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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  

بعد مجهودات مضنية من مكتب جامعة السياحة وبتدخل من االمين العام: 

امضاء اتفاق ايجابي  بشأن أجرة شهر أفريل لعمال الفنادق يحفظ كرامتهم 

هل صار مجلس النواب عبءا 
إضافيا يف مواجهة الكورونا؟

األدب في زمن الكورونا:

هل أصاب 
الوباء اإلبداع؟

في حوار للنسيان:

باسم التضامن الحكومي 
والحرب على »كورونا« الفخفاخ 

يتبنى »صفقة الكمامات«
وإقاالت العمد والمعتمدين تفضح تواطؤ 

المسؤولين مع شبكات االحتكار

بعد حوار رئيس الحكومة:

يتحوّل  أن  اليجب  املوجّه  الحجر 
إىل فتح البالد على آفة الوباء

أعوان الصوناد:
الجنود املنسيون

يف الحرب على الكورونا

صفقة الكمامات »املشبوهة«:
خرق القانون ثابت، تضارب املصالح مؤكد..
وشبهة الفساد واملحاباة يفصل فيهما القضاء

 الصفقة باطلة قانونيا وحسن النية ال يبرر ما حصل

بيـان المكتب التنفيذي
أجور العمال ليست منّة 

وعدم احرتام االتفاقيات ضرب 
ملصداقية التفاوض
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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الحدثنقابة

رمضانكم مربوك
مبناسبة شهر رمضان الكريم تتقدم هياكل االتحاد العام التونيس للشغل 

وأرسة جريدة الشعب عىل رأسها األمني العام نور الدين الطبويب إىل الشعب 

التونيس كافًة واىل قراء الجريدة بأحر التهاين وأطيب األمنيات.

وكل سنة وتونس بخري تنعم باالزدهار وتشق مسريتها بالنجاح والتوفيق.

للشغل  التونيس  العام  االتحاد  بني  االتّفاق  إمضاء   2020 أفريل   14 يوم  تّم 
وزارة  مبشاركة  التقليدية  والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونيس  واالتحاد 
لشهر  الخاص  القطاع  عّمل  أجور  كامل  بخالص  يقيض  االجتمعية  الشؤون 
أفريل وتتوّل وزارة الشؤون االجتمعية دفع 200 د عىل أن تتكّفل املؤّسسة 
أو  االتّفاق  قبل  سواء  املؤّسسات  بعض  بادرت  وقد  األجر.  بباقي  املشّغلة 
بعده بخالص أجور العّمل كاملة حتّى قبل الحصول عىل املنحة االستثنائية 
املخّصصة من قبل الحكومة، إالّ أنّنا فوجئنا بتأويالت خاطئة ومنتهكة لالتّفاق 
اتّحاد األعراف مستندة يف ذلك إل املرسوم عدد 4 الصادر عن  صادرة عن 
رئيس الحكومة والذي مل تسترش فيه األطراف االجتمعية، ويهّمنا يف االتحاد 

العام التونيس للشغل أن نوّضح اآليت:
1- إّن أجور العّمل حّق وليست مّنة وال هبة وهي مستوجبة بحكم العالقات 
يأيت  إذ  العّميل  الجانب  عن  صادرا  يكن  مل  األنشطة  توقيف  وإّن  الشغلية، 
لرئييس  البالد وبقرار دستوري  به  متّر  الذي  االستثنايئ  الوبايئ  الظرف  نتيجة 

الدولة والحكومة.
وعي  عن  ينّم  طوعي  مسؤول  اتّفاق  هو   2020 أفريل   14 اتفاق  إّن   -2
االتحادين بدقّة الظرف االجتمعي لعّمل القطاع الخاص وهو يأيت استجابة 
لالستحقاقات االجتمعية للمؤسّسة تجاه منظوريها، إضافة إل أنّه وليد عالقة 

حوار تاريخية بني الطرفني.
3- إّن اتّفاق 14 أفريل 2020 واضح وال يحتمل التأويل ويقيض برصف األجور 
أو  قرضا  أو  سلفة  االستحقاق  هذا  باملرّة  يعترب  ومل  أعاله  املبنّي  النحو  عىل 
تطبيقه  وجب  وعليه  اإلضافية،  الساعات  أو  السنوية  العطلة  عىل  تسبقة 

حرفيّا وسداد أجور العّمل كم تضّمنها االتّفاق.
الحوار  احرتام  باالتفاقيّات هو داللة عىل  وااللتزام  التعّهدات  احرتام  إّن   -4
االجتمعي وعىل الوعي برضورة تجاوز محنة الجائحة الوبائية بأقّل الخسائر 
االقتصادية واالجتمعية وحرص عىل االستقرار االجتمعي وتعبري عن التضامن 
رضب  هو  إّنا  االتّفاقات  بهذه  إخالل  أّي  وإّن  الوباء،  مجابهة  يف  الوطني 
لتوتّر  تعميق  أيضا  وهو  الوطنية  املسؤولية  عن  وتخّل  التفاوض  ملصداقية 
املناخات االجتمعية وتأجيج للغضب الشعبي يف ظّل تخيّل بعض من أرباب 
البالد. وإنّنا  الوطني واستقالتهم من أداء واجبهم تجاه  العمل عن واجبهم 
نحّذر من أّي تجاوز ملضمون اتّفاق 14 أفريل 2020 ومن املساس بحقوق 
كافّة  وندعو  ذلك،  ملنع  الرضورية  القرارات  اتّخاذ  عن  نتواىن  ولن  العّمل 

الهياكل النقابية إل الحرص عىل متابعة ذلك.
5- نطالب أصحاب النزل ووكاالت األسفار باإلرساع بعقد اتّفاق مع الجامعة 
العاّمة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية وضمن 

أجور العّمل وحقوقهم.
* األمني العام
نورالدين الطبويب

بيـان المكتب التنفيذي

أجور العمال ليست منّة وعدم 
احرتام االتفاقيات لضرب 

مصداقية التفاوض 
* خليفة شوشان

خلّف الحوار األخري الذي أجراه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مساء االحد 
19 أفريل 2020 يف بث مبارش مشرتك بني القناة الوطنية وقناة حنبعل وأجراه 
مستجدات  وتناول  مفتاح  سمح  والزميلة  امليساوي  ناجح  الزميل  من  كّل 
جدال  أثار  البالد  يف  واالجتمعيّة  واالقتصاديّة  والسياسيّة  الصحيّة  األوضاع 
واسعا يف صفوف القوى السياسية ومنظمت املجتمع املدين ولدى الرأي العام 
عموما، إذ اختلفت التقييمت حوله من حيث الشكل االتصايل الذي اعتمده 
القضايا  وخاصة  إليها  التطرّق  تّم  التي  واملضامني  الصحافيني  الزميلني  وأداء 
أو  الكرام  املرور عليها مرور  تّم  والتي  التونيس  الشارع  التي تشغل  الحارقة 
إل سياسة  البعض عودة  اعتربه  ما  نهائيا يف  تغييبها  أو  وتهميشها  اجتزاؤها 

التعتيم.
الحوار  خلّفها  التي  العام  الرضا  وحالة  والتنويه  االيجايب  التقييم  عىل خالف 
املشرتك السابق الذي اجراء يوم 02 أفريل 2020 مع الزميلة زينة الخمريي 
التونيس،  القناة الوطنية وقناة الحوار  البلومي وبثته كل من  والزميل حمزة 
التونسيات  انتظارات  وخيّب  واسعة  انتقادات  خلّف  االخري  الحوار  فإن 

والتونسيني شكال ومضمونا.

السرّ وراء إصرار الفخفاخ على الحوارات بدَل الخطابات
الصحافيني  والزميلني  الحكومة  رئيس  من  كّل  تقاسم  الشكل  حيث  من 
االنتقادات، فقد تساءل عديد املراقبني واملحللني السياسيني عن االسباب التي 
دفعت الياس الفخفاخ إل االرصار عىل اعتمد هذا الشكل االتصايل السيايس 
القائم عىل الحوارات املبارشة بدَل التوجه بخطاب أو كلمة تخاطب التونسيني 
مبارشة ودون وسائط، وفّس بعضهم ذلك بضعفه يف الخطاب املبارش وارتباكه 
لذلك نصح باختيار شكل اتصايل يناسبه ويضمن له التميز بحكم طالق لسانه 
وانسيابيته وتلقائيته خالل املحاورة، لكن مساوئ هذا األسلوب االتصايل أنه 
قد يجعل صاحبه ينساق يف الحديث ويف التفاصيل ويفشل يف توفري املعلومة 
امليسة دون تكلف للجمهور املتلقي املتمثل يف ماليني التونسيني الذي تابعوا 
فيها مع  يأيت  التي  االستثنائية  الوضعية  ال  بالنظر  الحوار بشكل خاص  هذا 
تصاعد حالة القلق الشعبي بالنظر إل طول فرتة الحجر الصحي العام وغموض 
الوضع الصّحي وتدهور االوضاع االقتصادية واالجتمعية وتراجع الثقة بسبب 
تسّمم املناخ العام وتواتر األخبار عن »قضايا فساد« تزكم االنوف تورط فيها 
عديد املسؤولني من عمد ومعتمدين ورؤساء بلديات ونواب شعب وصوال ال 

ُوالة ووزراء وعن تدخالت سياسيني الطالق رساح محتكرين ومهربني.

مفتاح والميساوي وحالة االنسحاق اإلعالمي أمام الفخفاخ
العادة  مناسبة  أخرى  مرة  مثّل  فقد  للزميلني،  الصحفي  باألداء  عالقة  أما يف 
طرح االشكال القديم الجديد حول قدرة الصحافيني التونسيني عىل النجاح يف 
محاورة املسؤولني السياسيني مبا يستجيب النتظارات الرأي العام ومواجتهم 
باألسئلة الحارقة واملحرجة التي تشغله واالنتهاء بتوفري املعلومة التي تشفي 
الغليل دون مجاملة أو ترّدد أو خوف. لكن عىل خالف متيّز الزميلني الخمريي 
امليساوي  وناجح  مفتاح  سمح  حضور  كان  السابق  الحوار  يف  والبلومي 
واالجتمعية  االقتصادية  واملحاور  القضايا  تعدد  رغم  ومشتتا  وضعيفا  باهتا 
والسياسية التي ميكن الخوض فيها وتنوع الزوايا االعالمية التي ميكن االنطالق 
تنتظر  التي  امللّحة  وأسئلتهم  التونسيني  وانتظارات  أشواق  وباألخّص  منها 
إجابات. األمر الذي حّول الحوار إل ما يشبه »رجع صدى« أو »املونولوغ« 
ظهر فيه الفخفاخ منذ الدقائق االول مسيطرا كمن »يغّني ويرّد عىل جناحه« 

كم يقول املثل التونيس. 
الزمالة  واجب  يقتضيها  التي  املجامالت  عن  وبعيدا  وضوحا  أكرث  ولنكون 
الصحفية، فإن الزميلن مل يكونا يف املوعد، وكانا غائبني رغم الحضور الجسدي 
أرادها  التي  االتصالية  العملية  لنجاح  »الوسيطني«  دور  يتعّد  مل  ودورهم 
االعالمي«  »االنسحاق  حالة  لألسف  التونيس.  الشعب  مع  الحكومة  رئيس 
التي  ايضا  الزميلني والهيمنة واالخضاع والتقزيم  التي ظهرت عىل  والتصاغر 
عملية  مجرّد  ال  حولته  الحوار  عىل  االول  الدقائق  منذ  الفخفاخ  مارسها 
ما  ال  الحوار وحولته  أبطلت حيوية  »تلميع صورة« و»بروباغندا سياسيّة« 
لعل  بل  الحكومة«.  لرئيس  سياسية  »توجيهات  أو  املبارش  الخطاب  يشبه 
السياسيّة  والرعونة  السلطوي  التطاوس  لحظات  بعض  يف  يرتدد  مل  الفخفاخ 
يف تقريع الزميل ناجح امليساوي عن سؤال مل يتوقعه أو اعتربه خارج وضعيّة 
اإلذعان والخضوع الصحفي، بالعودة ال بعض القوالب والعبارات السلطوية 

البائسة من قبيل »الصيد يف املاء العكر« دون أن يواجه برّد من الزميلني مبا 
يشفي الغليل الصحفي وانتصارا لحرية الرأي والتعبري والنقد واعتصار األجوبة 
وزاريّة  فساد  بشبهات  تتعلق  بقضايا  عالقة  يف  خاصة  املسؤولني  أفواه  من 
الطاقات للمجهود الوطني للتوقي من جائحة  يف زمن يفرتض أن توجه كّل 
كورونا التي عصفت باالرواح وباالرباح واستنزفت آالف املليارات من أموال 

املجموعة الوطنية وعمقت أزمة البالد والعباد.

ال جديد في الحوار
قرارات سرّبها الوزراء ومعلومات متداولة منذ اسبوع

التي  االسئلة  من  الكثري  عن  عموما  يُجب  مل  فإنه  الحوار  مبضامني  عالقة  يف 
واالسرتاتيجيات  الوبايئ  الوضع  بتطور  عالقة  يف  سواء  التونسيني  بال  تشغل 
الوضع  بتقييم  املتوسط والبعيد أو يف عالقة  الحكومية ملواجهته عىل املدى 
الجوالن،  العام وحظر  الصحي  الحجر  بعد شهر من  واالجتمعي  االقتصادي 
وتحديد التوجهات الحكومية املستقبليّة ملعالجته والتوقي من جائحة الكساد 
واالنهيار االقتصادي التي ستتسبّب يف إغالق العرشات من املؤسسات الخاصة 
سيضاعف  مم  العمل  من  اآلالف  وتسيح  العمومية  املؤسسات  وإفالس 
ببعض  التذكري  عىل  الحديث  واقترص  بطبيعتها.  املرتفعة  البطالة  نسب  من 
القرارات غري الواضحة التي سبق تسيبها من ِقبَِل بعض الوزراء واملعلومات 
يف  واملتمثلة  االعالم  وسائل  من  العديد  يف  عنها  اإلعالن  التي سبقت  العامة 
الدخول  العام بأسبوعني ال يوم 03 ماي 2020،  الحجر الصحي  التمديد يف 
يف الحجر الصّحي املوجه بداية من 04 ماس 2020 وفق جملة من املعايري 
واملعطيات، الوصول ال اجراء 1000 تحليل يوميا، االعالم بدفعات وأقساط 
جديدة من املساعدات االجتمعية بداية من شهر ماي، التوضيح أننا »مازلنا 
يف فرتة املد التضامني ومل ندخل مرحلة التضحيات التي ستأيت الحقا«، التذكري 
بتشديد العقوبات عىل املحتكرين وبأنه ال مجال لسنة بيضاء وبقرار اجراء 

االمتحانات الوطنيّة.  

تبرير الفساد باسم الحرب على كورونا
العام  الراي  تشغل  التي  االسئلة  من  الكثري  عن  االجابة  عدم  من  األخطر 
التونيس أو توضيحها اتخاذ خطاب الفخفاخ منحى سلطويا متربّما ومتضايقا 
من مجرد االشارة الباهتة والخجولة من املحاورين إل بعض الضعف واالرتباك 
الذي شاب أداء الحكومة وبعض وزرائها واعتمده منطقا تربيريا فّجا ومستفزا 
يسعى ال التربير والتهوين من خطورة بعض القضايا التي تعلقت بشبهات 
فساد تورط فيها مسؤولني محليني وجهويني وخاصة الفضيحة املتمثلة يف ما 
ُسّمي »بصفقة الكممات« التي تورطت فيها الحكومة ومجلس نواب الشعب 
ممثلني يف وزير الصناعة صالح بن يوسف والنائب وعضو لجنة اإلصالح اإلداري 

والحْوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مبجلس نواب الشعب جالل الزيايت. إذ 
اعترب الفخفاخ الجدل الحاصل مجرد »عبث يصدر عن أشخاص إما يصطادون 
الدولة«. رّد بائس صدم  العكر أو ال يعرفون كيفية عمل مؤسسات  املاء  يف 
الرأي العام وتسبب يف ردود فعل مستنكرة من الكثري من األحزاب السياسية 
وقوى املجتمع املدين والشخصيات الوطنية وعىل شبكات التواصل االجتمعي 
الفساد باسم الحرب عىل  اتهام رئيس الحكومة »بالتغطية عىل  وصلت حد 
الكورونا« ودفاعا عن فريقه الحكومي، ومحاولة تكميم األفواه بتوجيه االتهام 
املجاين للجميع »بسوء النية والجهل«. تهمة تجعلنا نتوجه لرئيس الحكومة 
بسؤال هل تشمل تهمة سوء النية والصيد يف املاء العكر والجهل اإلداري كل 
من رئيس لجنة االصالح االداري والحوْكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مبجلس 
نواب الشعب النائب عن حركة الشعب الحزب املشاركة يف االئتالف الحكومي 
بدر الدين القمودي الذي أكد أن صفقة الكممات مخالفة للقانون وسيتّم 
البحث فيها يف اجتمع مع وزير الصناعة، ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة 
االمني  عبّو  محمد  الفساد  ومكافحة  والحوْكمة  العمومية  بالوظيفة  املكلف 
كلّف  الذي  الحكومي  االئتالف  يف  الرشيك  الدميقراطي  التيار  لحزب  العام 
مهمة  بإجراء  العمومية  املصاريف  ملراقبة  العامة  للهيئة  تابعا  رقابيا  فريقا 
طالبت  التي  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  وأخريا  املوضوع  حول  رقابية 
رشوط  كراس  إعداد  شبهة  يف  رقايب  تدقيق  بإجراء  الحكومة  رئيس  بدورها 
موجه واستغالل معلومة ممتازة وتضارب مصالح يف صفقة الكممات الواقية 
املعدة لالستعمل غري الطبّي ال جانب تقدمها بشكاية لدى وكيل الجمهورية 
مبحكمة تونس ضد عصابة احتكار القمش يف عالقة بصفقة 32 مليون كممة 

واملتداخلة مع نفس القضية؟ 

عمد ومعتمدين وواّلة تطاردهم تهم االحتكار والفساد
قضيّة ثانية ال تقّل خطورة عن »صفقة الكممات« تّم تغييبها يف الحوار تتعلّق 
بالحرب التي تشّنها وزارة التجارة عىل املحتكرين واملضاربني واملهربني للسلع 
االساسية ال دول الجوار والتي أطاحت باملئات من »أثرياء الكورونا« يف كافة 
جهات البالد، والذين أثبتت التحقيقات االولية مع بعضهم تورط العديد من 
من  السياسية  والقيادات  والنواب  والبلدين  والجهويني  املحليني  املسؤولني 
رساحهم  إلطالق  والتدخل  بالتغطية  أو  بالرشاكة  معهم  السياسية  األحزاب 
االعالم  وسائل  من  العديد  كانت  الحوار  مع  فبالتزامن  عنهم.  التخفيف  أو 
إقالة  عن  أخبار  تتداول  االجتمعي  التواصل  وشبكات  االلكرتونية  واملواقع 
وزارة الداخلية العرشات من العمد واملعتمدين بسبب التقصري والتهاون يف 
أداء الواجب يف حني تتحدث تقارير صادرة الهيئات الفرعية ملكافحة الفساد 
بعديد الواليات عن شكايات موثقة بشهادات وأدلة تؤكد تورط العديد منهم 
مبلغ  بدفع  ومطالبتهم  الحال  وضعاف  الفقراء  ابتزاز  مثل  فساد  قضايا  يف 
مايل مقابل حصولهم عىل بيانات وشهادات يف الحالة االجتمعية متكنهم من 
البعض  استغالل  جانب  إل  الحكومة،  اقرتها  التي  املساعدات  عىل  الحصول 
صفتهم الحتكار مادة السميد املدعم والفارينة املدعمة وبيعها بأسعار مشطّة 
أو تهريبها ال القطر الجزائري بالتنسيق مع مهربني وبيعها بأسعار مضاعفة. 

المحتكرين  لصالح  تتدخل  الحكومي  االئتالف  من  قيادات 
ولمنخرطيها

العمد واملعتمدين بل تجاوزها ال  تجاوزات املسوؤلني مل تتوقف يف حدود 
الوالّة إذ كشفت معتمدة زرمدين املقالة منذ يومني هندة الحرايب عن تورط 
وايل املنستري يف الكثري من التجاوزات والعديد من ملفات الفساد، ووصلت 
ال القيادات املحلية والجهوية واملركزية لألحزاب االئتالف الحاكم إذ كشف 
الفايسبوك  عىل  الرسمية  صفحته  عىل  تدوينة  يف  الخرضاوي  منجي  الزميل 
العبيدي  محرزيّة  النواب  مجلس  يف  والنائب  النهضة  حركة  يف  القيادية  أن 
اتصلت به اثر نرشه تدوينة ذكر فيها »التحقيق مع عون مراقبة يف منطقة 
أمن قرمبالية رفض تدخل السيدة محرزية العبيدي لفائدة محتكر يف والية 
نابل« وأكدت أنها تدخلت لفائدة أحد التجار  يكّنى »ولد كبورة« وطلبت 
»التخفيف عنه وعدم تدمريه« وحاولت التهوين والتبسيط من الجرم الذي 
ارتكبه. كم تداولت صفحات فايسبوكية يف فوشانة »من أجل فوشانة أخرى 
باإلقالة  لتهديدات  زوينخ  عفيف  فوشانة  معتمد  تعرّض  عن  خربا  ممكنة« 
من ِقبَِل رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحريي ووايل بنعروس ورئيس 
بلدية فوشانة املنتمي إل حركة النهضة بسبب رفضه القبول بتعليمت حركة 

النهضة يف متكينها من توزيع إعانات لصالح منخرطيها. 

في حوار للنسيان:

باسم التضامن الحكومي والحرب على »كورونا« الفخفاخ يتبنى »صفقة الكمامات«
وإقاالت العمد والمعتمدين تفضح تواطؤ المسؤولين مع شبكات االحتكار

حمدا على السالمة
املساعد  العام  األمني  عمرية  منعم  األخ  يتمثل 
املسؤول عن الوظيفة العمومية للشفاء ويقيض فرتة 
نقاهة مبنزله حسب توصيات األطباء، وهو يتوجه 
واإلطارات  والنقابيني  النقابيات  كل  إل  بالشكر 
النقابية واألصدقاء عىل تعاطفهم معه وانشغالهم 

عىل صحته، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية.

التونسية  الجامعة  بني  اتفاقية  توقيع  تم 
والصناعات  للسياحة  العامة  والجامعة  للنزل 
التقليدية واملتعلقة تقيض برصف أجور شهر 
القطاع  يف  العاملني  لفائدة  الجاري  أفريل 

الفندقي .
امس  انعقدت  عمل  جلسة  خالل  ذلك  كان 
الوزير  بارشاف  السياحة  وزارة  مبقر  االربعاء 
فهمي  السيد  وبحضور  التومي  عيل  محمد 
الهيئة  ورئيسة  الوزارة  ديوان  رئيس  الحويك 
العامة لتفقد الشغل ونزاعات العمل السيدة 
االدارة  بتسيري  واملكلف  اسمعيل  بن  حياة 
الجمعية  واملفاوضة  الشغل  لترشيع  العامة 
من  تركب  نقايب  ووفد  جهة  من  واالجور، 
املساعد  العام  االمني  سعد  كمل  االخ 
واالخ  الداخيل  النظام  قسم  عن  املسؤول 
العامة  للجامعة  العام  الكاتب  التبيني  صابر 
سامي  واالخ  التقليدية  والصناعات  لسياحة 
السيدين  جانب  ال  الجامعة  عضو  الرياحي 
خالد الفخفاخ رئيس الجامعة التونسية للنزل 

وسليم الدميايس عضو الجامعة.
هذا اللقاء خصص للنظر يف خالص اجور عمل 
باالجراءات  املعنيني  السياحية  النزل  قطاع 
االستثنائية والظرفية املنصوص عليها باملرسوم 
لسنة   164 عدد  واالمر   2020 لسنة   4 عدد 
2020 املتعلقان مبرافقة املؤسسات واالحاطة 

بأجراءها.
وقد تم االتفاق عىل رصف 200 دينار بعنوان 
املساعدة االستثنائية الظرفية ترُصف من قبل 

اجرة  من  من  باملائة   65 وخالص  الحكومة 
يوما  يعادل أجرة 17  أي ما  الفعلية،  العامل 
فعليا من طرف املؤسسة املشّغلة مع مراعاة 
لسنة   4 عدد  املرسوم  من   9 الفصل  احكام 

.2020
طرفا التفاوض اتفقا ان ما ورد يف هذا االتفاق 
عنه  النزول  ميكن  ال  لذي  االدىن  الحد  يُعترب 
عند ابرام اتفاقات ثنائية خاصة عىل مستوى 

املؤسسة.
يُشار، ال ان تطبيق هذا االتفاق يُراعى فيه 
احكام املرسوم عدد 2 لسنة 2020 واملرسوم 
عدد  الحكومي  واالمر   2020 لسنة   4 عدد 

164 لسنة 2020.
واعترب االخ كمل سعد عضو املركزية النقابية 
هذا االتفاق ميثل الحد األدىن بهدف املحافظة 
عىل اليد العاملة يف قطاع السياحة يف انتظار 

القرارات املستقبلية لهذا القطاع الهش.
العام  الكاتب  التبيني  صابر  االخ  ووصف 
بااليجايب  االتفاق  للسياحة  العامة  للجامعة 
الدقيق  الظرف  هدا  يف  خاصة  جدا، 
السياحة جرّاء  الذي يعشيه قطاع  والعصيب 
لجريدة  ترصيح  يف  وقال   ،19 كوفيد  فريوس 
»الشعب« : » هو اتفاق جاء ليحفظ كرامة 
عمل الفنادق وتوصلنا اليه بعد مجهود مضن 
العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  به  قام 

وبعد تدخل من قبل االمني العام«.
 جدير بالذكر، انه من املنتظر انعقاد جلسة 
مبقر   2020 أفريل   23 الخميس  اليوم  عمل 
و  العامة  الجامعة  بني  السياحة   وزارة 
الجامعة التونسية لوكاالت االسفار حول أجرة 

شهر أفريل بخصوص أعوان وكاالت االسفار.
صربي الزغيدي

بعد مجهودات مضنية من مكتب جامعة السياحة وبتدخل من االمين العام: 

امضاء اتفاق ايجابي  بشأن أجرة شهر أفريل لعمال الفنادق 
يحفظ كرامتهم 
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الحدث الحدث

* طارق السعيدي     

للحجر  التدريجي  الرفع  حول  املاضية  القليلة  االيام  خالل  كرث 
ان  بعد  املواطنني  صحة  عىل  وانعكاساتها  ودوافعه  الصحي 
الصحي  الحجر  سياسة  اعتمد  نيتها  التونسية  الحكومة  أعلنت 
املوجه بعد 04 ماي. ويعدو مرّد الجدل إل ان هناك جزءا من 
التونسيني يعتربون ان الحذر رضوري وان عىل الحكومة حمية 
التحرك  الحكومة  عىل  ان  البعض  يرى  ما  يف  التونسيني  أرواح 
وبني حمية  دعاة  بني  املركزي  الخالف  ليكون  االقتصاد،  إلنقاذ 

األرواح والساعني ال حمية األرباح.

عدم االرتباك 
قد يكون مناسبا، التذكري بأن الحكومة التونسية اتخذت خيارا 
مبكرا باعتمد اسرتاتيجية االستباق واالحتواء قصد تقليص عدد 
هذه  آتت  وقد  انتشاره.  رسعة  وتخفض  بالفريوس  اإلصابات 
ما  وهو  الكثرية،  النقائص  رغم  كبري  حّد  إل  أكلها  االسرتاتيجية 
هذا  وميثل  والوفيات.  لإلصابات  نسبيا  الضعيف  العدد  يفس 
النجاح منجزا مهّم ومكسبا مثينا يجعل من محاولة الرتاجع عنه 
ناجحة؟  تغيري خطة عمل  الحكومة  تريد  فلمذا  تساؤل.  محل 
عىل  سالمتها  أثبتت  التي  االسرتاتيجيات  تغيري  إل  الدافع  وما 
السيد رئيس  يقل  امل  املحددة؟  األهداف  األقل من وجهة نظر 
حساب  عىل  التونسيني  حمية  اختارت  تونس  ان  الحكومة 
الوراء من اجل  العودة خطوتني إل  الدافع وراء  االقتصاد؟ فم 
إعادة النقاش حول موضوع اعتقدنا انه محسوم لدى الحكومة؟ 
ثم أال يعترب سعي الحكومة إل تغيري خطتها يف منتصف الطريق 
نوعا من االرتباك غري املطلوب الذي قد يؤدي إل فقدان جميع 
أم تحقيق األرباح؟ ولذلك  الغايات سواء كانت حمية األرواح 
ومن منطلق وجوب تجنب االرتباك فإنه قد يكون من األصّح 
مواصلة العمل بنفس املنهج وتجنب االرتباك واالنتقال من خطة 

ال خطة.

معوّقات
والحقيقة أن األمر ال يتوقف عند مسألة الثبات عىل االسرتاتيجية 
بل إن هناك معّوقات حقيقة قد تجول دون تنفيذ الرفع التدريجي 
املوجه.  الصحي  الحجر  الحكومة  أسمته  ما  او  الصحي  للحجر 
ويتمثل املعّوق األول هو ضعف رشوط الصحة والسالمة املهنية 
يف املؤسسات بشكل عام. وتشري التقديرات ال ان أكرث من 80 
باملائة من مجموع املؤسسات االقتصادية ال تحرتم رشوط الصحة 
والسالمة املهنية بشكل تام أو أنها ال تستثمر فيها بشكل دائم. 
وتجدر اإلشارة إل ان املؤسسات الكربى واملهيكلة نقابيا تعرف 
املهنية  والسالمة  الصحة  رشوط  يف  املريح  االستقرار  من  نوعا 
عىل  النقايب  الطرف  وحرص  االجتمعي  التحاور  نتيجة  وذلك 
توفري رشوط الحمية فضال عن استعداد األعراف ال االستثمر 
ناتج  الصحة والسالمة  الباب. ومقابل ذلك فان رشوط  يف هذا 
الرغبة  ناحية وعن غياب  املخاطر من  الوعي بجدية  عن عدم 
يف االستثمر يف صحة العمل وسالمة املؤسسة التي تبدو لبعض 
األعراف كلفة إضافية يجب توفريها. وانطالقا من ضعف رشوط 
أنفسهم  العمل  يجد  التوقع  فانه من  املهنية  والسالمة  الصحة 
وهو  للعدوى  عرضة  ليصبحوا  ضمنات  بال  عمل  ظروف  أمام 
أما  الفريوس.  انتشار  مستوى  كارثية يف  نتائج  إل  يؤدي  قد  ما 

املعّوق الثاين فيتمثل يف ضعف البنية التحتية التونسية والضعف 
التونسيني  أن  يعني  ما  وهو  النقل  مجال  يف  الكبري  اللوجستي 
سيكونون خالل كل تنقالتهم عرضة للعدوى نتيجة ضعف البنية 

التحتية للنقل وهو خطر ال ميكن التغافل عنه.
 

الوعي وحده غير كاف
واضافة ال كل ما سبق فإن تعامل بعض التونسيني مع الحجر 
مع  التعامل  يف  الخربة  يف  كبريا  نقصا  اثبت  قد  العام  الصحي 
أمام  الكثيفة  التجمعات  بالدنا  شهدت  إذ  الظروف  هذه  مثل 
فضال  السميد  بيع  رشكات  وأمام  واملعتمديات  الربيد  مكاتب 
التنزه  للتسوق والخروج وحتى  عن حفاظهم عىل نسق عادي 
وممرسة الرياضة الجمعية. وقد يكون قرار رفع الحجر مدخال 
الرقابة  من  مزيدا  ذلك  يستوجب ضّد  ما  االستهتار وهو  ملزيد 
ذلك  كل  يتطلب  وقد  االمر.  لزم  ان  القانون  وانفاذ  والتوعوية 
ومن  والصحية  االقتصادية  الرقابة  مصالح  من  مضاعفا  جهدا 
قوات األمن والجيش وهي هياكل ومؤسسات مرهقة فعال مبهام 

تطبيق الحجر الصحي وتفعيل القانون. 

منظمات دولية تحذر
وعىل صعيد دويل حيث تسعى الكثري من الحكومات ال إقرار 
رفع الحجر الصحي من اجل استعادة نسق النشاط االقتصادي 
املتحدة  الواليات  ليربالية مثل  لسياسات  املتبنية  البلدان  ومتثل 
األمريكية يف مقدمة الدول الداعية إل رفع الحجر ويبدو واضحا 
ان اليمني املتطرف الشعبوي يف تلك الدول قد متكن من التقدم 
بعض الخطوات عىل حساب العقالنية والطرح االجتمعي. وكانت 
منظمة العمل الدولية قد قدمت توجيهات للحكومات، ووضعت 
السياسات  او أهداف  العمل  ان متثل محاور  اربع ركائز يجب 

الحكومية. وتضمنت املحاور، دعم الرشكات والوظائف وحمية 
الدخل، وتحفيز االقتصاد وخلق فرص العمل، وحمية العاملني 
يف مكان العمل، وخاصة اعتمد الحوار االجتمعي بني الحكومة 
املحاور  هذه  ومتثل  الحلول.  إليجاد  العمل  وأصحاب  والعمل 
العمل وفقها مع  الحكومة  التي يجب عىل  العريضة  الخطوط 
جهتها  ومن  خصوصياتها.  وفق  للبلدان  األولوية  تحديد  ترك 
رفع  قرار  من  الحذر  برضورة  العاملية  الصحة  منظمة  أوصت 
الحجر معتربة انه يجب ان يكون تدريجا ومدروسا. ويف خطابه 
يوم 17 افريل 2020، قال »تيدروس أدهانوم غيربيسوس« مدير 
املأكوالت  أسواق  عىل  تعليقه  يف  العاملية  الصحة  منظمة  عام 
الطازجة ان هذه األسواق مصدر مهم  لألطعمة قليلة التكلفة 
وملعيشة ماليني األشخاص حول العامل. غري أنها تعاين من ضعف 
التنظيم والعناية يف العديد من األماكن. وقال ان موقف املنظمة 
هو أنه إذا ُسمح بإعادة فتح أسواق املأكوالت الطازجة فينبغي 
أن يتم ذلك وفقاً لرشط االلتزام الصارم مبعايري النظافة والسالمة 
موقفا حذرا  تتخذ  العاملية  الصحة  منظمة  ان  ويبدو  الغذائية. 
من رفع الحجر الصحي وهو ما قد يفس هجوم دونالد ترامب 
رئيس الواليات املتحدة األمريكية عىل قيادة املنظمة وانتقادها 
العودة  فإن  االمر  كان  وأيا  الفريوس.  مسألة  من  ملواقفها 
يوجد  وال  منه  مفروغ  امر  الحياة  وال  النشاط  ال  التدريجية 
عاقل عىل هذه االرض، يدعو ال خمول والكسل فعىل االنسانية 
ان تعمل وان تنتج غري ان املشكل يكمن يف تحديد املعيار الذي 
ميكننا من اتخاذ قرار رفع الحجر. فهذا املعيار ال يجب أن يكون 
ماديا خاضعا لجشع أصحاب راس املال بل ملعايري علمية قامئة 
عىل محارصة انتشار الفريوس واحتوائه حتى نحمي االرواح يف 

انتظار اكتشاف اللقاح. 

أن  اعتقدوا  املتابعني  من  كثري 

قد  الشعب  نواب  صالحيات مجلس 

تقلصت او عىل االلق تراجعت منذ 

الحكومة  لرئيس  التفويض  وقع  ان 

بإصدار مراسيم استثنائية يف مواجهة 

الكورونة، لكن الذي يحدث فعال  ان 

املجلس بدأ يتحّول ال عامل معطّل 

بها رئيس  التي فّوض  املراسيم  لهذه 

ال  يذهب  من  هناك  بل  الحكومة، 

أبعد من ذلك ويرى ان نوابا قريبني 

من رئيس املجلس يعتربون أن رئيس 

بالحكم  يستفرد  ان  يريد  الحكومة 

وان مهمتهم تعطيله وثنيه عن ذلك 

من خالل ايجاد كل الذرائع املمكنة 

لجعل مواجهة الكورونة متّر فقط عرب 

الربملان، ولتنصيب أنفسهم يف طليعة 

القوات التي تحارب هذه الجائحة.

التونيس ال يسمحان  والدستور  السيايس  النظام  أن   صحيح 

كان  ومهم  السيايس  انتمؤها  او  نوعها  كان  مهم  لحكومة 

كم  تحكم  االيدي  مطلوقة  تكون  ان  تواجهه  الذي  الظرف 

تشاء، بل بالعكس هناك تنصيص يف أغلب الفصول عىل الدور 

أيضا ترشيعات  الحكومة، وهناك  للربملان عىل عمل  الرقايب 

ان  أيضا  االصح  لكن  املجلس،  مبوافقة  اال  متّر  ال  وقوانني 

والتجاذبات  السياسية  املمحكات  تجعل  الحرب  مقتضيات 

يف  البالد  مصلحة  تقّدمت  ما  اذا  متأخرة  مرتبة  يف  الحزبية 

مواجهة وباء قاتل او عدو خارجي او خطر داهم.

بأتم  سيايس  عنف  هو  النواب  مجلس  يف  حاليا  يجري  فم 

برملانية  وكُتل  نوا  من  مستميتة  ومحاوالت  الكلمة،  معنى 

الرسمية  االجهزة  وعىل  الحكومة  عىل  نظرها  وجهة  لفرض 

التي تتصدى للوباء.

ويظهر هذا اإلرصار خصوصا يف الدعوات التي توّجه مبناسبة 

وبغري مناسبة، وساء ألمر مهم او غري مهم، لوزراء يف الحكومة، 

أو لرئيس الحكومة، أو ملسؤولني يف الدولة، واملطالبة بجلسة 

مسائلة عادة ما تتحول إل حلبة رصاع وتبادل عنف لفظي 

يندى له الجبني، واستعراض عضالت البذاءة وفنون الشتيمة، 

ويضيع وقت الوزراء واملسؤولني الذين برفقتهم يف مهاترات 

او  أو يومني، دون أن تسفر عن اي قرار  قد متتد عىل يوم 

نتيجة.

ولعل االغرب من الخيال والذي ال ميكن تصديقه اصال، هو 

ال جلسة عاجلة ملحاسبته  الصناعة  استدعاء وزير  يقع  ان 

عىل ما شبهة فساد صفقة كممات مع نائب، ويحرض الوزير 

املرور  يقع  الربملانية  اللجنة  يف  وشتائم  ردح  جلسات  وبعد 

لصالح  اللجنة  أعضاء  من  مطلقة  أغلبية  ليصوت  للتصويت 

الوزير. 

هذه  عىل  املجلس  داخل  يف  املسّجل  العبث  يقترص  وال 

التعطيالت، بل يتعداها إل محاوالت متكررة لخلق اشكاالت 

يف الجهات، خصوصا مع التدخالت غري الصائبة ال حد اآلن، 

والتي يحاول من خاللها النواب، الذين يف أغلبهم أقرب ال 

ُهواة السياسة، أن ميارسوها ليظهروا لجهاتهم التي انتخبتهم 

إل  وتتحول  بالفشل  تبوء  كلها  لكن  خدمتها،  يف  أنهم 

تعطيالت يف املواجهة، بل وتتحول أحيانا إل معارك تزيد من 

النائب  السيايس واالجتمعي، كم حصل مع  الوضعني  توتري 

العفاس والنائب الجوادي يف صفاقس، أو مع نائبة عن جهة 

قبيل تدخلت يف مسألة ايواء مرىض من قرية القلعة يف أحد 

املحاجر الصحية لكنها  مل توفّق وتسببت يف مواجهات ليلية 

بني أهايل املرىض وقوات األمن عىل طريق قبيل.

لكن االكرث خطورة يف مسألة اشتغال املجلس يف هذا التوقيت 

بالذات، هو تحّول أغلب ردهات جلساته العامة وجلسات 

التونيس  العام  االتحاد  لسّب  مفتوحة  مناسبة  ال  اللجان، 

شيطنته  ومحاولة  اليه،  الباطلة  االتهامات  وتوجيه  للشغل، 

ذلك  يف  النواب  ويستغل  قياداته،  ال  التهم  كل  وتلبيس 

وحضور  االقتصادي،  واالختناق  االجتمعي  االحتقان  مسألة 

التهم  فيكيلون  مبارشة،  الهواء  لنقل خطاباتهم عىل  التلفزة 

ُجزافا ال االتحاد، ويعلقون عليه كل مظاهر فشلهم وفوىض 

اختياراتهم وعدم قدرتهم عىل ادارة االزمات.

اجتمعي،  دفع  وقوة  توازن  قوة  االتحاد  ان  الجميع  يعرف 

وله دور كبري يلعبه عىل الساحة الوطنية، لذلك يسعون بكل 

ما أوتوا من حقد إلشعال نريان مواجهات اجتمعية يريدون 

وإيديولوجية  سياسية  أغراض  لتحقيق  بعد  فيم  استغاللها 

من  متثيل  يف  فشلهم  عن  الناتج  االحتقان  عن  للتنفيس  أو 

انتخبهم.

ال أحد ينكر ان مجلس نواب الشعب هو السلطة األصلية يف 

البالد، وأن وجوده هو الضامن للرقابة والترشيع واملحاسبة، 

وال أحد يدعو لحله أو إبعاده أو الحد من صلوحياته، لكن 

أيضا ال احد يقبل ان يتحول املمثل األول للرشعية والسيادة 

ال مجرد قاعة الستعراض العضالت السياسية وااليديولوجية، 

ومرتعا ملرىض النفوس ممن يريدون حرق البالد وجرها إل 

عىل  والتعدي  وشيطنته  االتحاد  عىل  للتآمر  ووكرا  العنف، 

سيادة البالد من خالل ترذيل العمل السيايس واظهاره أمام 

الراي العام عىل أنه لعبة ممجوجة ال فائدة منها.

مسودة  بوضع  اليوم  مطالبة  برمتها  السياسية  الطبقة  ان 

سلوك سيايس أو ميثاق رشف يضمن اخراج مجلس النواب 

الشعب  أغلبية  لدى  عليها  أصبح  التي  القرف  صورة  من 

الذي  السيادي  التعبري  صدارة  ال  بصورته  والقفز  التونيس، 

يضمن هيبة الدولة وعلوية القانون واحرتام السلطة الرشعية 

املنتخبة.

وهذه املهمة تحتاج بال شك ال اخالص نوايا وابعاد الحسابات 

الحزبية والفئوية الضيقة، الن تطهري الحياة السياسية ليست 

مهمة سهلة، وخصوصا اذا كان التعّفن قد رضب يف موطن 

الترشيع والحكم.

* طاهر عيل  

هل صار مجلس النواب عبءا إضافيا يف مواجهة الكورونا؟ بعد حوار رئيس الحكومة:

الحجر املوجّه اليجب أن يتحوّل إىل فتح البالد على آفة الوباء
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رغم  الرتبوية  باملؤسسات  العملة  به  يقوم  كبري  عمل 
جائحة كوفيد 19، وصدور القرار امللزم ألغلب السكان 
بالبقاء يف منازلهم وعدم الخروج إال للرضورة القصوى.

بجدية  الرتبوية  املؤسسات  لحراسة  فالعملة مجندون 
بعد  السيم  للخطر،  حياتهم  معرّضني  وانضباط، 

االعتداءات املتكّررة من ِقبَِل منحرفني.
يف هذا الصدد قال االخ لطفي العطواين الكاتب العام 
ملعهد  الحارس  إن  الرتبية  لعملة  العامة  للجامعة 
اعتداء  ال  تعرّض  الخزري  نزار  هيرش  بدوار  الشباب 
مبقر  الليلية  بالحراسة  قيامه  أثناء  الشديد  بالعنف 

العمل أّدى إل كس عىل مستوى الساق اليمنى.
وأفادنا االخ العطواين أن اسهامات عملة الرتبية تبلورت 
أيضا عىل مستوى توفري اإلعاشة للمعنيني بالحجر الصحي، 
إذ وتحت رعاية السيد وايل القريوان واملندوبية الجهوية 
بالجهة،  الرتبية  لعملة  الجامعي  الفرع  وبإرشاف  للرتبية 
بتوفري  بالقريوان  النموذجي  املعهد  مطبخ  عملة  قام 

الوجبات الغذائيّة املخصصة لفائدة املذكورين آنفا.
العاملني  العملة  استدعاء  تم  فقد  ثانية،  ناحية  من 
باملطابخ لتحضري الوجبات اليومية باملعهد النموذجي 
إل  نظرا  الجامعي مبدنني  للمستشفى  تطاوين  طريق 

توقف العمل مبطبخ املشفى.
هذا ونوه االخ لطفي العطواين بدور النقابة األساسية 
لعملة الرتبية بالقرصين يف املبادرة الصادرة عن االتحاد 
الجهوي للشغل بالقرصين، والتي يتقّدمها األخ الكاتب 
العزيز بوعزي«،  العام »الصنيك أسودي« واألخ »عبد 
إذ جرى تعقيم مدينة القرصين انطالقا من محيط مقر 

االتحاد الجهوي للشغل.
وأكد أن عملة الرتبية االبطال سيبقون اوفياء لوطنهم 

رغم خطورة الوضع، ولن يتأخروا البتّة يف فدائه.
* صربي الزغيدي

عملة الرتبية مجنّدون للقيام بواجباتهم رغم الجائحة والخطر

للتخفيف من وطأة كوفيد 19 على أعوان الستاغ:

القروض  جميع  اقتطاع  تعليق 
املمنوحة من الشركة ملدة 3 أشهر

العامة  الجامعة  بني  عمل  جلسة  التأمت  الجاري  افريل   17 يوم 
للكهرباء والغاز،   التونسية  العامة للرشكة  للكهرباء والغاز واإلدارة 
للنظر يف التعليمت الخاصة املوجهة إل املترصفني يف املوارد البرشية 
واملتعلقة بخصوص تعويض ساعات العمل اإلضافية خالل الحصة 

الواحدة يف إطار الحجر الصحي توقيا من انتشار فريوس كورونا.
باالتفاق  توضيحي  بالغ  إصدار  عىل  االتفاق  تم  اللقاء  هذا  ويف 
لدراسة  مشرتكة  لجنة  وتكوين  واإلداري،  االجتمعي  الطرف  بني 

الوضعيات املشابهة متاشيا مع القرارات الوطنية.
كم اتفق طرفا التفاوض عىل إحداث لجنة مشرتكة لصياغة املناشري 
القروض  جميع  اقتطاع  وتعليق  األزمة،  هذه  ظل  يف  والبالغات 

املمنوحة من الرشكة وذلك ملدة ثالثة أشهر.
* صربي الزغيدي

بدل تنشيط وإحياء الحي الجامعي بسيدي بوزيد:

بجانب  مقربة  يبني  البلدي  املجلس 
كلية العلوم والتقنيات

 
لألساتذة  األساسية  النقابة  عرّبت 
والتقنيات  العلوم  بكلية  الجامعيني 
بسيدي عن استغرابها وغضبها الّشديد 
من القرار الذي اتخذه املجلس البلدي 
بجوار  مقربة  إلرساء  بوزيد  بسيدي 
الحّي  وإحياء  تنشيط  بدل  الكلية 

الجامعي بفضاءات حيوية..
املجلس  االساسية  النقابة  وحّذرت 
القرار  قُدما يف هذا  امليّض  من  البلدي 
عنه  وما سينتج  والالّمدروس  العشوايئ 
من املساس بإشعاع هذه الكلية الفتية 
من عزوف وعدم إقبال الطلبة واإلطار 
البيداغوجي واإلداري لاللتحاق بالكلية 
العلوم  قرب  ال  إيحاء  من  يحمله  وما 

بجهة سيدي بوزيد.
ودعت سلطة االرشاف ال تدخل العاجل، خاصة أن الجميع فُوجئ بهذا القرار، 
يف حني كانوا ينتظرون حالّ جذريا ملصّب الفضالت املجاور للكلية والذي طاملا 

تعهدت السلط الجهوية بتغيري مكانه..
النقابة االساسية حّملت يف بيان لها، كل السلط ذات الصلة مبا ميكن أن ينجّر عن 
هذا القرار من احتقان يف صفوف الجامعيني واإلداريني والعملة والطلبة ومن 
عواقبه الوخيمة عىل مستقبل الكلية، كم طالبتها مبراجعة إجرائها املرفوض واال 

ستتخذ كافة األساليب النضالية املتاحة للدفاع عىل مصلحة القطاع.
* صربي الزغيدي

 املقربة بسيدي بوزيد

باملاء  الوطن  تزويد  مرابطني عىل جبهة  الصوناد  يزال جنود  ال 
وباء  والتوقي من  والنظافة  للحياة  الالزم  املاء  للرشاب،  الصالح 
ونتابع  منازلنا  داخل  الصّحي  بالحجر  نلتزم  فبينم  الكورونا. 

املياه  قطاع  أبناء  يحرص  شديد  برتقب  الوضع 
الحياتية  الخدمات  أهم  إحدى  إسداء  تواصل  عىل 
هذا  تفيش  أمام  الدفاع  أحد خطوط  تشكل  والتي 
الستغالل  الوطنية  الرشكة  أعوان  يواصل  إذ  الوباء. 
وتوزيع املياه بكامل تراب الجمهورية تأمني التزويد 
والتوزيع  االنتاج  حيث  من  والرشاب  الصالح  باملاء 
وإصالح األعطاب الطارئة عىل قنوات املياه والتعهد 
والصيانة والحراسة لكافة املنشآت اضافة ال توفري 
القباضات  وفتح  اإلدارية  للخدمات  األدىن  الحد 
بدور  االشادة  عىل  الرتكيز  يتّم  وبينم  لالستخالص. 
القطاع الصحي والقوات الحاملة للسالح يف مواجهة 
األزرق  بزيّهم  املياه  قطاع  أبناء  فإن  الجائحة  هذه 

مؤسستهم  ال  باالنتمء  وفخرهم  لوطنهم  بحبهم  واملتسلحني 
العام  املرفق  استمرارية  تأمني  مواصلة  عىل  العزم  عاقدون 

والحفاظ عىل قطاعهم عموميا شعبيا يخدم كل التونسيني.

* جنود رغم عديد النقائص:
من الطبيعي توفري العتاد لكل حرب، هذه الحرب التي يواجه 
فيها العامل عدوا خفيا يستوجب أقىص درجات الحذر، لكن ما 
يرد علينا من صور ينرشها أعوان قطاع املياه أو حتى الصفحة 
االلتزام  حول  التساؤالت  عديد  نطرح  تجعلنا  للرشكة  الرسمية 
االجتمعي  بالتباعد  وااللتزام  الكممات  وتوفري  الصحة  بقواعد 
بعض  ال  اضافة  الرشكة  مصالح  مبختلف  العمل  مزاولة  خالل 
التشكيات بخصوص توفري وسائل النقل وتنظيم ساعات العمل 

خاصة بالنسبة إل الحراس اضافة ال عدم تعليق 
قوائم األعوان املسخرين مبقرات العمل وهو ما 
النقائص  هذه  تاليف  رضورة  جدية  بصفة  يطرح 
األعوان  سالمة  عىل  للحفاظ 
بسواعدهم  يخطون  الذين 
تاريخ  البطولة يف  أحد فصول 

الرشكة وتاريخ الوطن كافة.

الحفاظ  *ضرورة 
على القطاع العام:

ال  املياه  قطاع  برهن  لقد 
القطاعات  من  غريه  جانب 
عن  تراجع  ال  أنه  العمومية 
أهم  كأحد  العام  القطاع 
كانت  التي  الوطنية  املكاسب 
املناولة  وكالء  من  املتعّمدة  شيطنتها  رغم 
ومقاوالت الهدم سدا منيعا يف مواجهة مختلف 
منذ  تونس  عرفتها  التي  االستثنائية  الظروف 
أحداث الثورة ثم الحرب عىل االرهاب ال حدود 
حسني  األخ  عنه  عرّب  ما  وهو  كورونا،  جائحة 
للمياه  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الشارين 
الذي نقل خالل كلمته املصورة اكبار األخ األمني 

العام لالتحاد العام التونيس للشغل ملجهودات أبناء قطاع املياه 
كغريهم من القطاعات العمومية التي أظهرت تفانيها يف الحفاظ 
البالد أي اضطرابات غري  العام وتجنيب  املرفق  استمرارية  عىل 
الظرف  هذا  يف  الرضورية  الخدمات  تقديم  نسق  عىل  متوقعة 
االستثنايئ. هذا القطاع الذي ال يحتاج ال الربهنة عىل نضاليته 

وتوفري  أبنائه  لجهود  المتناهيا  إكبارا  فقط  يستحق  ووطنيته 
الذهبية  السواعد  للحفاظ عىل هذه  الرضورية  السالمة  وسائل 
التي اختارت أن تكون من مختلف مواقعها جرناالت حقيقية يف 

الجيش األزرق لقطاع املياه.
* صربي الرابحي

أعوان الصوناد:

الجنود املنسيون يف الحرب على الكورونا

استهداف العمل النقابي ببلدية سيدي بوزيد
بسيدي  البلدية  الجامعي ألعوان وعمل  الفرع  يتعرض 
بوزيد املدينة ممثال يف كاتبه العام األخ الجمعي حميمة 
واالعتداءات  اليومية  الهرسلة  إل  الفرع  أعضاء  وبقية 
اللفظية والتهديد باإليقاف عن العمل واالتهام بالتقصري 
املمرسات  هذه  طالت  وقد  الترصف،  وسوء  والسقة 
الالمسؤولة وغري املربرة والباطلة سائر العمل واألعوان 
ويف هذه الفرتة العصيبة والحرجة والتي متر بها بالدنا وكل 
بلدان العامل يف الوقت الذي تحمل فيه العمل واألعوان 
أو  تقاعس  ودون  كاملة  مسؤولياتهم  النقايب  وهيكلهم 
إخالل بالواجب من حيث انجاز أشغال النظافة واملشاركة 
وبقوة يف حملة مقاومة وباء كورونا -Covid-19 القاتل 
الشوارع  يف  التعقيم  بعمليات  يوميا  بقيامهم  وذلك 
واملؤسسات والفضاءات العامة وباالرشاف املبارش لرئيس 
البلدية وبالتنسيق مع السلط الجهوية والجيش والقوات 

االمنية واملجتمع املدين واملتطوعني.

ويقود هذه العملية املغرضة واملسعورة ويقف وراءها 
بصفة مبارشة ضد الهيكل النقايب وكاتبه العام أحد نواب 
العمل  رضب  إل  جاهدا  يسعى  الذي  البلدية  رئيس 
النقايب باملرفق العام وتهميش القطاع والتهديد بالرتاجع 
يف محارض الجلسات املمضاة مع الفرع الجامعي وعدم 
من  الحط  قصد  نفوذه  استغالل  محاوال  بها  االلتزام 
فنية  مسائل  يف  املبارش  بالتدخل  وذلك  العمل  عزمية 
ليست من مشموالته باملرة أحيانا وبعدم توفري الوسائل 
واملعدات أحيانا أخرى، علم أن هذا النائب له تضارب 
مصالح ويعترب وجوده باملجلس غري مرشوع اذا طبقت 
كم  املحيل،  والحكم  العمومية  الجمعات  مجلة  عليه 
من  واختالقها  املشاكل  افتعال  عىل  دامئة  بصفة  يعمل 
املناخ  والفتنة وتسميم  البلبلة  األجواء وبث  توتري  أجل 
االجتمعي باملؤسسة، يف الوقت الذي يرصح فيه الكاتب 
العام للفرع الجامعي بأن الهيكل النقايب يعمل يف اطار 

العمل  بها  الجاري  واللوائح  الرتاتيب  وحسب  القانون 
داخل املرفق العمومي وأن ال اشكال لهم مع السيد رئيس 
البلدية وكاتبها العام وبقية أعضاء املجلس البلدي وأنهم 
التصعيد  عىل  والتفاوض  الحوار  منطق  يغلبون  جميعا 
واالنفالت وبأنه يتمنى أن ال تطول مدة الحجر الصحي 
وأن تنقشع غيوم وباء الكورونا الخبيث وينرصف الهيكل 
مشاغل  إل  فوالذية  وعزمية  وبهّمة  جديد  من  النقايب 

منظوريه األساسية واليومية.
العامي »ميمونة  املثل  ولكل حادثة حديث وكم يقول 
فالفرع   الكورونا.  بعد  ميمونة«  يعرف  وريب  ريب  تعرف 
االتحاد قوة ومنظمة حشاد  الجامعي عيّص عليهم ويف 
العظيم لن ترتك أبناءها فريسة للذئاب الجائعة والغربان 

الناعقة.
* الجمعي حميمة العايف
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قبيل  بجهة  الصحية  املنظومة  تعاين 
العديد من النقائص من أهمها يف البنية 
التجهيزات  يف  الفادح  والنقص  املتهرئة 
طب  يف  وخاصة  الطبي  اإلطار  ويف 
أشعة  طبيب  وجود  عدم  االختصاص 
اضطر  مم  والعملة  الطبي  شبه  واإلطار 
االتحاد الجهوي للشغل بقبيل إل إصدار 
برقية إرضاب يف قطاع الصحة باملستشفى 
 2019 جويلية   4 بتاريخ  بقبيل  الجهوي 
استجابة  وعدم  املفاوضات  فشل  وأمام 
وزارة الصحة ملطالب الجهة رغم تدخل 
املكتب التنفيذي الوطني ملحاولة حلحلة 
الطبي  واإلطار  األعوان  اضطر  األمور 
اإلرضاب  تنفيذ  إل  الطبي  شبه  واإلطار 
وبقي الوضع كم هو لتأيت جائحة كورونا 
ولتزيده  الكاريث  الوضع  ذلك  لتكشف 

سوءا وتعمق أزمة القطاع يف الجهة. 
ميداين  عمل  النقايب  العمل  أن  بحكم 
الكربى، ومن  أساسا خاصة عند األزمات 
جائحة  مع  وبالتزامن  املنطلق  هذا 
لالتحاد  التنفيذي  املكتب  كان  كورونا 
انعقاد  حالة  يف  بقبيل  للشغل  الجهوي 
الصحي  الوضع  تطورات  ملتابعة  دائم 
واالجتمعي بكافة ربوع نفزاوة. واستنادا 
حيث  من  الجهوي  املكتب  تنوع  إل 
الجغرايف  وتوزيعهم  الجهوية  الكفاءات 
يتوانوا  مل  الجهة  معتمديات  كافة  عىل 
يف  الفريوس  لتفيش  األول  الفرتة  منذ 
لجان  امليداين ضمن  العمل  يف  االنخراط 
الجائحة  لهذه  للتصدي  ومحلية  جهوية 
ودعمهم للمجهودات املبذولة للحد من 

تأثريه الصحي واالجتمعي ومن ذلك :
- املساهمة يف تجميع وتوزيع املساعدات 
االجتمعية عىل العائالت ضعيفة الدخل 

بالجهة
- القيام باالتصاالت الرضورية مع السلط 
الجهوية واملركزية لتوفري املواد األساسية 

وخاصة باملنطقة املوبوءة بالجهة
- االتصال اليومي بالكادر الصحي بالجهة 
وخاصة النقابيني منهم لالطمئنان عليهم 
التي  الصعوبات  وتذليل  عزامئهم  وشحذ 

تعرتضهم
إقناع  يف  الجهوي  املجهود  مساندة   -
مرىض املنطقة املوبوءة عرب التواصل مع 
النقابيني بها لحث املرىض عىل التنقل إل 

منطقة املنستري للتداوي.
اللجان  جلسات  يف  الفعالة  املساهمة   -
املحلية والجهوية ملجابهة فريوس كورونا 

عرب أعضاء املكتب التنفيذي الجهوي
بالجهة  الصحي  الوضع  تطور  ومع  لكن 

بالفريوس  لإلصابة  عالية  نسب  وبلوغ 
الجهة  جعل  مم  الوباء  هذا  واستفحال 
تحتل املرتبة األول وطنيا من حيث نسبة 
الفادح  النقص  ومع  بالفريوس  اإلصابة 
يف  اإلصابات  وتطور  الوقاية  معدات  يف 
اإلطار الصحي متت الدعوة من ِقبَِل األخ 
جلسة  عقد  إل  الجهوي  العام  الكاتب 
عرب  الجهوي   التنفيذي  للمكتب  عاجلة 
vidéo confé- )ققنية التواصل عن بُعد 
rence( وذلك وفق جدول األعمل التايل:

- الوضع الصحي بالجهة وآليات التصدي 
الستخفاف السلطة بحياة  األهايل

والنظر  املرىض  إقامة  ظروف  متابعة   -
تعرضوا  الذين  الصحة  أعوان  إسناد  يف 

للعدوى
العام  واالجتمعي  النقايب  الوضع   -

بالجهة.
وبعد حوار مستفيض ونقاش صدر بيان 
عن املكتب التنفيذي الجهوي يحمل فيه 
الرتاخي  يف  الكاملة  املسؤولية  السلطات 
ويدعوها  الحاصلة  التسيب  حاالت  إزاء 
الحجر  قانون  تطبيق  يف  الحزم  إل 
الصحي. كم أبدى أمله يف الشفاء العاجل 
لكافة املرىض من املواطنني واإلطار الطبي 
اإليواء  مراكز  إل  بذهابهم  ومتسكه 
إيواء  مراكز  إل  الجهة  الفتقار  الوطنية 
محلية مجهزة. كم طالب البيان برضورة 
املوجودة  العسكرية  املصحة  تفعيل 
تكون  حتى  تجهيزها  خالل  من  بالجهة 
حيث  من  الجهوي  للمستشفى  رافدا 
التكفل بالحاالت املشتبه بإصابتها بفريوس 
كورونا. أيضا رضورة االستفادة من مقرتح 
الجديدة  االسرتاتيجية  يف  الصحة  خرباء 
كورونا  لفريوس  الجيني  التحليل  يف 
لحمية املؤسسات الصحية خاصة، وهي 
التي  املجمع  العشوايئ  التحليل  طريقة 
الوبائية  للحالة  جيدة  متابعة  من  متكن 
جديدة  لحاالت  رسيع  اكتشاف  ومن 
مادية  وبتكلفة  أعراض  دون  من  حتى 
الجهوي  االتحاد  طالب  كم  منخفضة. 
بتفعيل  بالتسيع  البيان  هذا  خالل  من 
املرىض والكادر  التسخري مبا ميكن  قانون 
ومحرتم  الئق  إيواء  من  بالجهة  الصحي 
الرشكات  البيان  حمل  كم  ومشجع. 
وأعلن  املجتمعية  مسؤوليتها  البرتولية 
يف  القطاع  عاميل  كافة  دخول  إمكانية 
الجهة يف احتجاجات غري مسبوقة يحّدد 
شكلها الحقا إذا ما أرصت الحكومة عىل 
عدم التدخل لتمويل املستشفى الجهوي 
عىل  التأكيد  تم  كم  يحتاجه.  مبا  بقبيل 

باملقاربة  تكون  ال  الفريوس  محاربة  أن 
أمور  ثالثة  عرب  وإنا  أوالقضائية  األمنية 

مجتمعة وهي:
ملدة  التام  الصحي  الحجر  تطبيق   -

أسبوعني وعدم الخروج تحت أي ظرف
للمرىض  املرشوط  وغري  الكيل  التعاون   -
مع تعليمت وزارة الصحة والتنقل فورا 

إل مراكز اإليواء الوطنية
- باعتبار الجهة املنطقة موبوءة تستدعي 
التحاليل وتحويل  أكرب عدد ممكن من  
قاعة  إل  بقبيل  الجهوي  املستشفى 

طوارئ مجهزة مبا يلزم.
لالتحاد  النقابية  التحركات  هذه  وإثر 
مبارش  وبتدخل  بقبيل  للشغل  الجهوي 
العام  لالتحاد  العام  األمني  األخ  من 
عمل  جلست  عقد  تم  للشغل  التونيس 
وزارة  مبقر   2020 افريل   20 االثنني  يوم 
الطاقة واملناجم والتحول الطاقي بحضور 
التونيس  العام  لالتحاد  العام  األمني  األخ 
الجهوي  العام  الكاتب  واألخ  للشغل 
والسيد  بقبيل  للشغل  الجهوي  لالتحاد 
الطاقي  والتحول  واملناجم  الطاقة  وزير 
للمؤسسة  العام  املدير  الرئيس  والسيد 
وبعد  البرتولية  لألنشطة  التونسية 
االتفاق عىل النقاط الخالفية تم االنتقال 
التوقيع  تم  إذ  األنشطة     مؤسسة  إل 
عىل االتفاق من قبل كل من السيد وايل 
قبيل والسيد الرئيس املدير العام للرشكة 
التونسية لألنشطة البرتولية واألخ الكاتب 
للشغل  الجهوي  لالتحاد  الجهوي  العام 

بقبيل وينص االتفاق عىل ما ييل:
- تدعيم اإلطار الصحي والهياكل الصحية 
ووسائل  ومعدات  بتجهيزات  الجهوية 

وقاية مبا يناهز 290 ألف دينار.
- تخصيص مساعدات اجتمعية لـ 1000 
غذائية  مواد  يف  متمثلة  بالجهة  عائلة 

ومواد تنظيف
مبصايب  خاصة  صحية  وحدة  تركيز   -

فريوس كورونا بالجهة يف اقرب اآلجال
املنتصبة  البرتولية  املؤسسات  تعهد   -
بالجهة مبعاضدة الجهود الوطنية لرعاية 

مرىض وباء كورونا بقبيل.
واملوطنون  النقابيون  عموم  رحب  قد 
العام  األمني  األخ  إل  وتوجهوا  باالتفاق 
يف  للجهة  مساندته  عىل  الشكر  بخالص 
محنتها وأكدوا عىل رضورة تنفيذ ما ورد 

يف محرض االتفاق. 
* عن اللجنة الجهوية لالعالم والنرش 
احمد بن أحمد 
عبدالجليل بوعزة

التأمت جلسة عمل يوم 16 افريل الجاري بوزارة الشؤون 
املحلية بني الوزارة والجامعة العامة للبلديني وحرضها عن 
الطرف النقايب كل من االخوين منعم عمرية االمني العام 
ومكرم  العمومية  الوظيفة  قسم  عن  املسؤول  املساعد 

عميرية الكاتب العام للجامعة.
املتعلقة  املواضيع  بعض  يف  للنظر  الجلسة  وخصصت 
بالعمل البلدي وباملستجدات التي يشهدها القطاع يف ظل 

انتشار فريوس كورونا املستجد.
شكره  عن  معربا  زيتون  لطفي  السيد  الجلسة  وافتتح 
الريادي  والدور  البلديني  قبل  من  املبذولة  للمجهودات 
املجهودات  يف  واسهامهم  املرحلة  هذه  يف  لعبوه  الذي 
املرض من  والتقليص من خطر تفيش  التوقي  إل  الرامية 
شملت  التي  والتعقيم  النظافة  مجهودات  تكثيف  خالل 

كل بلديات الجمهورية.
البلدي  بالشأن  الوزير  اهتمم  منعم عمرية  االخ  كم مثّن 
يف  والتعقيم  الفضالت  رفع  لعمليات  امليدانية  ومواكبته 
وسائل  مختلف  يف  البلديني  عن  ودفاعه  بلديات،  عدة 
مؤكدا  قبلهم،  من  املبذولة  للمجهودات  وشكره  االعالم، 
هذه  يف  وخاصة  البلديون  به  يقوم  الذي  العمل  أهمية 
الظروف التي متّر بها البالد وملا يواجه عملهم من صعوبات 

وأخطار.
من جهته شكر االخ مكرم عميرية تفاعل الوزير مع أبناء 

استعداده  مثمنا  للبلديني،  العامة  الجامعة  ومع  القطاع 
ملواصلة الحوار االجتمعي، وأكد استعداد أعوان القطاع يف 

هذا الظرف الحساس للقيام بواجبهم بكل وطنية وتفان.

مطالب عالقة
مختلف  بتمتيع  النقايب  الجانب  طالب  اللقاء  هذا  يف 
خطر  مبنحة  واملداواة  النظافة  ألعمل  املبارشين  األعوان 
العدوى، وبتفعيل اللجان املشرتكة للصحة والسالمة املهنية 
البلدي وعضوين من  واملتكونة من عضوين من املجلس 
املتعلقة  املواضيع  يف  للنظر  بلدية  بكل  االساسية  النقابة 
االمراض  من  الحمية  متطلبات  وتوفري  االعوان  بسالمة 
املهنية ومن انتقال العدوى لهم، إضافة إل رضورة إيالء 
دفن  مبناسبة  وخاصة  القصوى  االولوية  االعوان  سالمة 

املوىت تجنبا الصابتهم بالعدوى.
افضل  يف  االنطالق  وجوب  عىل  النقايب  الوفد  شّدد  كم 
املمكنة يف حوار وطني يجمع كافة االطراف املعنية حول 
منها   271 الفصل  املحلية خاصة  الجمعات  مجلة  تنقيح 
قناعة  للبلديني، وذلك  أسايس عام  نظام  وذلك قصد سن 
التي  وخصوصياته  القطاع  بأهمية  االطراف  كافة  من 

تستوجب نظام أسايس عام خاص به.
قامئات  تقديم  إل  البلديات  كافة  دعوة  متت  ذلك،  ال 
مبارشة  بصدد  هم  الذين  والعملة  االطارات  يف  إسمية 

عملهم خالل فرتة الحجر الصحي العام وذلك قصد النظر 
مكافئتهم  إل  البلديات  دعوة  مع  تكرميهم  إمكانية  يف 
فضال  املتاحة،  املالية  لالمكانيات  وفقا  استثنائية  برتقيات 
عن تفعيل مخرجات الجلسة الصلحية بتاريخ 24 فيفري 

2020 يف اقرب اآلجال.
الوفد النقايب شّدد عىل رضورة استكمل مسار املفاوضات 
املحالة  االوامر  وتفعيل  والجامعة  الوزارة  بني  االجتمعية 
إل رئاسة الحكومة فور تحسن الوضع الصحي يف البالد، 
مع االتفاق عىل مزيد مراجعة األوامر املذكورة خالل هذه 
العامني  الكتاب  التواصلية املتاحة )تسمية  الفرتة بالطرق 
بالبلديات،  الوظيفية  الخطط  فيهم،  والترصف  للبلديات 

املنحة الخصوصية...(.
وقد تعهد وزير الشؤون املحلية بالعمل عىل تفعيل جميع 

االتفاقات والنظر يف املقرتحات الجديدة.
* صربي الزغيدي

في لقاء بين جامعة البلديين ووزير الشؤون المحلية:

خطر  بمنحة  واملداواة  النظافة  ألعمال  املباشرين  األعوان  بتمتيع  املطالبة 
العدوى وبتوفري مستلزمات الحماية

بسبب الحرب على االحتكار

عصابات وأطراف سياسية تستهدف أعوان املراقبة االقتصادية
استهدافا  الفرتة  هذه  االقتصادية  املراقبة  وأعوان  إطارات  يواجه 
نتيجة  واالحتكار  واملضاربة  النهب  عصابات  قبل  من  ممنهجا 
املراقبون ويحققونها ضد  بها  يقوم  فتئ  ما  التي  النوعية  لالنجازات 

تلك العصابات.
وبشهادة املراقبني فإن هذا السلك حقق انجازات يومية يف مكافحة 
التزويد والرضب بقوة عىل  انتظام  الحساسة وتأمني  باملواد  التالعب 
من  البالد،  به  متر  الذي  االستثنايئ  الظرف  هذا  املحتكرين يف  أيادي 
زاوية واجبهم الوطني املقدس ال حياد عنه وأبسط ما ميكن للجهاز 
أن يقدمه يف ظل محدودية اإلمكانيات اللوجستية والبرشية ووسائل 

التوقي والحمية من هذا الفريوس.
املراقبة  أعوان  تغييب  تّم  فقد  االستثنايئ،  املجهود  هذا  ورغم 
عىل  أو  اإلعالمي  املستوى  عىل  سواء  العام  املشهد  عن  االقتصادية 
التي يبذلونها يف  الشاقة  الرسمي وعدم اإلشارة ال الجهود  املستوى 
مختلف املستويات والقطاعات لضمن األمن الغذايئ وحق املواطن يف 

تزويد عادل ومنتظم وأسعار معقولة.

منحى خطير
وزارة  وإطارات  ألعوان  األساسية  النقابة  استنكرت  السياق،  هذا  يف 
التجارة ردود الفعل التي أثارها تصدي منخرطيها ملظاهر الفساد التي 
برزت مؤخرا، الفتة إل حادثة تقديم شكوى كيدية ضّد أحد زمالئهم 
يف والية نابل إثر العمليات النوعية التي أنجزها رفقة زمالئه بالجهة 

جهات  من  املقّربة  األطراف  بعض  طالت  والتي 
ثبت تورطها يف شبهات فساد أثارتها هيئة مكافحة 

الفساد يف تقاريرها.
كم اشارت النقابة االساسية يف بالغ لها، ال املنحى 
لعملية  املرافقة  األحداث  اتخذته  الذي  الخطري 
البيع من املنتج ال املستهلك بجهة  مراقبة نقطة 
رواد والتي ثبت من خالل عمليات املراقبة املجراة 
بشأنها عدم توفر صفة املنتج يف الباعة إضافة إل 
بنية  للقانون  رصيحة  ومخالفات  تجاوزات  وجود 
العملية  هذه  أن  واكدت  املستهلك،  عىل  التحايل 
التي تزامنت مع اعتداءات لفظية وجسدية طالت 
وبعض  بالجهة  البلدية  رئيس  ِقبَِل  من  األعوان 

توجيه  تعمد  إل  إضافة  مهامهم  أداء  من  األعوان  ومنع  مستشاريه 
اتهامات خطرية لألعوان عرب وسائل االعالم املرئية وذلك مبباركة ودعم 
من جهات سياسية تقف خلفه وتحاول التغطية عىل عملية التحيل 
التي تستهدف متساكني الجهة وتحويلها ال تصفية حسابات سياسية.

حيادية السلك
االقتصادية  املراقبة  سلك  ان  عىل  تأكيدها  االساسية جددت  النقابة 
ومؤسساته  القانون  لسلطة  فقط  منضبطا  محايدا  وسيبقى  بقي 
املمرسات عن مواصلة  تثنيه هذه  ولن  الوطنية  للمصلحة  ومنترصا 

أداء واجبه واستهداف الفساد وتجاوز القانون مهم 
كانت الجهة التي تقف وراءه ومهم كان انتمؤها.

بعض  ضد  جدي  تحقيق  بفتح  النقابة  وطالبت 
صفحات التواصل االجتمعي القريبة من مجموعات 
تّم زجرها ورضبها عىل خلفية تجاوزات غري قانونية 
االقتصادية  املراقبة  أعوان  أسمء  ذكر  تتعمد  والتي 
مبا  عليهم  والتحريض  بهم  والتشهري  بأسمئهم 
واليات  يف  خاصة  الجسدية  سالمتهم  يستهدف 

تونس، الكاف، قبيل ونابل.
االرشاف  سلطة  تتحمل  أن  وجوب  عىل  وشّددت 
األعوان  وحمية  تأطري  ملزيد  كاملة  مسؤولياتها 
عملية  تنظيم  يف  وصالحياتهم  دورهم  وتوضيح 
تزويد ومراقبة السوق يف هذا الظرف االستثنايئ واسناد ذلك بقرارات 
األدوار  توضيح  إل  إياها  داعية  التباس،  لكل  رفعا  ترتيبية  ومناشري 

والعالقة وقواعد العمل املشرتك مع السلط املحلية واملجتمع املدين.
التي  الجسام  والتضحيات  للسلك  اليومية  النضاالت  حيّت  النقابة 
لن  السلك  أن والء  الوباء، مؤكدة  األول ضد هذا  الصف  يقدمها يف 
كل  ملقاومة  الجهد  مواصلة  ال  منخرطيها  ودعت  لتونس  اال  يكون 

مظاهر املضاربة واالحتكار واستهداف املقدرة الرشائية للمواطن.
* صربي الزغيدي

من أجل تسوية وضعية المهاجرين في تونسماذا عن الوضع الصحي بقبلي

وفد من املجتمع املدني 
يلتقي وزير حقوق 

اإلنسان والعالقات مع 
الهيئات الدستورية 

االخت  من  مكون  وفد  التقى 

املكتب  عضو  الهممي  نعيمة 

لألتحاد  الوطني  التنفيذي 

وسامي  الرحمن  عبد  وهذييل 

املنتدى  عن  ممثلني  العدواين 

االقتصادية  للحقوق  التونيس 

مسلم  وجمل  واالجتمعية 

الرابطة  عن  الوساليت  ومحمود 

التونسية لحقوق االنسان ونبيلة 

الجمعية  عن  ممثلة  حمزة 

الدميقراطيات  للنساء  التونسية 

تونس  النشيطني يف  األيفواريني  قنابيل ممثل جمعية  بادل  وجون 

وطارق باللهيبة رئيس جمعية املواطنة والتنمية والثقافة ملواطني 

 2020 افريل   20 الخميس  يوم  الوفد  هذا  التقى  وقد  الضفتني. 

السيد عيايش الهممي وزير حقوق االنسان والعالقات مع الهيئات 

الدستورية واملجتمع املجني لتسليمه نداء عن 61 جمعية ومنظمة 

التعاون  النداء تفعيل  نائبا ومئات الشخصيات وقد تضمن  و 23 

مع مكونات املجتمع املدين لتحسني ظروف االقامة مبراكز االيواء 

النظر  رضورة  إل  اللقاء  تطرق  كم  االكتظاظ  وتجنب  والتوجيه 

باملركز  حاليا  املقيمني  اللجوء  طالبي  من  عدد  وضعية  تسوية  يف 

مؤقت  بشكل  الشوشة  مخيم  من  واملحالني  باملرىس  الريايض 

لكنهم مازالو يف نفس الوضع منذ عرشة سنوات وقد طالبت هذه 

املجموعة باللجوء السيايس يف تونس أو يف بلد آخر مع متكينهم من 

حياتهم  بناء  من  ومتكينهم  االقامة  بطاقة  غرار  الرضورية  الوثائق 

بشكل قانوين.

كم ناقش اللقاء وضعية املهاجرين غري النظاميني الذين يعيشون 

انتشار الفريوس وعجزهم  أوضاعا هشة ومحفوفة باملخاطر جراء 

دون  املالكني  قبل  من  للطرد  وتعرض  الكراء  معاليم  خالص  عىل 

القانونية والتشيك عىل غرار من هو يف  وجود امكانيات للتسوية 

وضعية قانونية وقد أثار الوفد أن استمرار الحجر الصحي سيزيد 

من نسق تدين أوضاع املهاجرين وقد مثّن الوفد املد التضامني تجاه 

املهاجحرين يف عدد من املناطق مستعرا التجربة النموذجية لبلدية 

بقيمة  استهالكية ووصوالت رشاء  ملواد  توزيعها  املرىس من خالل 

للحصول  املهاجرين  تسجيل  إمكانية  الوفد  طرح  وقد  دينارا   25

الحواالت واملساعدات االجتمعية بقيمة 200 دينار املقدمة  عىل 

من قبل الدولة التونسية. ويف خامتة اللقاء عرب الوفد عن حساسية 

ال  الحكومة  جاعني  العاجل  التحرك  ورضورة  املهاجرين  أوضاع 

التجاوب تسوية شاملة واستثنائية الوضاع املهاجرين. 
* نرص الدين سايس
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التخوين أو سياسة فرّق تسُد 
هي تكتيك جديد ومحرتف يعتمده أعداء العمل النقايب وأعداء االتحاد العام التونيس للشغل، فباألمس ويك يخرجوا من عنق 
الزجاجة هرولوا ال قلعة النضال واليوم عادوا ال أساليبهم القذرة للمس من منظمة حشاد مستغلني الوضع الوبايئ الخطري الذي 
أثبت حدة نظر االتحاد يف املحافظة عىل القطاع العمومي عامة وقطاع الصحة خاصة. فاليوم بان للعيان أن املستشفى العمومي 
من أهم املرافق التي متسك اتحاد حشاد بعموميتها. كم خاضت منظمة حشاد نضاالت كثرية لتمكني أعوان الصحة من قانون 
أسايس يضمن حقوقهم ويعطي لقيرص ما لقيرص. ونحن اليوم عىل قناعة بأن هذا الوباء يجعل فرصتنا قوية يف اسرتجاع هيبة 
املستشفى العمومي وحقوق أبنائه يف قانون يرد لهم بعض االعتبار. لهذا وللراكبني عىل األحداث وألعداء العمل النقايب، نضاالتنا 
متواصلة تحت غطاء جامعة الصحة بعد انتهاء حربنا ضد الكورونا. ستتغري الخارطة ويُرد االعتبار ألعوان الصحة املحاربني دوما 
قبل الوباء وأثناءه وبعده. واملفاوضات جارية وبصفة متقدمة بني سلطة االرشاف واالتحاد العام التونيس للشغل. ونرى مندّسني 
يريدون الركوب عىل الحدث بارتداء الشارة الحمراء عبثا وأثناء الحرب. هذه ليست أخالقنا عندما احتاجنا شعبنا. ال يجب أن 

نرتك دعاة الفتنة وأعداء الحرية للركوب عىل الحدث. 
* زهري عليمي 
النقابة األساسية للمستشفى الجهوي القرصين

كشفت نقابة التاكيس الفردي لتونس الكربى املنضوية باالتحاد 
العام التونيس للشغل أن مهنيي قطاع الّنقل غري املنظم )تاكيس 
فردي، تاكيس سياحي، تاكيس جمعي، لواج، نقل ريفي( يعيشون 
أوضاًعا مزرية تتعقد من يوم إل آخر، بحكم ما بدأ يصدر عن 
رشوط  باستعمل  العمل  استئناف  إل  دعوات  من  السلطات 
ومحيطهم  املهنيني  بصحة  مبالية  غري  بالغرض  تفي  ال  وقاية 

االجتمعي والعائيل.
وأكدت النقابة أن ذلك ميثل خرقا واضحا ملفهوم الحجر العام 
ورغبة يف توفري خدمة ألصحاب املؤّسسات عىل حساب األرواح 

واألمن الصحي لعموم املواطنات واملواطنني.
ويف ترصيح خّص به جريدة »الشعب« عرّب االخ محمد بوصالحي 
الكاتب العام لنقابة التاكيس الفردي لتونس الكربى عن أسفه ملا 
يعانيه القطاع يف هذه الظروف الصعبة، واكد ان القطاع مستعد 

لخوض كافة االشكال النضالية املتاحة من اجل تحسني اوضاعهم 
االجتمعية الرديئة ودفاعا عن صحتهم.

كم حّمل الحكومة مسؤوليّة التاّلعب بصّحة 
مطالبا  تبعات،  من  عنه  سينجّر  وما  املهنيني 
بتمكينهم من منحة الئقة تؤّمن لهم مواصلة 
الحجر  فرتة  خالل  أرسهم  وحياة  حياتهم 
كل  محاسبة  رضورة  عىل  وشّدد  الصّحي، 
املتجاوزين لقرار الحجر العام من مؤسسات 

ومسؤولني حكوميني.
السلطة  بدعوة  لها  بيان  يف  النقابة  ونددت 
نشاطهم يف ظرف  مواصلة  إل  القطاع  ألهل 

األطبّاء، واستنكرت  إفادة  انتشاره حسب  الوباء ذروة  بلغ فيه 
إقصاء أبناء القطاع من املنحة التي أقرتها الدولة لكل من ترّضر 

املركزي  البنك  وطالبت  العام.  الصّحي  الحجر  انعكاسات  من 
)قروض  لالقرتاض  خط  من  املهنيني  بتمكني 
استهالك( لتسهيل أمورهم عىل أن يقع الخالص 
بطريقة ميسة وبفتح حوار جّدي معها لتدارس 

كّل املشاكل العالقة وتقديم الحلول الكفيلة.
واعتربت النقابة أن هذا الوضع الخطري يتطلب 
النتشار  التصدي  أجل  من  الجهود  تضافر 
الجائحة وسياسة املكيالني للحكومة، داعية كل 
القوى التقدمية والنقابية والحقوقية والسياسية 
لتوحيد الجهود من اجل فرض االلتزام بالحجر 
من  والعمل  املهنيني  وحمية  الشامل  الصحي 

مخاطر العدوى وانتشار الوباء.
* صربي الزغيدي

نقابة التاكسي الفردي لتونس الكبرى:

معاناة يواجهها قطاع النّقل غري املنظم ومطالب ملحّة بحمايته  

في رئاسة الحكومة:

استياء وغضب واسع يف أوساط 
األعوان واإلطارات من عدم تطبيق 

االتفاقات واملساس من الحقوق املكتسبة
الحكومة  رئاسة  وإطارات  ألعوان  النقايب  املكتب  دعا 
مع  املربمة  االتفاقيات  تطبيق  إل  اإلداري  الجانب 
بإسناد  يتعلق  فيم  وخاصة  االجتمعي  الرشيك 
مقتطعات األكل والحليب والساعات اإلضافية بالنسبة 
إل الثالثية األول من سنة 2020، كم دعته إل مزيد 
املبارشين  لألعوان  والّسالمة  الوقاية  ظروف  توفري 

ألعملهم.
وشّدد املكتب النقايب عىل وجوب التشاور مع الرشيك 
املساس  إل  يرمي  إجراء  أي  اتخاذ  قبل  االجتمعي 

الترصيحات  مستنكرا   الحكومة،  رئاسة  وإطارات  ألعوان  املكتسبة  بالحقوق 
وتقاسم  الوحدة  إل  األطراف  جميع  ودعا  العمومي،  أعوان  ضد  االستفزازية 

التضحيات يف هذه الفرتة الحرجة التي متّر بها البالد.
أكد  الحكومة  لرئاسة  األساسية  النقابة  ملكتب  العام  الكاتب  الدميايس  أمين  األخ 
لـ»الشعب« أن العمل النقايب يف هذه الفرتة هو نضال من أجل املصلحة الوطنية 
وقال  باإلطارات،  باألعوان  واإلحاطة  األزمة  من  الخروج  نحو  الدفع  أجل  ومن 
عديد  يف  أكدناه  الذي  البناء  يف  االجتمعي  الرشيك  دور  يأيت  »هنا  ترصيحه:  يف 

املناسبات«.
تطبيق  عدم  املعقول  غري  من  أنه  يعترب  النقايب  الطرف  ان  الدميايس  األخ  وأبرز 
إسناد  تّم  أنه  إذ  الحكومة،  برئاسة  االجتمعي  الرشيك  مع  املربمة  االتفاقيات 
مع  التشاور  األجدر  من  وكان   2015 فيفري  اتفاقية يف  االكل مبقتىض  مقتطعات 
االتحاد العام التونيس للشغل، مضيفا بقوله: »انتظرنا من الطرف اإلداري مكافأة 

االعوان وخاصة العملة املبارشين وفُوجئنا بحرمانهم من مقتطعات األكل«.
الصف  بيانها ال جنود  بالشكر والتقدير يف  تتوجه  ان  النقابة االساسية  ومل يفت 
املخاطر  رغم  االدارية  الهياكل  وببقية  الحكومة  برئاسة  لعملهم  املبارشين  االول 
والصعوبات ومثّنت قيام بعض االطارات ألعملهم عن بعد تفاديا لتعطيل املرفق 
العمومي، مؤكدة انها ستكون يف قلب املعركة يف الحرب عىل الوباء والدفاع عن 

حقوق منظوريها.
* صربي الزغيدي

من املنتظر أن ترُصف الزيادات الخصوصية للجامعيني خالل 
للتعليم  العامة  الجامعة  عنه  اعلنت  مثلم  االسبوع،  هذا 
الزيادة  من  االول  القسط  بتنزيل  العلمي،  والبحث  العايل 
جانفي  شهر  من  رجعي  مفعول  مع  للجامعيني  الخصوصية 
 2019 سبتمرب   7 يوم  املُمىض  االتفاق  يف  ورد  مثلم   2020
والحكومة  الطبويب  الدين  نور  االخ  لالتحاد  العام  األمني  بني 

السابقة.
عموم  يؤرق  واالنتدابات  الرتقيات  ملف  مازال  املقابل،  يف 
توصلت  واالنتدابات  الرتقيات  ايقاف  فبعد  الجامعيني، 
اتفاق  ابرام  ال   2019 جانفي  اعتصام  يف  العامة  الجامعة 
لتمكني الزمالء من حقهم يف الرتقية وفتح خطط لالنتدابات 
يتم  ان  اتفاق عىل  امضاء  لدورة 2018 ويف وقت الحق تم 

االعالن عن نتائج املناظرات قبل نهاية 2019.
الكاتب  الحمدوين  القادر  عبد  االخ  حّمل  السياق  هذا  يف 
العام املساعد للجامعة العامة املسؤولية كاملة للوزارة، وقال 
أفريل  شهر  منتصف  تجاوزنا  ل»الشعب«:»لقد  ترصيح  يف 
الوزارة هي من تتحمل  الوقوف عىل ان  2020، ومن املهم 
مسؤولية هذا التأخري سواء يف االعالن عن الخطط املفتوحة 
او يف قبول امللفات او يف اعالن تركيبة لجان االنتداب او يف 

تسليم امللفات ال هذه اللجان«.
والطرف  وللحظر،  للوباء  سابقة  املناظرات  هذه  ان  وأكد 
ما شابه،  أو  إيقاف  أو  تأجيل  ما تسمعه من  ترفض  النقايب 
باعتبار أن هناك ترقيات ال تتطلب حضور املرتشح، الفتا ال 
أن ما يتطلب حضور املرتشح فمن الرضوري إجراؤه مبارشة 

بعد رفع الحظر.
الزمالء  ترقيات  يف  الحاصل  التعطيل  »يكفي  قائال:  ودعا 
فمثلم نحرص عىل نجاح طلبتنا نحرص عىل ترقية زمالئنا إذ 

أن كل ترقية هي يف الحقيقة ارتقاء علمي«.
كم اشار محدثنا ال عدم حصول سلك املربزين عىل الزيادة 
وهم الذين كانوا حارضين يف كل االتفاقيات السابقة كم يف 
الجامعيني من الرضوري ان  النضاالت وحتى تتم فرحة  كل 

يتحصل املربزون عىل زيادتهم.

انتصارات سّفهت التشكيكات
من  واتحادهم  وجامعتهم  الجامعيون  متكن  املكاسب  هذه 
افتكاكها وسّفهوا بذلك تشكيكات املعادين لالتحاد وللجامعة 
العامة بأن هذه الزيادة لن ترى النور، ولكن االتحاد ومعه 
الجامعة العامة تعّودا عىل العمل بصمت وهدوء يف ملفات 

من هذا النوع والعربة بالنتائج.
وذكّر االخ الحمدوين مبعركة الجامعيني من اجل هذه الزيادة 
الهيئة  انعقدت  انطلقت يوم 18 نوفمرب 2017 عندما  التي 
والتحق  العلمي  والبحث  العايل  للتعليم  القطاعية  االدارية 
بها األمني العام لالتحاد األخ نور الدين الطبويب وأعلن التزام 
للجامعني  خصوصية  زيادة  عن  بالدفاع  االتحاد  هياكل  كل 
من  للحد  البالد  مصلحة  عىل  حرصا  واملهندسني  واألطباء 

هجرة األدمغة والكفاءت.

ارضاب  اهم  لعل  التحركات  من  سلسلة  الجامعيون  ونفذ 
7 ديسمرب 2017 وارضاب 20 و 21 فيفري 2018 مشفوعا 
بوقفة تاريخية امام الربملان ولقاء مع رئيس الربملان واجتمع 
مع لجنة الرتبية والعلوم، ال جانب واعتصام جانفي 2019 
مبقر الوزارة واالنخراط يف كل االرضابات العامة التي دعا إليها 
االتحاد، هذا دون اغفال الجانب التفاويض مركزيا أو قطاعيا.

والجامعة  االتحاد  ضد  وتشويهات  هجوم  ذلك  رافق  وقد 
والصادقون،  الحقيقيون  املناضلون  لها  يكرتث  مل  العامة 
تأجيل  عىل  االتحاد  امىض  عندما  خاصة  الهجمة  وتزايدت 
أبواق  لتنطلق  املذكورة  بالقطاعات  الخاصة  املفاوضات 
املشككني واملشوهني مرة اخرى، وجاء االمضاء يف 7 سبتمرب 

2017 ليسّفه امانيهم املريضة.
الخاصة  الزيادات  نرش  تأخر  عندما  تشكيكاتهم  وعادت 
بالجامعيني. ويف الفرتة األخرية عادوا للرتويج ال ان الزيادات 
اسقطتها كورونا، لكن كذبتهم ارادة االتحاد والجامعة العامة.

بالتحية  الحمدوين  القادر  عبد  االخ  توجه  االطار  هذا  ويف 
الجامعيني  ولكل  لالتحاد  التنفيذي  وللمكتب  العام  لالمني 
وانخرطوا  العامة  والجامعة  االتحاد  ثقتهم يف  الذين وضعوا 
يف كل املحطات النضالية ومل تغرهم األكاذيب والتشويهات.

التونيس  العام  االتحاد  فيه  يتحرك  الذي  الوقت  أن يف  وبنّي 
للشغل عىل اكرث من واجهة مساهمة منه يف الحرب عىل الوباء 
ومعالجة أثارها االقتصادية واالجتمعية وخاصة تبعاتها عىل 
عن  اصالة  االطراف  بعض  انطلقت  والفقرية  الهشة  الفئات 
نفسها ونيابة عن آخرين يف حملة مسعورة تحت قبة الربملان 
او يف االعالم او عىل الشبكات االجتمعية او بالتسييس املبالغ 
فيه لبعض املشاكل التي يكون النقابيون طرفا فيها، مشريا ال 
ان االتحاد بنفس املسؤولية دعا ال التربع بيوم وحرص عىل 
العمل  طرد  وعدم  الخاص  القطاع  يف  العاملني  اجور  توفري 
طيلة فرتة الحظر، وتوصل ال تأجيل خالص القروض البنكية 
قطاع  يف  للعاملني  والوقاية  الحمية  توفري  أجل  من  وتحرك 

الصحة، وهذا الدور أزعج املعادين لالتحاد وللعمل النقايب.

إنهاء العودة الجامعية
انهاء  أن  محدثنا  أبرز  الحالية،  الجامعية  بالسنة  عالقة  ويف 
السنة الجامعية بات من الواضح أن كل السيناريوات إلنهاء 
السنة الجامعية مبنية عىل العودة للتدريس الحضوري لبضع 
أسابيع ثم أسبوع مراجعة فإجراء االمتحانات للدورة األول 

ثم الثانية.
واضاف قائال: »لكن مخطئ من يعتقد أن قرار العودة يتّم 
مبجرد بالغ تعلنه الحكومة أو وزارة التعليم العايل والبحث 
العامة  والجامعة  بكثري،  ذلك  من  أعقد  فاملسألة  العلمي، 
للتعليم العايل والبحث العلمي بكل هياكلها وكذلك مختلف 
عىل  الحرص  عن  مواقفها  يف  عربت  البيداغوجية  الهيئات 
وتقنيني  وموظفني  وعملة  طلبة  من  املتدخلني  كل  سالمة 

وإداريني ومدرسني«.
الوحيدة  الجلسة  العامة يف  الجامعة  االطار، قدمت  يف هذا 
لتوفري  تطويرها  وجب  والتي  مبدئية  مقرتحات  الوزارة  مع 
رشوط نجاح العودة وسالمة الجميع، ومنها توفري االمكانيات 
وشبه  التام  للتعقيم  والوقاية  بالحمية  املتعلقة  الرضورية 
واحرتام  الطلبة،  نقل  ووسائل  املؤسسات  لكافة  املتواصل 
االكتظاظ  وتجنب  املسافة  احرتام  من  السالمة  إجراءات 

وغريها.
بني  بالتناوب  العودة  تكون  بأن  يتّم  ان  ميكن  هذا  وكل 
املستويات يف املؤسسة الواحدة وبني املؤسسات يف املنطقة 
قاعات  تستجيب  حتى  واألقسام  الفرق  وتقسيم  الواحدة، 
التدريس لرشوط السالمة، إضافة إل السعي من أجل متكني 
كل الطلبة من السكن الجامعي خاصة أن عديد املناطق لن 
يجد فيها الطلبة فرصة للكراء، وهذا ممكن متى تم تنظيم 

مسألة التداول.
فالوزارة  االجراءات،  هذه  وفق  العودة  انجاح  عىل  وحرصا 
مع  وقت  أقرب  يف  العمل  طاولة  إل  الجلوس  إل  مدعوة 
املقرتحات رهينة قرار  تبقى هذه  املعنية، كم  كل األطراف 

العودة بعد رفع الحظر جزئيا أو كليا.
* صربي الزغيدي

القصرين:

نقائص عديدة يف املستشفى الجهوي 
واملستشفيات املحلية

تعيش جهة القرصين ككل جهات البالد عىل وقع تفيش وباء كورونا القاتل، ويف الوقت الذي ينتظر 
الوباء عىل الصحة  البالد تداعيات هذا  اتخاذ إجراءات فاعلة لتجنيب  السلط  الجهة من  ابناء  فيه 
العامة وعىل وضعهم االقتصادي واإلجتمعي، ال تزال بعض االطراف تختلق رصاعات هامشية للكسب 
السيايس والحزيب الرخيص بدل االنكباب عىل إيجاد انجع السبل لتجنيب البالد و العباد التداعيات 

الخطرية لهذه الجائحة عىل صحة املواطن و ضمن أبسط مستلزمات حياته.
الجهوي  املستشفى  منها  يعاين  التي  العديدة  النقائص  ال  بالقرصين  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  نبّه  وقد 

واملستشفيات املحلية من افتقار لوسائل لالكتشاف املبكر لالصابات ووسائل التعقيم والحمية العوان الصحة املبارشين.
وطالب املكتب التنفيذي الجهوي يف بيان له بتوفري آلة تحليل للكشف عن فريوس كورونا متكن من إجراء فحوصات عىل نطاق 

أوسع و تجنب تبعات انتظار النتائج بعد ارسال العينات إل العاصمة.
أدوات  توفري  ال جانب  فاعلية،  أكرث  للحرارة  تنفس اصطناعي وصادمات كهربائية ومقاييس  بتوفري آالت  التعجيل  إل  ودعا 

.covid-19 ووسائل التعقيم والحمية لألعوان الذين يبارشون العمل يف قسم
كم دعا يف هذا املجال السلط املركزية السياسية والصحية ونواب الجهة ومنظمت املجتمع املدين إل تكثيف الجهود لدعم 
صندوق التربع لفائدة املستشفى الجهوي عىل غرار بعض الجهات األخرى التي تتوفر عىل إمكانيات وتجهيزات مؤهلة للتوقي 

من انتشار الوباء و تهديد حياة الناس.
هذا وحيا املكتب التنفيذي الجهوي اإلطار الصحي وقوى األمن الداخيل والجيش عىل حرصهم وتجندهم لتجنيب أبناء الجهة 

كارثة تفيش الوباء، مؤكدا رضورة التضامن والتحيل باليقظة لهزم  الوباء.
* صربي الزغيدي

من املنتظر صرفها هذا االسبوع:
تثمني للزيادات الخصوصية للجامعيني وقلقٌ ازاء الرتقيات
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أحالت هيئة مكافحة الفساد ملف ما أصبح يعرف بصفقة الكممات 
هذه  يف  الربملان  يف  نائب  وتورط  فساد  شبهة  لوجود  القضاء  عىل 
فساد  شبهة  بوجود  الهيئة  وأقرت  مصالح.  تضارب  بتهمة  الصفقة 
الهيئة كل  لتضارب املصالح، وتورّط نائب يف الصفقة. وقد جمعت 
وإحالة  قضائية  إحالة  امللف  وأحالت  الجدية  والقرائن  املعطيات 
إدارية ليتّم إشعار رئاسة الحكومة بذلك. وتفيد املعطيات املتوفرة 
صفقة  يف  فساد  شبهة  لوجود  تبليغا   11 من  أكرث  تلقت  الهيئة  ان 
صناعة الكممات، وعن كراس الرشوط املتعلق بها، وقد وردت اغلب 
الشكايات من صناعيني اعتربوا ان كراس الرشوط فيه اقصاء واضح 

لعدد منهم.
أصبحت  وهل  هاتفيا؟  تُدار  العمومية  الصفقات  أصبحت  فهل 
املحاباة هي املقياس االسايس لتمكني مؤسسة ما من صفقة عمومية؟ 
النائب  وعن  الصناعة  وزير  عن  يدافع  ان  الحكومة  لرئيس  وكيف 
بكل هذه البسالة والحال ان القضاء مل يبّت بعد يف القضية؟ ملاذا تّم 
التكتم عىل صفقة املليوين كممة ومل تنرش فيها وزارة الصناعة بالغا 

مثلم فعلت يف صفقة ال30 مليون كممة؟
كل هذه االسئلة يطرحها الراي العام ويطالب بتفسريات وتوضيحات 
شافية حتى ال نعود ال عهد سيطرة األطراف الحاكمة عىل دواليب 

االقتصاد وتحديدا عىل الصفقات العمومية.

كتلة اإلصالح: حملة ممنهجة لشيطنة اصحاب 
المؤسسات 

بالحصانة  الزيايت لن يتمّسك  النائب جالل  ان  أعلنت كتلة االصالح 
الكممات  قضية  يف  القضاء  أمام  للمثول  دعوته  صورة  يف  الربملانية 
اّدعاء مّس منه ومن سمعته  استعداد كامل ملواجهة كل  وأنه عىل 
صادر  بيان  يف  الكتلة  واعتربت  وطنية.  وروح  ومسؤولية  ثقة  بكل 
عنها نرشته عىل صفحتها مبوقع فايسبوك ان النائب الزيايت، يتعرض 
املحمومة  العودة  سياق  يف  جاءت  إنها  قالت  ممنهجة«  لـ»جملة 
لخطاب شيطنة أصحاب املؤسسات وتوظيف شعار مقاومة الفساد 
ألغراض سياسوية وتشويها ومحاوالت للتأثري يف الرأي العام لتحويل 
انخراطه يف الجهد الوطني ملقاومة فريوس كورونا من التزام وطني 

ومواطني إل محّل شبهة وادانة. 
عن  بالدفاع  الكتلة  تكتف  ومل 
بل  نوابها،  أحد  وهو  الزيايت 
بخصوص  االتهامات  ووجهت 
ما تم اثارته حول قضية املليوين 
كممة، التي كان اول من تحدث 
ملكافحة  الوطنية  الهيئة  عنها 
قضية  ال  تحولت  ثم  الفساد 
رأي عام بسبب تضارب املصالح 

املؤكد يف وضعية الزيايت.
يرتأسها  التي  الكتلة  وعربت 
يف  واملمثلة  الناصفي،  حسونة 
وزير  الحفيص  بعيل  الحكومة 

العالقات مع الربملان، عن مساندتها املطلقة لزميلها النائب يف هذا 
الظرف الذي قالت انه يدفع فيه رضيبة الشجاعة والرصاحة والشفافية 
يف رسد الوقائع مشرية ال تأكيده عدم وجود أي عالقة تعاقدية تربط 

بينه وبني الدولة بل مجرّد اقرتاح من الحكومة واستشارة ال ترتقي 
إل درجة التعاقد مؤكدة ان ذلك ينفي متاما وجود أي صفقة أو عقد 
من أي نوع كان وانه اثبت بالحجة والربهان صحة أقواله ونزاهته 
إل خطورة  ونبهت  الحال.  واقعة  يف  ما حصل  كل  يف  نيته  وحسن 
العودة املحمومة إل ما اعتربته من قبيل شيطنة الرأس املال الوطني 
واستغالل شعار مقاومة الفساد للمزايدة السياسية وتشويه الرشفاء. 
وتابعت يف بيانها عىل كل القوى الوطنية التنديد بهذا السلوك الذي 
امللتوية  باألساليب  األحداث  عىل  الركوب  تعود  ملن  املجال  يفسح 
لتسميم األجواء باالفرتاءات يف مرحلة نحتاج فيها إل الوحدة الوطنية 
واالبتعاد عن كل محاوالت التأثري 
عىل القضاء بإصدار أحكام مسبقة 
وبشكل قطعي يف ملّف مازال يف 
والتقيّص.  والبحث  التحقيق  طور 
ائتالف  كتلتي  الكتلة  واتهمت 
الكرامة والدستوري الحّر بتزييف 
العام  الرأي  وتأليب  الحقائق 
ومغالطته بإصدار بيانات ومواقف 
دون  والكتلة  املحرتم  النائب  ضد 
مربر أو دليل إثبات وحيد بوجود 
التي  املشبوهة  الصفقة  هذه 
باسم  الزّج  وتعّمد  لها  يرّوجون 
النائب جالل الزيايت يف ما يُسّمى 
بصفقة 30 مليون كممة املزمع إبرامها والتي قالت إنه ال عالقة له 
بها إطالقا ال من قريب أو من بعيد وان ذلك محاولة يائسة منهم 

لتوريطه قبل البّت يف هذه الوقائع من قبل القضاء.

 
وزير الصناعة: طلب مني االعتذار للشعب وأنا 

أعتذر 
أفريل 2020  الثالثاء 21  يوم  بن يوسف  الصناعة صالح  وعرّب وزير 
عن اعتذاره بسبب الجدل الكبري الذي أثارته صفقة الكممات. وقال 
اإلداري  اإلصالح  لجنة  لدى  استمع  جلسة  يف  حضوره  لدى  الوزير 
والحوْكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة الترصف يف املال العام 
بالربملان »طُلب مني االعتذار للشعب وأنا أعتذر رغم أنني مل أقرتف 
خطأ«.وأكّد بن يوسف أنه ليس له إشكال يف ذلك مضيفا أنه ملا تسلم 
مهاّمه عىل رأس الوزارة كان يعّول عىل املؤسسات التونسية العمومية 
والخاصة، موّضحا أن أول اجتمع حول الكممات انعقد يوم 4 أفريل 
وأنه تّم االتفاق عىل وضع منصة رقمية لتمكني املؤسسات القادرة 
عىل صنع الكممات للتسجيل عربها مؤكدا أن حوايل 600 مؤسسة 
إعداد  تّم  ملا  أنه  الوزير  وأضاف  أول.  مناسبة  يف  بالتسجيل  قامت 
املواصفات التقنية والفنية للكممات قامت 113 مؤسسة بالتسجيل 
وتسلمت 73 منها الرتخيص، متابعا أنه تّم إعالمه يوم 7 أفريل إثر 
اجتمع انعقد بوزارة التجارة أنهم يف حاجة إل مليوين كممة بصفة 
عاجلة وإثر ذلك، تّم االتصال ببعض املؤسسات التي تصنع الكممات 
تُصنع  املعنية  املؤسسة  أن  بالجمهورية مؤكّدا  الجهات  يف عدد من 
الكممات وتصدرها إل الخارج، وقد تّم االتصال بها لالستفسار. كم 
وأنها  العمومي  املشرتي  ليست  الوزارة  أن  إل  الصناعة،  وزير  أشار 
الصيدلية  وهو  العمومي  للمشرتي  الصفقة  لتسهيل  وسيط  مجرد 

املركزية.
وأكد الوزير أنه مل يكن يعلم بأن صاحب هذه املؤسسة نائب، مضيفا 
هي ليست صفقة وال حتى عقد وإنا مجرد تسخري ألن الوضع الذي 

املواطن  القوانني عىل جنب ألن صحة  لنضع  استثنايئ  البالد  به  متّر 
أن  إل  مشريا  الرشوط  كراس  تسيب  الوزير  ونفى  أهم.  التونيس 
التصدير  يف  اعتمدها  يتّم  التي  املواصفات  وفق  عملت  املؤسسة 
مضيفا كراس الرشوط خاصة بطلب 30 مليون كممة وليس مليوين 
كممة. وقال الوزير أنه مستعد للتحقيق يف مسألة صفقة الكممات، 
مضيفا انه حتى وإن كان يعلم أن صاحب املصنع نائب شعب كان 
سيتبع نفس التميش ألن الظرف استثنايئ ويجب توفري مليوين كممة 

يف ظرف 48 ساعة.

رئيس الحكومة: 
ينتج  حتى  مرسوم  إلصدار  استعداد  على 

مصنع النائب الكمامات الطبية
وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، قد علق يف حوار له عىل قناة 
شبهات  وجود  بخصوص  الجدل  عىل  حنبعل،  وقناة  األول  الوطنية 
الفخفاخ،  إلياس  الحكومة  رئيس  وقال  الكممات.  صفقة  يف  فساد 
مصنع  ينتج  حتى  مرسوم  إلصدار  استعداد  عىل  إنه  األحد،  مساء 
النائب الكممات الطبية وذلك من أجل حمية التونسيني والحفاظ 
عىل صحتهم. وأضاف أن ما يحدث حول ما ُسّمي بصفقة الكممات 
عبث ويصدر عن أشخاص إما يصطادون يف املاء العكر اوال يعرفون 
كيفية عمل مؤسسات الدولة. وبنّي الفخفاخ، أنه كلّف وزير الصناعة 
بعيدا  الطبية  شبه  الكممات  مختّصة يف صنع  مصانع  عن  بالبحث 
الصناعة  قائال وزير  الوزير  به  قام  ما  البريوقراطية وهو  عن منطق 
اجتهد وقام بواجبه فقط. وشّدد بالقول: أنا لن أموت يف البريوقراطية 

وعندي شعب تونس يلزم نحميه.
وأكّد الحزب أنه سيلجأ إل القضاء الجزايئ للمطالبة مبحاسبة رئيس 
الحكومة والوزراء املخالفني إلسنادهم منافع للغري ليس لهم حق فيها 
واملشاركة يف ذلك وسيطعن أمام القضاء اإلداري إليقاف تنفيذ وإلغاء 
قرارات التعيني املخالفة لقوانني الوظيفة العمومية وللدستور. ودعا 
كل القوى الحية يف البالد إل الوقوف صفا واحدا لحمية مؤسسات 

الدولة من االخرتاق.
  

اشكال  الحكومة وقعت في  المليكي:  حاتم 
قانوني

يف  املليك  حاتم  الربملان  يف  الوطنية  الكتلة  رئيس  علق  جهته  ومن 
يف  وقعت  الحكومة  إن  الحكومة  رئيس  رد  يف  جاء  ما  عىل  تعليقه 
إشكال قانوين. وأضاف أنه »كان بإمكان الحكومة أن تتفادى الوقوع 
يف مسألة تضارب املصالح وذلك بتعديل قانون الصفقات العمومية 
الداخيل  النظام  لتعديل  مرسوم  بإصدار  أو  االستثنائية  الظروف  يف 

للمجلس الذي مينع نواب الربملان من إبرام صفقات مع الدولة.
يف املقابل، اعترب رئيس حزب التكتل، خليل الزاوية، بأن حالة الحرب 
الحكومة  قبل  من  التدابري  هذه  مثل  تستوجب  كورونا  فريوس  مع 
اإلجراءات  تجاوز  عن  النظر  بقطع  ناجعة  نتيجة  بتحقيق  املطالبة 
اإلدارية العادية. وأكد أنه ال يوجد تضارب مصالح مبا أن املصنع الذي 
سيتول إنتاج الكممات الطبية سيبيعهم بسعر التكلفة، مشددا عىل 
إليه  البالد  حاجة  لكن  للخارج،  التصدير  يف  مختّصا  كان  املصنع  أن 

تقتيض مثل هذه اإلجراءات السيعة«.

هيئة مكافحة الفساد: 
قانون الصفقات الحالي يمّكن من عقد صفقات 

عمومية في ظرف 48 ساعة
وحول هذا املوضوع أكد عضو الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد محمد 
العيادي ان قانون الصفقات العمومية الحايل ميّكن من عقد صفقة 
عمومية يف ظرف 48 ساعة دون دوس عىل القوانني، مستغربا اشارة 
رئيس الحكومة ال ان صفقة الكممات تستغرق 6 اشهر معتربا ذلك 
مجانبا للصواب وغري دقيق خاصة ان الفصل 49 من قانون الصفقات 
العمومية يتيح امكانية التفاوض املبارش يف مثل هذه الظروف لكن 
ال يعني االتصال باملزّود عرب الهاتف وبل يقتيض ضبط قامئة قصرية 
كان عىل  أنه  العيادي  اعترب  كم  منهم..  واحد  واختيار  املزودين  يف 

رئيس الحكومة االنتظار إل حني صدور التحقيقات قبل اعالن رأيه، 
لعاقل  ميكن  ال  أنه  خاصة  للتونسيني  سلبية  رسالة  ترصيحه  معتربا 
التشكيك يف وجود تضارب املصالح قي صفقة الكممات التي وضعت 
النائب يف الربملان جالل الزيايت ووزير الصناعة يف موضع اتهام. وأكد 
القضاء. وأوضح  الكامات عىل  أنه متت إحالة ملف صفقة  العيادي 
أن الهيئة رشعت منذ اسبوع تقريبا يف تلقى تبليغات حول شبهات 
فساد وإخالالت شابت عملية تزويد الصيدلية ووزارة الصناعة ووزارة 
ان  واضاف  الكممات.  من  كبرية  بكميات  التجارة  ووزارة  الصحة 
الهيئة اكتشفت بعد البحث والتقيص ان املسألة تتعلق بعقدين مربزا 
أن العقد االول يجمع وزارة الصناعة بأحد مزّودي الكممات بجهة 
الصفقة  ان هذه  الصفقة تشمل مليوين كممة مؤكدا  الساحل وان 
الصفقة  ان  موضحا  البديل  الزياين عن حزب  بالنائب جالل  تتعلق 
تتعارض مع مبادىء الصفقات العمومية وأنها متت بطريقة التعاقد 
املبارش وانها قد ال تخلو من محاباة مذكرا بأن صفة النائب تجعله يف 

وضعية تضارب مصالح.
وأشار ال أن املسألة الثانية جاءت بالتوازي مع هذا التعاقد املبارش 
مبيّنا انها تتمثل يف ضبط كراش رشوط معتربا ذلك امرا غري مفهوم 
ويف  الصفقة  من  النائب  ذلك  اسباب متكني  تساؤالت حول  ويطرح 

الوقت نفسه إحداث لجنة تعمل عىل كراس الرشوط.

الفساد  ومكافحة  اإلداري  اإلصالح  لجنة 
بالبرلمان: مبدئيا هناك شبهة فساد 

بدر الدين القمودي رئيس لجنة اإلصالح اإلداري والحوْكمة الرشيدة 
ان  اكد  بالربملان  العام  املال  يف  الترصف  ومراقبة  الفساد  ومكافحة 
اللجنة ستكشف عم توصلت إليه بخصوص ما أصبح يعرف بشبهة 
الفساد يف طلبية مليوين كممة تالحق النائب بالربملان وعضو لجنة 
يوسف  بن  صالح  الصناعة  ووزير  الزيايت  جالل  الفساد  مكافحة 
فإنه  القمودي  وحسب  للقضاء.  معطيات  من  بحوزتها  ما  وستقدم 

ومبدئيا توجد شبهات فساد جدية يف امللف.
وأكد انه بعد االستمع ال وزير الصناعة صالح بن يوسف بخصوص 
الفساد  ومكافحة  اإلداري  اإلصالح  لجنة  ستعقد  امللف  مالبسات 

كل  يف  للنظر  اجتمعا 
معطيات  من  لديها  ما 
موقفها  وبلورة  ووثائق 
امللف  بخصوص  النهايئ 
التي  الفساد  وشبهات 
وستعلن  حوله  تحوم 
خالل  من  العام  للراي 
املوقف  ذلك  اعالمي  لقاء 
والحجج  بالوثائق  مدعم 
عىل  كذلك  ستحيلها  التي 
الجهات القضائية املتعهدة 

باملوضوع.
لكن مبدئيا ورغم عدم اكتمل كل املعطيات والوثائق يعترب رئيس 
أن هناك  القمودي  الدين  بدر  الربملان  الفساد صلب  لجنة مكافحة 
القمودي  ودعم  كممة،  املليونني  طلبية  يف  جدية  فساد  شبهات 
موقفه األويل بأن إسنادها إل طرف وحيد مخالف متاما لألمر عدد 
الذي ينص  العمومية  الصفقات  بتنظيم  املتعلق  1039 لسنة 2014 
املنافسة  الصفقات واملتمثلة يف  تلك  مبادئ  السادس عىل  يف فصله 
وحرية املشاركة واملساواة والشفافية، وهي مبادئ مل يقع تطبيقها 

يف الصفقة.
الظروف  يف  يتيح  الذي   1039 عدد  األمر  من   41 الفصل  وحتى 
التفاوض  إل  اللجوء  تربير  عىل  ينص  املبارش  التفاوض  االستثنائية 
احرتام  دون  تحول  ال  االستثناءات  أن  عىل  يشدد  أنه  كم  املبارش 
املبادئ العامة للصفقات العمومية التي يضبطها الفصل 6 وهو ما مل 

يحصل وفق رئيس لجنة اإلصالح اإلداري بدر الدين القمودي.
أيضا  املليوين كممة يحلينا  املتعلق بطلبية  وأكد أن كراس الرشوط 
إل االعتقاد بوجود شبهات فساد، خاصة من خالل وضع رشوط عىل 

يف  محدد  مبخرب  االختبار  عملية  وربط  القمش  نوعية  مثل  املقاس 
ظل وجود عديد املخابر باإلضافة إل الكلفة املالية املرتفعة عىل ما 
التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف  ظل  يف  تحمله  املواطن  يستطيع 

يعيشها منذ إقرار الحجر الصحي العام وحظر التجول.
ومكافحة  الرشيدة  والحوكمة  اإلداري  اإلصالح  لجنة  رئيس  واعترب 
الفساد ومراقبة الترصف يف املال العام بدر الدين القمودي أن حديث 
الربملان  ِقبَِل  من  املراسيم  بإصدار  له  التفويض  عن  الحكومة  رئيس 
ودفاعه عن وزير الصناعة ال يستوي باعتبار أن التفويض ليس مطلقا 
بل هو محّدد يف املدة واملجال مع وجوب احرتام الترشيعات السارية 

باإلضافة إل الرقابة عىل املراسيم من طرف الربملان.
 

زهير المغزاوي: 
ما حصل خطأ فادح حتى وإن كانت النوايا طيبة
الشعب زهري أن ما وقع يف عالقة مبلف  العام لحركة  واعترب األمني 
شبهة الفساد يف صفقة تصنيع الكممات خطأ فادح وال ميكن تربيره 
حتى وان كانت النوايا طيبة عىل حد تعبريه. وبني املغزاوي أن من 
الحكومة يف حواره األخري هو  التي مل يوفق فيها رئيس  النقاط  بني 
رده عىل شبهة الفساد يف هذا امللف. وقال املغزاوي كان ال بد عىل 
رئيس الحكومة عدم التعامل مع هذا امللف بهذه الطريقة واالعرتاف 
بأن ما وقع خطأ وتجاوز وجب أالّ يتكرر حتى وان كان ال يحمل نية 
إجرامية، مضيفا أنه ينزه وزير الصناعة. وبنّي زهري املغزاوي ان مثل 
هذه األخطاء متّس من مصداقية الجميع وال بّد من إحالة امللف عىل 

أنظار القضاء ليقول كلمته وتأخذ األمور مجراها.

مختصة في القانون الدستوري:
المصالح  وتضارب  للقانون  خرق  فيه  حصل  ما 

واضح في الصفقة

أفادتنا استاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي ان الفصل 25 من 
يف خصوص  واضح ورصيح  الشعب  نواب  ملجلس  الداخيل  القانون 
ما سّمي بقضية الكممات، إذ ينّص هذا الفصل عىل أنه يحّجر عىل 
الشعب  نواب  مجلس  أعضاء 
التعاقد بغاية التجارة مع الدولة 
أو  العمومية  الجمعات  أو 
املؤسسات واملنشآت العمومية. 
بغّض  انه  محدثتنا  وأضافت 
املسألة  مجريات  عىل  النظر 
سوء  أو  حسن  وعن  برّمتها 
خرق  هو  حصل  ما  فإن  النية، 
للمجلس عىل  الداخيل  للقانون 
معنى الفصل 25. وأوضحت ان 
بتضارب  اساسا  تتعلق  القضية 
املصالح وهو ما يجعل الصفقة 
املحاباة  عن  طبعا  الحديث  دون  هذا  برّمتها  ومحجرة  محظورة 
القضاء.وبيّنت  غري  فيها  البّت  ألحد  ميكن  ال  التي  الفساد  شبهة  أو 
االستاذة سلسبيل القليبي أنه حتى لو متت الصفقة وابرم العقد، فإن 
هذا االخري ميكن إبطاله باعتبار ان فيه خرقا للقانون وفيه تضارب 

للمصالح.
أما بخصوص شبهة الفساد او املحاباة فاكدت محدثتنا انه ال ميكن لها 
الحديث بهذا الخصوص باعتبار ان القضاء تعهد بهذا الجانب وهو 

الوحيد الذي ميكنه البّت يف ذلك وتأكيده او نفيه.
وعموما فإن املهم ليس االعتذار والتجاوز عم حصل بل وجب االلتزام 
بعدم تكرر هذه العملية مستقبال. وخاصة عدم السعي ال مراجعة 
وتعديل الفصل 25 من القانون الداخيل ملجلس نواب الشعب من 
اجل منح بطاقة بيضاء للنواب للتعاقد مع الدولة والجمعات املحلية 
واملنشات العمومية. واألهم ايضا هو أن ال تُدار الصفقات العمومية 

بالهاتف،حتى ال يرُتك للفساد منفذ.
* حياة الغاني

صفقة الكمامات »املشبوهة«:
خرق القانون ثابت، تضارب املصالح مؤكد..
وشبهة الفساد واملحاباة يفصل فيهما القضاء

 الصفقة باطلة قانونيا وحسن النية ال يبرر ما حصل

التمسك بالدفاع عن 
صفقة الكمامات 
هو تبييض للفساد

هل يصبح التفويض 
الممنوح لرئيس 
الحكومة سالحا 
لتجاوز القوانين؟
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الحدث الحدث

* حاوره: صربي الزغيدي    

االنرتنات،  عىل  وملتزمة  مستقلة  ثقافية  تلفزة   ،ROOTS TV
لصاحبها الصحايف املواطني سليم قاسم، برزت يف خضم الرصاع 
ضد التفاهة االعالمية والتسطيح الثقايف، وتحاول ان ترّسخ مادة 
اعالمية ذات جودة تطرح املسكوت عنه وتحاول ان تكون صوتا 
واالجتمعية  االقتصادية  الحقوق  عن  دفاعا  له،  صوت  ال  ملن 
الذين  املوهوبني  الفنانني  تقديم  عن  فضال  والبيئية،  والثقافية 

تتجاهلهم وسائل اإلعالمية الحالية.
سليم قاسم مثقف تونيس، صحايف مواطني، ومهتم بالشأن العام 
من زاوية النضال املستميت عن قضايا الحريات وحقوق االنسان، 
يسعى من خالل محمله االعالمي ROOTS TV ال تقديم مادة 
اعالمية جيدة وجادة تعكس هموم ومشاغل الناس ومشاكلهم، 
فكان معه هذا الحوار الشيق حول انطالقة ROOTS TV واهم 
التي  والعراقيل  والصعوبات  فيها  تبحث  التي  وامللفات  القضايا 
تواجهها وتقييم سليم للمشهد االعالمي التونيس وسبل النهوض 

به.

فكرة  بعث  فكرة  اخترت  كيف   *
وما  االنترنيت؟  على   ROOTS TV

هي االسباب؟
- كوين خبري يف االتصاالت اإلعالنية وفنان ومصّور، الحظت بسعة تطور 
اإلنرتنات، الذي أعتربه من أهم االخرتاعات البرشية، وقد عرضت يف تونس 
صوري  بوضع  وبدأت  عاًما،   15 قضيت  حيث  وفرنسا(  )أملانيا  وأوروبا 
عىل اإلنرتنات، يف املدونات، ومواقع الصور، واالهتمم ببعض مستخدمي 
وأصبح  االجتمعية،  الشبكات  عرب  أنفسهم  عن  عرّبوا  الذين   ، اإلنرتنت 
الكوكب صغريًا جّدا، أصبح من املمكن اآلن أن نرى، أن نتعلم، أن نتواصل 

يف الوقت الحقيقي مع كل البرشية يف جميع املواضيع.
الهائلة،  اإلمكانات  هذه  استغالل  أجل  من  املبدأ  بسعة  فهمت  لذلك 
ويف عام 2008، بدأت أهتم بالفيديو والتحرير، الذي استغليته للتواصل، 
عىل  احتجاجاً  خاصًة  السياسية،  آرايئ  خدمة  يف  وضعه  ثم  ومن  فنياً 

الديكتاتورية.
وجاءت نقطة التحول الحقيقية عندما قررت أن أعرّب عن نفيس رسمياً مع 
أصدقاء صحفيني مقربني من حزب التجديد الذين شاركت معهم بعض 

وجهات النظر.
لقد جعلتني الحملة االنتخابية 2009، التي شاركت يف تصميمها، معروفا 
لدى املبادرين يف املدونات االحتجاجية يف ذلك الوقت، ثم جاء يوم 14 
جانفي وحرية التعبري، وكان ذلك هو الزناد الذي أحتاجه، وجاءت الفكرة 
تتناول  والتي سوف  وأفريقية،  متوسطية  بديلة،  إعالم  وسيلة  إلنشاء  يل 
بعض املواضيع مل يتم التعامل معها كثريًا يف وسائل اإلعالم، التي تهمني 

والتي مل تكن حارضة لألسف.
نفيس  عن  للتعبري  الوسيلة  هذه  صنعت  إنني  أقول  أن  أود  باختصار، 
أيًضا  يقال  أن  يجب  القيم،  نفس  يشاركونني  الذين  األشخاص  ومعرفة 
أنني أتيت من عائلة من املثقفني، أيب، شاعر وكاتب ،و شغل مناصب عليا 
يف ميدان الثقافة، ودرس يف معهد الصحافة، مشبًعا بكل هذه التجربة، 

فمهنتي جائت متأخرة بالتأكيد لكنها طبيعية جًدا.

هل  وتجهيزات،  معدات  عملك  يتطلب   *
تواجه مشاكل في هذا الصدد؟

- مع التكنولوجيا والتطور املستمر لتقنيات االتصاالت، أصبح من السهل 
اآلن إنتاج منتج سمعي برصي عايل الجودة، ولكن بتكلفة أقل.

لقد اخرتت اإلنرتنت ألنه بعيًدا عن جميع القيود اإلدارية، تقوم بتصوير 
مرشوع، ثم تقوم برتكيبه ثم تضعه عىل الشبكة ، فهو سهل وال يكلف 

شيئًا.
كم أشدد عىل أنني يف نفس الوقت املحرر والصحفي واملخرج واملركّب، 
فمن الواضح أن هناك الكثري من العمل ، ولكني أتحمله حبا للمهنة نظرا 

لنقص املوارد.

عليها  تركز  التي  المواضيع  ماهي   *
ROOTS TV وتبحث فيها؟

البيئة،  اإلنسان وحمية  الثقافة وحقوق  لنهجي هي  الرئيسية  املحاور   -
كعنرص حيوي ملجتمع دينامييك ، يتم التعبري عن الثقافة يف كيفية رسد 

قصصنا واالحتفال وتذكّر املايض وتسلية أنفسنا وتخيل املستقبل.
العامل من خالل  بأنفسنا ورؤية  التعريف  يساعدنا تعبرينا اإلبداعي عىل 
عيون اآلخرين، يف وقت تتزايد فيه الرصاعات وتزايد االحتياجات اإلنسانية 

وظهور خطاب الكراهية.
فاالعالن العاملي لحقوق االنسان يذكّرنا بأن »االعرتاف بالكرامة املتأصلة 
يف جميع أعضاء األرسة البرشية وحقوقها املتساوية وغري القابلة للترصف«.

الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية  الخصائص  فالبيئة هي مجموعة من 
أخرى،  وبعبارة  اإلنسان.  بفعل  بآخر  أو  بشكل  املعدلة  البيئية  لألنظمة 
البيئة هي كل ما يحيط بنا، إنها بيئتنا املعيشية، فمن واجبنا احرتامها. وقد 
كان الضغط الحقيقي الوحيد هو عندما فتحت الجدل حول تلوث قابس، 
الهواء  تم حقنها يف  التي  املختلفة  السموم  الذي تسببه  الرضر  وأظهرت 
الوفيات  معدل  الكادميوم،  أو  األمونيا  الفوسفوجيبس،  مثل  البحر،  ويف 
من   45 املادة  احرتام  وعدم  للسكان  التنفيس  الجهاز  الناتج عن رسطان 
بيئة  يف  الحق  عىل  تحافظ  الدولة  أن  عىل  تنص  التي  التونيس  الدستور 
توفري  الدولة  عاتق  تقع عىل  البيئة.  صحية ومتوازنة وتساهم يف حمية 
الوسائل الالزمة للقضاء عىل التلوث البيئي. لقد كتبت بيانًا بهذا املعنى 

وهو بالطبع لن يعجب الجميع.

* تعتمد في عملك في كثير من االحيان 
على جنس الصحافة االستقصائية والتحقيق 
في ملفات وقضايا، ماهي الصعوبات التي 
واجهتك  وهل  عملك؟  في  اعترضتك 

محاوالت للتضييق عليك؟
- كل صحافة جادة هي صحافة استقصائية، وهذا يتطلب الكشف عن 

القضايا العامة التي أخفاها عمداً شخص يف موقع السلطة أو عن 
طريق الخطأ.

وهذا ال يريض بعض الذين يجربون طرق الضغط املعتادة، مثل 
التهديد أو الرتهيب.

* في عالقة بالوضع في جهة اريانة 
مع فيروس كوفيد 19، كيف تعاطت 
مع   ROOTS TV تعاملت  وكيف 

تداعيات تفشي الوباء في الجهة؟
- منذ ظهور هذا الوباء الرهيب، انتهزت الفرصة للعمل يف أريانة، 
حيث أقطن، وأصدرت تقارير مختلفة تسلط الضوء عىل جهود 
بلدية  يف  الصحية  والخدمة  النظافة  عمل  جانب  من  التطهري 
أريانة، والذين أحييهم عىل عملهم الضخم، من خالل جريدتكم.
وللقيام بذلك، رافقت رؤساء بعض الدوائر ووثقت عملهم عىل 
الكورونا،  لضحايا  الدفن  بروتوكوالت  جميع  وثقت  كم  األرض، 
قّدمت  وبالتايل  الجاّلز،  مقربة  يف  تم  الذي  األول  الدفن  وكذلك 
توثيق حقيقي لجميع خدمات الجنازة لجميع البلديات يف تونس.
هذا وتطوعت أيًضا لدعم البلدية من خالل إيجاد طرق ملكافحة 
هذه اآلفة، مثل تزويدهم بشاحنة إطفاء مبضخة وضغط من أجل 
املجتمع  جمعيات  مع  اليوم  يف  وجبة   330 إعداد  يف  وشاركت  التطهري، 

املدين لصالح الطاقم الطبي وعمل التنظيف.
ويستمر العمل من أجل تونس.

* بعد 9 سنوات من الثورة، ماهو تقييمك 
للمشهد االعالمي التونسي؟

من  التحريرية  خطوطها  يف  كبرية  لضغوطات  اإلعالم  وسائل  تتعرض   -
يف  تهدف  التي  بالربمجة  القيام  عىل  اإلعالن  رشكات  وتجربها  ممّولييها، 

املقام األول إل جذب املستهلكني املحتملني.

قبل  من  تدار  أو  القنوات  بعض  وتعمل   *
بعض األحزاب السياسية، مما يؤدي بشكل 

منهجي إلى التالعب بالرأي العام.
- أنا شخصياً ال أشاهد أي قناة تونسية، فبعضها ال يحرتم ضعف ضيوفها، 
والبعض اآلخر ينقل محتوى محدوًدا جًدا فكريًا، وهذا من  أحد األسباب 
التي تجعلنا بحاجة إل دعم وسائل اإلعالم املستقلة، ومن هذا املنطلق 
والتعامل  له،  صوت  ال  ملن  صوت  إعطاء  تيفي«:  »روتس  عربر  نريد 
الذين  املوهوبني  الفنانني  وتقديم   ، قليل  جمهور  لها  التي  املشاكل  مع 

تتجاهلهم الوسائل اإلعالمية الحالية.

يكون  أن  يمكن  كيف  تقديرك،  في   *
االعالم في تونس رافدا اساسيا لمقاومة 
االقتصادية  الحقوق  عن  والدفاع  الفساد 

واالجتماعية للشعب التونسي؟
- متكن املعلومات الجمهور من املشاركة يف مراجعة األنشطة الحكومية، 
والقدرة عىل التعبري عن نفسه بحرية يف تطوير سياسات وقوانني مكافحة 

الفساد وكذلك مراقبة تنفيذها.
لذا من الرضوري تدريب الصحفيني املسؤولني وغري القابلني للفساد.

محفوفًا  يزال  ال  الصحفي  وضع  ألن  هذا  تطبيق  اآلن  الصعب  ومن 
باملخاطر، نظر إل حالته املادية املحدودة، لذا من السهل الضغط عليه، 
لكني مازلت متفائالً ألنني أؤمن باملستقبل وآمل أن أساهم أيًضا يف هذا 

التطور.

الصحايف املواطني سليم قاسم لـ»الشعب«
ROOTS TV صوت من ال صوت لهم

كلمـة حق:

زمن الكورونا وهشاشة المجتمع )2(
الحلقة الثانية:

التونسية مندمجة  الشخصية 
ومتقّلبة والتفافية 

* النفطي حولة  )ناشط نقايب(      
نريد أن نسلّط الضوء يف هذه الحلقة عىل طبيعة الشخصية التونسية 
مبا هي ظاهرة اجتمعية. وذلك من خالل اتصالنا باملجتمع التونيس 
وناشطا  نشيطا  عضوا  باعتبارنا  له  ومعايشتنا  ومالحظاتنا  جهة،  من 
يف املجتمع املدين والسيايس والثقايف من جهة أخرى. ومن خالل ما 
توفّر لدينا من كتب ودراسات قيّمة عىل قلتها فيم يخّص الشخصية 
التونسية، وال سيم مؤلف الدكتور والباحث املختص يف علم االجتمع 

األستاذ منصف وناس.
االجتمعية  معايشتنا  عىل  أساسا  وتحليلنا  قراءتنا  يف  سنعتمد  لذلك 
لألستاذ  السوسيولوجية  البحثية  الدراسة  عىل  وكذلك  واملجتمعية 

منصف وناس.
التونيس ميكننا أن نالحظ أنه  اليومية للمواطن  فمن خالل محاكاتنا 
النقيض من ذلك رسيع  أنه وعىل  اآلخر. كم  االندماج مع  إل  ميال 
الغضب  رسيع  أنه  ذلك  من  عجل.  عىل  قّد  وكأنه  والتبّدل  التلّون 
مزمجرا  كالثور،  هائجا  فرتاه  يغضب  ما  فسعان  واالنفالت.  والتوتّر 

كاألسد، منفلتا من عقاله كالوحش الكارس.
وهنا يصف الباحث الجامعي منصف وناس الشخصية التونسية بأنها 
بقدر ما هي مندمجة وقابلة لألجنبي ومنفتحة عىل اآلخر جراء متيّزها 
بالذكاء االجتمعي من ناحية، فهي مدافعة عن ذاتها ومقاومة لغطرسة 
األجنبي من ناحية أخرى. ورغم نظرتها النفعوية وميلها إل الفردانية 
ال  الشعبي »روحي روحي  املثال  عنها  يعرّب  الذات، كم  مبعنى حب 
يجعل من مات« أو »أخطى رايس وارضب«، وليس باملعنى الفلسفي 
الليربايل، وذلك من أجل الحصول عىل مكاسب لتسديد حاجياتها يف 
معيشها اليومي بحكم ظروفها الصعبة من جهة. فهي يف مقابل ذلك 
شخصية منفلتة ومتقلّبة وصعبة املزاج من جهة أخرى. وحتى نتعّمق 
وفق  منهجيا  وضعها  من  بّد  ال  التونسية  الشخصية  طبيعة  فهم  يف 
التاريخي  اجتمعية يف سياقها  باعتبارها ظاهرة  لها  العلمي  التحليل 
التاريخية واالجتمعية والظروف السياسية واالقتصادية  أي يف بيئتها 
التي نشأت فيها. ويف هذا اإلطار يقول األستاذ منصف وناس: »فمثلم 
أسلفنا القول، فالشخصية القاعدية التونسية مسار مكثّف من التشّكل 
ساعدت  فقد  والّسياقات.  الظروف  بتطّور  تطّور  والتدرّجي  البطيء 
هذه الشخصية، عىل جنينيّتها وتشظيها آنذاك، مجتمع إفريقية عىل 
االندماج والتفاوض وتحصيل املكاسب والدفاع عن ذاتها  خاصة إبّان 
العهد القرطاجي وكذلك عىل التمرّد واملقاومة ضّد الّرومان والوندال 
والبيزنطيّني واإلسبان فهي التي ساعدت كذلك عىل مقاومة االحتالل 
البالد  الفرنيس حفاظا عىل العروبة واإلسالم ولكن خاصة عىل هوية 
تقرتن  مل  ولذلك  نسبيا.  حديث  مفهوم  الوطن  مفهوم  أن  بحكم 
مثل  إنسانية  مبضامني  أيضا  وإنا   محض  ديني  مبضمون  الشخصية 

الدفاع عن الكرامة والحق يف صيانة الهويّة من التفّسخ...«]1[
منصف  الباحث  ذلك  إل  يذهب  كم  نالحظ  أن  لنا  ميكن  هنا  من 
وناس يف مؤلفه املذكور هشاشة املجتمع التونيس يف بعض الجوانب 
سبيل  عىل  منها  ونذكر  املوروثة.  السلبية  والسلوكات  االجتمعية، 
املثال ميل الشخصية التونسية إل العشرية، أو القبيلة طلبا للحمية 
إل  الغالب  يف  تدريجيا  تحّول  والذي  الدهر،  غوائل  من  االجتمعية 

النعرات الجهوية.
نتناول  ونحن  بنا  يجدر  الراهن  التاريخي  إطارها  يف  املسألة  ولوضع 
الشخصية التونسية أن نتساءل. أمل تظهر أزمة كورونا تلك الشخصية 
املتقلّبة واملنفلتة هذه السلوكيات السلبية، إل جانب النعرة الجهوية 

أو املناطقية مثال يف رفض بعض املصابني بعدوى الفريوس؟
------

الشخصية  فهم  يف  التونسية-محاولة  »الشخصية  ونّاس  منصف   ]1[
العربية« الطبعة الرابعة. الدار املتوّسطية للنرش 2017. ص259-260.

يف هذه االيام العصيبة، برز االتحاد الجهوي للشغل 
السحباين  بشري  االخ  العام  كاتبه  يف  واملمثل  ببنزرت 
واعضاء املكتب التنفيذي الجهوي يف لعب دور مهم 
كوفيد  وباء  مقاومة  يف  النشيطة  واملساهمة  جدا 
مبؤسسات  واتصاالت  ورصد  تشبيك  عرب  وذلك   ،19
وخدمات  مساعدات  وتقديم  توفري  أجل  من  خاصة 
وسائل حمية ألعوان  وتوفري  الجهوية  للمستشفيات 

الصحة.
لالتحاد  العام  الكاتب  السحباين  البشري  االخ  وقال 
العمل جاء  إن هذا  الجهوي يف ترصيح ل«الشعب« 
من زاوية بوصلة االتحاد العام التونس للشغل واميانه 

بقيم التضامن والتآزر يف هذه الوضعية الوبائية.
الرضابه  الجهوي  االتحاد  بإلغاء  السحباين  االخ  وذكّر 
املزمع تنفيذه يف قطاع الصحة يوم 12 مارس الفارط 
وتأجيل مطالب الجهة املضّمنة يف محارض الجلسات 

منذ 2011 ومل يتم تفعيلها، خاصة وان هناك اقسام مجهزة متام لكنها 
أُغلقت لالسف لعدم توفر العنرص البرشي.

تقوم  واضحة  مبنهجية  متسم  االطار  هذا  يف  االتحاد  عمل  ان  وبني 
عىل االتصال بالرشكات والحصول بكل شفافية كل ما ميكن أن يُعني 
ارسة  من  الجائحة  العمومية يف هذه  واملستشفيات  الصحية  االرسة 
انعاش ومواد الوقاية، الفتا ال ان عديد الرشكات مشكورة استجابت 
املسؤولة  الجهات  مع  التنسيق  يتّم  ثم  ونداءاته،  االتحاد  لدعوات 
النبيل  العمل  االتحاد سيواصل هذا  ان  الهبات مؤكدا  لتوزيع هذه 

دون ضوضاء.

شركات استجابت لنداءات االتحاد
فضاء  ادارة  نذكر  االتحاد  لنداءات  استجابت  التي  الرشكات  ومن 
االنشطة االقتصادية الحرة يف شخص رئيس مديرها العام السيد بديع 
املحيل  املستشفي  لفائدة  ارسة   10 يف  تتمثل  هبة  بتسليم  القليبي 
جمل  والسيد  بنزرت  وايل  قويدر  محمد  السيد  بحضور  بسجنان 
الدين السعيداين املدير الجهوي للصحة واالخ بشري السحباين الكاتب 
العام لالتحاد الجهوي للشغل واملكتب النقايب وبعض اطارات الرشكة.
ال جانب رشكة منجم طمرة واالدارة العامة ملنجم طمرة الجريصة 
)ادارة ومكتب نقايب وعمل( الذين قدموا الدعم للمستشفى املحيل 
بسجنان باملستلزمات ومعدات الوقاية، ومؤسسة mgi ورشكة مروى 
)ادارة ومكتب نقايب وعمل( الذين قدموا الدعم للمستشفى املحيل 
الصناعية للنسيج  الوقاية، واملؤسسات  مباطر باملستلزمات ومعدات 
قدموا  الذين  نقابية وعمل(  )ادارة ومكاتب  الجبل  براس  واملالبس 
الدعم للمستشفى املحيل براس الجبل باملستلزمات ومعدات الوقاية 

واالصالحات العاجلة.
كم أوفت السيدة الرئيسة املديرة العامة ملؤسسة cftp أحالم الباجي 
باقتناء  وقامت  ببنزرت،  العمومية  املستشفيات  دعم  يف  بتعهدها 
اجهزة طبية ملستشفى منزل بورقيبة، ال جانب رشكة »فانالك« عرب 
االتحاد وحولت  لدعوة  استجابت  التي  البيش  السيد غازي  مديرها 
االول  والخط  املستشفيات  ومكنت  الكممات  لصناعة  نشاطها 
بوسائل الحمية بصفة مجانية مساهمة منها يف املجهود املجتمعي 

ملكافحة كورونا.
ال ذلك، مكنت  رشكة صاسام )ادارة ومكتبا نقابيا وعمال( مستشفى 
املجتمعي  املجهود  يف  منها  مساهمة  دهن  مبواد  بورقيبة  منزل 
ملكافحة كورونا، وقامت املؤسسات الصناعية ببنزرت ومنزل جميل - 
اسمنت بنزرت- سوترابيل -ستيمر - ستام - مجمع السالمي -فانالك- 
سوتيليب )ادارة ومكاتب نقابية وعمال( بتقديم الدعم للمستشفى 

الجامعي بوقطفة بنزرت باملستلزمات ومعدات الوقاية.
 cmrt السفن  الصالح  املتوسطية  الرشكة  قدمت  اخرى،  جهة  من 

واملعدات  باملستلزمات  بورقيبة  مبنزل  الجهوي  للمستشفى  دعم 
وتطوع عمله النجاز بعض االشغال، كم تم االتفاق مع السيد وايل 
عند  الصحية  الفرق  اقامة  حول  بنزرت  مستشفى  وادارة  بنزرت 
الحجر الصحي واالطالع عىل ظروف االقامة الخاصة باالرسة الصحية 

مبستشفى منزل بورقيبة.
مبادرة  مع  الجبل  براس   wic للغسيل  ويك  مجمع  تفاعل  بدوره، 
االتحاد الجهوي لدعم املستشفيات العمومية والذي مّكن املستشفى 
تعقيم  ومواد  طبي  انعاش  رسيري  من  بورقيبة  مبنزل  الجهوي 
وتطهري ومستلزمات للوقاية لفائدة االطار الصحي اضافة ملساهمته 
التسليم يوم 15 أفريل 2020 بحضور  تّم  السابقة، وقد  االجتمعية 
السيد وايل بنزرت والسلط املحلية وادارة واطارات املستشفى وممثل 

الرشكة ومدير املوارد البرشية السيد وليد املهذيب.
كم دعمت رشكة »اليونتاك« املستشفى املحيل بسجنان باملستلزمات 

الطبية الوقائية
- إدارة واعوان ادارة فضاء االنشطة االقتصادية الحر الذين اقتنوا 10 
وقائية،  طبية  مبستلزمات  ودعمت  جومني  سجنان  ملستشفى  ارسة 
إضافة إل اقتناء رشكة ناتييل 5 أرسة double articulation مل يتم 

تسليمهم بعد من املزود.
مل   double articulation أرسّة   10 السالمي  مجمع  اقتنى  بدوره 
يتم تسليمها بعد من املزود، ومّكنت رشكة سوتيليب املستشفيات 
مبواد ومستلزمات الوقاية واقتنت ارسّة double articulation سيتم 

تسليمها ملستشفى منزل بورقيبة عن قريب.
من جهتهم، كان ألعوان النقل ببنزرت واعوان حفظ الصحة بالجهة 
وباء  ملجابهة  االول  الصف  يف  وكانوا  الخصوص  هذا  يف  كبريا  عمال 
النقل  قطاع  أعوان  كافة  السحباين  البشري  االخ  حيّى  وقد  كورونا، 
اعضاء  الخرباش  العزيز وبشري  االخوين عبد  الصحة ومنهم  وأعوان 
النقابة االساسية والفرع الجامعي للنقل شكؤا للجامعة العامة للنقل 
الجهوية  لالدارة  للنقابة  العام  الكاتب  السحباين  لسعد  االخ  وكذلك 
للصحة ببنزرت ورفاقه الذين تحملوا املشاق واملخاطر بكل مسؤولية 

وشجاعة.

تنسيق مع السلط الجهوية
السلط  مع  املتواصل  بالتنسيق  قام  العمل  هذا  يف  الجهوي  االتحاد 
القامة  ببنزرت  نزل  تخصيص  عىل  ايضا  االتفاق  تم  وقد  الجهوية، 
الفرق الصحية تفاديا لنقل العدوى وضمنا سالمة عائالتهم، كم تم 

االتفاق عىل ضمن النقل للفرق الطبية وشبه الطبية.
منظمت  مع  ورصد  تشبيك  من  واالتصاالت  املساهمت  هذه  وكل 
املجتمع املدين ومؤسسات وسلط جهوية كانت تسري يف صمت بعيدا 

عن املزايدات السياسية.
* صربي الزغيدي

في مواجهة كوفيد 19 ببنزرت:

دور مهمّ ومساهمة نشيطة لالتحاد الجهوي للشغل يف توفري 
املستلزمات الطبية بمستشفيات الجهة
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* إعداد رمزي الجباري       
املفتوحة  األسواق  لكل  الزائر 
زمن  يف  التجول  حظر  فرتة  خالل 
بشكل  يستغرب  الكورونا  وباء 
املشط  االرتفاع  عن  االشكال  من 
الذي  الوقت  هذا  يف  لألسعار 
يسبق حلول شهر رمضان املعظم، 
واملتحدث مع التجار ال يجد منهم 
إال التذمر لغياب الحرفاء اذ فيهم 
من يقول ان ارتفاع االسعار سببه 
وغياب  االنتاج  وفرة  الرئييس 
يف  االسعار  كانت  لذلك  الحريف 
اسعار  وهي  صاروخي  تصاعد 
ادىن  تكون  ان  املمكن  من  كان 
بحكم  حاليا  املوجودة  تلك  من 
االنتاج  ووفرة  االمطار  تساقط 
فرتة  نعيش  اننا  مبا  الفالح  عند 
الفالحية  املنتوجات  كل  توفر 
ان  البداية  يف  قلنا  عادي،  بشكل 
املنتوج  وتوفر  مفتوحة  االسواق 
معيشة  لضمن  يؤرش  الفالحي 
هو  متاما  العكس  أن  إال  املواطن 
الحاصل من خالل زيارة كنا قمنا 
بها أمس االربعاء 22 أفريل 2020 
بالعاصمة  املركزية  السوق  ال 
وهي  شعبية  سوق  ال  ذهبنا  ثم 
سوق باب الفلة للتوقف ومقارنة 
االسعار فيم بينها فوجدنا هامش 
متوفر  السوقني  بني  كبري  ربح 

للتجار.
 

متغيرة  أسعار   *
وفوارق كثيرة

السوق  من  التبضع  أردت  إذا 
املركزية فإنك حتم ستجد أسعارا 
أن  مبا  التفاضل  تقبل  ال  قارة 
الحارضة  بلدية  تسّعرها  البضاعة 
أما إذا ذهبت ال سوق باب الفلة 
فإنك ستجد حتم أسعارا مختلفة 
الذي  الباب  من  اليها  الولوج  منذ 
يفتح عىل بائع اللباليب والكفتاجي 
ولد حنيفة من هناك تبدأ مرحلة 
املبتدأ  يف  هي  فإذا  األسعار  رصد 
مرتفعة وملا تواصل طريقك فإنك 
ميكن  انه  اي  تفاضلية  ستجدها 
الرشاء من عند هذا او من عند ذاك 
رضبنا  ولو  تريده  الذي  وبالسعر 
مثال عىل ذلك فإننا وجدنا الفراولة 
تُباع ب3000 مليم للرطل الواحد 
يف حني انها عند بائع آخر ب1850 
دون  مالحظته  ميكن  وهذا  مليم 
وهي  البطاطا  اما  البضاعة  اقتناء 
املواطن  مائدة  عىل  أساسية  مادة 
ب1350  وجدناها  فقد  التونيس 
لنجدها  »املريش«  بداية  يف  مليم 
ونحن عىل مقربة من نهج سيدي 

مليم  ب980  الفلة  بباب  منصور 
جديدة  بطاطا  عليها  وكتب  فقط 
السوق  يف  تباع  فهي  الجلبانة  اما 
املركزية من 3800 مليم ال 4100 
سوق  يف  وجدناها  حني  يف  مليم 
باب الفلة بني 1850 و2250 مليم 
واضح  األسعار  فارق  ان  واالكيد 
الزوايل  املواطن  يريده  ما  وهو 
أنه  إال  االسعار  من  يشتيك  الذي 
يقبل عىل اقتناء حاجياته من باب 

مكره اخاك ال بطل.

* دفع املعاليم وراء ارتفاع االسعار
عىل  التقيناه  تاجر  من  اكرث  يؤكد 
بهم  قمنا  اللتني  الزيارتني  هامش 
ال السوق املركزية وال سوق باب 
االسعار  يف  الفارق  هذا  ان  الفلة 
مرده االسايس دفع املعاليم القارة 
تباع  فيم  املركزية  السوق  يف 
الفلة هكذا عىل  باب  البضاعة يف 
عارضوها  يدفع  ان  ودون  االرض 
اي مبلغ سواء للبلدية او للمكاس 
وبالتايل تصح مقولة »ان البائع عىل 
لذلك  يربح«  يبيع  باليّل  الطريق 
االسعار  يف  الفوارق  هذه  كانت 
ولو ان البضاعة كانت هي نفسها 
تقريبا سواء يف السوق املركزية او 
يف مريش باب الفلة الذي وجدناه 
عىل  وباملواطنني  باملارة  مكتظا 
يؤكدون  الذين  وهم  العادة  غري 
االسايس  مرده  االكتظاظ  هذا  ان 
عىل  زيادة  رمضان  شهر  اقرتاب 
املواطنني  عىل  فرض  الذي  الحجر 
البضاعة  من  ميكن  ما  اكرب  اقتناء 
ايام  امتداد  عىل  يحتاجونها  التي 
التجارة  ووزارة  بالك  فم  االسبوع 
ان  البد  البضاعة  توفر  ان  تؤكد 
يكون مقرتنا باسعار معقولة لكن 
فرق  غياب  هو  الحظناه  الذي 
عىل  ونحن  السوقني  يف  املراقبة 
رمضان  شهر  حلول  من  يوم  بعد 

الكريم.

أرقامنا تدّل عىل  التجارة:  * وزارة 
نشاطنا

هذا وقد اختارت الشعب االتصال 
مبصدر من وزارة التجارة فقدم لنا 
الرقابة  فرق  سجلتها  التي  األرقام 
 2020 افريل   20 يوم  حدود  ال 

وكانت عىل النحو التايل:
 27804 الرقابية:  الزيارات  عدد   -

عملية رقابية
- عدد املخالفات: 3178 مخالفة يف 
واالحتكارية  السعرية  التجاوزات 
والتالعب باملواد املدعمة واإلخالل 

بشفافية ونزاهة املعامالت.

- املحجوزات:
378 طنا من السميد
222 طنا من الفارينة

105 طنا من العجني الغذايئ
157 طنا مواد علفية

مواد  قطعة  ألف  و94  طنا   47
غذائية عامة

7,6 طنا سكر مدعم
18015 لرت زيت نبايت مدعم

4986 لرت حليب
76670 بيضة

25,5 طن خرض وغالل ولحوم
مختلفة  مواد  قطعة   344579
)معقمت،  وحيد  استعمل  ذات 

مستحرضات وأكياس(
5600 لرت مواد تنظيف

25113 علبة تبغ
- اإلجراءات الردعية:

باملواد  التزود  من  منع  قرار   21
املدعمة

32 قرارات غلق محالت
13 إيقافات للمخالفني

قدر  على   *
تكون  االمكانيات 

الشراءات
تحدثنا  الذين  املواطنون  يؤكد 
الذي  االقتصادي  الظرف  ان  اليهم 
اثر  صعب  ظرف  تونس  به  متر 
يتحاشون  وجعلهم  الجميع  عىل 
يف  املناسبات  تعدد  امام  التداين 
من  اكرث  الينا  اشار  وقد  تونس 
تقتيض  املرحلة  كون  ال  مواطن 
رشاء الالزم يف الالزم وبالتايل التخيل 
كم  يوم  كل  مثال  اللحم  اكل  عن 
فرضت عىل عائالت عمليات طهي 
لألطعمة ملدة يومني او اكرث يعني 
العيش »عىل البايت« حتى يتمكن 
االبناء  رغبات  تلبية  من  هؤالء 
الحظر  أيام  كامل  عىل  املتعددة 
ملا  مواطنة  فاجأتنا  وقد  الصحي 
زاد  العائيل  املرصوف  ان  قالت 
ابناء   3 لها  ان  بحكم  السابق  عن 
الصباح  فطور  ال  يوميا  يحتاجون 
ال  وصوال  فالعشاء  الغداء  ثم 
املكسات  ورشاء  »الكرمية«  طهي 
امام  او  التلفزة  امام  حني يكونون 
اجهزة الهاتف والكمبيوتر كم ان 
االستهالك  بنار  اكتوت  العائالت 
وهذا  واملاء  للكهرباء  املفرط 
والكهرباء  املاء  فاتورات  ان  يعني 
دفع  عدم  مع  منتفخة  ستكون 
التي  للفاتورات  العائالت  عديد 
وهو  مارس   18 يوم  قبل  وصلت 
اليوم الذي تزامن مع بداية الحجر 

الصحي العام يف تونس.

التعقيم  عىل  اضافية  *مصاريف 
والتطهري

يعدد  حني  بعضهم  يفاجئك 
امامك املصاريف الكثرية للعائالت 
وقبل  الكورونا  زمن  يف  التونسية 
فالكل  املكرم  رمضان  شهر  حلول 
االضافية  املصاريف  من  يتذمر 
عىل  الكورونا  وباء  فرضها  التي 
مواد  رشاء  خالل  من  املواطنني 
والتنظيف  والتطهري  التعقيم 
اليومي سواء للمنزل او للحاجيات 
غذائية  ومواد  وغالل  خرض  من 
تاجر  عند  من  سواء  متنوعة 
الحومة او من الفضاءات التجارية 
اكرث  ان  هنا  والغريب  الكربى 
غياب  عىل  حدثنا  كان  واحد  من 
الفضاءات  من  والفارينة  السميد 
التجارية الكربى يف حني عمد تاجر 
»هذا  منطق  اعتمد  ال  الحومة 
وهذا  نعطيه  عندي  من  يقيض 
وبالتايل  عنديش«  ما  يقضيش  ما 
نفسها  التونسية  العائالت  وجدت 
أمام رضورة اقتناء حاجياتها بيشء 
من  وبيشء  االضافية  الكلفة  من 

التشنج واألعصاب واملحاباة.

*مشرتيات األسبوع األول من اآلن
وسيدة  امرأة  من  اكرث  لنا  قالت 
اقتناء  إل  اضطرت  انها  بيت 
لشهر  االول  االسبوع  حاجيات 
 22 االربعاء  أمس  منذ  رمضان 
نفسها  تجد  حتى   2020 افريل 
ضغط  عن  بعيدا  بال  راحة  يف 
االطعمة  اعداد  وعن  الشارع 
وحتى  ولالزواج  لالبناء  والشهاوي 
الصورة  امام  الكريم  القارئ  نضع 
الحقيقية لالسعار يف االسواق فإننا 
نقدم هذه التعريفة للعموم حتى 

يعرفوا ما لهم وما عليهم.

* األسعار
الخرض

البطاطا من980م ال 1600م
الطمطم من1000م 2300- م

الفلفل الحار 3800م
البصل االخرض1450م

البصل الشايح 1300 م
السفنارية 1000 ال 1600م

معدنوس600م
الكالفس600 م

السلق500م
الفقوس2890م

ال  1000م  من  االحمر  القرع 
1200م

الباذنجان 1600د
الخص 700مي ال 1800م

اللفت 700م
الفجل 1800م
القارص3000م

لوبيا خرضاء 4200م
لوبيا حمراء3500م

الجلبانة 1850 ال 3500م
الفول من 1000م ال 1400م

القنارية 1000م ال 1800م
الكرمب1700م ال 2800م

الغالل
املوز 4900م

الدقلة 12000م
الدقلة فراك 3600م
الدقلة عليق5800م

التفاح 2480م 3480-م
الربتقال طمسون 2680م

اللحوم البيضاء
الدواجن 7480م ال 8500م

رشائح الديك الرومي11000د
رشائح الدواجن 13000د

اللحوم الحمراء
لحم الضأن 27.000د ال 30000د

ال   17.000 من  بقري  الهربة 
22.000د

دينار/كغ   18.000 هربة  لحم 
21.000-د

لحم جمنة 17،000 دينار/كغ
لحم صدرة 15،000 دينار/كغ

ال  14.000د  من  بالعظم  البقري 
18.000د
األسمك

الورقة 16000د
القاروص 18000د

البوري 10000د
املناين 22900د
النزايل 18000د

الصوبيا من 18.000 ال 22.000د
املرجان 16.800 د

ال  9000م  من  بداية  الرتيليا 
18000م

الرتيليا الحمراء 22000د
رشائح سمك االسبادون 14.000د

الشلبة 8.500د
السدينة 3500د

الغزال 8700م
القرنيط من 18.000ال 26.000م

تعزية

تنعى الجامعة العامة لألشغال العمومية واإلسكان 

والبيئة الزميل رضوان الشعيبي من اإلدارة الجهوية 

للتجهيز بسيدي بوزيد.

نرجو من العيّل القدير أن يتقبله برحمته وأن يرزق 

عائلته وزمالءه الصرب والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

األسعار قبل يوم واحد من حلول شهر رمضان

صعود صاروخي، رغم توازن بني العرض والطلب 

 يعيش قطاع رياض ومحاضن األطفال عدة صعوبات اقتصادية بسبب 
بالجهات  دفع  مم  الرتبوية  املؤسسات  وإغالق  الشامل  الصحي  الحجر 
القطاع  للتخفيف من مشاكل هذا  إيجاد حلول  التفكري يف  الرسمية إل 
القطاع استمعنا إل شهادات أصحاب رياض أطفال  وحول مشاكل هذا 
وجدوا أنفسهم بني عشية وضحاها أمام بركان من املشاكل والديون التي 
أحاطت بهم من كل حدب وصوب. إذ عىل اثر قرار الغلق الصادر من 
رئاسة الحكومة للحد من تفيش وباء الكورونا املستجد تقول رشاز املاليك 
مديرة روضة اطفال حديقة شرياز بباردو أن الوضع زاد سوءا وانعكس 
هذا األخري سلبيا عىل مؤسستنا حيث عجزت عىل تسديد جميع الديون 
ومنها البنكية وطالبت سلطة اإلرشاف بالتدخل العاجل ومساعدتها عن 
أن  عىل  الديون  وتسديد  الخسائر  لتعويض  فائض  بدون  قرض  طريق 
يكون رصف القروض مبارشة بعد انتهاء فرتة الحجز الصحي وبالتايل يتم 

املحافظة عىل سريورة العمل وتقول سيم أن القطاع مهم وأساس..

 محاضن مهددة بالغلق
 سناء مزقار مديرة روضة أطفال بساقية الزيت صفاقس تشري إل أنه نظرا 
لوباء كورونا و للحجر الصحي الذي تم إقراره تعرضت بعض القطاعات 
ملشاكل عديدة أبرزها رياض األطفال واملحاضن املدرسية، وأشارت ال أن 
الرتبوية املقبلة ستكون سنة »صعبة« حسب وصفها، باعتبار أن  السنة 
العديد من الروضات واملحاضن املدرسية ستضطر للغلق وتعلن افالسها 
املصاريف(  من  وغريه  ،ماء  ،كهرباء  اداءات  )كراء  الديون  تراكم  بسبب 
املساعدة  تقديم  األزمة دون  قادرة عىل مجابهة هذه  أنها غري  وأفادت 
واملحاضن  واملحاضن  األطفال  رياض  إن  وقالت  املرأة.  وزارة  طرف  من 
تستأنف  أن  ميكن  وال  مارس  شهر  منذ  النشاط  عن  توقفت  املدرسية 
نشاطها إال خالل شهر سبتمرب 2020. كم أكدت عىل رضورة إعادة النظر 
يف اإلجراءات املتخذة واقرتحت جملة من الحلول تتمثل يف اإلعفاء من 
ال  الضمن  الكراء  معلوم  عىل   15% %7و  املضافة  كالقيمة  األداءات 
فائض قصد  او قرض دون  نهاية سنة 2020 واالهم متكينهم من منحة 
تسديد معاليم الكراء املشطة عىل حد وصفها وأفادت أن هذه اإلجراءات 
ستمكنهم من مواصلة سري العمل حتى ال يضطروا ال غلق مؤسساتهم 
تسديد  عىل  القدرة  عدم  بسبب  املحل  صاحب  قبل  من  الطرد  ال  او 
لصالح  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  يف  التسيع  إل  ودعت  الكراء.  معاليم 
قطاع الطفولة ومؤسساتها ومنشطاتها . من جانبه أفاد بالل يعقويب مدير 
خاصة  الفرتات  بأصعب  مير  القطاع  أن  قفصة  بوالية  شارلو  بابا  روضة 
العديد  وترشد  باإلفالس  مهددة  »رياضنا  ويقول  األزمة  هذه  ظل  يف 
يقول  املطروحة  اإلشكاليات  وحول   « الدخل  املحدودة  العائالت  من 
) les animatrices( املتحدث أنه ال يقدر عىل خالص أجور املنشطات

بحكم التزاماتهم العائلية وتدهور ظروفهم االجتمعية باإلضافة إل بقية 
املصاريف التي أثقلت كاهل رياض األطفال. واعرب املتحدث عن أمله يف 
الحصول عىل دعم مايل أو قروض صغرى لكل املؤسسات حتى تقدر عىل 
الصمود ومجابهة الوضع. من جانبها أكدت راضية بن سعيد مديرة روضة 
أطفال ستار كيدز بدوار هيرش مبنوبة، اعادة النظر يف اإلجراءات املتخذة 
واقرتحت بعض الحلول التي ميكن ان تنقذ القطاع عىل غرار اإلعفاء من 
األداءات كالقيمة املضافة %7و %15 عىل معلوم الكراء الضمن ال نهاية 
سنة 2020 واالهم متكينهم من منحة او قرض دون فائض بهدف تسديد 
معلوم الكراء وهو معلوم مشط . وتدعو املتحدثة إل رضورة إيجاد حلول 
عاجزة عن  و  بالغلق  مهددة  أصبحت  املحاضن  أغلب  أن  رسيعة سيم 

تسديد معاليم الكراء 

. مبادرات شبابية إلنقاذ القطاع

وناشط  مدون  بنجمعة،  أمين   
باملجتمع املدين قام بإنشاء مجموعة 
االجتمعي  التواصل  موقع  عىل 
»مشاكل  عنوان  تحت  فيسبوك 
محاضن ورياض األطفال بالجمهورية 
املبادرة  فكرة  وحول   . التونسية« 
يقول أمين انه بحكم عالقته الوطيدة 
بأبناء هذا القطاع وأيضا بحكم عميل 
الحظ  أنه  ويقول  أطفال.  كمنشط 
أو  قرارات  أي  تشمله  مل  القطاع  أن 
األخرى  القطاعات  كسائر  امتيازات 
بعد جائحة كورونا التي طالت بالدنا 

ومن هذا املنطلق ولدت فكرة إطالق هذه املبادرة. وأشار إل أنه تم غلق 
محاضن ورياض األطفال بكامل واليات الجمهورية بقرار وزاري بسبب 
القطاع  العاملني بهذا  تَِبعات سلبية عىل كل  انجر عنه عدة  الوباء ،مم 
أبطال ويضيف  ُمكرهني ال  البطالة ألجل غري مسمى  أحيلوا عىل  الذين 
أن هذه املبادرة ُولدت من رحم املعاناة. ويقول ان املعاناة شملت كل 
القطاعات لكن يبقى أكرثها تأثرا هو قطاع َمنيّس منذ سنني وتم تَناسيه 
أيضا يف أحلك فرتاته يف زمن الكورونا، إنه قطاع الطفولة أين ترىب أجيال 

املستقبل، محاضن ورياض األطفال. 

لتجاوز  :إجراءات  الطفولة  عام  مدير 
الصعوبات

الخاصة  الطفولة  مؤسسات  لفائدة  املرصودة  اإلجراءات  أهم  حول   
توجهت »الشعب«بالسؤال إل السيد شكري معتوق مدير عام الطفولة 

بوزارة املرأة ولخص أهمها يف ما ييل:
1. تنتفع مؤسسات الطفولة الخاصة، من رياض ومحاضن أطفال ومحاضن 
املترضرة  و  االجتمعي  للضمن  الوطني  بالصندوق  املنخرطة  مدرسية، 
بسبب توقف نشاطها بصفة مؤقتة وكلية نتيجة تطبيق إجراءات الحجر 
املؤسسات  أصحاب  لفائدة  والظرفية  االستثنائية  باملنح  الشامل  الصحي 

والعاملني بها. 
املؤقت عن  التوقف  فرتات  بعنوان  والظرفية  االستثنائية  املنح  تسند   .2
الطفولة  مؤسسات  أجراء  لفائدة   2020 مارس  لشهر  الالحقة  النشاط 
النشاط،  عن  مؤقتة  بصفة  واملتوقفني  شغل  بعقود  املرتبطني  الخاصة 
وذلك يف حدود املدة املتبقية من العقد ما مل يكن هناك تجديد رصيح 

أو ضمني للعقد
3. أن تكون املؤسسة املعنية منخرطة وجوبا بالصندوق الوطني للضمن 

االجتمعي أو أن تنخرط فيه خالل شهر افريل 2020 
لدى  بأجورهم  ومرصح  مسجلني  املعنية  املؤسسة  أجراء  يكون  أن    .4
الصندوق الوطني للضمن االجتمعي بعنوان الثالثية الرابعة لسنة 2019 

أو الثالثية األول لسنة 2020.
إجراءات  إمتام  يفيد  مبا  اإلدالء  يتعني  املسجلني  غري  لألجراء  بالنسبة   .5

إنخراط املؤجر مبنظومة الضمن اإلجتمعي
6.  اإلدالء بترصيح عىل الرشف من قبل املؤجر ) مدير املؤسسة او الباعث 
( يفيد مبقتضاه بوجود صعوبات يتم االستناد إليها لتقدير الرضر الحاصل 

للمؤسسة بسبب تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.
7. املحافظة عىل كامل أجرائها القارين أو املرتبطني بعقود شغل محددة 
املدة ونافذة يف تاريخ دخول املرسوم املشار إليه أعاله حيز النفاذ وذلك 
أو  رصيح  تجديد  هناك  يكن  مل  ما  العقد  من  املتبقية  املدة  حدود  يف 

ضمني للعقد.

• هذا و يتعني يتعني عىل مؤسسات الطفولة الخاصة الراغبة يف أن ينتفع 
أجراؤها باملنح االستثنائية والظرفية تقديم مطالب عرب منصة إلكرتونية 

معدة للغرض تجدونها عىل الرابط 
/helpentreprise.social.tn//

الصندوق  بربامج  للمنتفعني  املسندة  واالمتيازات  للمنح  بالنسبة   .  •
يتواصل  فإنه  والعمل  للتشغيل  الوطنية  الوكالة  من  للتشغيل  الوطني 
بصفة استثنائية رصف املنح واالمتيازات املسندة بهذا الربنامج إل غاية 
االستثنائية  باملنح  االمتياز  بهذا  املنتفعون  يستفيد  وال   ،2020 ماي   31

والظرفية.
املساهمت  دفع  تأجيل  بامتياز  الخاصة  الطفولة  مؤسسات  تنتفع   •
بعنوان  االجتمعي  للضمن  القانوين  النظام  يف  األعراف  عىل  املحمولة 
الثالثية الثانية لسنة 2020. وذلك بعد ان يتم اإلدالء باملؤيدات والوثائق 
املسجلة  والصعوبات  النشاط  وتراجع  املالية  للصعوبات  املثبتة  الالزمة 
الرضر  لتقدير  إليها  االستناد  يتّم  والتي  النقدية  السيولة  مستوى  عىل 
الشامل،  الصحي  الحجر  إجراءات  تطبيق  بسبب  للمؤسسة  الحاصل 
واالستثنائية  الظرفية  باإلجراءات  املنتفعة  املؤسسة  مبحافظة  وااللتزام 
عىل أجرائها القارين أو املرتبطني بعقود شغل محّددة املدة ويف حدود 
املدة املتبقية من العقد، كم يشرتط أن تكون املؤسسة يف وضعية مسواة 
من حيث إيداع التصاريح باألجور وخالص االشرتاكات املستوجبة بعنوان 
أن  وأيضا  املدفوعة،  األجور  وذلك يف حدود   2020 لسنة  األول  الثالثية 
باألجور  التصاريح  إيداع  حيث  من  مسواة  وضعية  يف  املؤسسة  تكون 
بعنوان الثالثية الثانية لسنة 2020 يف اآلجال القانونية وخالص املساهمت 
الشغل  نظام حوادث  بعنوان  واملساهمت  األجراء  كاهل  املحمولة عىل 

واألمراض املهنية.
• ويتعنّي عىل املؤسسة الرّاغبة يف االنتفاع بهذا اإلجراء توجيه مطلب إل 

املكتب الجهوي أو املحيل للصندوق الوطني للضمن االجتمعي
وزارة  بني  بالتعاون  إقرارها  تم  التي  االستثنائية  باإلجراءات  االنتفاع   •
املرأة واألرسة والطفولة وكبار السن والبنك التونيس للتضامن حيث ميكن 
ملؤسسات الطفولة القانونية التمتع بقرض يف شكل مال متداول ال تتجاوز 
قيمته 5 آالف دينار بدون نسبة فائدة يتم تسديده عىل مدة 24 شهرا 
منها مدة أمهال بـستة أشهر يُسحب من موارد خط متويل وزارة املرأة 
واألرسة والطفولة وكبار السّن بالبنك ،ويتم استعمله ملجابهة مصاريف 

املؤسسات املعنية خالل فرتة الحجر الصحي.
كم سيتم إرجاء خالص أقساط القروض املتعلقة بأشهر مارس إل موىف 
البنك  من  بتمويل  املنتفعة  للمؤسسات  بالنسبة   2020 سبتمرب  شهر 

التونيس للتضامن.
أم رمياس

بسبب الكورونا:
أصحاب رياض األطفال يطلقون صيحة فزع والوزارة 

تقر إجراءات لتجاوز الصعوبات
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باريانة  للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  الشايب  محمد  األخ  أطلق 
صيحة فزع حول الوضع الكاريث داخل مستشفيات الجهة وحول الظروف 
الرحمن  التي يعيشها اإلطار الصحي وما يعانيه مستشفى عبد  الصعبة 

مامي من شّح للموارد املالية.
واكد االخ محمد الشايب ان األعوان يعانون بسبب الحجر الصحي اذ ال 
ظروف  ظل  يف  االنتظار  ال  األعوان  ويضطر  لإلقامة  ونزل  أماكن  تتوفر 
مم  عنها  اإلعالن  يتأخر  باألعوان  الخاصة  التحاليل  نتائج  ان  كم  صعبة 

يساهم يف نرش العدوى بني أفراد عائالتهم.
وهدد محمد الشايب بااللتجاء ال التصعيد واتخاذ قرارات بالتحرك اذا مل 
تتدخل السلطة وإيجاد حلول لكل هذه املشاكل قبل ان يتفاقم الوضع 
وترتفع حدة الخطر، مطالبا وزير الصحة بالتدخل فورا وانقاذ الوضع قبل 

فوات األوان.
يُذكر أن املدير الجهوي للصحة يف أريانة عبد الطيف الجامعي أكد لوكالة 
تونس افريقيا لالنباء ارتفاع عدد حاالت الشفاء التام من فريوس »كورونا« 

املستجد يف الجهة لتبلغ 19 حالة وذلك بعد اخضاعها للتحاليل الالزمة.
وأضاف الجامعي ان عدد االصابات املؤكدة بالفريوس يف والية أريانة بلغ 
89 إصابة ال غاية يوم 16 افريل الجاري يف انتظار نتائج التحاليل التي يتّم 
إجراؤها ألشخاص من املقربني او املخالطني ملصابني او مشتبه باصابتهم 

بفريوس »كورونا«.
ويخضع نحو 112 شخصا بالجهة للحجر الصحي االجباري يف حني غادر 

نحو 65 اخرين الحجر بعد انقضاء مهلة 14 يوما املحددة.

نقائص وجب تالفيها فورا
وّجه  »الشعب«  جريدة  به  خّص  حديث  ويف 
لالتحاد  العام  الكاتب  الشايب  محمد  االخ 
الجهوي بأريانة تحية ال كافة العاملني بقطاع 
الصفوف  يف  كعادتهم  كانوا  الذين  الصحة 
فاجأتهم  التي  املعركة  لهذه  للدخول  األمامية 
عىل  الحرب  يف  غرّة  حني  عىل  البالد  وأدخلت 

هذا الفريوس.
ليست  اريانة  والية  أن  ال  الشايب  االخ  ولفت 
باملنطقة املوبوءة يف بادئ االمر لكن كان فيها 
طريق  عن  اإلصابات  من  ما  نوعا  مرتفع  عدد 
الوافدين من الخارج، وهؤالء املرىض مل يذهبوا 
ال املستشفيات، بل كانوا تحت الحجر الصحي 
الذايت، وهذا أعطى فرصة للمستشفيات لتنظيم 

صفوفها أكرث وخاصة األطباء لتنظيم العمل وإعداد سيناريوهات للتعامل 
مع هذا الوباء، وكلم تقدم الزمن بدأت تظهر بعض الصعوبات وأصبح 
مربوطة  صارت  الفريوس  مع  املواجهة  هذه  يف  صعبا  الصفوف  تنظيم 

باملركز.
وأبرز محدثنا أن املستشفيات يف عالقة باللجنة الجهوية ملجابهة الكورونا 
بعض  العمل يف  ما عطل  الصحة، وهذا  بوزارة  نفسها يف عالقة  واللجنة 
ان  ال  امليدان، واشار  بالرضورة موجودا عىل  ليس  النظري  األحيان، ألن 
امليدان ويف املستشفيات متَحكَّم فيه طبيا إل حد كبري، لكن  الوضع يف 
الظروف املادية املستشفيات والتعويل فقط عىل التربعات خاصة بالنسبة 
يف  بالتحاليل  والقيام  نقلهم  وطريقة  النزل  يف  الطبية  الطواقم  إيواء  إل 
يحسون  األعوان  وأصبح  املشهد  أربك  املمرضني  ونقص  لألعوان  وقتها 

باإلهمل يف حني انهم الجنود يف ساحة الحرب دون غبار.
أصبحت  املسألة  ألن  فزع  صيحة  يطلق  االتحاد  جعل  ما  هذا  أن  واكد 
عىل مستوى الوزارة وال بد من االعتناء بالعنرص البرشي ومحاولة إيجاد 
والتضحية  للعمل  مستعدون  الجنود  هؤالء  ألن  معقولة،  عمل  ظروف 
بتخصيص  وذلك  العناية  من  األدىن  الحد  توفري  رشيطة  املرىض  وانقاذ 
وسيلة نقل عىل ذمتهم والتعاقد مع نزل قريبة من الجهة لتكون األمور 

واضحة وليست مّنة عىل االعوان إضافة 
الوقاية  مستلزمات   توفري  وجوب  إل 
الوزارة  تتحمل  ان  ورضورة  الكافية 
ال  حتى  اإلدارات  دعم  يف  مسؤوليتها 

تتواصل هذه اللخبطة.
وعن سؤالنا حول مدى نجاعة التنسيق 
االخ  اكد  املعنية،  الجهات  مختلف  بني 
بني  موجود  التنسيق  ان  الشايب  محمد 
ملجابهة  الجهوية  واللجنة  املستشفيات 
الكورونا، لكن املشكل يكمن يف الوزارة، 
للمستشفى  أموال  ضخ  رضورة  مؤكدا 
والتعاقد مع النزل وتوفري النقل وانتداب 
االعوان ألن العنرص البرشي ضعيف جدا 

باملقارنة مع تزايد االصابات.

 متاعب في العنصر البشري والبنية التحتية
من جهته، أبرز االخ عبد الرؤوف بولعراس الكاتب العام للنقابة االساسية 
ملستشفى عبد الرحمن مامي وعضو الجامعة العامة للصحة ان تصنيف 
والية اريانة كمنطقة موبوءة سيكون له أثر نفيس عىل كل مواطني الجهة 
املطالبة  انها  مبا  إضايف  عليها ضغط  املسلط  الصحية  األرسة  بينهم  ومن 

بتأمني العالج ملرىض كوفيد 19، يف وضع وبايئ غري مسبوق.
وبني انه يف ظل هذا الوضع املستجد، طرح مهنيو الصحة تساؤالت عن 
مدى قدرة املؤسسات الصحية عىل استيعاب جحافل 
الصحة  قطاع  يعرف وضع  الجميع  أن  املرىض، خاصة 
عديدة،  سنوات  ومنذ  الكورونا  قبل  واملدّمر  املهرتئ 
مذكّرا بالدعوات السابقة لالتحاد العام التونيس للشغل 
تخلت  التي  العمومية  الصحية  املنظومة  إصالح  ال 

عنها الدولة منذ عقود.
قبل  موجودة  والنقائص  الصعوبات  أن  بنّي  محدثنا 
وجدت  العاملية  الجائحة  حلت  ملا  ولذلك  الوباء، 
الطرف  جعل  ما  مؤهلة،  غري  نفسها  الصحية  االرسة 
بتوفري  للمطالبة  البداية  يف  احتجاجات  ينظم  النقايب 
وسائل الحمية، خاصة أن هذه املسألة مل تكن واضحة 
يف  يكمن   الكبري  املشكل  ان  وكشف  الكايف،  بالقدر 
يقومون  الذين  العملة  العملة،  االعوان وخاصة  نقص 

بالتنظيف والتعقيم.
كم كشف يف ترصيحه ان هناك أقساما ستفتح بال عملة، الن العملة وقع 
يعملون  عملة  وجود  يقتيض  العمل  فرق  تقسيم  ان  مبا  »استعملهم،« 
اسبوعني  او  اسبوع  مدة  األقسام،  داخل  واألطباء  املمرضني  مثل  مثلهم 

حسب تنظيم كل قسم، ثم الدخول يف الحجر مدة اسبوعني.
وبالنسبة إل املمرضني واألطباء سيحتاج مستشفى عبد الرحمن مامي ال 
مزيد الدعم يف حالة فتحت كل األقسام ملرىض كوفيد، ألن كل األقسام 
بصدد التحضري واالشتغال تباعا حسب عدد املرىض، مربزا أن األقسام التي 
تشتغل هي قسم اإلنعاش بطبيعة الحال منذ بداية الوباء وقسمن آخران 

إضافة ال بلوغ العجز فيم يخص العملة.
أما فيم يخص اإلطار شبه الطبي وقع الدعم من املستوصفات عن طريق 
اإلدارة الجهوية ببعض االعوان، فضال عن بعض املتطوعني الذين التحقوا، 
وسيكون املستشفى يف حاجة اكرب إليهم يف األيام القادمة، وبنّي ان املشكل 
االكرب يبقى يف العملة، الفتا ال ان هذا الوباء كشف ال اي حد مل تكن 
االنتدابات  باب  وإغالق  الصحة،  وحفظ  التنظيف  مبسألة  تهتم  الدولة 

وعدم تعويض املتقاعدين.
واعوان  السواق  يف  يظهر  كذلك  النقص  أن  الرؤوف  عبد  االخ  وأضاف 
وظهرت  السابق  يف  التجاهل  ضحية  كانت  التي  الفئة  وهي  املطبخ، 

توفري  يف  اساسية  وحلقة  املهمة  القيمة  صاحبة  اليوم 
اللوجستيك وتوفري وسائل العمل والنقل واالكل، ولفت ال انه لوال رشكة 
النقل التي تتكفل بنقل بعض االعوان ولو ال تربع وزارة الشباب والرياضة 
اليشء  بنفس  مدرسية خاصة  تربع حضانة  وكذلك  وسائق   minubusب

لعجز املستشفى متاما نظرا إل النقص الفادح يف وسائل النقل والسواق.
لها األعوان واالطباء واملمرضون هي  التي يتعرض  املتاعب االخرى  ومن 
التأخري يف النقل  من العمل ايل مقرات اإلقامة، ويف هذا الصدد أبرز االخ 
االسعاف  سيارات  إل  إضافة  ذكرها  التي  النقل  وسائل  أن  الرؤوف  عبد 
اوقات عديدة حسب  ال عدة جهات ويف  بالتنقل  املتوفرة هي مطالبة 
الحاجة، فنزل اإلقامة التي وضعتها جامعة النزل عىل ذمة وزارة الصحة، 
عملهم  وبعد  االعوان،  ان  إل  إضافة  الجهات  مختلف  بني  متفرقة  هي 
الشاق، مطالبون بتنظيف بيوتهم، كاشفا أن من االخالالت الخطرية التي 
قبل  الحجر  من  واحد  اسبوع  بعد  االعوان  خروج  اضطرار  هي  وقعت 
التأكد من نتائج تحاليلهم والتوجه ال منازلهم او العودة إل املستشفى.

محدثنا لفت ال ان هذا الوضع مل ينتج عن تقصري من اي جهة كانت، 
ولكن هناك سوء تنظيم عام وتخبّط وارتباك نظرا إل نقص االمكانيات 
املادية والبرشية، وابرز ان كل اإلطارات تقدم اكرث من مجهوداتها، وان 

التربعات والدعم ال ميكنها أن تعوض االصل، واألصل مفقود.
واشار ال ان املؤسسات الصحية مبا فيها مستشفى اريانة تعاين من الناحية 
املالية ومن غياب املداخيل الذاتية وسيتفاقم عجزها يف صورة عدم إيجاد 
الحلول، يف الوقت الذي أصيب فيه عدد من االعوان بالعدوى، وقال: »هذا 
الحجر،  اعوان سيدخلون  امليدان وهناك  ان يحدث تغريا عىل  من شأنه 
وهناك أقسام كاملة رمبا ستغلق، وال احد ميكن أن يتكهن مبا ستؤول اليه 
األمور، كل ما نتمناه ان ال يتجاوز عدد املرىض طاقة االستيعاب املقدور 

عليها«.

المرفق العمومي هو المالذ
االخ عبد الرؤوف أوضح أن يف هذا السياق اطلق الكاتب العام لالتحاد 
الجهوي بأريانة صيحة فزع حول الوضع يف مستشفى عبد الرحمن مامي، 
الصحة وإطار  ابن قطاع  التطورات وهو  الوضع ويواكب كل  يتابع  ألنه 

سابق من اطارات هذا املستشفى البارز يف معالجة كورونا اليوم.
واكد ان االخ محمد الشايب يريد، من خالل هذه الصيحة، أن يقول ايل 
السلط الجهوية والوطنية ال ترتكوا مستشفى عبد الرحمن مامي وحده يف 

مواجهة العدوى فهو يعترب الدرع الواقي للجهة وللبالد عموما.
وختم محدثنا حديثه قائال: »رغم إمكانياتناَ املحدودة، فإن مهنيي الصحة 
كفاءات وهم مفخرة لتونس وجنود يف امليدان، وطاملا وقع تهميشهم، هم 
أهل نجاحات حققوا نتائج مل تحققها اعتى البلدان، وال يجب التفريط يف 
هذه النجاحات، يجب املحافظة عليها ودعمها بالحجر الصحي ووسائل 
العومي هو املالذ البناء  الصحة  النصائح ويف االخري قطاع  الوقاية واتباع 

الشعب واملحافظة عليه وإصالحه مسؤولية كل أبناء الشعب«.
* صربي الزغيدي

واقع المؤسسات الصحية بأريانة:

نقصٌ فادح يف العنصر البشري، مشاكل يف تأمني التنقالت واالقامة ومتاعب 
ولخبطة يف البنية التحتية والتنظيم

· انشغال وقلق 
عميقين من قبل 
االتحاد الجهوي 

للشغل بأريانة 
من هذا الوضع 

الفوضوي 

*معز الربقاوي: خبري وباحث اجتامعي   
ملحق اجتامعي بقنصلية تونس بجنوة إيطاليا   

لقد شّد وباء كورونا املستجد أو )كوفيد - 19( منذ اكتشافه يف ديسمرب 
يف  العاملية  الّصحة  منظّمة  وصّنفته  الصينية  يوهان  مدينة  يف   2019
العامل.  أنحاء  كافة  يف  والحكومات  الدول  أنظار  وباء،   2020 11مارس 
فاألخبار واالهتممات صارت ذات بعد واحد أال وهو الحجر الصحّي العام 
عالجا  أحد  ميلك  ال  الذي  املستجد  الفريوس  لهذا  وقائية  وسيلة  كأنجع 
موصولة  مرتابط  عامل  من  بأرسه  الكون  فتحّول  الحارض.  الوقت  يف  له 
بنا  األمر  لينتهي  وقرى معزولة ومحارصة  إل دول ومدن  ببعض  أطرافه 
تزايدت  السياق  هذا  ويف  االجتمعي.  التباعد  إل  الجغرايف  التباعد  بعد 
التونسيني  ولديوان  والقنصلية  الدبلوماسية  للبعثات  االجتمعية  اإلحاطة 
يف  للوباء  بؤرة  كأول  بالخصوص  إيطاليا  ويف  املهجر  يف  بجاليتنا  بالخارج 
أوروبا وذلك من خالل شبكة القناصل وامللحقني االجتمعيني املوجودين 
تعامل  فكيف  املهجر.  يف  التونسية  الجالية  لخدمة  األمامية  الصفوف  يف 
األمر  تطلّب  دوره؟ هل  تغرّي  كيف  األزمة؟  مع هذه  االجتمعي  امللحق 

مهارات وكفاءات خاّصة؟

1 - الحجر الصحيّ العام وتأثيراته السلبية 
على الجالية التونسية بإيطاليا:

منذ اإلعالن عن بداية تفيّش فريوس كورونا يف 26 فيفري 2020 بإيطاليا 
الّصني،  العاملية كثاين بؤرة للوباء بعد  الّصحة  واعتبارها من قبل منظّمة 
قّررت السلطات االيطالية فرض الحجر الصحّي العام وتوسيع نطاق القيود 
الفريوس.  لتفيّش  للتصدي  وتجّمعاتهم  املواطنني  تنّقالت  عىل  املفروضة 
يعيشان عىل وقع  التونسية  والجالية  اإليطايل  املجتمع  أصبح  لذلك  تبعا 
حالة الخوف والهلع الشديد بسبب تفيش فريوس كورونا السيّم يف الشمل 
العّمل  آالف  الوقائية  التدابري  هذه  عرّضت  ما  رسعان  لكن  االيطايل. 
والطلبة التونسيني واملهاجرين غري الرشعيني إل البطالة بعد أن توقّفت 
عجلة اإلنتاج السيّم يف املهن والحرف الصغرى ومؤسسات الخدمات. هذا 
التي أصبحت مضاعفة عىل  الكلفة االقتصادية واالجتمعية  باإلضافة إل 
هذه الطبقات االجتمعية الهّشة ال فقط يف صفوف الجالية التونسية بل 
إنخفض  الصناعي  اإلنتاج  أّن  االيطايل  املركزي  البنك  إذ كشف  االيطالية، 

بنسبة 15 % يف مارس2020. 
والبالغ  بإيطاليا  التونسية  الجالية  أفراد  كافة  دعا  الصعب  الوضع  هذا 
عددها حوايل 300 ألف مهاجر من مقيمني ومهاجرين غري رشعيني وطلبة 
والقنصلية  الدبلوماسية  البعثات  كافة  إل  استغاثة  نداءات  توجيه  إل 
مساعدات  عىل  للحصول  ونابويل(  بالرمو  ميالنو،  جنوة،  )روما،  بإيطاليا 
البعثات  تدخلت  فكيف  تونس.  إل  والرتحيل  اإلجالء  أو  عينية  أو  مالية 

الدبلوماسية والقنصلية ملجابهة هذا الوضع واالستجابة لطلبات الجالية؟

االجتماعي  للملحق  الريّادي  الدور   -  2
عديد  في  تدخالت  كورونا:  أزمة  ظّل  في 

الميادين: 
الّناس بني ليلة وضحاها وظهرت  مع انتشار فريوس كورونا تغرّيت حياة 
ال  لها  يستعد  ومل  قبل  من  نألفها  مل  جديدة  اجتمعية  وظواهر  مشاكل 
املواطن العادي وال الدولة وال الحكومات يف كافة أنحاء العامل. واستجابة 
لهذا الوضع االستثنايئ بادرت كل البعثات الدبلوماسية والقنصلية بإيطاليا 
تونس  بالتنسيق مع سفارة  تفيّش فريوس كورونا  بداية  اإلعالن عن  منذ 
بروما ببعث خاليا أزمة ملتابعة أوضاع الجالية التونسية وذلك بوضع أرقام 
الهاتف الجّوال للملحقني االجتمعيني عىل صفحات الفايسبوك للتواصل 
مع أفراد الجالية والرّد عىل استفساراتهم واإلحاطة بهم كامل أيام األسبوع 
املفروضة  والقيود  التجوال  قرار حظر  العمل وخارجه. رغم  أوقات  أثناء 
يف  والقنصلية  الدبلوماسية  بعثاتنا  فإن  منها  الرضورية  إال  التنقالت  عىل 
إيطاليا واصلت عملها عن بُعد وبطريقة املناوبة وبقي امللحق االجتمعي 
عنرصا فاعال ودائم الحضور يف خليّة األزمة كامل أيام األسبوع وأيام العطل 

الرسميّة وتعّدت تدخالته امليدان االجتمعي لتشمل ميادين أخرى. 

 

لإلحاطة  االجتماعيّ  األخصائي    -  1  -  2
بالفئات الهشّة:

يعترب هذا الدور االجتمعي األبرز يف مهام امللحق االجتمعي لكنه تعّزز 
يف ظّل أزمة كورونا سعيا منه قدر اإلمكان إل إيجاد حلول ملشاكل مل تكن 
يف الحسبان. فاملهاجرون غري الرشعيني والطلبة غري املتمتّعني مبنح جامعيّة 
والعّمل  الخدمات،  قطاع  يف  خاّصة  الظرفيّة  املهن  يف  يعملون  الذين 
أصبحوا  واملتوسطة  الصغرى  واملؤسسات  الحرّة  املهن  وأصحاب  القاّرون 
يف حالة بطالة وتدهورت مقدرتهم الرشائية وأصبحوا يف موضع خصاصة 
وفقر غري قادرين عىل توفري أبسط لوازم الحياة وال مالذ لهم سوى قنصلية 

بلدهم. إذ تركزت تدخالت امللحق االجتمعي خالل أزمة كورونا حول:
- تقديم املساعدات االجتمعية املالية والعينية لفائدة الفئات االجتمعية 
الرشعيني  غري  واملهاجرين  الدخل  محدودة  والعائالت  الطلبة  من  الهّشة 
واألطفال  الرّضع  السيم  باملستشفيات  مؤقتا  املقيمني  للعالج  والقادمني 
وذلك  كورونا  فريوس  بسبب  املتوفني  أو  املصابني  املرىض  عائالت  وأفراد 
وباقي  القنصلية  بالدوائر  الناشطة  التونسية  الجمعيّات  مع  بالتنسيق 

األطراف املتدخلة.
غري  واملهاجرين  الطلبة  بعض  إليواء  االيطالية  السلطات  لدى  التدخل   -
الرشعيني والقادمني للعالج والعالقني بسبب الحظر الجوي والبحري بني 

تونس وإيطاليا.

2 - 2 - الناصح الطبّي والصّحي: 
بالتنسيق  الجالية  بأفراد  اليومي  االتّصال  يف  باألساس  الدور  هذا  متثّل 
بالدوائر  الناشطة  التونسية  والجمعيّات  اإليواء  ومراكز  املستشفيات  مع 
القنصلية للتأكد من خلّوهم من فريوس كورونا أو متاثلهم للشفاء. هذا 
)معّدل 200  الهاتفية  املكاملات  من  الهائل  العدد  الرّد عىل  إل  باإلضافة 
االيطايل  الشمل  مدن  يف  القاطنة  التونسية  الجالية  ألفراد  يوميا(  مكاملة 
الضغط  بحالة  املتعلقة  وميالنو  وروما  بجنوة  القنصلية  للدوائر  والتابعة 
اإلصابات  لعدد  اليومي  التزايد  أمام  والهلع  بالخوف  والشعور  النفيس 
والتوعية  التحسيس  طريق  عن  االيطايل  املجتمع  صفوف  يف  والوفيات 
وغسل  والقفازات  الكممة  )ارتداء  الصحيّة  الوقاية  قواعد  اتباع  بأهمية 
اليدين باستمرار باملعقمت واحرتام مسافة مرتين يف الفضاءات العمومية( 
بالحجر الصحّي املنزيل كوسيلة وقائية فردية وجمعية للتصدي  والتقيّد 
امللحقني  منّسق  بإرشاف  بروما  التونيس  دار  بادرت  كم  الوباء.  لتفيّش 
االجتمعيني بإيطاليا بتنظيم يوم تحسييس حضوري وعن بُعد يف األسبوع 
حول  التونسية  الجالية  لفائدة  الوباء  تفيّش  قبل  مارس  شهر  من  األول 
قواعد الوقاية الصحيّة من فريوس كورونا بإرشاف كفاءاتنا الطبيّة بايطاليا.

والمدرّب  النفسيّ  األخصّائي   -  3  -  2
الحياتي: 

حالة الهلع والخوف والضغط النفيس هي نتيجة الحجر الصحّي واملكوث 
القسّي يف البيت يف بلد املهجر بعيدا عن العائلة ليست اختيارا ألغلب 
أفراد الجالية التونسية بل هي يف نفس الوقت طوعا أو كرها توقيّا من 
فريوس كورونا الذي انترش بسعة خاّصة يف إيطاليا. بالتّايل أصبح امللحق 
االجتمعي بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بإيطاليا املالذ األقرب ألفراد 
إيجايب حول موعد أول رحلة إجالء  التونسية للحصول عىل خرب  الجالية 
التونسيني يف  أو يف صفوف  الجالية  إصابات يف صفوف  أو عدم تسجيل 

بلدهم.
هكذا مارس امللحق االجتمعي دورا جديدا كأخّصايّئ نفيّس ومدرّب حيايتّ 
)psychiatre et coach de vie( لإلحاطة النفسية والتخفيف من حالة 
األطباء  نصائح  بجديّة  التونسية  الجالية  أفراد  إقناع  عرب  والهلع  الخوف 
كبار  من  الضعيفة  املناعة  أصحاب  عىل  إالّ  تهديدا  يشّكل  ال  املرض  بأّن 
الّسن وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة وأّن عدم االلتزام باإلجراءات 

الوقائية يعرّضهم لإلصابة بالفريوس. 

2 - 4 - الموّفق اإلداري والمستشار القانوني:

التدخل لفائدة أفراد الجالية لدى السلطات  تجىّل هذا الدور من خالل 
االيطالية كّل حسب وضعيّته واقرتاح الحلول املتعلقة بعديد املواضيع عىل 
غرار التسيع يف إسناد بطاقة اإلقامة ألول مرّة أو تجديدها وصلوحية تذاكر 
الرحالت  إلغاء  بعد  املالحة  التونسية ورشكات  الخطوط  الّسفر عىل منت 
بسبب قرار الحظر الجوّي والبحرّي بني تونس وإيطاليا. هذا باإلضافة إل 
الرّد عىل استفسارات أفراد الجالية بخصوص التمديد يف صلوحية الوثائق 
قبل  من  سواء  استخراجها  أو  تجديدها  تعّذر  التي  اإلدارية  والتصاريح 
والتدخل  الّصحي  الحجر  قرار  بسبب  اإليطالية  السلطات  أو  القنصليات 
لدى املستشفيات ومصلحة املقابر ببلديات املدن االيطالية ورشكات الدفن 
للتسيع بدفن املتوفني بفريوس كورونا أو مزيد االحتفاظ بالجثامني بغرف 

املوىت إل حني ترحيلهم إل تونس بعد نهاية الوباء.

2 - 5 - المرشد الديني والرّوحي:
يف  التونسية  الجالية  كورونا يف صفوف  فريوس  عدد ضحايا  رغم ضعف 
إيطاليا الذي بلغ إل حدود 22 أفريل 2020 حوايل 12 متوفيّا، إال أّن هذا 
الفريوس أضحى ضيفا ثقيال حرم الجميع من ترحيل موتاهم ودفنهم يف 
إيطاليا نظرا إل  أوطانهم األصلية واظطروا إل دفنهم مبقابر إسالميّة يف 
استحالة ترحيلهم إل تونس بسبب غلق املجال الجوي والبحري والحجر 
الصحي العام. فالّسري يف الجنائز أصبح خاضعا للرتخيص املسبق من قبل 
القنصلية ولعدد ال يفوق الثالثة أشخاص. ويف هذا السياق تدّخل امللحق 
االجتمعي إلمتام إجراءات الدفن وتقديم واجب العزاء إل أهايل الضحايا 
وذويهم بتونس وإرسال صور موكب الدفن عرب وسائل التواصل االجتمعي 
بغاية طأمنة عائالتهم عىل احرتام عادات الدفن اإلسالمية وما ميثله ذلك 
من مقّدسات. بل إّن األمر تجاوز ذلك إل النجاح يف الحصول عىل ترخيص 
املّمرض  بالدفن  فيها  كرّم  نوفارا  مبدينة  مرة  ألول  إسالمية  مقربة  بإقامة 
التونيس شهيد الواجب والذي تويف مصابا بفريوس كورونا أثناء أدائه لعمله 
تعويضا تطوعيّا لزمالئه املمرضني االيطاليني بعد أن ألغى رحلة العودة إل 
نوفارا  مبدينة  اإليطالية  السلطات  مع  بالتنسيق  ذلك  كان  الوطن.  أرض 
التابعة للدائرة القنصلية بجنوة )مجلس الوالية واملجلس البلدي ومصلحة 
املقابر( وفرع رابطة الجمعيات اإلسالمية بنوفارا ومكّونات املجتمع املدين 

من الجالية التونسية. 

ألبناء  الدراسي  للموسم  المنقذ   -  6  -  2
الجالية: 

امللحق االجتمعي عن حسن  املتعددة مل يغفل  يف خّضم هذه املشاغل 
عن  دعم  دروس  تنظيم  خالل  من  الجالية  ألبناء  الدراسية  السنة  إمتام 
تقنيات  باستعمل  عّدة  مستويات  يف  تلميذ   300 من  أكرث  لفائدة  بُعد 
أبناء  لفائدة  الرتبوي  املرفق  الستمرارية  ضمنا  وذلك  الحديثة  االتصال 
من  التوقّي  بإجراءات  التقيّد  بأهمية  تحسيسهم  مع  التونسية  الجالية 
فريوس كورونا. رغم ضعف اإلمكانيات إلطالق منّصة خاّصة للتعليم عن 
بعد لفائدة أفراد الجالية التونسية، بادر امللحق االجتمعي بإعطاء اإلذن 
بتقديم  بالنظر  إليه  الراجعني  التونسية  والحضارة  العربية  اللغة  ملعلّمي 
االجتمعي  التواصل  وسائل  باستعمل  التالميذ  لفائدة  بُعد  عن  دروس 
استحسان  املبادرة  هذه  ونالت   )Whatsapp-messenger-skype(

املعلمني واألولياء والجمعيات التونسية الناشطة بالدوائر القنصلية. 
ويف الختام ميكن القول بأن أزمة كورونا دفعت امللحق االجتمعي بالبعثة 
الدبلوماسية أو القنصلية إل استحضار كافة مؤهالته التعليمية واالجتمعية 
عىل  بصعوباته  الجديد  الواقع  مع  والتكيّف  اإليجايب  للتفاعل  والثقافية 
أنّها تحديّات وليست مبعضالت وأّن معيار األداء يف العمل االجتمعي هو 
االنجاز واالستجابة السيعة والناجعة الحتياجات أفراد جاليتنا التونسية 
أفرزت  كم  تعقيدا.  األكرثها  إل  أبسطها  من  إشكالياتهم  وفّض  بالخارج 
التونسية يف  الجالية  التضامن والتكافل االجتمعي بني  حالة إيجابيّة من 

املهجر والبعثات الدبلوماسية والقنصلية وتناقص الشعور بالغربة.

أزمة كورونا تضع امللحق االجتماعي بالخارج يف الصّدارة  
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الحدث الحدث

* ملف من إعداد سلمى الجاليص

فرض الوباء املستجّد الحجر الصّحي عىل العامل: العامل 
الطبيعة  واالجتمعّي...وتنّفست  والثقايّف  الصناعّي 
وارتاحت العقول من صخب اآللة وأنصتت إل صخب 
الصمت، العامل يتأّمل منجز اإلنسان ويعيش تراجيديا 
القرن الواحد والعرشين، ولكن الكلمة تتدفّق والكتابة 
املبدعة ال حجر عليها، غّنى »بوتشيّل« منفردا وحيدا 
الشاعرة  وألقت  باملاليني،  تابعه  جمهور  عن  منعزال 
قصيدتها أمام مرآة الحاسوب... ونرث القّصاص حكايته 
عىل األزهار.. وكتب السينميّئ ديباجة لوصية منتظرة 
انه  الوباء...  زمن  يوميّات  يحبذر  الكاتب  وانزوي 
اإلبداع زمن الكوفيد الذي حّدثنا عنه بعض مبدعات 

تونس ومبدعيها: 

يصيب  الوباء  خليفة:  بلقيس  القاصّة 
األدب االفتراضي

برهبة  أصبت  الصحي  الحجر  عن  اإلعالن  تّم  عندما 
حقيقية، جعلتني أتوقف نهائيا عن كل نشاط له صلة 
وأتقىص  األخبار  أالحق  وبقيت  وكتابة  قراءة  باألدب 
خارطة املرىض...وأمني النفس كل صباح بأن األمر ال 
يعدو أن يكون مجرد كابوس... أمنيات تتحول رسيعا 
من  حالة  يل  تسبب  كادت  متكررة  أمل  خيبة  إل 

االكتئاب النفيس...
املرض  فكرة  مع  أطبّع  وبدأت  األمر  أعتاد  بدأت  ثم 
واملوت وخسارة األحبة وحاولت أن أبحث يف كل ما 
يحدث عن أمر إيجايب ميكن االشتغال عليه وتطويره.

فكان الوقت، الكثري من الوقت... هذا ما استطعنا أن 
نغنمه من كل هذه الرتاجيديا وعيّل أن أستغله بكل 
ما أوتيت من قوة ألدفع عني االكتئاب والخوف من 

الفقد
عىل  باالشتغال  الكتابة  يف  الوقت  استثمر  حاولت 
وبقراءة  جديدة  نصوص  وكتابة  قدمية  نصوص 
قبل  راكمتها  التي  التونسية  الروايات  من  مجموعة 

الحجر ومل أجد لها الوقت من قبل.

هذه  أمام  األدب  رسالة  هي  ما 
التراجيديا الكونية؟

استعاد  طبعا-  السينم  جانب  -إل  األدب  أن  أعتقد 
أن  استطاع  فقد  األزمة  هذه  خالل  املرموقة  مكانته 
يخفف من وطأة الحجر الصحي بالنسبة إل الكثريين، 
كم استطاع أن يثبت قدرته عىل استرشاف املستقبل 
وذلك بالعودة إل نصوص تنبأت مبا ميكن أن يحدث 
للبرشية يف حال انتشار وباء ما ونذكر يف هذا السياق 

رواية العمى لساراماغو، 
دون أن ننىس طبعا أهمية األدب يف التوثيق إبداعيا 
للحظات تاريخية فارقة مثلم رأينا سابقا مع ماركيز 
يف رائعته الحب يف زمن الكولريا... ولعل هذه املرحلة 
التي نعيشها ستلهم الكثريين للكتابة عنها وتسجيلها 

كل عىل طريقته.
هل يصاب اإلبداع بالوباء؟ سؤال طريف وذيك..

األدب ككل »الكائنات الحية« املتطورة واملتفاعلة مع 
محيطها ميكن أن يصاب بالوباء 

وانفتاحه  مناعته  لضعف  له  عرضة  أكرثها  لعله  بل 

يف السنوات األخرية عىل االفرتايض ما يجعل تحصينه 
الراكبني واملتحسسني  بالهنّي لكرثة  ليس  أمرا  ووقايته 
األدب  وباء  ما يف  أسوأ  أن  واملّدعني. غري  واملتلمسني 
هو موت النصوص الجيدة واختناقها يف مقابل نجاة 

نصوص ركيكة وانتعاشها.
نعول  رصنا  الواقع  يف  الحال  هو  مثلم  األدب  ويف 
مكتباتهم  تحصني  عىل  وقدرتهم  القراء  مناعة  عىل 
وذائقتهم من النصوص الرديئة كم نعّول عىل تراجع 
وجود  انتظار  يف  األحوال  تبدل  إزاء  الوباء  انتشار 

تلقيح ناجع من النقاد.

 الشاعر توفيق مقطوف: المبدع هو 
حامل راية الضوء والحقيقة

الكتابة، ستكتب حتى  تريد  إن كنت  يا عزيزي.  »ال 
لو عملت 16 ساعة يوميا يف منجم. ستكتب حتى لو 
كان لديك 3 أطفال تحت اإلعانة الحكومية. ستكتب 
حتى لو تفجرت أجزاء من جسدك ودماغك.. ستكتب 
الكاتب  للذاكرة«.  وفاقدا  مشلوال  أعمى،  كنت  ولو 

األمرييك تشارلز بوكوفسيك.
الكتابة بصفة  ال أعتقد أن لألوبئة تأثري حقيقي عىل 

خاصة.. واإلبداع عموما.
مل  و»متسلق«،  متطفل  هو  بالوباء  يتحجج  من  وكل 
تطأ قدماه بعد أرض اإلبداع ومل تلمس أصابعه نارها. 
الذي  الحرب. ما  السلم هو نفسه زمن  فاملبدع زمن 

سيتغري؟
ويف  القصف  تحت  كتبت  العاملية  النصوص  أجمل 
روبوط  ليس  املبدع  املعتقالت.  ويف  العالج  مصحات 
يسري وفق خطة تحدد خطواته ومزاجه ومجال تحركه.
تعرض  مهم  والحقيقة  الضوء  راية  حامل  هو  املبدع 
لضغوطات ومهم حدث.. البد لحامل الراية أن يثبت 

يف مكانه ويف تفرده ومتيزه عن سائر الناس.
فكرة  بل  )سندوتش(..  رسيعة  وجبة  ليس  فاإلبداع 
وفلسفة كاملة ال يؤمن بها غري قلة قليلة من املبدعني 

الحقيقيني املتمكنني من عقيدتهم.
نص  كتابة  مثال،  الكاتب  املبدع،  من  يطلب  البعض 
أي  اللحظة،  موضوع  تتناول  إلخ..  رواية،  أو  شعري 

الفريوس..!
أعتقد أن بعض الكتاب، أو لنقل أغلبهم، ساهموا يف 
يكتب  الكتاب  تونس.بعض  يف  الكاتب  صورة  إفساد 

تحت شعار رخيص »ما يطلبه الجمهور« !
ال يا عزيزي، أنت لست مراسال صحفيا ولست مبعوث 

الحكومة، أنت كاتب. أرجوك احرتم نفسك.

التراجيديا  هذه  أمام  األدب  رسالة 
الكونية؟

لست من منارصي فكرة أن لألدب رسالة زمن الوباء 
متى  قادر  األدب  أن  أعتقد  لكن  آخر.  زمن  يف  وال 
عىل  الناس  مساعدة  عىل  مالمئة  أرضية  له  توفرت 

إعادة طرح سؤال »ما هو دور الكاتب«؟
أعتقد أيضا أنه الزمن األنسب يك نعيد للكتاب مكانته 
الحق  لكنني،  تقرأ.  ال  التي  األمة  هذه  يف  الحقيقية 
أعلنوا  منذ  تقول،  الحكومة  متفائال.  لك، لست  أقول 
عىل الحجر الصحي، أنهم يعتمدون عىل وعي املواطن 

التونيس!
تلفزيون  يشاهد  شعب  هل  ماذا!  وعي  للعار!  يا 
وواع  متحرض  شعب  هو  املمنهج  والتجهيل  التهريج 

ومسؤول؟
لننتظر  العامل سيتغري.  يعمر طويال.  لن  الوباء  حسنا. 
التغريات.  هذه  مع  التونيس  سيتعامل  كيف  ونرى 

لننتظر ونرى هل فعال استوعب الدرس.
انظري إل الشعب األملاين مثال.

أملانيا متكنت يف زمن قيايس من السيطرة عىل تفيش 
أنها ال تساوي شيئا  أعتقد  الفريوس والخروج بأرضار 
مقارنة مبا عاشته بعض الدول األخرى )إيطاليا وأمريكا 

مثال(.
ال عالقة ملؤسسات الدولة بنجاح األملان. األملان شعب 

واع ومثقف. وهذا كل ما يف األمر.
العراق  احتالل  عىل  مرت  سنة   30 أخرية؛  مالحظة 
للكويت. لكن مشهد األدب الكويتي يخلو من األعمل 
باستثناء  االحتالل..  تجربة  تتناول  التي  اإلبداعية 
بعض التجارب املتواضعة والتي تعّد عىل أصابع اليد 

الواحدة.
الوباء  األدب زمن  الحديث عن رسالة  أن  إذن،أعتقد 

حديث ال معنى له.

الشاعرة لمياء المقدم:
الدولة،  تقوده  الى قطيع  اآلن  نتحول 

ونخسر معركة الفرد/ الدولة
يتحول الشاعر يف زمن الوباء واألزمات إل جهاز مناعة 
مريض بالوجود. ليس يف وسع الشاعر أن يفعل شيئا، 
أن  الشاعر  يدرك  والشعر.  بالكلمت  إميانه  ويفقد 
الكلمة التي »كانت يف البدء« ومنها توالد العامل مثلم 
تتوالد الحقائق الكربى الواحدة تلو األخرى، ال ميكنها 
أن تفعل شيئا اآلن. ذلك السالح الفتاك الذي حارب 
العنرصي  وامليز  املساواة  وعدم  والعبودية  الجهل  به 
إل  اآلن  تحول  والشوفينية  واالستعمر  والبطريركية 
املحارب  يفقد  مثلم  سالحه  الشاعر  يفقد  اليشء. 
بندقيته أمام العدو. وهو احساس غريب ومربك، إذ 
ينشأ  الذي  الشعر  الشاعر شاعرًا غري  الذي يجعل  ما 
داخله ومن حوله؟ هل يعني فقدان الشعر »املؤقت« 

أننا مل نعد شعراء؟ 
يف نظري أن الشاعر مريض اآلن، ليس مبوجب ما هو 

كائن ولكن بقدرته عىل متثل ما سيكون. الشاعر مثل 
اإلسفنجية التي تترشب املاء ومتتلئ به، يعي أن العامل 

يتغري، وهذا الوعي هو الشعر. 
رغبة  أجد  وال  األيام،  هذه  شيئا  أفعل  ال  نفيس  عن 
ال  تقريبا،  أي يشء  أو  الكتابة  أو  القراءة  يف  حقيقية 
أن  بل  املعهودة  باألدوات  العزلة  اقاوم  أن  أحاول 
أتعّود عليها بوصفها واقعا جديدا. أتحرك كثريا ألثبت 
لنفيس أنني موجودة. أزرع أشجارا وورودا يف الحديقة 
وأركض يف الهواء الطلق. أشعر بثقل الجسم، الكتلة، 

املادة أكرث من أي وقت. 
مؤكد أن هذا الفريوس مؤرش عىل مرض االنسانية وهو 
وتكهن  جميعا  نعرفها  كثرية  عوامل  نتيجة  جاء  وإن 
ملرحلة  بداية  نفسه  الوقت  يف  أنه  إال  املحللون  بها 
من  وأولوياته  نفسه  اإلنسان  فيها  يكتشف  جديدة 
جديد. الشوارع اآلن خالية، املدارس مغلقة، الطبيعة 
يحتمي  اإلنسان  تتنفس،  البيئة  توحشها،  ال  تعود 
بجحره من الخطر، لكن حتى وإن بدا أن الهواء يصفو 
واألسمك تعود ال القنوات التي هجرتها، ماذا يعني 
هواء نقي ال تتنفسه رئة إنسان، أو سمكة تسبح يف 
قناة صافية ال مير من جنبها طفل ويشري إليها بإصبعه. 
فيها  تكرث  مختلفة،  حقبة  عتبة  عىل  اآلن  نحن  رمبا 
الشعبويّة ويطغى اليمني، ويرتاجع االنفتاح عىل اآلخر، 
وتقفل الدول أبوابها أمام الالجئني، وتعاد فيه صياغة 
الخارجية  والعالقات  الداخلية  السياسات  من  الكثري 
كسبناه  مم  الكثري  نفقد  وقد  القوى،  وموازين 
حق  مقدمتها  ويف  وحريات،  حقوق  من  اآلن  حتى 
الخصوصية وحق تقرير املصري، فنحن نتحول اآلن ال 
قطيع تقوده الدولة، ونخس معركة الفرد/ الدولة التي 
كانت مستمرة طوال العرشيات االخرية، ولكنه ظرف 
الزمن  دورات  من  ودورة  يدوم،  أن  ميكن  ال  مؤقت 
الرضورية. عىل مر التاريخ كان هناك دامئا انتكاسات، 

لوالها ملا انتبه اإلنسان إل أخطائه وعالجها. 
أكرث ما يقلقني هو مسافة املرت ونصف التي وضعها 
أنها  بينه وبني اآلخر. يف ظني  أمان  اإلنسان كمسافة 
ستكون الغالبة يف املستقبل عىل كل يشء: عىل الفكر 

والفن والفلسفة واالقتصاد وباقي املجاالت.

الهمّامي: فقط عدت  نجيبة  القاصّة 
إلى أبي وأمي واشتقت إلى أصدقائي

إنّه خيط  الزّمن »الكوروين«.  املتغرّي يف  العامل  الكاتب جزء من هذا   -  1
منظوم يف النسيج اإلنساين. لذلك أعتقد أنه يعيش هذه اللحظة الراهنة 
املتغرّية بسعة رهيبة واملفتوحة عىل االحتمل األقىص وهو احتمل فقدان 
الحياة ذاتها كم يعيشها أي إنسان آخر: مشاعر شتّى من الرهبة والرعب 

يف العمق والصرب واالنتظار وبعض التقبّل يف الظاهر. 
إل  أيضا،  الناس  كثري من  عاد  الكاتب، كم  يلجأ  الصّحي  الحجر  فرتة  يف 
الكتب واملوسيقى واألفالم وإنجاز أوإمتام مشاريع كتابة مؤّجلة أو بحوث 
مزعجة،  بكميّات  متوفّرا  الذي صار  الوقت  محاولة الستغالل  مرتوكة يف 

واستعانة عىل االلتزام الواعي واملنتج بالحجر الصّحي.
أعود هنا ألقول إّن هذه الصورة التي قّدمتها عن الكاتب)ة( مثاليّة، وإن 
ينجح  رمبا  ألنفسهم،  رسمها  والكاتبات  الكتّاب  من  البعض  يحاول  كان 
فرتات  أو  محدودة  لفرتة  الحجر  فرتة  يف  النظام  هذا  اتباع  يف  البعض 
الشامل  الصّحي  الحجر  فرتة  ويف  نطا  تكون  أن  ميكن  ال  ولكن  متفرّقة، 
بالذات. فالكاتب مواطن وإنسان يف هذا البلد والعامل تالحقه أخبار الوباء 
ويتابعها. مهموم مبا يهّم كل إنسان من أزمات املواد الغذائية، واستمرارية 
أسباب العيش والتفكري يف أبواب الرزق بعد انقضاء فرتة الحجر وبقي يف 
الحياة. مهموم بتدبّر كل ذلك دون أن يصاب بالعدوى فيفقد حياته هذه 

التي ُعزِل عنها حتى يعود إليها.
من تجربتي الخاصة يف هذه الفرتة، فتحت أكرث من كتاب وتركته، بدأت 
لفنانني  االنرتنات  عىل  املبادرات  بعض  تابعت  وشطبته،  نّص  من  أكرث 
وشعراء وأدبرت عنها... الخ. إن الحجر الصّحي جعلني »نرجع« أكرث إل 
الكاتب)ة(  أّن  أظّن  اشتقت بعمق إل أصدقايئ.  ا« وأخوايت،  »بابا« و»أُمَّ

حتى يكون كذلك، يجب أن يَكتُب عىل ويُْكتَب يف القلوب.

التراجيديا  هذه  أمام  األدب  رسالة  ماهي   -  2
الكونية؟

نعم إننا إزاء تراجيديا كونية، ويبدوأنها تختلف عّم اعتادته البرشية من 
تراجيديات قد تكون عاشتها سابقا. فهي تواجه عدّوا غامضا ظاهرا متبّدال 
الطبيعة  صنع  من  الرتاجيديا  هذه  كانت  وسواء  كانت.  حيث  اجتاحها 
تواجه بها طغيان البرش عليها أم كانت من صنع أياد برشية ثم انفرطت 
خيوطها، أي الرتاجيديا، من األيادي الصانعة، فهي بصدد تغيري وجه العامل. 

وإل أي وجهة؟ ال نعلم. 
قد يقال إن األدب مبختلف فروعه قد استرشف وقائع هذه اللحظة من 
القول  هذا  إلثبات  وُصوِّر  كُتب  فيم  التنقيب  يعاد  وقد  البرشية،  عمر 
والتأكيد عىل تقّدمية األدب. قد يكون هذا صحيحا يف جانب كبري منه، 
قد  الكونية  الرتاجيدية  اللحظة  هذه  أن  يشء،  كل  رغم  أعتقد،  ولكن 
تجاوزت كّل التخييالت. وعليه، فإن األدب مطالب بإعادة صياغة آلياته 
لالشتغال عىل مستويات مغايرة من التخييل تكون قادرة عىل استيعاب 
هذه الرتاجيديا الكونيّة، وغريها من الرتاجيديات القادمة. فلن تكون هذه 

فريدة التاريخ.

3 - هل يصاب اإلبداع بالوباء؟
اإلبداع  يصاب   ! نعم  مهادنة:  أو  مواربة  بال 

بالوباء.
)حول  والفنانني  والشعراء  الكتاب  مبادرات 
وإلقاء شعر وعزف  العامل(، من رسد نصوص 
موسيقى وتقديم عروض راقصة أومسح من 
أجل مساعدة الناس عىل التزام بيوتهم ودفع 
خري  وصربهم  عزامئهم  وتقوية  عنهم  امللل 

دليل عىل ذلك. 
تُْجد  مل  املتاح  »اإلبداع«  املبادرات من  فهذه 
قائلني  الناس  عنها  عزف  ما  ورسيعا  نفعا، 
كّل  خارج  فبدت  مّنا«،  أنتم  »أين  خائبني: 
والحضارية  والثقافية  النفسية  السياقات: 

واالجتمعية. 

على  العكرمي:  فوزية  الشاعرة 
األدب أن يبّث الفرح

الحجر الصّحي مناسبة لتقييم ذواتنا وإعادة 
لتقييم  أيضا  مناسبة  وهو  إليها  االعتبار 
األرسة  بقيمة  واالعرتاف  االجتمعية  عالقاتنا 

تتهّددهم.  التي  املخاطر  من  األفراد  يقي  آمنا  ملجأ  باعتبارها  ودورها 
ورغم الخوف الذي انتابني مع بدايات الحجر والتفكري املطّول يف املوت 
املشاعر  هذه  تحويل  من  متّكنت  أنّني  إاّل  الجمعية  والقبور  والضحايا 
السلبية إل طاقة فّعالة أساسها حّب الحياة وحّب االنسان فأقبلت عىل 
ممرسة الرياضة يف إطار عائيل ضيّق بصفة دامئة وجّددت عالقتي باملطبخ 
الذي هجرته منذ عقدين ألنّني فيم مىض أوكلت هذا األمر إل زوجي 
يف إطار تقاسم األدوار واكتشفت أّن إعداد الحلويات فّن قائم الذات ملا 
بعض  قراءة  عىل  انكببت  كم  وأسس جملية  وحرص  تركيز  من  يتطلبه 
منقذا  يظّل  االدب  أّن  فاكتشفت  االصدقاء  ودواوين  والروايات  القصص 
هذا  ملواجهة  تحىص  وال  تعّد  ال  الحلول  وأّن  ومكان  زمان  كل  للروح يف 
الحجر القايس..وأنّنا نتنازل عن حّريتنا لفرتة من أجل من نحبّهم ومن أجل 

العودة للحياة االجتمعية يف أفضل الظروف.

- ماهي رسالة األدب أمام هذه التراجيديا الكونية..؟
مفعولها  يشتّد  رسالة  واضحة وهادفة وهي  رسالة  لألدب دون  قيمة  ال 
وأثرها يف األزمات واملحن. لقد فرضت علينا الكورونا قوانينها وضوابطها 
النفسية  البنية  هشاشة  وفضحت  املتطّورة  املجتمعات  حقيقة  وكشفت 
لالنسان فعرّت الجهل والتخلّف واألنانية والفساد املتفيّش ورسالة األدب 
جميع  عىل  الوباء  هذا  ملجابهة  املجتمعي  املجهود  يف  االنخراط  هي 
األصعدة. ال ميكنني باعتباري شاعرة ويف ظل هذه الظروف الحالكة إاّل 
كتابة قصائد تشحذ العزائم ومتّني النفوس بغد مرشق ومختلف وتبعث 
الّدور  هذا  تجاوزت  ورمّبا  والتفاؤل  األمل  عىل 
أصدقايئ  مع  مثمر  تواصل  تحقيق  إل  املألوف 
عىل شبكة التواصل االجتمعي »الفيسبوك« من 
خالل نرش املعلومات املفيدة والبحوث العلمية 
الجادة والتعبري عن مواقفي مّم يحصل يف بلدي 
بدرجة اول ويف أنحاء العامل. فنفوس الناس زمن 
الكورونا أوهى من بيوت العنكبوت إذ يصّدقون 
كّل ما يرّوج فيزداد يأسهم وخوفهم وعىل األديب 
الفرح  لبّث  وقدراته  ومعارفه  أدبه  يوظّف  أن 
االدوار  هذه  تجاوزت  لقد  النفوس.  يف  والثقة 
وفّكرت أيضا يف العمل التطّوعي كممرسة تعرّب 
عن صدق نوايا املبدع والتزامه بقضايا مجتمعه 
تربعات  جمع  يف  صديقتني  رفقة  فانخرطت 
الجهوي  املستشفى  جهود  ملعاضدة  األساتذة 

بباجة يف مواجهة الكورونا.

- هل يصاب اإلبداع بالوباء؟
ال يصاب االبداع بالوباء ألنّه املنقذ من الضياع 
واالحباط أدواره ال تحىص ومزاياه وقت األزمات 

وبعدها.

طرق  اإلنسان  سيراجع  رجب:  سفيان  الروائيّ 
احتفاالته وجنائزه

الريفي، حتى  بيتي  العزلة يف  شخصيا مل تتغري حيايت كثريا، فقد تعودت 
عميل يف التنشيط الثقايف فقد وجدت حلوال بالعمل عن بُعد، من خالل 

ورشات افرتاضية مع أعضاء جمعة تجريب.
فيه  أتحدث  ال  طبعا  جديد،  روايئ  عمل  لكتابة  للتفرغ  الوقت  وجدت 
عن الكورونا. هي رواية أواصل فيها مرشوعي األديب الذي بدأته بكتاب 
الكتاب  وأهل  األخرية،  والساعة  الليربايل،  بالقرد  ثم  املسيجة،  الحدائق 
ال  أنا  عربية.  نرش  دار  عن  قريبا  سيصدران  كتابني  ومخطوطْي  األحمر، 
أنا ممتلئ بالزحام يف  أكتب من برج عاجي وال أكتب يف الزحمة، فقط 

عزلتي.
رسالة األدب، هي أن يفتح عيون العامل عىل التغيريات التي ستحدث بعد 
هذه الجائحة. رمبا ال تكفي بضع سنوات لنقيس التغريات الجذرية التي 

سيشهدها العامل بعد جائحة كورونا، لكنها ستكون رشارة هذه التغريات.
سينتبه العامل إل أنه كان مخدرا بوعود النظام الليربايل الجديد، وستنتبه 
الشعوب إل أنها كانت مقيدة بقيمه التي فّككها مجرد فريوس غامض. 
ومبجرّد اختالل عاداتها االستهالكية املضبوطة بالتجاوب الرشطي البافلويف 
إل  ستعود  التقليدية،  الغذائية  مبنظوماتها  الشعوب  من  كثري  ستلوذ 
للنمّو،  مساحة  االشرتاكية  األفكار  بعض  تجد  رمبا  ذاتها،  عىل  التعويل 

ولطرح بدائل اقتصادية باألساس.
بعد الحروب واألوبئة العاملية، يكتسب اإلنسان سلوكيات جديدة تحدد 
عالقاته بذاته وباآلخر، وهذه السلوكيات تضبطها التغريات التي مرت عليه، 
البرش اآلن يتساءلون عن جدوى املصافحة باأليدي وبالقبالت،  كثري من 
ويرون أنها مجرد إيتيكات قد يكون اكتسبها اإلنسان من أزمات غابرة، 
حني رشدته الحروب واحتاج إل عناق اآلخر، لكن بزوال دافعها النفيس 
القوّي تحولت إل مجرد تقليد اجتمعي ال عالقة له باملشاعر اإلنسانية. 
أيضا وطرق  سرياجع اإلنسان اآلن طرق تواصله مع اآلخر، وطرق عمله 
احتفاالته وجنائزه، سيسأل عن معنى وجوده باألساس. وستغري األنظمة 
والدول طرقها أيضا يف ضبط شعوبها، وتنظيم إداراتها ومؤسساتها، ستفكر 

يف طرق جديدة للعمل.
أن  سرتفض  التي  والشعوب  قاسية،  رهانات  أمام  العامل  سيكون  ثقافيا 
تتغري ستبدأ مرحلة زوالها، سيبدأ عرص اإلنسان العميّل والبسيط، رمبا هو 
أساطري  يختلق  كثريا مبظهره، وال  يهتّم  ال  الذي  الصينّي،  اإلنسان  أنوذج 
أسفاره،  يف  ظهر صغرية  بحقيبة  يكتفي  الذي  اإلنسان  الخارقني،  ألبطاله 
زاده الحقيقّي يف رأسه. سيعرف العامل تيارات جديدة من الفّن واألدب، 

ستكون مقوماتها فلسفية باألساس.
إنه يجد نوافذ  الكوارث والحروب، بل  أبدا يف  أما اإلبداع فإنه ال يخمد 
أخرى. فالحجر الصحي مثال أشعل قصصا ومواضيع ال حّد لها، فقط ننتظر 
وقتا حتى تتخمر، وتخرج يف كتابات ورسوم وأغان تعرب عن مزاج اإلنسان 

وحساسياته الجديدة التي اكتسبها.

األدب زمن الكوفيد
هل أصاب الوباء اإلبداع 

ملياء املقدم توفيق مقطوف

 سلوى الرابحيبلقيس خليفة

نجيبة الهاممي سفيان رجب
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الحدث الحدث

مصري مجهول ينتظر الصحافة الورقية يف تونس، خاصة بعد الهجوم الكاسح 
عن رسقتها  يتحدث  العديد  أضحى  بحيث  اإللكرتونية،  للصحافة  واملتواصل 

للعرش التاريخي  للصحافة الورقية.
تونس  يف  ليس  مخيف،  بشكل  تراجع  الورقية  الصحافة  دور  ان  االكيد 
النسخ  طباعة  إيقاف  عاملية  قررت صحف  فقد  ايضا،  العامل  يف  بل  فحسب 
الورقية واالكتفاء بالنسخة اإللكرتونية مثل صحيفة »اإلندبندت الربيطانية«، 
مثل  اإلفالس  حافة  عىل  االنتشار  واسعة  عاملية  أخرى  صحف  اضحت  كم 
»لوموند الفرنسية« بسبب ضعف مبيعات النسخ الورقية رغم نجاح نسختها 

اإللكرتونية وانتشارها الواسع.
الطباعة،  تكلفة  ارتفاع  مع  كبري  بشكل  الصحف  توزيع  تراجع  تونس،  ويف 
بحيث صارت متثل عبئاً مالياً سببها الفجوة املالية بني التكلفة الفعلية وسعر 
البيع، إضافة إل تراجع عائدات اإلعالنات خالل السنوات األخرية ألسباب كثرية 
كالقرارات العشوائية ووجود بدائل أقل تكلفة مثل وسائل اإلعالم اإللكرتونية.
بضع  قبل  كان  عّم  كبرية  بنسبة  التوزيع  وانخفض  املبيعات  تراجعت  فقد 
سنوات مضت، وبدأت الصحف تعاين من ديون متزايدة نتيجة لذلك، واألمر 
إل  بالنسبة  البيع  وسعر  التكلفة  بني  كبرية  فجوة  وظهرت  ويزداد،  مستمر 
املطبوعات اليومية والدورية، وهو االمر الذي تسبب يف تداعيات اجتمعية 

من تسيح للعمل والصحافيني والتقليص يف عددهم ويف اجورهم...

أزمات داخلية وفنية ومهنية
ومن املتاعب االخرى التي تعاين منها الصحافة الورقية يف تونس نجد تفيش 
املحسوبية يف العمل الصحفي ما أنهك املهنية يف األداء، واللجوء إل أسلوب 
املهنة،  بأخالقيات  امللتزمة  غري  أو  املصداقية  إل  املفتقرة  الصفراء  الصحافة 
النقل  يف  الدقة  مستويات  تدين  عن  فضال  التدين،  يف  نحواإلغراق  االتجاه  أو 
اختيار  يف  والروتني  املحتوى  يف  والجمود  والتحرير  املصادر  يف  واملصداقية 

العناوين.
ال ذلك، برزت فجوة هائلة بني املستوى الفني للصحف شكالً ومضموناً وبني 
الصحافة العاملية، كم أن الصحافة اإللكرتونية تتمتع مبزايا كربى تجعل طريقة 
العرض والشكل الجذاب للمتابعني ال يكاد يقارن بالشكل الكئيب للصحف 
نحو  وانرصافهم  الصحف  متابعة  عن  القراء  عزوف  إل  أدى  مم  املقروءة، 

الصحافة اإللكرتونية عدمية التكلفة واألكرث جاذبية.

صيحات فزع
أمام هذا الوضع الرديء واملأساوي أطلقت املنظمت املهنية يف تونس، االتحاد 
والجامعة  التونسيني  للصحافيني  الوطنية  والنقابة  للشغل  التونيس  العام 
الصحف  من  العديد  توقف  أمام  فزع،  صيحة  الصحف  ملديري  التونسية 
رقمية  وانقطاع صحف  دوريتها  أخريات  وتغيري  نهائيا  الصدور  عن  الورقية 
ال  بالنظر  الباقيات  من  العديد  املصري  نفس  يتهدد  فيم  النرش  عن  عديدة 
تراكم الصعوبات التي تواجهها منذ 2011 وغياب أية مبادرة للحيلولة دونها.
وتؤكد املنظمت املهنية أن مخاطر جّمة تهدد حرية الصحافة يف البالد باعتبار 
إنقاذها  القامئة يف طريق  املؤسسات والصعوبات  املسلطة عىل  املخاطر  كّم 
مم يقيم الدليل عىل غياب أي إرادة سياسية لدى الحكومة لدعم الصحافة 
املساعدة عىل ضمن  شأنها  من  إجراءات  أية  تطبيق  يف  وممطلتها  الورقية 
دميومتها وعىل تسويفها يف العمل بإجراءات سبق لها املصادقة عليها وإعالنها.
وما زاد الطني بلة، ان الحكومة أبقت عىل االضطراب السائد منذ 2011 وال 
كممطلتها  تنظيمه  يف  املمطلة  وتواصل  العمومي  االشهار  توزيع  يف  اليوم 
موافقتها عىل جملة هذه  رغم  املكتوبة  الصحافة  تأهيل  يف متويل صندوق 
اعتمدات  منها  تتطلب  ال  والتي   2017 جانفي   14 منذ  وإعالنها  االجراءات 

مالية اضافية.
العمومية  الهياكل  كانت  التي  الصحف  كميات  يف  الحكومة  خّفضت  كم 
التقشف  بتعلة  الصحفية  املؤسسات  من  سنوية  اشرتاكات  شكل  يف  تقتنيها 
الدولة عن  أخرى عىل تخيل  الدليل مرة  يقيم  امليزانيات مم  والضغط عىل 
واجبها يف دعم الصحافة املكتوبة، مم يؤكد الدفع نحو »فضاء« املال السيايس 
والوالء، مثلم أكدت ذلك الجامعة التونسية ملديري الصحف يف بيانها األخري.

زلزال يجب النهوض من بعده مثل طائر الفينيق
األستاذ محمد العرويس بن صالح رئيس التحرير السابق بجريدة »الشعب« 
أنها  العودة طاملا  يرى أن األزمة وأسبابها معلومة من الجميع وال فائدة يف 
معروفة، لكن رمبا الجديد ما جنته أو ما زادته جائحة كورونا من تعقيدات 
يف  العمل  وتوقف  واالشرتاكات  والبيع  التوزيع  إيقاف  ال  إشارة  يف  للوضع، 
قاعات التحرير، وصار الخوف كل الخوف من ان يفقد العرشات حتى ال نقول 
»زلزال  ذلك  معتربا  فرتة الحقة،  ما ورمبا وظائفهم يف  لفرتة  أجورهم  املئات 

يجب النهوض من بعده مثل طائر الفينيق«.
تنتقل  ان  رضورة  صالح  بن  العرويس  محمد  األستاذ  يرى  السياق،  هذا  يف 
املطبوع  عىل  املحافظة  مع  الرقمي  ال  السعة  وبأقىص  املكتوبة  الصحافة 
نسخ  ال  اضطروا-  -أقول  اضطروا  الجميع  أن  »صحيح  بقوله:  مربزا  طبعا، 
يف  فهم  الثقيل  الواجب  باب  من  ذلك  فعلوا  ولكنهم  صحفهم  من  رقمية 
الغالب يقدمون عددا قليال من الصفحات والحال أنه بإمكانهم إنتاج عرشات 
بل مئات الصفحات ويتطرقون إل موضوعات مستهلكة حتى ولو كان األمر 
يتعلق بالكورونا واألرضار املرتتبة عنها وهم يتجهون ال قرائهم العاديني بينم 
كان من املفروض ان يبتكروا وان ينوعوا وان يدركوا انهم من خالل االنرتنات 

هم يواجهون جمهورا جديدا أغلبه من الشباب وانتظاراته مختلفة«.
وبنّي أن 7 مليون و550 الف تونيس مرتبطون باالنرتنات وان 17 مليون و770 
الف )سبعة عرش مليونا وسبعمئة وسبعني الف( تونيس يستعملون الهاتف 
الذيك لالرتباط باالنرتنات )عىل أساس أن املواطن الواحد له اكرث من رشيحة 
رضورة  ال  ولفت  اليوم(،  يف  مرة  من  اكرث  االرتباط  إل  يعمد  وانه  هاتف 
مراجعة النموذج االقتصادي الذي تأسست عليه مؤسسات الصحف املكتوبة، 

فهي يف الغالب مؤسسات عائلية مرخصة باسم شخص واحد.
رساميل  فتح  وواجب  بل  رضورة  املجال  هذا  يف  صالح  بن  األستاذ  واقرتح 
عىل  رئيسيني  بطرفني  اسرتاتيجي،  يسّمى رشيك  ما  مساهمة  ال  املؤسسات 
االقل ومل ال أكرث، يكون الطرف األول البنوك ورشكات استثمرية ومؤسسات 
يسمح  مبا  األقىص  عىل  باملئة   30 ال   20 حدود  يف  األعمل  ورجال  التأمني 
لهذا الرشيك أن يضّخ ما يلزم من األموال )الفرشكة(، إلعادة الهيكلة وتجديد 
اآلالت وتصفية الديون والقيام بالدراسات التطويرية الالزمة، أما الطرف الثاين 
فهم عمل املؤسسة، وذلك يف إطار ما يسمى االقتصاد االجتمعي التضامني 
وأن تكون مساهمتهم يف حدود 10 باملئة عىل أن تكون اسهمهم مغلقة أي 

أن ال تباع لغريهم.
من ناحية أخرى، يدعو األستاذ بن صالح إل رضورة ابتداع ناذج عمل جديدة 
مبا يعني تقديم مواد جديدة للقراء الجدد، فاملعلومة الحينية متوفّرة يف كل 
مكان تقريبان وقال: »لو تسألني أي نوذج جديد ال أستطيع إجابتك ألين ما 
عدت قادرا عىل االبتكار، هذه مهّمة األجيال الجديدة. عىل أصحاب الصحف 
ومديريها أن يقرتبوا وأن ينتدبوا أجياال جديدة من الّصحافيني تقوم بتثوير 

املهنة وإخراجها من القوالب التي هي فيها منذ قرن أو أكرث«.
ال ذلك، يعترب محدثنا أن مراجعة تكوين الصحافيني مسألة مهّمة وانه عىل 
معهد الصحافة وعلوم اإلخبار ان يقبل الراغبني يف تعاطي هذه املهنة من بني 
الحاصلني عىل االجازة يف كل االختصاصات ويبقى له ان يجمعهم يف التكوين 
الطالب  االجازة يكون  لهم، وبحصوله عىل  الذي يسديه  املختص والوظيفي 
انتاج حد  التحليل وعىل  التحرير وعىل  قد قطع شوطا مهّم يف الدربة عىل 
ادىن من املعرفة القابلة للعرض عىل الجمهور بعد ان يكون قد عرضها عىل 
نخبة اول متكونة من اساتذته وزمالئه، بذلك يتوفر عند الطالب الراغب يف 
الفنية  القواعد  لتعلم  املنشود  االضايف  االستعداد  الصحافة  بقطاع  االلتحاق 
والخصوصية للمهنة والتي ميكن بهذا الشكل ان تكون أعمق مم هي عليه 

حتى اآلن.
يرى االستاذ بن صالح ايضا ان االرتقاء باملهنة يفرض ان تتوفر لدى متعاطيها 
كل االختصاصات ودون استثناء، فنحن اليوم نشقى يف الحصول عىل تحاليل 
يف االقتصاد مثال ويف املالية واالستثمر وكل املجاالت االقتصادية من صحافيني 
مختصني يف الغرض،  وكلم توغلنا يف التخصص إال ونقص الصحافيون القادرون 
عىل الكتابة، كذلك الشأن بالنسبة إل األمور الطبية واألمراض عىل اختالفها 
وخاصة منها النفسية والعالجات املقابلة. حتى يف الثقافة، يضيف محدثنا، »ال 
نجد صحافيني مختصني يف النقد عامة ومنه نقد الكتب واملسحيات واألفالم، 
نفس االمر بالنسبة إل التقنيات الحديثة وعلم الفضاء والذرة واملناخ. بل من 

يقرأ النوتة املوسيقية ومن ينتبه ال السقات وهي كثرية«.
رئيس تحريرنا السابق تساءل أيضا قائال: »كم من صحايف أدى واجبه العسكري 
التسميات  عىل  وتعرّف  والخطط  االسلحة  من  األدىن  الحد  عىل  وتدرب 
العسكرية والرتب واآلليات دون الحديث عن األرسار العسكرية التي يجب 
يف  الحديث  ويحسن  القرآن  يحفظ  تونيس  صحايف  من  وكم  عليها،  التكتم 
املسائل الدينية ويف الفتاوى وميكن له ان يجادل فقيها او رجل دين وخاصة 

إذا كان من نوع املتسرتين واملراوغني«.
من ناحية اخرى، أكد محدثنا رضورة وجود او إيجاد )والدفع ال ذلك( إرادة 
سياسية واضحة ومعلومة يف العناية بالصحافة املكتوبة والوقوف ال جانبها 
أي  ركائز  أساسية من  باعتبارها ركيزة  إطالة عمرها  وانقاذها مبا يساهم يف 
نظام دميقراطي او يدعي انه كذلك، مبيّنا أن ابرز وجوه هذه اإلرادة ترجمتها 
ال فعل يتمثل يف اقتناء الدولة عرب مختلف هياكلها للصحف واملجالت جميعا 
لفائدة موظفيها وعملها ومتكينها من االشهار الذي يوفر لها مداخيل محرتمة.

واملنشآت  والهياكل  الوزارات  ترصدها  عمومية  بأموال  يتعلق  االمر  والن 
بخدماتها  والتعريف  ألنشطتها  ولإلشهار  لالقتناءات  العمومية  واملؤسسات 
وحمالتها فإن سالمة الترصف فيها -أي يف االموال العمومية- واجب توظيفها 
يف االتجاه املناسب ال جانب توزيعها بعدل وشفافية عىل املؤسسات املشغلة 
لليد العاملة الوفرية واملحرتمة لقوانني الشغل والضوابط املهنية، كلها عوامل 

بقلم: د. بدر الساموي 
انتشار  بتداعيات  األخرية  األسابيع  يف  العامل  انشغال  رغم 
املتحدة  الواليات  بني  املمىض  االتفاق  فإن  املستجد  الوباء 
األمريكية وحركة طالبان يف فيفري املايض يستحق االهتمم 
االتفاق  تطبيق  عىل  الكورونا  وباء  تأثري  زاوية  من  سواء 
األمريكية  املتحدة  الواليات  عالقة  مستقبل  زاوية  من  أو 

بحركات االسالم السيايس يف املنطقة.  
فقد أمضت الواليات املتحدة وحركة طالبان اتفاقا يف قطر 
يوم 29 فيفريي 2020 يقيض بإنهاء الحرب بني الطرفني التي 
امتدت عىل ما يناهز العقدين وبسحب الواليات املتحدة 
األمريكية قواتها وقوات حلفائها سواء منهم العسكريني أو 
املدنيني من أفغانستان خالل 14 شهرا. وتعهدت واشنطن 
أوت  يف  األمريكية  العقوبات  قامئة  من  طالبان  بشطب 
معتقلني  طالبان  من  االف سجني   5 وبإطالق رساح   2020
والبقية   2020 مارس  بداية  يف  الحالية  الحكومة  لدى 
بوفاء  مرتبطة  التعهدات  هذه  لكن  وكذلك.  اشهر   3 بعد 
واملتمثلة يف  االتفاق  املنصوص عليها يف  بالتزاماتها  طالبان 
مجموعات  أي  قبل  من  األفغانية  األرايض  استخدام  منع 
مبا فيها تنظيم القاعدة لرضب أمن الواليات املتحدة وأمن 
بأن  واضحة  رسالة  بتوجيه  طالبان  تعهدت  كم  حلفائها. 
لهم  مكان  ال  وحلفائها  ألمريكا  تهديدا  يشكلون  الذين 
أو  متويل  أو  تدريب  أو  تجنيد  أي  وستمنع  أفغانستان  يف 
إيواء تقوم به مجموعات أو أفراد تهدد أمن أمريكا وأمن 
إقامة  إل  االتفاق  مبقتىض  الطرفان  سيسعى  كم  حلفائها. 

عالقات إيجابية بينهم.  
بالنظر  مفاجئا  وهلة  ألول  االتفاق  مضمون  يبدو  وقد 
أن  غري  عقدين  مدى  عىل  استمرت  التي  العداء  حالة  إل 
املعطيات تشري إل أن الطرفني رشعا يف التفاوض منذ سبتمرب 
2018 بوساطة قطر وقد حرص كل طرف من جانبه عىل 
األمريكية  املتحدة  الواليات  جانب  فمن  حل.  إل  التوصل 
يريد ترامب توظيف هذا االنسحاب يف حملته االنتخابية 
إل  أدت  كبرية  خسائر  األمريكية  القوات  تكبدت  أن  بعد 
وكَلّفت  سنة   18 مدى  عىل  جندي   2500 يناهز  ما  وفاة 
دوالر  تريليون  من  أكرث  األمرييك  الرضائب  دافع  الحرب 
دون أن  تستطيع القّوات األمريكيّة املدعومة بقّواِت حلف 
الناتو من الّسيطرة سوى عىل أقل من 20 باملئة من األرايض 
األفغانيّة. وقد أشار ترامب إل أن أمريكا مل تعد مستعدة 
الوقت  حان  وقد   « املنطقة  يف  االرهابيني  قتل   « ملواصلة 
حسب تعبريه ألطراف أخرى سواء طالبان أو دول مجاورة 
لتويل املهمة. كم أن أمريكا مل تعد راضية عىل دور الرئيس 
عىل  السيطرة  عىل  عاجزا  أصبح  الذي  غني  أرشف  الحايل 
الوضع خاصة بعد خالفه مع منافسه يف االنتخابات الرئاسية 
عبد الله عبد الله علم بأن الواليات املتحدة هددت بقطع 

يتفق  مل  إذا  األفغانية  الحكومة  عىل  املالية  مساعدتها 
مع  التفاوض  تقود  موحدة  حكومة  تكوين  عىل  الزعيمن 

طالبان. وقد رشعت يف ذلك منذ أيام.
تقهقر  استغلت ظروف  فقد  طالبان  جانب حركة  من  أما 
القوات األمريكية يف املناطق املجاورة  بفضل صمود  محور 
املقاومة يف سوريا والعراق وإيران لتستعيد مكانتها يف البالد 
بدعم قوي من قطر إحدى مراكز حركة اإلخوان املسلمني، 
الرئيس أرشف غني  كم استغلت طالبان حالة الرصاع بني 
إل  ُحكومي  جندي  ألف   60 من  أكرث  وانضمم  ومنافسه 

ُصفوفها بأسلحتهم وعتادهم الحريّب.
حركة  فإن  السطح  عىل  الظاهر  املشهد  هذا  جانب  وإل 
للتفاوض  متحمس  بني جناح  داخليا  تعيش رصاعا  طالبان 
وتسلم السلطة وهو الجناح املسيطر وبني جناح معارض. 
فقد أعلنت الحركة أنها مل تعد طالبان ملا قبل 20 سنة إذ 
خروجهن  مثل  النساء  مع  التعامل  طريقة  عن  سترتاجع 
أنها  مستدركة  املوسيقى  تعاطي  أو  للدراسة  أو  للعمل 
ستعمل عىل أن يكون التعامل الجديد متطابقا مع تعاليم 
 « إل  انضم  فقد  أقيل  وهو  املعارض  الجناح  أما  االسالم. 
لداعش يف  املحيل  الفرع  بخراسان« وهو  االسالمية  الدولة 
أفغانستان الذي يضم حسب تقرير حديث لألمم املتحدة 
عىل  مؤرشات  مع  أفغانستان  يف  عنرص  و4000   2500 بني 
اتجاه نحو زيادة عدده حسب أحد املسؤولني العسكريني 

األمريكيني.
الدولية والبلدان الكربى واملجاورة  وقد اهتمت املنظمت 
مجلس  مثل  املايض  فيفري  شهر  نهاية  يف  املربم  باالتفاق 
بداية شهر مارس رغم  الذي صادق عليه يف  الدويل  األمن 
تحفظ روسيا والصني اللتني اتهمتا الطرفني بإخفاء ملحقني 
وتهديد  املنطقة  يف  أمريكا  مصالح  تأمني  يتضمنان  رسيني 
بقية الدول. غري أن مجلس األمن أوىص الحكومة األفغانية 
األحزاب  ترشيك  مع  املتصارعة  األطراف  مع  حوار  بفتح 
ومنظمت املجتمع املدين والنساء وضمن حقوق األقليات. 
العام  سكرتريه  كان  الذي  الناتو  حلف  أيضا  االتفاق  وأيد 
مسؤول  به  رحب  كم  الدوحة  يف  التوقيع  مراسم  حارضا 

العالقات الخارجية يف االتحاد األورويب. 
فيه محاولة من  ورأت  االتفاق  إيران  عارضت  املقابل  ويف 
أمريكا لترشيع وجودها يف أفغانستان حيث أنها غري مؤهلة 
لتقرير مصري الشعب األفغاين بل يعود ذلك إل منظمة األمم 
السعودية  عملت  كم  املجاورة.  البلدان  مبشاركة  املتحدة 
واإلمارات عىل إفشال املفاوضات يف إطار التنافس مع قطر 

يف خدمة املصالح األمريكية يف املنطقة.
الكورونا يف  انتشار  بعد  االتفاق  يتواصل تطبيق هذا  فهل 
صفوف الجيش األمرييك ويف أفغانستان. ذلك ما سنتعرض 

له يف الحلقة الثانية.

أي تأثري للكورونا على االنسحاب األمريكي من 
أفغانستان وتسليم السلطة فيها إىل طالبان؟  )1/2(

ما قبل الكورونا

3 ماي اليوم العالمي لحرية الصحافة:

هل سُرق العرش التاريخي للصحافة الورقية؟
· األستاذ محمد العروسي بن صالح يقترح حلوال واقعية ويدعو إلى النهوض بعد هذا الزلزال كطائر الفينيق

والترصف  وتوزيعه  االشهار  تجميع  يتول  عمومي  هيكل  بعث  تفرض 
املايل يف مبالغه.

نقاشات  بعد  انتهت  القطاع  يف  العاملة  املهنية  الهياكل  أن  إل  وأشار 
وجوالت من املفاوضات ال االتفاق منذ 10 اكتوبر 2015 عىل رضورة 
القادرة عىل  الهيكل لقناعتها بجدواه وكونه اآللية الوحيدة  بعث هذا 
أداء املهمة املشار إليها وتحقيق الهدف املرجّو من عدالة توزيع االشهار 
العمومي واالشرتاكات، الفتا ال ان مرشوع القانون موجود منذ جانفي 

2019 يف مجلس النواب وينتظر للمناقشة واملصادقة.
الدولة  ان تساعد  العرويس بن صالح شدد عىل وجوب  االستاذ محمد 
من  وتنوير  تثقيف  واداة  فكر  حّملة  باعتبارها  الصحفية  املؤسسات 
مثل  الصحف  صناعة  مكونات  عىل  املوظف  األداء  من  االعفاء  خالل 
الورق وآالت الطبع وما قبل الطبع والسيارات النفعية الخاصة بالتوزيع 

واالقتصار عىل أداء جمريك رمزي.
وأكد اهمية اتفاق اهل املهنة عىل تكوين مجمعات للتوريد والطباعة 
غري  املسبق  واالتفاق  الترصف  نفقات  من  للتخفيف  وذلك  والتوزيع 
منها  الحّط  واإلعالنات وعدم  اإلشهار  تعريفات  للمراجعة حول  القابل 

مهم كان السبب.
كم أبرز مدى اهمية امتناع أركان الدولة ومسؤوليها من رؤساء ووزراء 
وتعويضه  وغريه  الفايسبوك  ال  ترصيحاتهم  يف  اللجوء  عن  ومديرين 
املحلية، كم من  االعالم  الوطنية وبقية وسائل  املكتوبة  بالصحافة  آليا 
واجب الدولة يف هذا الشأن ان تسند هياكل املهنة للتفاوض مع إدارات 
للصحف  تذهب  تعويضات  عليها  لتفرض  وغريها  ويوتوب  فايسبوك 
فرض  أيضا  عليها  ويجب  الدولة،  خزينة  إل  تدخل  وأداءات  الورقية 
عرب  واالشهار  اإلعالن  إل  تلجأ  التي  التونسية  املؤسسات  عىل  أداءات 

وسائل االتصال االجتمعي.
عىل  بالتأكيد  ترصيحه  يف  صالح  بن  العرويس  محمد  أستاذنا  وانتهى 
رضورة تحسني أجور الصحافيني بصفة محرتمة حتى ال يقعوا تحت طائلة 
واالستغالل،  الهش  التشغيل  مظاهر  عىل  القضاء  وكذلك  الفاسد  املال 
الدولة عىل توفري الحمية الالزمة  وأن تعمل كل األطراف وعىل رأسها 
للصحفيني السيّم يف مثل جائحة كورونا ومعاملتهم يف هذا الغرض عىل 

غرار االطار الصحي واألمني والعسكري.

تطوير جريدة »الشعب«
هكذا كان رأي األستاذ محمد بن صالح ومن جانبنا نظّن أن جريدتنا، 
جريدة الشعب، بدورها موجودة يف معمعان هذه الظروف العصيبة، 

وهي تحاول بكل السبل املتاحة بأن تستمر يف الصدور.
لكن ويف اعتقادي، وباعتباري احد صحافيي الجريدة ومن زاوية حريص 
عىل ان تكون مواكبة للتحوالت العاملية واالقليمية يف الصحافة املكتوبة، 
فإنه من  الشغل،  الحاصلة حاليا يف عامل  التغيريات  تواكب  وايضا حتى 
التأكيد ان جريدتنا يف صورتها ووضعيتها الحالية تبقى دون  الرضوري 
املأمول، رغم املجهود الكبري الذي يقدمه العاملون فيها، وبالتايل وجب 

فتح نقاش لتطويرها.
أمام  كثريا  وقتا  ضيّع  أسبوعي  بشكل  بصدورها  االكتفاء  أن  أرى،  انا 
االخبار العملية والنقابية والوطنية التي تحدث كل دقيقة امام منافسة 

رشسة من الصحافة االلكرتونية واملحامل البرصية والسمعية.
فقد بات من الرضوري ومن امللّح، ان تتطور جريدة الشعب وتأخذ بعني 
االعتبار كل اإلكراهات التي ذكرناها سابقا، باإلرساع ببعث النسخة، الذي 
الشغل  الكبرية لعامل  الديناميكية  أمام  أصبح مطروحا بشدة اآلن وهنا 

وللوضع العام يف البالد عموما، حتى تكون مواكبة لها.
 »infos تسميتها ب»الشعب  أردنا  إذا  أو  االلكرتونية،  الشعب  جريدة 
صحفية  مادة  ويوفر  الوقت  لنا  يوفر  متطورا  إعالميا  محمال  ستمثل 
الصحفية  االجناس  كل  تتضمن  جودة  ذات  وبرصية  وسمعية  مكتوبة 
من حوارات وريبورتاجات وتحقيقات واخبار للحركة العملية والنقابية 

وللشأن الوطني بصفة عامة.
بعد بذل جهد  لكن  الورقية،  النسخة  املحافظة عىل  وهذا ال مينع من 
إضايف لتطويرها حتى تواكب التطور الحاصل اليوم يف الصحافة الورقية، 
والدراسات  الكربى  والريبورتاجات  والتحقيقات  الحوارات  وتتضمن 

واملقاالت التحليلية والرأي، يف إخراج جديد وفاخر.
التحدي ونكون  التغيريات وغريها سيجعلنا نرفع  أعتقد، أن مبثل هذه 

بامتياز الصوت العميل والشعبي العايل واملتطور.
* إعداد: صربي الزغيدي
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- 1 -
يقول قراميش الشعوب ال تتغري بالسياسة وانا بالفكر والثقافة فهل نلك 
يف تونس فكرا وثقافة لنغري من الواقع املتأزم الذي تعيشه البالد منذ تغيري 

نظامها السيايس.
- 2 -

وأجنداته  وتوجهاته  ونظرياته  رؤاه  منا  واحد  لكل  لكن  جائز  السؤال 
السياسية لذلك يصعب التوجه نحو االلتقاء حول مرشوع وطني واحد.

- 3 -
هذا  ترفض  الحكم  وأجهزة  والشعب  التغيري  يف  نبدأ  ان  ميكن  اين  من 
التوجه نحو ما ال يلتقي حوله  الذين تعمدوا  الساسة  التغيري وصوال ال 

الجميع.
 - 4 -

كانت قيرصية  تكوينها  أن عملية  الفخفاخ  الذي حصل يف زمن حكومة 
وكنتيجة لذلك العس جاءتنا كل قرارات الوزراء خاطئة وتصب يف خانة 
مزيد التشتيت والتفتيت للجهود الوطنية ألجل االلتقاء حول فكرة واحدة.

 - 5 -
يتأكد  وهوما  هواه  عىل  طرف  كل  يعمل  الرؤيا  غياب  يف  انه  الواضح 
ال  الكممات  لتوفري  الصناعة  وزير  اعتمدها  التي  الطريقة  يف  ويتجىل 
الشعب التونيس مرورا بالحاصل من فوىض امام مراكز الربيد الجل رصف 
»املاندة« وصوال ال قرار وزير الرياضة بحل املكتب الجامعي للرياضات 

االلكرتونية ارضاءا البنه.
 - 6 -

إرضاء األبناء غاية ال تدرك وكان عىل وزير الرياضة أن يريض ابنه يف داره ام 
ان يقرر هكذا بحل مكتب جامعي دون سبب خدمة لوديع الجرئ بدرجة 
أول ثم ألبناء حزبه الذين يرغبون يف االستفادة من األلعاب االلكرتونية 

فهذه اكرب مصائب هذه البالد.
 - 7 -

جامعة  ملال  امينا  صهره  وضع  كان  للرياضة  الحايل  الوزير  ان  اعرف  
يقصيه  ان  قبل  نائبه  ان  واتذكر  الجامعي  مكتبها  كون  حني  التيكواندو 
محسن غريس سأله عن هوية امني املال فقال انه صديق وهو ثقة وحني 
القانون  الوزير الحايل عىل  اكتشف الجمعة لغز املصاهرة داس وتجاوز 

االسايس ليضع محمد غنام رئيسا لجامعة التيكواندو.
- 8 -

مل يكن مفاجئا ما كشفه رياضيو جامعة التيكواندو حني أكدوا أن الجامعة 
تحولت إل جامعة »كناطرية« الن إطارها الفني طلب من بعض الرياضيني 
من املنتسبني إل هذه الرياضة مترير املرشوبات الروحية والدخان األجنبي 
عىل أنواعه وأشكاله فهل اتخذت وزارة الرياضة قرارا واضحا عىل وضوح 

األفعال وتوفر األدلة والقرائن التي تدين هؤالء املدربني.
 - 9 -

بعضهم  فساد  تشبه  وتوجهات  نوايا  للكل  ان  رياضتنا  يف  يحصل  ما 
وتشددهم يف املطالبة مبا ليس لهم به حق وهو باطل بشكل من األشكال 
أريد به توريطا لبعض األسمء التي ظلت محافظة ورافضة ملبدأ الدخول 

يف لعبة الكسب واالكتساب من املرفق العام.
- 10 -

استغربت شديد االستغراب حني وجدت األستاذ فوزي الشمنقي يتحدث 
يف قناة قرطاج + عن شبهة الفساد التي لحقت بوزارة الصناعة يف عالقة 
بالنائب صاحب مصنع الكممات واستغربت اكرث حني وجدت اسم االستاذ 
فوزي الشمنقي يف قامئة اللجنة الوطنية لالستنئاف التابعة لجامعة الكرة 
وهو يف خطة نائب رئيس والحال ان هذه اللجنة متت املوافقة عليها برفع 
االيدي فكيف له ان يكون يف هيئة مكافحة الفساد ثم يف لجنة االستئناف 

ان كان يستقيم هذا فعىل الدنيا السالم.
- 11 -

ينصلح  ولن  تتطور  لن  التونسية  الرياضة  ان  بالقول  البطاقة  أنهي هذه 
انه كان قبل  ادارتها والحال  الوقت  يتولون يف هذا  حالها من خالل من 
التعيني ان تتم محاسبتهم عىل ما ارتكبوه من فظائع يف حقها دون ضغط 

عىل  للقضاء ليقول كلمته مبا انني اعلم ان عديد امللفات قد وصلته.
- 12 -

إن الله ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم.

فساد الرياضة التونسية

نقطة ضوء
*يضيئها: رمزي الجباري

الحياة أو األرباح
* حسني عبد الرحيم    

عندما أعلن صاحب العالمات التجارية األغىل يف العامل امللياردير »أرماين« أنه عىل استعداد لبيع كل ما ميلك إلنقاذ بالده إيطاليا من الدمار الذي يهددها بسبب 
وباء غري منتظر مل يكن هذا مستغربا فكل ثروته بناها من العمل يف إيطاليا وعمله ومصمموه إيطاليون ومستهلكو صناعته البديعة أغلبهم من هؤالء اإليطاليني 
الذين أصبح املوت يتهدد كبريهم وصغريهم فلو ذهب هؤالء لن تكون هناك أهمية للرثوة وال إمكانية الستثمرها حتى يف بناء قبور. فحتى القبور تحتاج إل عمل 

وحرفيني لرتشيدها وتزيينها بالرخام وتحتاج إل زهور تُوضع عليها ويزرعها فالحون فقراء.
»بيل غيتس« مالك ومخرتع »مايكروسوفت« ورمبا يكون أكرث الناس ثراء عىل وجه األرض ورمبا ميكن تسمية كان العرص الحديث باسمه. وهو رب عائلة طيبة ومانح 
كبري لكثري من األعمل الخريية .كان غيتس واضحا يف كلمته للساكن مؤقتا يف البيت األبيض وقال له يف رسالة نرشتها غالبية وسائل اإلعالم املحرتمة: أما عن البزنس 

فيمكن عودته للحركة يف وقت معني لكن الحيوات العزيزة التي ميكن أن يحصدها هذا الوباء لن نسرتجعها أبدا.
كالهم »أرماين« و»غيتس« اثنان من أنجح رجال املال واألعمل عىل مدار التاريخ وكالهم يدفع رضائب سنويا باملليارات لخزينة دولتيهم اللتني عليهم أن تعتنيا 
الناس  لدى  وتدعيم صورتيهم  أرباحهم  وزيادة  أعملهم  لتطوير  جيدة  عال وصحة  بتكوين  وعمال  مهندسني  لهم  توفرا  العمومية يك  والصحة  العام  بالتعليم 

باعتبارهم عنرصين مهمني يف رفاهية مجتمعيهم.
هذا هو عني العقل والحكمة أن تفيد وتستفيد. لكن هناك من يشّذ عن ذلك املعروف بالطبع. الذي يرى ازدهاره خارج نو مجتمعه وسعادته ويأيت للناس ىف 
معمعة مأساة اجتمعية وإنسانية يك يعرتض عىل إمداد املحتاجني باإلغاثة يف عام ال يعرص الناس وفيه يغاثون وهم محارصون يف بيوتهم وبني أطفالهم الذين 

يطالبون بالخبز والحليب.
هذا الشخص الذي يلبس فاخر الثياب وينتعل أحذية من إنتاج انقليزي وإيطايل ويف معصمه أفخر ماركات الساعات السويسية التي ال تُباع ولكن تَُصنع بالطلب. 
وهو مل يستثمر ال يف ماركة تشبه مايكروسوفت ويرتدي أشياء كثرية من عند أرماين. وغاية اهتممه الحداثية هو إنتاج مسلسالت تلفزيونية تشبها باألتراك وهو 

مع كل ذلك يشجع اتحادات صفراء لشق صفوف العمل واألُجراء وتحوم حوله شبهات الفساد والتهرب الرضيبي.
صاحب وُملهم ومدير »كوناكت« )طارق الرشيف( مل يستِح من صغاره ورمبا أحفاده عندما سيسألونه عند عودته إل قرصه ملاذا ترفض إعطاء العمل واألُجراء 
أجورهم املعتادة وهم مل يرفضوا العمل ولكنهم محارصون داخل بيوتهم خائفني من الفريوس اللعني الذي لو أصيبوا به فقد ينقلونه إل ُدورنا. فالكثري منهم يعملون 
يف بيوتنا يطهون األطعمة وينظفون غرف النوم ويعتنون بالحدائق. ولو ماتوا )ال قدر الله( ال نستطيع القيام بهذه املهمت التي مل نتعلمها، وحتى دارنا الفرنسية 

مل نعد بإمكاننا الذهاب للراحة واالحتمء فيها فالسفر ممنوع وحتى الفرنسيون يعطون الناس ما يوفر لهم االستمرار عىل قيد الحياة.
هذا موقف مرعب ولكنه ليس بغريب من رأسمليني تحوم حولهم الشبهات وال يرون  رفاهيتهم كجزء من ازدهار البالد، وسعادة شعبهم بل عىل العكس من ذلك 
فهم بال وطن يعطفون عليه ويقفون مع عمله يدا بيد وقت املحن والنوائب ذلك ألن انتمءهم الوحيد هو أرقام حساباتهم يف البنوك السويسية طبعا. وعندما 
يرفعون عيونهم ألعىل فذلك ليس ملالحظة شمس الله تطلع عىل عباده برحمته وغوثه فقراء وأغنياء، ولكن ملالحظة كيف تتحرك مؤرشات البورصات يف صعود 

وهبوط. إنهم البرش الُجوف.

أجل  من  املدين  االئتالف  أصدر 
السنوي  تقريره  الفردية  الحريات 
تونس خالل  الفردية يف  حول وضعية 
من  إعداده  تم  والذي   ،2019 سنة 
املكونة  واملنظمت  الجمعيات  طرف 
لالئتالف، وفيه جرد وتقييم للخروقات 
التي طالت ممرسة الحريات الفردية، 
املكتسبات  أهم  أيضا  تضمن  كم 

املتعلقة بها. 
لتي  االنتهاكات  أن  التقرير  وأورد 
الفردية،  الحريات  ممرسة  طالت 
أعضاء  الجمعيات  قامت  والتي 
االئتالف بتوثيقها واإلبالغ عنها، ترتكز 
تشمل  متيزية؛  نظرة  عىل  األساس  يف 
املثليني  واألشخاص  النساء  خاصة 
واملتحوالت  واملتحولني  واملثليات 

والعابرين والعابرات.
أنه تّم خالل سنة 2019 حرمان  وبنّي 
النساء من عدد من حقوقهن األساسية 
للزوج  الحر  باالختيار  املتعلقة  خاصة 

الحمل/  منع  خدمات  عىل  الحصول  وكذلك 
اإلجهاض؛ كم األشخاص من املثليني واملثليات 
والعابرين  واملتحوالت  واملتحولني  واملثليني 
من  مستمرة  ملضايقات  ضحايا  والعابرات 

الرشطة والقضاء ووسائل اإلعالم.
القرص  حقوق  انتهاكات  أيضا  التقرير  وتناول 
تحول دون ممرسة  التي  والعقبات  واألطفال 

العدالة  إل  الوصول  مثل  األساسية،  الحقوق 
وممرسة الحرية الدينية.

عىل  الضوء  التقرير  سلّط  أخرى،  ناحية  من 
بخصوص  تحقيقها  تّم  التي  املكاسب  بعض 
ممرسة الحريات الفردية وذلك عىل املستوى 

الترشيعي والتنظيمي واملؤسسايت.
إذ رغم وجود هذه املكاسب إال أن تكريسها 
الغياب  إل  بالنظر  وذلك  املأمول،  دون  يبقى 

الدستورية،  للمحكمة  املستمر 
ديناميكيات  إل  التقرير  تطرّق  كم 
بهدف  التونيس  املدين  املجتمع 

تكريس الحريات الفردية.
التحديات  بتقييم  التقرير  وقام 
عالقة  يف   ،2020 لسنة  واألولويات 
التحديات  هذه  الفردية،  بالحريات 
الفرتة  أملتها  التي  واألولويات 
متيزت  والتي   2019 لسنة  االنتخابية 
بربوز الفت للشعبوية التي استهدفت 
الحريات الفردية مراًرا وتكراًرا وذلك 
من خالل جعلها حريات  ثانوية وفًقا 
والحريات،  للحقوق  تراتبية  لفكرة 
إل  االئتالف  يسعى  فكرة  وهي 

دحضها.
اإلجراءات  بأن  التقرير  أكد  إل ذلك، 
سياق  يف  اتخاذها  يتّم  التي  األمنية 
جائحة فريوس كورونا ميكن أن تشكل، 
أرًضا  املتشدد،  طابعها  خالل  من 
والحريات  الحقوق  النتهاك  خصبة 
الفردية، الفتا إل أنه رغم أنها رضورية ومربرة 
يف معظم الحاالت، فإن هذه التدابري ميكن من 
الحقوق  ممرسة  من  التعسفي  الحد  خاللها 
حقوق  تحديد  خالل  من  وذلك  والحريات 
ميكن  ثانوية  وأخرى  أولوية  ذات  وحريات 

االستغناء عنها، بحيس تقرير االئتالف.
* متابعة: صربي الزغيدي

االئتالف المدني من أجل الحريات الفردية في تقريره السنوي:

مكاسب مسجّلة، لكن تكريسها يبقى دون املأمول


