  يتقاضوا  مل 
املظلمة  هذه  من  عّمق  وما  شهرين، 
إيقاف 56 عامال عن العمل من بينهم 
جميع أعضاء النقابة األساسية واللجنة 

االستشارية.
ومصنع »قارتاكس« للمالبس الجاهزة، 
بنعروس  بجهة  املانية/هوالندية  رشكة 

تشغل حوايل 900 عامل.
االتحاد  اصدار  اىل  القصة  أطوار  تعود 
تنبيها  برقية  ببنعروس  الجهوي 
عامل  دخول  تضمنت  باالرضاب 
 20 العمل  عن  ارضاب  يف  املؤسسة 
باحرتام  للمطالبة  املايض  فيفري  و21 
املهنية  والسالمة  الصحة  رشوط حفظ 
واحرتام   2019 بعنوان  الشغل  ولباس 
الحق النقايب ومراجعة مقاييس االنتاج 
ومراجعة التصنيف املهني ومستحقات 

الجباية.
 19 يوم  صلحية  جلسة  انعقدت  وقد 
فيفري مبقر الوالية بحضور كل االطراف 
االجتامعية دامت 6 ساعات من الحوار 
االداري  الطرف  إثرها  تعهد  والتفاوض 

عىل احرتام الحق النقايب وطلب تأجيل 
ماي  شهر  اىل  النقاط  باقي  يف  النظر 

بدعوى الصعوبات االقتصادية.
بالرصانة  تحىل  النقايب  الطرف 
االرضاب،  وألغى  واملرونة  واملسؤولية 
االتفاقات  مبضامني  العامل  اعالم  وتّم 
عن  وتوقفوا  العامل  رفضها  والتي 
التصعيد  إىل  االدارة  دفع  مام  العمل، 
من  نفسه  اليوم  يف  عامال   56 وطرد 
االساسية  النقابة  اعضاء  جميع  بينهم 
حركة  يف  االستشارية،  اللجنة  واعضاء 

غريبة وغري مسؤولة.
زمالءهم  عامل   850 نحو  ساند  وقد 
قبل  العمل،  عن  بالتوقف  املطرودين 
فيفري   24 يوم  نشاطهم  يستأنفوا  أن 
تفاديا  االساسية  النقابة  من  بدعوة 
وبحثا عن  واالحتقان  التوتر  ملزيد من 

الحلول وتنقية املناخ االجتامعي.
واىل حّد اليوم، مازال العامل ونقابتهم 

خارج املصنع.
جريدة  به  خّص  سابق  ترصيح  ويف 
الخرايفي  املنجي  االخ  عرّب  »الشعب« 
الكاتب العام املساعد للنقابة االساسية 
إليه  وصلت  ملا  أسفه  عن  للمؤسسة 

األوضاع من توتر واحتقان غري مرّبرين 
عىل  اإلدارة  من  غريب  إرصار  بسبب 
النقايب  الطرف  أبداه  ما  رغم  التعنت 
يف  ورصانة  التفاوض  يف  جدية  من 
السلوك السيام أنه أقنع أكرث من 800 

عامل للعودة اىل العمل.
متسك  بقدر  أنه  محدثنا،  وأكد 
وأدبيات  املسؤول  بالحوار  النقابة 
بقدر  ومصداقيتها  الجامعية  املفاوضة 
االشكال  ايضا لخوض كل  استعدادهها 
عن  للدفاع  املتاحة  القانونية  النضالية 
الحق النقايب وعن مواطن شغل العامل 
املوقوفني عن العمل وعن كل امللفات 
لعامل  العالقة  واالجتامعية  املهنية 

املصنع.
الخرايفي مثّن املجهودات  املنجي  االخ 
الجهوي  االتحاد  بها  قام  التي  الكبرية 
العامة  والجامعة  عروس  بنب  للشغل 
للنسيج  الجامعي  والفرع  للنسيج 
بالجهة من أجل عودة االمور اىل نصابها 
االجتامعي  املناخ  وتنقية  املؤسسة  يف 
ودفاعا  املؤسسة  بدميومة  منهم  إميانا 

عن حقوق العامل املادية واملعنوية.
* صربي الزغيدي

المظلمة متواصلة في شركة »قارتاكس« للمالبس الجاهزة ببنعروس:

العمال بال أجور منذ شهرين واستمرار إيقاف 56 عامال 
وأعضاء املكتب النقابي واللجنة االستشارية
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قامت السلطات االمنية بجهة صفاقس مساء يوم االثنني املايض 
باالحتفاظ بكل من اإلخوة مربوك شطورو عضو الفرع الجامعي 
الحبيب  مبستشفى  االساسية  النقابة  وعضو  بصفاقس  للصحة 
مبستشفى  االساسية  النقابة  عضو  الحمدوين  ومراد  بورقيبة 
عالقة  يف  التحقيق  ذمة  عىل  األعوان  من  واثنني  شاكر  الهادي 
بالشكاية التي رفعها النائب محمد العفاس عن ائتالف الكرامة 
الجهوية  اإلدارة  مبقر  عليه  »باالعتداء  نقابيني  فيها  اتهم  والتي 

للصحة بصفاقس«.
النقايب  العام  الرأي  واستهجان  استنكار  أثار  االعتقال  هذا 
خلفية  من  له  ملا  بالجهة  الصحية  االرسة  ومختلف  والحقوقي 

سياسية واستهداف واضح للنقابيني.
وقد تساءل املكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحة يف بيان له 
عن رّس تواصل استهداف النقابيني وخاصة يف جهة صفاقس ورّس 
التحامل والعدوانية والكّم  الهائل من الشائعات من فئة مرصّة 
عىل خلق املشاكل ضد كل االسالك من قضاة ومحامني وإعالميني 

وبرملانيني...
وأكدت الجامعة العامة مساندتها ووقوفها اىل جانب واملعتقلني 
وكافة الهياكل النقابية القطاعية داعية إياهم اىل إحكام التنسيق 

مع الجهة والقطاع واملركزية النقابية.
واعلنت رفَضها تسييَس امللف والخضوع للتهديدات الصادرة من 
اعداء الدولة والحرية خاصة يف هذا الظرف الذي تعيشه البالد، 
داعية اىل االفراج عن املعتقلني باعتبار أن ما حصل مرسحية تّم 
النقابية الدفاع  الهياكل  اإلعداد لها مسبّقا، مؤكدة عزمها وعزم 

عنهم.
بصفاقس  للصحة  القطاعية  الهيئة  اعتربت  ذاته،  السياق  يف 

بطاقة  بإصدار  للنقابيني  حصل  ما  أن 
مسار  يف  مواصلة  هو  حقهم  يف  ايداع 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  استهداف 
واعادة استنساخ للمحاكامت التي طالت 
سنة  منذ  الصحة  قطاع  يف  النقابيني 
عداء  تكّن  سياسية  قوى  ِقبَِل  من   2012

ايديولوجيا للمنظمة.
يف  القطاعية  الهيئة  اعضاء  وطالب 
السلط  الجاري  افريل  يوم 10  اجتامعهم 
الظاهرة  لهذه  والتصدي  باالنتباه  املعنية 
من  لها  يكون  ان  ميكن  مبا  والوعي 
بالبالد،  االجتامعية  السلم  عىل  تداعيات 
معتربين فيام عرف بقضية »العفاس« ال 
لها  اإلعداد  تّم  كونه مرسحية  يخرج عن 
بسابقية االضامر قصد استهداف النقابيني 
ومحاولة  جهودهم  وتشتيت  وشيطنتهم 

إقصائهم عن اداء دورهم الوطني.
أعضاء الهيئة القطاعية للصحة بجهة صفاقس شّددوا عىل رضورة 
حامل  املريض  إيواء  مالبسات  يف  وجّدي  رسيع  تحقيق  فتح 
فريوس الكورونا بقسم اإلنعاش مبستشفى الحبيب بورقيبة الذي 

يف  عونا   66 يقارب  ما  وضع  يف  تسبب 
منطلقا  وكان  اإلجباري  الصحي  الحجر 
باملستشفيني  االجتامعي  املناخ  لتعكري 

الجامعيني وتفيش املرض بالجهة.
كام طالبوا بإيقاف الزيارات االستفزازية 
للمستشفيني  »العفاس«  للمدعّو 
الصحية  املؤسسات  وكافة  الجامعيني 
بالجهة تجنبا ملا قد يسببه من احتقان، 
اإلخوة  عن  باالفراج  ايضا  ومطالبني 
للعمل  للقضاء  املجال  املوقوفني وفسح 
الضغوطات  عن  بعيدا  تامة  باستقاللية 
االطراف  تسلطها  التي  السياسية 
تخفي  ال  والتي  الذكر  سالفة  السياسية 

عداءها للعمل النقايب.
عن  القطاعية  الهيئة  أعضاء  وعرب  هذا 

رفضهم ملا يتعرض له زمالؤهم يف املصحات الخاصة من مضايقات 
الوباء،  مجابهة  يف  الكيل  انخراطهم  رغم  قاسية  عمل  وظروف 
مذكّرين ان قيامهم بواجبهم املهني ال يعني أنهم غري جاهزين 
ومبنظوريهم  منظمتهم  من  املساس  شأنه  من  ما  كل  عىل  للرّد 

بكل الطرق املرشوعة والنضالية.

إشاعات وافتراءات
سابق  وقت  يف  أصدر  بصفاقس  للشغل  الجهوي  االتحاد  وكان 
تكذيبا حول مزاعم احدى صفحات الفايسبوك املشبوهة تحمل 
بصفاقس  الصحة  نقابة  أن  روجت  التي  النقايب«  »اإلعالم  اسم 
الحبيب  مبستشفيي  االرضاب  قررت 

بورقيبة والهادي شاكر.
أن  االطار  هذا  يف  أكد  الجهوي  االتحاد 
عادية  وبصفة  متواصل  العمل  نسق 
باملستشفيني الجامعيني الحبيب بورقيبة 
يرّوج  ملا  خالفا  وذلك  شاكر  والهادي 
عىل  املتحاملة  األطراف  بعض  من  له 
من  النقايب  للعمل  واملعادية  النقابيني 
أجل بث البلبلة، محّمال كامل املسؤولية 
ملن يرّوج ملثل هذه االخبار الزائفة معلنا 

متسكه بحقه يف تتبعهم عدليا.
التنفيذي  املكتب  أعضاء  حيّى  كام 
الجهوي للشغل بصفاقس كافة  لالتحاد 
الطبية  واإلطارات  والنقابيني  النقابيات 
املستشفيني  يف  واالعوان  الطبية  وشبه 
بها  يتمتعون  التي  العالية  الروح  عىل 
وتلبيتهم لنداء الواجب خاصة يف مثل هذا الوضع الصعب الذي 
متّر به البالد، مثّمنا التزامهم بالعمل وثقتهم يف منظمتهم العتيدة 

االتحاد العام التونيس للشغل.
وأكد االتحاد الجهوي أن الظرف العام ال يحتمل مثل هذه البلبلة 

املشاكل  حّل  عىل  الوزارة  مع  حاليا  يعمل  النقايب  الطرف  وأن 
املوجودة باملستشفيني الجامعيني.

نقائص في المعدات والعنصر البشري
من جهة أخرى، وزير الصحة عبد اللطيف امليك عقد  يوم األحد 
للشغل وممثيل  الجهوي  االتحاد  مع  اجتامعا  الجاري،  أفريل   5
الصحي يف صفاقس، وذلك يف إطار زيارة عمل  القطاع  نقابات 
للجهة. وُخّصص اللقاء لتدارس الوضع الصحي يف الجهة، خاصة 

يف هذا الظرف الصحي الدقيق الذي متر به البالد.
الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  العوادين  يوسف  االخ  ورّصح 
للشغل بصفاقس عىل هامش االجتامع بأن الجانب النقايب طرح 
الطبي  االطار  يف  الفادح  والنقص  اللوجستية  النقائص  مختلف 
والتجهيزات،  املعدات  ويف  والسواق  العملة  ويف  الطبي  وشبه 
وهو األمر الذي يستوجب الحرص الجدي والفعال إلعطاء جهة 

صفاقس املكانة التي تستحقها يف القطاع الصحي.
* صربي الزغيدي

اعتقال نقابييْن وعونيْن بقطاع الصحة في صفاقس:

هدفه  والحرية  الدولة  أعداء  قِبَِل  من  مسيّسٌ  ملفّ 
بّث البلبلة يف وقت دقيق تعيشه البالد

 إيقاف جنود 
الخّط األوّل من 

أعوان الصحّة في 
هذا التوقيت 

طعنة في ظهر 
القطاع وهو 

يخوض معركته 
ضد الوباء

المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان:

احرتاما  بعد  عن  للتعليم  رفضٌ 
ملبدإ تكافؤ الفرص بني الطلبة

أن  والبنيان  والعمران  البيئة  لتكنولوجيات  العايل  للمعهد  األساسية  النقابة  أعضاء  اعترب 
التعليم عن بُعد كان بإمكانه أن يكون البديل األفضل يف ظّل هذه املرحلة لو توفرت له 
األرضية املناسبة لتحقيق سبل النجاح، وبيّنت أن الجامعة العمومية التونسية التي فقُّرت 
اليوم يف  التعليم عاجزة  لعقود يف ظل سياسات متعاقبة عملت عىل خْوصصة  وُهّمشت 

غياب التأكد من تكوين لجّل األساتذة ودعم لوجستي للطلبة.
التعليم عن بُعد هي من قبيل املزايدات  الوزارة بشأن  كام اعتربوا، يف بيان لهم، قرارات 
واملغالطات ورفع شعارات ال متت للواقع بصلة وترضب مبدأ التكافؤ يف الفرص، رغم ان 

اصحاب القرار هم خري العارفني بوضعية املؤسسات الجامعية وهشاشتها.
االرتجالية  الطريقة  بهذه  بُعد  عن  التدريس  مبدأ  رفضهم  أعلنوا  االساسية  النقابة  اعضاء 
التام  استعدادهم  مؤكدين  الطلبة،  بني  الفرص  تكافؤ  مبدإ  عىل  أخرى  مرة  منهم  حرصا 
للتواصل البيداغوجي كام دأب عليه األساتذة والتزامهم بالتدريس الحضوري متى سمحت 

الظروف بذلك.
* صربي الزغيدي

بيان الجامعة العامة للصحة
يف الوقت الذي يتجند فيه إطارات وأعوان القطاع الصحي ملواجهة وباء الكورونا بصدور شبه عارية 
لطواقم  سيارة   21 لألسف    2020 أفريل   11 أمس  ليلة  تعرضت  للوطن  فداًء  حياتهم  ومعرضني 
مبركز  النوافذ  وتهشيم  عمليات رسقة  اىل  واإلداريني  واألطباء  والعملة  الساميني  والفنيني  املمرضني 
اإلصابات والحروق البليغة بنب عروس وقد اتصلت الجامعة العامة للصحة الحارضة عىل عني املكان 
بوزير الصحة ووزير الداخلية ووايل الجهة التخاذ اإلجراءات الرضورية ولحامية املستشفيات خصوصا 

يف هذه الظروف االستثنائية.

المكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بقابس:

مهمّشة  بالجهة  الصحية  املؤسسات 
ومغيّبة عن كل برامج الدعم

 
عرّب املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بقابس عن شديد استيائه لتواصل تهميش وزارة الصحة 
للمؤسسات الصحية بجهة قابس، مبينا أن ذلك اتضح ذلك إثر الزيارة امليدانية األخرية التى اداها وزير 
الصحة للجهات املجاورة وغيّب فيها جهة قابس يف إشارة واضحة إىل استمرار سياسة تغييب الجهة عن 
الخارطة الصحية االستشفائية وعن كل برامج الدعم يف ظل إجراءات الدولة املعلن عنها ملواجهة ازمة 

كورونا.
التنفيذي الجهوي يف بيان أن الجهة ومؤسساتها االقتصادية ظلت لعقود مصدرا رئيسيا  واكد املكتب 
الذي  الكاريث  البيئي  الوضع  الصحة رغم  تتلقى أي دعم من وزارة  الدولة ومع ذلك فهي ال  ملداخيل 
تعيشه واملعلوم لدى الوزارة، مع استمرار انهيار البنية التحتية االستشفائية التى ال ترتقي إىل متطلبات 
محدودة  إمكانيات  من  متتلكه  مبا  تقاومه  الذي  املستجد،  بالوباء  لإلصابات  يومي  وتسجيل  املرحلة، 
جاءت نتيجة جهد أبناء الجهة وسعي املجتمع املدين ويف مقدمته االتحاد الجهوي للشغل بقابس إىل 

دعم املؤسسات الصحية بالجهة.
املكتب التنفيذي مثّن املجهود الجبار واملتميز لكل اإلطار الطبي وشبه الطبي بالجهة الذين يستمرون 
يف تقديم الخدمات الصحية يوميا رغم كل الظروف اللوجستية والطبية السيئة، خاصة منها نقص اإلطار 
البرشي، كام مثّن دور املؤسسات االقتصادية التى ساهمت يف الجهد الجهوي واملحيل لدعم املؤسسات 

الصحية بالجهة.
وطالب املكتب التنفيذي وزارة الصحة باإليفاء بالتزاماتها املعلنة يف تقديم الدعم للجهة السيام أنها مل 
تقدم أي يشء إىل اآلن ومل تَِف بتعهداتها ويف مقدمتها إرساء املستشفى الجامعي، معربا عن استيائه لهذا 

التخيل املريب لوزارة الصحة عن املؤسسات الصحية بجهة قابس.
ودعا املكتب التنفيذي الحكومة اىل اإلرساع بااللتزام بتعهداتها وبتوجيه الدعم بالتجهيزات واملعدات 
الرضورية كجزء من إجراءات الدولة التونسية ملقاومة هذا الوباء، كام دعاها إىل االرساع مبراجعة الخارطة 

الصحية االستشفائية ووضع جهة قابس ضمن أولوياتها.
* صربي الزغيدي

يشهد الوضع االجتامعي مبركز النهوض بالصادرات توترا واحتقانا 
بسبب ما راج من نوايا املساس ببعض مكتسبات أعوان واطارات 
املركز، ما سيسهم بالرضورة يف تعكري املناخ وتنامي الغضب، يف 

وقت عصيب تعيشه البالد، ويعيشه موظفو املؤسسة.
ببيان  بالصادرات  النهوض  األساسية ملركز  النقابة  وتوجه مكتب 
وبأي  أجلها  من  ناضلوا  مبكتسبات  مساس  أي  رفضه  فيه  أكد 
والنقايب  اإلداري  الطرفني  بني  سابقا  املربمة  باالتفاقيات  مساس 
وعىل  واملادية  املعنوية  الحقوق  عن  دفاعا  للقانون  وبأي خرق 

حامية املكاسب والوضع املعييش لعموم أعوان واطارات املركز.
جميع  بتمكني  العامة  اإلدارة  األساسية  النقابة  مكتب  وطالب 
األكل  القانون، من وصوالت  استثناء مبا  يحدده  املوظفني دون 

الشهرية ووصوالت شهر رمضان املعظم دون نقصان.
كام طالب اإلدارة العامة أيضا، يف إطار التخفيف من وطأة الوضع 
الذي يعيشه املوظفون جراء جائحة كورونا،  الرديء  االجتامعي 
املتعلقة  واالطارات  لألعوان  الشهرية  االقتطاعات  كافة  بتعليق 

بالقروض وبالتسبقات عىل املرتبات، عىل غرار عديد مؤسسات 
الواردة  األعوان  كافة  متكني  رضورة  عىل  مشّددا  العام،  القطاع 
أسامؤهم بجدول الساعات اإلضافية مبستحقاتهم املالية مبا ميليه 

الحق والقانون دون نقصان أو تقشف يف غري محله.
كام أكد وجوب االلتزام مبا تم االتفاق عليه بني النقابة واإلدارة 
العامة بخصوص الوضعيات الهشة لبعض املوظفني وذلك بالتمتع 
الطرفني،  االتفاق بني  تاريخ اإلمضاء عىل  ابتداء من  بأثر رجعي 

وبعدم املساس بأي منحة دون وجه حق.
الالزمة  اإلجراءات  كافة  التخاذ  استعداده  أعلن  النقايب  املكتب 
اإلدارة  تتعاط  مل  حال  يف  املتاحة  النضالية  األشكال  كل  وخوض 
العامة إيجابيا مع املطالب املرشوعة والقانونية، داعيا  األعوان 
واالطارات إىل االلتفاف حول نقابتهم األساسية وتعزيز وحدتهم 
يف هذا الظرف الدقيق ونبذ كل ما يخلق التفرقة، متمنيا للجميع 

ولعائالتهم الصحة والعافية.
* صربي الزغيدي

في مركز النهوض بالصادرات:

رفضُ املساس بمكتسبات العمال واملوظفني
االتحاد الجهوي للشغل بنب عروس 

والسلط الجهوية يف زيارة معاينة لظروف 
إقامة الفريق الطبي وشبه الطبي بمركز 
الحجر الصحي اإلجباري بربج السدرية

بنب  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  أدى 
اليوم  الياسمينات  ملستشفى  األساسية  والنقابة  عروس 
وايل  سعيد  عيل  السيد  رفقة   2020 أفريل   13 االثنني 
األول  املعتمد  خليفة  بن  محمد  والسيد  عروس  بن 
وثلة من إطارات الصحة بالجهة زيارة للنزل املخّصص 
قصد  وذلك  السدرية  بربج  الوجويب  الصحي  للحجر 
به،  الطبي  وشبه  الطبي  الفريق  إقامة  ظروف  معاينة 
واالطمئنان عىل صحتهم، وتوفر أسباب الوقاية الالزمة 
يف  املرض  ظهور  احتامل  لكل  والتصدي  لراحتهم، 
يتمكنوا من  أن   او تفشيه. وحرصا منا عىل  صفوفهم 
الظروف  احسن  يف  وهم  جديد  من  عملهم  استئناف 

خدمة ألبناء شعبهم زمن هذه املحنة.

تعزية
يتقدم االتحاد املحيل للشغل بالهوارية بأحر 

القراري  وفارس  رمزي  لألخوين  التعازي 

إثر  بالهوارية  للنقل  النقابة االساسية  عضوْي 

وفاة أختهام رحمها الله ورزق أهلها وذويها 

جميل الصرب والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه رلجعون.
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* حاوره صربي الزغيدي   
صور محمد كريم السعدي    

نفى السيد محمد الحبيب الكشو وزير الشؤون االجتامعية 
رجال  ِقَبِل  من  الحكومة  مورست عىل  أي ضغوطات  وجود 
ملصالحهم  خدمة  العام  الصحي  الحجر  رفع  نحو  اعامل 
االقتصادية، وقال إن خيار الحكومة رقم واحد هو روح وحياة 

املواطن وان هاجسها صحة التونسيني وال يشء غريه.
وأكد السيد الوزير يف حوار مع »الشعب« ان حصول العديد 
من غري املستحقني لالعانات االجتامعية مرّده قواعد البيانات 
اىل  اآلن  توصلت  الوزارة  أن  وكشف  املحّينة،  وغري  املشتتة 
تجميع 12 قاعدة بيانات لقطع الطريق أمام أي إخالل من 

أجل تقديم االعانة أو الخدمة االجتامعية ملستحقيها.
السيد محمد الحبيب الكشو لفت اىل ان االعانات االجتامعية 
ألي  وجود  ال  انه  مؤكدا  للميزانية،   اضايف  خط  من  متأتية 
مليم من االعانات مرصود من الصناديق االجتامعية نظرا إىل 
وضعيتها الصعبة جدا، وانه سيدفع يف اتجاه تخفيف الضغط 
يف  التمديد  وليس  البنوك  من  سيولة  عرب  للمؤسسات  املايل 
الضامن  انهيار  يف  ألن  االجتامعي،  الضامن  مساهامت  دفع 

االجتامعي انهياٌر للمنظومة الصحية.
كام سألت »الشعب« عن املنشور االخري لوزارة املالية الخاص 
بـ»ترشيد املصاريف الداخلية للوزارات« وعن تجاوزات عديد 
الظرف وملفات اخرى حارقة يف  الخاصة يف هذا  املؤسسات 

الشأن االجتامعي واالقتصادي...

* هل حقيقة هناك ضغوطات على الحكومة من 
قِبَِل رجال االعمال حول رفع الحجر الصحي، او هل 
باحتياجات  مرتبط  الحجر  رفع  قرار  مسألة  سيكون 

صحية او اقتصادية؟
الحجر  برفع  والقرار  املوضوع،  هذا  يف  أي ضغط  يأتني  مل   -
البالد، ويرتأسها  التي تقود  العليا  فالهيئة  بامتياز،  هو سيادي 
الصحة  وزارات  مع  سيادة  وزارات  وأربع  الحكومة  رئيس 
وتكنولوجيا  واملحلية  والتجارة  واملالية  االجتامعية  والشؤون 
االتصال مع 15 من كبار قيادات الجيش واالمن ولجان علمية 
اإلجراءات  ويأخذون  اثنني  يوم  كل  يعملون  جميعهم  طبية، 

والخيارات الالزمة.
نتحدث  ذلك  بعد  ثم  االنسان  حياة  هو  واحد  رقم  وخيارنا 
عن الباقي، وهذا مل مينع من بروز آراء اخرى مغايرة لخياراتنا 
اآلراء احرار فيام يرونه، لكن نحن من  هذه، وأصحاب هذه 
يقود الدولة ونتحمل مسؤولياتنا يف كل ما نتخذه من اجراءات 
نراها صالحة وسليمة، فروح اإلنسان وحياته هام هاجسنا وال 
يشء غريهام، ومستحيل من الناحية األخالقية ان نرمي حياة 

املواطن يف عبث املوت بتربير الخيار االقتصادي.

الشؤون  وزارة  ورائها  ومن  حكومتكم  تصرّ   *
االجتماعي  االمان  برنامج  تبني  على  االجتماعية 

الذي يقوم على منظومة االستهداف واالقصاء، 
والذي أثبت فشله في العالم، وفق تأكيدات خبراء 
ودراسات، خاصة أن نفقات التصرف في هذا البرنامج 
الشمولية  البرامج  ان  حين  في  بالمائة،   15 بلغت 
القائمة على المبادئ الكونية لحقوق االنسان بسيطة 
االعانات  توزيع  في  االمر  هذا  وبرز  تكلفة.  واقل 
االخيرة لمجابهة فيروس كورونا، إذ يشير الخبراء 
الناس  من  بالمائة   70 تبلغ  االقصاء  نسبة  أن  الى 
المفروض تمتعهم بالخدمات واالعانات االجتماعية. 
هل للوزارة هاجس تجاه هذا االمر خاصة أن ذلك 

قد يخلق بذرة غضب اجتماعي واسع؟
االمان  برنامج  فشل  اىل  يشري  تقييم  هناك  ليس  أوال،   -
الدولة  انطلقت  املرشوع  فهذا  إطالقي،  بشكل  االجتامعي 
املرحوم  مرحلة  الدولة خالل  فقامت  الثورة،  بعد  تطبيقه  يف 
تقييامت  بثالثة  للحكومة  رئاسته  عند  السبيس  قايد  الباجي 
باالستعانة مع خرباء حول صندوقي 26/26 و21/21 واالتحاد 
التونيس للضامن االجتامعي، والعمل عىل حيادية هذه املرافق 
خاضعا  ليكون  والحزبية  السياسية  التجاذبات  عن  وإبعادها 

للعمل املهني فقط.
أساس  عىل  الجديدة  صورته  يف  الربنامج  بدأ   2014 سنة  ويف 
الحاالت  لرصد جميع  الرقمي  اىل  الورقي  املنظومة من  تغيري 
االجتامعية وضامن حقوقها االجتامعية واالقتصادية، ولألمانة 
فإين اعترب ان هناك إنجازا عىل عديد املستويات من ذلك رقْمنة 

املستحقني بعد ان كانت امللفات مشتتة وغري محيّنة بعد عمل 
املنافذ  يتّم غلق  جبار من قبل األخصائيني االجتامعيني حتى 
أمام أي اخالالت، والتمهيد من أجل تكريس مقاربة ملقاومة 
الفقر عرب التمكني االقتصادي وليس عرب االعانات، وهذه رؤية 

سنبدأ يف وضع أسسها بعد التغلب عىل الجائحة الحالية.
وقاعدة  مصالحنا،  لدى  التي  واالرقام  املعطيات  وحسب 
استامرة  توزيع  عىل  اشتغلنا  لدينا،  التي  املنقوصة  البيانات 

لرصد أكرث عدد ممكن من املقصيني اجتامعيا يف البالد.

* هل هناك تقديرات أو أرقام في هذا الصدد؟
- تقديراتنا هي إحصائية فقط، لذلك فالعمل الذي نقوم به 
ستخلق  العمد  مراكز  كل  ستُوزع عىل  التي  واالستامرة  حاليا 

بوابة وفرصة للفرز الدقيق للفئات املهّمشة يف مرحلة ثانية.

المتوفرة  واللوجستية  البشرية  الموارد  هل   *
لديكم حاليا لفرز الفئات المهمشة تكفي إلتمام 
العمل المطلوب، دون ان ننسى عامل الوقت خاصة أن 
الحاالت االجتماعية المستحقة ال يمكنها أن تنتظر 

أكثر؟
- مواردنا تسمح حتى لتغطية 10 ماليني شخص، وذلك مرتبط 
بتجميع وتوحيد قواعد البيانات وتحيينها. فاملشكل الذي ظهر 
واملتمثل يف كون 4000 شخص ال  األخرية  اإلعانات  توزيع  يف 
يستحقون االعانات، مرّده قواعد البيانات املشتتة وغري املحيّنة 

منذ سنوات، وهذا كشفته، فلو كانت قواعد البيانات محينة 
القبيل،  هذا  من  مشاكل  أبدا  نواجه  لن  ومرقمنة  ومجّمعة 

وهذا أعلنه من أجل طأمنة التونسيني.
ويف هذا االطار جّمعنا يف ظرف 4 أيام قواعد بيانات صندوقْي 
وأصحاب  االجتامعية  والحيطة  والتقاعد  االجتامعي  الضامن 
البْستنة  وأعوان  الحظائر  وأعوان  والصفراء  البيضاء  الدفاتر 
والبيئة وأصحاب »الباتيندات«، ويف هذا السياق ال أتهم أحدا 
يف وجود إخالالت بل أتهم منظومة قواعد البيانات املتخلفة، 
حاسوب   1500 بـ  بيانات،  قاعدة   12 تجميع  اآلن  وهدفنا 
استكامل  اىل  نصل  املهّمة حتى  بهذه  للقيام  أخصايئ  و2000 
45 ألف استامرة يوميا، من أجل قطع الطريق امام أي إخالل 
وحتى نقرر من يستحق اإلعانة، وهذا ما يبني الثقة املطلوبة 

ملحاربة الفقر.
أما من ناحية االعانات العينية للدولة، فستمّس أكرث من 100 
االجتامعي،  للضامن  التونيس  االتحاد  خالل  من  شخص  الف 
ذلك  فيتم  املدين  املجتمع  مع  بالتعاون  االعانات  ناحية  ومن 
بإرشاف الوزارة والتي سيتّم توجيهها إىل ضحايا االزمة الحالية.

االقتصادي  النسيج  من  بالمائة   80 ان  معلوم   *
الصغرى  المؤسسات  على  يقوم  التونسي 
االستثنائية  الظروف  هذه  وبحكم  والمتوسطة، 
المؤسسات  تلك  التزام  لعدم  مؤشرات  هناك 
للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  بتعهداتها 
االجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض 
الصندوقين  السيولة في هذين  وبالتالي فإن شحّ 
بدأ يلوح. كيف ستتصرف الوزارة إزاء هذه األزمة 

المنتظرة؟
وألصحاب  الصغرى  املهن  ألصحاب  تدخل  لديها  الوزارة   -
بإعانة  سيتمتعون  االوىل،  الفئة  إىل  فبالنسبة  املؤسسات، 
كام  البيانات،  قاعدة  ميّر عىل  أن  بعد  دينار  بـ200  استثنائية 
فرصة  الرضائب  مصلحة  لدى  مسجلني  غري  هم  ملن  سنقدم 
بشهر لتسوية وضعيته وبالتايل تحولوا من القطاع غري املنظم 
اىل القطاع املنظم، ونفس اليشء بالنسبة إىل عامل هذه املهن 
غري املعلنني لدى صندوق الضامن االجتامعي فسيتّم إعفاء رب 
العمل دون معاقبته اىل حني تسوية وضعيات عامله يف املدة 

املحددة لذلك.
أما بالنسبة إىل املؤسسات، فقد قمنا بسلسلة من اإلجراءات 
ذات الطابع االجتامعي لفائدة األُجراء، عرب رشوط معينة، وهنا 
أوّد أن أؤكد أن أي مؤسسة لن تتمتع بأي امتياز دون ان تربط 
أمام تسجيل  الباب  الشغل. كام فتحنا  باستقرار مواطن  ذلك 
العامل غري املعلنني لدى الصندوق الوطني للضامن االجتامعي 

واإلعفاء من أي عقوبات قدمية بهذا الشأن.
هناك مؤسسات اخرى بدأت تعيش مشاكل يف االسبوع االخري 
من شهر مارس وبالتايل فال وجود ألي مربر لعدم تأخري دفع 

مساهمة الثالثية االوىل.
ويف هذا اإلطار، أريد أن أؤكد أن كل إعانات الدولة ال عالقة لها 
الوطني للضامن االجتامعي،  الصندوق  أموال متأتية من  بأي 
امليزانية  من  إضايف  متويل  خط  هي  دينار  مليون   300 فالـ 
جدا  الصعبة  الوضعية  إىل  نظرا  الصناديق،  من  آتية  وليست 

التي تعيشها هذه األخرية.
وقد رفضت عدم دفع مساهمة الثالثية االوىل، أما اذا تواصلت 
االزمة فمن املمكن تأخري دفع مساهامت الثالثية الثانية، أما 
تخفيف  اتجاه  يف  سأدفع  الله  قدر  ال  املرحلة  تلك  بلغنا  إذا 
دفع  يف  التمديد  وليس  البنوك  من  سيولة  عرب  املايل  الضغط 

مساهامت الضامن االجتامعي، فأنا مؤمن بأن انهيار الضامن 
االجتامعي سيؤدي مبارشة إىل انهيار املنظومة الصحية.

* مصادرنا أكدت لنا أن الوزارة لم ترصد أمواال لفائدة 
الخارج ولم  النظاميين في  الطلبة والمهاجرين غير 
يصل أي مليم الى المصالح االجتماعية بالقنصليات، 
ملتزمون  أنكم  فيه  تؤكدون  بالغا  إصداركم  رغم 

بذلك، ماهو ردكم؟
- مصادركم غري دقيقة، فهناك فرق بني »مل ترصد الدولة أمواال« 

وبني »األموال املرصدوة من الدولة ال تكفي«.

تمتيعهم  تمّ  شخص   1000 من  أكثر  هناك   *
بإعانات عبر المصاريف االجتماعية الموجودة سلفا، 
والموجود  المدني،  المجتمع  مع  بالتنسيق  وذلك 

قدمناه منذ األسبوعين اأُلوليين...
هو  ما  مع  باملقارنة  الخارج  يف  اكرث  الطلب  ان  صحيح   -
مرصود، وبالتايل فقد قمنا بالتنسيق مع امللحقني االجتامعيني 
يف  لرصفها  مليون   300 من  اكرث  رصدنا  ومبارشة  والسفارات 

املرحلة املقبلة اضافة اىل ما تّم رصده من وزارة الخارجية.
صحيح أيضا ان هناك تأخريا يف إعانة التونسيني بالخارج لكننا 

نعمل بكل إمكانياتنا املتوفرة إلعانتهم ومّد يد املساعدة.

* أصدرت وزارة المالية مؤخرا منشورا للوزارات تدعو 
فيه إلى الضغط على المصاريف الداخلية، من ذلك 
وعدم  االضافية  والساعات  والمنح  الترقيات  تأجيل 
أخذ  قبل  النقابي  الطرف  مع  اتفاقات  أي  إمضاء 

الضوء األخضر من رئاسة الحكومة.
المكتسبة  الحقوق  من  مسّا  ذلك  في  أليس 
للموظفين والعمال وضربا لمبادئ الحوار االجتماعي 

والتزامات الدولة مع منظمة العمل الدولية؟
او  املكتسبة  الحقوق  من  أّي  متس  بأن  للحكومة  نية  ال   -
لالتفاقات أو أي التزامات مع الرشكاء االجتامعيني، فهذا ليس 
يف فلسفتها أو يف رؤيتها، وأود أن تُفهم الرسالة لهذا املنشور 
هو الضغوطات الكربى عىل ميزانية الدولة وامكانيات الدولة 

املالية، وهو املعنى الذي أراد أن يوصله وزير املالية.
مع  بذلك  سنقوم  فيه  سنفكر  إجراء  أي  هناك  كان  وإذا 

قيادة  من  أساسيا  جزءا  نعتربهم  الذين  االجتامعيني  رشكائنا 
اىل توحيد  التي تسعى  الحكومة  املرحلة، وهي فلسفة  هذه 
الصفوف عىل قاعدة املصلحة الوطنية العليا املصارحة وخطة 

عمل.

* وهل يأتي منشور وزير المالية في هذا اإلطار؟
- نعم، ويأيت يف إطار ترشيد املصاريف ونفقات الوزارة، كام أننا 

حريصون عىل تطبيق االتفاقيات املربمة سابقا.

* لكنك لم تجبني.
- نعم أجبتك، وليس لنا النية يف مّس الحقوق املكتسبة.

* أليس من األجدر البحث عن األموال يف جيوب املتهربني من 
الخارجية  الديون  إرجاء دفع  أو  الحال  الرضائب بدَل ضعاف 

مثال؟
- يف إدارة املرحلة القادمة سنقدم تصورا كامال سيمّس الجميع، 
وهذه سياسة الحكومة، كل من هو متهرّب من الرضائب أو 
محتكر أو مهرب أو خرج عن القانون ستتعامل معه الحكومة 

وفقا لخطة كاملة.
تصور  وبناء  الشعب  سنصارح  الكورونا،  بعد  ما  مرحلة  ويف 
القانون،  عن  الخارجني  وردع  التصدي  فيه  مبا  البالد  إلنقاذ 

وإرساء سياسة جبائية عادلة.

تصرفتم  االجتماعية كيف  الشؤون  وزارة  وفي   *
مع من لم يدفع معاليم الضمان االجتماعي؟

- لقد فتحنا الباب أمام كل من مل يسّو وضعيته لدى الصناديق 
االجتامعية، لدينا تراكامت وفيها نسبة كبرية من مؤسسات غري 

موجودة، وهذا األمر يجب أالّ يتواصل.

* طارق الشريف رئيس منظمة »كوناكت« قال من 
ال يعمل ال يحصل على أجر، ما رأيك؟

- حقيقة مل أسمع ترصيحه، ولكن إذا قال ذلك، فليقم بدفع 
أجور عاّمله قبل كل يشء.

* عديد وسائل االعالم اكدت ان البنوك تسعى الى 
التي  القروض  اقساط  على  جديدة  فوائض  إقرار 

السيد محمد الحبيب الكشو وزير الشؤون االجتماعية في حوار خاص مع »الشعب«:

قرار رفع الحجر الصحي قرار سيادي بامتياز، وهاجسنا هو صحة 
وحياة التونسيني وال شيء غريهما
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ما  وان  المركزي  البنك  قرار  بعد  تأجيل دفعها  تمّ 
لربح  البنوك ليس سوى عملية مالية جديدة  قررته 
بذلك؟ وكيف سستصرفون  علم  لكم  جديد. هل 

إزاء هذا التحايل؟
- حقيقة ليس يل علم بذلك، ولكني سأطرح هذا امللّف عىل 
السيد محافظ البنك املركزي يف اجتامعي به )الخميس املايض(.

بشكل  والفنادق  السياحة،  بقطاع  عالقة  في   *
للعمال،  فنية  بطالة  إقرار  نحو  توجه  هناك  خاص، 
من  بالمائة   70 االتحاد  يطرح  الصّدد  هذا  وفي 
بالمائة.   30 أرباب العمل فيطرحون سوى  األجر أما 

كيف ستتعاطى الوزارة في هذا الصدد؟
االجتامعية  الشؤون  ووزارة  الطرفني،  مع  الجلوس  سيتّم   -
انها ستكون مع  النظر، واألكيد  ستعمل عىل تقريب وجهات 
العامل ويف نفس الوقت ال تبحث عن خسارة املؤسسة، كام 
ستحرص أيضا عىل دعم العامل ونتمنى أن نجد كل التفّهم يف 

مؤسسات قطاع السياحة.

الخاص  القطاع  في  المؤسسات  عديد   *
وغيرها  والنسيج  النداء  ومراكز  كااللكترونيك 
نجدها تقوم إما بإجبار العمال على العمل في تجاوز 
في  الدخول  على  تجبرهم  انها  او  الصحي  للحجر 
للوزارة وسائل مراقبة وآليات  اجازة دون مرتب هل 
للردع، وهل لديكم ارقام في تدخالت مصالحكم 

إلنفاذ القانون؟
- اجتمعنا بأهل املهن وحددنا من سيشتغل ومن لن يشتغل 
علمية  مقاييس  عىل  الصحي  الحجر  إقرار  بعد  مبارشة 
وزير  أحال  وقد  وحيويته،  العمل  لطبيعة  وفقا  ومضبوطة 
ومتفقدي  الوالة  اىل  من صالحياته  جزءا  االجتامعية  الشؤون 
الشغل يف تقديم تراخيص العمل يف االسبوع االول من بداية 
الحجر الصحي، ثم أعددنا منصة تحت صلوحية املتفقد العام 
رشوطا  ووضعنا  ستشتغل  التي  القطاعات  لتحديد  للشغل 
للمراقبة الصحية خارج املؤسسة يف عالقة بنقل العامل وداخل 

املؤسسة، وقد صّوبنا عديد االخالالت يف هذا االطار.
وبالنسبة إىل مراكز النداء، فقد رخصنا بـ20 باملائة من العامل 
فيه رضورة  كان  اذا  نشاطها  بطبيعة  املرتبطة  لتلك  إال  فقط 
اقتصادية او عىل سبيل املثال املراكز العاملة يف مجال الصحة 
مجال  يف  العاملة  النسيج  مؤسسات  تركنا  كام  واالستعجايل، 

مليون  اتجاه تحضري 30  الصدد سنعمل يف  الصحة، ويف هذا 
كاّممة قابلة للغسل للسوق التونسية.

الوطني  المجلس  تفعيل  بشأن  رؤيتكم  ما هي   *
للحوار االجتماعي؟

- أعامل املجلس معلّقة اآلن بسبب هذه الظروف، وإن شاء 
أن  أؤكد  أن  وأود  الجائحة،  هذه  بعد  العمل  نستأنف  الله 
الفلسفة،  هذه  إنجاح  اىل  وتسعى  تشاركية  الحكومة  فلسفة 

ولنا كل اإلمكانيات إلنجاحها.

* ماهو الجديد بخصوص المعرّف االجتماعي؟
حول  عمل  جلسة  عقدنا  املايض(،  )الخميس  فقط  باألمس   -
فقد  به،  قمنا  الذي  التحيني  مزايا  ومن  االجتامعي،  املعرف 
الحق  وأولو  االجتامعيون  املضمونون  مثال:  اآليت  إىل  توصلنا 
منهم املنتفعون ببطاقات العالج لسنة 2019 بلغنا 86 باملائة، 
أي يف أرباب االرس بلغنا نسبة 99.31 باملائة، ويف القرناء واألبناء 

بلغنا 77.19 باملائة.

ونحن نعمل بكل جهد الستكامل كل مفاصل العمل املتعلق 
باملعرف االجتامعي.

* هناك من يتساءل عن عدم فصل جمعيات ذوي 
االحتياجات الخصوصية عن باقي الجمعيات الخيرية 

وبالتالي تطبيق الفصل 88؟
- يجب إعادة النظر يف كل املنظومة، والوضعية يف كارثية يف 
ملف كافة املراكز والجمعيات، واألمر حقيقة ال يوصف، لذلك 

ال بّد مراجعة املقاربة واملنظومة والتميش.

االتفايات في  * ماهو موقفكم من عدم تفعيل 
الزيادات في أجور عديد القطاعات الهشة كالنظافة 
والحراسة والمقاهي والمطاعم والذين لم يحصلوا 
على زياداتهم منذ 2011 ولم تُسَوَّ وضعياتهم 

المهنية؟
- الوزارة وظيفتها املراقبة وتسعى إىل التنفيذ، وبالتايل هناك 
مشكل حقيقي يف هذه القطاعات يف عالقة االلتزام بالتعهدات، 
فتطبيق  بواجبهم  والقيام  مسؤولياته  تحّمل  الجميع  وعىل 

االتفاقيات ليس ِمّنة.

ومستحدثة،  جديدة  ومهن  مؤسسات  هناك   *
مشتركة  اتفاقيات  تملك   وال  منّظمة  وليست 
الرقمي، هل  االقتصاد  النداء ومؤسسات  كمراكز 
قانون  إطار  في  تنظيمها  في  سياسة  للوزارة 

الشغل؟
- لدينا متشٍّ واضٌح، فمجلة الشغل يجب تتالءم مع الدستور 
ومع املتغريات الجديدة يف عامل الشغل ولنا يف هذا االطار فريق 
االخرى  املشاريع  من  العديد  مثل  االمر،  بهذا  مكلّف  عمل 
والصناديق  الصحة  واقتصاد  االجتامعية  كالحامية  العالقة 
االجتامعية ومجلة الضامن االجتامعي ومجلة الشغل وغريها 

من امللفات.
لدينا عديد امللفات املتأخرة، ونحن نتعامل مع ذلك يف إطار 
بعيدا  االجتامعية  األطراف  باالتفاق مع  كامل  سياسة وتصور 

عن الرتقيع.

 2020 افريل   14 الثالثاء  يوم  تّم 
األخ  خالل جلسة عمل جمعت بني 
العام  األمني  الطبويب  الدين  نور 
رئيس  ماجول  والسيد سمري  لالتحاد 
والصناعة  للتجارة  التونيس  االتحاد 
بإرشاف  التقليدية  والصناعات 
السيد الجبيب الكشو وزير الشؤون 
تأمني  عىل  االتفاق  تّم  االجتامعية 
الخاص  القطاع  عامل  أجور  خالص 
تفعيال  وذلك  الجاري  أفريل  لشهر 
املتعلق  الحكومة  رئيس  ملنشور 
بإقرار  واإلحاطة  املؤسسات  مبرافقة 
إجراءات استثنائية وظرفية خصوصا 
وقد  الدقيق  الوبايئ  الظرف  هذا  يف 
الغرض عىل  يف  الصادر  االتفاق  نّص 
كاملة  أجورهم  من  العامل  متكني 
الجاري  افريل  شهر  إىل  بالنسبة 
الوطني  الصندوق  تكفل  خالل  من 
االجتامعي برصف مساعدة  للضامن 
دينار   200 بقيمة  ظرفية  استثنائية 
من  األجر  بقية  رصف  يتّم  أن  عىل 
نّص  كام  املشغلة  املؤسسة  ِقبَِل 
للمؤجرين  ميكن  بأنه  االتفاق 
املرّصح  غري  بالعملة  الترصيح 
الوطني  الصندوق  لدى  بأجورهم 
للضامن االجتامعي يف أجل شهر من 
سابقا  إليه  املشار  املرسوم   دخول 
مفعول  يرسي  أن  عىل  التنفيذ  حيّز 
من  األجراء  وتسجيل  االنخراط  هذا 

تاريخه.
أرشف  قد  العام  االمني  األخ  وكان 

قبل ذلك عىل افتتاح مجمع القطاع 
عيل  محمد  اإلخوة  بحضور  الخاص 
املساعد  العام  االمني  البوغديري 
باالتحاد  الخاص  القطاع  مسؤول 
واالخوة منعم عمرية وحفيظ حفيظ 
املكتب  اعضاء  الطاهري  وسامي 
العامون  والكتاب  الوطني  التنفيذي 
مجمع  أعضاء  العامة  للجامعات 
العام  االمني  وكان  الخاص  القطاع 
عىل  االفتتاحية  كلمته  يف  شّدد  قد 
عامل  مصالح  عن  الدفاع  رضورة 
الحرص  بالتوازي مع  الخاص  القطاع 
تحرتم  التي  املؤسسات  دميومة  عىل 
واجباتها والتزاماتها مشريا إىل رضورة 
التنسيق بني جميع األطراف من أجل 
الرأي  وطأمنة  إيجابية  رسائل  بعث 
والتكاتف  التضامن  وتفعيل  العام 
باعتباره الشعار املركزي لهذه الفرتة 

العصيبة.
مضيفا أن االتحاد ال يستهدف طرفا 
صعوبة  أكد  حني  بعينه  شخصا  أو 
القطاع  بإصالح  طالب  الوضع وحني 
العام بشكل جدي مبيّنا أن القرارات 
املتخذة مل تكن سوى عمليات تجميل 
ومل  والخطابية  السياسية  باملساحيق 
تنجح يف اإلصالح واليوم يزداد الوضع 
صعوبة من خالل التهديدات الجدية 
الشغل  مواطن  فقدان  بتنامي 
محليا  االقتصادية  األزمة  واستفحال 
ودوليا مؤكدا يف ذات السياق رضورة 
من  للحد  جدية  حلول  عن  البحث 

هذه االزمة والتصدي لتنامي ظواهر 
طرد العامل وترسيحهم يف القطاعات 
املترضرة عىل غرار السياحة والنسيج 
مشريا اىل االنعكاسات الخطرية لهذا 
الخاص  القطاع  عامل  عىل  الوضع 
يف  حقيقية  معاناة  يعيشون  الذين 
قوتهم اليومي مؤكدا وجوب العمل 
واألزمات  االحتقانات  تجنب  عىل 
باملسؤولية  والتحيل  االجتامعية 
تجاه عامل القطاع الخاص وخصوصا 
املنظم  غري  بالقطاع  العاملني  تجاه 
من  أقل  أجورا  يتقاضون  الذين  أو 
أكدوا  العامل  أن  مربزا  األدىن  األجر 
خالل فرتات األزمات حسهم الوطني 
التربعات  تقديم  خالل  من  العايل 
التضامنية  االجتامعية  واملساهامت 
والتزامهم بالواجب الرضيبي يف حني 
يحرتم  ال  املؤسسات  من  عددا  أن 
العامل  ميكن  وال  االلتزامات  هذه 
من حقوقهم يف التغطية االجتامعية 
إىل  ترتقي  املامرسات  هذه  معتربا 
هذا  يف  األُجراء  حّق  يف  الجرائم 

الظرف الوبايئ.
كافة  الطبويب  الدين  نور  األخ  ودعا 
حول  االلتفاف  مزيد  إىل  العامل 
نقاباتهم ومتتني الشعور باالنتامء إىل 
املؤسسة والدفاع عنها ودعا يف نفس 
اإلطار أصحاب املؤسسات اىل تفعيل 
وإىل  ودعمها  التضامن  مبادرات 

احرتام الحوار االجتامعي وتطويره.
* نرصالدين سايس 

في لقاء األخ نور الدين الطبوبي بالسيدين ماجول ووزير الشؤون االجتماعية 

اتفاق لخالص أجور شهر أفريل
يف القطاع الخاص 

كلمة حق:

وهشاشة  الكورونة  زمن 
املجتمع التونسي

على  والتكالب  الّلهفة  ظاهرة  األولى:  الحلقة 
الغذاء في الشخصية التونسية تاريخيا

* النفطي حولة )ناشط نقايب(

ماّم ال شّك فيه أن زمن كورونا هو الذي فرض علينا يف هذا الوقت بالذات، 
إعادة الحفر والتنقيب يف الشخصية التونسية باعتبارها ظاهرة اجتامعية 

ومجتمعية.
تشهده  الذي  واالزدحام  الغذائية  املواد  عىل  التّلّهف  ظاهرة  أن  ذلك 
املغازات العامة واملخابز وأسواق الخرض والغالل، ودكاكني وحوانيت املواد 
الغذائية والخرض والغالل يف األحياء الشعبية هذه األيام، مل تأت من فراغ، 
وال هي من وحي الساعة، وال هي وليدة أزمة كورونا، رغم شدة أثقالها 
وأوزارها وطئها الّشديد، باعتبارها جائحة وبائية عاملية، وما ينتج عن ذلك 

من ضغوطات نفسية واجتامعية يف هذا املنحى.
والسبب يف ذلك لرمّبا يعود إىل ما ورثته الشخصية التونسية، وراكمته عىل 
مّر العصور والحقب التاريخية من سلوكات وعادات منّت فيها رغبة اللهفة 
والتلّهف. ولعّل هذا ما يطرح عىل علامء االجتامع والنفس واألنرتوبوليجيا 

والخرباء واملختصني الغوص يف دراسة وتناول ظاهرة الشخصية التونسية.
ويف الحقيقة يجدر بنا ونحن نتناول ظاهرة الشخصية التونسية، أن ننّوه يف 
هذا الّصدد بالدراسة املتميّزة والعلمية والتحليلية واملفيدة جّدا للدكتور 
الشخصية  التونسية-محاولة يف فهم  منصف ونّاس يف مؤلفه »الشخصية 

العربية« الطبعة الرابعة الصادر عن الدار املتوّسطة للنرش عام 2017.
ويف هذا السياق يقول املؤلف يف صفحة 73 »فكل الشعوب تهتّم بقوتها 
وهذا ليس خاصا باملجتمع التونيس. ولكن الخصويص هو أن الغذاء بكل 
الغذاء  فعنارص  التاريخي....  التحقيب  يف  أساسيا  عنرصا  صار  مكّوناته 
تفصل وتحّقب وتنظّم تاريخ املجتمع، وكأننا إزاء عقلية تاريخية مستمّدة 

باألساس من الغذاء«]1[. 
والطاعون  األوبئة  وتعّدد  تواتر  إىل  ذلك  لرُيِْجَع  البحث  يف  ويتعّمق 
اتلصفحتني 73 و74  فيقول يف  التونسية.  الشخصية  تاريخ  واملجاعات يف 
واملعارص  والحديث  القديم  تاريخها  يف  مجاعة  أكرب  تونس  عرفت  »فقد 
)مجاعة 1052 تزامنت مع الهجرات الهاللية بقرار من الحّكام الفاطميني 
يف القاهرة جرّاء تناقص الغذاء يف مرص(. كام تبعت هذه املجاعة سلسلة 
طاعون  إىل   1348 تحّول  الذي  طاعون1347  واملجاعات...   األوبئة  من 
عاملي...  وعّم كل املغرب العريب.. وتالزم مع مجاعة متوّسطة يف 1348. 
كام عاد الطاعون برضاوة 1453 وساد الهدوء حتى 1783 إذ بدأت سلسلة 
من األوبئة عاودت )1785/1800/1805/ تّوجت كلّها بكولريا 1867. وأما 
يف التاريخ املعارص، فقد سيطر عىل املجتمع التونيس وباء التيفوس القميل 
بدأ يف 1918 وانترش خاصة يف 1923 و1926 وتواصل يف جهات عديدة 
حتى 1936... كام عاود الظهور بقّوة 1937/1938. كام تنضاف كّل هذه 
التونسية سنة 1925  البالد  الذي بلغ أوجه يف  األوبئة إىل مرض الجدري 
نسبيا،  ولو  نفهم  أن  ميكن  هنا،  التونيس....من  باملجتمع  برضاوة  وفتك 
حرص الشخصية التونسية عىل التحقيب اعتامدا عىل الغذاء فهي تصف 
عام 1926 بعام الفول ألنه صادف محصوال استثنائيا يف إنتاج الفول، وعام 
أوهنت  عارمة  مجاعة  إىل  يشري  الذي  الّروز  عام  أو  بوبرّاك  بعام   1936
األبدان وشلّت قدراتها.. فأقعدتها أرضا دون حركة )أي البارك يف الرّتاب...«.

وتأسيسا عىل ما تقّدم بيانه، ميكننا فهم ظاهرة التلّهف والرغبة املفرطة 
والجامحة يف الحصول عىل الغذاء لدى التونسيني، ضمن سياقاتها التاريخية.

-----
]1[ منصف ونّاس »الشخصية التونسية-محاولة يف فهم الشخصية العربية« 

الطبعة الرابعة الصادر عن الدار املتوّسطة للنرشد عام 2017.
)يتبع(
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ظروف معيشية قاهرة للطلبة االجانب واملهاجرين غري النظاميني 
بفرنسا بسبب جائحة كورونا والظروف االستثنائية التي تعيشها 
البالد، فمنهم من فقد »وظيفة« كانت تعينه عىل تدبري الحياة 
من  ومنهم  والدراسة،  وامللبس  األكل  مبصاريف  املليئة  اليومية 

عجز متاما عن إيجاد مأوى يقيض فيه ليايل الربد القارس.
طالب  أطلقها  ومبادرة  حملة  برزت  السيئة،  الظروف  هذه  يف 
يف  التونسيني  بني  العالقات  تشبيك  إىل  تهدف  تولوز  يف  تونيس 
الخارج من سلطات ومجتمع مدين واشخاص يف العديد من املدن 
ملّد يد املساعدة ملن يستحق االعانة حتى بالقليل من التونسيات 
إحساسهم  يتضاعف  ال  حتى  فيهم  االمل  وبث  والتونسيني، 

بالغربة والوحدة والخوف من الوباء.
اطلق حملة  فرنسا  »بوردو« جنوب  من  طالب  البجاوي  فارس 
تحت عنوان »مع بعضنا نتجاوز االزمة« لتجميع التربعات واعانة 
من املحتاجني من طلبة ومن مهاجرين غري نظاميني فقدوا املأوى 
لحظة  كل  يفقدونه  دفء  إىل  يحتاجون  يشء  وأهم  والغذاء، 
بسبب البعد عن االهل وبسبب الوباء، فخلقت هذه الحملة أمال 

جديدا وعائلة ثانية لآلالف من التونسيات والتونسيني بفرنسا.
البجاوي وتحدثت معه عن تفاصيل  »الشعب« اتصلت بفارس 
الحياة الحالية بفرنسا وعن معاناة التونسيني هناك، وعن حملته 

التضامنية وأهدافها ومطالبها.

هي  وما  عيشكم  وظروف  أحوالكم  ماهي   *
والمهاجرين غير  الطلبة  تواجه  التي  المشاكل  أهم 

النظاميين في هذا الوقت العصيب بفرنسا؟
- يعيش العامل أزمة صحية مل يشهد لها مثيال منذ أكرث من قرن 
الوباء  انتشار  من  للحد  العام  الصحي  الحجر  علينا  فُرض  إذ 
فكانت انعكاساته االقتصادية واالجتامعية عىل الطلبة األجانب 
األكرث  الفئات  باعتبارهم  وخيمة  النظامني  غري  واملهاجرين 

هشاشة.
ويف فرنسا 15 هناك ألف طالب 1500 يتمتعون باملنحة الجامعية 
مجربة  والبقية  الحال  ميسورة  أواسط  من  ينحدرون  و2000 

لتعمل عرشين ساعة يف األسبوع لتجابه مصاريف الدراسة.

الصغرية وأصبح املصري  األغلبية وظائفهم  العزل فقدت  يف هذا 

مجهوال بعد غلق الحدود وغياب مصادر التمويل.

* أطلقت حملة عنوانها »مع بعضنا نتجاوزو األزمة« 
فيما تتمثل هذه المبادرة؟

انخرط املجتمع املدين بجميع  القضية اإلنسانية  - يف ظل هذه 
أنواعه وتوجهاته يف الحملة التضامنية، فالتمسنا عرب أصدقائنا أن 
الجمعيات كانت أولوياتها منخرطيها باعتبار أن »األقربون أوىل 
نتجاوزو  بعضنا  أطلقنا حملة »مع  اإلطار  باملعروف«، ويف هذا 
األزمة« ensemble traversons la crise لننسق بني أصدقائنا 
الفرنيس  املدين  واملجتمع  فرنسا  التونيس يف  املدين  املجتمع  من 
واملطاعم  بباريس  التونيس  ودار  والقنصليات  بالخارج  وجاليتنا 
يف بوردو التي تعهدت باملساهمة بأكرث من أربعني وجبة يوميا 

أغلبها موجهة للمهاجرين غري النظامني.
هذه  لقيت  باملساعدة  تعهدت  التي  بوردو  جامعة  راسلنا  كام 
الحملة رواجا وتّم تبنيها يف كل من تولوز وباريس نيس وليون 
وليل والتّف حولنا أكرث من مائتي طالب إميانا منهم أن االتحاد 
داخل  قضاياهم  إزاء  الرشعي  املدافع  هو  تونس  لطلبة  العام 

الجامعة التونسية وخارجها.
ويف هذا اإلطار نتقدم بالشكر إىل كل الذين ساهموا من مواطنني 
والذين جعلوا  وأصحاب محالت وجمعيات ومسؤولني رسميني 

من هذه املهّمة املستحيلة ممكنة يف هذا الظرف الصعب.

* كيف تفاعلت معكم السفارات التونسية والقنصليات، 
وهل تحملت مسؤولياتها في تذليل الصعوبات التي 

تواجهونها حاليا؟
- وّجهنا نداء إىل وزارة الخارجية والدبلوماسية للتدخل العاجل 

تجاه هذا الوضع الكاريث،  فكان التفاعل رسيعا.
إليه  امللحق االجتامعي وسلمت  يف بوردو جنوب فرنسا راسلنا 
بالنظر  العائدة  القنصلية  فتدخلت  ترضرا  األكرث  الطلبة  قامئة 
قنصلية تولوز وراسلت ديوان التونسني بالخارج لطلب التمويل 

ويف منتصف األسبوع وصلنا تحويل مايل يك نغطي مثن الكراء.
وكان يف بوردو ناشطون يف االتحاد العام لطلبة تونس كان لهم 
األزمة  هذه  استيعاب  يستطيع  لن  اقتصادنا  بأن  الكايف  الوعي 
حيث  الكورونا،  عىل  والحرب  االستثنايئ  الظرف  هذا  يف  خاصة 

الضغط من كل حدب وصوب، وقد قررنا أن ال نستسلم للخمول 
ونكون جزءا فاعال يف الحل.

* هل هناك تنسيق مع الجمعيات التونسية الناشطة 
بفرنسا في اإلعانة ومدّ يد المساعدة؟

االتحاد  دور  لعودة  اسرتاتيجية  السياق وضعنا خطة  هذا  - يف 
باملهجر كمنظمة فاعلة قادرة عىل متثيل الطلبة أمام السلطات 
يف  التونيس  الطالب  مبشاكل  وااللتصاق  والفرنسية  التونسية 
املهجر وخلق األطر القانونية والفضاءات واألنشطة التي تساعد 
ولغربة  الوحدة  قوقعة  من  بالطالب  والخروج  االندماج  عىل 

ولتذليل الصعوبات أمامه.
لسان  »الشعب«  املناسبة وفضاء جريدة  أستغل هذه  أن  وأود 
لشكر  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  الشغالني  منظمة  حال 
جريدتكم ووسائل اإلعالم ومعرش الصحافيني الذين يعملون يف 

هذا الظرف الدقيق من أجل إبالغ صوتنا.
#مع- شعار  دامئا  رافعني  والعافية  الصحة  للجميع  نتمنى  كام 

بعضنا-نتجاوزو-األزمة.
* صربي الزغيدي

فارس البجاوي منسق حملة »مع بعضنا نتجاوزو االزمة« بفرنسا لـ»الشعب«:

حملتنا تهدف إىل إعادة األمل ملن فقده بسبب كورونا والغربة

تتاىل الترسيبات حول عودة منتظرة للحياة الطبيعية يف تونس 
والتعامل مع واقع الوباء بأخذ االحتياطات الوقائية الرضورية 
الحكومة لتصنيع قرابة  الترسيبات يغذيها طلب  ولعل هذه 
الثالثني مليون كاممة خالل األسابيع القادمة منها دفعة أوىل 
القليلة  األيام  خالل  جاهزة  ستكون  كاممة  مبليوين  عاجلة 
القادمة ورغم هذه الترسيبات التي غالبا ما تكون لجس نبض 
الشارع والتمهيد لعودة مرتقبة للنشاط االقتصادي إما كليا أو 
تدريجيا إال أن عديد املؤرشات تؤكد أن رفع قيود الحجر دون 
محارصته  ولفرضيات  الوباء  تفيش  لحقيقة  موضوعية  قراءة 
فيه عودة  تتسبب  قد  الذي  الرهيب  العدوى  وإيقاف نسق 
الحياة إىل طبيعتها إذ حذرت منظمة الصحة العاملية يف هذا 
الصدد من تخفيف اإلجراءات الصارمة ملكافحة فريوس كورونا 
الحذر  توخي  إىل  داعية  الدول  عديد  يف  املطبقة  املستجد 
مضيفة أنه عىل كل من يتخذ إجراءات يف اتجاه التخفيف من 
الحجر أن يلتزم برشوط معينة منها ضامن حد أدىن من القدرة 
الصارم  والتقيد  وعزلهم  باملرض  املصابني  تحديد  رسعة  عىل 
بتوخي سلوكيات جديدة تقوم أساسا عىل التباعد االجتامعي 

وااللتزام الدائم باستعامل وسائل الوقاية والحامية.

استعدادات ضعيفة
يف تونس مازالت األمور ضبابية وغري واضحة سواء يف الترسيع 
من وترية التحاليل اليومية التي مل تتجاوز يف أحسن الحاالت 
ألف تحليل وهو  عتبة 600 تحليل يوميا وبلغت جمليا 12 
يف  الوباء  لتفيش  الحقيقي  الحجم  يعطي  ال  قد  ضئيل  عدد 

بالدنا وهذا أول عائق أما ثاين العوائق فهو صعوبة الحصول 
إىل  إضافة  بالصيدليات  وندرتها  الحامية  مستلزمات  عىل 
تؤكد  إذ  املواد  هذه  أسعار  يف  والرتفيع  االحتكار  مامرسات 
الالحقة دكتور االقتصاد  الرحامن  التي نرشها عبد  التوقعات 
أن الكلفة الشهرية للكاممات بالنسبة إىل عائلة متكونة من 
أربعة أفرد )24 كاممة شهريا( هي 50 دينارا أي مبعدل 16.5 
دينار شهريا للفرد وهذا دون احتساب كلفة مواد التنظيف 
ومستلزمات الوقاية التي ستتضاعف وهذا بالنسبة إىل بعض 
يف  كاهلهم  إثقال  من  ويزيد  مجحف  الخاص  القطاع  عامل 
هذا الظرف العصيب ويبقى السؤال هل ستتكفل املؤسسات 
باقتناء الكاممات باعتبارها من وسائل الصحة والسالمة املهنية 
أم أن الدولة ستدعمها ببيعها بسعر تصنيعها الذي ال يفوق 
أخرى  تحديات  لتتبعها  األوىل  التحديات  هذه  مليم.   400
خصوصا عىل مستوى النقل والتنقل الذي يبقى من املعضالت 
للوصول إىل مواقع العمل يف ظروف آمنة لذلك ميكن التأكيد 
املنصوص  الحجر ضعيفة وان رشوطه  لرفع  أن االستعدادات 

عليها من قبل منظمة الصحة العاملية غري متوفرة حاليا.
       

عامة  كاتب  السويسي  الهادي  محمد  الدكتور 
النقابة العامة لألطباء: 

رفع الحجر حاليا انتحار جماعي 
يف ترصيحه للشعب حول إمكانية رفع الحجر أكد األخ محمد 
أن  لألطباء  العامة  للنقابة  العام  الكاتب  السوييس  الهادي 
الحديث عن رفع الحجر هو كالحديث عن إمكانية االنتحار 

الجامعي إذ بني أن ال أحد بإمكانه حاليا التوقع مبدى تفيش 
اإلمكانات  ظل  يف  خصوصا  العدوى  انتشار  ومبسار  املرض 
برفع  املغامرة  لها  تخول  ال  والتي  لبالدنا  املحدودة  الصحية 
الحجر الن أي شكل من الرتاخي مع هذا الفريوس قد يكون 
مكلفا ومنطلقا لكارثة غري مسبوقة وأضاف الدكتور السوييس 
أنه ال يجب الخضوع لضغوط اللوبيات وأصحاب املصالح التي 
تسعى إىل االستفادة من هذه الجائحة ألنها غري معنية بتبعاتها 
االقتصادية والصحية فهي محمية يف قصورها ومنتجعاتها غري 
إىل  االنتباه  رضورة  حديثه  معرض  يف  وأكد  للشعب  مكرتثة 
وعدم  الحجر  رفع  من  املستفيدة  للطبقة  األنانية  منسوب 
املستشفيات  أن  مؤكدا  متارسها  قد  التي  للضغوط  الرضوخ 
حاليا جهودا  تبذل  الطبية  الطبية وشبه  وإطاراتها  العمومية 
جبارة للحفاظ عىل استقرار الوضع الصحي وعدم انفالته من 
اإلنعاش  بأقسام  األرسة  بعدد  اإلصابات يف عالقة  حيث عدد 
مبينا أن الوضع الصحي يف تونس وتوفر التجهيزات الرضورية 
ملجابهة هذا الوباء هي أقل بكثري من البلدان املتقدمة التي 
عدد  وارتفاع  الوباء  لهذا  الرشسة  الهجمة  من  حاليا  تعاين 
الوفيات الذي فاق عتبة العرشة آالف يف أغلب بلدان أوروبا 
البلدان ذروة االنتشار إال أنها مّددت من  ورغم بلوغ عديد 
الحجر ومل ترفعه لذلك من الرضوري بالنسبة إىل بالدنا التزام 
اليقظة وعدم املغامرة برفع الحجر ألنه قد يكون منفذا لكارثة 

قد نعجز متاما عىل مجابهتها. 
* نرص الدين سايس

* طارق السعيدي      

للبناء واألخشاب عن رفضها تعريض  العامة  الجامعة  عربت 

صحة العامل للخطر ومامرسة اي ضغوط من اجل إجبارهم 

عىل العمل خاصة يف ظل ظروف ال تتوفر فيها أدى رشوط 

بيان  خالل  من  الجامعة  وحيت  املهنية.  والسالمة  الصحة 

صادر منذ ايام، مختلف املؤسسات التي بادرت بتقديم حلول 

تضمن تقاسم التضحيات بشكل عادل بني مختلف االطراف 

ودعا بقية مؤسسات القطاع اىل تحمل خالص جزء من أجر 

شهر افريل 2020 من أجل متكني العامل من مواجهة ازمة 

الكريم عىل االبواب. وحيت  كورونا خاصة أن شهر رمضان 

واعوان  الطبي  وشبه  الطبي  اإلطار  جنود  العام  الجامعة 

ميثلون  باعتبارهم  النظافة 

الصف األول يف املعركة ضد 

حيت  كام  كورونا.  جائحة 

قوات األمن والجيش ودعت 

لضامن  معهم  التعاون  اىل 

امن وسالمة البالد.  

البحري  الطيب  األخ  ورشح 

للجامعة  العام  الكاتب 

يف  واألخشاب،  للبناء  العامة 

ان  الشعب  لجريدة  ترصيح 

تابعة  نقابية  هياكل  فيها  توجد  والتي  املهيكلة  املؤسسات 

خرق  اي  اآلن  إىل  تسجل  مل  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد 

عىل  العامل  إلجبار  حالة  او 

اآلمر  هذا  ان  وقال  العمل. 

محاوالت  وجود  يحجب  ال 

عىل  وضغوط  كربى  ومساٍع 

غري  املؤسسات  يف  العامل 

ان  البحري  وقال  املهيكلة. 

الجامعة العامة تتابع الوضع 

يف مختلف مؤسسات القطاع 

وترصد كل محاوالت تعريض 

صحة العامل للخطر وستقوم 

بكل ما يتطلبه األمر من اجل ضامن صحة العامل واملحافظة 

عىل حياتهم وحياة أرسهم.

رفع الحجر شأن صحي بامتياز وال دخل لغري أهل الصحة فيه
مازلنا بعيدين عن ظروف تخفيف الحجر حسب شروط »الصحة العاملية« 

الدكتور السويسي: رفع الحجر حاليا انتحار جماعي

اهلل أكبر 
انتقل إىل جوار ربه شقيق األخ توفيق 
املحيل  لالتحاد  العام  الكاتب  العلوي 
بحامم األنف. تعازينا الحارة إىل األخ 

توفيق وأهله وذويه.
وأسكنه  له  وغفر  الفقيد  الله  رحم 
جميل  عائلته  ورزق  جنانه  فسيح 

الصرب والسلوان.
وإنّا لله وإناّ إليه راجعون.

وحدة فرز وعزل
 في مستشفى تستور

املستشفى  إدارة  مع  التنسيق  تم 
لرتكيز  البلدية  بتستور ورئيس  املحيل 
 .COVID-19 وعزل  فرز  وحدة 
بحضور االتحاد الجهوي للشغل بباجة 
واالتحاد  للصحة  الجامعي  والفرع 
والنقابة  بتستور  للشغل  املحيل 

األساسية للصحة.

اهلل أكبر
»بن  لعائلة  نتقّدم  والحزن  األىس  ببالغ 
عليات« إثر التحاق املغفور له املريب الفاضل 
والنقايب املناضل »توفيق بن عليات« صباح 
بالرفيق   2020 أفريل   15 األربعاء  اليوم 

األعىل بعد رصاع مع املرض. 
واألرسة  النقابية  العائلة  فقيد  الله  تغمد 
وذويه  أهله  ورزق  رحمته  بواسع  الرتبوية 

جميل الصرب والسلوان.

 في البناء واألخشاب:

الجامعة العامة ترفض تعريض صحة العمال للخطر
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الحدث الحدث

مل يتوقّع أحد يوما أن يحدث كل الذي حدث، وان يُحكم 

فريوس  يتحول  وان  منازلها،  يف  بالحبس  الشعوب  عىل 

طبية  وطواقم  وجيوش  بلدان  تواجهها  محنة  اىل  كورونا 

وفُرضت  حصل،  الذي  ذلك  لكن  جدوى،  دون  باملاليني 

لها  تكن  ومل  غريها،  فُرضت عىل  كام  تونس  عىل  الحرب 

غامرها،  يف  فجأة  نفسها  وجدت  بل  كثرية،  خيارات  فيها 

أن  ودون  للمواجهة،  االستعداد  أتم  عىل  تكون  ان  دون 

تكون يف حالة تعبئة للحرب، لذلك سارع الجميع للوقف 

صفا واحدا مع أجهزة الدولة ومع األطقم الطبية والقيادة 

قيادة  مهّمة  بهم  أنيطت  الذين  املسؤولني  وكل  الصحية 

أن  ودون  خسارة،  وال  ربح  حسابات  دون  املعركة،  هذه 

الكثريين  إن  بل  وعائدات،  ونسب  مكاسب  أحد  يشرتط 

ضّحوا بكل ما ميلكون، رضيا مرضيّا يف سبيل تقوية الجبهة 

ومن  التصّدي،  ونجاعة  املقاومة  أدوات  وتوفري  الداخلية 

فيها  أصبح  التونسيون ضحية يف حرب  يكون  ال  أن  أجل 

األقوى واألغنى هو الذي ينهب ويسيطر ويحّول وجهات 

الشحنات الطبية حتى بأساليب القرصنة والرسقة والسطو.

تعزيز  نحو  باندفاعة جامعية  املشحونة  االجواء  يف هذه 

نشاز،  أصوات  واالخر  الحني  بني  تطلع  الوطني،  الصمود 

من  التمّعش  أسباب  الكورونا  أزمة  عليهم  ضيّقت  ممن 

ملواصلة  منفذا  يجدوا  ومل  الشّغالني،  وعرق  الدولة  أموال 

النهب واالثراء الحرام إال أن يصبحوا منظّرين عىل الدولة 

القرارات  دفّة  يوّجهوا  ان  يريدون  االقتصاد،  يف  وخرباء 

مراعاة  دون  مصالحهم،  يف  تصّب  حيث  اىل  الحكومية 

ألدىن مشاعر اإلنسانية التي يجب أن تتجسد يف مثل هذه 

الظروف.

السيد طارق الرشيف، رئيس ما يُعرف مبنظمة كوناكت، 

غري املرشوعة والتي جاءت نتيجة انقالب غري رشعي أيضا 

يعرف  ال  والتي  والتجارة،  للصناعة  التونيس  االتحاد  عىل 

بعض  دعم  استثنينا  إذا  اللهم  قوتها،  ركائز  اآلن  اىل  أحد 

الحكومات  ضعف  وكذلك  املعروفة،  الفرنسية  الدوائر 

املنظمة  هذه  ملف  تفتح  مل  التي  املتعاقبة  التونسية 

الهجينة ومثيالتها ممن احرتفوا نهب املال العام بال حسيب 

وال رقيب، ويريدون اليوم باملكانة التي أكسبوها ألنفسهم 

وصانعني  القرار  يف  رشكاء  يصبحوا  أن  وبهتانا،  ووهام 

لسياسات الدولة، وقادة حرب ان أمكن.

السيد طارق الرشيف مل يستح وهو يقول إن عىل الحكومة 

ان تقطع عىل املوظفني واألجراء رواتبهم طاملا ان البالد يف 

حالة حجر، نعم، هكذا بكل صفاقة، ودون تفكري أو تروٍّ 

وال مراعاة حتى ألبسط قواعد التعايش املواطني والحقوق 

التي أقرتها كل املحافل الدولية واالتفاقات الشغلية التي 

أنجزت عىل مدى قرون، كلها يريد سيادته شطبها بجرّة 

قلم، وكأنه حريص عىل أموال الدولة أكرث من حرصه عىل 

نفسه، أو كأنه مؤمتن عىل بيت مال الفقراء واملساكني يك 

يقرر من يدفع له ومن ال يحّق عليه الخراج.

أموال  عىل  سيادته  حرص  هو  ذنب  من  االقبح  الُعذر 

الدولة عىل  إجبار  االصيل هو  الدافع  أن  الدولة، يف حني 

العمومية  املؤسسات  وإعادة  الحجر  ورفع  الرضوخ 

واإلدارات اىل العمل، مبا ميكنه آليا من إعادة عاّمله وعاّمل 

وسلخ  للعمل،  واالحتيال  النصب  مؤسسات  يف  رشكائه 

دخول  من  يتمكنوا  وحتى  فات،  ما  لتعويض  جلودهم 

مزادات االحتكار والتهريب التي نشطت هذه االيام والتي 

التهام  عىل  يقدرون  وال  بالغلق  مكبّلني  أنفسهم  يجدون 

لحمة الكتف منها. ويقول الصحايف أسامة البيباين يف موقع 

من  يتذاىك  »أن  أراد  الرشيف  طارق  السيد  إن   24/24

خالل الظهور مبظهر الخائف عىل أموال الدولة وهو الذي 

تعامل معها مبنطق )رزق البيليك( إذ أن اسمه ُمثبّت يف 

الذين  األعامل  لرجال  املركزي  البنك  املرّسبة من  الوثيقة 

نالوا قروضا من الدولة ومل يعيدوها اىل حّد اليوم إذ كان 

نصيب طارق الرشيف ما يزيد عىل سبعني مليارا ازدردها 

يف بطنه ومل يرّد حتى واحد يف املائة منها اىل حد اآلن«. 

ويضيف البيباين »كوناكت تنال سنويا من الحكومة دعام 

حسابية  وبعملية  وذلك،  دينار  ألف  سبعامئة  اىل  يصل 

بسيطة فإن جملة املبالغ التي نالها منذ تأسيس املنظمة 

يف سنة 2011 اىل اآلن، اي تسعة اعوام، لوجدنا أنه )لهف( 

من الدولة ستة مليارات وثالث مائة الف دينار، ومع كل 

ممن  املوظفني  عىل  الرشيف  طارق  السيد  يستكرث  ذلك 

أجربتهم كورونا عىل البقاء يف منازلهم بأمر من الحكومة أن 

ينالوا جراياتهم، فالرجل يتعامل معهم مبنطق )الّسخرة( او 

مبنطق هتلر يدعوهم إىل أن يختاروا بني املوت بالفريوس 

او املوت جوعا«.

وال شك يف أن دعوات مثل هذه حينام تصدر عن طارق 

الرشيف او من هم عىل شاكلته فهي ليست خالصة لوجه 

الوحيد  همها  نفس  خّسة  عن  تعبري  هي  ما  بقدر  الله 

سيقتلهم  الذين  الفقراء  ولو عىل جامجم  الربح  تكديس 

الجوع والعوز واملرض، بل هي أيضا ذات مقاصد ال تقّل 

عن نرش الفوىض والخراب يف البالد، من أجل تحطيم كل 

يشء، حتى تضيع املحاسبة، وحتى يضيع القانون، وتسقط 

الدولة، وتذهب املؤسسات العمومية اىل الخراب، ويسهل 

عليه وعىل أمثاله اقتناؤها ساعتها بأبخس االمثان.

إن سكوت الحكومة عىل مثل هذه الدعوات غري املسؤولة، 

واالشخاص الذين أساؤوا بالخصوص إىل الشعب التونيس 

ونهبوا أمواله وثرواته ويريدون اليوم ان يجّوعوه أكرث، هو 

تشجيع لها يك تتامدى، وتتحول إىل لوبيات ضغط، وتفرض 

أجنداتها  ومترر  البالد،  عىل  مختلفة  بطرق  نظرها  وجهة 

ال  الذي  ونهمها  أطامعها  إال  املحّصلة  يف  تخدم  ال  التي 

ينتهي للرثوة واملال.

* طاهر عيل 

حين احتاجهم الوطن أخفوا جماجمهم في الرمال:

رؤوس أموال القلبة والفهلوة والربح السريع يظهرون على حقيقتهم
يف   »Mezzo« رشكة  أسفله،  املمضون  نحن 
مسؤولية  ذات  رشكة  القانوين،  ممثلها  شخص 
محدودة، ذات املعرف الوحيد عدد 883753/ 
تونس.   1 بالرشقية  كائن  االجتامعي  املقر   ،w
تبعا لصدور العدد 1583 من جريدة الشعب 
بصفحته  مقاال  تضّمن   2020  /26/03 بتاريخ 
الرابعة عنوانه »أرباب العمل ينتهكون القانون 
ويتجاهلون سالمة العاّمل وخطر املوت الذي 

يرتصدهم بقلم »صربي الزغيدي«.
لرشكة  رصيحة  بصفة  املقال  لتعرّض  وتبعا 
فإّن رشكة  بها،  يلحق رضرا  بشكل   »Mezzo«
بطلب  رسمية  بصفة  لكم  تتقّدم   »Mezzo«
ملا  وفقا  املذكور  املقال  الرد عىل  مامرسة حق 

ييل:
إّن رشكة »Mezzo« وتبعا الطالعها عىل املقال 
بتاريخ   1583 عدد  الشعب  بجريدة  الصادر 
العمل  »أرباب  عنوان  تحت   2020  /26/03
العاّمل  سالمة  ويتجاهلون  القانون  ينتهكون 
»صربي  بقلم  يرتصدهم«  الذي  املوت  وخطر 
للرأي  ييل  ما  توضيح  يهّمها   ،4 الزغيدي« ص 
الرد: حيث ورد  إطار مامرستها لحق  العام يف 
باملقال املذكور أّن »قّوات األمن تولّت التدخل 
االدارة  أّن  رغم   »Mezzo« النداء  مركز  لغلق 
قامت بإصدار بالغ تعلن فيه إغالق املركز ويف 

الوقت نفسه اتصلت بالعاّمل للحضور.
إّن رشكة »Mezzo« تفّند جملة وتفصيال هذه 

اإلدعاءات وتوّضح ما ييل:
ـ مل يقع البتة غلق مركز ندائها من طرف األمن.
كنف  يف  نشاطها  واصلت   »Mezzo« رشكة  ـ 
الحصول  بعد  الصحي  الحجر  خالل  القانون 
عىل الرتخيص الرضوري من السلطات املختصة 
التزامات  وجود  باعتبار   23/03/2020 بتاريخ 
ولو  النشاط  مواصلة  عليها  تحتّم  حرفائها  مع 
املؤسسة وحفاظا  بالحد األدىن ضامنا لدميومة 

عىل مواطن الشغل.
الحد  اعتامد  بصدد   »Mezzo« رشكة  ـ   
جميع  اتخاذ  مع  املبارشين  العاّمل  من  األدىن 
النقل  تأمني  القانونية عىل مستوى  اإلجراءات 

وحامية العاّمل.
دور  بأهمية  واعية   »Mezzo« رشكة  إّن  ـ   
رشيكها االجتامعي ولذلك ال يتّم اتخاذ أي قرار 
من دون التنسيق املتواصل مع نقابتها األساسية 

املنضوية تحت االتحاد العام التونيس للشغل.
قبل  املعلومات  صّحة  من  التثبت  الرجاء  ـ 
الرشكة  سمعة  عىل  اعتداء  ذلك  يف  ملا  نرشها 

وسمعة الشغالني بها والقامئني عليها.
النسخة  يف  الرد  حق  بإدراج  التفّضل  نرجوكم 
طبقا  واإللكرتونية(  )الورقية  للجريدة  املوالية 
املرسوم  من  بعده  وما   40 الفصل  ملقتضيات 
عدد 115 لسنة 2011 املؤرخ يف 02/11/ 2011 
املتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنرش. ويف 
التقدير  عبارات  فائق  سيدي  تقبّلوا  االنتظار 

واالحرتام.
عن رشكة »Mezzo« املمثل القانوين«.

تعقيب المحرر:
املشكل يف الرد، أنه مل يقرأ املقال جيدا بخصوص 
اآليت:  بالحرف  ورد  فقد  االمن،  تدخل  نقطة 
لغلق  بالتدخل  قامت  االمن  قوات  أن  »يُذكر 
النداء MEZZO، رغم ان االدارة قامت  مركز 
بإصدار بالغ تعلن فيه إغالق املركز ويف الوقت 

نفسه اتصلت بالعامل للحضور«.
هذه املعلومة مؤكدة من مصادرنا املختلفة، مبا 
أن  االدارة  من  وطلب  تدخل  االمن  ان  يعني 
تغلق مؤسستها، وهو االمر الذي مل يتّم، وليس 
من  ليس  فذلك  بالغلق،  قام  من  هو  االمن 
مشموالته، وهنا ال نتحمل مسؤولية عدم فهم 
الفصحى،  العربية  باللغة  كُتبت  التي  الجملة 

انها  رغم  العمل  واصلت  االدارة  أن  والدليل 
أصدرت بالغا بالغلق، ومل تتحصل عىل الرتخيص 
ملواصلة العمل بالحد االدىن إال يف اليوم نفسه 
أال وهو يوم 23 مارس، وهذا االمر فيه نقاش 

وسنأيت إليه تباعا.
تدعو  بالغا  االدارة  اصدرت  أخرى،  جهة  من 
املالية  أقسام  عرب  االدىن  بالحد  العمل  اىل  فيه 
واإلدارة والترصف يف املوارد البرشية، لكنها يف 
التونسية  الحكومة  مقررات  تجاوزت  املقابل 
مرشدي  بإجبار  وذلك  بالغها  أصال  وتجاوزت 
الحرفاء عىل العمل، وهنا املشكل، ألن الحجر 
يتطلب  الذي  الحرفاء  مرشدي  يشمل  الصحي 
مركز  يف  والتجمع  وااللتقاء  التواجد  عملهم 
العمل، وهو التناقض الذي سقطت فيه اإلدارة.

وإذا قامت اإلدارة بهذا اإلجراء عن وعي فهذا 
فتلك  به عن غري وعي  قامت  إذا  أما  مشكل، 

كارثة.
املوظفني،  نقل  تأمني  مسألة  خصوص  يف  أما 
فهذا األمر يحتاج اىل تدقيق من ادارة املؤسسة، 
من  العديد  فبشهادة  املبالغة،  من  كثري  وفيه 
والصور  الفيديو  مقاطع  خالل  ومن  املوظفني 
للنقل، بل  لتأمني  التي وردت علينا فال وجود 
سجلنا استياء كبريا عندما تجمهر العديد بحثا 
عن أي وسيلة تؤّمن نقلهم وكأنهم ال ينتمون 

إىل املؤسسة.
االجتامعي،  الرشيك  بدور  االدارة  وحول وعي 
التنسيق  يتم  مل  أنه  لوال  ذلك،  نتمنى  فكنا 
يرد  ومل  الحرفاء  مرشدي  تشغيل  بخصوص 
أي  املعلومات  لتكنولوجيا  العامة  الجامعة 
االداري  الطرفني  بني  ممىض  جلسة  محرض 
والنقايب، فالتفاهامت واالتفاقات حول موضوع 
خطري كالعمل يف الحجر الصحي يجب أن تكون 
وفقا ألدبيات معلومة ومبادئ جدية ومسؤولة 

للحوار والتفاوض.

»Mezzo« ردّ من مركز النداء
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الحدث الحدث

وفقا  الفساد  مكافحة  وأساسا  لصالحياتها  مامرستها  إطار  يف 
للتعريف الوارد بالفصل الثاين  من القانون األسايس عدد 10 لسنة 
الفساد  عن  باإلبالغ  واملتعلّق   2017 مارس   07 يف  املؤّرخ   2017
ترصّف  كل  هو  »الفساد  أّن:  عىل  ينّص  الّذي  املبلغني  وحامية 
أو من شأنه  العمل يرض  بها  الجاري  للقانون والرتاتيب  مخالف 
أو  النفوذ  أو  الّسلطة  استخدام  وسوء  العاّمة،  باملصلحة  اإلرضار 
الرشوة  جرائم  ويشمل  شخصيّة  منفعة  عىل  للحصول  الوظيفة 
بجميع أشكالها يف القطاعني العام والخاّص واالستيالء عىل األموال 
النفوذ  واستغالل  تبديدها  أو  فيها  الترصّف  سوء  أو  العموميّة 
غري  اإلثراء  حاالت  وجميع  استعاملها،  سوء  أو  الّسلطة  وتجاوز 
املعنويّة  الذوات  أموال  استخدام  وسوء  األمانة  وخيانة  املرشوع 
املمتازة  املعلومة  واستغالل  املصالح  وتضارب  األموال  وغسل 
والتهرّب الجبايئ وتعطيل قرارات الّسلطة القضائيّة وكل األفعال 

التي تهّدد الصّحة العاّمة أو الّسالمة أو البيئة«.
تواصل الهيئة الوطنيّة ملكافحة الفساد عرب غرفة العمليّات مبقرّها 
األخرض  والرقم   )18( عرش  الثامنية  الجهويّة  ومكاتبها  املركزي 
املجاين 80102222 تلقّي اإلبالغات والشكايات املتعلّقة بالتبليغ 
بإجراءات  والتاّلعب  األسعار  يف  والزيادة  االحتكار  حاالت  عن 
الّذايت  الصحّي  الحجر  إجراءات  وخرق  املرشوط  والبيع  الّدعم 
العموميني  املوظّفني  ومخالفات  الّشامل  الصّحي  الحجر  وكذلك 
عىل  وإحالتها  النفوذ.  واستغالل  بالّسلطة  باالنحراف  املتعلّقة 
مكاتبها  عرب  الهيئة  تتوىّل  كام  املعنيّة.  واألمنيّة  اإلداريّة  الجهات 
املعاينات  إجراء  عند  املختّصة  الجهويّة  الفرق  مرافقة  الجهويّة 

والتفّقد.
باالحتكار  واملرتبطة  الهيئة  عىل  الواردة  املخالفات  من  عيّنات 

واملضاربة والزيادة يف األسعار...
اليوم،  هذا  من  النهار  منتصف  الساعة  حدود  إىل  الهيئة  تلّقت 
منها  عينات  ييل  وفيام  تبليغا،  عدد)214(   2020/04/12 األحد  

تتوزّع كاآليت:
مخالفات متعلّقة بشبهات االنحراف بالسلطة واستغالل النفوذ:

حالة  أشخاص  استغالل  بشبهات  يتعلق  إشعارا  الهيئة  تلقت 
الحجر الصحي الشامل الختالس آثار وحجارة ذات طابع تاريخي 
بامللك  الواقعة  األثرية  املنطقة  من  والتفكيك  الحفر  طريق  عن 
والية  من  الّساف  بقصور  »املناقع«  بشاطئ  البحري  العمومي 

املهدية وبتواطؤ مع بعض املسؤولني املحلينّي.
تلقت الهيئة إشعارا يتعلق بشبهات إعداد كراس رشوط موجه، 
الكاممات  وتضارب مصالح يف صفقة  ممتازة  معلومة  واستغالل 
الواقية املعدة لالستعامل غري الطبي املعلن عنها من قبل وزارة 
تنسب  واملتوسطة  الصغرى  واملؤسسات  الصناعة  ووزارة  الصحة 
إىل بعض األطراف من خالل رشاء كل الكميات املتوفرة من نوع 
املوجهة  الواقية  الكاممات  لصنع  املخصص  القامش  من  محدد 

للعموم واحتكارها للمضاربة يف أسعارها.
تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار عون أمن  قاطن مبنطقة 
نرص اللّه من والية القريوان وعىل ملكه محل لبيع املواد الغذائية 

أكياس السميد يف منزله وبيع الكيس الواحد بـ31.500 دينارا.
دائرة  ورئيس  معتمد  تعمد  بشبهة  يتعلّق  إشعارا  الهيئة  تلّقت 
أمنية بوالية باجة السامح لبعض محالت الحالقة واملواد الحديدية 

واملقاهي مبواصلة عملهم يف إطار املحاباة.
تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة قيام عمدة منطقة مبعتمدية 
املساعدات  كّل  عىل  االستيالء  بوزيد  سيدي  والية  من  جلمة 
بـ70  السميد  املسلّمة ملنطقته وفتح محل يف منزله وبيع كيس 

دينارا.
الجمعيات  من  عدد  جمع  بشبهة  يتعلّق  إشعارا  الهيئة  تلّقت 

لفائدة  لتربّعات  الكاف  والية  من  بتاجروين  والشبابية  املحلية 
والحال  رمضان«  »قّفة  مساعدات  إطار  يف  املنطقة  متساكني 
من  سيايس  حزب  فرع  لفائدة  يعملون  جميعا  عنهم  املبلّغ  أن 

االئتالف الحاكم.
إحدى  بلدية  رئيس  فرض  بشبهة  يتعلّق  إشعارا  الهيئة  تلّقت 
لجميعية  التربّع  املنطقة  متساكني  عىل  قبيل  والية  من  املناطق 
يفيد  وصال  تسليمهم  دون  للمنطقة  إنعاش  لرشاء رسير  محلية 
املواد  تسليمهم  التجار  عىل  يفرض  عنه  املبلّغ  أّن  كام  تربعهم، 

األساسية املدعمة مقابل متتيعه بـ 25 باملائة من السلع.
بوالية  منطقة  عمدة  تالعب  بشبهة  يتعلّق  إشعارا  الهيئة  تلّقت 

القرصين يف توزيع املساعدات االجتامعية وتوزيعها باملحاباة.
وعمدة  بلدية  رئيس  توزيع  بشبهة  يتعلّق  إشعارا  الهيئة  تلّقت 

منطقة من والية القرصين مادة السميد املدّعم باملحاباة.
بوالية  بلدي  مجلس  استغالل عضو  بشبهة  إشعارا  الهيئة  تلّقت 
سوسة لصفته ومواصلة فتحه ملحّل بيع مواد حديدية عىل ملكه 
اكتظاظا كبريا مع  الرياض ويشهد محلّه  والكائن مبنطقة سوسة 

عدم احرتام للرتاتيب الصحية.
تلّقت الهيئة إشعارا بشبهة استغالل عون أمن لصفته ومواصلة 
فتح مقهى عىل ملكه كائن بحي االزدهار فوشانة والية بن عروس 

وخرق لقرار الحجر الصحي العام.
مخالفات متعلّقة باالحتكار والزيادة يف األسعار والبيع املرشوط:

الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار مادة السميد وبيعها  تلّقت 
ِقبَِل صاحب محّل لبيع املواد الغذائية بحي الدير  باملحاباة من 

يف والية الكاف.
تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة فسخ األسعار والرتفيع املشّط 
فيها من ِقبَِل عدد من بائعي الخرض والغالل مبنطقة بن عنني من 

والية الكاف مبارشة بعد مغادرة فريق املراقبة االقتصادية.
للمواد  محّل  امتناع صاحب  بشبهة  يتعلّق  إشعارا  الهيئة  تلّقت 
والية  من  الدماء  غار  الحدائق  بحي  والكائن  العامة  الغذائية 
السميد رغم تزوده يوم 09 أفريل 2020 ب  جندوبة بيع مادة 

740 كلغ.
تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة ترفيع يف مادة السميد املدعم 
باملنطقة  والكائنة  بالجملة  الغذائية  املواد  لبيع  رشكة  صاحب 
الكيس  وبيع  القريوان   والية  حفوز  معتمدية  من  العال  الريفية 

بـ 40 دينارا.
تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعّمد صاحب محل لبيع املواد 
الغذائية بحي املزارعة املتلوي من والية قفصة الرتفيع املشّط يف 
سعر الفارينة املدعمة وبيع الكيس بـ50 دينارا إضافة إىل البيع 

املرشوط.
تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة ترفيع صاحب سيارة نقل ريفي 
والقاطن مبعتمدية سليانة الجنوبية يف تعريفة التنقل من عامدة 

برج املقّدم إىل معتمدية سليانة بسعر  3.750 مي.
تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة الرتفيع املشّط يف األسعار من 
والكائنة  العامة  الغذائية  املواد  بيع  محالت  من  مجموعة  ِقبَِل 
مبنطقة الحاج قاسم 2 مبعتمدية منزل شاكر من والية صفاقس 
مي   1400 بـ  والفارينة  1000مي  بـ  السميد  من  الكلغ  وبيع 

والزيت املدعم بـ 1200 مي والسكر بـ1400 مي.
تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة الرتفيع املشّط يف األسعار من 
الفارينة  ماّدة  وبيع   »ADO« اسم تحت  فايسبوك  ِقبَِل صفحة 

بـ5 دنانري للـ5 كغ مع رضورة دفع معلوم اإليصال بـ 10 دنانري.
مخالفات متعلّقة بعدم التقيّد برشوط الحجر الصّحي الّشامل:

الصّحي  الحجر  قرار  خرق  بشبهة  يتعلّق  إشعارا  الهيئة  تلّقت 
الّشامل من ِقبَِل جملة من بائعي الخرض والغالل مبنطقة بن عنني 

من والية الكاف مع تجمع كبري للمواطنني حولهم.
الصّحي  الحجر  قرار  خرق  بشبهة  يتعلّق  إشعارا  الهيئة  تلّقت 
العرائس  أم  مبعتمدية  األسبوعي  السوق  باعة  ِقبَِل  من  الّشامل 

بوالية قفصة ومواصلة انتصابهم لليوم السابع عىل التوايل.
الصّحي  الحجر  قرار  خرق  بشبهة  يتعلّق  إشعارا  الهيئة  تلّقت 
مبنطقة  الفالحية  األرايض  أصحاب  من  عدد  ِقبَِل  من  الّشامل 
وجلب  القريوان  والية  من  السبيخة  ملعتمدية  التابعة  العويسة 

نساء للعمل يف أراضيهم يف خرق للرتاتيب الصحية املستوجبة.
الصّحي  الحجر  قرار  خرق  بشبهة  يتعلّق  إشعارا  الهيئة  تلّقت 
التابعة  البيضاء  بالعني  الكائن  املقهى  صاحب  ِقبَِل  من  الّشامل 

ملعتمدية حفوز من والية القريوان.
الصّحي  الحجر  قرار  خرق  بشبهة  يتعلّق  إشعارا  الهيئة  تلّقت 
الرفاهة  املنزه حي  ِقبَِل عدد من متساكني حدائق  الّشامل من 

والية أريانة.
الصّحي  الحجر  قرار  خرق  بشبهة  يتعلّق  إشعارا  الهيئة  تلّقت 

البحارة من  كائن مبنطقة  ِقبَِل صاحب محل حالقة  الّشامل من 
عامدة املنصورة معتمدية ملولش التابعة لوالية املهدية.

الصّحي  الحجر  قرار  خرق  بشبهة  يتعلّق  إشعارا  الهيئة  تلّقت 
الرصاص  جبل  مبنطقة  التمر  معمل  صاحب  ِقبَِل  من  الّشامل 
البالغ  املعمل  يشّغل  إذ  عروس  بن  والية  من  مرناق  مبعتمدية 
مساحته 20 مرت مربع أكرث من 25 عامال وعدم احرتامه للرتاتيب 

الصحية.
الصّحي  الحجر  قرار  خرق  بشبهة  يتعلّق  إشعارا  الهيئة  تلّقت 
الحرفاء  واستقبال  تونس  سعدون   بباب  نزل  ِقبَِل  من  الّشامل 

مبقهى النزل منذ مدة، دون توقف.

النشرة الجهوية:
والية نابل

املواد  تجار  بعض  تعّمد  خصوص  يف  الهيئة  إحاالت  مع  تفاعال 
فيها  املشّط  والرتفيع  األسعار  إشهار  عدم  نابل  بوالية  الغذائية 
واحتكارها وعقب توّجه ممثّلة املكتب الجهوي للهيئة مع أعوان 
املراقبة االقتصاديّة واملصالح األمنية، تّم رفع مخالفتني متعلقتني 

بعدم إشهار األسعار والرتفيع غري القانوين فيها.
أحد  يف  »بالبوصفري«  مريضة  بقرة  لذبحه  جزار  إيقاف  تّم  كام 
املزارع يف منطقة الرشيفات التابعة ملعتمدية سليامن، وتّم حجز 

106 كلغ من اللحوم الفاسدة إلتالفها.

والية سليانة
املواد  تجار  بعض  تعّمد  خصوص  يف  الهيئة  إحاالت  مع  تفاعال 
املشّط فيها  الغذائية بوالية سليانة عدم إشهار األسعار والرتفيع 
واحتكارها وعقب توّجه ممثّل املكتب الجهوي للهيئة مع أعوان 
املراقبة االقتصاديّة واملصالح األمنية، تّم رفع ثالث )03( مخالفات 
بطاقة  و)130(  سياقة  رخصة   )130( سحب  تّم  كام  اقتصادية. 
رمادية وحجز )45( سيارة وإيقاف )52( شخصا من أجل خرق 

رشوط الحجر الصحي الشامل.

والية قبلي
املواد  تجار  بعض  تعّمد  خصوص  يف  الهيئة  إحاالت  مع  تفاعال 
فيها  املشّط  والرتفيع  األسعار  إشهار  عدم  قبيل  بوالية  الغذائية 
واحتكارها وعقب توّجه ممثّل املكتب الجهوي للهيئة مع أعوان 
املراقبة االقتصاديّة واملصالح األمنية وتنفيذ خمسني )50( زيارة 
بضاعة  بإخفاء  متعلقة  مخالفة   )13( رفع  عن  أسفرت  تفقدية 
تحرير  تّم  كام  فيها  القانوين  غري  والرتفيع  األسعار  إشهار  وعدم 

)11( محرضا بسبب االنتصاب الفوضوي.
أما فيام يتعلّق بالوضع األمني فقد تّم سحب )34( رخصة سياقة 
و )34( بطاقة رمادية وحجز سبع )07( سيارات وإصدار خمس 

)05( بطاقات إيداع بالسجن من أجل خرق حظر التجّول.

والية قابس
وردت عىل الهيئة جملة من الردود من ِقبَِل الّسيد املدير الجهوي 
للتّجارة بقابس حول تجاوزات بعض أصحاب محاّلت بيع املواد 
مبعتمدية  والخرض  الغالل  وبيع  والتفصيل  بالجملة  الغذائيّة 
مطامطة موضوع مراسالت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد والتي 
االقتصاديّة  املراقبة  أعوان  ِقبَِل  من  فيها  والتقيّص  متابعتها  متّت 
االقتصادية  املخالفات  والتي أسفرت عن معاينة ورفع عدد من 

واتخاذ قرار إداري لغلق محّل.

والية الكاف
املواد  تجار  بعض  تعّمد  بخصوص  الهيئة  إحاالت  مع  تفاعال 
فيها  املشّط  والرتفيع  األسعار  إشهار  الكاف عدم  بوالية  الغذائية 
واحتكارها وعقب توّجه ممثّلة املكتب الجهوي للهيئة مع أعوان 
املراقبة االقتصاديّة واملصالح األمنية، تّم رفع جملة من املخالفات 

متعلقة بعدم إشهار األسعار والرتفيع غري القانوين فيها واالمتناع 
عن بيع بعض املواد وعدم االستظهار بفواتري.

تّم رفع مخالفة ضّد صاحب مخبزة من أجل تخزين )19(  كام 
املحّددة ورفع مخالفة  الكمية  لتجاوزه  املدّعم  السميد  طّنا من 
السداري  ملادة  لتخزينه  األعالف وذلك  لبيع  ضّد صاحب مخزن 

وبيعه باملحاباة.

والية باجة
وردت عىل الهيئة جملة من الردود من ِقبَِل الّسيد املدير الجهوي 
املواد  بيع  محاّلت  أصحاب  بعض  تجاوزات  حول  باجة  للتّجارة 
واملخابز،  والخرض  الغالل  وبيع  والتفصيل  بالجملة  الغذائيّة 
متابعتها  متّت  والتي  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  مراسالت 
عن  وأسفرت  االقتصاديّة  املراقبة  أعوان  ِقبَِل  من  فيها  والتقيّص 
من  وجملة  األسعار  يف  املشّط  بالرتفيع  متعلّقتني  مخالفتني  رفع 
املخالفات االقتصادية وحجز )142( طنا من مادة الفارينة لدى 
صاحب مخبزة وتحرير مخالفة اإلنقاص يف الوزن يف حق صاحبها.

نقص  حول  ونداءات  وتبليغات  إلشعارات  الهيئة  تلّقي  تواصل 
وعدم توفّر املواد الغذائيّة األساسيّة مثل ماديت الّسميد والفرينة 

بعّدة مناطق بالجمهوريّة.
وقد أحالت الهيئة هذه التبليغات عىل الّسادة الواّلة واملديرين 
الجهويني للتّجارة باملناطق موضوع اإلشعارات للتدّخل العاجل. 
واملتمثّلة خصوصا  الاّلزمة  اإلجراءات  اتخاذ  تّم  ذلك  وعىل ضوء 

فيام ييل:
متساكني  من  عائلة   )180( عىل  املدّعم  السّميد  ماّدة  توزيع 
توزيع  زريق يف والية سليانة، كام سيتم  بن زكري وعني  عامدة 

)210( طنا يف األيام القادمة عىل كل معتمديات الوالية.
ضّخ )60( طنا من ماّدة السّميد املدّعم يف عّدة رشكات لبيع املواد 

الغذائية بالجملة يف عّدة مناطق ريفية من والية بنزرت.
كام تجدر اإلشارة إىل أّن الهيئة تواصل التنسيق مع مصالح وزارة 
الحجر  بخرق  املتعلّقة  واإلشعارات  اإلحاالت  بخصوص  الصّحة 

الصّحي الّذايت لبعض املشمولني به للتعّهد.
الجهويّة ملراقبة األداءات يف  املراكز  التنسيق مع  الهيئة  وتواصل 
الشبهات املتعلّقة بتجاوزات تتمثّل يف التهرّب الجبايئ أو مامرسة 

أنشطة دون ترصيح جبايئ أوإخفاء مداخيل خاضعة للرضيبة.
وتفاعال مع تواتر اإلبالغات الواردة عىل الهيئة بخصوص شبهات 
تجاّر  بعض  ِقبَِل  من  وتخزينها  والفرينة  الّسميد  ماديت  احتكار 
الجملة مع شبهة التعامل مع بعض املهّربني، تولّت الهيئة تجميع 
التبليغات  شأنهم  يف  تواترت  مبن  املتعلّقة  واملعطيات  البيانات 
للتعّهد  للديوانة  العاّمة  اإلدارة  عىل  وإحالتها  أعاله  إليها  املشار 

والتفاعل يف شأنهم.

وتجّدد الهيئة دعوتها إىل رضورة تفعيل مقتضيات الفصل 14 من 
القانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 واملؤّرخ يف 07 أوت 2015 
املتعلّق مبكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، وذلك يف حّق كبار 
»يعّد  أنّه:  عىل  ينّص  إليه  املشار  الفصل  أّن  املحتكرين، رضورة 

مرتكبا لجرمية إرهابية كّل من يرتكب فعال من األفعال اآلتية:
خامسا: اإلرضار باألمن الغذايئ والبيئة مبا يخّل بتوازن املنظومات 
الغذائيّة والبيئيّة أو املوارد الطبيعيّة أو يعرّض حياة املتساكنني أو 

صّحتهم للخطر.
وتدعو الهيئة وزير التجارة إىل رضورة تفعيل العقوبات املنصوص 
عليها بالفصلني 50 و51 من قانون إعادة تنظيم املنافسة واألسعار 
واملتمثّلة يف إشهار القرارات املتعلقة بتعليق التزويد أو مراجعة 
فيها  ارتكبت  التي  املحاّلت  غلق  أو  الّدعم  نظام  أو  الحّصة 
املخالفات وذلك بأحرف جليّة عىل األبواب األصليّة لهذه املحالت 
ومبقرّات البلديّات وبالّصحف أو بأي طريقة أخرى. وتؤكّد الهيئة 
عىل أن إشهار القرارات املذكورة لدى العموم يعّد وسيلة قانونيّة 
ناجعة للتشهري باملخالفني، فضال عن أنّها متّكن من إتاحة االطاّلع 

واإلعالم بأكرث قدر ممكن عىل هويّاتهم وعناوينهم.
ترمي  ال  أنّها  التّأكيد عىل  الفساد  ملكافحة  الوطنيّة  الهيئة  ويهّم 
أو  التهّجم  إىل  اليوميّة  بالغاتها  عرب  اإلشعارات  نرش  خالل  من 
شيطنة قطاع معنّي كالتّجار أو سلك العمد كام يروُِّج له البعض، 
بل الهدف هو كشف بعض التجاوزات التي لها تأثري مبارش عىل 
املواطنني خاّصة يف الظرف الراهن الذي تعيشه البالد، خاّصة أن 
اإلدعاءات من هذا القبيل ال تثنينا عىل املواصلة وامليّض قدًما يف 

تنفيذ مهمتنا.
ملختلف  للمنتمني  االحرتام  كّل  تِكنُّ  بأنّها  التذكري  الهيئة  وتجّدد 
القطاعات التي تساهم يف حفظ األمن والصّحة والغذاء للتونسيني 
معظمهم  أّن  السيّام  والعمد،  املراقبة  وأعوان  البلديّة  كالرشطة 
واملساءلة  املتابعة  مينع  ال  هذا  ولكن  صعبة،  ظروف  يف  يعمل 
يُحفظ وال  القانون، والشاّذ  له نفسه خرق  لزجر كّل من تسّول 
سلطة  تغليب  يدّعم  أن  إالّ  شأنه  من  ليس  وهذا  عليه،  يُقاس 
القانون وحامية املواطنني خاّصة يف مثل هذه الظروف العصيبة 

واالستثنائية.
ويف الختام تعترب الهيئة أّن طبيعة املرحلة تقتيض االمتثال للتدابري 
األصلية واالحرتازية املستوجبة لوقف انتشار عدوى فريوس كورونا 
املستجد، كام تدعو جميع األطراف املتداخلة ملزيد التنسيق فيام  

بينها حتى يقع تجاوز املرحلة ومخلفاتها بأخّف األرضار.
كام تّعول الهيئة عىل يقظة املواطن وارتفاع حّسه املواطني الرقايب 
والتبليغ  للقانون  املخالفة  والتجاوزات  املامرسات  لكل  للتصدي 

عنها حتى نتمّكن من متابعتها وإيقاف نزيف تداعياتها.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعاضد المجهودات الوطنيّة

للتصدّي لالحتكار والتالعب باألسعار
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* بقلم:
)د. شـكري التيساوي ود. معز العيادي(

تم  التي  الوطنية  السياسات  األوىل  املقالة  كنا عرضنا يف 
اتباعها وحاولنا عرض بعض االنعكاسات لهذه السياسات 
قطاعا  ذكرنا  كام  يعترب  كان  الذي  الفالحي  القطاع  عىل 
اسرتاتيجيا إذ أنه يساهم بقرابة 9 % من إجاميل الناتج 
الناشطني.  السكان  يقارب 18 % من  ما  املحيل ويشغل 
وقد كان هذا القطاع يساهم بـ 24 % من الناتج الوطني 
الخام ويشغل حوايل 54 % من اليد العاملة يف تونس يف 
أن  ومبا  املايض.  القرن  من  والسبعني  الستينات  سنوات 
االقتصاد  يف  مهّمة  ركيزة  ميثل  ومازال  كان  القطاع  هذا 
القطاع  هذا  تراجع  أسباب  عن  التساؤل  فإن  التونيس 
املهّم تبقى ملحة. ولإلجابة عن هذا السؤال أخذنا  والية 
التعرض إىل  الغريب مثاال، وبعد  الشامل  جندوبة وإقليم 
هذه السياسات يف املقالة األوىل نحاول طرح تصور آخر 
لتنظيم هذا القطاع يعتمد عىل فكرة االستثامر والتنظيم 
قاطرة  الفالحة  جعل  حول:  وتتمحور  للنجاح  كمعادلة 
للتنمية بتونس خالل 15 سنة القادمة، وتتبنى التجميع 
استدامة  ضامن  مع  الفالحي،  القطاع  للتنظيم  كنموذج 
الفالحة التونسية. وتعتمد هذه االسرتاتيجية كذلك عىل 
ربط الفالحة بالبحث العلمي وبالتقنيات الجديدة التي 
ستمكننا من التقليل من كلفة اإلنتاج والرفع يف هامش 
الربح أخذا بعني االعتبار خصوصيات إقليم الشامل الغريب 

املناخية وطبيعة الرتبة وسوسيولوجية السكان.
إىل  بالنظر  اسرتاتيجيا  قطاعا  الفالحي  القطاع  يعترب  وإذ 
أنه  إذ  االجتامعي  أو  االقتصادي  املستوى  عىل  أهميته 
باإلضافة  الناشطني  السكان  يقارب 18 % من  ما  يشّغل 
أهمية  ذو  فهو  وبالتايل  مهّمة.  موسمية  عمل  فرص  إىل 
مليون  نصف  يقارب  ملا  دامئا  دخال  يضمن  إذ  اجتامعية 
فالح. ومتثل االستثامرات الخاّصة 57 % من االستثامرات 
الفالحية بينام متّثل الصادرات الفالحّية ما بني 10 إىل 17 

% من مجمل الصادرات التونسية.
 

وشروط  الفالحية  التنمية  استراتيجية 
تحققها

تهدف هذه االسرتاتيجية إىل مواجهة العراقيل واملعّوقات 
التي تواجه القطاع الفالحي والتي ميكن تلخيصها يف: 

العمل  قيمة  تدهور  إىل  أساسا  تعود  ضعيفة  إنتاجية   -
التقنيات واألساليب املعتمدة  التجديد يف  إرادة  وغياب 

يف األنشطة الفالحية.
- استثامر وطني ضعيف )10 % فقط( مع رفض القطاع 

البنيك لالنخراط يف االستثامر الفالحي.
 -  تشتت األرايض الفالحية وغياب وثائق امللكية العقارية 

التي تضمن عمليات االقرتاض.
- ضعف التنظيم املهني مع سوء إدارة الضيعات الفالحية 

وتأطري وإرشاد الفالحني. 
- غياب رؤية اسرتاتيجية واضحة ملنظومات اإلنتاج. 

- غياب مسالك توزيع مقننة ومراقبة ومربحة.
يضمن  وترويج  توزيع  وآليات  مراقبة  لهياكل  غياب   -

للمنتج هامش ربح مقبول.
السّتني  سّن  تجاوزوا   %  40( الّشيخوخة  نسبة  ارتفاع   -
عاما( ونسبة األمية )46 % ال يجيدون القراءة والكتابة( 

يف أوساط الفالحني.
والبذور  واألدوية  الكيميائية  األسمدة  أسعار  ارتفاع   -

واملشاتل واملحروقات.
- تفاقم مديونية صغار الفالحني.

املعّوقات معطى جديد وهو تصنيف  ويضاف إىل هذه 
تونس دولة ذات شّح مايئ، مبناسبة اليوم العاملي للمياه، 
لديها  تونس  أن  عىل  اإلعالن  تم  إذ   ،2018 ماي   22
 81 منها  سنوياً،  للفرِد  املياه  من  فقط  مكعبا  مرتا   450
حّد  تونس  تجاوزت  فقد  وبالتايل،  الزراعة،  تستهلكها   ٪
هذه  أساس  فعىل  سنة.  م3/   500 البالغ  املايئ  اإلجهاد 
املثال إىل أهمية االستخدام  املالحظة نخلص عىل سبيل 
األمثل ملياه الري. وقد كانت التوصية العامة، عىل أن املاء 
التنمية الفالحية يف  ممكن أن يكون عامال يحّد ويعوق 
تونس. وبذلك يجب الحفاظ عليه وتثمينه، وعىل القطاع 
الزراعي أن يعطي مثاالً لالستخدام األمثل للمياه ألغراض 
الري.  ونرى أن اقتصاد املياه هو الحل األنسب للرفع من 

تعبئة املياه. 
الرؤية  إىل  بالنسبة  النظر  أوجه  اختالف يف  لوحظ  ولقد 
املستقبلية ملوضوع التنمية يف القطاع الفالحي يف تونس، 
إذ هناك شّق من الخرباء الذين أعلنوا بالفعل عن انهيار 
يرون  فهم  اآلخر  الشّق  أما  الفالحي.  القطاع  ملنظومات 
دامئا  وميكننا  معروفة  الفالحي  القطاع  يف  املشاكل  أن 

امليُّض قدما عىل طريق اإلصالح، ومن الواضح أنه مل يعد 
اإلصالحات  من  انطالقا  الحلول  عن  البحث  املمكن  من 
رؤية  بناء  عىل  العمل  املُلّح  من  إنه  رأينا،  ويف  الجزئية. 
مجمل  االعتبار  بعني  األخذ  مع  املشاكل  تعالج  كاملة 
املتغريات وجذور املشكالت الناجمة عن غياب املعرفة أو 
السيطرة عىل العوامل الطبيعية أو البرشية وهو ما أدى 

إىل ضعف إنتاجية هذا القطاع.

رؤية جديدة لفالحة المستقبل  
شمولية  مقاربة  حول  الطموحة  الرؤية  هذه  تتمحور 
القطاع  يف  أصنافهم  مبختلف  الفاعلني  لكل  وإدماجية 
لفالحة  جديدة  اسرتاتيجية  عىل  أساسا  وترتكز  الفالحي. 
املستقبل وهي رؤية لتطوير القطاع. إذ تعتمد أوال عىل 
تأهيل الضيعة الفالحية والنهوض بالقامئني عىل استغاللها 
وتأثرياتها  الجافة  املناخية  العوامل  معالجة  عىل  وثانيا 
عىل اإلنتاج واإلنتاجية. وتعتمد هذه الرؤية أساسا عىل 

مقاربتني ميكن تفصيلهام كاآليت:
مقاربة أوىل تعتمد عىل تنمية فالحية متكاملة تستجيب 
ملتطلبات السوق وذلك من خالل انخراط القطاع الخاص 
ذات  تنافسية  عرصية  وفالحة  جديدة،  استثامرات  يف 
املؤهالت  ذات  املناطق  يف  عالية  وقيمة مضافة  إنتاجية 
الفالحية املهمة )سهول ومناطق سقوية...إلخ(. وتعتمد 
الترصف  من  ميكّننا  تكنولوجي  بعد  عىل  املقاربة  هذه 
وهام  الفالحة  لإلنتاج  األساسني  العنرصين  يف  املحكم 
والحيواين«  النبايت  اإلنتاج  ومنظومة  املائية  »املوارد 
وإدخال تقنيات التخزين والتحويل عىل عني املكان ربحا 
للوقت والطاقة ما من شأنه أن يخّفض يف كلفة اإلنتاج 

ويرفع من حجم القيمة املضافة للقطاع.
مقاربة ثانية ذات بعد اقتصادي اجتامعي ترمي باألساس 

إىل محاربة الفقر والبطالة يف الوسط الريفي عرب تحسني 
دخل الفالحني الصغار. ففي تونس هناك ما يقارب نصف 
مليون فالح، 56 % منهم ميلكون أقل من 5 هكتارات من 
بينهم 85 % ميلكون اقل من هكتار واحد. هذه املقاربة 
والريفية،  الجبلية  املناطق  يف  بالفالحة  كذلك  تهتم 
الرؤية يف جانبها االجتامعي أساسا إىل فك  وترمي هذه 
عزلة أهالينا يف هذه املناطق الوعرة، فعىل سبيل املثال 
نجد 46 % من سكان والية جندوبة )402 ألف نسمة( 
يقطنون يف أفقر أربع معتمديات )وادي مليز: 18.5 ألف 
ساكن، فرنانة: 53 ألف ساكن، غار الدماء: 71 ألف ساكن 
وعني دراهم: 39 ألف ساكن( من بينهم ما يقارب 50 % 

يقطنون يف األرياف واملناطق الجبلية.
واملطلوب مستقبال أن تكون هناك سياسة وطنية مؤمنة 
أوال  الغذايئ  الذايت  االكتفاء  ضامن  يف  القطاع  بأهمية 
والتحول  القطاع  هذا  إمكانيات  تطوير  عىل  العمل  ثم 
إىل التصدير باعتباره رافدا مهاّم من روافد دعم امليزان 
ال  أنه  علام  القارة  الشغل  مواطن  آالف  وخلق  التجاري 
عىل  املايل  القطاع  أرص  إذا  األهداف  هذه  تحقيق  ميكن 
اإلحجام عن االستثامر يف القطاع الفالحني عمال مبقوالت 
ثبت تخلفها اليوم وبعدها عن الواقع املوضوعي يف تونس 

ويف غريها من الدول.
وميكن التأكيد اليوم أن الرأي القائل أن االقتصاد الوطني 
يبنى عىل الصناعة والخدمات والسياحة فقط، قد أثبت 
محدوديته وعىل القطاع البنيك أن يراجع سياساته ويرشع 
يف بناء عالقة جديدة مع القطاع الفالحي تبنى عىل مبدإ 

الربح املشرتك.
هذه  وضع  تّم  املعّوقات  هذه  مواجهة  أجل  ومن 
وتحقيق  الفالحي  القطاع  تطوير  بهدف  االسرتاتيجية 
األمن الغذايئ وضامن القدرة التنافسية للقطاع، خاصة يف 
الدولة  العادلة وتوجه  العاملية غري  املنافسة  ظل احتداد 
نحو االندماج يف السوق العاملية مع الرتكيز عىل األسواق 

اإلفريقية واآلسيوية.
وتعتمد هذه االسرتاتيجية عىل فكرة االستثامر والتنظيم 

كمعادلة للنجاح التي تتمحور حول: 
للتنمية  قاطرة  التحويلية  والصناعلت  الفالحة  جعل   -
هذا  يتحول  أن  ويجب  القادمة  سنة   15 خالل  بتونس 
كل  بدعم  تحظى  أولوية  ذات  وطنية  خطة  إىل  الهدف 

الفاعلني االقتصاديني واالجتامعيني. 
- تبّني التجميع كنموذج للتنظيم القطاع الفالحي )بعث 
وبقروض  واضحة  متويل  مسالك  مع  فالحية  تعاونيات 
مبادئ  عىل  التجميع  مبدأ  ويبنى  تفاضلية(  بنكية 
التحتية  البنية  بتطوير  تهتم  عرصية  وتقنية  اقتصادية 
الضيعات  الصيانة والخدمات لفائدة  الفالحية وعمليات 
ودعم عمليات التخزين مبعايري علمية متطورة إضافة إىل 
تطوير وتنويع عمليات التحويل الصناعي بأماكن اإلنتاج. 
- ضامن استدامة الفالحة التونسية من خالل استثامر وزارة 
الفالحة والجامعات يف عمليات البحث وتطوير األنشطة 
املستقبلية  املناخية  التغريات  مع  تتالءم  حتى  الفالحية 
عىل  والعمل  الزراعي  التداول  ثقافة  نرش  عىل  والرتكيز 
إدخال زراعات ذات قيمة عالية وعليها طلب عاملي كبري 
من  العديد  إنتاج  عىل  تونس  يف  الرتبة  قدرة  ثبوت  مع 

هذه الزراعات وهو ما يسمح بعملية تداول زراعي منتج 
ومربح ويشجع الفالح يف الشامل الغريب خاصة عىل تبني 

هذه الخطة.  
وتؤكد هذه الرؤية عىل رضورة اعتامد الخارطة الفالحية 
التي تّم إنجازها من ِقَبِل وزارة الفالحة والصيد البحري 
والتي صنفت األرايض الصالحة للزراعة حسب خصوصيات 
الرتبة واملناخ بكل منطقة يف الجمهورية، حيث أُقّر ألول 
مرة يف جهة جندوبة ضمن وثيقة رسمية إمكانية غراسة 
األخرية صحة  العرشية  يف  التجربة  أثبتت  وقد  القوارص 

هذا.
الفالحة  ربط  عىل  كذلك  االسرتاتيجية  هذه  وتعتمد 
بالبحث العلمي وبالتقنيات الجديدة التي ستمكننا من 
أخذا  الربح  هامش  يف  والرفع  اإلنتاج  كلفة  من  التقليل 
املناخية  الغريب  الشامل  إقليم  االعتبار خصوصيات  بعني 
البنك  أن  علام  السكان،  وسوسيولوجية  الرتبة  وطبيعة 
الدويل يؤكد يف مجمل تقاريره الفنية يف السنوات األخرية 
عىل أهمية أخذ هذا البعد بعني االعتبار ويدعو مكاتب 
الدراسات التونسية إىل ترشيك علامء االجتامع يف إعداد 
الدراسات االقتصادية واملشاركة كذلك يف عمليات تقييم 
املشاريع والربامج املنجزة، وهذا ال ميكن أن يتحقق إال 
إذا كانت هناك إرادة سياسية لالستثامر يف مجال املعرفة، 

أي يف البحث والتطوير واالبتكار التكنولوجي.
وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن نصيب الناتج املحيّل 
 0.6 يبلغ  تونس  والتطوير يف  للبحث  املخصص  اإلجاميل 
٪ فقط، بينام تصل هذه النسبة باالتحاد األورويب )2.3 
 2.0( والصني   )% 2.7( األمريكية  املتحدة  والواليات   )٪
إىل  االقتصادية  األقطاب  هذه  اهتامم  تحول  رغم   ،)%
املعرفة،  اقتصاد  يف  واالستثامر  التكنولوجية  الصناعات 
علينا  يزال  ال  الذي  العمل  عن  بعدنا  مدى  يؤكد  وهذا 
القياُم به يف هذا املجال بالنسبة إىل تونس لتحويل هذه 
يف  والباحثني  املهندسني  وعىل  إنجازات.  إىل  التوقعات 
املناطق  يف  الزراعة  أساسيات  مراجعة  الزراعي  القطاع 
الّرّي  أسلوب  يف  النظر  وإعادة  القاحلة  وشبه  القاحلة 
الخصوصيات  االعتبار  بعني  أخذا  املائية  املوارد  وإدارة 

املناخية لكل منطقة.

الخالصة:
نستخلص مام سبق أنه أصبح عىل الجميع إعادة النظر 
يف السياسات والربامج يف القطاع الفالحي وإعطاء البحث 
نتائجه  وتثمني  منه  واالستفادة  الالزمة  األهمية  العلمي 
كام يتعني تشجيع االستثامر البنيك يف القطاع والدفع نحو 
التخيل عن ثقافة املستغالت الفالحية الصغرى والعائلية 
ثقافة  وترسيخ  املردودية  وقلة  بالتشتت  تتميز  التي 
املنظومات  يف  النظر  إعادة  يتعني  كام  املشرتك.  العمل 
وإخضاعها  واإلنتاج  التوزيع  مسالك  وتنظيم  الفالحية 
للرقابة لضامن حوْكمة رشيدة وشفافية يف التعامل املايل 
الفالحني  لفائدة  عالية  مردودوية  ضامن  قصد  واإلداري 

والدولة ونوعية جيدة وتنافسية لإلنتاج الوطني. 
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* حسني عبد الرحيم     

التي  النشاطات  معظم  توقفت  أن  بعد 
أو  خدمية  كانت  سواء  رضورية  ليست 
الصحي  للحظر  تبعا  إدارية  أو  إنتاجية 
حتى  السلطات  فرضته  الذي  الشامل 
تستطيع إيقاف انتشار وباء الكورونا وهو 
حكومات  معظم  به  قامت  الذي  األمر 
تباطأت  التي  والحكومات  العاقلة  العامل 
يف إقراره تبعا لحسابات اقتصادية خاطئة 
كام يف الواليات املتحدة األمريكية قامرت 
األول  املركز  يف  وصارت  املواطنني  بصحة 
عدد  يف  وكذلك  املصابني  عدد  حيث  من 
مؤسس  جيتس  بيل  قال  وكام  الوفيات. 
»االقتصاد  ترامب:  مخاطبا  ميكروسوفت 
ممكن يُعاد تشغيله لكن األموات ال ميكن 

إحياؤهم«.
إىل  الخطايب  الحزم  من  انتقلنا  تونس  يف 
مصادر  أشارت  فكام  الفعيل  التسيب 
نقابية هناك العديد من ُمالّك املؤسسات 
مزاولة  عىل  العاّمل  يجربون  االقتصادية 
االحتياطات  أخذ  ادعاء  بعد  اإلنتاج 
الالزمة والرضورية وطبيعة الحال أن كل 
من  أكرث  ليست  إجراءات  من  نتخذه  ما 
وليس  اإلصابة  احتاملية  لتقليل  احرتازات 
فضاءات  يف  وجودها  حالة  يف  منعها  يف 
االتصال  بالرضورة  تستدعي  إنتاجية 

بآخرين ومواد واكسسوارات مختلفة.
آخر الترسيبات الخطرة ما أصدرته وزيرة 
الثقافة من إمكانية إعادة النظر يف توقف 
يف  والتي  التلفزي  التصوير  بالتوهات 
مسلسالت  تصوير  ىف  منشغلة  معظمها 
شهر رمضان. وهو األمر الذي أثار غضب 
الفنانني  من  العديد  وقام  الفني  الوسط 
املرموقني من التعبري عن ذلك عرب وسائل 
مترضرين  الحال  بطبيعة  وهم  عدة 
مصدرا  كانت  أعامل  تصوير  توقف  من 

لرزقهم.
السالمة  إجراءات  كل  بأن  الوزيرة  تقول 
االستئناف.  بهذا  السامح  قبل  ستُتّخذ 
التصوير  ورشوط  بطبعية  والعارفون 
يعرفون جيدا استحالة إنجاز هذه األعامل 
والتقنيني  الفنانني  بني  اتصال مبارش  دون 
يف نطاق مساحي محدود يحتوي أعدادا 

كبرية من الناس وليس فقط املنخرطني يف 
األستوديوهات  يف  عامل  هناك  التمثيل. 

رمبا أكرب عددا من الفنانني.
إخراج  ما هي رضورة  الجوهرية  املسألة 
العرشات  هناك  جديدة؟  مسلسالت 
موجودة  والجيدة  القدمية  األعامل  من 
وهناك  املختلفة  التلفزات  أرشيفات  يف 
أن  وميكن  قبل  من  تُعرض  مل  مسلسالت 
بالعكس  رمضان.  ليايل  يف  الحاجة  تسد 
املواطنون عىل أعامل  ليطلع  هذه فرصة 
يف  وموجودة  عنها  يعرفوا  مل  جيدة 

أرشيفات منذ عرشات السنني.
مدفوعة  النوايا  هذه  أن  الحال  بطبيعة 
األخص  عىل  ميارسها  ضغوط  من 
رشكات  يف  أمواال  وضعوا  مستثمرون 
هذا  من  عائد  تحقيق  ومنتظرة  لإلنتاج 
تأيت  أرباح  وتحقيق  بعرضه  االستثامر 
أساسا من اإلعالنات وهذه حسبه خاطئة 
أوال ألن العديد من املعلنني يف ظل انغالق 
حاجاتهم  عن  املواطنني  وبحث  السوق 
الرضورية سيقومون بالطبع بإلغاء معظم 
الرمضاين  املوسم  لهذا  مخصصات اإلعالن 
الخيط  الخيط األبيض من  حتى يتكشف 

األسود.
ثانيا ال يشكل إلغاء تصوير املسلسالت أي 
خطر عىل حياة ومعيشة املستثمرين فهم 
أموال  يحتاجونه من  ما  لديهم  مواطنون 
إمنا  وأصدقائهم.  وأقاربهم  وألرسهم  لهم 
وبالذات  الفنانيني  تهديدا ملعيشة  يشكل 
ومساعدة  صغرية  بأدوار  يقومون  الذين 
غالبا  يعملون  الذين  الفنيون  وكذلك 
ما  الحالة  هذه  يف  لكن  مؤقتة.  بعقود 
يؤدي  الذي  املرض  خطر  إبعاد  هو  يهم 
وزارة  مؤسسات  وعىل  عنهم  املوت  إىل 
الدعم  تقديم  بكيفية  تنشغل  أن  الثقافة 
الظرف  ذلك  يتخطوا  حتى  لهم  املايل 
الصعب بدال من االهتامم بخسائر رشكات 
تعويض  تستطيع  والتي  املعدودة  اإلنتاج 
خسائرها يف موسم قادم وحتى إمتام نفس 
املسلسالت لرمضان آخر ذلك ألن رمضان 
بالخري  الجميع  عىل  الله  أعاده  كريم 
الذين  األموات  لتذكر  وليس  والربكات 
مثلوا يف مسلسالت يف رمضان أي يف عام 

الكورونا.

املسلسالت الرمضانية
 - 1 -

غرائب الرياضة التونسية كثرية يف غياب رقابة سلط االرشاف وخاصة وزارة شؤون الشباب 
والرياضة التي تركت الحبل للنابل ليفعل فعله ويخيط قوانني عىل القياس وما اكرث هذا 

القياس يف زمن ما بعد الثورة. 
- 2 -

قلنا إن الغرائب كثرية عىل مستوى النصوص القانونية التي تنظم القوانني األساسية لكل 
جامعة رياضية وقد اختار أهلها تفصيلها عىل الهوى يف غياب الهوية وبالتايل غاب التنافس 
وحرض االنفراد بالقرار وبالتايل احتكار هذه املسؤوليات الرياضية لغايات يف نفس يعقوب. 

- 3 -
القلق الريايض من مثل هذه التوجهات هو قلق تجتمع فيه كل معّوقات الرتشح للمنافسة 
النزيهة وبالتايل إدراك املامرسة الدميقراطية والقلق يصبح مرضا أمام تعدد هذه املعّوقات 

التي تىتأسس عىل إشكاليات حقيقية هي بني املحرجة واملقلقة. 
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ابتعاد أكرث من وجه ريايض عن دخول مبدإ املنافسة الحقيقية والنزيهة ولنا أكرث من مثال 
عىل ما اختاره هؤالء ربحا للكرامة وكذلك إكراما لهذه الرياضة يف غياب نصوص قانونية 
تسوي يف حقوق الرتشح وتضمن إرادة يف أن يديل املنتخب يف رأيه بعيدا عن كل تأثريات 

جانبية. 
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عاداتها  عىل  حقيقية  ثورة  التونسية  الرياضة  تعرف  أن  الثورة  بعد  السائد  االعتقاد  كان 
السابقة ومل نقل عىل قوانينها البالية وهي ثورة عىل الوالء والفساد وعىل االنتخاب بالقامئات 
لتجميع كل املسؤوليات الرياضية بني واجب املرحلة الذي يفرتض التغيري وبني املسؤولية 

املجتمعية للقيادة ولالنضامم إىل الهياكل الرياضية.
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لنتفق جدال أن الرياضة التونسية عىل امتداد سنوات بناء الدولة اي منذ االستقالل انبنت 
عىل مبدإ التفاوت الجهوي والالمساواة يف توفر فرصة الرتشح مبا انها كانت تشرتط بحثا 
املزايدات  الكثريين يدخلون يف سباق مع  السلطة وهو ما جعل  أمنيا وقربا من دواليب 

بعيدا عن ترشحات الكفاءات. 
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ميكن القول اليوم إن الرياضة التونسية وعىل امتداد سنوات طويلة كذلك لن يكون فيها 
حديث دائر عن تعقل الخيارات املتاحة لكل االطراف املجتمعية لتعرب عن هدف واضح 
بعيدا عن التهميش واملزايدة والحساسية الحزبية ليكون قطاع الرياضة قطاعا موجها تثمنه 
عديد الشعارات دون تلك املبنية عىل املصلحة الذاتية وبالتايل ميكن من خالل العمل ايجاد 

فعل حقيقي تتحقق فيه االنجازات واملنجزات. 
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الرقابية  رفع سلطتها  مقابل  سنويا  املنح  توزيع  اي  فقط  املالية  باملساعدة  الدولة  اكتفاء 
جعلها ال تفرض نظاما فاعال وبالتايل جعل بعض رؤساء الجانعات الرياضية يف منأى عن 

املحاسبة الحقيقية ليديروا املشهد بذاتية مفرطة وبفردانية وانانية قاتلة. 
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كان البّد أن تبقى الرياضة بعد الثورة مستجيبة لحاجيات املجتمع من بناء معريف وحضارة 
للفرجة والتي كان البّد أن تنتهي باستجابة لطموحات الجميع يف الرتشح لنيل منصب يف 
للتسيري  التوصية  عن  بعيدا  حقيقية  فرصة  نيل  وبالتايل  الرياضية  الجامعات  من  جامعة 
وإثبات مسؤولية املساهمة يف تطوير القطاع الريايض بعيدا عن االنفراد باملسؤولية ألطول 

مدة ممكنة وكأن البالد تفتقر إىل الكفاءات لتسيري املرفق العام.
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منافستهم  قادر عىل  أحد  ال  )مالك(  مشهد  إىل  الريايض  املشهد  حّول  بعضهم  أن  األكيد 
من خالل ما أوجدوه من قوانني انتخابية مسقطة عىل شخوصهم وقد اوجدوا من حولهم 
يف  التواجد  يف  عبثيا  حقا  لتضمن  االتجاهات  كل  يف  تتحرك  فإنها  ولالسف  فساد  لوبيات 

الهياكل الرياضية وكأن البالد أصبحت فقرية من الكفاءات.
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ال تفعلوا بالناس ما ال تريدون أن يفعل بكم وبأبنائكم وباملقربني منكم. 
)يتبع(

أليس احتكار املسؤولية الرياضية فسادا؟

نقطة ضوء
*يضيئها: رمزي الجباري


