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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  

األخ الحبيب الحزامي ل»الشعب«:

ندعم توجه مصانع النسيج لصناعة 
الكمامات والبدالت الصحية

األخ مكرم عمايرية الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين لـ»الشعب«:

عزيمة وشجاعة استثنائيتان 
لعمال النظافة يف مواجهة 

الوباء، وحرص نقابي 
على توفري وسائل الوقاية 
وتحسني أوضاعهم املهنية

مكسبٌ جاء بفضل نضال دؤوب قام به االتحاد منذ سنة 2012:

الرتفيع يف جرايات املتضررين
من حوادث الشغل واألمراض املهنية

فريوس كورونا COVID/19 يفرض خطة طوارئ 
صحية وأخرى اجتماعية يف أوضاع معقدة

بعد شفائهم من فريوس كورونا 
شهادات تروي »رحلة املوت« وأطباء 

يحذرون من »األسبوع مفصلي« 

الجيش األصفر في الصفوف األولى من المعركة الوطنية ضد الكورونا:

الربيد يقود معركة تقديم الخدمات 
املالية للفقراء واملهمشني

مع تواصل إجالء التونسيين العالقين 

نقابة املضيفني واملضيفات ترفع التحدي 

إصدار طابعني بريديني تم تخصيصهما 
لشهيدي الوطن والجمهورية 
شكري بالعيد ومحمد الرباهمي
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الحدثنقابة

نداء من عمال إيطاليا إلى عمال العالم

الرأس املالية املتوحشة 
تدمر العالم

ملناقشة  اجتمعنا  اإليطاليني،  النقابيني  النشطاء  من  مجموعة  نحن 
إيطاليا والبرشية جمعاء. ونحن نصدر  التي ترضب  املأساوية  األزمة 
هذا النداء إىل عامل العامل ألن هذه ليست مشكلة إيطالية بل إنها 
مشكلة عاملية. ال يعرتف الفريوس بالحدود الوطنية، وبنفس الطريقة 
فإن األزمة االقتصادية ال تتوقف عند الحدود. ونحن نعتقد أن تجربتنا 

تزخر بالعديد من الدروس لعامل البلدان األخرى.
لقد دعت حكومتنا الجميع إىل البقاء يف منازلهم من أجل منع انتشار 
إىل  يضطرون  الذين  العامل  ماليني  ينطبق عىل  ال  هذا  لكن  املرض. 
الوحيد  والسبب  الرضورية.  غري  الصناعات  يف  العمل  إىل  الذهاب 

إلجبارنا عىل االستمرار يف العمل هو ضامن أرباح أصحاب الرشكات.
إن الحكومة بقرارها عدم األمر بإغالق جميع القطاعات االنتاجية غري 
الرضورية، تعرض صحتنا وصحة عائالتنا لخطر التعرض للعدوى. إنهم 

يضحون بصحتنا عىل مذبح الربح.
أما الوضع الذي يواجهه عامل الرعاية الصحية فهو أسوأ. لقد أصبحت 
املستشفيات بؤرا للعدوى، حيث يضطر العامل إىل رعاية املرىض دون 
معدات سالمة كافية ودون إجراء الفحص املطلوب بشكل عاجل. إن 
نظام الرعاية الصحية ينهار حرفيا تحت ضغط الجائحة، وذلك بسبب 

سنوات من تخفيض التمويل والخصخصة.
والعامل  النقابيون  واملناضلون  العاملية  النقابات  قادة  نحن  نعتقد، 

العاديون، أن الوقت قد حان ألن نأخذ مصرينا بأيدينا.
نطالب بإغالق جميع املصانع والرشكات التي ال تنتج السلع الرضورية، 
مع متكني جميع العامل من أجر كامل من قبل الرشكة. فإذا مل يوافق 
أرباب العمل عىل هذا املطلب، يجب الدعوة، حيثام كان ذلك ممكنا، 
إيطاليا  يف  اندلعت  التي  اإلرضابات  إن  اإلنتاج.  ووقف  اإلرضاب  إىل 
أن  تؤكد  أخرى،  وبلدان  وكندا،  املتحدة  والواليات  وإسبانيا  وفرنسا 
العامل يف جميع البلدان يفهمون الوضع جيًدا وأنهم غري مستعدين 

ألن تتم التضحية بهم ألجل الربح.
ينبغي تشكيل لجان، يف كل أماكن العمل، لإلرشاف عىل تنفيذ تدابري 
الصحة والسالمة الالزمة. وينبغي أن تضم ممثلني عن العامل، منتخبني 
وميكن عزلهم يف أي حني. يجب أن تكون مهمة هذه اللجان متكني 
العامل من فرض تطهري جميع الرشكات وأماكن العمل، وكذلك مراقبة 
مدى االلتزام بجميع تدابري السالمة. يجب أن يكون العامل قادرين 

عىل إيقاف اإلنتاج كلام كان هناك خطر.
يجب أن تتحمل النقابات مسؤوليتها بالكامل، وتنسق وتوحد جميع 
اإلرضابات واالحتجاجات حول املطلب املركزي الذي هو وقف جميع 

األنشطة غري الرضورية.
يقول الرأسامليون يف كل البلدان إنهم إذا توقفوا عن اإلنتاج سوف 
يخرسون األسواق يف الداخل والخارج. وهكذا يحاولون تقسيم العامل 
عىل أسس وطنية. هناك أزمة اقتصادية غري مسبوقة تقرتب، وال يجب 
أن يكون العامل هم من يدفع مثنها. لهذا السبب علينا أن نتّحد عرب 
الحدود الوطنية ونوّحد جهود جميع عامل العامل، من خالل النضال 
الرتاجع  الرأسامليني عىل  إجبار  من  سنتمكن  املوّحد  العامل  األممي 

وقبول مطالبنا املرشوعة.

بيان من االتحاد الجهوي للشغل بنب عروس
بجهة  املؤسسات  بعض  نرشته  ما  عىل  مؤخرا  اطّلعنا 

الرجوع  العامل إىل  بن عروس من بالغات تدعو فيها 

اىل العمل واستئنافه بداية من مفتتح األسبوع املقبل. 

األمر الذي دفع بنا إىل إعادة التذكري مبوقفنا من مسألة 

العمل خالل الحظر الصحي، الذي كنا أعربنا عنه منذ 

انطالق األزمة بالبالد: 

للشغل  الجهوي  االتحاد  أن  املنطلق  أكدنا من  كنا قد 

بنب عروس:

- يتمسك بالقرار الرئايس املتصل بالحظر والذي حرص 

إىل  املنتمية  املؤسسات  يف  العمل  مواصلة  إمكانية 

والنقل  والتغذية  الصحة  بالبالد:  الحياتية  القطاعات 

واألمن.  

وإننا ال نوافق عىل غري هذا الذي حّدده القرار الرئايس

وبيّنا  السياق  هذا  يف  الجهوية  بالسلط  اتصلنا  وقد   -

موقفنا هذا وطالبناها بااللتزام به باعتبار استناده اىل 

القرار الرئايس الذي نحن ملزمون باحرتامه. وقد تحصلنا 

عىل املوافقة من السيد وايل الجهة الذي تعهد لنا من 

مؤسسة  ألية  للعمل  ترخيص  أي  يقدم  ال  بأن  ناحيته 

تنتمي إىل غري القطاعات املتاح لها العمل والتي تنوي 

كرس القرار الرئايس للحظر.

للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  - وقد ظل 

بنب عروس يراقب بكّل حزم األمر ليتصّدى لكل محاولة 

ترفعه  مبا  ذلك  يف  مستعينا  الحظر  قرار  عن  تخرج 

نقاباتنا األساسية يف الجهة من معلومات، وبالرجوع اىل 

القائم بيننا  الدائم باالتفاق  السلط الجهوية وتذكريها 

عموما.  شعبنا  وأبناء  منظورينا  ارواح  عىل  للمحافظة 

وقد متكنا بهذا من إحباط سعي العديد من أصحاب 

املؤسسات اىل جلب العامل إىل العمل من جديد رغم 

خارج  من  رخص  عىل  الحصول  من  متكنوا  قد  أنهم 

السلط الجهوية تتيح لهم العمل خالفا لقرار الحظر.

املستهرتة  املحاوالت  لهذه  للتصدي  قامئا  حزمنا  وظل 

بأرواح أبناء شعبنا والتي تجعل األرباح فوق األرواح.

عىل  بأننا  التذكري  إىل  مضطرين  أنفسنا  الوم  نجد  لذا 

نفس املبدإ والرأي والحرص عىل الدفاع عن بقائكم.

العودة  قرروا  الذين  الرشكات  ألصحاب  نقول  كام 

للعمل:

لرشوط  توفري  من  اليوم  العامل  به  تعدون  ما  إن   -

الوقاية، تعلمون جيدا كام نعلمه نحن، أنه ليس قادرا 

عىل منع الوباء من االنتشار يف املصانع وإصابة العامل. 

وحصول  العدوى  النتشار  تسهيال  يعني  تجّمع  فكل 

املكروه.

- وان قراركم هذا يعّد اليوم تحيّال، يعارض بوضوح قرار 

شعبنا  أبناء  بأرواح  مستهينا  ويتحداه  الرئايس  الحظر 

جريا وراء تكديس املال عىل حساب أرواح عاملنا حتى 

وإن تظاهرتم بقول عكس هذا. 

وان ال يشء يرّبر قرار العودة إىل العمل اليوم فالواقع 

الذي فرض اتخاذ قرار الحظر مازال قامئا بل ازداد سوءا 

العدوى  وإمكانية  تضاعف  جهتنا  يف  اإلصابات  وعدد 

صارت أكرب! فبأّي منطق تتعللون؟

بعض  أصحاب  ملحاولة  املطلق  رفضنا  عن  نعرب  كام   -

املؤسسات التحيل عىل العامل باستدراجهم إىل العودة 

الظرف وخطورته عرب طرح  التدريجية للعمل يف هذا 

عودتهم  يجعلوا  أن  إىل  ودفعهم   ، التطّوع  مسألة 

العودة  ترغيبهم يف  إلزاما. ومحاولتهم  ال  تطّوعا  تبدو 

مرة وترهيبهم اخرى، مستغلني احتياج العامل املادي 

وخوفهم عىل مواطن رزقهم من الضياع.

يف  الشغالني،  الحتياج  دنيئا  استغالال  هذا  يف  نرى  إننا 

ظرف يهدد فيه املوت أرواح الكل، ويستوجب التآزر 

بني  العامل  نجعل  أن  ال  ملواجهته  األطراف  كل  بني 

خيارين: اما املوت جوعا أو املوت بالكورونا.

بعض  لتدخل  استنكارنا  عن  نعرب  ان  يفوتنا  ال  كام   -

الجهة، ومساعدتها أصحاب بعض  األطراف من خارج 

الرشكات يف جهتنا وغريها عىل الحصول عىل تراخيص 

الحظر  لها بكرس  العمل وتأذن  العودة إىل  متكنها من 

الذي قّررته الرئاسة رغم كونها ال تنتمي إىل القطاعات 

القرارات  احرتام  إىل  الجهات  هذه  وندعو  الحياتية. 

الرئاسية وااللتزام بها واىل احرتام أرواح عاملنا ومصلحة 

شعبنا والوطن قبل التفكري يف راس املال وربحه.

بتحمل  أو وطنية  كانت  السلط جهوية  كل  نطالب   -

مسؤوليتها أمام هذه الكارثة التي يؤسس لها كل من 

وندعو  العامل.  أرواح  حساب  عىل  الربح  همه  جعل 

الكل إىل التصدي البتزاز عاملنا يف الجهة والبالد وذلك 

املادية  الضامنات  وتقديم  وحقوقهم  قوتهم  بحامية 

أنفسهم  يعرضوا  ال  أن  من  متكنهم  التي  لهم  الالزمة 

وكل البالد لخطر املوت بالوباء.

أرواحنا قبل أرباحكم!

يحيى العامل يوم 7 افريل من كل سنة اليوم العاملي للصحة، ويأيت إحياء 
املناسبة لهذه السنة من ِقبَِل منظمة الصحة العاملية إلبراز عمل وجهود 
اطار التمريض والقبالة، وهو يُذكّر بالدور الحاسم الذي يضطلعون به يف 
وباء  مع  مريرا  يعيش رصاعا  الذي  عاملنا  العامل،  الصحة يف  الحفاظ عىل 

كورونا.
ويف هذه السنة الدولية سيتّم تسليط الضوء عىل الحالة الراهنة للتمريض 
من  سلسلة  ورشكاؤها  املنظمة  وستُصدر  العامل،  أنحاء  شتى  يف  والقبالة 

التوصيات تهدف إىل تعزيز القوى العاملة يف التمريض والقبالة.
وتربز أهمية ذلك يف تحقيق الغايات الوطنية والعاملية املتعلقة بالتغطية 
غري  واألمراض  املعدية  واألمراض  والوليد  األم  وصحة  الشاملة  الصحية 
السارية، مبا يف ذلك الصحة النفسية والتأهب واالستجابة للطوارئ وسالمة 

املرىض وتقديم الرعاية املتكاملة.
تقديم  إىل  دعت  العاملي  اليوم  مبناسبة  العاملية  الصحة  منظمة  وكانت 
الدعم لضامن أن القوى العاملة يف التمريض والقبالة تتمتع بالقوة الالزمة 

لحصول الجميع يف كل مكان عىل الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها.

حقائق وأرقام
كشفت منظمة الصحة العاملية أن النساء يشّكلن 70 باملائة عىل الصعيد 
املمرضات  وتشكل  واالجتامعية،  الصحية  العاملة  القوى  من  العاملي 

والقابالت جزءاً كبرياً من هذه القوى.
ويضطلع اطار التمريض والقبالة بدور رئييس يف رعاية األشخاص يف كل 
التي  وتلك  الهشة  البيئات  ويف  االستبدادية  الدول  يف  ذلك  يف  مبا  مكان، 

ميزقها النزاع.
الكافية من  األعداد  توافر  بالصحة عىل  الجميع  تحقيق متتع  وسيتوقف 
العاملني يف مجال التمريض والقبالة املدربني واملتعلمني جيداً والخاضعني 
للتنظيم والذين يتلقون الدعم الكايف ويحصلون عىل األجر والتقدير عىل 

نحو يتناسب مع الخدمات وجودة الرعاية التي يقدمونها. 
تربطهم  والقبالة  التمريض  العاملني يف  ان  تؤكد  العاملية  الصحة  منظمة 
عن  كاملة  لصورة  تكوينهم  شأن  ومن  الثقة،  عىل  قامئة  عالقة  باملرىض 
صحة املريض أن يساعد عىل تحسني الرعاية وتوفري املال، كام أنهم عىل 
معرفة بالتقاليد والثقافات واملامرسات السائدة يف مجتمعاتهم املحلية، ما 

يجعلهم ال غنى عنهم أثناء الطوارئ.
وهناك العديد من البلدان التي عليها أن تفعل املزيد لضامن عمل إطار 
التمريض والقبالة يف بيئة تكفل لهم السالمة من األذى، واالحرتام من ِقبل 
زمالئهم األطباء واملجتمع، ويتكامل فيها عملهم مع عمل سائر املهنيني يف 

مجال الرعاية الصحية.
وهناك خمسة مجاالت رئيسية لالستثامر يف دعم إطار التمريض والقبالة 

يف العامل:

االستثامر يف املزيد من الخدمات الخاضعة لقيادة إطار التمريض والقبالة، 
وانتداب املزيد من املمرضني املتخّصصني ووضع إطار التمريض والقبالة يف 
صميم الرعاية الصحية األولية وتقديم الخدمات واإلرشاف عىل العاملني 
تنفيذ  التمريض والقبالة يف  الصحيني املجتمعيني، إىل جانب دعم إطار  
الجهود الرامية إىل تعزيز الصحة والوقاية من املرض واالستثامر يف مهارات 

القيادة لدى إطار التّمريض والقبالة.

دعم الصحة العمومية
الجميع ضّد وباء كوفيد 19، برز مدى أهمية  يف تونس، ويف ظّل رصاع 
الفقري  العمومي وأهمية قيادته لهذا الرصاع، رصاع مّس  الصحي  املرفق 
واملهّمش ومكونات الطبقة الوسطى التي مل تجد غري املستشفى العمومي 

ملجأً.
كام تجلّت يف خضّم هذه الحرب، أهمية النداءات التي كانت توجه يف 
املرفق  وتحسني  الصحية  الخارطة  تطوير  اىل  الداعية  املاضية  السنوات 
الصحي العمومي حتى يقدم خدمات صحية ذات جودة ويكون قريبا من 
الفئات الفقرية واملناطق النائية، يف وقت تنام فيه االستثامرات يف الصحة 

وتغلغل فيه القطاع الخاص الذي ال يبحث إال عن الربح والربح االقىص.

نقابات الصحة في معمعان المعركة
نقابات الصحة باالتحاد العام التونيس للشغل، ومنذ اليوم االول من بداية 

ظهور الفريوس، طالبت بأن تتخذ الحكومة إجراءات أكرث جرأة ملواجهة 
الجوية  الرحالت  كافة  وإيقاف  الحدود  إغالق  ومنها  كورونا  فريوس 
واتخاذ مواقف صارمة تجاه املستهرتين والعابثني بصحة التونسيني وتجاه 

املحتكرين واملضاربني بقوت الشعب.
وطالبت الجامعة العامة للصحة والنقابة العامة ألطباء وصيادلة وأطباء 
العمومية ونقابة األطباء االستشفائيني والجامعيني، بتوفري  الصحة  أسنان 
منظمة  معايري  وفق  الصحة  مهنيي  لكافة  الالزمة  الحامية  وسائل  كل 
العاملية حتى ال تصبح املؤسسات الصحية بدورها عرضة وناقلة  الصحة 

للعدوى.
كام طالبت بتخصيص عائدات صندوق التضامن 18/18 لحامية وتحفيز 
اإلطار الصحي وإكساب املرونة الالزمة واالستثنائية لعروض رشاءات املواد 
والوسائل الالزمة ملجابهة الكورونا وحذف األداء عىل القيمة املضافة مع 
إقرار مبدإ املصادرة والتسخري دفاعا عن الصحة العمومية ودعام لجهود 
والفضاءات  النقل  لوسائل  واليومي  املتواتر  والتعقيم  للوباء،  التصدي 

العامة مع تفادي االكتظاظ بتغيري أوقات العمل.
نقابات الصحة شّددت عىل وجوب توفري كل وسائل النظافة بأماكن العمل 
املستشفيات  محيط  يف  خاصة  بالنظافة  والعناية  املطهر  السائل  وتوفري 
امكانياته  كافة  تخصيص  عىل  الخاص  الصحي  القطاع  حّث  ورضورة 
اهمية  جانب  اىل  العاملني  كافة  وحامية  والفاعلة  الحقيقية  للمساهمة 

إرشاك املجتمع املدين وفق برنامج واضح للمساهمة الفاعلة.
واكدت نقابات الصحة حق التونسيني يف خدمات صحية إنسانية والئقة 
وذكّرت مبطالبتها الدامئة بالرتفيع يف ميزانية وزارة الصحة وتوفري املوارد 

البرشية الالزمة ومراجعة الخارطة الصحية.
ودعت املواطنني إىل االمتثال الطوعي للتوصيات الخاصة بالوقاية وااللتزام 
الذايت،  والعزل  بالِحجر  املشمولني  املواطنني  إىل  بالنسبة  والتام  الواعي 

مؤكدة عزم مهنيي الصحة عىل االنتصار والوفاء ملهنتهم النبيلة والوطن.
الثالثة  املرحلة  تطبيق  عن  الحكومة  رئيس  اعالن  ان  النقابات  واعتربت 
مخّففة من الربنامج االسرتاتيجي ملقاومة وباء كورونا هو قرار صائب ملزيد 
التوقي والحذر من جهة وحوكمة اإلمكانات وترشيد املوارد وخاصة قدرة 
وطاقة استيعاب القطاع الصحي من جهة اخرى، رغم ان الحالة الوبائية 

ال تشري اىل ذلك.
التي يبذلها كافة املهنيني من أطباء وممرضني وفنيني  الجهود  كام مثّنت 
ساميني وعملة واداريني، وحيّت الجهود التي تبذلها وزارة الصحة واساسا 

لجنة التصدي للوباء بالوزارة.
املستشفى  ومع  واملمرضني  االطباء  مع  والتونسيني  التونسيات  فقلوب 

العمومي لدحر هذا  الوباء.
* صربي الزغيدي

7 أفريل اليوم العالمي للصحة:

قلوب التونسيات والتونسيني مع املمرضني 
واألطباء ومع املستشفى العمومي لدحر الوباء
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أكد املكتب التنفيذي للجامعة العامة للبنوك واملؤسسات املالية 
االستثنايئ  الوضع  مع  التعامل  يف  السلبية  الظواهر  بعض  بروز 
مل  مازالوا  املؤسسات  بعض  املسؤولني يف  بعض  أّن  إذ  والخطري، 
أنهم  وأبرز  املقاييس،  بكّل  وخطري  استثنايئ  الظرف  بأن  يعوا 
يعمدون وبتعّنت يف هذه املحنة إىل فرض الحضور الوجويب لكّل 
موظّفيهم أو اقتطاع أيام الحجر الصحي العام لبعض املؤسسات 
عنوان  تحت  وهامشية  ثانوية  ومشاكل  بلبلة  الذي خلق  األمر 
تحميل الحجر الصحي العام عىل املوظّف يُخصم من رصيده يف 
العطلة السنوية، رغم قرار الدولة التقليص من العمل الحضوري 
الرضورية،  األنشطة غري  املرحلة عىل بعض  واالستغناء يف هذه 
الفتا إىل أّن عديد الرشكات الفرعية Filiales تواصل نشاطها دون 

األخذ بعني االعتبار الوضع االستثنايئ.
من ناحية أخرى مثّن مكتب الجامعة تربعات أغلبية مؤسسات 
القطاع ومساهمتها يف الحملة التضامنية الوطنية يف الحرب ضّد 
جائحة كرونا عرب الدور اإليجايب املهم التي لعبته الجمعية املهنية 
التونسية للبنوك واملؤسسات املالية والجمعية التونسية لرشكات 
انه  اىل  العملية، مشريا  تأطري وتنسيق إلنجاح هذه  التأمني من 
الالزم  بالقدر  بعد  تساهم  مل  املؤسسات  بعض  ان  تسجيل  تم 

واملأمول ودعاها اىل التدارك  يف اقرب اآلجال.

تهميشٌ للفئات المفقرة في القطاع
وكشف مكتب الجامعة أنه، باستثناء عدد قليل من املؤسسات 
اعتبار  أي  تُوِل  مل  فالبقيّة  العمومية،  البنكية  املؤسسات  منها 
ملجهودات وتضحيات الفئة الهّشة واملفّقرة وهم عاّمل املناولة 

يتقاضون  الّذين  والتنظيف  الحراسة 
الوقت  يف  األدىن  األجر  دون  أجورا 
والحراسة  النظافة  فيه  يؤّمنون  الّذي 
مبجهودات إضافية ومضنية رغم قساوة 
ظروف التنّقل ومخاطره وكلفته املشطّة 

خاّصة يف هذا الظرف.
وطالب املكتب التنفيذي للجامعة هذه 
وبتعديل  القانون  باحرتام  املؤسسات 
أجورهم ومنحهم أّوال وبالذات والتوفري 
لحامية  الوقائية  الوسائل  لكّل  الرسيع 
عىل  إضافية  مالية  وتحفيزات  ذواتهم 
ولتأمني  اإلضافية  مجهوداتهم  قدر 
حسن تنقلهم مسايرة للوضع االستثنايئ 

والخطري الحايل وفق ما تفرضه كّل األخالقيات وكّل معايري العمل 
واملسؤولية املجتمعية للمؤسسة.  

والتأمينية  البنكية  املؤسسات  كافة  الجامع  مكتب  طالب  كام 
واملالية مبزيد االنخراط يف املّد التضامني القطاعي لفائدة الدولة، 
ولفت اىل أنه تفاعال مع بالغ الجامعة بتاريخ 17 مارس 2020 
يف ما يخّص التربّع بيوم عمل أو أكرث فإّن كّل املوظّفني يف عديد 
املؤسسات ساهموا يف هذا املّد التضامني القطاعي يف الحساب 
املفتوح من ِقبَِل الجمعية املهنية للبنوك بالبنك الوطني الفالحي 
فرع الالفيات تحت رقم: 03 112193 0101 041 101 03 ويكون 
التحويل أو الصّك بعنوان مساهمة موظّفي القطاع البنيك واملايل 

.Participation employés FGBEF-Covid 19((

اىل  البقية  املكتب  دعا  الصدد  هذا  ويف 
حتّى  مساهمتهم  تفعيل  يف  اإلرساع 
من  العاجلة  االستفادة  لتونس  يتسّنى 
التقيّد  عىل  مشددا  التربّعات،  هذه 
بالحجر الصّحي العام باستثناء املسّخرين 
تقتضيه  ما  وفق  األساسية  لألعامل 

حاجيات مؤسساتهم.

أبناء  لمجهودات  تثمين 
القطاع

الغريب  نعامن  األخ  عرّب  أخرى،  جهة  من 
التنفيذي  للمكتب  العام  الكاتب 
واملؤسسات  للبنوك  العامة  للجامعة 
بنوك  من  القطاع  موظفي  لكافة  وتقديره  شكره  عن  املالية 
وتأمني ومؤسسات مالية بكامل تراب الجمهورية وخاصة منهم 
العاملون بالفروع وFront office للمجهودات التي يبذلونها من 
أجل تأمني الخدمات واملعامالت البنكية واملالية يف هذا الوقت 
االمامية  بالخطوط  العاملني  كافة  حيّى  كام  بالذات،  الدقيق 
الرضورية  املرافق  أيضا  يؤمنون  والذين  األخرى  بالقطاعات 
الطبي وشبه  باإلطار  العاملني  أصناف  رأسهم كل  للعيش وعىل 
بالقطاعات  الشغيلة  الطبقة  الصحة وكافة  الطبي وعملة قطاع 
الصّحة واألمنيني وعاّمل  األخرى نذكر منها كافة أصناف أعوان 

البلديات والربيد
* صربي الزغيدي

العايل  للتعليم  األساسية  للنقابات  العامون  الكتاب  نحن 
والتشاور  التنسيق  بعد  تونس،  بجهة  العلمي  والبحث 
حول البيانات الصادرة عن وزارة التعليم العايل والبحث 
يف  التكنولوجية  للدراسات  العامة  اإلدارة  وعن  العلمي 
واملتعلقة   ،2020 أفريل  شهر  وبداية  مارس  شهر  أواخر 
بطريقة إمتام السنة الجامعية الحالية يف ظّل ما تشهده 
البالد من ظروف فرضت حرضا صحيا عاما أّدى إىل توقف 
الدروس والتكوين يف كافة املؤسسات الجامعية، ويف ظّل 
اعتامدها الستكامل  الواجب  الطريقة  الوضوح يف  غياب 
السنة الجامعية، نعرّب نيابة عن نقاباتنا األساسية، عن ما 

ييل:
العامة  الجامعة  عنه  عربت  الذي  للموقف  مساندتنا   -
للتعليم العايل والبحث العلمي  وممثيل الطلبة ومتسكنا 

بحق الطلبة يف مبدإ تكافؤ الفرص.
- اعتبارنا أّن »التعليم عن بُعد« يحتاج إىل إعداد لوجستي 

أساتذة  املتداخلة من  األطراف  كافة  وبيداغوجي يشمل 
وطلبة، ويشرتط توفر الوسائل الالزمة لدى كافة املعنيني 

باألمر. 
وتبعا لذلك

السنة  وإنجاح  الستئناف  الزمالء  كافة  تجّند  نعلن   -
أن  ونعترب  كان،  ظرف  أي  يف  الطلبة  وإلسناد  الجامعية، 
رضوري  والطلبة  األساتذة  بني  البيداغوجي  التواصل 
وممكن عرب كل وسائل االتصال املُتاحة، ونؤكد أّن التعليم 

الحضوري هو األصل وعىل أساسه يتم التقييم.
واملوظفني  واألساتذة  الطلبة  لكافة  السالمة  نرجو   -
وسائل  كّل  باعتامد  جميعا  لهم  دعوتنا  مع  والعملة، 
الوقاية والحامية، ونطمنئ أبناءنا الطلبة عىل مصري السنة 

الجامعية.

العايل  والبحث  العايل  للتعليم  األساسية  النقابات  عن 
بجهة تونس، الكتاب العامون:

األدبية  للدراسات  التحضريي  املعهد  عرفاوي،  خميس 
والعلوم اإلنسانية

منوبية بن غذاهم، املعهد العايل للغات بتونس
عفاف الهاليل، املعهد العايل ملهن الرتاث

التطبيقية  للعلوم  الوطني  املعهد  عبودة،  مهدي 
والتكنولوجيا

وسام غرس الله، املعهد العايل للفنون الجميلة بتونس.
جالل التلييل، املعهد العايل إلطارات الطفولة درمش

مكرم السايف، معهد باستور بتونس
مهدي بن ميمون، املعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس
INR-و  INRAT الفالحيني الباحثني  اللومي،   ححمد 

INSTM و GREF
فوزي باشا، املدرسة الوطنية العليا للمهندسني بتونس

الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تؤكد:

 البنوك تحمل العاملني بها جزءا من فاتورة الحجر الصحي 

بيان من الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي
للنقابات األساسية للتعليم العالي والبحث العلمي بجهة تونس

دعوة ارتجالية لوزارة التعليم العالي إلى اعتماد ما سُمّي زيفا »التعليم 
عن بُعد«:

األساتذة الجامعيون بجهة منوبة 
يرفضون التمييز وتكريس الفوارق 
االجتماعية وينتصرون ملبدإ التكافؤ

 

أصدر الفرع الجامعي للتعليم العايل مبنوبة بيانا عرّب فيه عن املوقف من قرار وزارة التعليم العايل بشأن ما 
يُسّمى »التدريس عن بعد«، من زاوية دفاعه ودفاع االساتذة  عن مكاسب الجامعة العمومية ومصداقية 

الشهادات العلمية فيها.
تطوير  عىل  للعمل  الكامل  استعدادهم  والرتب  األسالك  مبختلف  الباحثون  الجامعيون  األساتذة  وأعلن 
الجامعة العمومية واالرتقاء بها لتمكني الطلبة من اكتساب العلوم واملعارف بأفضل املناهج وأمثل الطرق 
يف إطار االحرتام التام ملتطلبات كل اختصاص والحرص الشديد عىل مصداقية الشهادات العلمية الوطنية، 

انطالقا من وعي االساتذة الوطني واملسؤولية العلمية واملهنيّة امللقاة عىل عاتقهم.
وأكد الفرع الجامعي يف بيانه أّن املوقف يرتكز عىل أن كل مسالك التكوين املتبعة يف الجامعة التونسية 
تدريس  نظم  أساسا  تعتمد  غريها  أو  والصيدلة  الطب  شهادات  أو  الهندسة  شهادات  أو  »إمد«  كنظام 
أي محاولة إلدخال  أّن  واعترب  بُعد«،  »بالتدريس عن  ما يسمى  كانت  بأي صفة  فيها  يدرج  حضورية مل 
تغيريات مسقطة ومترسعة عىل مسالك التعليم املذكورة، ولو بصورة استثنائية، دون مراعاة مبدإ التشاركية 
العلمية  الشهادات  ملصداقية  مفضوحا  ورضبا  مرفوضا  أمرا  املسالك  خصوصية  احرتام  او  القرار  أخذ  يف 

الوطنية.
 

دعوة ارتجالية، زائفة وأحادية الجانب  
وأكد الفرع الجامعي مبنوبة حق كل طالب يف نيل نفس املستوى من التكوين أيّا كانت الوسيلة ما دام 
يف  العايل  التعليم  مسالك  ملختلف  املنظمة  القانونية  والترشيعات  للنصوص  التام  االحرتام  إطار  يف  ذلك 
البالد، معلنا رفض االساتذة القطعي ملا ُسّمي ارتجاال »تدريسا عن بُعد« بسبب عدم توفر الظروف املثىل 

والرشوط الرضوريّة لذلك، بل استحالتها، لدى أغلبية األساتذة والطلبة.
ال  التميش  هذا  بها  طُرح  التي  والطريقة  بُعد  عن  التعليم  اعتامد  اىل  العايل  التعليم  وزارة  دعوة  واعترب 
ترتقي إىل مستوى التشاركية املطلوبة التي تجّنب الوقوع يف أخطاء جسيمة خاصة يف ظل ما هو موجود 
من نقائص جسيمة، مشريا اىل جملة املراسالت واملناشري والبيانات التي غاب عنها التصور الواقعي لحلول 
جدية تؤّمن التكافؤ يف فرص التكوين بني الطلبة أو احرتام خصوصية املواد واملسالك يف ظل الوضع الحايل 
للبالد فضال عن التغافل عن طبيعة الخارطة الجامعية املكرّسة أساسا للتفاوت بني الجهات وعدم تقديم 
أي ضامنات واضحة للحفاظ عىل السالمة املعلوماتية ملستعميل املنصات، من طلبة وأساتذة، مبا ميكن من 

حامية معطياتهم الشخصية من أخطار القرصنة أو االستعامالت املشبوهة. 
وطالب الفرع الجامعي سلطة اإلرشاف ورؤساء الجامعات والعمداء ومديري املؤسسات االكتفاء بدعوة 
األساتذة إىل التطّوع ملّد الطلبة باملحتوى العلمّي والتطبيقي ملا تبقى من أسابيع دراسة مبا أمكن من الصيغ 
الرقمية، يف انتظار استكامل السنة الجامعيّة حضوريا وإنجاز االمتحانات يف فرتة الحقة حسب تطور الوضع 

الصحي العام يف البالد.
الجهة من  أساتذة  الجامعي من سرب لآلراء حول موقف  الفرع  به  قام  استنادا إىل ما  كام دعا األساتذة، 
التدريس عن بعد والذي تّم نرش نتائجه عىل صفحة التواصل االجتامعي للفرع، دعاهم  إىل عدم االستجابة 
او الرضوخ ملا يّدعيه، زيفا ومغالطة، بعض مديري املؤسسات الجامعية ممن تحركهم أجندات مشبوهة، من 
وجوب تسجيل حضورهم وحضور الطلبة عىل املنصات حسب ما هو وارد يف جداول أوقاتهم الحضوريّة.

للفرتة  املوافق  العلمي والتطبيقّي  التي تحتوي عىل املضمون  الوثائق  بتوفري  وأكد وجوب االكتفاء فقط 
عن  واالمتناع  االستعامل،  سوء  أو  للقرصنة  قابلة  غري  رقمية  محامل  عىل  الجامعية  السنة  من  املتبقية 
استخدام وسائل التفاعل املبارش صوتا وصورة )interaction synchrone( يف بيوتهم أو اعتامدها كوسيلة 

يف التقييم أو إسناد األعداد لغياب نصوص قانونية تحميهم يف هذا اإلطار.
إىل ذلك، أكد األساتذة الجامعيون بجهة منوبة التزامهم يف هذه الظرفية الصعبة، بخدمة كافة الطلبة دون 
استثناء أو متييز، عىل أن يكون ذلك من منطلق رفض تكريس الفوارق االجتامعية ويف إطار املراعاة التامة 

ملبدإ التكافؤ الذي ميثّل عامد الجامعة العموميّة التي يدافعون عنها.

* صربي الزغيدي

طرد مهاجرين إيفواريني من منازلهم 
لعدم تمّكنهم من دفع اإليجار

 

ندد رئيس جمعية اإليفواريني النشطني يف تونس »جون بادان جنابري« بطرد 
عدد من األفارقة واإليفواريني من منازلهم من قبل أصحابها خالل فرتة الحجر 

الصحي بسبب عدم متكنهم من دفع اإليجار.
الجمعية اإليفوارية يف بالغ صحفي إىل أن قرار الحجر الصحي  ولفت رئيس 
طلبة  أغلبهم  أن  باعتبار  العمل  عن  عاجزين  املهاجرين  عديد  جعل  العام 
ويعملون يف املقاهي واملطاعم قبل أن يتّم غلقها بسبب انتشار فريوس كورونا، 

إذ تحولوا إىل عاطلني عن العمل وال ميلكون قوتهم اليومي.
ودعا رئيس جمعية اإليفواريني النشطني يف تونس إىل إيواء كل محتاج موجها 

يف ذات السياق شكره للشعب التونيس الذي تحرك ملساعدتهم.
* صربي الزغيدي

األخ محمد السعيدي: 

التلفزة الرتبوية تجربة مؤقتة 
ملعاضدة مجهود املدرسة 

يذكر األخ محمد السعيدي الكاتب العام للنقابة العامة لإلعالم ان اإلعداد إلطالق التلفزة 
قبول  يف  بالفعل  انطلقت  الوطنية  التلفزة  ان  مربزا  األخرية  مراحله  الرتبوية يف  الوطنية 
الرتشحات لتقديم برامجها. وبني األخ الكاتب العام يف ترصيح لجريدة الشعب ان مهمة 
املؤسسة  جهد  معاضدة  القادمة،  القليلة  األيام  خالل  سننطلق  التي  الرتبوية  التلفزة 
املنزل  البقاء يف  اىل  اضطروا  ان  بعد  التالميذ  لفائدة  تدارك  تقديم دروس  والرتبوية عرب 
نتيجة الحجر الصحي الهادف اىل تفادي انتشار فريوس كورونا. وبني األخ الكاتب العام ان 
النقابة العامة تثمن هذه البادرة باعتبارها فرصة ملزيد ربط التالميذ باملعرفة وبالتعلم 

مؤكدا يف نفس الوقت أنها ال تهدف إىل تعويض الدروس الحضورية. 
* طارق

الجامعة العامة للبنوك تنعى شهيد 
القطاع فوزي الشريف وتطالب بحماية 

أبناء القطاع من عدوى الكورونا 
تنعى الجامعة العامة للبنوك واملؤسسات املالية والتأمينات الزميل فوزي الرشيف رئيس 

فرع االتحاد الدويل للبنوك الذي وافته املنية يوم السبت املايض مصابا مبرض الكورونا.
العائلة وكافة زمالئنا يف االتحاد الدويل للبنوك   وإننا إثر هذا املِصاب الجلل نعزي كافة 
وكافة العاملني يف القطاع الذين يواصلون عملهم بكل تفاٍن ومحبة لوطنهم رغم املخاطر 

التي يواجهونها يوميا.
وإننا اليوم نعترب زميلنا فوزي الرشيف شهيدا للوطن، شهيدا للقطاع البنيك استامت يف 
القيام بعمله رغم مخاطر الكورونا التي تهدد اليوم العديد من القطاعات الحساسة من 
البنيك الذي مل ينقطع عن العمل ويواصل تقديم خدماته للمواطنني رغم  بينها القطاع 

املخاطر عىل أرواح املوظفني.
إن الجامعة العامة للبنوك ولنئ تحيي جميع العاملني يف القطاع وتشد عىل أياديهم وتحيي 
فيهم روح املسؤولية العالية إال أنها تنبه كافة األطراف املعنية إىل رضورة حامية العاملني 
يف القطاع البنيك من عدوى الكورونا بتوفري الحامية الصحية واألمنية لتنظيم العمل يف ظل  

توافد عدد كبري من الحرفاء وما يتسببه من إمكانية انتشار الكورونا.
كام تعترب أن العاملني بالقطاع يشتغلون يف الصفوف املتقدمة لخدمة املواطن عىل غرار 
العمل  بتنظيم  عائالتهم  وأرواح  أرواحهم  حامية  يتطلب  ما  وهو  أخرى  قطاعات  عدة 

بشكل محكم يبعد كل املخاطر عن حياتهم.
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 * حاوره: صربي الزغيدي

أكد االخ مكرم عاميرية الكاتب العام للجامعة 
أن  »الشعب«  مع  حوار  يف  للبلديني  العامة 
يعتربون  البلديني  واالعوان  النظافة  عامل 
من الجيوش املتقدمة ملقاومة فريوس كوفيد 
19، وتحدث عن تفاصيل املهام املوكولة عىل 

عاتقهم يف هذا الظرف العصيب.
تعرتض  التي  الصعوبات  اىل  محدثنا  وأشار 
مختلف  ورصد  شغلهم  يف  النظافة  عامل 
االخالالت يف عدم متكينهم من وسائل العمل 
الالزمة،  واىل ما قامت به الجامعة والنقابات 
االساسية من جهود لحّث البلديات عىل توفري 
رشوط الوقاية وحفظ الصحة والسالمة املهنية 
كيفية  يف  وتوعوية  تكوينية  حصص  وبرمجة 

التعامل مع الوباء.
 

* عمال النظافة يُعتبرون من الجيوش 
فيروس  مقاومة  في  المتقدمة 
مختلف  فماهي   ،19 كوفيد 

المهمات الموكولة على عاتقهم؟
- فعال يعترب عامل النظافة واألعوان البلديون 
ملقاومة  املتقدمة  الجيوش  من  عامة  بصفة 
خط  أول  البلديات  كانت  فقد  الوباء،  هذا 
مواطنيها،  حامية  مسؤولية  وتحملت  دفاع 

الوقايئ املناط بعهدتها، وكانت أوىل خطوات مواجهة  واالضطالع بالدور 
القيام  يف  البلديات  أغلب  رشعت  حني   2020 مارس   02 بتاريخ  الوباء 

بحمالت التعقيم ومازالت تقوم بها ليال ونهارا.
كام تضاعفت مجهودات النظافة ورفع الفضالت لتشمل إزالة كافة النقاط 
السوداء، وكانوا عىل عزمية عالية وتحلوا بالشجاعة وروح املسؤولية رغم 
يشتغلون  النظافة  عامل  أغلب  فإن  ولإلشارة  للعدوى.  املحتمل  الخطر 
ألكرث من 12 ساعة يوميا منذ اإلعالن عن ظهور أول حالة إصابة بالفريوس.

* األعمال الموكولة على عمال النظافة تتطلب وقاية وضمان 
قواعد السالمة، فما هي هذه الشروط؟

- مختلف األعامل املوكولة لعامل النظافة والتعقيم تجعلهم عرضة لخطر 
لعملهم،  االعتيادية  املخاطر  مختلف  إىل  باإلضافة  بالفريوس  العدوى 
فمن الرضوري توفري متطلبات سالمتهم ووقايتهم، وقد سبق أن أصدرت 
مع  للتنسيق  الجامعية  الفروع  ملختلف  بالغا  للبلديني  العامة  الجامعة 
النقابات األساسية للوقوف عىل توفر متطلبات السالمة والتنسيق معها 
عند تبني وجود إخالالت قصد حّث رؤساء البلديات عىل تجاوز النقائص 

املحتملة.
املبارشين  للعملة  العمل  أزياء  بتوفري  خاصة  السالمة  متطلبات  وتتمثل 
توفري  وكذلك  املعتمدة،  املقاييس  حسب  املالمئة  واألقنعة  والقفازات 
كام  املياه.  ودورات  األدواش  وتجهيز  السائل  والصابون  املطهر  السائل 
توفر  عىل  للوقوف  ميدانية  زيارات  بإجراء  الجامعية  الفروع  طالبنا 

املتطلبات املذكورة ومراجعتنا عند االقتضاء.
ولإلشارة فإن عديد البلديات تشكو صعوبات مالية وتتطلب دعام لتتمكن 
اىل  للدولة  املركزية  املصالح  إىل  الدعوة  ونوجه  املتطلبات،  توفري  من 

التدخل ومعاضدة مجهودات البلديات.

تتدخل  وكيف  الشأن؟  هذا  في  إخالالت  رصدتم  هل   *
الجامعة العامة حينئذ؟

- أجل بالتنسيق مع هياكلنا النقابية تّم رصد عديد االخالالت عىل مستوى 
جل البلديات يف بداية ظهور وباء الكورونا وخاصة عىل مستوى النقص 
األعوان  وتوعية  اإلحاطة  عدم  وأيضا  والسالمة  الوقاية  لوازم  يف  الفادح 
بصعوبة وخطورة هذا الوباء وبالتنسيق مع وزارة الشؤون املحلية وبعديد 
البلديات تّم إيالء عملية اقتناء لوازم الوقاية األهمية القصوى وتّم برمجة 
حصص لتوعية األعوان ماديا ومعنويا وبرمجة حصص تكوينية للمكلفني 
بتعقيم الفضاءات وباقي األعوان يف كيفية التعامل مع هذا الوباء إضافة 
إىل التوجه إىل عموم املواطنني لحثهم عىل مساعدة جهود أعوان النظافة 
وتأمني سالمتهم بالتقيد بتوقيت إخراج الفضالت املنزلية وكيفية وضعها 

داخل األكياس وإحكام غلقها.

النظافة مسؤولية أيضا في تنظيف المستشفيات  * لعمال 
والوحدات الصحية، هل تؤكدون أنهم مؤمّنون حقا من عدم 

اإلصابة باألمراض ومن بينها فيروس كورونا؟
- فيام يخص تنظيف املستشفيات والوحدات الصحية  فإن دور البلدية 
ما  يف  أما  املذكورة،  للمؤسسات  الخارجي  املحيط  تنظيف  عىل  يقترص 
يخص رفع فضالت هذه املؤسسات فقد تّم التأكيد عىل منظورينا بتجنب 
رفعها  ويتّم  خاصة  لرتاتيب  تخضع  الصحية  الفضالت  أن  باعتبار  رفعها 

والتخلص منها من قبل مؤسسات مختصة ملا يف ذلك من مخاطر.
مختلف  بتعقيم  وذلك  الصحة  وزارة  مجهودات  البلديات  دعمت  كام 
الوحدات الصحية )مجامع الصحة األساسية، مستشفيات محلية وجهوية(.
أما بخصوص تأمني العملة من اإلصابة بالفريوس فإن الجامعة ومنذ ظهور 
الوباء بادرت بالتنسيق مع قواعدها وأصدرت بيانات يف الغرض لتحسيس 
الوقاية  بوسائل  واملطالبة  السالمة  توصيات  اتباع  عىل  ولحثهم  العملة 
وإعالم نقاباتهم األساسية عند االقتضاء ونثمن بهذه املناسبة دور النقابات 

األساسية يف حامية منظوريهم والدفاع عن حقوقهم.

هذا  في  العمال  من  الفئة  هذه  تحفيز  الضروري  من   *

لما  البالد،  تعيشه  التي  الدقيق  الوقت 
فماذا  استثنائية،  جهود  من  يقدمونه 
طرحت الجامعة العامة بخصوص تحسين 
في  النظافة  لعمال  المعيشية  االوضاع 

هذه الفترة؟
مفتتح  منذ  للبلديني  العامة  الجامعة  رشعت   -
الشؤون  تفاويض مع وزارة  سنة 2019 يف مسار 
املحلية والبيئة وأفىض هذا املسار إىل إبرام عدة 
مشاريع  يف  تجسمت  الغرض  يف  اتفاق  محارض 
أوامر متّت إحالتها من وزارة الشؤون املحلية إىل 
رئاسة الحكومة للمصادقة عليها ونرشها من ذلك 
املنحة الخصوصية للبلديني املقدرة بـ 300 دينار 
والرتفيع يف منحة األوساخ والعمل اللييل والنظام 
أمر  مرشوع  اقرتاح  وكذلك  للبلديات.  األسايس 
والذي  بالبلديني  الخاص  األسايس  بالنظام  يتعلق 
متّت صياغته من قبل إطارات بلدية وتّم إجراء 
ومناقشته  البلديني  كافة  لدى  موّسعة  استشارة 

مع الوزارة وإحالته إىل رئاسة الحكومة.
ورغم الظرف السيايس الذي شهدته البالد خالل 
أواخر سنة 2019 وبداية سنة 2020 إذ تزامنت 
مع إجراء االنتخابات الترشيعية والرئاسية ومسار 
تشكيل الحكومة الذي تجاوز الشهرين، ورغم أن 
االرضاب  بخصوص  الوزارة  مع  الصلحية  الجلسة 
املقرر ليومي 24 و25 فيفري 2020 تزامنت مع 
بكل  كورونا  بفريوس  إصابة  حالتي  أول  ظهور 
يف  الجامعة  نجحت  فقد  والجزائر،  إيطاليا  من 
تحقيق جملة من املطالب من أهمها الرتفيع يف منحة األوساخ من 30 
إىل 75 دينار والرتفيع يف منحة العمل اللييل من 0,250 دينار إىل 2 دينار 
للساعة واالتفاق عىل رضورة تنقيح مجلة الجامعات املحلية وذلك قصد 
متكني البلديني من نظام أسايس عام يوفر لهم مختلف الضامنات القانونية 
ملامرسة مهامهم عىل أفضل وجه، ومتكني من مختلف االمتيازات املالية 
الخاصة بطبيعة مهامهم. باإلضافة إىل الرتفيع يف منحة التكاليف الخاصة. 
وكان ذلك إميانا بدورنا الوطني لتجنب اإلرضاب يف ذلك الظرف وتغليب 
املصلحة العامة من جهة والدفاع عن مصالح منظورينا من جهة أخرى 
املتاحة  الطرق  بكل  األزمة. وسنسعى  تجاوز  عند  للتفاوض  وترك مجال 
التفاوض  استئناف مسار  الصحية إىل  األزمة  البالد من هذه  حال خروج 

والدفاع عن حقوقنا كبلديني.

إدارات  أو  البلديات  رؤساء  وبين  بينكم  تنسيق  * هل هناك 
البلديات؟ وما هي العراقيل والمصاعب التي تعترضكم في 

هذا االطار؟
موجود  البلديات  رؤساء  وبني  للبلديني  العامة  الجامعة  بني  التنسيق   -
اتفاقية  تربطنا  كام  اإلشكاليات،  بعض  رغم  رشاكة  عالقة  بهم  وتربطنا 
رشاكة مع الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات. وهذا إميانا منا برضورة 
توفري مناخ اجتامعي سليم داخل البلديات. إال أنه يف هذه املرحلة من 
للجامعات  األعىل  املجلس  تركيز  عدم  ظل  ويف  الالمركزي  النظام  إرساء 
املحلية فإن الطرف املفاوض هي السلطة املركزية ممثلة يف وزارة الشؤون 
املحلية يف حني أن مجلة الجامعات املحلية أوكلت سلطة الترصف يف أعوان 
البلديات إىل رؤساء البلديات وتطرح بالتايل عدة إشكاليات أهمها اعرتاض 
بتعلة عدم اختصاصها  الوزارة  أبرمت مع  اتفاقات  البلديات عىل  رؤساء 
البلديات،  رؤساء  سلطة  وعىل  الالمركزية  مسار  عىل  بااللتفاف  واتهامها 
وعدم توفر هيكل قانوين ميثل رؤساء البلديات ميكن التفاوض معه وعدم 
استكامل النصوص الرتتيبية املتعلقة بتجسيم مجلة الجامعات املحلية مام 

يجعل أيضا سلطة رؤساء البلديات محدودة ويف جوانب معينة.

األخ مكرم عمايرية الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين لـ»الشعب«:

عزيمة وشجاعة استثنائيتان لعمال النظافة يف مواجهة الوباء، وحرص نقابي 
االسبوع على توفري وسائل الوقاية وتحسني أوضاعهم املهنية يوم  مكرث  مدينة  من  شابان  أقدم 

جسديهام  يف  النار  إرضام  عىل  املايض 
والثالثة،  الثانية  الدرجة  من  بحروق  وتأثرا 
احتجاجا منهام عىل انسداد االفق أمامهام 
من  حالة  أثار  ما  وبؤسهام،  فقرهام  وعىل 
الذين  االهايل  لدى  واالحتقان  الغضب 
بالحجر  مبالني  غري  البلدية  امام  تجمعوا 

الصحي العام.
التنفيذي  املكتب  عرّب  الحادثة  هذه  وأمام 
لالتحاد الجهوي للشغل بسليانة عن تضامنه 
وعن  بالشفاء  لهام  ومتنياته  الشابني  مع 
للشكل  رفضه  رغم  عائلتيهام  مع  تعاطفه 
الضحيتان، مجّددا  اتبعه  الذي  االحتجاجي 
واالجتامعية  االقتصادية  للخيارات  رفضه 
التي  املتعاقبة  الحكومات  قبل  املتبعة من 
باءت بالفشل ومل يستفد منها سوى حفنة 
من املستكرشني والسامرسة يف الوقت الذي 

تتعاظم فيه معاناة الشعب.
الجهوي  التنفيذي  املكتب  وطالب  هذا 
الجهة  إىل  الدخول  منافذ  غلق  له  بيان  يف 
وتشديد  الوافدين  عىل  املراقبة  وتشديد 
املراقبة عىل املعنيني بالحجر الذايت وخاصة 

القادمني من الخارج او من مناطق اخرى، 
عن  للكشف  الطبية  التحاليل  وتكثيف 
املعطيات  وتدقيق  املحتملة  الحاالت 
الوقاية  مستلزمات  جميع  وتوفري  اليومية 
من العدوى والحامية لكل العاملني بالخط 

االول يف مواجهة هذا الوباء.
االكتظاظ  وملواجهة  أخرى،  ناحية  من 
باالسواق واملرافق، اوىص املكتب التنفيذي 
وخاصة  الالزمة  الغذائية  املواد  بتوفري 

ووضع  الريفية  البيع  بنقاط  السميد  مادة 
بشكل  لتوزيعها  وصارمة  دقيقة  آليات 
املحتكرين  أيدي  عىل  والرضب  عادل 
البلدية  واملضاربني وتنظيم دخول األسواق 
بكافة  منها  والخروج  التجارية  والفضاءات 
الخرضوات  بيع  نقاط  وبعث  املعتمديات 
للتوافد  تفاديا  والقرى  باألحياء  والغالل 
والعمل عىل  البلدية  األسواق  املكثف عىل 
مستحقيها  إىل  االجتامعية  املنح  إيصال 
املعدات  وباستغالل  ومساكنهم  مبقراتهم 
اإلدارية وترشيك أعوان الخدمات من ذوي 

االختصاص.
األهايل  دعا  الجهوي  التنفيذي  املكتب 
عىل  حفاظا  الصحي  بالحجر  إاللتزام  اىل 
ملهام  وتيسريا  عائالتهم  وسالمة  سالمتهم 
يف  املتدخلني  وبقية  الصحية  االطارات 
مواجهة هذا الوباء، ودعا كافة النقابيني اىل 
التحسيس واملساعدة  االنخراط يف حمالت 
حامية  بواجب  االلتزام  يف  املثال  وإعطاء 
النفس والعائلة واملجتمع بالحجر والتباعد 

االجتامعي.
* صربي الزغيدي

تربية  لديوان  االساسية  النقابة  دعت 
العامة  االدارة  املرعى  وتوفري  املاشية 
لالعالمية  الوطني  املركز  مع  للتدخل 
املرتب  عىل  التسبقة  اقتطاع  بتأجيل 
قروض  واقتطاع   2020 افريل  لشهر 

الديوان لالعوان اىل شهر جويلية املقبل.
الصندوق  مع  التدخل  اىل  دعتها  كام 
الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية اىل 
مشددة  املعنيني،  االعوان  قروض  تأجيل 

عىل رضورة ان يتدخل املدير العام لرشكة 
مستحقات  برصف  االرساع  قصد  التأمني 

االعوان بخصوص التأمني عىل املرض.
النقابة االساسية أكدت يف مراسلة وجهتها 
للديوان وجوب  العام  املدير  الرئيس  اىل 
املوسميني  للعملة  كاملة  االجور  تأمني 
نقدا  وإيصالها  الصحي  بالحجر  املعنيني 
القروض  عملية  وتسهيل  منازلهم  اىل 
بالنسبة إىل االعوان الذين لديهم ظروف 

طارئة لالنتفاع بقرض جديد من الديوان 
ورصف تسبقة عيد الفطر املقدرة بـ420 
د يف الحساب الجاري لالعوان بداية من 

يوم 13 افريل.
العملة  جهود  االساسية  النقابة  ومثّنت 
بالديوان  العمل  سري  تأمني  يف  واالعوان 
وطلبت من بقية االعوان االلتزام برتاتيب 

الحجر الصحي العام.
* صربي الزغيدي

به  قام  دؤوب  نضال  بفضل  جاء  مكسبٌ 
االتحاد منذ سنة 2012:

الرتفيع يف جرايات 
املتضررين من حوادث 

الشغل واألمراض املهنية
أعلن قسم الحامية االجتامعية باالتحاد العام التونيس 
املرض  عىل  للتأمني  الوطني  الصندوق  أن  للشغل 
سيقوم برصف الزيادات املرتتبة عن تعديل الجرايات 
لفائدة املنتفعني بجرايات ناتجة عن حوادث الشغل 
أو األمراض املهنية إثر صدور أمر حكومي يف نوفمرب 
2019 ينّص عىل الرتفيع فيها طبقا للزيادات الحاصلة 
بداية من  املضمون ومبفعول رجعي  األدىن  األجر  يف 

غرة ماي 2018. 
وستتضمن 

الجرايات املقبلة 
الزيادة،  مبلغ 
املتأخرات  أما 
تشمل  التي 
غرة  بني  الفرتة 
ماي 2018 و31 
 2020 مارس 
رصفها  فسيتم 

كاآليت:
التي  الجرايات 

املتأخرات منها مع جراية  رصفها شهريا فيتم رصف 
شهر افريل 2020.

أما الجرايات التي يتّم رصفها كل 3 اشهر فهي نوعان، 
مدنية  اشهر   3 كل  نهاية  يف  ترُصف  التي  الجرايات 
سيتّم رصف متأخراتها مع جراية الثالثية الثانية لسنة 

2020 أي يف شهر جوان املقبل.
بصفة  ترُصف  التي  الجرايات  وهي  الثاين،  النوع 
الثاين من كل ثالثية  الشهر  املنح أي يف  متالزمة مع 
املنتفعني بجرايات تعود اىل ما  التي تعود اىل  وهي 
قبل قانون 1994، فسيتم رصف متأخراتها مع جراية 

شهر ماي 2020.
وذكّر قسم الحامية االجتامعية بأّن هذا املكسب قد 
تّم الحصول عليه بفضل نضال دؤوب قام به القسم 
قانوين مضت  تطبيق نص  أجل  منذ سنة 2012 من 
عىل صدوره 25 سنة وبقي رهن صدور أمر، مؤكدا 
ان االتحاد العام التونيس للشغل عىل عهده يف النضال 
من أجل تحسني منافع املترضرين من حوادث الشغل 

واألمراض املهنية سواء منها الوقتية أو املستمرة.
* صربي الزغيدي

إثر إقدام شابين على إضرام النار في جسديهما بمكثر:

االتحاد الجهوي بسليانة يتعاطف مع الضحيتني ويدعو 
السلطات إىل تعزيز إجراءات  مقاومة الفريوس

ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى:

مطالب بتأجيل التسبقات على املرتب واقتطاع 
قروض الديوان وصرف تسبقة عيد الفطر
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طوابري البؤس
و»كرنفاالت التسوّل 

الجماعي« 
· خليفة شوشان  

إنكار  فائدة من  ال  املقرونا«  التجمعيّة و«أحزاب  الشعب  لثقافة  نتيجة  الكورونا  يف زمن 
يوم  أحداث  ولدتها  كام  عارية  حقيقتنا  فهذه  أنوفنا،  تحت  أحداثه  تجري  الذي  الواقع 
03 افريل 2020 أو لنسّمها »جمعة التدافع االجتامعي طلبا إلعانات كورونا« قياسا عىل 
جمعات الربيع العريب واالحتجاج الشعبي بداية الثورات العربيّة. هذا هو شعبنا، ال ننكره، 
وال نتنّكر له مهام اختلفنا معه، وساءنا وأغضبنا فعله وسلوكه. وتلك خالصة وعي الغالبية 
العظمى من جامهري شعبنا املفقرة يف األحياء الشعبية ويف األرياف ويف مدن الدواخل، هنا 
وهناك حيث تعشش منذ عقود بؤر الفقر واالحتياج والخصاصة وتهدر الكرامة البرشيّة 
بال رقيب وبال حسيب ودون أن يرّف جفن أو يرتجف ضمري للحاكمني بأمرهم. وتلك هي 
حصيلة ما ترّسخ يف عقلنا الجمعي من التجارب املرّة عىل امتداد سنوات االستبداد والفساد 
قبل الثورة وبعدها مع عرشية االنتقال الدميقراطي الفوقي والنخبوي األجوف الذي تنّكر 
أكرث  والفقر  والجوع  االحتياج  »يرعبه  بأّن شعبنا  املنسيني،  املهمشني  أبناء  الشهداء  لدماء 
امللتزمني بشكل مثايل  ماّم يخيفه املرض واألوبئة واملوت«. ال تنسوا ساديت -وأنا أحدكم- 
تحتاجونه  ما  بكل  تزودتم  أن  بعد  العام  الصّحي  الحجر  وضوابط  قواعد  بكل  ومتحرّض 
أجود  من  صحيّة  مواد  من  واملعقمة  املحصنة  )منازلكم(  قالعكم  يف  تحتاجونه  ال  وما 
النوعيات وبكّل ما وصلته أيديكم وأموالكم من مواد غذائيّة أساسيّة وثانويّة ومن كامليّات 
نوافذ  من  تطلّون  وأنتم  ساديت  تنسوا  ال  والقلق،  السأم  بها  وتذهبون  الوقت  بها  متضون 
غضبكم  جام  وتصبّون  والشتائم  السباب  تكيلون  اآلمنة  الفايسبوكيّة  صفحاتكم  ورشفات 
وشبكات  اإلعالم  وسائل  تناقلته  ماّم  مصدومني  والجيعان«،  الجاهل  »الشعب  هذا  عىل 
التواصل االجتامعي من صور ومشاهد خارج دائرة وعيكم الطبقي واالجتامعي وتوقعاتكم 
قادمة من املدن واألرياف واألحياء الشعبيّة لجيوش املفقرين واملهمشني وهم يتكّدسون 
وليمة  العامة  الساحات  ويف  الربيد  ومكاتب  والبلديات  املعتمديات  مقرات  أمام  باملئات 
وغري  الحائط  عرض  ضاربني  الدولة،  قررتها  التي  واملنح  لإلعانات  انتظارا  كورينا،  لفريوس 
مبالني بسالمتهم وبكّل اإلجراءات والقرارات الوقائيّة التي تلهج بها املؤسسات الحكومية 
والجمعيات املدنية ووسائل اإلعالم العمومية والخاصة ضّد جائحة كورونا. ال تنسوا ساديت 
أن تتذكروا أن ثقافة التدافع لنيل العطايا واإلعانات االجتامعيّة والصدقات السياسيّة ليست 
بالجديدة عىل الشعب التونيس، فهذه املشهديّة البائسة واملهينة والتزاحم يف طوابري طويلة 
ويف أكداس برشيّة كبرية طاملا مثلت تقليدا تونسيا كرّسته السلطات الحاكمة بداية بالحزب 
الدستوري ووريثه التجّمع الدستوري طيلة نصف قرن ضامنا لوالء الفقراء واملهمشني واتقاء 
النتفاضاتهم عىل الحزب الواحد والرئيس األوحد ومن أجل دوام إخضاعهم ملنظومة الفساد 
الحاكم  والحزب  السلطة  لدى  مؤممة وممركزة  كانت  الظاهرة  أن هذه  رغم  واالستبداد، 
هذه  لكّن  تنظيام.  أكرث  وأساليب  بأشكال  وتدار  البالد  جهات  كافة  تغطي  التي  وشعبه 
الظاهرة تعّمقت بعد الثورة وخرجت من االحتكار واملركزة الرسمية متت خوصصتها بني 
خليجيا  خارجيا  املمولة  الخرييّة  الجمعياتيّة  وفروعها  الذمم  ورشاء  السيايس  املال  أحزاب 
الحّر ونداء تونس  الوطني  الشعبية واالتحاد  النهضة والعريضة  بداية من حزب  وأوروبيا 
األحزاب  من  وغريها  الخريية  وتونس  تونيس  وعيش  تونس  وقلب  تونس  تحيا  إىل  وصوال 
وآالف الجمعيات التي كانت تحرص عىل تحشيد املفقرين واملحتاجني يف »كرنفاالت التسّول 
الجامعي« واستغالل صورهم يف دعايتها االنتخابيّة لحصد أصواتهم ورشاء ذممهم وإهدار 
مقايضة  عىل  القائم  املّر  واالجتامعي  السيايس  اإلرث  هذا  كّل  تتذكرون  عندما  كرامتهم. 
ذهني  جهد  دون  ستدركون  الغذاء  مقابل  السيايس  وموقفه  االجتامعية  كرامته  الشعب 
البقاء  أجل ضامن  من  ميلك  ما  بأغىل  التضحية  عىل  ُجبل  لشعب  الطبيعي  من  أنّه  كبري 
السلطة  عىل  يقطرّها  التي  وطنه  خريات  فتات  من  نصيبه  لنيل  والتزاحم  التدافع  وعىل 
املتحالفة مع الحزب الحاكم سابقا واألحزاب التابعة والعميلة املحكومة باملصالح الدولية 
الجائحة  قربانا  نفسه  يقدم  أن  الرديفة  اليوم وجمعياتها  الداخلية  وباللوبيات  واإلقليمية 
طمعا يف »إعانات الكورونا« كام يسمونها. عّدلوا ذاكرتكم قليال ساديت وستتأكدون أن املتغرّي 
معتمديات  الدولة  ومؤسسات  الحكومية  املقرات  أن  الظاهرة  الوحيد يف هذه  واملستجد 
وجمعياتها  األحزاب  مقرّات  من  السبق  لتفتّك  ظرفيا  عادت  بريد  ومكاتب  وبلديّات 

االجتامعية والخرييّة الرديفة .

بقلم: خليفة شوشان   

قبل أن تجرفنا األحداث ونصل نقطة الالعودة يف حربنا الوطنيّة 
»الفريوسات««  سالالت  وأخطر  أسوإ  ضّد  والشاملة  املفتوحة 
اللعينة »كوفيد 19«، وقبل أن يصبح »اللوم بعد القضاء بدعة« 
مع  أمس  فتحت  قد  والتقييم  الحساب  كشف  أبواب  أن  ومبا 
»مؤمتر الدموع واألمنيات« إثر إطاللة وزير الصّحة عبد اللطيف 
إىل  ليتوجه  الداخليّة  وزير  مع  مشرتك  صحفي  مؤمتر  يف  امليّك 
التونسيني مبارشة محذرا ومنددا ومتوسال بالدموع للتوقف عن 
للحجر  بعضهم  احرتام  عدم  يف  املتمثلة  والتجاوزات  االستهتار 
واالتصال  التبليغ  بالفريوس عن  املصابني  بعض  وامتناع  الصحي 
اختالطهم،  دائرة  الكشف عن  تعاونهم يف  باملستشفيات وعدم 
ومحذرا من أن »الفريوس« أصبح يودي بحياة حوايل 80 باملائة 
من املصابني به الذين يتم نقلهم إىل العناية املركزة، وختم امليّك 
كلمته وهو يجهش بالبكاء وقد بدت عليه عالمات التأثر متوسال 
ومالزمة  العام  الصحي  بالحجر  االلتزام  منهم  طالبا  التونسيني 
وأال  املرض  انتشار  عىل  السيطرة  »استعادة  أجل  من  منازلهم 

يرتكوا فئة صغرية تعصف بجهد الشعب يف مقاومة الكورونا.

دموع المّكي 
وساعات الجدل الضائعة

دموع امليّك رسقت األضواء من املؤمتر الصحفي ومن كّل الرسائل 
التونسيني حيث تلقفتها  الوزيران أن تصل إىل عموم  التي أراد 
االجتامعي  التواصل  شبكات  وخاصة  »البوز«  اعالم  وسائل 
والصفحات املنترشة بال حسيب وال رقيب وحّولتها إىل الحدث 
الرئييس، بل لعّل البعض وال نعرف ان كان االمر عن حسن نيّة 
أو بسوء نيّة سارعوا إىل استغالل لحظة الضعف العاطفية التي 
ملف  لختم  الصّحة  وزير  فيها  وقع  والتي  صدقها  يف  نشك  ال 
يف  ولالنطالق  والحاسمة  الحقيقية  بدايتها  حتّى  قبل  الحرب 
حّمى التقييم وتوزيع وتحميل املسؤوليات فانقسموا بني متهم 
للشعب ومتهم للحكومة ومتهم لقوى املجتمع املدين بالتسبب 
يف خروج األمور عن السيطرة وعن كل ما ستسفر عنه من نتائج 
ومن خسائر فاحتدم الرصاع بني وجهات النظر الثالثة. ساعات 
ومعرفة  امليّك  دموع  لتحليل  الهستريي  البيزنطي  الجدال  من 
ايجابية أو سلبيّة متناسني أن »كوفيد  نتائج صدقيتها هل هي 
19« اللعني قاتل بدم بارد ال يهتّم لدموع الوزراء وال لرصخات 

الضحايا وال ملشاعرهم االنسانيّة.

نعم للتقييم الموضوعي
والنقد المسؤول

مادام الجدل الذي مل نرده يف هذا التوقيت بالذات قد انحرف إىل 
هذه املنزلقات الخطرية ونحن يف عّز املواجهة وأحدث انقساما 
الصمت  من  الخروج  علينا  الواجب  من  أصبح  العام،  الرأي  يف 
والخوض يف األمر وتسجيل بعض املالحظات الرضوريّة يف عالقة 

املسبوقة  غري  الجائحة  لهذه  للتصدي  الوطني  املجهود  بتقييم 
التي تتهّدد بالدنا والبرشية قاطبة منذ التنبه إليه منتصف شهر 
جانفي وإىل حدود »مؤمتر الدموع واألمنيات« املنعقد أمس، ومل 
ال تحميل كل مسؤولياته مع اعتامد التنسيب والنقد املوضوعي 
وااليجايب واالبتعاد قدر املستطاع عن عقلية الشيطنة و«التشويه« 
أو التأليه والتمجيد ومنح أوسمة البطولة ألي كان ألن املعركة ال 
تزال طويلة وشاقة وتتطلب نفسا طويال. املطلوب اذا أن نساهم 
وخنادقها  الحرب  هذه  أضلع  وأحد  رابعة  كسلطة  موقعنا  من 
الذي  بالقدر  والثغرات يف جبهتنا  النقائص  إىل  التنبيه  املتقدمة 
يسعفنا بتغيري نتائج الحرب او عىل االقل تجّنب اكرث ما امكننا 

من الخسائر يف االرواح واملعدات واإلمكانيات. 

حكومة الفخفاخ
وخطيئة القرارات المرتجلة 

عىل  الحرب  جبهات  بني  مشرتك  الخطأ  أن  تقييمي  خالصة 
وجبهة  املحلية  والسلطة  الحكومة  جبهة  األربع،  »كورونا« 
املجتمع املدين وجبهة املواطنني وال ننىس الجبهة االعالمية. خطأ 
مثّل يف  الذي  الصّحة  منها وزارة  املقدمة  الفخفاخ ويف  حكومة 
نظري الخطيئة االوىل تنازلهام غري املفهوم لحسابات وأسباب ال 
نعلم إن كانت علميّة فنيّة أم سياسية شعبوية عن قرار وزيرة 
باللجنة  العلمي  بالشيخ وفريقها  السابقة سنية  بالنيابة  الصّحة 
القارة ملتابعة انتشار هذا الفريوس القايض بتخصيص مقر رّسي 
للمشتبه يف إصابتهم بفريوس »كورونا« يكون مجهزا وتُوجد فيه 
إطارات طبية تعمل بصفة متواصلة عىل مدار اليوم اىل جانب 
العائدين  التونسيني  كل  عىل  اإلجباري  الصّحي  الحجر  فرض 
اليوم  اليه  القرار عادت  املوبوءة، وللتذكري فإن هذا  الدول  من 
الحكومة ووزارة الصحة واللجنة الوطنية ملجابهة هذا الفريوس 
واملشتبه  العائدين  بإخضاع  اتخذتها  التي  اإلجراءات  بعد فشل 

الذي  واالختياري  الذايت«  الصّحي  »للحجر  التونسيني  من  بهم 
العدوى  األّول يف اخرتاق  املتسبب  الذريع بل كان  أثبت فشله 
والسهولة،  الرسعة  بهذه  الداخليّة  لجبهتنا  واملستوردة  الوافدة 
السياسية واإلعالمية بخطورة  األصوات  العديد من  تنبيه  ورغم 
الطوعي  والتزامهم  للمواطنني«  الذايت  »الوعي  عىل  التعويل 
خياراتها  تراجع  مل  الصحة  ووزارة  الحكومة  فإن  الذايت  بالحجر 
استهزأ  امليك  اللطيف  عبد  السيّد  إن  بل  املتساهلة  وإجراءاتها 
االجباري  الصحي  الحجر  فرضت  التي  الصينية  التجربة  من 
عزل  مناطق  يف  بهم  واملشتبه  املصابني  عىل  الجربية  واإلقامة 
وهو   «  Rigide  « الصيني  النظام  أن  وعلّق  للغرض  مخصصة 
توصيف أقرب إىل االيديولوجي منه إىل العلمي والفّني، ليتكرر 
العائدين من املناطق املوبوءة ولعل  العالقني  الخطأ نفسه مع 

»كوفيد 19«  ال يعرتف بالدموع وال باملشاعر
والكّل شركاء يف االنتصارات ويف الهزائم

مطار  مارس يف   20 ليلة  أحداث  يتذكرون  التونسيني 
ورفضوا  العائدين  من  العرشات  مترّد  عندما  قرطاج 
الحافالت  عرب  والتنقل  االحرتازية  لإلجراءات  االمتثال 
إىل املناطق املخصصة لهم لتمضية الحجر الصحي بل 
رفض بعضهم التعامل مع الفريق الطبي املوجود يف 
املطار يف تحدٍّ سافر لسلطة الدولة وعدم وعي مبا قد 
يتسببون فيه من مخاطر عىل عموم الشعب التونيس. 
تساهل غريب ال يزال يشكل لغزا اىل اليوم، أكد لنا 
حقيقة أنه وعىل خالف املعلن يف االعالم من استعداد 
الفوىض  حالة  فقط  ويؤكد  ذلك  يكذب  الواقع  فإن 
املختّصة  والجهات  الوزارات  بني  التنسيق  وغياب 
العائدين واغلبهم من دول موبوءة مثل  انتهى برتك 
بالتزامهم  تركيا وروما لحال سبيلهم عىل أمل كاذب 
الخاطئ  القرار  وهو  الواهم  الذايت  الصحي  بالحجر 
أن  بعد  اإلصابات  مئات  اليوم  مرارته  نجني  الذي 

كانت عرشات.

شعبويّة الجمعيات 
وتواطؤ السلطة المحلية

املدين  املجتمع  قوى  بعض  املخطئة  الثانية  الجهة 
بعقليّة  ومخاطرها  الجائحة  مع  تعاملت  التي 
استثامرية شعبويّة، حني قامت العديد من الجمعيات 
مشاعر  ابتزاز  عنوان  تحت  املواطنيّة  والفعاليات 
بتجييش  وحاميتهم  عنهم  الدفاع  وباسم  املواطنني 
الضعيفة  البلديات  بعض  العام وضغطت عىل  الرأي 
ورؤسائها فاقدي املسؤولية إلجبارهم عىل رفض تركيز 
أماكن إيواء للمشتبه بهم يف مناطقهم بل ومنهم من 
قاموا بتحركات احتجاجية وتجمهر أمام هذه املقرات 
السلط  وإجبار  االجراءات  لهذه  بالقوة  والتصّدى 
والجهات املختصة عىل الخوف والرتاجع قبل أن يتطّور 
األمر إىل اكرث االشكال فوضوية وبؤسا دينيا وأخالقيا 
املواطنية  الفعاليات  بعض  برفض  وانسانيا  وقانونيا 
انتقال  من  خشية  جهاتهم  يف  كورونا«  »موىت  دفن 
العدوى رغم كل االجراءات الصحية املرافقة لعمليات 
الدفن كام حدث يف جرزونة من والية بنزرت وتطور 
اىل أحداث عنف انتهت باالضطرار اىل ايقاف املتهمني 

وتكرر هذا الرفض يف مناطق اخرى مثل مجاز الباب 
من والية باجة وقد يتواصل يف جهات أخرى اذا مل يتّم 

الحزم يف تطبيق سلطة القانون .

»اعانات الكورونا«
أو المنح الحكومة القاتلة

أكرب  أخطاءها  متثل  والتي  املخطئة  الثالثة  الجهة 
اخرتاق لجبهتنا الوطنية يف هذه الحرب هي لألسف 
اىل  املنتمني  التونسيني  املواطنني  من  االكرب  النسبة 
يف  احتياجا  واألكرث  االفقر  الشعبية  والرشائح  الفئات 
الذين  واملدن  واألرياف  القرى  ويف  الشعبيّة  األحياء 
استهانوا بقرارات السلطة ومل يلتزموا بجملة االجراءات 
والقرارات التي اتخذتها الدولة االمر الذي ضاعف من 
دقّة الوضع الوبايئ وخطورته التي قد تضعنا يف االيام 
وزير  من  كل  أكدها  كارثية  تطورات  امام  القادمة 
الصحة عبد اللطيف امليك والسيدة انصاف بن عليّة 
واملستجدة  الجديدة  لألمراض  الوطني  املعهد  مديرة 
امليّك  ويعلنها  بها  يجاهر  أن  قبل  تلميحا  يومني  منذ 
وهو يجهش بالبكاء ترصيحا. لقد مثّلت مشاهد آالف 
املواطنني املتكدسني أمام مكاتب الربيد واملعتمديات 
املرتجلة  بقراراتها  الحكومة  بهم  دفعت  ممن 
بتخصيص اعانات ومنح مالية ارتجاليّة لضعاف الحال 
الحائط  عرض  ضاربني  طوابري  يف  والتجمع  للخروج 
الصّحي  وبالحجر  والسالمة  الوقاية  اجراءات  بكل 
العام صدمة حقيقية غري متوقعة شبيهة باالنكشاف 
خلّف  ما  وهو  العدو  أمام  ساخنة  لجبهة  املفاجئ 
حالة من االستياء والتشاؤم والريبة والتخبط والخوف 
وانعدام الثقة يف املستقبل لدى التونسيني واليأس من 
االمل  الكورونا  مقاومة  يف  التونيس  االستثناء  تحقيق 
منذ  الصادقني  من  الكثري  نفوس  خالج  طاملا  الذي 

انطالق مسار املقاومة.

اعالم »البوز«
أو عمالء »كورورنا«

عىل  أخطاء  تراكم  نتيجة  شّك  دون  كانت  صدمة 
جبهاتنا الثالثة الحكومية واملدنية واملواطنية، مل تكن 
الجبهة االعالمية مبعزل عنها، ولعل الجميع يتذكرون 
املؤسسات  املسؤول بني بعض  املقرف وغري  التسابق 
االعالمية والقنوات عىل تحقيق أكرب نسب مشاهدة 
منها  األمر  استدعى  ولو  االعالمي  »البوز«  باعتامد 
نرش االشاعات املغرضة وتصفية الحسابات السياسية 
صناعة  رشكات  يف  املتنفذة  اللوبيات  بعض  وخدمة 
حساب  عىل  ارباح  تحقيق  اىل  الساعية  االدوية 
مجتمعة  االخطاء  هذه  كّل  التونسيني.  وحياة  صحة 
املجهول  البالد عىل  بدرجات ومستويات فتحت  ولو 
االسابيع  الكارثية يف  تداعياته  له دون شّك  وستكون 
القادمة عىل مستوى تطور عدد االصابات واالنتشار 
الوفيات  نسب  ارتفاع  واألخطر  للعدوى  االفقي 
وتضاعف الضغط عىل خط دفاعنا املتقدم اإلطارات 
الطبية: أطباء وممرضني وأعوانا تقنيني  الطبية وشبه 
وسائقي  وحراسة  ونظافة  صيانة  وعامَل  وإداريني 

سيارات اإلسعاف.

الحدث الحدث
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للدموع  املسيل  الغاز  اطالق  مقابل  بالحجارة  االمن  العوان  رشق  احتجاجات، 
واعتقال عدد من املحتجني: ذلك هو املشهد العام يف بعض املقابر التونسية لحظة 
االحتجاج عىل دفن جثث  التونسيني عىل  من  اقدم عدد  إذ  الكورونا،  دفن موىت 

ضحايا الكورونا يف مقابرهم خشية نقل الفريوس او انتشار العدوى يف الجهة.
وانطلقت تلك الظاهرة يف بنزرت بعد أن رفض عدد من االهايل دفن امرأة توفيت 
بفريوس كورونا، ورشقوا أعوان الصحة والعنارص األمنية بالحجارة، ما اضطر الرشطة 
إىل إطالق الغاز املسيل للدموع، واعتقال عدد من املحتجني. كام رفض عدد من 
سكان باجة، دفن رجل تويف بكورونا يف مقربة الجهة التي تضم قربْي والدته وشقيقه، 
مطالبني دفنه يف مسقط رأسه »مجاز الباب« خوفاً من ترسب العدوى من الجثة، ما 
أجرب السلطات عىل نقله إىل مقربة أخرى، إذ اعرتض عدد من متساكني حي الجالء 
مبنطقة مجاز الباب عىل دفن متوىف بفريوس كورونا. وحسب رئيس البلدية جالل 
قريرة فإن عددا من سكان املنطقة تجمعوا للتعبري عن رفضهم عملية الدفن يف 

تكمن يف متوقع  »اإلشكالية  متابعا  املذكورة،  املقربة 
منازل  عدة  وتتوسط  العتيقة  املدينة  وسط  املقربة 
وعرب املتساكنون عن رفضهم لعملية الدفن. وأضاف 
أنه تّم االتفاق عىل دفنه يف منطقة السلوقية. لكنه 
إىل  بالنظر  باملستشفى  عالق  وهو  أيام  ثالثة  ظل 

رفض أهايل السلوقية ايضا هذا االمر.
التواصل  مواقع  عىل  جدال  الحادثة  هذه  وأثارت 
استنكارهم  عن  النشطاء  عديد  عرب  إذ  االجتامعي، 
من هذه السلوكيات التي تنّم عن الجهل والتخلف، 
للتصدي  املالمئة  التدابري  أخذ  إىل  السلطات  داعني 
بالخطرية.وليستقر  وصفوها  التي  الترصفات  لهذه 
األمر يف النهاية عىل دفنه يف مجاز الباب ليال وبالقوة 

العامة.
وقد تكررت حوادث منع دفن جامثني موىت بعدوى 
فريوس كورونا يف اكرث من منطقة مام اضطر الدولة 
تكرر  ورغم  الدفن.  عملية  لتأمني  لالمن  اللجوء  اىل 
بان  الجميع  اقناع  ومحاولة  الدفن  عملية  رشح 

املتوىف ال ينقل العدوى اىل املتساكنني وأن الجثث ال تشكل خطرا أو ناقال لألمراض 
الوبائية باعتبار ان الفريوس ال يعيش لفرتة طويلة يف جسم اإلنسان بعد املوت، وان 
موىت الكورونا املستجد ميرون مبسار يتضمن عدم تعريض اي شخص لالحتكاك مع 
جثثهم لتجنب اي احتامل النتقال العدوى قبل وضعها يف محافظ خاصة للدفن. 

لكن هذا مل يكن كافيا للقضاء عىل العنرصية والتمييز.

وزارة الشؤون المحلية: إجراءات أمنية ضد من يخالف دفن أي ميت
وزير الشؤون املحلية لطفي زيتون انتقد ما قام به الرافضون لدفن ضحايا كورونا 
مشريا إىل أن كل البلديات التونسية حريصة عىل تنفيذ إجراءات دفن ضحايا فريوس 

كورونا وفق اإلجراءات والتدابري ومع احرتام كل املتطلبات الدينية للمتوىف.
وأمواتا،  أحياء  مواطنيها  كرامة  املحافظة عىل  الدولة  إن من واجب  زيتون،  وقال 
املتوىف  أن  معتربا  جهاتهم،  يف  الكورونا  موىت  لدفن  املواطنني  بعض  رفض  منتقدا 
بكورونا يعاقب مرتني، مرة بالفريوس القاتل ومرة من اإلهامل واالمتهان والرعب 
اتخاذ  بالواجب مع  تقوم  واملحلية  الصحية  السلطات  بينام  بالدفن،  تكرميهم  من 

كل االحتياطات.
من جهتها أوضحت املديرة العامة للرّتاتيب والّنظافة بوزارة الّشؤون املحلّية والبيئة 
سمرية العبيدي أّن مسألة دفن وفيات فريوس الكورونا هي مسألة دقيقة وذات 
خطّة  وضع  تّم  أنّه  موّضحة  الّشارع،  يف  جثامن  أي  واحرتام  امليت  بحرمة  عالقة 
املوىت  دفن  يف  العادات  بعض  تغيري  حتّمت  والتي  الفريوس  هذا  ملجابهة  وطنيّة 
بني  من  أنّه  إىل  العبيدي  وأشارت  اآلخرين.  املواطنني  حياة  لضامن  الفريوس  بهذا 
التي  وهي  العائلة،  بدل  الفقيد  بدفن  املتكّفلة  هي  الوزارة  أصبحت  اإلجراءات 
الّدفن،  مكان  إىل  فيها  الجثامن  نقل  سيتّم  التي  والعربة  الّنقل  إجراءات  ستوفّر 
التي توفّر  اإلدارة هي  أّن  املكان سيكون مقربة عاديّة.وأوضحت  أّن  مشّددة عىل 

ايضا األعوان والزي املخّصص للعملّية وأيضا مواد التعقيم والتطهري، وذلك بالتنسيق 
مع وزارة الّصحة ووزارة الّشؤون الّدينية. هذا وشّددت عىل أّن العدوى ال تنتقل 
من القرب أو من تحت الرّتاب إىل األشخاص والعمليّة تنتهي بدفن الجثّة، كام طالبت 
مختلف األطراف لتفّهم واحرتام هذه اإلجراءات وعدم رفض إكرام املوىت ودفنهم 
وخاصة أّن بعض سلوكات الرّفض قد تتسبّب يف آالم مضاعفة للعائلة التي فقدت 

أحد أفرادها جراء هذا الوباء.
هذه  يخالف  من  كّل  ضّد  وأمنيّة  قانونيّة  إجراءات  اتخاذ  سيتّم  أنّه  أضافت  كام 
تُراعى فيها مصلحُة  الّدولة استنادا للجنة علميّة وطبيّة،  اتّخذتها  التي  اإلجراءات 

املواطنني قبل كّل يشء.

بلدية تونس: عملية بيضاء لدفن متوفي يفترض أنه مُصاب بالكورونا
من جهتها قامت بلدية تونس يوم الثالثاء 07 أفريل 2020، بعملية بيضاء لدفن 

متوىّف يفرتض أنه مصاب بفريوس كورونا.
عبد  سعاد  تونس  مدينة  شيخ  وأكدت 
الرحيم يف هذا الخصوص أن عديد الجهات 
جراء  من  املوىت  دفن  مع  مشاكل  شهدت 
من  الهدف  كان  وبالتايل  كورونا  فريوس 
خطر  ال  أن  إثبات  هو  البيضاء  العملية 
إن  بل  املقربة  زوار  إىل  بالنسبة  ممكن 
اإلشكال يكمن يف كيفية نقل الجثة ورضورة 
األعوان  قبل  من  الالزمة  االحتياطات  أخد 
الذين تعهدوا بالقيام بعملية نقل الجثامن 
الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  عليهم  إذ  ودفنه 
وغريها  معني  بلباس  وااللتزام  تعقيم  من 

من الخطوات املهمة للسالمة.
البلدية  أن  الرحيم  عبد  سعاد  وأضافت 
البلدية  وعامل  األهايل  رفض  سبب  تتفهم 
لكن إكرام امليت دفنه ويجب اتخاذ ما يلزم 
إجرائها  يجب  التي  التعقيم  عملية  خاصة 
قبل وبعد دفن امليت مؤكدة أنها كبلدية سرتسل فيديو العملية البيضاء ملختلف 
النقاط  توضيح  يف  بدورها  البلدية  من  إميانا  للدفن  كنموذج  التباعه  البلديات 

الغامضة وإيصال املعطيات الصحيحة ملستحقيها.

حرمة الميت كحرمته وهو حي
ويف السياق نفسه اكد مفتي الجمهورية عثامن بطيخ يوم الثالثاء 7 افريل 2020 
يف رأي رشعي نرشه عىل الصفحة الرسمية لديوان االفتاء إن من املصالح الرشعية 
املعتربة دينا وعقال هو اتباع نصائح األطباء وااللتزام بها التزاما دقيقا وكامال يف هذه 
الفرتة العصيبة من انتشار الوباء وان املحافظة عىل النفس وعىل صحة البدن هو 
من أهم مقاصد الدين اإلسالمي وسائر األديان الساموية. واشار يف هذا الخصوص 
اىل انه يجوز تكفني املتوىف بسبب فريوس كورونا بالصيغة التي وضحها األطباء واىل 
انه يجوز دفنه من غري غسل ملا قد يحتمله ذلك من اإلصابة بالعدوى الفتا اىل ان 

ذلك حكم اضطراري. واضاف انه يحوز ايضا ان يصيل شخص واحد عىل الجنازة.
وأكّد كاتب عام الجامعة العامة للشؤون الدينية عبد السالم العطوي أّن رفض دفن 
الدولة  أنه عىل  الدينية، مبيناً  بالتعاليم  ينّم عن جهل  موىت كورونا ببعض املقابر 
إنّه من  العطوي  االنفالتات. وقال  يتعلق بهذه  ان تتحمل مسؤوليتها كاملة فيام 
الوفاة، إذ وصل  العدوى بعد  انتشار  من  املقبول رفض دفن أي ميت تخوفاً  غري 
األمر بالبعض إىل املطالبة بحرق الجثث، وهذا غري مقبول. واعترب محدثنا أن رفض 
عمليات الدفن هذه هي إهانة للموىت ونوع من األنانية املقيتة. وشّدد عىل أنه ال 
يحق ألي شخص بالتدخل يف عملية دفن املوىت ال بالرفض وال بالقبول. مشريا اىل 
أن حرمة امليت مثل حرمته وهو حي. ولهذا يجب احرتامه وعدم املس من مشاعر 

عائلته.
* حياة الغامني

ضحايا فيروس كورونا متألمون وهم أحياء ومرفوضون وهم أموات

جثث مرفوضة، وأخرى تُدفن يف الظالم 
وأهاٍل محرومون من الوداع األخري

طابعني   2020 أفريل   09 يوم  التونيس  الربيد  يصدر 
شكري  والجمهورية  الوطن  لشهيدْي  تكرميا  بريديني 
الدائم  سعيه  إطار  يف  وذلك  الرباهمي  ومحمد  بلعيد 
يف  تونس  مجهود  ومساندة  الوطنية  الذاكرة  لحفظ 
نضالها من أجل الحرية والدميقراطية ومكافحة اإلرهاب 
مع  اإلصدار  هذا  ويتزامن  الوطنية.  الوحدة  وتعزيز 
للّذين  تخليدا  الشهداء،  لعيد   82 للذكرى  بالدنا  إحياء 

أفنوا حياتهم وقّدموا أرواحهم فداء للوطن.
يوم  اِبتداء من  للبيع  الربيديان  الطابعان  يعرض هذان 
09 أفريل2020 بجميع مكاتب الربيد مع استعامل ختم 
مبراكز  املوجودة  الربيد  مبكاتب  لإلصدار  األّول  اليوم 
واليات الجمهوريّة واملناطق السياحيّة بقيمتني اِسميّتني:

- شكري بلعيد: القيمة االسمية 0,75 د ت
- محمد الرباهمي: القيمة االسمية 0,75 د ت

كام تّم إعداد ظرف اليوم األّول لإلصدار يحمل الطابعني 
د.ت   2,0 اِسميّـة  بقيمة  أعاله  إليهام  املشار  الربيديني 

ويعرض للبيع يف نفس اليوم.
واملنتوجات  الربيديني  الطابعني  اقتناء  أيضا  وميكن 
وسائل  مختف  باستعامل  االنرتنات  عرب  بهام  املتصلة 

الدفع االلكرتوين عرب املوقع االفرتايض: 
www.e-stamps.poste.tn

بالغ

إصدار طابعني بريديني تم تخصيصهما 
لشهيدي الوطن والجمهورية شكري بالعيد ومحمد الرباهمي

يف إطار سعيه الدائم لحفظ الذاكرة الوطنية ومساندة مجهود 

تونس يف نضالها من أجل الحرية والدميقراطية ومكافحة اإلرهاب 

أفريل   09 يوم  التونيس  الربيد  يصدر  الوطنية،  الوحدة  وتعزيز 

والجمهورية  الوطن  لشهيدْي  تكرميا  بريديني  طابعني   2020

شكري بلعيد ومحمد الرباهمي. ويتزامن هذا اإلصدار مع إحياء 

الذكرى 82 لعيد الشهداء، تخليدا للّذين أفنوا حياتهم وقّدموا 

أرواحهم فداء للوطن.

الشهيد شكري بلعيد )1964 - 2013(:
الجلود  جبل  العاّملية  املنطقة  يف  بلعيد  شكري  الشهيد  ولد 

من  منحدرة  عائلة  من   1964 نوفمرب   26 يف  العاصمة  بتونس 

جهة جندوبة، وهو زعيم ومنظّر ومفّكر سيايس وُمحاٍم تونيس. 

درس باملعهد الفّني بالورديّة ثّم بكلية العلوم باملركّب الجامعي 

املنار بتونس. هاجر إىل العراق أين درس الحقوق مبدينة بابل 

وتحّصل عىل املاجستري يف القانون الخاص ثّم واصل تعليمه يف 

جامعة باريس.

كان رجال حقوقيا بامتياز ومن أشّد املعارضني واملنتقدين ألداء 

صّدام  الشهيد  عن  الدفاع  لجنة  وعضو  املتعاقبة  الحكومات 

املنجمي  الحوض  أحداث  املعتقلني يف  الدفاع عن  توىّل  حسني. 

العام  االتحاد  من  بتكليف  العامل  قضايا  وعن   2008 سنة 

التونيس للشغل. كان من قادة الحركة التلمذية بداية الثامنينات 

عضوا  كان  وقد  التونسية  الجامعة  يف  الطالبية  القيادات  ومن 

يف املكتب التنفيذي لالتحاد العام لطلبة تونس بعد املؤمتر 18 

سنة 1988.

كانت لشكري بلعيد مساهمة فعالة يف ثورة 17 ديسمرب 2010 - 

14جانفي 2011. ُعنّي ناطقا رسميا ومنسقا عاما لحركة الوطنيني 

عام  أمني  أّول  اُنتخب   .2011 سنة  تأّسست  التي  الدميقراطيني 

2 سبتمرب 2012 وهو  املوّحد يف  الدميقراطيني  الوطنيني  لحزب 

أحد مؤسيس الجبهة الشعبية لتحقيق أهداف الثورة وهو عضو 

مجلس أمنائها كام كان له فكرة تأسيس الحزب اليساري الكبري.

استشهد أمام منزله باملنزه السادس )أريانة( يف 6 فيفري 2013 

بيئة من  اإلرهابية يف  التكفريية  األدوات  يد مجموعة من  عىل 

عارمة  مظاهرات  إىل  ذلك  أّدى  وقد  املتزايد  السيايس  العنف 

للشغل  التونيس  العام  االتحاد  وإعالن  البالد  جهات  بكامل 

الدخول يف إرضاب عام يوم الجمعة 08 فيفري 2013. تّم تشييع 

جثامن الشهيد يف جنازة مهيبة نظمها الجيش التونيس وحرضها 

املجتمع  نّدد  وقد  والتونسيات  التونسيني  من  ونصف  مليون 

الدويل والعديد من األوساط الحقوقية بهذه الجرمية. 

الشهيد محمد البراهمي )1955 - 2013(: 
بوزيد يف 15ماي 1955.  بسيدي  الرباهمي  الشهيد محمد  ولد 

للترصف  األعىل  املعهد  من  الترصف  يف  األستاذية  عىل  تحصل 

الخاليا  السيايس يف صفوف  بالعمل  التحق  بتونس سنة 1982. 

بقفصة.  الشباب  حي  مبعهد  التقّدمي  القومي  للتيار  التلمذية 

يف الجامعة، التحق بفصيل الطلبة العرب التقدميني الوحدويني 

وبالهياكل النقابية إذ كان كاتبا عاما لنقابة أساسية تابعة لالتحاد. 

شهيدا الوطن والجمهورية:

شكري بلعيد ومحمد الرباهمي
شارك يف أحداث 26 جانفي 1978 واعتقل 

قفصة  عملية  خلفية  عىل   1981 سنة 

عىل  الجامعة  من  طرده  تّم   .1982 سنة 

خلفية نشاطه السيايس ليلتحق باألكادميية 

السنِة  منها يف  تّم طرده  العسكرية ولكن 

نفِسها لألسباِب ذاتِها.

خلفية  عىل   1986 سنة  وُحوكَِم  اعتقل 

بالعدوان  املنددة  للتحركات  قيادته 

 2005 سنة  أّسس  ليبيا.  عىل  األمرييك 

أصدرْت  التي  الّنارصيني  الوحدويني  حركة 

أول بيان يف 15 نوفمرب 2005 ودعت إىل 

مقاطعة انتخابات 2009.

مساهمة  الرباهمي  محمد  للشهيد  كانت 

 14  -  2010 ديسمرب   17 ثورة  يف  فعالة 

الشعب  حركة  أسس  ثم   .2011 جانفي 

والية  عن  نائبا  التأسييس  املجلس  ودخل 

الجبهة  تأسيس  يف  بوزيد.ساهم  سيدي 

وأسس  الثورة  أهداف  لتحقيق  الشعبية 

حزب التيار الشعبي يف 7 جويلية 2013.

استُشهد أمام منزله بحي الغزالة )أريانة( 

مع  يتزامن  الذي   ،2013 جويلية   25 يف 

عيد الجمهورية يف تونس، يف شهر رمضان 

السيايس  العنف  من  بيئة  ويف  املعظم 

املتزايد وهو عضو مجلس تأسييس وعضو 

واألمني  الشعبية  الجبهة  أمناء  مجلس 

العام للتيار الشعبي عىل يد مجموعة من 

األدوات التكفريية اإلرهابية. 
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يف  عملهم  مواطن  فقدوا  الذين  العرضيني  العامل  عدد  بلغ 
خلف  ما  وهو  عامل  الف   150 حوايل  العامة  اإلشغال  قطاع 
ازمة اجتامعية معقدة داخل القطاع، وفق ما ذكره االخ الطيب 
وقال  واألخشاب.  للبناء  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  البحري 
األخ البحري يف ترصيح لجريدة الشعب ان عددا من قطاعات 
البناء واألخشاب قد ترضرت بشكل كبري نتيجة أزمة كرونا الذي 
أدت اىل تعطل النشاط وبني ان هناك إشكالية عميقة مرتبطة 
شهر  اجور  العامل  مينحوا  مل  الذين  العامة  األشغال  مبقاويل 
افريل وبنّي ان عددا مهام من املقاولني مل يحصلوا بدورهم عىل 
ومتعدد  متشعبا  ما خلق مشكال  وهو  الدولة  من  مستحقاتهم 
االطراف. ووّضح األخ البحري ان الجامعة العامة بصدد متابعة 
ستمّكن  التي  الفنية  البطالة  اجراءات  تطبيق  وخاصة  الوضع 
العامل من تعويضات اجتامعية، مشريا اىل انها منح وتعويضات 
غري كافية لسد حاجيات العامل. وبنّي األجر يف حد ذاته مل يكن 

كافيا فام بالك مبنحة متثل جزءا من األجر.

اتفاق في االسمنت
ان  البحري  األخ  ذكر  االسمنت  قطاع  وعن 
للتجارة  التونيس  التابعة لالتحاد  غرفة االسمنت 
والصناعة قد  طلبت من الجامعة العامة للبناء 
االسمنت  قطاع  وضعية  يف  النظر  واألخشاب 
باعتباره قطاعا خصوصيا، إذ يتطلب االنطالق يف 

أسبوع وعرشة  بني  ترتاوح  إعداد  فرتة  لالسمنت  الفعيل  اإلنتاج 
مدة  انتهاء  قبل  العمل  االنطالق يف  يعني رضورة  ما  أيام وهو 
الحجر الصحي حتى يتمكن املصنع من العودة إىل النشاط. وقد 
نقاشات ولقاءات طالبت  املقرتح عدة  نقاش هذا  تّم من اجل 
فيها الجامعة العامة للبناء برضورة االقتصار عىل 25 باملائة من 
العامل فقط مع خالص اجر شهر افريل بالنسبة إىل بقية العامل 

كام طالبت برضورة فصل العامل خالل مرحلة 
التحميل فضال عن تكوين لجنة متابعة مشرتكة 
األخ  العامة غرفة االسمنت. وذكر  الجامعة  بني 
انطالق  يعني  ال  االتفاق  ان  البحري  الطيب 
العمل مبارشة الن قرار استئناف النشاط تتخذه 
غرفة  ان  البحري  األخ  وبني  اإلرشاف.  سلطات 
للبناء  العامة  والجامعة  ناحية  من  االسمنت 
واألخشاب من ناحية أخرى، قد رفعتا األمر إىل 
قيادة االتحاد العام التونيس للشغل، واىل قيادة اتحاد الصناعة 
والتجارة لعرضه عىل وزارات اإلرشاف وأخذ رأيها وانتظار قرارها. 
وبني ان األخ الطيب البحري ان مثل هذه االتفاقات مهّمة من 
اجل استئناف النشاط وسط مناخ اجتامعي سليم ميكن الجميع 

من تجاوز آثار أزمة كورونا.
* طارق السعيدي

تأثيرات جائحة الكورونا على قطاع البناء:

أزمة عميقة يف شركات املقاوالت وإنتاج االسمنت قد يعود تدريجيا

املُستِجّد«  كورونا  »فريوس  جائحَة  أّن  إىل  اليوم  يُشري  يشء  كّل 
من  مزيد  يف  ستتسبُّب  وأَنّها  ببالِدنا  االنتَشار  مزيد  يف  آخذة 
الّضحايا وأن انعدام الّسلوك العقاليّن لدى عدد كبري من املواطنني 
الخاّصة  والتّوصيات  العاّم  الصحي  بالِحجر  يتعلّق  ما  يف  خاّصة 
بالثّناء  الجديرة  املجهودات  يُعرقل  أن  االجتامعي مُيكن  بالتّباعد 
انتهاَج  التي تُحاول، منذ اندالع األزمة،  املبذولة من قبل الدولة 
عدد  من  والحّد  الوباء  تفيّش  من  الحّد  قَْصَد  استباقيّة  سياسة 
املرىض الذين يَكونون يف حاجة إىل العناية املركّزَِة. ومُيكن لهذه 
لطات  السُّ بعض  إلخالالت  تبعا  تعطيل  يَنالَها  أن  املجهودات 
قلّته  أو  التدابري  تنسيق  ولغياب  التواصل  مجال  يف  العموميّة 
ولتَداُخل األدوار. ويف هذا املجال، مُيكن لغياب وجهة نظٍر علميّة 
مستقلة مرئيّة وشّفافة سواء بالّنسبة إىل الُحّكام أو إىل املواطنني، 
أن يُفيض إىل تشويش يف القرارات واسترشاء الخوف والتّقليص من 

جدوى املجهودات.

ال شيء يُغني عن ضرورة إحداث مجلس علميّ أعلى 
التي  انتشار »فريوس كورونا املستجد«  القارّة ملتابعة  اللّجنة  إن 
ملُختلف  ُممثّلني  من  واملتكّونة  العموميّة  الصّحة  وزارة  َشّكلتها 
الوزارات املعنيّة باألزمة ومن املرصد الوطني لألمراض الجديدة 
مّهمة  لها  املُمتاز  بعملهم  اإلشادة  يجب  الّذين  واملُْستجّدة 
جوهريّة شاّقة دون شّك وُمستأثرة بالوقت إىل حّد بعيد، تؤديها 
بكثري من اليقظة ونكران الذات. وال ميكن أن يُطلب من أعضائها 
لهم  يكون  أن  التطور  رسيعة  الصحية  األزمة  مبتابعة  القامئني 
لضغط  خاَضع  غري  هادئ،  رأي  إلبداء  الالزمني  واملسافة  الوقت 
العلمي  البحث  مكتسبات  آخر  عىل  ومرتكز  اليومية  األحداث 
عملهم  يكون  وسوف  بالجائحة.  املتّصل  االختصاصات  متعّدد 

سلطة  إىل  مستندين  لألزمة  اليوميّة  اإلدارة  عىل  ركّزوا  لو  أنجع 
علميّة عليا مخّصصة حرصيّا للغرض سالف الذكر. 

إن إنشاء مجلس علمي أعىل يُبدي رأيه بانتظام  حول  انتشار 
الجائحة  ويُويص  بالتّدابري املُناسبة أصبح رضورة حتميّة تفرضها 
ووضعها  االقتصادي   املجال  يف  البالد  وهشاشة  الوضع  خطورة 
السيايس ومحيطها االقليمي. ومَتنع كّل هذه االعتبارات القرارات 
رضورة  ومُتيل  التّنافر  أنواع  وكّل  اإلمكانيّات  وتبذير  املرتّددة 
الوثوق بكلمة علامئنا التي يجب أن تتّفوق عىل أّّي خطاب آخر. 
فالعلم يُوّجه يف جميع أنحاء العامل خطى أصحاب القرار وسلوك 
املواطنني. وقد ندم كّل من مل يُصغِ إىل صوت العلامء وسوف يندم 

عىل ذلك مبرارة كّل من لن يُصغَي إليهم.

استقالليّة المجلس وشفافيّة أنشطته ضمان للخالص
األزمة  مع  فيها   التّعامل  يتّم  التي  البلدان  يف  الكلمة  تُْعطَى 
لهم  ميادين  يف  يَشتغلون  الّذين  للعلامء  أّوال  ونجاعة  بعقالنيّة 
الجرثوّمية  واألمراض  الفيزيولوجيا  اختصاصيو  بالجائحة:  عالقة 
واإلنعاش  التّخدير  وأطّباء  األحياء  وعلم  واملناعة  واألوبئة 

واإلسعاف وأمراض الشيخوخة...
وهؤالء الُخرباء سواء كانوا ُمامرسني أو باحثني أو كليهام ياُلحظون 
ويطلعون عىل أحدث املعلومات وينرشون لتطوير املعرفة يوًما 
بيوم، ساعة بساعة. ومن حّظ تونس اليوم أّنّها ال تزال تّضم ضمن 
أبنائها نساء ورجاال ينتمون إىل ذلك املجتمع الدويل لجنود يُنتظر 

منهم خالُص الجميع.
أقرب  يف  أنشأت،  لو  كبري  صواب  عىل  الحكومة  تكون  وسوف 
اآلجال، مجلسا علميّا أعىل  يُنري قراراتها يف الغرض ويُسندها يف 
مرحلة األزمة ثّم يف مرحلة ما بعد األزمة التي يجب االنطالق يف 

االستعداد لها من اآلن والتي ستكون إدارتها هي أيضا ُمستَْوَجبة 
يف إبّانها. وبرسعة، سوف يَهتدي كّل من العامدة الوطنيّة لألطبّاء 
الجديدة  لألمراض  الوطني  واملرصد  الطبيّة  العلميّة  والجمعيّات 
واملستجّدة والجامعات ومراكز البحث للصيغة التي ستمّكن من 

اختيار الخرباء األكرث كفاءة  وتّفرغا.
االعتبار  بعني  آخذا  ُمطلقتني،  واستقاللية  بشفافيّة  وبالعمل 
اإلمكانيّات املتاحة وتلك التي سوف تتّم تعبئتها، يتوىّل املجلس 
فحسب،  نظره  وجهة  ومن  كفاءته  إىل  استنادا  األعىل،  العلمي 
إشعار أهل القرار مبا يجب القيام به وطأمنة الرأي العاّم، تاركا 

للجميع ولكّل فرد املسؤوليّة التي يجب تحّملها.
لهذا تدعو الجمعيّات واملنظامت غري الحكوميّة املُمضية عىل هذا 
العلمّي األعىل يف أقرب  الحكومة إىل إنشاء هذا املجلس  البيان 

وقت ممكن. 
عقوبة  إللغاء  التونيس  االئتالف  املمضية:  واملنظامت  الجمعيّات 
املواطنة  عىل  والرتبية  للتاريخ  التونسية  والجمعية  االعدام 

والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
والجمعية  الجامعية  القيم  عن  للدفاع  التونسية  والجمعية 

التونسية للنساء الدميقراطيات
الوطنية  والنقابة  الدولة  مدنية  عن  للدفاع  الوطني  واملرصد 
للصحفيني التونسيني والرابطة التونسية لحقوق االنسان وجمعية 
النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية يقظة من أجل 
التونيس  العامل  آفاق  وجمعية  املدنية  والدولة  الدميقراطية 
االنسان يف  الحريات وحقوق  وشبكة دستورنا واللجنة من أجل 
تونس ومركز تونس لحرية الصحافة ومنظمة مناهضة التعذيب 
والنقابة  الدميقراطية  للثقافة  التلييل  أحمد  ومؤسسة  تونس  يف 

الوطنية للصحافيني.

جمعيّات ومنظمات تونسيّة غير حكوميّة تدعو إلى إنشاء مجلس علمي أعلى لمجابهة الوضع الصحّي في البالد 

فريوس كورونا املستجدّ:
على خربائنا أن يرفعوا أصواتهم وعلى الجميع أن يُصغي إليهم

األخ الحبيب الحزامي الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج ل»الشعب«:

ندعم توجه مصانع النسيج لصناعة الكمامات 
والبدالت الصحية

قال األخ الحبيب الحزامي الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج واملالبس الجاهزة 
وايطاليا  كفرنسا  االورويب  االتحاد  مع  مبارشة  عالقة  له  النسيج  قطاع  إن  واألحذية 
واملانيا واسبانيا، مبينا أن بسبب تفيش الوباء يف هذه البلدان قبلت الجامعة بإغالق 
املؤسسات واملحالت التجارية الكربى، وذلك ما أثر بصفة مبارشة عىل سلسلة االنتاج 
قائال يف حديث لجريدة  الحدود،  العمل والعامل مع غلق  وخلق ضبابية لصاحب 

»الشعب«: »نحن امام وضع يسء ال نعرف متى ينتهي هذا الكابوس«.
االخ  أكد  القطاع،  يف  العمل  أرباب  تجاوزات  عن  »الشعب«  جريدة  سؤال  وحول 

الحبيب الحزامي أن التجاوزات انطلقت بكرس الحجر الصحي الشامل لبعض املؤسسات التي رفضت اإلغالق، منّوها 
ببعض اصحاب املؤسسات واصحاب العمل يف قطاع النسيج لتعاونهم وتفهمهم للوضع االجتامعي للعامل.

بالوضع  الوعي واالحساس  الذين غاب عنهم  العمل  ارباب  البعض من  الحزامي بغطرسة  االخ  نّدد  ذاته،  السياق  ويف 
الصعب للعامل وارصوا عىل قطع ايام من اجرة مارس ورفضوا ايضا املساهمة يف اجرة افريل، مؤكدا متسك الجامعة بهذه 

االجرة لكافة العامل.
ولفت االخ الكاتب العام يف حديثه لـ»الشعب« اىل ان هناك عديد املؤسسات التي أجربت عاملها عىل العمل خاصة 
املؤسسات غري املهيكلة، كام لفت اىل انه مل يتم تسجيل عمليات طرد، لكن ذلك مل مينع من ظهور توجه نحو ايقاف 
املتعاقدين، مؤكدا أن الجامعة ساهمت يف هذا املجال يف اقناع اصحاب العمل بحلول جريئة وابطلت هذا التوجه يف 

اكرث من مؤسسة منها مؤسسة مارتاك منزل بورقيبة واوتوليف زغوان.
االخ الكاتب العام كشف ايضا ان الجامعة العامة للنسيج واملالبس والجلود واالحذية تشتغل بكل وسائل االتصال وطنيا 
ودوليا من اجل اقناع اصحاب املؤسسات اليجاد الحلول املناسبة وكل ما طلب منها او علمت بأي اشكال فإنها تتدخل 

بصفة فورية.
يف نهاية حديثه، قال االخ الحبيب الحزامي إن الجامعة العامة للنسيج طرحت رؤيتها يف معاضدة قطاع الصحة امام 
جائحة كورونا بدعم املؤسسات يف تغيري انتاجها اىل صناعة الكاممات والبدالت الصحية، متوجها إىل شّغيلة القطاع واىل 

كافة الشعب التونيس بتمنياته بالصحة والعافية.
* صربي الزغيدي

لتكنولوجيا  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  ورق  عيل  االخ  أكد 
مواقفها  يف  واضحة  كانت  الجامعة  أن  والخدمات  املعلومات 
تقدم خدمات  ال  التي  املراكز  جميع  إغالق  وهي  أال  ودعواتها 
بالقطاعات  أو  العام  باملرفق  لها  عالقة  وال  للمواطن  أساسية 

الحيوية، وكذلك خالص العامل وتجنب الكارثة.
رئاسة  فايسبوك  يف  الرسمية  صفحته  عىل  له  تدوينة  يف  ودعا 
الحكومة إىل التدخل ومراجعة منح الرتاخيص االستثنائية لبعض 
العامل  عىل  خطرا  العامة  الجامعة  تعتربه  الذي  النداء  مراكز 
عىل  تشجع  النقابات  اىل  الفتا  والعباد،  البالد  حق  يف  وجرمية 
شباب  خرية  واستغالل  العبودية  ترفض  ايضا  ولكن  االستثامر 
هذا البلد ووضعهم أمام وباء رسيع االنتشار قد يعصف بعديد 

االرواح.
االخ عيل ورق تساءل اآليت: »هل ان مراكز النداء التي هي يف 
اغلبها رشكات مصدرة ينطبق عليها قانون 1972 مرتبطة باملرفق 
العام يف تونس وهل هي ضمن القطاعات الحيوية التي اذنت 

الحكومة بفتحها لتسهيل حياة املواطن؟«.
واوضح ان 30 % من هذا القطاع وبالتنسيق مع نقابات االتحاد 
اوال  لإلنسان  احرتاما  الغلق  قرار  اتخذوا  للشغل  التونيس  العام 
من  االستهتار  هذا  كل  »ملاذا  متسائال:  سالمته،  عىل  وحفاظا 
السلطة التي تتكتم عىل لوبيات فساد تريد أن تتحكم يف قطاع 

يشغل خرية شباب البالد من خريجي الجامعات التونسية؟«.
وذكّر بأن القطاع استفاد من الدولة أكرث من اي قطاع آخر خاصة 

يف عالقة باالعفاء من االداءات وغريها من االمتيازات واملنافع.
وحيّى األخ الكاتب العام جميع عامل وإطارات قطاع تكنولوجيا 
املعلومات والخدمات الذين يحاربون من أجل استمرار املرفق 
العام خدمة للشعب التونيس، كأعوان الديوان الوطني لإلرسال 
الوطنية  والوكالة  والبحوث  الدراسات  ومركز  والتلفزي  اإلذاعي 
للسالمة املعلوماتية وأعوان وزارة تكنولوجيا االتصال واالقتصاد 
الرقمي والوكالة الوطنية لرتددات ومؤسسات اورونج واوريدو...
االخ عيل ورق أكد حرص الجامعة العامة ومتسكها بالدفاع عن 

الحقوق املعنوية واملادية ألعوان مراكز النداء ومواصلتها النضال 
من اجل تقنيني هذا القطاع وفرض قواعد العمل الالئق مختتام 
مصالح  وقبل  أموالكم  قبل  البلد  هذا  وابناء  بـ:»بنات  تدوينته 
جميع الدول األخرى... تونس قبل أي بلد... أبناؤنا قبل أموالكم«.
* صربي الزغيدي

األخ علي ورق الكاتب العام للجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات:

منح  ومراجعة  التدخل  الحكومة  رئيس  على 
الرتاخيص االستثنائية لبعض مراكز النداء

إغاثة الفنانني املؤقتني
* حسني عبد الرحيم

أغلب العاملني يف الفنون املختلفة من موسيقيني ومغنيني وممثلني وعاملني يف 
تنظيم االستعراض ليسوا عاملني منتظمني يتقاضون أجورهم يف شكل مرتبات 
شهرية وهم عمليا كام عاّمل البناء )املرّمة( بشبه عمل يومّي أو عىل األكرث 
عىل كل خدمة يقدمونها سواء استغرقت أيام أو أسابيع وهم خربات رضورية 
يف أوقات السلم والحرب. اآلن توقفت معظم عمليات اإلنتاج الفني وأصبح 
الجوع يتهدد الكثريين منهم ومنهن. هل لوزارة الثقافة خطة ملساعدة هؤالء 
يف األزمة الحالية التى تقع هذه الفئة تحت براثنها وهي تضّم الذين يعتربون 
رضوريني إلقامة أي تظاهرات فنية وثقافية. فإغالق كل الفضاءات الثقافية 
من دور سينام ومسارح وفضاءات خاصة وحتى مدينة الثقافة وهي األماكن 
يشكل  والفنية  التقنية  والكوادر  الفنانون  نشاطاتها هؤالء  يعيش عىل  التي 
تهديدا عاجال عىل انتظام حياتهم وعليهم كبقية املواطنني الوفاء بالتزامات 
مالية والكثريون منهم لديهم أرُس يعيلونها ووزارة الثقافة لديها أو تستطيع أن 
تحصل عىل جرد تقريبي لهؤالء وأعدادهم باآلف وعليها أن تعمل عىل توفري 
معونة عاجلة لتمكينهم من الوجود عىل قيد الحياة الستئناف نشاطاتهم بعد 

زوال هذه املخاطر وعودة اإلنتاج الفني.
كيفية توفري األموال لهذا العون العاجل ليست مستحيلة فالتظاهرات الفنية 
واملهرجانات لها مخصصات تتضمنها ميزانية الوزارة للعام الحايل وجميع هذه 
القرار  العاجل.  القريب  يف  استئنافها  املتوقع  من  وليس  أُلغيت  التظاهرات 
الواضح والذي ينبغي اتخاذه فورا من قبل املسؤولني يف الوزارة هو تحويل 
العاجل لهؤالء بشكل  العون  هذه األموال لغرض واضح ومحّدد هو تقديم 

متساو ودون إرجاء.
هناك رأسامل مادي ينبغى املحافظة عليه لضامن استقرار البالد وازدهارها 
هذا  ومن  الدمار  من  إنقاذه  املهم  من  رمزي  رأسامل  بالطبع  هناك  ولكن 
هو  الفاقة  من  إنقاذهم  ألن  امليامني  الفنانني  حياة هؤالء  الرمزي  الرأسامل 

إنقاذ ألجزاء مهّمة من روح البالد وثقافتها.
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مازالت أزمة الكورونا تلقي بظاللها االقتصادية واالجتامعية والنفسية 
لنفسه  الصحي حامية  بالحجر  االلتزام  املجتمع، وبني من خري  عىل 
ولعائلته خري البعض اآلخر خرقه ومواصلة حياته الطبيعية، وبني هذا 
وذاك يقبع بعض املصابني باملستشفيات يخوضون رحلة بني الحياة 

واملوت.
التي  الحاالت  بعض  الضوء عىل  تسلط  أن  اختارت  الشعب  جريدة 
يف  وتجربتهم  شهاداتهم  إىل  واستمعت  الفريوس  هذا   من  شفيت 
مواجهة هذا املصري املجهول وكسب رهان هذه املعركة التي اختار 
إما  التحدي،  أو  االستسالم  فإما  معينة  بطريقة  مواجهتها  منهم  كل 

املوت أو الحياة.
يف اتصال هاتفي جمعنا مبحمد أصيل مدينة مساكن من والية سوسة 
والبالغ من العمر 32 سنة يقول إنه مل يكن عىل دراية بأعراض هذا 
أن  اكتشاف  استطعت  وقال  العامل  أنحاء  كامل  يف  املتفيش  املرض 
األعراض تختلف من شخص إالّ بعد حديثي مع بعض الخرباء الذين 
أكدوا يل أن األعراض تختلف من شخص إىل آخر. وعن حالته فيقول 
تزايدت  بعد  ما  يف  لكن  خفيف  سعال  إىل  تعرض  البداية   يف  إنه 
حّدته واشتدت آالمه مام أدى اىل صعوبة التنفس خاصة عىل مستوى 
الصدر مع ارتفاع درجة حرارة جسمه، ويضيف محدثنا إنه اضطر إىل 
استعامل أدوية طبيعية مثل الحشائش والكالتوس وبعض الفيتامنات 

بهدف   تقوية جهاز املناعة وعدم االستسالم للمرض.
وقد  تارة  وتنخفض  تارة  ترتفع  كانت  الجسم  حرارة  أن  إىل  ويشري 
إن هذه  ويقول   »dolipranne« دواء مسكن  استعامل  إىل  اضطره 
الحالة استمرت معه ملدة 7 أيام ويتابع انه بفضل اإلرصار والعزمية 
وعدم االستسالم للمرض متكن من السيطرة عىل األمل وقرر مواجهته 

بطبخ بعض الحشائش الطبيعية والفيتامنات.
عن  انتقلت  العدوى  إن  فيقول  املرض  بهذا  اإلصابة  كيفية  وحول 
من  العائدة  الطائرة  منت  عىل  كان  بالكورونا  مصاب  طريق شخص 
فرنسا نفسها ويضيف أنه تلقى اتصاال من وزارة الصحة بعد وصوله 
بيومني إذ تم اعالمه برضورة مالزمة البيت ألنه يوجد إمكانية كربى 
النتقال العدوى كام تّم إعالمه أن فرقا مختصة ستتوىل معاينة حالته 

مع االلتزام  بالحجر الصحي وإجراء املراقبة الطبية بصفة يومية.
وبخصوص عائلته فيقول محدثنا إنه فور وصوله خري عدم زيارتهم 

وااللتزام بالحجر الصحي حامية لنفسه ولهم.
وعن التجربة والرحلة التي قطعها يف مواجهة املرض يشري محدثنا اىل 
ان هذه التجربة مكنته من اكتساب الثقة يف النفس السيام أنه مر 
بفرتة صعبة ويقول »فعال لقد عشت  حرب اعصاب ومصري مجهول 
فإما الحياة او املوت. ويبقى املشكل الوحيد الذي يؤرقني هو كيفية 
البعض  يعامل  إذ  املرض  هذا  من  شفايئ  بعد  املواطنني  مع  تعاميل 

منهم املريض عىل أنه متهم«.

رحلة مليئة بالقلق والخوف 
أما نهى، والتي أصيبت بالفريوس نتيجة عدوى افقية انتقلت إليها 
تقول إن الشعور  بالقلق والخوف يف البداية، هو الذي سيطر عليها 
املوت،  مثل  سلبية  وأفكار  هواجس  تراودها  ظلت  أنها  إىل  مشرية 
والدتها  يف  تفكر  كانت  عندما  احتد  بالخوف  الشعور  أن  وتضيف 
الكبرية يف السن والتي تعاين أمراضا مزمنة عندها اختارت نهى العزلة 

متاما خشية أن تنقل العدوى إىل بقية أفراد العائلة. 
حلم  الحياة  أن  جيدا  أعي  جعلتني  الكورونا  »تجربة  نهى  وتقول 

أن  من  بكثري  أفضل  الخري  بعمل  الحياة  وملء  املوت  منه  يوقظنا 
يضيعها البعض يف استنباط الحيل وفعل الرش 

أما سمري الذي رفض الكشف عن هويته وخري، ان يحدثنا عن تجربته 
يكون  أن  متاما  مستبعدا  مرهقا  أنه  يظن  كان  البداية  يف  إنه  وقال 
األمر متعلقا بفريوس كورونا وحني ارتفعت  حرارة جسمه بدأ الشك 
للتحاليل   يخضع  حتى  املستشفى  إىل  التوجه  قرر  حينها  يراوده، 
الالزمة وبعدها تبني أنه مصاب بالفريوس وتّم وضعه تحت الحجر 

الصحي.
ويقول محدثنا إنه عاش فرتة صعبة جدا بسبب العزلة وكرثة الهواجس 
وشدة األمل وكان إحساس الخوف من املوت يسيطر عىل عقله طوال 
تلك الفرتة، ألنه كان وحيدا يف غرفته وال يسمع سوى أنبوب التنفس 
الصناعي، بعد أن أصيب بالتهاب يف الرئة ويضيف أن اليوم كان ممال 
وال يفكر سوى يف املوت وكيفية الدفن سيام بعد املشاهد التي كان 
يشاهدها عىل شاشة التلفاز عند نقل جثامني املوىت ورفض املواطنني 
لعائلته  العزلة حامية  اختار  إنه  املقابر وقال محدثنا  دفنهم ببعض 

وخوفا من انتقال الفريوس.
جديدا  شخصا  فيه  خلقت  »الكورونا«  تجربة  أن  محدثنا  ويضيف 

محبا للحياة راضيا بالقضاء والقدر«.
ويف وصفه آلالم املرض، قال إنه كان يشعر بصداع شديد، فضال عن 
حرارة شديدة تشبه ما يصبح عليه الجسم بعد أداء متارين رياضية 

شاقة، لكن هذه األعراض زالت بعد مدة تقارب أربعة أيام.

تجربة مريرة 
أرشف أصيل القريوان يف العقد الثالث من العمر، وهو تونيس مقيم 
البداية  إنه مل يشعر يف  بفرنسا عاد يوم 11 مارس إىل تونس يقول 
بأّي أعراض تشري إىل إمكانية إصابته بفريوس كورونا، باستثناء ارتفاع 
طفيف يف درجة الحرارة والتي بلغت 38 درجة بعد ثالثة أيام من 

عودته.

يلتِق  ومل  الصحي  الحجر  التزم  أنه  الله  ألطاف  من  محدثنا  ويقول 
العائلة واألصدقاء منذ عودته ويضيف أنه رسعان ما بادر باالتصال 
باالسعاف الطبي وإجراء التحاليل الالزمة ويقول إنه بعد تأكيد إصابته 
بكورونا انتابه شعور بالقلق والخوف وخاصة الشك يف احتامل نقله 
العدوى إىل زوجته وابنته ذات الثالث أعوام وافاد أرشف ان زوجته 

تلقت العدوى فيام نجت طفلتهام من اإلصابة. 
وحول وضعية زوجته يقول محدثنا إنها ال تشكو من أّي أعراض وال 
بالحجر  االلتزام  حتّم  الذي  األمر  سعال،  أو  تنفس  ضيق  من  تعاين 
الراحة  أّن  محدثنا  وأكد  أسبوعني،  ملدة  البيت  ومالزمة  الصحي 
ألّن  مرتفعة  مبعنويات  التحيل  وخاصة  املصاب،  للشخص  رضورية 
الخوف والقلق يؤديان إىل إرهاق الجسد والشعور بالوهن، وإضعاف 

مناعة الجسم.
وحول األعراض التي شعر بها يقول إن أغلبها ارتفاع حرارة الجسم 
وفقدان حاسة الشم  وحاسة الذوق ويقول إنه عاش تجربة قاسية 
ضد  املعركة  هذه  لكسب  والقوة  بالعزمية  التحيل  وحاول  وصعبة 

املرض.
وحول تعامل املواطنني مع املصاب بفريوس كورونا يقول إن  الشعور 
بالخوف واالحتياط  امر بديهي لذلك فهو يتفهم جيدا طريقة تعامل 
مبريض  دراية  عىل  البعض  كان  »لقد  ويضيف  املصاب  مع  البعض 
كيفية  يعرفون  ال  ألنهم  مالمستي  أو  مني  االقرتاب  يخافون  وكانوا 

انتقال املرض من شخص إىل آخر.

الصبر والعزيمة مهمان لمواجهة الفيروس 
محمد )41 عاماً(، يقول انه قّرر التخيل عن متابعة األخبار السيئة 
التي تروج  وايقاف كل املوجات السلبية وعدم االكرتاث باإلشاعات 
حول هذا الفريوس وقرر أن يكسب املعركة وأالّ يستسلم للهواجس 
واإلشاعات ومواجهة هذا الفريوس مبعنويات عالية والتحيل بالتفاؤل 
يف  معزولة  غرفة  يف  كان  أنّه  إىل  محدثنا  ويشري  والعزمية.  واالرصار 

املستشفى، حيث قدم له الفريق الطبي بعض األدوية مبيّناً أن فرتة 
الحجر الصحي مل تكن بالهيّنة إذ اضطر إىل غلق هاتفه واالبتعاد 

عن العائلة كليا.
إنه مل  الفرتة يقول محدثنا  تلك  انتابه خالل  الذي  الشعور  وحول 
يكن قادراً عىل النوم، وكان يشعر بالضيق والقلق الشديد بسبب 

الخوف من املصري املجهول.

تونس  في  االستعجالي  طب  قسم  رئيس 
لمتابعة  الدائمة  الوطنية  اللجنة  وعضو 
للشعب:  كورونا  فيروس  انتشار  ومكافحة 

هذا األسبوع مفصلي والحذر مطلوب 
يف حديث خّص به جريدة الشعب أفاد الدكتور سمري عبد املؤمن 
أن الحجر الصحي الشامل قد يتواصل شهرا أو شهرين مؤكدا أن 
كل االحتامالت واردة وذلك بالنظر إىل تطور الوضع الوبايئ يف البالد 
مشريا إىل أنه بداية من يوم اإلثنني يعترب تاريخا مفصليا فإما النجاح 
أو الفشل يف الخطة التي رسمتها الدولة يف مجابهة فريوس كورونا.

وحول مدى خطورة الوضع خالل قادم األيام يؤكد عبد املؤمن أّن 
مواجهة فريوس كورونا مرتبطة مبدى استجابة الناس للحجر الذايت 
ومدى قدرة البالد يف توفري اآلليات الالزمة للسيطرة عىل كورونا، 

وأشار إىل أّن تونس لها إمكانيات طبيّة ملجابهة هذا الفريوس.
وبخصوص األعراض التي تختلف من شخص إىل آخر يقول الدكتور 
كرثة   ،38,5 و   38 بني  الجسد  حرارة  ارتفاع  يف  يتمثل  أغلبها  إن 
الدائم  الجسدي  باالرهاق  الشعور  التنفس،  يف  صعوبة  السعال، 
)أوجاع يف املفاصل وأعضاء الجسد(، فقدان حاسة الذوق والشم 
يف  أوجاع  منها  أخرى  أعراض  تظهر  قد  أنه  إىل  محدثنا  ويشري 
الجسم وإسهال أو القيء أو ظهور بقع حمراء عىل الجلد أكرب من 
الحبوب العادية وهو ما تّم مالحظته عىل بعض املرىض مشريا اىل 
ان االعراض تكون أشد لدى املتقدمني يف السن منها لدى غريهم 
من الفئات وحول النسبة املسجلة يف عدد اإلصابات يقول الدكتور 
إنها ضعيفة مقارنة ببقية الدول مثال دولة اإلمارات سجلت اليوم 
300 إصابة وهذه األعداد يف تزايد كبري، أما بالنسبة لتونس فنسبة 
إرتفاع عدد املصابني فهي ضعيفة )8 %( إىل حّد اآلن وبالنسبة إىل 
الجزائر فهي 20 % وبذلك يكون العدد أكرب بكثري مقارنة بتونس.

الصحي  بالحجر  االلتزام  إىل رضورة  املواطنني  كافة  الدكتور  ودعا 
ألن األيام القادمة مهّمة جدا وخطرية كذلك وميكن أن تحدد مصري 

شعب بأكمله.
يقول  الهواء   طريق  عن  كورونا  فريوس  انتشار  مدى  وبخصوص 
الدكتور إنه تّم إثبات ذلك يف املخابر فقط عن طريق أخذ عينات 
ينتقل  حيث  مرتفعة  بنسبة  املرض  فيها  يوجد  التي  املناطق  من 
هذا الفريوس من شخص مصاب إىل شخص غري مصاب عن طريق 
لذلك  دقيقة   20 ملدة  مغلق  مكان  يف  منهام  كل  بقي  إذا  الهواء 
فإنه مهّم جدا استعامل الكاممات طوال فرتة العزل لتجّنب تفيش 
املرض مشريا أن كل شخص مصاب بهذا الفريوس قادر عىل نقله 
إىل شخص أو شخصني أو أكرث، وأضاف عضو خلية مجابهة فريوس 
كورونا أّن العدوى تتّم كذلك حني يقوم أحد املصابني بالعطس يف 
الفريوس يقول  املفيدة ملواجهة  وجه شخص آخر. وحول األطباق 
الدكتور إن تناول الخرض تساعد الجسم عىل الوقاية وتقوي جهاز 
مع  السلطات  تناول  املفيد  من  لذلك  العدوى  ملكافحة  املناعة 
رضورة تعقيم الخرض عند غسلها باستعامل قطرات من الجافال أو 

الخّل األبيض مع املاء.

الهواء  عبر  العدوى  وانتقال  جديدة  أعراض 
ممكن 

مبستشفى  داخيل  طبيب  فرحة  الدين  سيف  بالدكتور  اتصال  يف 

إحدى  تكون  قد  العني  احمرار  أعراض  أن  أكد  بورقيبة  فطومة 
سجلته  ما  وهو  بالفريوس  بإصابته  الشخص  تنبّه  التي  العالمات 
إصابة  عىل  عالمة  أهم  هي  العني  احمرار  أن  إذ  مؤخرا  أمريكا 

الشخص مبرض كوفيد 19، وهو املرض الذي يسببه الفريوس.
وحول إمكانية انتقال العدوى عرب الهواء يشري محدثنا إىل إمكانية 
بأن  تقّر رسميا  العاملية  الصحة  منظمة  أن  العدوى السيام  انتقال 
وضع الكاممات إجباري نظرا إىل إمكانية انتقال الفريوس عرب الهواء.

مختصة في األمراض النفسية 
والسكيزوفرينيا  النفسية  االضطرابات  خطر 

ستالحق التونسي بعد أزمة الكورونا 
فيام تّم الرتكيز عىل تداعيات الفريوس الجسدية وسبل مكافحته، 
إال أنه ال ميكن إهامل الجانب النفيس لهذا املوضوع السيام أمام 
انتقال الفرد من حياة طبيعية إىل حالة الحجر الصحي وال ننىس 
من  شفاؤهم  تّم  الذين  األشخاص  لبعض  النفسية  الحالة  كذلك 
الفريوس حيث أكد أغلبهم أنه يعاين من أزمة نفسية جراء الحجر 
املصاب  تجاه  املواطنني  بعض  قبل  من  السلبي  والتعامل  الصحي 
بالفريوس، وحول هذا املوضوع تحدثنا مع الدكتورة يرسى الجميل 
النفسية والجنسية واالدمان والتي  طبيبة مختصة يف االضطرابات 
أكدت أن فئة كبرية من التونسيني تعاين اضطرابا نفسيا بسبب حالة 
الهلع بني الناس عموما، أمام االنتشار الواسع والرسيع لهذا الفريوس 

وما يتّم تداوله من أخبار عىل صفحات التواصل اإلجتامعي.  
وتضيف الدكتورة انه تزيد أكرث أهمية الجانب النفيس عند املصابني 
يكونوا  أن  احتامل  ومثة  للفريوس  تعرضوا  الذين  األشخاص  أو 
مصابني خصوصاً يف حال تّم عزلهم للفرتة املطلوبة.كام أشارت إىل 
البقية  إىل  إيجابية  يبّث رسائل  أن  الذي ُشفي يجب  الشخص  أن 
رسائل  وبث  املجتمع  ومواجهة  االيجابية  بالروح  بالتحيل  وتنصح 
األشخاص  من  العديد  أن  وتقول  طبيعية  حياة  ومامرسة  طأمنة 
الشعور  وخاصة  واكتئاب  نفسية  اضطرابات  من  يعانون  أصبحوا 
التعقيم،  للجافال،  املفرط  )االستعامل  والهلوسة  بالخوف  املفرط 
الوسوسة إىل غري ذلك من السلوكيات التي تنّم عن حالة الرعب 

والقلق والخوف والهلع.
les maladies psy-  تتشري الدكتورة أن بعد كل وباء عادة ما تكرث

chiatrique وتتزايد »السكيزوفران« بسبب الخوف والُعزلة والبعد 
عن الواقع والبعد عن الحياة االجتامعية.

* أم رمياس

بعد شفائهم من فريوس كورونا شهادات تروي »رحلة املوت« 
وأطباء يحذرون من »األسبوع مفصلي« 

نعي
ببالغ الحزن واألىس تنعى الجامعة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي السيدة الرفيقة والزميلة واألخت سليمة بوغديري حرم 
فريحة أستاذة الكيمياء والباحثة بكلية العلوم بتونس والكاتبة العامة للفرع الجامعي ألساتذة التعليم العايل بتونس قد غادرت 
الحياة الدنيا بعد رصاع مع املرض فجر الرابع من أفريل 2020. وسيشيع جثامنها الطاهر من مقر سكناها بحي الغزالة اريانة 

اليوم بعد صالة العرص إىل مقربة الجالز.
الجامعة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي تعزي عائلة الفقيدة وتعزي األخ محمد عيل البوغديري األمني العام املساعد 

لالتحاد العام التونيس للشغل.
نعزي أنفسنا ونعزي رفاقها وزمالءها وطلبتها.

الجامعة العامة فقدت مناضلة رشسة يف الدفاع عن االتحاد وعن الجامعة العامة وعن الجامعة العمومية وعن حقوق زمالئها.
فقدنا مناضلة قادرة عىل التوحيد وتقريب الوجهات.

فقدت الجامعة التونسية وكلية العلوم وجامعة املنار أستاذة باحثة قدمت الكثري للبحث والتدريس والتأطري.
رحم الله األستاذة العزيزة سليمة ورزق عائلتها ورفاقها وزمالءها الصرب والسلوان.

االتحاد الجهوي للشغل بالقصرين:

حمالت تنظيف وتعقيم 
للشوارع واإلدارات، ومطالب 
بتوفري املؤونة الالزمة خاصة 

ألهالي األرياف
الجهوي  العام لالتحاد  الكاتب  أفاد األخ الصنيك األسودي 
االتحاد  بأن  »الشعب«  مع  حديث  يف  بالقرصين  للشغل 
الجهوي قام بحملة تنظيف وتعقيم بعض اإلدارات وبعض 

شوارع املدينة مبجهود خاص وبتطوع عدد من النقابيني.
ودعا االخ الصنيك االسودي السلطات الجهوية اىل التصدي 
لبعض املامرسات االحتكارية والطرق غري القانونية للتوزيع، 
ارتفاع  حول  املواطنني  من  الواردة  للشكاوى  وفقا  وذلك 
املحتكرين  أيدي  بالرضب عىل  وذلك  املواد،  بعض  أسعار 

للحد من عمليات املضاربة واالحتكار.
العديد  فقدان  اىل  ترصيحه  يف  نبه  العام  الكاتب  االخ 
غرار  عىل  االساسية  املواد  وخاصة  االسواق  يف  املواد  من 
يف  وخاصة  املحروقات  وبعض  النبايت  والزيت  »السميد« 
وخاصة  النقل  حركة  شّل  عنه  ترتب  مام  الجهة  أرياف 

التاكيس الفردي.
أعوان  متكني  وجوب  عىل  محدثنا  شّدد  ذاته،  السياق  يف 
وعملة  طبية  شبه  وإطارات  أطباء  من  الصحة  وإطارات 
الصفوف  يف  املوجودين  وكل  واألمنيني  البلدية  واعوان 
الرضورية،  الغذائية  املواد  من  الفريوس  ملحاربة  االمامية 
إضافة إىل متكني املستشفى الجهوي من أجهزة التحاليل، 
التربع  اىل  الشغيلة  الطبقة  وخاصة  الجهة  أهايل  داعيا 
داخل  البقاء  وإىل  بالقرصين  الجهوي  املستشفى  لفائدة 

منازلهم توقّيا من الفريوس.
* صربي الزغيدي

الحدث الحدث
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أفرزت التداعيات املتالحقة لفريوس كورونا ظواهر مجتمعية دخيلة 
الدولة  اتخذتها  التي  املفاجئة  القرارات  بعد  التونيس  املجتمع  عىل 
غرار  عىل  االحرتازية  اإلجراءات  من  وجملة  الفريوس  تفيش  ملنع 
الحجر الصحي الذي يهدف إىل حامية املواطنني من  االصابة بفريوس 

الكورونا.
جريدة الشعب رصدت أبرز الظواهر التي فرضت نفسها عىل واقع 

املجتمع يف الوقت الراهن.

ارتفاع معدل العنف األسري
 

ارتفاع معدالت  الصحي  الحجر  أفرزها  التي  الظواهر  أبرز  لعل من 
العنف األرسي إذ أطلقت منظامت نسوية يف تونس صفارات اإلنذار 
داخل  املرأة  عىل  املسلط  الزوجي  العنف  معدالت  ارتفاع  بسبب 
املنازل، بالتوازي مع فرض السلطات حجرا صحيا عاما كإجراء وقايئ 
للحد من تفيش وباء كورونا يف البالد وهو ما أكدته لنا السيدة دجلة 
القطاري رئيسة مصلحة مقاومة العنف ضد املرأة يف اتصال هاتفي 
تونس،  يف  النساء  ضد  األرسي  العنف  معدالت  ارتفاع  تؤكد  إذ  بها 
خالل فرتة الحجر الصحي املفروضة يف البالد مبقدار خمسة أضعاف 
املؤسسات  أن  إىل  مشرية  الطبيعية  األوقات  يف  عليه  كانت  ما  عن 
الكثري  مارس،   27 إىل   23 من  املمتدة  الفرتة  خالل  تلقت  املختصة 
من البالغات عرب الهاتف حول وقوع أعامل عنف منزيل خالل الفرتة 
استمرار  ظل  يف  الحاالت،  تزايد  من  خشيتها  عن  معربة  املذكورة، 

الحجر الصحي لفرتات أطول.

وسائل  عبر  الجنسي  التحرش  معدل  ارتفاع 
التواصل االجتماعي

حول التحرش عرب صفحات التواصل االجتامعي تقول الصحافية أمل 
وكشف  عنها  املسكوت  املواضيع  يف  الخوض  من  البد  إنه  الصامت 
كل املامرسات األخالقية. واعتربت محدثتنا أن التحرش عرب صفحات 
الحجر الصحي وقالت  ارتفع خاصة خالل فرتة  التواصل االجتامعي 
الجنيس عرب وسيلة  التحرش  اىل  الصحي  الحجر  تعرضت خالل  إنها 
التواصل االجتامعي مؤكدة انها تتلقى يوميا كام هائال من  دعوات 
 )spams( عرب  جنسية  إيحاءات  تتضمن  ورسائل  صداقة  طلب 
يضايق  جنسية  طبيعة  له  الئق  غري  سلوك  أنه  محدثتنا  واعتربت 
فاقدة  ويجعلها  ويجرح مشاعرها،  ويتعّدى عىل خصوصيتها  املرأة، 
للشعور باألمان أو االحرتام، ويؤثر عىل حالتها النفسية. ودعت إىل 
عدم السكوت عىل مثل هذه املامرسات ومعاقبة كل من تخول له 

نفسه املس بحرمة املرأة.
تشري  اإللكرتوين  للتحرش  تعرضن  التي  النساء  بعض  تعامل  وحول 
وعدم  التحرش  من  النوع  هذا  تجاهل  عدم  رضورة   إىل  محدثتنا 
االكتفاء بإغالق الحساب أو حذف املتحرش من قامئة االصدقاء، دون 
عقابه أو دون التعامل مع التحرش الذي قام به بل البد من التوجه 
رغبتها  دون  املرأة  مع  االفرتايض  العامل  يف  التحرش  ألن  القضاء  إىل 

يصب يف خانة التحرش اإللكرتوين.
وحسب دراسة استطالعية اعدها مركز البحوث والدراسات والتوثيق 
الرقمي:  الفضاء  يف  النساء  ضد  العنف  حول  املرأة  حول  واإلعالم 

الكهول  ففئة  بنسبة 49 %  الشباب  فئة  تتصدر  الفايسبوك منوذجا 
بنسبة 40 % إذ تتعرض النساء التونسيات بشكل مستمر إىل أنواع 
أشكال  أهم  الجنيس  التحرش  وميثل  الرقمي  العنف  من  متعددة 

العنف املسلط عىل النساء.
العامل  اىل  االجتامعي  العامل  يف  العنف  امتداد  عىل  الدراسة  وتؤكد 
الفايسبوك  مستخدمو  يزال  وال  الجنيس(  والتهديد  )االبتزاز  الرقمي 
من الرجال ومن النساء أيضا غري مدركني للعواقب القانونية والجزائية 
منظومة  تتضمنها  التي  وباألحكام  االنرتنت  يف  العنيفة  للسلوكيات 
القانون األسايس عدد 58  القانونية عىل غرار املرسوم 115 وخاصة 

لسنة 2017 الخاص بالقضاء عىل العنف ضد املرأة.

المتعلقة  االيقافات  وارتفاع  الجرائم  تراجع 
بخرق حضر الجوالن ومخالفة الحجر الصحي 

وحول الجرائم مثل الرسقات والرباكجات وغريها توجهنا بالسؤال اىل 
بشكل  تراجعت  الجرائم  أن  مصادرنا  وأفادت  العدل  وزارة  مصالح 
ملحوظ بسبب غلق املحاكم ويف املقابل ارتفعت االيقافات املتعلقة 

بخرق حظر الجوالن وخرق الحجر الصحي.
نفس اليشء أكده الناطق الرسمي بإسم اإلدارة العامة لألمن الوطني، 
قد  الداخلية  وزارة  أّن  أكد  إذ  إعالمي  ترصيح  خالل  حكيمة،  وليد 
تضطّر إىل اتخاذ املزيد من االجراءات الّصارمة ضد املخالفني للحجر 
السيارة،  حجز  اىل  لتصل  العربات  إىل  بالنسبة  الشامل  الصحي 
إيقافات  تسجيل  إىل  أّدى  ماّم  املواطنني،  بعض  سلوكيات  مستنكرا 
بعدد كبري مشريا إىل أن االيقافات بلغت أكرث ألف شخص خالل 4 أيام 
فقط، دون اعتبار اجراءات سحب رخص السياقة والبطاقة الرمادية.

تراجع حوادث الطرقات خالل الحجر الصحي 

حسب موقع املرصد الوطني لسالمة املرور تراجعت حوادث املرور 
بشكل ملفت لالنتباه إذ تراجعت حوادث املرور خالل شهري مارس 
وافريل بـ211 حادثا خالل شهر مارس و 3 حوادث خالل شهر افريل 

مقارنة بشهري جانفي وفيفري إذ تم تسجيل 444 حادثا خالل شهر 
جانفي و387 حادثا خالل شهر فيفري.

كام تراجع عدد القتىل من 108 قتىل خالل شهر جانفي إىل 3 قتىل 
خالل شهر أفريل باإلضافة إىل تراجع عدد الجرحى من 611 خالل 

شهر جانفي إىل 5 خالل شهر أفريل.
الحوادث من  نسبة  تراجعا كبريا يف  املرور  وبالتايل سجلت حوادث 
42,37 % خالل شهر جانفي إىل 20,13 % خالل شهر مارس وصوال 
إىل %0,57 خالل شهر أفريل اي بتسجيل فارق كبري خالل شهر واحد.

االنبعاثات  وانخفاض  الهواء  تلوث  تراجع 
المسببة لالحتباس الحراري 

تزامنا مع تشديد اإلجراءات الرامية الحتواء فريوس كورونا املستجد 
يف جميع القارات حول العامل، تراجعت مستويات التلوث وانخفضت 
االنبعاثات املسببة لالحتباس الحراري مام جعل العديد من الخرباء 
يتساءلون هل سيكون هذا التغري عابرا أم سيرتك أثرا طويل األمد عىل 
لوكالة  التابعة  االصطناعية  األقامر  التقطتها  صور  أظهرت  إذ  البيئة 
الفضاء األمريكية )ناسا( الشهر املايض تراجعا كبريا يف مستوى تركيز 
ومراكز  املركبات  عن  رئييس  بشكل  الناجم  النيرتوجني  أوكسيد  ثاين 
انتاج الطاقة الحرارية، يف مدينة ووهان الصينية منشأ وباء كورونا 
الجديد. وبعد أن كانت خريطة التلوث يف املنطقة باللونني األحمر 

والربتقايل، انتقلت إىل األزرق بفعل تقلص مستويات التلوث.
حول هذا املوضوع توجهنا بالسؤال اىل الدكتور زهري الحالوي اخصايئ 
للتغريات  التونسية  الجمعية  وعضو  تونس  بجامعة  املناخ  علم  يف 
املناخية ملعرفة إن كان هذا التغري عابرا أم سيرتك أثرا طويل األمد 
عىل البيئة ويشري يف هذا الصدد اىل أن أغلب الدراسات أظهرت أن 
نسب التلوث تراجعت كثريا خاصة يف الفرتة األخرية وساق محدثنا 
مثال الصني التي كانت من أكرث الدول التي تفرز غاز ثاين أوكسيد 
إذ  املناخية،  والتغريات  التلوث  يف  املتسبب  الغاز  وهو  الكربون 
انخفضت هذه االنبعاثات بني 3 فيفري و1 مارس بنسبة 25 % يف 
الصني التي تُعدُّ من أكرث البدان امللوثة يف العامل إذ أنها املسؤولة عن 

30 % من انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون.
وأفاد محدثنا أن أزمة الكورونا أدت اىل تحسن جودة الهواء وانخفاض 
الضغط عىل املوارد الطبيعية خاصة أن القطاعات التي توقفت نوعا ما 
أو بصفة كلية )الطريان، الصناعة، النقل( والتي تعدُّ من أكرث القطاعات 

امللوثة للجّو وهو ما سينعكس بصفة إيجابية عىل جودة الهواء.
معينة  زمنية  مبدة  ومرتبط  ظريف  التحسن  هذا  أن  محدثنا  واعترب 
نسبته  إىل  التلوث  يعود  سوف  الطبيعية  الحياة  عودة  بعد  وبالتايل، 
اسرتجاع  ستحاول  اقتصادية  منظومة  كل  ألن  أكرث  ورمبا  الطبيعية 

الخسائر التي تكبدتها.
وشّدد محدثنا عىل أهمية االنتباه إىل النفايات التي تفرزها املستشفيات 
باعتبارها تصنف من بني النفايات الخطرة والتي من شأنها أن تلحق 

أرضارا عىل املنظومة البيئية.
ودعا محدثنا إىل رضورة األخذ بعني االعتبار منظومة التنمية املستدامة 
ومحاولة  والبيئة(  املجتمع  )االقتصاد  أسس،  ثالث  عىل  ترتكز  التي 

ترسيخ ثقافة املحافظة عىل البيئة بعد أزمة الكورونا.
املؤسسات  واستئناف  الطبيعية  الحياة  عودة  بعد  محدثنا  وقال 
االقتصادية لنشاطها فإنها يجب أن تأخذ بعني االعتبار املنظومة البيئية 
املتجددة  الطاقات  عىل  والتشجيع  البيئة  دور  ملراجعة  فرصة  وهي 

بهدف إنعاش االقتصاد والنهوض به.

العنف األسري وعودة  الكورونا: تفشي  بسبب 
الجريمة المنظمة واتساع رقعة االحتجاجات 

يف اتصال بالدكتور محمد الجوييل الباحث يف علم االجتامع والذي أكد 
الصحي بدرجة  الحجر  افرزها  التي  السلوكيات واملظاهر  أبرز  أن  لنا 
أوىل ارتفاع منسوب العنف االرسي، مشريا إىل أن كل تغري يطرأ عىل 
االشخاص  خاللها  من  يفقد  والتي  ارتباك  حالة  ينتج  معينة  وضعية 
العالمات األساسية املتحكمة يف سلوكهم وبالتايل يكون العنف بديال 
لهذه الوضعية وهو ما ميكن أن يفرز كذلك عودة الجرمية املنظمة. 
كنتيجة أولية ويؤكد عامل االجتامع أن العنف األرسي وإمكانية عودة 

الجرمية املنظمة من أبرز تجليات أزمة الكورونا.
أن  املمكن  من  والسلوكيات  املظاهر  من  البعض  أن  الدكتور  وأفاد 
تظهر خالل الفرتة املقبلة اتساع رقعة االحتجاجات االجتامعية بسبب 
دينار(   200( بـ  املقدرة  واملنح  مساعدات  عىل  الحصول  يف  الرغبة 
واعترب محدثنا أن األزمة املالية التي يعيشها بعض التونسيني والفقر 
والتهميش من شأنه أن يحدث حالة من الغليان والغضب االجتامعي 

عىل الوضع الراهن.
يبقى يف الختام التأكيد عىل رضورة الحفاظ عىل التامسك العائيل خالل 
فرتة الحجر الصحي ومحاولة االستفادة من كل الظواهر التي أفرزتها 
أزمة الكورونا سواء إيجابية من خالل تطويرها وتدعيمها أو سلبية من 

خالل إصالحها والعمل عىل إيجاد حلول عاجلة وناجعة.
* أم رمياس

بسبب الكورونا:

تفشي التحرش االلكرتوني والعنف األسري مقابل 
تراجع حوادث الطرقات والجرائم 

اهلل أكبر
بورقعة  عيل  األخ  له  املغفور  ربه  جوار  إىل  انتقل 
األسايس  للتعليم  العامة  النقابة  يف  السابق  العضو 

خالل فرتة التسعينات إثر نوبة قلبية.
أهله  ورزق  جنانه  فراديس  وأسكنه  الله  رحمه 

وأبناءه وأرسة التعليم األسايس الصرب والسلوان.
وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.  

الجيش األصفر في الصفوف األولى من المعركة الوطنية ضد الكورونا:

الربيد يقود معركة تقديم الخدمات املالية 
للفقراء واملهمشني

* طارق السعيدي    

التونيس  الربيد  قدم 
املنقضية  األيام  خالل 
نجاعة  حول  درسا 
خدمة  يف  العام  املرفق 
املواطنني  مصالح 
ورغم  اي ظرف.  تحت 
االكتظاظ  حاالت 
التي  املرعبة  والزحمة 
الربيد  مكاتب  شهدتها 
جهات  مختلف  يف 
أعوان  قام  الجمهورية 
الخدمات  بتأمني  الربيد 
الرضورية  املالية 

للفئات الشعبية األكرث فقرا واحتياجا عرب رصف منح التقاعد والشيخوخة ومنع العائالت املعوزة فضال عن املنحة األخرية التي 
أحدثتها الدولة بسبب جائحة كورونا. 

مؤسسة تقدمية
ورغم ان الربيد التونيس ملك لجميع التونسيني ويقدم خدماته للجميع دون استثناء، فإنه يكتيس خصوصية تقديم الخدمات 
املالية للفئات الضعيفة وذات الدخل املحدود التي مل تتمكن من اكتساب حساب بنيك، نظرا إىل ضعف األجر او املنحة او 
الجراية. وقد برز دور الربيد التونيس من خالل تفانيه يف تقديم الخدمات املالية رغم صعوبة الظروف املذكورة آنفا. وذكر 
األخ حبيب امليزوري الكاتب العام للجامعة العام للربيد ان الربيد التونيس كان وال يزال مؤسسة تقدمية يف خدمة الشعب 
وخاصة الفئات الشعبية الهشة وقال يف حديث لجريدة الشعب ان الربيد التونيس يقدم خدماته املالية والربيدية يف جميع 
العمران وحيث ال توجد طرقات  والنائية والبعيدة عن  املهمشة  املناطق  تلك  البالد وخاصة يف  الظروف ويف كل شرب من 

ومرافق عمومية وقال ان الربيد مؤمتن عىل توفري خدماته للشعب التونيس. 

مزيد التنسيق
وعن دور الربيد خالل جائحة الكورونا بني األخ الكاتب العام ان الربيد التونيس متكن من مجاراة الوضع والتحكم فيه رغم 
صعوبة الظرف وقد متكن من تقديم الخدمات للجميع وقدم بذلك خدمات مهّمة للفقراء واملهمشني والعائالت املعوزة 
وغريها من الفئات الهشة. وبنّي ان الحكومة وضعت الربيد التونيس يف وضع صعب نتيجة قراراتها، ودعا اىل رضورة التنسيق 
من اجل حسن تنفيذ قرارات الحكومة وإجراءاتها االجتامعية عىل أحسن وجه ودون خلق املخاطر. ووضح االخ الكاتب 
العام، ان التجمعات الشعبية أمام مكاتب الربيد مثّلت خطرا عىل صحة املواطنني، ورجاء ان ال تكون لها اي انعكاسات عىل 
صحة جميع املتعاملني مع الربيد. وحيّى األخ امليززوين كافة أعوان الربيد الذي امنوا الخدمات رغم صعوبة الظرف مشريا 
اىل ان الربيد سيكون يف املوعد خالل األيام القادمة اي منذ يوم 17 افريل 2020 لتأمني دفعة جديدة من الخدمات املالية 

واملتمثلة يف حواالت املتقاعدين.

طابع بريدي جديد 
ويذكر ان الربيد التونيس قد اصدر خالل هذا األسبوع طابعني بريديني جديدين يحمالن صورتني للشهيدين شكري بلعيد 
ومحمد الرباهمي، وهي حركة رمزية ذات دالالت عميقة. جاء الطابعان الربيديان باقرتاح من االتحاد العام التونيس للشغل 
الذي اراد طابعا يخلد ذكرى الشهيدين الرمزين يف تاريخ بالدنا. ونوه األخ حبيب امليزوري باستقاللية الربيد كمؤسسة وطنية 
العريق رغم حاوالت االحتواء. وأشار إىل ان اغلب من مّر بها من مسريين ومديرين عامني كانوا منتمني إىل  تاريخها  لها 

املدرسة االجتامعية التقدمية.

الحدث الحدث
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بالدنا   عىل  كورونا  فريوس  خطر  حول  األولية  املؤرشات  ظهور  منذ 
انطلقت جهود  التوعية الصحية  وتنوعت الحمالت الداعية إىل اهمية 
الحجر الذايت والعزل الذايت للمصابني بفريوس كورونا من الوافدين 
ومع إعالن أوىل إجراءات  تنظيم حركة النقل البحري والجوي والربي 
بتاريخ 13 مارس وتحديد نشاط املقاهي واملؤسسات  عىل الحدود 
الرتبوية ورياض األطفال والتظاهرات الثقافية والرياضية  بدأ اهتامم 
الخاصة  سواء  الصحية  الجوانب  حول  يتصاعد  الواسع  العام  الراي 
بالتوقي من العدوى أو التداعيات املحتملة وخاصة يف مرحلة الرعاية 
الصحي  الحجر  إجراءات  لتشديد  األصوات  وتعالت  االستشفائية 
تفاديا للكارثة ، يف حني تم إغفال البعد االجتامعي واعتباره ثانويا وال 

يطرح نقاشا ملحا وال يستدعي التعبئة  االجتامعية.
الشعبي  للضغط  واستجابة  مارس   01 وبتاريخ  األحداث  وتسارعت 
اجتمع مجلس األمن القومي إلعالن جملة من اإلجراءات أهمها إقرار 
الحجر الصحي العام بداية من 22 مارس 2020 والتأكيد عىل تواصل 
السري العادي للمرفق العام يف املجاالت الحيوية وعىل خلفية هذه 
مقتضيات  مارس 2020 عن   21 بتاريخ  الحكومة  أعلنت  التطورات 
واالجتامعية  االقتصادية  اإلجراءات  وعن  الصحي  الحجر  تنفيذ 
العامة  التدابري  وإعالن  كورونا  فريوس  تداعيات  ملجابهة  االستثنائية 
الحيثيات  تقديم  مؤسسة   وكل  وزارة  كل  تتوىل  أن  عىل  لتنفيذها 

وآجال التنفيذ.

والسلطة  االجتماعي  البعد  أهمية  يستشعر  المجتمع 
مع  التعاطي  في  خاطئة  مقاربة  تعتمد  التنفيذية 

األزمة.
املوجهة  االستثنائية  االجتامعية  االجراءات  عن  اإلعالن  تم  أن  منذ 
حوايل  مجاين  عالج  وبطاقة  قارة  مبنحة  املنتفعة  املعوزة  للعائالت 
260 ألف أرسة ستتمتع مبساعدة مالية بقيمة 50 د واألرس محدودة 
الدخل الحاملة لبطاقة عالج بالتعريفة املنخفضة وعددها 623 ألف 
أرسة ستسند لها منحة جزافية بــ 200 د  والفئات الهشة ستتحصل 
عىل منحة استثنائية بــ 200 ومنها العائالت املتكلفة بأشخاص ذوي 
اعاقة يف اطار برنامج االيداع العائيل والعائالت املتكلفة بكبار السن 
للمسنني  العائيل  االيداع  برنامج  اطار  يف  العائيل  للسند  الفاقدين 
الفاقدين للسند والعائالت املتكلفة بأطفال دون سند عائيل ورشائح 
اجتامعية أخرى مثل املهنيني الحرفيني املترضرين ممن لهم معرف 
الفنية االجبارية مبوجب ترضر  البطالة  جبايئ والعامل املحالني عىل 
مؤسساتهم نتيجة ازمة كورونا، أصبح اهتامم مجموع هذه الرشائح 
مركزا بدرجة أوىل عىل املساعدة االجتامعية وتصاعد وطريقة النفاذ 
لها وتعالت األصوات لتضع مخاطر االصابة بالكورونا ومخاطر الجوع 
تجاه  حكومي  ارتباك  وسط  ملحا  الطلب  وأصبح  املرتبة  نفس  يف 
املخاطر املحتملة لتدفق اآلالف إىل الشارع عند االنطالق يف رصف 

املساعدات.
طوارئ  عرب وضع خطة  الخاطئ  املسار  هذا  تفادي  باإلمكان  وكان 
واالعتامد عىل  الصحية  الطوارئ  مع خطة  موازية  بصفة  اجتامعية 
هياكل الخط األمامي من قوات األمن الداخيل واألجهزة العسكرية 
التضامن  واملحلية  الجهوية  واللجان  االجتامعيني  واألخصائيني 
اللجان الجهوية واملحلية  االجتامعية واملجتمع املدين يف إطار عمل 
ملجابهة الكوارث التي ميكن أن تحدث نقاط جهوية ومحلية لتجميع 
ومواد  غذائية  مواد  من  الرضورية  العينية  املساعدات  أصناف  كل 
السجالت  اىل  االستناد  ويقع  االقتضاء  عند  صحية  ومواد  تنظيف 
بيانات  قاعدة  ووضع  الفقر  ملقاومة  واملحلية  الجهوية  املتاحة  
للوضعيات االستعجالية األكرث احتياجا واعتامد خطة ميدانية لتوزيع 

من  رصيد  عىل  واإلبقاء  باملساكن  املبارشة   العينية  املساعدات 
الحاجة حسب  عند  االستعجالية  الوضعيات  الستهداف  املساعدات 
االشعارات والنداءات التي قد ترد وكان باإلمكان اسناد هذه الخطة 
بتطبيقة اعالمية وخط أخرض تسمح أيضا للقطاع الصحي بالتدخل 
الفوري لرفع العينات ونقل املصابني وإلزام العائدين بالحجر الصحي 

الذايت أو العزل الصحي االجباري. 
وهي خطة أثبتت نجاعتها يف الصني رغم أن املقارنة ال تجوز يف عالقة 
توظيف  عىل  والقدرة  السكان  انضباط  ودرجة  املادية  باإلمكانيات 
التكنولوجيا واالستفادة من حركات املتطوعني. ولو تم تطبيقه برصامة 
ألمكن لبالدنا تشخيص أفضل لواقع انتشار الوباء وعزل املناطق غري 
العام والتدرج يف تخفيف  املوبوءة والتحكم بنجاعة يف سري املرفق 

االجراءات وعودة النشاط وفق تطور الوضع الوبايئ .

تنفيذ اإلجراءات  أي دور لألخصائيين االجتماعيين  في 
االجتماعية االستثنائية واختيار قائمات المنتفعين؟

واملنتسبني  االجتامعي  النهوض  هياكل  أن  يف  شك  أدىن  هناك  ليس 
اليها من متدخلني اجتامعيني وال سيام سلك األخصائيني االجتامعيني 
األساسية  الحيوية  املرافق  ومن  األمامي  الخط  هياكل  من  يعتربون 
التي تقع عليها مسؤولية املساهمة يف تنفيذ االجراءات االجتامعية 
الفئات  من  والتهميش  االجتامعي  االقصاء  ضحايا  وأن  االستثنائية 
األشّد فقرا واألرس محدودة الدخل تقع ضمن دائرة تدخل األخصائيني 
ومبادئ  قيم  اىل  ويحتكمون  مهارة  أصحاب  باعتبارهم  االجتامعيني 
ومرجعيات وأخالقيات مهنة الخدمة االجتامعية و ويعتمدون طرق 
ومقاربات تدخل وخاصة يف األوضاع املأزمية لتنفيذ الربامج املتصلة 
بالسياسة الرعاية وكل مظاهر سوء التكيف االجتامعي بصفة مبارش 
يف  املساهمة  جانب  إىل  واسعة   شبيك  عمل  منظومة  إطار  يف  أو 

الربامج ذات الصلة بالسياسات العامة 
بل  العادية  األوضاع   يف  نقاش  محل  الثوابت  هذه  أن  أعتقد  وال 
الكوارث  إلحاحا يف زمن  أكرث  للتدخل االجتامعي تصبح  الحاجة  أن 
واألزمات وبالتحديد يف زمن الكورونا هذا الوباء القاتل، ألن املعوزين  
واألرس محدودة الدخل واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال املهددين 
والفاقدين للسند العائيل والنساء ضحايا العنف واألمهات العازبات 

الوضعيات  من  وغريهم  واألميني  التعليم  عن  مبكرا  واملنقطعني 
الصعبة يف حاجة لكفاءات مهنية مختصة لتقديم الخدمة املالمئة .

إىل  وعهد  الحكومة  اعتمدتها  مبقاربة  اصطدمت  الثوابت  كل هذه 
استشارة  أي  إىل  اخضاعها  دون  تنفيذها  االجتامعية  الشؤون  وزارة 

فنية من الخرباء أو األخصائيني االجتامعيني امليدانيني.
ومنذ أن أعلنت وزارة الشؤون االجتامعية أنها ستصدر بالغا بتاريخ 
املالية  املساعدات  وآجال رصف  اجراءات  لتحديد   2020 مارس   30
النهوض  هياكل  واجهت  مارس   23 يوم  ومنذ  متوقعا  كان  وكام 
االجتامعي الجهوية واملحلية واألخصائيون االجتامعيون ظروفا قاسية 
يف العمل  نتيجة تجمهر املواطنني أمام مقرات عملهم واقرتان ذلك 
ببعض االعتداءات وتوجيه االهانات وذلك منذ اليوم األول النطالق 
املسجلني  ضمن  من  املنتفعني  الجاهزة  القامئات  تبويب  عملية 
املسجلني  لغري  البيانات  قاعدة  وتحيني  االجتامعي  األمان  مبنظومة 
يتقدموا  مل  الذين  الدخل  محدودة  األرس  من  سيام  وال  باملنظومة 
سنوات   3 منذ  امليدانية  والحمالت  املتكررة  النداءات  رغم  مبلفات 
مبوجب  خاطئة  قرارات  مثن  االجتامعيون  األخصائيون  دفع  وقد 
املساعدات  املتاحة  لرصف  األمان االجتامعي  اعتامد منظومة  عدم 
التي  االتصالية  للعملية  فشل  ونتيجة  ناحية  من  املربمجة   املالية 
املواطنني  بآالف  دفعت  والتي  االجتامعية  الشؤون  وزارة  اعتمدتها 
يقودهم  املحلية  والسلط  االجتامعية  الشؤون  مقرات  ملحارصة 
إىل  لديهم  االجراءات  وضوح  وعدم  الثقة  منسوب  ضعف  ذلك  يف 
جانب حضور جانب املناورة املعتاد يف اعتامد الضغط وعدم التعامل 
بعقالنية مع الفنيني الذي سخروا مجهودات استثنائية إلعداد قاعدة 
الفئة ال تطرح  املعوزة رغم أن هذه  العائالت  بنفاذ  بيانات تسمح 
اشكاال يف ظل استكامل تسجيلهم باملنظومة واألرس محدودة الدخل 
التي  الفئة  وهي  املنخفضة  بالتعريفة  عالج  لبطاقات  الحاملني  من 
 300 من  أكرث  ان  باعتبار  املعتمدة  املقاربة  الخطأ يف  كانت مصدر 
االجتامعي  األمان  برنامج  اطار  يف  مبلفاتهم  يتقدموا  مل  منتفع  ألف 
والحكومة مرصة عىل إدراجهم يف اآللية املوجهة لهم دون ان تكون 
لها ضامنات بتحيني قامئاتهم يف آجال قياسية وقد متت هذه العملية 
ببطاقات  االنتفاع  ودفاتر  محارض  اىل  بالرجوع  الجدل  هذا  وسط 
العالج بالتعريفة املنخفضة لسنوات 2011 و 2012 و 2013 وهي 

أعباء تحملها األخصائيون االجتامعيون مبرارة ألن اي هامش للخطأ 
سيدفع باملتابعني واالعالميني واملواطنني إىل اتهامهم جزافا بالفشل يف 

تحديد قامئة املنتفعني . 

االستثنائية  المالية  المساعدات  صرف  وطريقة  آجال 
تحدث جدال في المجتمع وفي صفوف البريديين وتصبح 

مدخال لتشويه اإلخصائيين االجتماعيين 
بتاريخ 30 مارس 2020 عن آجال  الوزارة يف بالغها  منذ أن اعلنت 
يف  املحتملة  للمخاطر  وتفاديا  االستثنائية  املالية  املساعدات  رصف 
الشؤون  وزارة  كثفت  الصحي  الحجر  مقتضيات  باحرتام  عالقة 
االجتامعية من الحضور االعالمي ملمثليها لتفسري االجراءات وتوفري 
لحاجيات  يستجيب  مبا  املعلنة  االجراءات  لتنفيذ  الظروف  أفضل 
الفئات الهشة وضامن صمودهم للفرتة املقبلة التي يتطلبها الحجر 
الصحي بعيدا عن شبح الجوع والخصاصة ونتيجة الضغط وتسارع 
األحداث مل ترتدد بعض القنوات االعالمية الخاصة يف اتهام األخصائيني 
االجتامعيني بالتقاعس يف إعداد قاعدة البيانات وصل اىل حد اتهامهم 
والتشكيك يف مصداقيتهم وهو ما سبب موجة عارمة من  بالرشوة 
به كإحدى  تثمينه واالعرتاف  يقع  املريئ ال  االستياء ألن عملهم غري 
ساهمت  وقد  االجتامعية  االجراءات  تنفيذ  يف  النجاح  مقومات 
جملة من الربامج االعالمية التي تفتقد إىل الحرفية واإلملام باملجال 

االجتامعية إىل تغذية موجات التشكيك يف املنظومة برمتها .
ومل يكن يقترص هذا الضغط عىل سلك األخصائيني االجتامعيني بل 
شمل الربيديني أيضا باعتبارهم سيواجهون أوضاعا صعبة مع انطالق 
 2020 مارس   31 يوم  من  بداية  الهشة  للفئات  املساعدات  رصف 
أفريل 2020 واألرس محدودة  يوم 03  بداية من  املعوزة  والعائالت 

الدخل بداية من يوم 06 أفريل 2020 قبل اختصار اآلجال.
تنامي منسوب االحتقان االجتامعي عمق األزمة ودفع بالحكومة اىل 

اختصار اآلجال واملخاطرة بخروج آالف املواطنني للشارع .
لقرار  منطلقا  ومكرث  هيرش  ودوار  باملنيهلة  األحداث  رشارة  مثلت 
حكومي باختصار آجال  رصف املساعدات املوجهة لفائدة أكرث من 
600 ألف مواطن من املنتفعني بالعالج بالتعريفة املنخفضة إىل يوم 
02 أفريل 2020 باعتامد خدمة مجانية  عرب الهاتف * 1017 * رقم 
وتم  الربيد  ملركز  التحّول  موعد  ملعرفة   « الوطنية  التعريف  بطاقة 
التي  األخرية  األرقام  يعتمد عىل  زمني  بتوزيع  الخدمة  تعزيز هذه 
تنتهي بها بطاقة التعريف الوطنية مثال من تنتهي بطاقته بـــ 0 ,1 
ميكن ان يتقدم ملكتب الربيد يوم 02 أفريل 2020 ويتواصل التوزيع 
عىل هذا األساس غىل حد يوم 08 أفريل 2020  ملن تنتهي بطاقاتهم 

بــ 8 ,9 .
وحسب تقدير وزارة الشؤون االجتامعية وادارة الربيد فإن هذا الحيز 
ألف  ان  باعتبار  الجامهريي  الضغط  يف  بالتحكم  سيسمح  الزمني  
مكتب بريد ستستقبل يف املعدل مثانون مواطنا يوميا ومل ياخذ هذا 
بالتعريفة  العالج  يف  الحصص  توزيع  اختالف  االعتبار  بعني  التقدير 
والوسط  الغريب  الشامل  واليات  الربيد يف  مكاتب  ونقص  املنخفضة 
والجنوب الغريب حيث تعد مثال والية جندوبة قرابة خمسون ألف 
بوالية  الدماء  غار  معتمدية  سكان  بحجم  مدينة  ولنتخيل  منتفع 
جندوبة أو نفزة  بوالية باجة أو بوحجلة بالقريوان كيف ميكن ملركز 
الربيد ان يستقبل أكرث آالف أكرث من 100 منتفع يوميا وقد بينت 
االجتامعي  التواصل  شبكة  عىل  تداولها  تم  التي  الصادمة  الصور 
حجم املعاناة  ألعوان الربيد واعوان األمن والجيش واملواطنني ذاتهم 
الفوىض وقد  نتيجة االكتظاظ وحالة  العدوى  الذين واجهو مخاطر 
سبب ذلك عاصفة من االنتقادات للحكومة واتهامها بتهيئة الظروف 
ملحضنة من العدوى قد تقّوض ما حققته خطة الطوارئ الصحية من 

مكاسب إىل حد اليوم وجهود يف محارصة انتشار وباء كورونا.

العينية  والمساعدات  االستثنائية  الظرفية  المساعدات 
الموجهة للفئات الواقعة خارج أرضية الحماية االجتماعية 
االجتماعيين  األخصائيين  ومعاناة  التزامات  من  تضاعف 
من  مخاوف  وتثير  األحداث  واجهة  في  العمد  وتضع 

التوظيف السياسي.
املساعدات  الزمن الستكامل سلة  االجتامعية  الشؤون  تسابق وزارة 
األرس  تواصل  موازية مع  بصفة  الفئات  لجميع  املوجهة  االجتامعية 
الخوف  وارتفاع هاجس  الربيد  مراكز  التوافد عىل  الدخل  محدودة 
بالبوابة  التسجيل  وانطالق  العدوى  مخاطر  من  املتابعني  كل  لدى 
الحرفيني املاسكني ملعرف جبايئ بداية  بالنسبة للمهنيني  اإللكرتونية 
من يوم 04 أفريل 2020 رغم تأخر إطالقها يف املوعد وللعامل التابعني 
للمؤسسات املترضرة بداية من يوم 7 أفريل 20120  يتواصل العمل 
ممن  املذكورة  اآلليات  مبجموع  املعنية  غري  الفئات  تسجيل  عىل 
او  اليومي  العمل  عىل  ويعتمدون  اجتامعية  تغطية  اي  لهم  ليس 
العريض أو املوسمي عرب استامرة خصصت للغرض يقع مسكها من 
الشؤون  لهياكل  ستسلم  تجميعها  يقع  وحني  الرتابية  املناطق  عمد 
الحدمة  هذه  انطلقت  أن  منذ  تسليمه  تم  ما  ومنها  االجتامعية 
بتاريخ 06 أفريل 2020 وقد عهدت مهمة إجراء التقاطعات املحلية 
األولية وتخزين االستامرات التي تعد باآلالف لألخصائيني االجتامعيني 
قبل  النهائية  بالتقاطعات  للقيام  املركزية  لإلدارة  امليدانيني واحالتها 

رصف املساعدات.
ويف انتظار تفعيل هذا االجراء سيكون سلك األخصائيني االجتامعيني 
والهرسلة  الضغوطات  من  ملزيد  عرضة  أقل  بدرجة  العمد  وسلك 
من قبل املواطنني ممن مل يستوعبوا اإلجراء او تعذر عليهم تعمري 
االستامرة وفق الرشوط املحددة أو من قبل فئات أخرى عىل غرار 
الشبان العاطلني عن العمل واألرس التي تعاين من أمراض مزمنة أو 
الكافلة لعدد من األفراد وال ميكن لسقف املساعدات املعلن ان يلبي 
قبل  االجتامعية  األزمة  عمق  إىل  يحيلنا  ما  وهو  احتياجاتها  جميع 
كورونا وأثناءها وبعدها وما يطرح عديد األسئلة حول ضعف إملام 
الخرباء وبعض اإلعالميني بحقيقة األوضاع ودرجة البؤس حيث يسهل 
عليهم تشويه العاملني يف املجال االجتامعي واتهامهم أحيانا باملحاباة 
ولتقاطعات  ملعايري  يخضع  االختيار  أن  والحال  املنتفعني  اختيار  يف 
دقيقة وينحرص هامش الخطأ يف ترسب بعض األسامء التي ال ميلك 
األخصائيون الوقت والفرصة للتدقيق امليداين يف وضعياتهم يف مثل 

هذه الظروف  .
وينتظر ان يواجه أعوان الربيد أيضا أوضاعا مامثلة ملا شهدته مقرات 
عملهم عىل امتداد أكرث من أسبوع ويحدث ذلك يف ذروة االنتشار 
اإلجراءات  تنفيذ  يف  الحكومة  إمعان  ظل  ويف  كورونا  لوباء  األفقي 
املعلن عنها مبا يؤكد أن الخوف من االحتقان االجتامعي أضعف من 
تصميم الحكومة عىل فرض االلتزام بالحجر الصحي والقبول مبشاهد 
وهذه  محدودة  مبساعدات  االنتفاع  أجل  من  الجامهريية  الحشود 
االختيارات ال ميكن لها ان تربر بأي حال من األحوال احتامل انتشار 

فريوس كورونا نتيجة األوضاع التي سببها االزدحام.
جديدة  آلية  عىل  أسبوع  من  االشتغال  يتم  االزدحام  عن  وبعيدا 
الهدف منها تجميع أكرث من 60 ألف مساعدة عينية بنقاط توزيع 
تحتضنها مؤسسة تربوية بكل معتمدية وأطقت نداءات للتربع مبا 
نهاية  حدود  إىل  أسبوع  كل  ليال  مساعدة  آالف   10 بتوزيع  يسمح 
الطوعية للمجتمع  الجهود  شهر رمضان وهي إجراءات تنضاف إىل 
املدين بكامل مناطق البالد مببادرات طوعية أو بتأطري من الجامعات 

املحلية .
 ما مرشوعية املخاوف من التوظيف السيايس واملتاجرة باملساعدات 
املخاوف  هذه  مع  التونيس  الشعب  من  واسعة  رشائح  تعاملت 
بأسلوب تهكمي حيث تداولت صفحات التواصل االجتامعي دعوة 
الحمالت  فرتات  يف  الذمم  رشاء  يف  الضالعة  السياسية  لألحزاب 
االنتخابية إىل القيام بحمالت لتوزيع مواد التعقيم ومواد التنظيف 
السخرية من  التونيس يف  الشعبي  املخيال  التهكم قوة  ويفرس هذا 

أغلب األحزاب التي اختفت يف ظل أزمة كورونا .
لكن هذا االختفاء ال يعني أنها غائبة متاما من املشهد فاألحزاب التي 
لها ارتباط بعديد الجمعيات الخريية واملدنية متارس أدوارا غري معلنة 
تنسيق  مقاييس ودون  وتوزيعها دون  املساعدات  بعض  تجميع  يف 
العاجلة  املهام  الدولة ملثل هذه  التي سخرتها  الرسمية  الهياكل  مع 

واإلنسانية.

وعي  عن  التحريض  يف  خطورة  األحزاب  بعض  تدخالت  وتكتيس 
بأنه  ايهامها  يقع  التي  االجتامعية  الفئات  لبعض  وعي   غري  وعن 
تم تسجيلها يف قامئات اسمية وتم تسليم تلك القامئات لألخصائيني 
االجتامعيني وحني يتم توزيع املساعدات عرب مختلف اآلليات ويتضح 
الفنية  الهياكل  ضد  سخطها  ستوجه  مدرجة  غري  أنها  الفئات  لتلك 

بالخط األمامي وباألساس األخصائيني االجتامعيني.
تتعلق  املناطق  ببعض  النوع  هذا  من  مامرسات  تسجيل  تم  وقد 
نفس  ميارسون  بالربملان  نواب  بعض  او  األحزاب  بعض  مبمثيل 
جملة  لتجار  فردية  حاالت  تسجيل  تم  كام  أحزابهم  لفائدة  الدور 
الغذائية  املواد  ويحتكرون  يضاربون  معلنة  سياسية  انتامءات  لهم 
ويحولون األزمة إىل فرصة، ورغم محدودية هذه املامرسات باعتبار 
أن القامئات االسمية املعنية مبختلف اإلجراءات يتم اعداد جزء منها 
بيانات والجزء اآلخر  واخضاعها للتقاطعات واغلبها مسجل بقواعد 
مثل املهنيني الحرفيني والعامل ممن توقف نشاط مؤسساتهم خالل 
هذه األزمة سيعتمدون البوابة اإللكرتونية للنفاذ للخدمات الخاصة 

بهم  ويبقى مجال .
بهذه  مثل  يف  تورطوا  ممن  الربملان  ونواب  باألحزاب  حري  وكان 
الصحية  التوعية  جهود  إلسناد  طاقاتهم  يسّخروا  ان  املامرسات 
واإلشعار  العام  الصحي  الحجر  مقتضيات  احرتام  عىل  واملساعدة 
االحتكار  جرائم  يف  والضالعني  الحرجة  االجتامعية  الوضعيات  حول 
جهود  إضعاف  دون  االجراءات  ملختلف  النقدي  دورهم  ومامرسة 

التعبئة الصحية واالجتامعية.

دروس مستخلصة  
يف الوقت الذي يواصل فيه القطاع الصحي التعبئة وخطط الطوارئ 
أننا  عىل  املتخصصة  الدوائر  تأكيد  ظل  ويف  كورونا  وباء  ملحارصة 
الصحي يف  قطاعنا  قدرات  وأن  للعدوى  األفقي  االنتشار  مرحلة  يف 
سيناريو  أي  مواجهة  عىل  تقدر  لن  والتجهيزات  باإلمكانيات  عالقة 
البؤس  من  حالة  كورنا  فريوس  أزمة  كشفت  الوباء،  النتشار  كاريث 
االجتامعي ألغلب رشائح املجتمع واعادت للواجهة مطالب جوهرية 
أولها الدولة االجتامعية ومناعة القطاع العمومي يف مجاالت الصحة 
سقطت  األزمة  هذه  ومع  والنقل  والتعليم  والغذاء  أوىل  بدرجة 
الذرائع حول األزمة االقتصادية وكتلة األجور ونقص الحوكمة وكرثة 
تردد  كانت  املتعاقبة  الحكومات  العمل ألن  ثقافة  املطلبية وغياب 
لهذا  تفقرييه  سياسات  األعمى يف  انخراطها  لتربير  الوصفات   هذه 
الشعب تعتمد عىل إهامل القطاعات األساسية وقد اكتشف العامل 
امتالك  يف  ليست  العربة  ان  والفقرية  النامية  وبدوله  الكربى  بقواه 
بل  مزيف  اجتامعي  ورفاه  صناعية  وأقامر  ضخمة  حربية  أساطيل 
العربة يف توفري ما يحتاجه االنسان لتأمني صحة جيدة وحياة متوازنة 
هذه  من  يعزز  وسقايف  ومعريف  تكنولوجي  ورصيد  سليم  وغذاء 
الخدمات لفائدة املجتمع ومن الروح االنسانية والتضامنية الضامنة 

لتامسكه ورقيه .
الخدمة  مهنة  ورواد  االجتامعيون  األخصائيون  ناضل  ولطاملا 
االجتامعية عرب العامل من أجل هذه املضامني وقيم ومبادئ الحرية 
يف  اليوم  نجدهم  بفضلها  التي  والتضامن   والدميقراطية  والعدالة 
طليعة هياكل الخط األمامي التي تحاول تخفيف أعباء هذه األزمة 
ونقص  الوقاية  ووسائل  العمل  ووسائل  البرشية  املوارد  نقص  رغم 
التدريب التخصيص حول معايري التدخل االجتامعي يف زمن األزمات 
والدعوة ملحة لكل املهتمني مبهنة الخدمة االجتامعية إلطالق مسار 
الخطط  ووضع  الكابوس  هذا  نهاية  إثر  العرب  واستخالص  التقييم 
املطلوبة  النجاعة  لتحقيق  وبالربامج  املهنية  باملامرسة  لالرتقاء 
مظاهر  سيام  وال  املجتمع  يف  بشدة  املطروحة  املشكالت  كل  تجاه 
الفقر  التفكك ومقاومة  التكيف االجتامعي وحامية األرس من  سوء 
التجارب  ونرش  املجتمع  تنظيم  يف  واملساهمة  اجتامعية  مبقاربات 

املهنية والبحوث التي من شأنها أن تعزز من هذا الدور.

شاكر الساملي
أخصايئ اجتامعي مستشار

COVID/19 فريوس كورونا
يفرض خطة طوارئ صحية وأخرى اجتماعية يف أوضاع معقدة

الحدث الحدث
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* بقلم: األستاذة فاتن الوساليت 

تابعت وأتابع ككّل املاليني يف العامل انتشار فريوس كورونا 
-وإن  العامل  واستقرار  بهدوء  وباء مستجّدا عصف  بوصفه 
كان هدوءا نسبيّا-، غري أنّني أعتقد أّن حياتنا مل تخل يوما 
حارضة  دوما  وأنّها  صدورنا  عىل  تجثم  التي  األوبئة  من 
حضورا صاخبا يف حياتنا، فهناك القلوب املوبوءة والعقول 
والثقافة والسياسة املوبوءة. وجميعها يستهدفنا من قريب 

أو من بعيد.

القلوب الموبوءة
والحسد...  وبالبغضاء  بالحقد  املوبوءة  القلوب  هي  كثرية 
قلوب اجتاحها الحقد ودّمر كّل إنسانيّتها... فّجر فيها شالّال 
من الكراهية وتركها مسرتخية عىل ربوة الالّإنسانيّة ال يشء 
يشّدها اىل هذا الزمن األجوف غري كرهها لآلخرين... قلوب 
ال تلتقط قطعة أمل وال تتغّذى بالحب... الحّب، ذلك القادر 
عىل تنقية مستنقعات الّدنيا بأكملها... إنّه مطّهر لألرواح، 
ميكنه أن يُطيح بكل األحقاد والكراهية ليؤّسس بديال عنها 
شعورا جميال هو التسامح وقبول اآلخر مهام باعدت بيننا 
سلميّا  ترصيفا  االختالف  فُنرصّف  االختالفات  أو  الثقافات 

يجّنبنا الخالف.
الحب وحده كفيل بجعل املشاعر أكرث نبال والعالقات أكرث 
رصانة مبا يكفل سلميّة املجتمع بالتايل تطويره نحو األكرث 
نفعا واألرفع أخالقا... ماّم ينهض بالقلوب يف اتجاه التسامح 

والتآلف بعيدا عن التّنابُذ.
التسامح  تحقيق  أمام  عائق  باألحقاد  املوبوءة  القلوب  إّن 
معارك  نحو  محموم  سباق  يف  أصحابها  تقود  التي  فهي 
اجتامعية وفكريّة وسياسيّة وعالئقيّة نحن يف غنى عنها...

يكون مختلفا وفريدا  أن  الغري يف  أن نعرتف بحق  فيكفي 
وأن نُتيح ألنفسنا إمكانية التعلم من هذا املختلف. فننأى 
بأنفسنا عن تخشيب معرفة اآلخر واالمتناع عن اذكاء منازع 
الخالف معه التي تجعل العالقات اإلنسانية ُمشيّأة تتحّول 

إىل مثبّط يُعرقل تقدم املجتمع البرشّي.
أنسنة  لعدم  املوبوءة، هذه، هي رحم خصب  القلوب  إّن 

العالقات البرشيّة.

العقول الموبوءة
والجهوية  والطائفية  والتعصب  بالتطرف  املزدحمة  تلك 
أو  للفئات  الالّمرّبر  االنحياز  والقبليّة... عقول عفنة دنّسها 
تشّق  أن  ال ميكنها  لألفكار... عقول  أو  للجهات  أو  لألشياء 
أداء  تعجز عن  أفضل... عقول  نحو مستقبل  بثبات  دربها 
هي  بل  يجب...  كام  العرفانيّة  االبستمولوجية  وظيفتها 
اىل  يشّدها  ما  وتد  الوراء...  إىل  ومستمّر  فظيع  نكوص  يف 
فقدت  مهرتئة  بثقافة  وُملّغم  اآلخر  هو  موبوء  موروث 

صوابها وفقدت عقلها أو عقالنيّتها.
مستجّدات  مع  بجّدية  تتفاعل  أن  ميكنها  ال  العقول  هذه 
العرص وهي عقول مراهقة فاقدة لرُشدها ال تحسن التفاعل 
ومتطلّبات  العرص  طاولة  عىل  مطروح  هو  ما  مع  الجّدي 

املجتمع.
تعرف  وال  اسمها...  لتستحّق  كافيا  وعيا  متتلك  ال  عقول 
الرّتف الفكرّي وال الفلسفّي... ال تناضل ألجل تثبيت فكرة 
أو تصحيح مسار أو توجيه الحارض نحو مستقبل أجمل... 
قضاياه  وعن  اإلنسان  عن  دفاعا  املعارك  تخوض  ال  عقول 
»الالّ«... وال  تتزّوج  »النعم« وال  تُطلّق  الحارقة... عقول ال 
سائد  هو  ماّم  تنُفر  ال  عقول  تركلها...  وال  الرجعية  تالحق 
وتقبله بكّل انبطاحيّة وتخاذل... وال ترّمم ما تصّدع من فكر 
اإلنسان وال تشّق طريقها للنضال ألجل العقالنيّة وال تُكلّف 

نفسها مشقة البحث عن الحقائق.
القاتل لكن ما من أحد يُحيص  الوباء الحقيقّي...  هذا هو 
قتاله وضحاياه الذين هم باملاليني يف العامل ويف عاملنا العريب 
بالتحديد. وهذا مكمن الداء ولّب الكارثة وجوهرها.وبذلك 
اىل  أساء  من  أّول  عقوال هي  -مجازا-  املُساّمة  تكون هذه 
الجهل  براثن  من  تنقذهم  أن  يُفرتض  والتي  الناس  بعض 
وتُحّصنهم  وحياتهم  فكرهم  مناهج  لهم  وتخّط  والعدمية 
ضّد كل أشكال الُغنوص والعقل املستقيل وتقوم بحفريّات 
البائسة إىل أفكار تنتمي  الوقائع  معرفيّة من أجل تحويل 
ما  وإلنقاذ  الحارض  يف  للتوظيف  قابلة  العقالنية  دائرة  إىل 

يجب إنقاذه.
كم نحن يف حاجة أكيدة إىل عقول متدفّقة بال عوائق تنزع 
متعها  املبادرة  بحق  تتمتّع  غفلتهم،  من  العرب  إيقاظ  إىل 

الذي تعيش فيه وتُشعل الّنار يف كّل عقل عاطل عن العمل 
إشارات  تُطيع  ال  عقول  بائس...  أحمق،  غبّي،  مستقيل، 
وجودها  حّق  وتنتزع  وتتجاوزها  منها  تسخر  بل  املرور 
وتنتيش بانتصاراتها دون أن تهتّم أو تحزن إذا ُوصفت بأنّها 
مارقة أو ملعونة أو فضيحة أو ُمخّربة فذلك أفضل بكثري 

من أن تُنعت بأنها خرساء بلهاء جامدة ومستكينة.
إّن أهمية العقل تكمن يف كونه ميّكن اإلنسان من أن يتحّول 
اىل  ينحرف  أن  دون  يكون  أن  يجب  ما  إىل  عليه  هو  ماّم 
التعّصب أو يفتقر إىل املوضوعيّة والرصانة والهدوء والصدق 

والتميّز واالندفاع.

الثقافة الموبوءة
يف  مقعدا  له  واتّخذ  ركنا  لنفسه  أثّث  الوباء  كل  الوباء، 
مجرد  وليس  البيت  صاحب  صار  حتى  العربية،  ثقافتنا 
ضيف. فثقافتنا العربية موبوءة هي األخرى، مل تزل تعترب 
ركبة املرأة عورة، وصوتها إذ يعلو عورة، وكعبها العايل عورة، 
امرأة  وىّل  مجتمعا  وأّن  القبيلة  ذكور  غرائز  يثري  وشعرها 
لتحكمه لن يعرف لّذة النجاح واملجد... مغمضا عينيه عن 

نجاحات نساء يف دول أجنبية فُّضلن عىل آالف الرجال.
الذي تعيش فيه  العربية تعاين اغرتابا يف مجتمعها  فاملرأة 
وهي مضطهدة يف بيئتها، إذ يسعى كثريون إىل إغراقها يف 
الثقافة العربية تصلح فقط للطبخ  التعتيم، فهي يف عمق 

أن  حّقها  من  وليس  الزوج  وطاعة  واإلنجاب  والكنس 
املجتمع  لفكر هذا  مخالف  فكر  أو  ثقافة  بسامء  تستظّل 
الذكوري الذي يرضب عليها حصارا ويحتكر دورها يف األدوار 
الّنور يف وجهها ويكتم صوتها كام  التقليدية ويغلق نوافذ 

يُكتم صوت العصفور املذبوح.
الرّدة  سكاكني  ذبحتها  التي  العربية  املرأة  محنة  تلك هي 
والجهل والسامجة واإلرصار عىل تحويلها اىل مجرّد وليمة 
فوق الرسير. إنّها ثقافة غري مكتملة الوعي، ألنها تُغيّب دور 
املرأة الحقيقّي فمثال يف تونس تحتل الفتيات املراتب األوىل 
يف االمتحانات واملناظرات الوطنية ونسبة مهّمة من النساء 
عامالت يف الوظيفة العمومية ثم ال نجدها تتقلّد مناصب 
عليا فظّل دورها ضئيال محتشام عىل مستوى سيايس ألنها 
تراجع  يف  ساهم  ماّم  االنتخابية  القامئات  رأس  عن  تغيب 

متثيليّتها الربملانية يف آخر انتخابات عرفتها البالد.
لهذا  تقتنص  ال  يك  لحضورها  ومربمج  مقصود  تغييب  إنّه 
توابل  أو  ديكور  مجرد  املرأة  فكأّن  تضيئه،  شمسا  الوطن 
للحياة..  ما  نكهة  هناك  لتكون  العريب  املجتمع  يف  تحرض 
عقل  يخىش  العريب  الرجل  أّن  ذلك  بارد  سطحّي  حضور 
قبيح  موروث  لكّل  الرافضة  املتمرّدة  الحرّة  املثقفة  املرأة 
الغبيّة  الحمقاء  املرأة  تلك  يُفّضل  سمج وتتعاىل عليه فهو 
رؤى  وبال  أهداف،  أو  عقل  بال  تكون  التي  التافهة  البلهاء 
أو  الرتكية  امرأة سقف ثقافتها املسلسالت  أو طموحات... 
العربية، وأقىص طموحها أن تُعّد أكلة تحظى برضا زوجها.

دينيّا–  املتطرف  –وخاصة  العريب  وطننا  يف  الرجل  مازال 
ميقت املرأة الحرّة وينعتها بأقذع

النعوت فهي عاهرة وساقطة ومنحطة إال أمهاتهم فالجّنة 
تحت أقدامهّن. وهي نظرة دونيّة مل تستطع الثقافة العربية 
أن تتخلّص منها إذ دخلت هذه املجتمعات العرص الحديث 
بامتالك األجهزة التكنولوجية الحديثة )األنرتنات، الهواتف 
الطائرات،  الفخمة،  املنازل  الفاخرة،  السيارات  الذكية، 
واملالبس  العطور  االجتامعي،  التواصل  وسائل  الباخرات، 
العاملية...( لكّنها حملت معها نُوقها وبعريها وحملت معها 
ذاكرتها،  رفوف  يف  به  واحتفظت  والتخلّف  الجهل  غبار 
وبؤسها. وتطرّفها  تكلّسها  عىل  حافظت  مجتمعات  فهي 

لذلك تظّل هذه الثقافة أبعد ما يكون عن التطّور والنضج 
العقل  بتحّرر  والتحّرر واالبداع فكّل ذلك مرهون  واالقالع 
الشعوب به  الذي يقاس تطور  املرأة  العريب وبتطّور واقع 

باعتبارها لبنة من لبنات املجتمع وخاصة األرسة.
الرصاع  من  نوع  وقع  عىل  تعيش  والتزال  عاشت  ثقافتنا 
الحاد بني ما هو ماضوّي وما هو حارض، بني النقل والعقل 
الحقيقة رصاع مرير ال يخلو من صدإ منعها من  وهو يف 
للعامل ولألشياء وللقضايا اإلنسانية،  رؤية جديدة ومتطّورة 
التطّور  ومع  الرّاهن  واقعها  مع  االنسجام  من  منعها  كام 
التكنولوجي والسوسيولوجي واالبستمولوجي وااليديولوجي 
فظلّت ثقافة ذات خطاب ناشز مل تنشغل بآليّات التحديث 
اىل  والرجوع  الرتاجع  بأوهام  انشغلت  ما  بقدر  والتطوير 
بعضهم  رؤوس  كادت  حتى  الوراء  اىل  وااللتفات  الخلف 
أن تنفصل عن أجسادهم وذلك اعتقادا منهم بأّن الحلول 
يحملها األمس ال اليوم. بالتايل هذه ثقافة مشلولة ومعوقة 

مل تستطع أن تاُلحق قطار عرصها.
وفق  ومامرسة  فكرا  بالتحيني  تعرتف  مل  ثقافة  وهي 

الفكر  ثورة  تفاعل مع  إليه ويف  ننتمي  الذي  العرص  إيقاع 
آليات  تحيني  عن  عجزت  ثقافة  والعلم...  والتكنولوجيا 
أنّها  والغريب  باإلعدام  نفسها  عىل  فحكمت  تفكريها 
مازالت تُكابر وتّدعي أنّها حيّة وبألف خري وهي التي دّب 
املوت يف أوصالها منذ زمن وُخّربت من الداخل وعليها أن 
تطّور  نتيجة  هي  مهّمة  أخرى  بثقافات  وتعرتف  تتواضع 

العقل البرشّي.
إنّها ثقافة نُكوصيّة متخاذلة دّمرتنا جميعا وجعلت سقف 
ومحاولة  عقولنا  عن  دفاعا  مقاومتها  يف  ينحرص  أحالمنا 
للهروب من هذا الوباء وتجنيب أبنائنا تداعياته لعّل أجياال 

الحقة أو حارضة تنجو من سيّئاتها.
فعلينا اليوَم أن نعرتف بأنّنا نحتاج إىل نقاش هادئ وحوار 
وتركيبها.  ثقافتنا  بلورة  إعادة  طريق  يف  بنا  مييض  رصني 
ندعم حضورها  أن  نريد  لكّننا  متجّذرة  ثقافة  أنّها  صحيح 
نقيّة  تظّل  أن  عىل  ونساعدها  تأصيلها  يف  لُنسهم  الجديد 
ومزدهرة ال تكتفي باألّويل فيها وبالبدايات بل تفتح ذراعيها 
لتهّب عليها مختلف رياح الثقافات األخرى... رياح التجديد 

واالنفتاح والعوملة التي جعلت العامل قرية.
نحتاج إىل أن نتعلّم كثريا من التواضع ونعرتف بأّن ثقافات 
أخرى جديرة باالهتامم...فثقافتنا تحتاج اىل مراجعة وإعادة 
بناء من الداخل ومن ذاكرتها عن طريق العمليّات اإلدراكية 
كّل  استدعاء  ميكن  كام  االستبصار.  طريق  وعن  التأّمليّة 
بعضها  إعدام  من  للتمّكن  بينها  فيام  والفصل  متناقضاتها 

واإلطاحة به لتحقيق ازدهار اإلنسان.
نريد ثقافة تقتل سلطان الرتاث األبله وتُجّوفه، ثقافة تطيح 
برقاب الثوابت وتهدمها يف عملية تخريب حيوّي ومقّدس 
وهّدام لكّنها عملية يجب أالّ تكون فوضويّة بل ذات قانون 
التخاريف  كّل  وتنسف  اليّسء  وتسحق  للجيّد  تُؤّصل  حّر 

التي رافقتنا عقودا وكبّلت خطواتنا عصورا.

السياسة الموبوءة
عن  بعيد  غري  عدوانية  نزعة  عىل  السيايّس  الوباء  تأّسس 
وباء الثقافة والقلوب... وهذه العدوانية رشّعت لنفسها كل 
شخصية  أو  سيايس  حزب  انتصار  لتأكيد  والوسائل  الطرق 
يقّل  ال  قذر  وباء  سياسيّني...  عىل حساب خصوم  سياسية 
األنانية  التي حلّلتها سابقا... طغت فيه  قذارة عن األوبئة 
وخيانة الناخب وأخفقت بسببه األطياف السياسية وفشلت 
وقع  الذين  الناخبني  ماليني  تجاه  صادقة  تكون  أن  يف 
التي  االقرتاع  صناديق  إىل  وتوجيهها  أصواتهم  عىل  الّسطو 
ال تزال يف مجتمعاتنا العربية مجرد خدعة وأكذوبة ومجرّد 
ومعارك  حروب  تنتظرها  الحقيقة  يف  هي  لشعوب  إلهاء 
االنتخابية،  والشفافيّة  الدميقراطية  حرب  من  رشاسة  أشّد 

شعوب مل تتذّوق حالوة النرص يف قضاياها اليومية كالبطالة 
فراحت  والحقوق  والحريات  واملساواة  والفقر  واإلرهاب 
أعناقها ترشئّب لتتطلّع إىل بحر الدميقراطية تريد أن تنهل 
منه وترشب ونسيت بل تناست أّن مياه البحار غري صالحة 
أرضنا  عن  غريٌب  نباٌت  مامرسًة  الدميقراطية  وأّن  للرشب. 
ويجب تخصيب األرض قبل زرعها فيها لتنمو وتزهر وتثمر. 
التونيس والعريب ورمبا اإلنساين عموما،  فالسياسة يف عاملنا 
أو  بفالن  اإلطاحة  ثناياه مرشوع  بني  مبثوث  موبوء  فضاء 
الصالح  خدمة  ألجل  ال  السلطة  اىل  الوصول  ألجل  فالن 
العام. وهذه حقيقة مريرة ميكن ألّي مواطن مهام بلغت 
درجة جهله وأّميته السياسية أو يُقّر بها. فقد عرّت تجربة 
الدميقراطية يف تونس كّل مثالب السياسيّني وأسقطت عن 
عوراتهم -السياسية طبعا- كّل رداء. ولعّل أصدق مثال عن 
بشاعة السياسة والسياسيّني يف وطني عملية اغتيال طيّب 
الذكر شكري بلعيد ومحمد الرباهمي اللّذين دفعا حياتهام 
البيئة  لطّخت  عملية  وهي  وصدقهام  فكرهام  لنقاوة  مثنا 
السياسية يف تونس ولّوثتها السيّام أن االغتيال السيايس ليس 

تقليدا تونسيا.
يف  خصومه  بعض  يُسقط   أن  البسيط  املواطن  واستطاع 
معركة الدميقراطية من دون سالح غري سالح العقل والوعي 
-وإن كان األمر مقصورا عىل عدد قليل من املواطنني الذين 
املرحلة-  الوعي تستلزمه  بقدر من  يتسلّحوا  أن  استطاعوا 
صاحب  العضوي  املثقف  وظيفة  هي  الحقيقة  يف  وهذه 
العقل الناهض املستنفر القادر واملستعّد لخوض كل املعارك 
الفكرية... معارك الخالص من كل خونة السلطة والسياسة 
وتغيري أو قيادة الجامعة نحو التغيري وتوعيتهم بقضاياهم 
التي أوجدوها لإللهاء  الزائفة  الحقيقيّة بعيدا عن القضايا 
ليُطعم  يتلّقفها من يشاء  املواطن لقمة سائغة  يك اليكون 
بها نهمه وجشعه السيايس عىل حساب وطن يعاين داخليا 
بكّل  للخارج  بكّل درجاته وأنواعه وتبعية  التخلّف  ويالت 

إرهاصاتها االقتصادية والسياسية ورمبا الفكرية.
ومجمل القول، لعّل من العجب أن نُقّر بأّن الوباء الحقيقّي 
هو يف داخلنا... يف قلوبنا أو ثقافتنا أو سياستنا أو عقولنا 
الخارج  من  عدّوا  ويعتربه  ذلك  إنكار  يف  البعض  ويستمّر 
بالعقاقري  ويُعالج  الباخرات  أو  الطائرات  منت  عىل  يأتينا 
واالخرتاعات... يف حني يبدو لنا جليّا أن الوباء الذي حلّلت 
بل  الجغرافية  الحدود  عرب  إلينا  يدخل  مل  أنواعه،  مختلف 
أن  بنا  واألجدر  وإلينا.  مّنا  فهو  داخلنا  من  كالنمل  تسلّل 
التخلص منه وهو مرشوع محاسبة  اليوم مبرشوع  ننشغل 
بها.  العالقة  واألدران  الشوائب  كّل  من  وتطهريها  الذات 
فبدل أن نبحث عن الخلل يف فريوس »كورونا« وحده علينا 
أن نُحّول أدوات بحثنا أيضا نحو ترصفات الذات ومشاعرها 
عن  لنتعاىل  ومامرساتهم  وسياسيّينا  وأفكارنا  عقولنا  ونحو 
الوضع املُعيب والبئيس واملرتّدي فنمتلك مقّومات الظهور 
ورمبا جرأة املثول أمام املرآة دون أن نخجل من أنفسنا ومن 
أوصال  تدمري  بإمكانه  الذي  الحوار  هرمون  ونُنتج  واقعنا 

األوبئة التي حلّلتها يف مقايل.
تغريت  »كلام  الفرنيس:  املهندس  بوسييه  لوكور  يقول 
الحداثة تغريت الشوارع والطرقات« وأنا أقول: كلام تغريت 
تقدم  كلاّم  األفضل  نحو  وعقولنا  وثقافتنا وسياستنا  قلوبنا 

مجتمعنا.

تلك أوبئتنا... وهذه ظاللها ترتجل الخراب          
الحدث الحدث



الخميس 9 أفريل 2020 - العدد 1585  23الخميس 9 أفريل 2020 - العدد 1585 22

بعد تصاعد الجدل واملشاداة والرفض لدقت موىت فريوس الكورونا بعدد من جهات البالد 
خوفا من خطر العدوى أو لدوافع أخرى غري معلومة اصدرت   الجامعة العامة للبلديني

 والكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات   البارحة بيانا مشرتكا حول موضوع دفن موىت 
فريوس كورونا،  وعرب الطرفان يف هذا البيان عن انشغالهام »مبا آلت اليه االوضاع يف ظل 
الكبري حول  الجدل والغموض  السلطة املركزية وعدم اصدار دليل عميل« بعد  سكوت 
اجراءات دفن املوىت املصابني بفريوس كورونا، مام تسبب يف رفض اجتامعي لدفن هؤالء 
املوىت، وامكانية التسبب يف حاالت عدوى اضافية يف صفوف العملة او مبحيط املقابر يف 

ظل عدم توفر الخربة الالزمة بالبلديات. 

الدكتور  نيكول  شارل  مبستشفى  الترشيح  لطبيب  التلفزي  الترصيح  البيان  استنكر  كام 
منصف حمدون والذي اعتربته الكنفيدرالية التونسية لرؤساء البلديات والجامعة العامة 
للبلدين قد تضمن مغالطات يف قراءة مقتضيات االمر عدد 1326 لسنة 1997، املؤرخ يف 
7 جويلية 1997 واملتعلق بكيفية اعداد القبور وضبط تراتيب الدفن واخراج الرفات او 
الجثث، وقال البيان ان ما قاله الدكتور حمدون بان عملية الدفن تكون وجوبا عن طريق 

مصالح الصحة بالبلديات غري صحيح.
 نرصالدين

من اجل دليل حول إجراءات دفن موتى الكورونا

بىك الوزير كام بىك عدد من قادة العامل 
القاتل  والفريوس  األزمة  مواجهة  يف 
إيطاليا  وزراء  رئيس  بىك  املتخفي 
وكندا عديدون بكوا من أجل الضحايا 
واالموات واملرىض لكننا بكينا من أجل 
االنفالت وحاالت الوعي املرتدية وكأن 
ال  الفريوس  كام  مستجد  الوضع  هذا 
واملواطنة  حالة  الوعي  دام  ما  جديد 
بكت من رضاوة  الشعوب  تلك  حالة، 
إنفالتات  من  بكينا  ولكننا  الفريوس 
الشعبوية  تصنعه  إنفالت  عديدة 
التي ترى يف املوت قدرا طبيعيا وترى 
الفريوس حدثا عابرا ما دام القائد بخري 
وتفقده  وجوالته  صوالته  ومادمت 
بخري.  بغلته  وحتى  موجودا  الرعية 
تغذيه  موازي  اخر  إنفالت  له  يضاف 
يف  ترى  التي  املتطرفة  املرجعيات 

دفن  اليوم  ترفض  التي  النامئة  الطائفة  نفس  لغريهم وألضدادهم وهي  إنتقاما  الفريوس 
املوىت يف مدافنهم ليس خوفا من العدوى ولكن العتقادهم بأن من طاله املرض والفريوس 

كافر زنديق وأن موته هو قمة العدالة لديهم وهو جزائه. 
جميع املسؤولني يف هذه البالد مل يخاطبوا يوما هذا الشعب بل خاطبوا دوما املنفلتني عن 
الدولة واملنظومة والسيستام من مريديهم  متاما مثل ما خاطب املخلوع مستعميل الرصاص 
والقتلة بتلك الكلمة الشهرية »يزي مالكرتوش الحي«  يف إشارة واضحة إىل االنفالت الناجم 
عن مامرسات اعتادتها الجامعة فراحت تطلق الرصاص يف كل حدب وصوب إعتقادا منها 

أنها تخدم النظام واملنظومة وتحميها 
إما  معاريضها  وقتل  نفسها  بحامية 

مبارشة أو بالتمني.
يف  هي  حاالت  من  اليوم  نعيشه  ما   
السياق  عن  غريبة  ليست  األصل 
الجديد  العاملي  والنظام  املستجد 
وااليديولوجية  السياسية  واملحاصصة 
أحيانا  املسجلة  الوعي  حاالت  أن  مبا 
ومهادنة  هدنة  حاالت  إال  ليس 
ينفلت  ما  رسعان  ظرفية  ومخاتلة 
املشاعر  فيها  وتنساب  الوعي  فيها 
واالنحياز،  والتقييامت  والتصنيفات 
السالح  هي  الظرفية  الوعي  حاالت 
مواجهة  يف  للشعبوية  الفتاك  املتلون 
املتطرفة  السياسة  التيارات  متالزمة 
ما  وهو  والعنف  للكراهية  الشاحنة 
والشوارع  األزقة  إىل  الجميع  يدفع 
خارج الدولة واملؤسسات لن يعود مريدو األزقة والشوارع ولن يقبل الشعبيون واملتبنون 
يقبلو  لن  األدلة عىل ذلك كثرية،  التباعد االجتامعي و  بفكرة  التدافع اإلجتامعي  لنظرية 
بذلك ألنهم حريصون وساعون بشكل راسخ ومحموم بأن يبقى الوعي حالة عرضية ممكنة 
متجلية أحيانا يف أشكال مبدعة متاحة للجميع دون أن يدعموا املواطنة  لترتسخ  وتصنع 
الوعي املواطني لذلك تحال أزمة الكورونا إىل الوعي املواطني إجرائيا وعمدا دون أن توفر 

للمواطنة كل سبل التشكل خالل السنوات التي تلت الثورة.
نرصالدين سايس

عودة مرتقبة للنشاط يف دراكسلماير 
املحافظة على جميع مواطن الشغل واتفاق حول البطالة الفنية

طارق السعيدي

التونيس  العام  لالتحاد  التابعة  األساسية  النقابات  متكن   
للشغل واإلدارة يف مجمع داكسلامير لصناعة الكابالت، إىل 
تدريجية  بصفة  النشاط  مواصلة  تامني  ميكن  مهم  اتفاق 
كامل  عىل  املحافظة  مع  الدويل  االقتصادي  الوضع  تراعي 
مواطن الشغل.  ونص االتفاق املميض يوم 06 افريل 2020 
دون  األجر  من  باملائة   75 املؤسسة برصف  تقوم  ان  عىل 
منحة إنتاج بالنسبة للعامل املعنيني بالبطالة الفنية  و70 
باملائة من شهر ماي ورصف تسبقة عىل اجر شهر ماي مع 

تأجيل اقتطاع السلف الداخلية.

حماية مواطن الشغل
للمعادن  العامة  الجامعة  عضو  الرمييل  غسان  األخ  وذكر 
ان االتفاق يعترب حدثا مهام عىل اعتبار انه تضمن نقطتني 
أساسيتني وهام املحافظة عىل استمرارية العمل واملحافظة 
عىل كامل مواطن الشغل. ورشح األخ الرمييل ان االتفاق 

هو  منه  الهدف  ان  مربزا  سليام  اجتامعيا  مناخا  يعكس 
قطاع  تراجع  عن  تنجر  قد  التي  السلبية  اآلثار  استباق 
صناعة السيارات يف العامل. ورشح األخ الرمييل ان االتفاق 
وانتشار  الصحي  الحجر  مرحلة  فقط  ويشمل  خصويص 
جائحة كورونا وقال انه من املنتظر فور  انتهاء هذه األزمة 
وبني  املجمع  بني  املربمة  السابقة  االتفاقيات  إىل  الرجوع 

النقابات األساسية.

جهد ودعم القطاع الخاص
يف  األساسية  النقابات  بدور  الرمييل  غسان  األخ  ونوه   
املضني  الجهد  اىل  مشريا  املهم  االتفاق  هذا  اىل  التوصل 
التليفونية  الندوات  االجتامعات  خالل  من  بدلوه  الذي 
املتواصلة ملدة 06 ايام من اجل التوصل اىل صياغة االتفاق. 
كام شكر إدارة املجمع عىل التعامل االيجايب وهو ما مكن 
من صياغة اتفاق يخدم جميع األطراف. وأشار األخ غسان 

صعب  السيارات  صناعة  قطاع  يف  الوضع  ان  إىل  الرمييل 
األزمة  بعد  عرفها  التي  تلك  من  أعمق  أزمة  يشهد  وقد 
تبقى  للقارات  العابرة  الرشكات  ان  املالية يف 2008. وقال 
حني  يف  حلول  إيجاد  وميكنها  الوضع  مسايرة  عىل  قادرة 
التونسية واملؤسسات الصغرى واملتوسطة  امن املؤسسات 
قد تعجز أمام األزمة املرتتبة عن جائحة كورونا. ودعا األخ 
الرمييل الحكومة اىل رضورة دعم القطاع الخاص يف تونس 
من  املعادن  قطاع  يف  العاملة  للمؤسسات  العون  وتقديم 
االقتصاد  إنقاذ  بهدف  وذلك  اإلفالس  من  إنقاذها  اجل 

وإنقاذ مواطن الشغل   

مع تواصل إجالء التونسيين العالقين 

نقابة املضيفني واملضيفات ترفع التحدي 
مختلف  يف  التونسيني  من  العالقني  إجالء  التونسية  الجوية  الخطوط  تواصل 
أصقاع العامل وقد قبلت نقابة املضيفني واملضيفات هذا التحدي الوطني من 
أجل إعادة التونسيني والتونسيات إىل أرض الوطن ومل تتخلف عن توفري كل 
سبل الراحة رغم خطورة املهمة وتحديات العدوى باملرض القاتل، برنامج إجالء 
التونسيات والتونسيني العالقني مل يكن له أن ينجح دون تضحيات فرق العمل 
عىل منت الطائرات من مضيفات ومضيفني الذين هبوا للواجب رغم هشاشة 
الوضع يف البداية ونقص وسائل الحامية أمام فريوس بخطورة »الكورونا« وأمام 
عائدين إىل الوطن دون ان يدركوا انهم قد يكونون مصابني بالفريوس. تتواصل 
رحالء االجالء العادة التونسيات والتونسيني إىل أرضهم يف مهمة سيادية بإمتياز.

املضيفني  لنقابة  العام  الكاتب  الرشميطي  مروان  باالخ  لقائنا  خالل  ومن 
واملضيفات بالخطوط الجوية التونسية أكد لنا ان النقابة أعدت برنامج عملها 
مبارشة إثر إعالن سلطة اإلرشاف عن رحالت اإلجالء للتونسيني وذلك بالنظر إىل 
نبل مهمة إجالء التونسيات والتونسيني  العالقني يف عديد دول العامل وأضاف 
العام  اإلتحاد  التى دأبت عليها صلب  املسؤولية  بروح  النقابة  اميانا من  بأنه 
التونيس للشغل وخصوصا يف عالقة بدعم الجهود واملبادرات الوطنية والحرص 
عىل إنجاحها فقد تابعت النقابة األساسية ملضيفي ومضيفات بقاعدة تونس 
األعوان  ولتحفيز  الوطنية  املهمة  لهذه  لإلستعداد  وإلتقت مبنظوريها  املسألة 
وقد  ومستلزماتها  الحامية  وسائل  نقص  رغم  املعنوية  روحهم  من  والرفع 
نجحت النقابة االساسية بالتفاف منظوريها حولها نجحت يف رفع إستعدادت 
تنامي  الهام خصوصا بعد  التحدي  املضيفني واملضيفات من أجل إنجاح هذا 

رصخات العالقني يف عديد الدول والقارات مبا فيها الدول االفريقية.
النقابة االساسية مل تكتف مبوقع املحفز والدافع املعنوي وإمنا بادرت بتحمل 
مدينة  اجالء من  رحلة  أعضائها  يف  من  أربعة  املسؤولية من خالل مشاركة 
مرسيليا متحدية يف ذلك كل املخاطر التى ميكن أن تهدد سالمة طاقمها وموجهة 
يف اآلن نفسه رسالة تحفيز وتشجيع إىل منظوريها يك يحذو حذوها وينخرطو 
يف هذا الواجب الوطني.  هذه البادرة والرسالة تلقاها منظورو النقابة االساسية 
للمضيفني واملضيفات بكل ايجابيه وانخرطوا فيها تلقائيا متحدين كل الظروف 
واملخاطر لتتاىل تباعا الرحالت الواحدة تلو األخرى وهي ما تزال متواصلة إىل 
حد اآلن وذلك إستجابة لنداء الواجب حيث ينتظر ان تربمج خالل هذه األيام 

رحالت إجالء من وإىل العديد من الدول األفريقية واألوروبية يف برمجة خاصة قد تتضمن عديد املحطات واملطار للعودة بالتونسيني العالقني، االستعدادات متواصلة من النقابة االساسية 
بالتنسيق مع كافة منظوريها يف إطار اإللتزام بواجبها الوطني يف هذا الظرف الدقيق وإنسجاما مع ثوابت اإلتحاد العام التونيس للشغل ودوره الوطني وترجمة ملقولة الزعيم النقايب والوطني 

الخالد الذكر فرحات حشاد »احبك يا شعب«
نرصالدين سايس 

حاالت الوعي و وضع املواطنة 
الحدث الحدث
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* طارق السعيدي
القناة  بث  القادمة  األيام  خالل  ينطلق  ان  املنتظر  من 
مختلف  يف  دروسا  ستنقل  التي  التعليمية  الوطنية 
فعل  ردود  القناة  هذه  إحداث  أثار  وقد  املستويات. 
التكافؤ  مبدإ  رضب  من  الخشية  بني  تراوحت  متفاوتة 
عىل  قادر  تربويا  بديال  باعتبارها  االستحسان  إىل  وصوال 
املتعلم  بني  الصلة  عالقة  عىل  بآخر  أو  بشكل  املحافظة 
عىل  املتدخلة  األطراف  مختلف  أجمعت  وقد  والتعليم. 
اعتبار أن الدروس املقدمة عرب وسائط التعلم عن بعد ال 
ميكن لها تعويض الدروس الحضورية وال ميكن اعتامدها 

مواضيع لالمتحان.

الدرس  يعوض  ال  بعد  عن  التعليم 
الحضوري

تلفزة  فكرة  طرح  ان  الشمنقي  الدين  نور  األخ  وذكر 
السيد  جمعت  التي  األوىل  الجلسة  خالل  تم  تعليمية 
باألطراف  الوزارة  وكوادر  الحامدي  محمد  الرتبية  وزير 
االجتامعية يف قطاع الرتبية من اجل وضع خطة وتصور 
الفكرة جاءت  ان  الشمنقي  األخ  بُعد. وذكر  للتعلم عن 
ببادرة من السيد الوزير وقد استحسنتها األطراف الحارضة. 
وبني ان الجميع اعترب ان الفكرة مهمة ورضورية خاصة 
أنها تحقق نجاحا يف عدد من البلدان العربية. ورشح األخ 
األسايس  التعليم  ملتفقدي  العامة  الجامعة  ان  الشمنقي 
تدعم الفكرة بل وتدعو إىل إحداث عدة قنوات تعليمية 
من  وتحميهم  تقيهم  ألبنائنا  بدائل  تقدم  ان  شأنها  من 
سطوة القنوات التلفيزية األخرى عرب تقديم بديل اتصايل 
واضحة.  وبأهداف  مدروس  وفكري  معريف  فيه مضمون 
التلفزية ستمكن من  القناة  ان  العام  الكاتب  وقال األخ 
يف  اختصت  ما  إذا  خاصة  الرتبوية  املؤسسة  جهد  دعم 
إمكانية  وعن  املحددة.  واالختصاصات  املسائل  بعض 
تعويض الدرس الحضوري من خالل القناة التعليمية أكد 
آنفا،  املذكورة  الجلسة  خالل  تم  انه  العام  الكاتب  األخ 
التأكيد عىل ان القناة التعليمية او بقية وسائط التعلم عن 
بُعد ال ميكن لها ان تعّوض بأي حال من األحوال الدرس 
الحضوري وهو ما يعني ان كل ما يتلقاه التلميذ من هذه 
القنوات والوسائط لن يكون ضمن عملية التقييم وذلك 
حفاظا عىل مبدإ التكافؤ بني التالميذ فضال عن األسباب 
البيداغوجية املرتبطة بالدرس الحضوري. ورشح ان القناة 
وهي  املدرسة  دعم  يف  مهمة  الوسائط  وبقية  الرتبوية 
إطار  بالتعليم واملدرسة يف  املتعلم  مهمة من اجل ربط 

املحافظة عىل صلته باملعرفة. 

ربط التلميذ بالمدرسة
وجود  إعالمي  ترصيح  يف  اليعقويب  لسعد  األخ  وذكر 

نتيجة عدم وضوح  يف ترصيحات  األمر  بداية  خالف يف 
للتعليم  العامة  الجامعة  اتخذت  ولذلك  الرتبية  وزارة 
الرافض  املوقف  ذلك  ان  ورشح  الرافض  موقف  الثانوي 
التي  التونسية  العائلة  الجامعة بوضع  نتيجة معرفة  هو 
متابعة  عىل  قادرة  غري  جعلها  ما  وهو  الفقر  من  تعاين 
الدروس عن بعد. ونتيجة لذلك فإن اعتامد آليات التعلم 
عن بُعد الستكامل الربنامج سيرضب مبدأ تكافؤ الفرص. 
ورشح األخ الكاتب العام انه وبعد موقف الرفض نتيجة 
األمور  توضيح  تم  الوزارة،  الحاصل يف ترصيحات  اللبس 
مثل  بعد  عن  التعلم  وسائط  اعتامد  عىل  االتفاق  وتم 
التفلزة التعليمية واالنرتنات ولكن دون اعتبارها إلزامية 
القانون  ان  منها  موانع  لعدة  وذلك  للربنامج  تكملة  او 
عدم  ومنها  للتقييم  بعد  عن  الدراسة  باعتامد  يسمح  ال 
املس بتكافؤ الفرص. وقال األخ لسعد اليعقويب ان األمر 
ارتباط  مواصلة  هو  عىل  التعلم  عىل  االعتامد  يف  الجيد 
التلميذ باملدرسة وقال ان الحجر الصحي وعدم الذهاب 
الجامعة  ان  وبنّي  بيداغوجية.  قطيعة  ميثل  املدرسة  إىل 
ترحب بجميع املبادرات الفردية والجامعية لتقديم الدعم 
املحافظة  اجل  التواصل من  وربطه عرب وسائط  للتلميذ 

عىل ذلك الرابط املهم بني التلميذ واملدرسة.
  

رأي وزارة التربية
ويذكر ان فكرة قناة تعليمية إضافة اىل وسائط متعددة 
بُعد قد طرحت جلسة عمل يوم 19 مارس  للتعلم عن 
ُخصصت  الحامدي  محمد  الرتبية  وزير  بإرشاف   2020
الدراسيّة  السنة  إلنجاح  السيناريوهات  كل  لتدارس 
املحتملة  التطّورات  ضوء  عىل  الوطنية  واالمتحانات 
بالغ  يف  جاء  ما  وفق  املستجد،  الكورونا  فريوس  النتشار 
العامة  الجامعة  عن  ممثلني  الجلسة  وقد حرض  الوزارة. 
اإلعدادي  التّعليم  متفقدي  ونقابة  الثانوي  للتّعليم 
والثانوي ونقابة متفقدي املدارس االبتّدائية ونقابة التّعليم 
االبتدايئ وبحضور عدد من إطارات الوزارة. وكان السيد 

محمد الحامدي وزير الرتبية قد عرب عن موقف الوزارة 
التي تهدف إىل إبقاء الصلة  الرتبوية  الوطنية  القناة  من 
بني املتعلمني والتّعليم بهدف الحفاظ عىل نسق التّعليم 
الوزير خالل جلسة  وأكد  التّعليمية.  املكتسبات  وجودة 
19 مارس عىل رضورة احرتام مبدإ تكافؤ الفرص واإلنصاف 
يف وضع التصّورات والسيناريوهات املمكنة واستغالل كل 
الوسائط السمعيّة البرصيّة والرقميّة والورقيّة مؤكًدا أنها 
ال تعدُّ بديال عن الدروس التي يتلقاها التلميذ يف القسم، 

وال ميتحن التالميذ فيها.

تواصل الدروس في التعليم العالي 
بني  االتفاق   2020 مارس   25 يوم  تّم  آخر  صعيد  وعىل 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي من ناحية والجامعة 
العامة للتعليم العايل من ناحية أخرى عىل مبدإ العودة 
الحضورية  االمتحانات  واعتامد  الحضوري  التعليم  إىل 
ولو كان ذلك بصفة متأّخرة خالل شهر جوان أو جويلية 
ويأيت  الصحي.  والحجر  الجوالن  منع  حظر  رفع  إثر 
الجامعي  الصّحي  بالحجر  التقيّد  أجل  من  االتفاق  هذا 
عىل  املحافظة  أجل  من  والتجمع،  الجوالن  منع  وبحظر 
الجامعية، كام يجسد سعي  سالمة كافة مكّونات األرسة 
والحرص عىل  البيضاء  السنة  االبتعاد فرضية  اىل  الجميع 
إنهاء السنة الجامعية وإنجاحها، محافظة عىل مصداقية 

وجودة الشهادات العلمية. 
التواصل  إمكانية  عىل  الجلسة  نفس  خالل  االتفاق  كام 
البيداغوجي بني األستاذ وطلبته باعتامد الربيد اإللكرتوين 
املتوفرة  الرقمية  واألرضية  االجتامعي  التواصل  وشبكة 
بالجامعة االفرتاضية وببقية الجامعات ضامنا لالستمرارية 
البيداغوجية، وهو تواصل ال يعّوض بأي حال من األحوال 
التدريس الحضوري. ويأيت رفض التعلم عند بُعد كبديل 
للتعليم الحضوري من منطلق احرتام مبدإ تكافؤ الفرص 
التعليم  إمكانات  محدودية  إىل  ونظرا  الطلبة،  كافة  بني 

عن بُعد.

إحداث قناة تلفزية تعليمية:

خطوة يف االتجاه الصحيح

الحدث


