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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  

االتحاد يقدم دليال للحكومة حول تراتيب رفع الحجر الصحي والحكومة تتفاعل

لتجاوز أزمة الكورونا:

على الحكومة مراجعة أولوياتها 
تأسيسا القتصاد عادل ومتوازن

عيد الشغل زمن الكورونا:

الفريوس يعرّي حقيقة أوضاع 
عمال العالم وجشع رأس املال

من أزمة الكمامات
إىل مأزق التعيينات 

بعد تواتر خطاب استعداء األجراء نقابيون وخبراء يؤكدون: 

الهجوم على العمال واملوظفني يستهدف 
أركان الدولة لغايات غري بريئة

يحدث في القطاع الخاص 

تصاعد االنتهاكات والهجوم 
على قوت العمّال 
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نقابة

إّن املكتب التنفيذي الوطني لالتحاد العام التونيس للشغل املجتمع اليوم الثالثاء 

28 أفريل 2020 بدار االتحاد برئاسة األمني العام األخ نور الدين الطبّويب، وبعد 

والصّحية  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  البالد  أوضاع  تدارس مستجّدات 

األخرية واملتّسمة بالدقّة والخطورة يف ظّل حجر عام توقّيا من وباء الكورونا:

الخاص  بالقطاع  العاملني  لكّل  االجتامعية  األوضاع  تدهور  بغضب  يسّجل   1

ارتفاع غري  مع  تفاقمت  أوضاع  ألّي سند،  والفاقدين  والحرفيني  الحرّة  واملهن 

مسبوق لألسعار خاّصة مع دخول شهر رمضان، يف ظّل غياب اإلرادة السياسية 

للتصّدي للمحتكرين ونقص اإلمكانيات ملراقبة مسالك اإلنتاج والخزن والتوزيع 

وبسبب العجز تجاه لوبيات تّجار الحروب واألزمات.

2 يدين تلّكؤ عدد من رجال األعامل يف تطبيق اتّفاق 14 أفريل 2020 القايض 

بتمكني كّل أجراء القطاع الخاص املجربين قرسا عىل الحجر، من أجورهم خالل 

شهر أفريل كاملة بدعم من الّدولة لهم وملؤّسساتهم. ويطالب رؤساء املؤّسسات 

بااللتزام باالتفاق واإلرساع بسداد مستحّقات العاّمل.

3 يرفض الترصيحات املتتالية لكبار املسؤولني ودعواتهم املشبوهة للتونسيات 

الذي  الوقت  يف  واملوجعة«،  املؤملة  »اإلجراءات  إىل  االستعداد  إىل  والتونسيني 

تنكّب فيه اللّجان املشرتكة عىل معالجة تداعيات األزمة الوبائيّة عىل األوضاع 

األجراء  حقوق  تنتهك  ترصيحات  وهي  بالبالد،  واالجتامعية  االقتصادية 

وتستهدف املؤّسسات العموميّة التي تحّملت لوحدها خالل هذه املحنة كّل 

األعباء وخاّصة يف قطاع الصّحة العموميّة، يف الوقت الذي تخىّل فيه بعض رجال 

األعامل عن واجبهم الوطني. ويطالب الحكومة بوقف كّل اإلجراءات التي متّس 

منشور  عن  الرتاجع  ويشّدد عىل وجوب  ومكاسبهم  واألعوان  املوظفني  أجور 

وزير املالية امليسء »حول مزيد التحّكم يف النفقات العمومية وخاّصة نفقات 

التأجري..« ويحّذر من االستمرار يف تطبيقه.

الوقت الذي يحرم فيه  التي متّت يف اآلونة األخرية، يف  التعيينات  4 يستهجن 

حزبية  تعيينات  ويعتربها  مكتسباتهم،  وتسحب  ترقياتهم  من  جورا  األُجراء 

قامئة عىل الوالء والرتضيات ومل تراع دقّة الظّرف وشّح املوارد ومل تستجب ملبدأ 

الكفاءة وإّنا جاءت تلبية للمحاصصة والغنيمة واالبتزاز السيايس مثلام يحدث 

الكفاءات  استهداف  يدين  كام  مثال.  كالنقل  االسرتاتيجية  القطاعات  بعض  يف 

اإلدارية يف بعض الوزارات لغاية التمكني وتصفية الحسابات.

5 يحّذر من استغالل الظرف لتمرير مشاريع واتفاقيات خارجية معادية ملصالح 

تونس وترتهن مستقبل األجيال لصالح اصطفافات وأحالف أجنبية ويعترب أّي 

يتأّخر  ولن  املدين  والتصّدي  الشعبي  بالرفض  ستواجه  االتجاه  هذا  يف  خطوة 

االتحاد يف خوض النضاالت الرضورية إلسقاطها.

العام  الصّحي  الحجر  رفع  قرار  يعترب  إذ  للّشغل،  التونيس  العام  االتحاد  إّن   6

تدريجيا هو أمر منتظر ومن مهاّم الجهات املختّصة سواء منها الهياكل الصّحية 

أو مجلس األمن القومي، فإنّه يف الوقت نفسه يدعو إىل التفاعل اإليجايب مع 

 28 الثالثاء  يوم  جلسة  يف  االتحاد  به  تقّدم  الذي  االسرتاتيجي  الوقايئ  الدليل 

والسالمة  الوقاية  ضامنات  كافّة  توفري  لغاية  الحكومة،  برئاسة   2020 أفريل 

العودة  تنظيم  حسن  أجل  من  العمل،  ومواقع  واإلدارات  املؤّسسات  كّل  يف 

التدريجية إىل النشاط يف مراكز العمل ومواقع اإلنتاج ويف وسائل النقل ويف كّل 

الفضاء العام من خالل توفري كّل املستلزمات الوقائية من تعقيم وتطهري ووقاية 

مزيد  إىل  والتونسيني  التونسيات  بجميع  ويهيب  وغريها.  اجتامعي  وتباعد 

يف  واملستثمرين  والفاسدين  واملهّربني  للمحتكرين  والتصّدي  والتآزر  التضامن 

األزمات. كام يدعو الهياكل النقابية إىل اليقظة والحرص عىل تطبيق االتفاقيات 

واملشاركة الفاعلة يف ضامن عودة آمنة للنشاط والتصّدي لكّل محاوالت ابتزاز 

األُجراء أو رضب حقوقهم.

* األمني العام نورالدين الطبويب

تصدر جريدة الشعب هذا األسبوع وبصورة استثنائية 
يوم الجمعة غرة ماي تزامنا مع العيد العاملي للشغل 
وتكرميا  عظمى  إنسانية  كقيمة  للعمل  تكرميا  وذلك 
يف  والساعد  بالفكر  العاملني  ولكل  االتحاد  ملنخرطي 

عيدهم العاملي. 
الظريف  التغيري  هذا  إىل  واإلشارة  التنويه  وجب  لذا 
الصدور يف  الجريدة إىل  الطارئ والذي ستعود بعده 

موعدها العادي.

تنويه

إدانة شديدة لـ»االستعداد إلجراءات مؤملة«
بيان املكتب التنفيذي الوطني
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يوسف الوسالتي

السياسية  الساحة  املنقيض  األسبوع  شهدت 

اختناقا  التونسيني  زادت  منّفرة  سلوكيات وخطابات 

وهم املختنقون أصال من تداعيات أزمة الكورونا.

الشخصية  سياقات  عن  يخرج  حكومة  رئيس 

وثقة  الجمهورية  رئيس  ثقة  حازت  التي  املطمئنة 

األحزاب وثقة جزء مهّم من الشعب ومن مجتمعه 

املدين باعتامده عىل ما بدا للكثريين تربيرًا للفساد يف 

بإقدامه  بلّة  الطني  ويزيد  الكاّممات.  بصفقة  عالقة 

وفق بعض الترسيبات عىل تعيني مستشاريْن جديديْن 

أحدهام معروف بانتهاكه للقوانني وباشتغاله بالحقل 

الدولة وال مباالة  تاّم عن قوانني  اإلعالمي يف خروج 

صارخة بقرارات الهايكا يف حق »تلفزته«.

السيد محّمد عبّو واملعروف طيلة  الحوْكمة  وزير 

ومناداته  للفساد  مبعارضته  املنقضية  الفرتة  كامل 

الدولة  أجهزة  توظيف  وعدم  الرشيدة  بالحوْكمة 

لتحصيل منافع خاّصة لجامعات أو أفراد هذا الوزير 

بدوره بدا نجمه آفال يف قضيّة الكاّممات كام يف قضيّة 

سيارة )Q5( وبدا بدوره مرّبرا لبعض السلوكيات التي 

أشارت هيئة مكافحة الفساد إىل وجود شبهات حولها 

وصف  أن  بعد  الحكومة  رئيس  حذو  بذلك  ليحذو 

التصّدي  يف  التقصري  منتقديه حول  كالم  األخري  هذا 

للفساد بالكالم الفارغ.

رئيس الحكومة وعند تعيينه انطلق برصيد إيجايب 

ما قبيل كبري وأهلته لذلك عّدة عوامل:

ثقته  الجمهورية ومنحه  اختياره من قبل رئيس  ـ 

انتخبه  الذي  الكبري  الجمهور  لدى  املعروف  وهو 

القانون  تطبيق  عىل  والحرص  والعدل  اليد  بنظافة 

سياسيا  الفخفاخ  ورثها  الصفات  هذا  الجميع،  عىل 

عن رئيس الجمهورية من خالل اختياره هو بالّذات.

الرئاسية  االنتخابات  حملة  طيلة  الفخفاخ  أداء  ـ 

كان أداء مقنعا ومعتدال رغم عدم حصوله عىل عدد 

مهّم من األصوات وبدا واضحا وواثقا من نفسه يف 

املرأة  بني  التاّمة  واملساواة  االقتصاد  منها  عّدة  أمور 

التي  الخارجية  والعالقات  القومي  واألمن  والرجل 

ظهر فيها بعيًدا عن سياسة املحاور.. إلخ.

رضا  تنال  جديدة  حكومة  إىل  التونسيني  حاجة  ـ 

بانتخابات  مهّددة  البالد  أصبحت  أن  بعد  الربملان 

الجميل،  الحبيب  حكومة  فشل  إثر  جديدة  برملانية 

لتدور  الفخفاخ  طاحونة  املاء يف  عوامل صبّت  كلّها 

االقتصاد  سقاية  بأن  الكثريين  إىل  أوحى  بشكل 

ستخرج البالد عىل يده من سنواتها العجاف.

اعتقاد مل تثبته األيّام وفقا ملجموعة املؤرشات التي 

يف  حازم  غري  لنقل  أو  الفساد  مع  متصالحا  أظهرته 

مقاومته كام أظهرته طيّعا يف يد أحزاب سياسية مّل 

اقتسام  عن  املتواصل  وبحثها  نهمها  من  التونسيني 

الغنيمة والتغلغل يف مفاصل الدولة.

مستشارون من األحزاب... لماذا؟
طرح عديد املالحظني تساؤالت حول وجاهة تعيني 

مستشارين من األحزاب لدى  رئيس الحكومة وتأيت 

وجاهة هذه التساؤالت من بابنَْي اثنني أّولهام عامل 

هذه  إلحاحية  مدى  قضيّة  يطرح  الذي  التوقيت 

التعيينات والبالد ال تزال يف عمق األزمة الوبائية وهل 

وامتيازات  النتدابات  بابًا  املستشارين  تعيني  أصبح 

عالقة  يف  السؤال  هذا  طرح  ثانيا  للكعكة.  وتقاسم 

الذي عرف  املعيّنني خصوًصا بن سامل  بكفاءة بعض 

أّي  القانون وعدم احرتامه للدولة فعن  بتمرّده عىل 

بعد  الحكومة  رئيس  سيتحّدث  وعادلة  قويّة  دولة 

مثل هذه التعيينات.

ويطرح هذا التساؤل أيضا يف عالقة بالتقاليد التي 

جرى بها العمل داخل الفريق الحكومي فالتّعيينات 

معروف  وهذا  الّذايت  للجانب  تخضع  الديوان  يف 

وكذلك بالنسبة إىل املستشارين فمن غري املعقول أن 

الحاكم  الفريق  لرتكيبة  انعكاًسا  املستشارون  يكون 

وأيّة جدوى من ذلك إذا مل يكن فريق املستشارين 

الحكومة  رئيس  تصّورات  مع  كاملة  بصورة  متناغام 

والتحضري...  والتوجيه  باالستشارة  لدوره  ومعاضدا 

أية جدوى إذا ما كان هؤالء موجودون فقط لتكون 

لتلك األحزاب عني عىل الحكومة.. إّن يف األمر خضوعا 

ملنطق التمكني والتمّكن ومنطق التغلغل يف مفاصل 

الدولة.

عامني  مديرين  تعيني  ذلك  إىل  أضفنا  ما  وإذا 

لوالءاتهم السياسية وليس لكفاءتهم نفهم ساعتها أّن 

رئيس الحكومة ليس عىل الطريق الصحيح بل وبدأ 

به عند  انطلق  الذي  العايل  الثقة  يفرّط يف منسوب 

تكليفه.

وعبّو أيضا...
عن  املستميت  بدفاعه  عبّو  محمد  السيد  ُعرف 

الحوْكمة بل إنّه استقال من حكومة الرتويكا بسبب 

عدم جّديتها يف محاربة الفساد واملحسوبية. وُعرف 

لدى الرأي العام بأفكاره املدافعة عن املبادئ الكربى 

اعتقاد  إىل  أحالتنا  األخرية  األيّام  أّن  غري  للحوكمة.. 

صورة  يف  التفريط  يف  بدأ  الرجل  أّن  مفاده  جديد 

الرجل املدافع عن الحّق.

صفقة  عن  حديثه  يف  مقنعا  يكن  مل  عبّو  محمد 

نعرف  أال  كدنا  تربيريا حتى  موقفه  وبدا  الكاّممات 

وبدأت  »السيستام«  دخل  أنّه  نعتقد  وكدنا  الرجل، 

»ماكينته« تأكله قطعة قطعة.. مل يكن موقفه مطمئنا 

.»Q5« للتونسيني يف عالقة بسيارة

برلمان السماجة...
العنف  منسوب  ازداد  الحكومة  عن  بعيد  غري 

والسامجة يف الربملان من خطابات الكراهية والحقد 

اىل خطابات العوامل السفلية التي ال تليق بنّواب يف 

املجلس.

ـ النائبة الكسيكيس عادت من جديد لتامرس هوايتها 

يف السّب املجاين والعنجهية من خالل دعوة منتقدي 

إىل  دعوتهم  سامل  وبن  الحاممي  املستشارين  تعيني 

رشب ماء البحر يف خطاب منّفر عرّبت عنه يف تدوينه 

ما لبثت أن سحبتها. واعتربت أّن املستشارين املعينني 

جاءا بالدميقراطية.. هراء واستهتار بعقول التونسيني 

ومع كل االحرتام للشخصني فإنّه ال يعرف لهام نضال 

أو مواقف عدا أن أحدهام نجل منصف بن سامل.

ثّم إّن النائبة ذاتها يؤكد عديد املتابعني أنّها كانت 

بعيدة كل البعد عن النشاط السيايس املعارض زمن 

التطاول  هذا  حجم  إّن  أكرث..  نقل  مل  إن  عيل  بن 

مثل  بنوعيه  منّفرا  مكانا  الربملان  جعل  والعنجهية 

هؤالء النّواب.

والشتيمة  الردح  ذلك خطابات  إىل  أضفنا  ما  واذا 

التي طال أذاها الويّل الصالح عبد الله قش وما تبعها 

أمام  نكون  أكرث من طرف  تجريح من  من مفردات 

واقع عبثي وسمج يزيد من استفحال األزمة الصّحية 

واالقتصادية واالجتامعية ويثبت أّن املجتمع السيايس 

ال يزال منشغال مبفردات وجمل العوامل السفلية أكرث 

من انشغاله بقضايا التونسيني.

من أزمة الكمّامات إىل مأزق التعيينات
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* طارق السعيدي

عندما تستمع إليهم وهو يتحدثون عن االقتصاد بلغة  معقدة 
ويجعلونه غامضا ويضيفون الكثري من العبارات التقنية املبهمة 
فال تلفت إليهم ألن املسألة أبسط بكثري. وباختصار وبساطة فإن 
االقتصاد هو تحديد جملة من األهداف ثم وضع السياسات التي 
قد توصلنا إليها ومع اإلشارة إىل أن تلك السياسات تتكّون بدورها 
ان  التدقيق  املناسب  من  يكون  وقد  اإلجراءات.  من  عدد  من 
فكرة املصالح التي أتحدث عنها ال ترتبط مطلقا مبفهوم الفساد 
وتحقيق الكسب غري املرشوع بل تلك املرتبطة بحجم ما ستجنيه 
الفئة االجتامعية من جملة السياسات االقتصادية التي تتخذها 
الحكومة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  إىل  مثال  ولننظر  الحكومة. 
التونسية عىل صعيد اقتصادي وسنجد ان الفئة املستفيدة من 
الجزء األكرب من اإلجراءات هي فئة أصحاب املؤسسات. ويكفي 
يف هذا الصدد اإلشارة اىل أن الحكومة قد خصصت 2500 مليون 
دينار منها 450 مليون دينار فقط لألُجراء واملهمشني والفقراء 
ما  وهو  االقتصادية  للمؤسسات  دينار  مليون   2050 واملعوزين 

يربز انعدام تكافؤ واضح. 

ضعف وكلفة
وقد يكون من املناسب التدقيق منذ البداية ان ال أحد يناقش 
أهمية وسائل وآليات اإلنتاج وال احد يشكك يف أهمتها االقتصادية 
هو  يدور حول  إثارته  يجب  الذي  النقاش  ان  غري  واالجتامعية 
مدى النجاعة التي يدعيها القطاع الخاص وملاذا كل هذا االهتامم 
بقطاع هش يتزعز مع كل صدمة. فالسؤال املطروح، هو ملاذا كل 
هذه العطالة التي تعيشها وسائل اإلنتاج وملاذا هذه الهشاشة 
يفرض  حني  املجتمع   يجنيها  التي  الفائدة  هي  وما  والضعف 
عليه آلة إنتاج تعوقها الكثري من النقائص الذاتية املرتبطة بسوء 
اإلدارة او آلة إنتاج ال تعمل دون دفع محركات الدولة وهباتها 
التونيس  التاريخ  عىل  قصرية  إطاللة  ان  والحقيقة  ومساعداتها. 
املعارص يربز ان آلة اإلنتاج سواء ملكها الخواص او تعهدها يد 
البريوقراطية )الفساد والتوظيف السيايس للمؤسسات العمومية 
املجموعة  عىل  باهظة  كلفة  لها  كانت  الدكتاتورية(  عهد  يف 
الوطنية. كام يربز التاريخ ان جزءا مهام من القطاع الخاص نشأ 
عىل إطالل القطاع العام أو يف إطار صفقات الخوصصة أو غريها 
الجزء املهّم من  التي وهو ما جعل هذا  القوانني املتعددة  من 
أسقط عىل  أن  بعد  ومشوها  مفتعال  اصطناعيا  الخاص  القطاع 
هو  العام  واملال  الخاص  القطاع  بني  الفصل  فإن  ولذلك  الواقع 
ملا  الحكومة  األولويات  ترتيب  إطار  به يف  القيام  يجب  ما  أول 

بعد الكورونا.

أدوار معكوسة
حتى  التاريخية  الوقائع  لتحليل  كثريا  الغوص  اىل  نضطر  ال  قد 
األخري  واملالذ  األمان  هو صامم  الشعب  ان  يرس  بكل  نكتشف 
وقد  االقتصادية.  واملؤسسات  اإلنتاج  وسائل  به  احتمت  الذي 
اضطر التونسيون منذ عقود اىل الدفع والبذل واإلنفاق أو خسارة 
والتقدم.  النهوض  لها  يُراد  ال  إنتاج  آلة  تكلفة  وتحمل  األرباح 

وإليكم هذه األرقام القليلة الدالة عىل مدى ما ندفعه كدافعي 
صعيد  عىل  مقابل  دون  االقتصادية  املؤسسات  لدعم  رضائب 
منهام  املنقضيان  العقدان  شهد  عام  بشكل  والتشغيل.  التنمية 
عقد ما بعد الثورة منح املؤسسات حوايل 20 مليار دينار ومنها 
7600 مليون دينار اعتامدات رضيبية )تّم احتساب هذه القيمة 
املؤسسات  ديون  بلغت  كام  االجتامعية(.  الديون  مع  مقارنة 
حوايل  االجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق  تجاه  الخاصة 
4000 مليون دينار، يف حني بلغت ديونها لدى الرشكة الوطنية 
للكهرباء والغاز والرشكة التونسية الستغالل وتوزيع املياه حوايل 
180 مليون دينار. وإضافة إىل 20 مليار دينار املذكورة آنفا تشري 
قد  البنوك  لفائدة  املستخلصة  غري  الديون  أن  اىل  التقديرات 
بلغت حوايل 3900 مليون دينار. يف حني بلغت الديون  لفائدة 
الديوانة وبقية أجهزة الدولة حوايل 7000 مليون دينار هي مبثابة 
األحكام النهائية الصادرة والتي مل تنفذ بعد. اما يف مجال الدعم 
املالية  املالية لسنة 2018 ُخّصص قانون  قانون  ان  املبارش نجد 
 100 بقيمة  واملتوسطة  الصغرى  املؤسسات  لفائدة  متويل  خط 
املالية لسنة 2019  قانون  مليون دينار ثم احدث بعد ذلك يف 
صندوق االستثامر بقيمة 400 مليون دينار وهي غيض من فيض 
الباهظة  الكلفة  تتوقف. وبعيدا عن  التي ال  الحكومية  الهبات 
التي دفعها الشعب يوجد وجه آخر من أوجه تحمل  الشعب 
التونيس للعب ال يقل أهمية عن دفع الرضائب إلنقاذ مؤسسات 
القبول بأجور زهيدة والعيش يف  متعرثة. ويتمثل هذا االمر يف 
الصحة  الجهد  وبذل  املؤسسة  خدمة  مقابل  الخصاصة  تخوم 
والعمر يف سبيل دميومتها وتطورها. ومبا ان الشعب واألجراء يف 
مقدمتهم هم اول من يعطي فإنه من باب الجحود ان تبسط 
يف  تساهم  ان  ضامنات  دون  املؤسسات  عىل  يدها  الحكومة 
الجهد الوطني للتنمية االقتصادية، مقابل غّل اليدين إىل العنق 
أنها  الحية رغم  االجتامعية  بالشعب وقواه  األمر  يتعلق  عندما 

ستكون بال ريب منقذ تونس يف الفرتات الصعبة القادمة. 

األولويات
االقتصادية  العملية  بساطة  حول  آنفا  ذكرناه  ما  اىل  وبالعودة 
من  جملة  لتحقيقها  نضع  التي  الخيارات  من  جملة  باعتبارها 
السياسات فإنه بات من الرضوري ان تعيد الحكومة حساباتها 
األهداف  ترتيب  حسن  باعتبار  أولوياتها  ترتيب  تعيد  وان 
رئيس  السيد  خطاب  مثل  ولقد  االقتصاد.  لتطوير  مدخل  ابرز 
القومي  األمن  مجلس  ترّؤس  مبناسبة  التونسية  الجمهورية 
األخري  إشارات واضحة حول رضورة تغيري الخيارات االقتصادية 
رضورة  حول  الجمهورية  رئيس  خطاب  جاء  وقد  واالجتامعية. 
تغيري السياسات بعد تجاوز أزمة الكورونا، إثر ما عاينه من فقر 
مدقع خالل زيارته إىل جهة القريوان التي يعيش فيها املواطنون 
يف »إمالق« عىل حد تعبريه. والحقيقة ان خطاب السيد رئيس 
طاملا  شعبي  ملطمح  انعكاسا  ميثل  الصدد  هذا  يف  الجمهورية 
التونيس  العام  االتحاد  بقيادة  االجتامعية  القوى  عنه  دافعت 
للشغل. وقد يكون تبني مؤسسة رئاسة الجمهورية مبا لها من 
رمزية لهذا املطمح الشعب، نقطة تحول كربى يف مسار تحقيق 
سياسات اقتصادية عادلة ومتوازنة تضمن لكل فرد من املجتمع 

التونيس نصيبا من الثورة يكفيه الحاجة والفقر. 

لتجاوز أزمة ما بعد الكورونا:

على الحكومة مراجعة أولوياتها وخياراتها تأسيسا 
القتصاد عادل ومتوازن

اهلل أكبر 

انتقلت إىل جوار ربها املغفور لها والدة األخ الحبيب بوناب 
عضو الهيئة الوطنية للنظام الداخيل باالتحاد العام التونيس 

للشغل. 
أحّر التعازي وأصدق عبارات املواساة لألخ الحبيب بوناب 

راجني من الله تعاىل أن يتقبل الفقيدة بواسع رحمته ويرزق 
أهلها وذويها جميل الصرب والسلوان. 

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون. 
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ال شك يف أن الحديث عن أزمة كورونا يضعنا مبارشة وبشكل 

تلقايئ أمام معادلة التكاتف ووقوف الجميع مع الدولة وإال 

اذا  هو  واحد،  برشط  تستقيم  معادلة  وهي  الخراب،  فإنه 

كانت الدولة فعال عادلة حتى يف مجابهة االزمات واالوبئة.

التساؤالت  من  كثري  اىل  يدعو  تونس  يف  حصل  الذي  لكن 

وكثري من امعان النظر يف السياسات التي انتهجتها الحكومة 

تضامن  من  ساعتها  رافقه  وما  االنتشار،  يف  الوباء  بدء  منذ 

مطلق مع الحكومة، وإعالن كل القوى السياسية واملنظامت 

الجامهريية والقوى االجتامعية بالوقوف معها دون قيد أو 

رشط، وتوفري كل ما يلزم من مساعدة، ووضع كل امكانياتها 

تحت ترصّفها، وااللتزام خصوصا بكل مقرراتها.

مسار مكافحة الوباء يف االيام واالسابيع املوالية مل يكن كام 

إذ  ستسلكه،  الحكومة  ان  اعتقدوا  كام  او  الجميع  تصوره 

رسعان ما بدأت الهفوات تتالحق، وقيل الكثري عن االرتباك 

وعن قلة الخربة يف مواجهة مثل هذه الحرب، وقيل ايضا عن 

التحتية وعن ضعف  البنية  ضعف االمكانيات وعن تدهور 

االقتصاد وفقر الدولة وغريها من التعالت التي كانت مشجبا 

نعلّق عليه كل هفوات الحكم وزالت الحكومة.

يف  الدولة  وحتى  الحكومة،  ان  الفرتة  هذه  خالل  وقع  ما 

املطلق، مل تكن تواجه الفريوس بقدر ما كانت تخطط لتثبيت 

استقرارها  ضامن  عىل  تعمل  وكانت  الحكم،  يف  أقدامها 

وتواصل سلطتها دون ان تعري مسألة الوباء إال ما يستحقه 

من »ماتراكاج« اعالمي ترعب به املواطنني كل يوم، لتبقيهم 

محارصين يف منازلهم وتترصف وفق هواها.

والنتيجة أن الحكومة فتحت باب التربعات، وفرشت البساط 

املليارات  آالف  تجمع  ان  واستطاعت  يقال،  كام  للتسول 

الصني  ومن  االورويب  االتحاد  من  واملساعدات  الهبات  من 

والواليات املتحدة وايطاليا وغريها، دون احتساب التربعات 

الداخلية، لكنها مع ذلك مل ترتدد يف اقتطاع مخصصات من 

أنها  يعتقد  الجميع  وكان  الحال،  وضعاف  املوظفني  أجور 

الناس عىل تجاوز  الكورونا أوال ومساعدة  تجمعها ملواجهة 

محنة الحجر ثانيا، يف حني ان النتيجة اىل حد اآلن أن الفريوس 

مل ميّر اىل مرحلة الخطر املحدق وبقي مقترصا عىل عرشات 

حتى  متوت  ان  العادية  االيام  يف  ميكن  كان  التي  الوفايات 

بحادث مرور، ومع ذلك ترّص الحكومة عىل ابقاء الناس يف 

حالة الحجر من أجل أن تستمر يف مترير مخططاتها، خصوصا 

أنها غنمت من ذلك موارد هائلة من حيث ايقاف التعليم 

بكل مراحله وبالتايل مل تقدم خدمات ووجبات غذائية ألكرث 

من مليوين طالب وتلميذ منذ بداية مارس املايض، وأوقفت 

ايضا املرافق الصحية والعيادات الخارجية واغلقت االقسام 

الداخلية للمستشفيات والصيدليات العمومية وكل ما يتعلق 

باالمراض االخرى غري وباء الكورونا، وهو ما يعني انها وفّرت 

االعباء  الصحة ومن  وزارة  ميزانية  املليارات من  ايضا آالف 

واملصحات  املستشفيات  عىل  مسلطة  كانت  التي  اليومية 

واملستوصفات وكل مراكز العالج العمومية. 

اىل  الرشيدة  حكومتنا  مرّت  بل  ذلك،  عند  االمر  يتوقف  مل 

اقتطاع يوم عمل من كل األُجراء يف القطاعني العام والخاص، 

ان االتحاد دعا  أقّر ذلك رغم  الذي  ان االتحاد هو  بدعوى 

اىل ذلك من منطلق حسن نية عىل اساس ان الدولة ال متلك 

مرعبة  تطورات  يشهد  قد  الفريوس  ان  اساس  وعىل  أمواال 

كبعض الدول، لكن شيئا من ذلك مل يحصل، ومع ذلك متر 

الحكومة اىل االقتطاع، وتضيف اليه ايقاف وصوالت البنزين 

التنقل  ومنح  والخصوصية  الليلية  واملنح  االكل  ووصوالت 

شعواء  حملة  يف  الوظيفي،  األداء  مبقومات  يتعلق  ما  وكل 

عىل األُجراء واملوظفني غنمت منها آالف املليارات أيضا دون 

يعنيه  وما  االسترياد  وايقاف  السفر  ايقاف  عن  نتحدث  ان 

ذلك من اّدخار مالين الدوالرات واليوروات يف خزينة الدولة.

وزارة  فال  االطالق،  ماذا؟ ال يشء عىل  مقابل  لكن كل هذا 

الصحة سارعت يف التحاليل، وال ماليني الكاممات التي وعدوا 

بها قد ُصّنعت أو قدمت من الخارج، وال الخدمات الصحية 

تحسنت، بل ميكن القول انها قد انعدمت، وباستثناء امللحق 

الخاص بالكوفيد الذي تربع به أحد رجال االعامل فإن غرفة 

واحدة اضافية مل تنَُب يف قطاع املستشفيات العمومية.

فالحكومة استثمرت يف هذا الوباء أميا استثامر، واستطاعت 

تحلم  تكن  مل  رمبا  التي  املليارات  آالف  منه  تحّصل  ان 

تحارص  أن  واستطاعت  عاديا،  الظرف  كان  لو  ربعها  بجني 

كل الشعب يف بيوته، دون أن تكلّف نفسها مساعدته من 

االموال التي جمعتها، بل االغرب من ذلك أنها اعتمدت منذ 

اسبوعني تقريبا سياسة تقسيم الغنائم بني االحزاب الحاكمة، 

الفارهة  والسيارات  واملكاتب  والوظائف  املناصب  ووزعت 

رشيطة  ودّب  هّب  من  كل  عىل  والصالحيات  واالمتيازات 

يكون مسنودا من حزب قوي، وحتى  وان  مواليا  يكون  ان 

الذين ال ميلكون كفاءة وال تحتاجهم الدولة فإنها أدمجتهم 

صلوحيات  من  ومكنتهم  وظائف  لهم  وخلقت  مستشارين 

يف  دورها  ماهو  وال  منها  الجدوى  أحد  يعلم  ال  وامتيازات 

مواجهة الكورونا.

ستكون  إنها  لنا  قيل  التي  الفخفاخ  حكومة  تحولت  لقد 

ووصل  البالد،  تاريخ  يف  حكومة  أوسع  اىل  مضيقة  حكومة 

عدد وزرائها وكتاب دولتها ومستشاريها برتبة وزراء اىل ما 

يضاهي مسؤويل دول الصني وروسيا وامريكا مجتمعني، يف 

الوقت نفسه مل ينل املواطن التونيس إال مزيدا من الحصار 

الذي يحرمه البحث عن قوت يومه، ومساعدة هزيلة مبائتي 

دينار، وبعض سالّت مواد غذاية تربع بها فاعلو الخري، أليس 

أم  هذه  أحكومة  أيضا؟  تونس  تاريخ  يف  استثامر  أكرب  هذا 

رشكة استثامر عائيل خفيّة االسم؟

* طاهر عيل 

كيف استثمرت الحكومة في أزمة الكورونا؟

آالف املليارات والغنائم واملناصب.. واملفّقرون يتضورون جوعا
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* طارق السعيدي

التونسيني  بني  جدل  موضوع  الخارجية  املديونية  مثلت 
بعد أن تعالت الكثري من األصوات الداعية إىل تأجيلها أو 
تعليق سدادها أو إعادة جدولتها، مقابل ارتفاع األصوات 
املحذرة من ذلك. ويرى الداعون إىل تعدم خالص الديون 
او دول  االجتامعي  الطرح  الخارجية، وهم من أصحاب 
التفاوض مع املؤسسات  التعدييل، رضورة إعادة  الدولة 
املانحة. ويرون ان خالص 11 مليار دينار يف هذا الظرف 
تجاوزه  يصعب  كبريا  عائقا  سيمثل  الصعب  االقتصادي 
وإهدارا  االقتصاد،  نهوض  إمكانية  أمام  عرثة  وسيقف 
يرى دعاة مواصلة  املقابل  كبريا ملصدر متويل مهّم. ويف 
خالص الديون، وهو من أصحاب الفكر الليربايل، انه من 
الواجب املحافظة عىل سمعة الدولة التونسية يف األسواق 

الخارجية. 

أفق رحب
الحكومة  موقف  بأن  التذكري  املناسب  من  يكون  وقد 
التونسية إىل حد اآلن هو التمسك مبواصلة خالص الديون 
اتفاق  بحجة وقد يكون هذا املوقف قد اتخذ بناء عىل 
بقيمة 750 مليون دوالر  جديد تم مبوجبه إسناد قرض 
سيرصف خالل هذا األسبوع. ويبدو أن هذا املوقف غري 

نعيشها  التي  التاريخية  اللحظة  هذه  مع  متاما  منسجم 
نحن وبقية دول العامل يف إطار وضع غري مسبوق قد ميكن 
من إعادة التفاوض حول الديون الخارجية. ورغم التخمة 
الحكومة، وهو ما  املستشارين  الناتجة عن تضخم عدد 
أنه  اعتقد  فإين  لله،  الفقري  العبد  رأي  عن  نظريا  يغنيها 
من األنسب للحكومة أن تخرق حاجز املألوف وأن تخلق 
أفقا أرحب لالقتصاد التونيس خارج ما سطرته املؤسسات 
املالية العاملية وان تقتنص هذه الفرصة التاريخية لوضع 

حد للمرشوطية املجحفة. 

سيادة وطنية
شأنا  ليست  الخارجية  املديونية  مسألة  ان  والحقيقة 
السيايس  العمق  من  فيها  ما  فيها  بل  خالصا  اقتصاديا 
الديون  شكلت  إذ  الوطنية  بالسيادة  أساسا  املرتبط 
املرشوطة قيدا مفروضا عىل مختلف الحكومات املتعاقبة 
منذ اكرث من ثالثة عقود. وقد ال نبالغ بالقول إن مختلف 
العقود  خالل  تطبيقها  وقع  التي  الحكومة  السياسات 
حرفيا  تطبيقا  او  مبارشا  انعكاسا  كانت  املنقضية  الثالثة 
لسياسات صندوق النقد الدولية وامالءته. وقد كان لهذا 
الخضوع الالمالءات او التوصيات أو لنقل االنسجام مع 
عىل  الباهظة  كلفته  الكربى  املالية  املؤسسات  خيارات 
االقتصاد التونيس الذي تم توجيهه بشكل او بآخر بأيادي 
التجربة  لخصوصية  اهتامم  اي  يعريون  ال  دوليني  خرباء 

التونسية وال لوضع البالد.كام حرم هذا الخيار التونسيني 
وخوض  بهم  الخاصة  االقتصادية  سياساتهم  وضع  من 
تجربتهم الخصوصية ايا كانت النتيجة. منذ عقود طويلة 
العامل  التونسيون، مثلنا مثل بقية بلدان  مل نتمكن نحن 
النامي املقرتض، من التفكري واإلبداع خارج اإلطار العام 
الذي فرضه صندوق النقد الدويل وبقية املؤسسات املالية 
للنمّو  واسعة  إمكانيات  من  حرمنا  يكون  قد  ما  وهو 
األوضاع  تكون  وقد  الواحد.  الطرح  قيد  خارج  والتطور 
السلبية  وانعكاساتها  كورونا  جائحة  بعد  ما  االقتصادية 
اإلطار  عىل  للتمرد  النامي  العامل  لدول  فرصة  املحتملة 
دائرة  من  والخروج  عليها  املفروض  العاملي  االقتصادي 
املألوف لتستعيد بذلك سيادتها عىل اقتصادها وتستعيد 

معه الحق يف التجربة والخطإ. 
وملزيد اإليضاحات حول شكل وطرق التعامل مع الديون 
الخارجية تطرح عليكم جريدة الشعب جملة من اآلراء 
التي تثبت أن الحل التونيس ممكن وذلك عرب  املتنوعة 
االتصال بعدد من الخرباء االقتصاديني ونقل بعض الخرباء 

البنكيني.

إنقاذ  العوادي:  سامي  الجامعي  األستاذ 
الديون  خالص  تأجيل  يستوجب  األرواح 
الخارجية والحكومة مازالت تخضع للشروط

المديونية الخارجية 

الحكومة أمام فرصة تاريخية للتفاوض واستعادة 
السيادة والتخلص من املشروطية



 1588 العدد   -  2020 ماي   1 7الجمعة 
الحدث

وقال الخبري االقتصادي لدى االتحاد العام التونيس 
ان  العوادي  سامي  الجامعي  واألستاذ  للشغل 
بُعد  فيها  الخارجية  الديون  أقساط  دفع  تأجيل 
تقني وفيها بعد سيايس. ورشح يف حديث لجريدة 
الشعب ان املسائل التقنية تتم من خالل هياكل 
البنك املركزي. أّما عىل املستوى السيايس فيجب 
السلطة  يف  هرم  أعىل  لدى  القناعة  تتوفر  أن 
برضورة تأجيل األقساط املستوجب دفعها. وبني 
الجهات  مع  التفاوض  فتح  الرضوري  من  انه 
وأبرزها  العاملية  املالية  املؤسسات  وهي  املانحة 
صندوق النقد الدويل. واعترب الخبري االقتصادي أن 
الوضع الحايل ميثل فرصة أكيدة ومتأكدة قد متكن 
الدول النامية من أن تفرض عىل املؤسسات املالية 
العاملية وأساسا صندوق النقد الدويل إعادة النظر 
يف أسلوب معالجة املديونية عرب خفض وتخفيف 
يتم  ذلك  أن  العوادي  ورشح  املرشوطية.  وطأة 
من خالل تخفيف الرشوط والقيود التي تفرضها 
الجهات املانحة. وابرز ان التفاوض يف هذا الشأن 
رضوري من اجل إقناع املؤسسات املالية العاملية 

بأن الوضع االقتصادي صعب وأنه من الرضوري تحويل 
الديون إىل أبواب أخرى حياتية ومصريية  مبالغ تسديد 

تتعلق بحامية األرواح. 
والحظ األستاذ الجامعي ان تونس مازالت إىل حد اآلن 
تعاين من املرشوطية، مشريا إىل أن القرض األخري  الذي 
منحه صندوق النقد الدويل لتونس يف إطار مواجهة جائحة 
الكورونا، والذي بلغت قيمته حوايل 750 مليون دينار كان 
مرشوطا بجملة اإلصالحات املعروفة وهي خفض اإلنفاق 
التي  اإلجراءات  من  وغريها  االنتداب  وعدم  العمومي 
تشرتطها إدارة الصندوق عند كل قرض. وقال إن القبول 
بهذه الرشوط يعني عدم تغيري السياسات الحكومية مع 
مسألة الديون الخارجية. ورشح أن الحكومة ليست واعية 
للتعامل  إطار جديد  فرض  الظرف عىل  بقدرتها يف هذا 
الخبري  والحظ  املديونية.  معالجة  أساليب  ومراجعة 
الذين  الليرباليني  االقتصاديني  من  هناك  ان  االقتصادي 
القروض رضبا ملصداقية  أقساط  تأجيل خالص  يرون يف 
الحايل بعد  الوضع  ان  الدولة، وهو رأي مغلوط. واعترب 
ان  قوية. وفرس  ذاته حجة  جائحة كورونا  ميثل يف حد 
املؤسسات املالية العاملية يجب ان تفهم ان تأجيل دفع 
لتمويل سياسات  الديون  لتحويل  أمر رضوري  اإلقساط 
االقتصادي  الخبري  وقال  البرشية.  األرواح  إلنقاذ  الدولة 
ان تأجيل دفع املديونية الخارجية يف الوقت الحايل من 
شأنه ان يخفف من الوضع الصعب الذي تعرفه املالية 

تخفيف  من  األقساط  دفع  تأجيل  وميكن  العمومية 
اختالل ميزان الدفوعات والتخفيف من العجز العمومي 
املحافظة عىل مخزون العملة الصعبة لدى البنك املركزي.

تجميد  المقدم:  منجي  الجامعي  األستاذ 
الخارجية قد ينعش االقتصاد لكنه  الديون 
الجدولة  وإعادة  دولية  تحالفات  يستوجب 

خيار سيء

الرضوري  من  إنه  املقدم  منجي  الجامعي  األستاذ  وقال 
التمييز بني مختلف املراجعات التي ميكن ان تقع للديون 
ميكن  انه  الشعب  لجريدة  حديث  يف  وفرس  الخارجية. 
أسوأ خيار  إن  وقال  الخالص.  تجميد  او  الجدولة  إعادة 
هو إعادة جدولة الديون الخارجية نظرا إىل ما سيخلفه 
للقروض  إضافية  وكلفة  فوائض جديدة  من  الخيار  هذا 
مع املس من مصداقية الدولة عىل السوق املالية العاملية. 
عن  بسطة  الجامعي  واألستاذ  االقتصادي  الخبري  وقدم 
إطار هذه املراجعات مشريا إىل أن نقاشات إعادة الجدولة 
تحدث وفق طبيعة الدائنني. وبنّي ان النقاش مع الدائنني 
الحكوميني يتّم يف إطار نادي باريس يف حني ان التفاوض 
ان  لندن. ورشح  نادي  يتّم يف  الخواص  الدائنني من  مع 
وتستوجب  صعبة  الجدولة  بإعادة  املتعلقة  املفاوضات 
املفاوضة  السلطة  الدولة ومتثيلية  نقاط قوة منها حجم 
لشعبها وقدرتها عىل إقناع الدائنني بوجاهة خيار إعادة 
الجدولة مؤكدا ان املسألة يف عمقها هي مسألة سياسية 
تتوفر حاليا خاصة يف  التي ال  القوى  قامئة عىل موازين 
معتربا  املانحة  الجهات  مع  التفاوض  فرق  ضعف  ظل 
عىل  والقدرة  الكاريزما  متتلك  ال  التفاوضية  الوفود  ان 
الجدولة  إعادة  أن  املقدم  منجي  األستاذ  وبنّي  االقناع. 
نظرا  كخيار  باتخاذه  ينصح  ال  وانه  جيدا  خيارا  تعدُّ  ال 
أن  املقدم  األستاذ  وقال  الكثرية.  السلبية  انعكاساته  إىل 
الخيار األفضل للتعامل مع الديون الخارجية هو تجميد 
الديون الخارجية وقال إن هذا األمر يتطلب قوة ضغط 
دولية عرب تشكيل تحالفات. ورشح ان التجميد يتمثل يف 

الديون يف  دفع  عن  ستتوقف  أنها  املدينة  الدول  إعالن 
الوقت الراهن ألنه ال ميكنها الخالص وألنها ال تريد إعادة 
الجدولة وألنها تريد توفري التمويل الرضوري ملقاومة آثار 
االقتصاد.  وعىل  الصحة  عىل  كورونا  جائحة  وانعكاسات 
التحالفات  وتشكيل  الدويل  الضغط  أهمية  أن  وفرّس 
البنوك  عىل  يفرض  واقعا  أمرا  التجميد  جعل  يف  يكمن 
إعادة  أو  إجراءات  او  عقوبات  عنه  ترتتب  ال  العاملية 
تصنيف للدول التي تتخذ القرار. وقال األستاذ الجامعي 
بخالص  الفرتة  هذه  يف  مطالبة  تونس  ان  املقدم  منجي 
11 مليار دينار )11 ألف مليون دينار( وهو رقم ضخم 
ولذلك فإن قرار تجميد دفع الديون قد يوفر متويل مهام، 
التحتية  البنية  تحسني  ومن  االستثامر  من  الدولة  ميكن 
القروض  االقتصادية  املؤسسات  ومنح  للمستشفيات 

الرضورية الستعادة النشاط وخلق مواطن شغل. 

يمكن  سعيدان:  الدين  عز  البنكي  الخبير 
للبنك المركزي شراء ديون الدولة وإلغاؤها

أن  سعيدان  الدين  عز  البنيك  الخبري  اعترب  جانبه  ومن 
إعادة الجدولة أو تعليق الديون يرّض كثريا بصورة تونس 
عىل السوق املالية وقال خالل تدخل إذاعي يف »شمس 
آف آم« انه يف حال انتهجت بالدنا سبيل تعليق الديون 
أو الجدولة فعىل تونس السالم. ورشح الخبري البنيك أن 
هناك عدة حلول أخرى منها التفاوض مع املانحني الكبار 
تأجيل  عىل  العاملي  والبنك  الدويل  النقد  صندوق  مثل 
سداد بعض القروض دون الدخول يف إعادة الجدولة مع 
ومواجهة  االقتصاد  إلنقاذ  الخيار  هذا  بوجهة  إقناعهم 
أن  ومنها  داخلية  أخرى  حلوال  هناك  أن  وبني  كورونا. 
يشرتي البنك املركزي كل ديون الدولة التونسية بالدينار 
التونيس لدى البنوك ويلغيها بعد ذلك وأشار إىل أن كل 
املالية  املؤسسات  عن  مبعزل  تتّم  لن  اإلجراءات  هذه 
هذه  أن  وفرس  معها.  السيايس  التفاوض  عرب  العاملية 
املايل  التضخم  عىل  انعكاساتها  لها  تكون  قد  اإلجراءات 

غري أن ذلك ميثل كلفة يجب تحملها إلنقاذ االقتصاد.

منجي املقدم عز الدين سعيدانسامي العوادي

اهلل أكبر 

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن واألىس تلقينا نبأ وفاة 
املغفور له بإذن الله تعاىل والد األخ كريم عاّمر كاتب عام النقابة 

األساسية لالتحاد البنيك للتجارة والصناعة مقرين.
وإثر هذا املصاب الجلل تتقّدم النقابة األساسية لبنك تونس واإلمارات 

بأحر التعازي  واملواساة لألخ كريم عاّمر ولكافة العائلة راجني من 
املوىل سبحانه وتعاىل أن يتغّمده  بواسع رحمته وأن يرزق أهله 

وذويه جميل الصرب والسلوان.
وإنّا لله وإنّا إليه راجعون. 
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في لقاء بين جامعة أعوان العدل وأمالك الدولة والملكية 
العقارية بالوزيرة:

دراسة االستعدادات للحجر 
الصحي املوجه ويوم 2 ماي 

اختبار تقنية التقاضي عن بُعد 
العمومية  الوظيفة  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  عمرية  منعم  األخ  بإرشاف 
تلتقي  العقارية  وامللكية  الدولة  وأمالك  العدل  ألعوان  العامة  الجامعة  التقت 
بالسيدة ثريا الجريبي وزيرة العدل وقد اعتربت الجلسة يف إطار التمهيد والتعارف 
وتقديم بسطة عن أبرز املطالب القطاعية واإلشكاليات املهنية التي ستكون محاور 
للحديث يف قادم األيام. وقد ركز اللقاء عىل موضوع الساعة وهو العمل يف سياق 
املنتظرة  للعودة  املحاكم  وإدارات  الوزارة  استعدادات  جائحة كوفيد 19  ومدى 
منعم  األخ  أكد  وقد  للحجر.  املوجه  الرفع  إطار  وكتبتها يف  املحاكم  قريبا ألعوان 
العمومي  املرفق  استمرارية  النقابية عىل  املنظمة  اللقاء حرص  عمرية خالل هذا 
املهنية  والسالمة  والصحة  الحامية  سبل  كل  توفري  مع  بالتوازي  وذلك  والقضايئ 
حافظ  األخ  رصح  جهته  ومن  والحساس  الحيوي  القطاع  بهذا  االتحاد  ملنظوري 
للعمل  للعودة  االستعداد  مدى  تداول  اللقاء  بأن  للجامعة  العام  الكاتب  بوقرة 
املواطنني  يومية مع  املحاكم صعب ويضعهم يف مواجهة  كتبة  بأن عمل  أفاد  إذ 
وطالبي الخدمات باملحاكم وهو ما يحتم مزيد اليقظة والحيطة يف محيط العمل 
لتخفيف  اإلداري  إطارها  من   %  50 بـ  بالتداول  ستعمل  املحاكم  بأن  وأضاف 
الضغط واالكتظاظ مبقرات العمل وقد تّم يف هذا اإلطار استثناء الحوامل واملصابني 
عهد  وقد  العمل  مقر  كيلومرتا من   25 بعد  يقطنون عىل  املزمنة ومن  باألمراض 
تنظيم هذه املسائل إىل رئيس كتبة املحكمة بالتنسيق مع املدير الجهوي كام أكد 
وتداركها  ستسجل  التي  االخالالت  كافة  مبتابعة  اإلرشاف  وزارة  تعهد  عىل  اللقاء 
عرب مزيد تأمني مواقع العمل للحد من االكتظاظ ومواصلة متكني العامل من كافة 
مستلزمات الوقاية من سوائل التطهري والكاممات وذلك بالتوازي مع التعويل عىل 
اللقاء  وعي املواطنني واحرتامهم لرشوط السالمة والتباعد االجتامعي. واستعرض 
تتّم  أن  وينتظر  قريبا  إطالقها  الوزارة  تعتزم  التي  بُعد  عن  التقايض  تجربة  أيضا 

تجربة هذه التقنية وتقييمها يوم 2 ماي القادم. 
* نرص الدين سايس 

مستجدات  آخر  ملتابعة  الدورية  لقاءاته  الخاص  القطاع  مجمع  يواصل 
األخ  بإرشاف  اليوم  لقاء  انعقد  وقد  الخاص  القطاع  مبؤسسات  األوضاع 
استعراض  خالله  تّم  وقد  البوغديري  عيل  محمد  واألخ  املباريك  بوعيل 
تطبيق  مدى  وتسجيل  املؤسسات  مبختلف  واالجتامعية  املهنية  األوضاع 
اتفاق خاص األجور لشهر أفريل وذلك بالتوازي مع التطرق اىل الوضعيات 
الصعبة التي تواجهها بعض املؤسسات وتأثريها عىل العامل وذلك باإلضافة 
إىل بيان منظمة األعراف املرتكز عىل تأويل ملا قاله رئيس الحكومة عندما 
ذكر أّن يوم العمل بإمكانه أن يُقتطع من العطل الّسنوية وساعات العامل 
إىل  يستند  توضيحا  بيانا  األعراف  منظمة  إثره  أصدرت  والذي  اإلضافيّة 
حرص  رضورة  عىل  املباريك  بوعيل  األخ  أكد  وقد  الحكومة  رئيس  قراءة 
النقابات والقطاعات عىل تطبيق اتفاق القطاع الخاص املُمىض رسميا مع 
الحرص عىل تأطري العامل ومتابعة أوضاعهم املهنية وخصوصا مدى توفر 

مقاييس ورشوط الصحة والسالمة املهنية.
* نرص الدين 

مجمع القطاع الخاص يتابع األوضاع القطاعية

نقابة أعوان الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية:

الفريق الرقابي التابع للهيئة العامة 
اشتغل بكل حرفية ونزاهة يف عملية 

صفقة الكمامات
للنقابة  العامة  الكاتبة  غابري  عفاف  االخت  مثّنت 
ملراقبة  العامة  الهيئة  وإطارات  العوان  االساسية 
للهيئة  التابع  الرقايب  الفريق  عمل  العمومية  املصاريف 
صفقة  تفقد  الذي  العمومية  املصاريف  ملراقبة  العامة 
إميانا منه  اشتغل بكل حرفية ونزاهة  الكاممات والذي 
معاضدة  يف  الهيئة  إطارات  اىل  املوكول  الدور  بأهمية 
والتوقي  العام  املال  عىل  للمحافظة  الدولة  مجهودات 

من الفساد، يف ترصيح لها لجريدة »الشعب«.
كل  يف  ترشيكه  وجوب  عىل  النقايب  املكتب  شّدد  وقد 
ما يتعلق باالصالحات الكربى وكل ما من شأنه ان ميس 
اىل  اضافة  الهيئة،  وإطارات  أعوان  ومكتسبات  بحقوق 
رضورة تفعيل االتفاقيات املربمة مع الطرف االجتامعي.

املتواصل  الدعم  غابري  عفاف  االخت  وأكدت 
ملراقة  العامة  الهيئة  قبل  من  املبذولة  للمجهودات 
املصاريف العمومية طيلة فرتة الحجر الصحي والتأكيد 
عىل توفري كافّة ضامنات الوقاية والسالمة يف كّل مكاتب 

مراقبة املصاريف العمومية ضامنا لصحة االعوان وكافة املتعاملني معهم، داعية اىل وحدة الصف والعمل عىل 
تطوير املنظومة الرقابية مبا يتامىش مع مصلحة الوطن وضامن املساواة بني جميع هياكل الرقابة لتفادي كل 
ما من شأنه أن يبّث البلبلة والفتنة بينها مع التاكيد عىل روح التضامن واملسؤولية يف الظروف االستثنائية التي 

متّر بها البالد.
هذا وتوجه املكتب النقايب العوان وإطارات الهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية برئاسة الحكومة بعبارات 
نحو ضامن  والدفع  البناء  أجل  من  فاعل  املتواصلة وكرشيك  لنضاالته  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  الشكر 

حقوق العامل للخروج من االزمة وتغليب املصلحة العامة.
*صربي الزغيدي

االخت عفاف الغابري
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العاملي  الشغل  العام ذكرى عيد  الشغالون هذا  يحيي 
يف ظروف استثنائية وصعبة تتزامن مع استفحال وباء 
كورونا الذي أصاب إىل حد الساعة أكرث من ثالثة ماليني 
مائتي  من  أكرث  وفات  يف  وتسبب  العامل  عرب  شخص 
بيوتهم  العامل  سكان  ثلثي  من  اكرث  وألزم  ألف شخص 
يف  ركود  من  القرسي  الصحي  الحجر  هذا  خلفه  وما 
األنشطة االقتصادية واالجتامعية والحياتية بشكل عام، 
االنسان  أعضاء جسم  الخطرية مل تصب  الجائحة  هذه 
تغلغلت  وإنا  فحسب  والتنفيس  املناعي  وجهازه 
بالتوازي مع ذلك يف مفاصل االقتصاد ورشايني األنشطة 
حول  العامل  ماليني  لقوت  تهديدا  لتشكل  واالعامل 
يف  واالنزالق  شغلهم  مواطن  بفقدان  املهددين  العامل 
الوباء  لهذا  الباهظة  الكلفة  واملجاعة. هذه  الفقر  بؤر 
التوصل  التأكد من  املستجد مرشحة لالرتفاع مع عدم 
إىل دواء ناجع أو تلقيح فاعل يوقف زحف املرض ويحّد 
الدول.  مختلف  يف  العامل  عىل  الخطرية  تبعاته  من 
االنتشار الرسيع للفريوس وحصده آلالف الضحايا عرى 

بشكل فاضح الرخاء الكاذب وأماط اللثام عن حقيقية األوضاع 
لتواصل  تجملها  الراساملية  كانت  والتي  اليوم  للعامل  الهشة 
سطوتها عىل البرش، لقد فضح الفريوس هذا النظام األناين الذي 
مل يحقق للبرشية سوى خيارات االستهالك والخدمات اإلضافية 
الخالية من القيمة املضافة والقيم. عجز هذا النظام أمام كائن 
مجهري ورسعان ما دخل يف أزمة قد تستمر فرتة طويلة وإن كان 
القامئون عىل هذا النظام غري معنيني مبارشة بالتبعات الصحية 
اتجاه  كل  يف  اليوم  يتحركون  أنهم  إال  الوباء  لهذا  واالجتامعية 
لحامية تدفق األرباح دون اهتامم باألرواح التي قد يزهقها إما 

املرض او الفقر أو التناحر والتقاتل.
النظام الرأساميل مل يستوعب الدرس وعىل غرار مختلف األزمات 
مامرسة  مع  لألمام  الهروب  سياسة  توخى  وكعادته  السابقة 
الضغوط املالية واالجتامعية عىل قوى االنتاج لدفعها إىل املحرقة 
يربر  ما  هذا  ولعل  جديد  من  األرباح  تدفق  ضامن  أجل  من 
الجدل القائم حول رضورة التخفيف يف إجراءات الحجر الصحي 
دون ان تكون هناك مؤرشات واضحة وقوية حول سالمة العامل 
رفع  أجل  من  كبري  جدل  واملوت.  املرض  لخطر  التعرض  وعدم 
الحجر وضغوط أكرب بشأن إمكانية العجز عن متكني العامل من 
اجورهم وترسيحهم وإحالتهم عىل البطالة دون االهتامم بحقهم 
ما  يف  املسؤولية  تحمل  ودون  والسالمة  والصحة  الحامية  يف 
وصلنا إليه اليوم من كوارث بيئية وصحية ومناخية فهذا النظام 
ورغم الوباء يواصل اليوم ال مباالته باالوضاع الراهنة من خالل 
الوباء  الحد من تبعات هذا  مساهمته بشكل خافت يف جهود 
هرولته  مقابل  العمل  عن  والعاطلني  واملهمشني  الفقراء  عىل 
لدعم املؤسسات الكربى ومتكينها من االمتيازات لتعيش وتستمر 
فالنظام يحرص عىل تأميم املؤسسات الكربى وال يهتم باملواطنني 
والعامل والرثوات البرشية فاإلجراءات التي اتخذتها عديد الدول 

اتجهت يف معظمها إىل حامية املؤسسات أوال.

هروب من المسؤولية

يف تونس تزامن اإلعالن عن الحجر الصحي العام بغياب الفت 
لإلجراءات االجتامعية واقترصت اإلجراءات عىل دعم املؤسسات 
التونيس  العام  االتحاد  دفع  ما  وهو  الصعبة  الظروف  هذه  يف 
للشغل ملامرسة ضغوط من أجل التفكري يف مصري العامل املحالني 
املنظمة  تدخل  ساهم  وقد  أجور  دون  القرسية  البطالة  عىل 
الصعب  الراهن  الوضع  لتجاوز  إيجاد حلول ظرفية  النقابية يف 
متكني  حول  األول  االتفاق  كان  وقد  القطاعات  بعديد  للعامل 
عامل القطاع الخاص من اجور شهر أفريل من خالل تعهد الدولة 
ان  دينار عىل  باملساهمة مبائتي  االجتامعية  الشؤون  عرب وزارة 
تتكفل املؤسسات بخالص بقية األجر وكذلك الشأن بالنسبة إىل 
عامل السياحة. هذه االتفاقات التي حرص عليها االتحاد مل تكن 
محل ترحاب وقبول من االعراف الذين سارعوا اىل تقديم قراءة 
مغايرة التفاق القطاع الخاص إضافة إىل عدم املبادرة بتطبيقه 
يف هذه الظروف الحساسة واألدهى واألمّر هو ترصيح مسؤول 
من منظمة االعراف ليؤكد صعوبة خالص اجور شهر ماي وكأن 
الوضع الوبايئ الذي تعيشه البالد ال يعني لألعراف شيئا وأن ما 
العامل  أجور  سداد  قدرتهم عىل  عدم  عن  اإلعالن  هو  يعنيهم 
الشهر القادم قبل اإليفاء بالتزامات شهر أفريل وهذا الترصيح 
مستقبال  األعراف  استعداد  عدم  عن  إعالن  الحقيقة  يف  هو 
للتضحية كسائر أبناء تونس وبناتها. هذا الترصف ال ميكن وصفه 
البالد والعامل يف هذا الظرف  بالهروب من املسؤولية تجاه  إال 
الدقيق الذي يقتيض وقوف الجميع وتضامنهم من اجل تجاوز 

االزمة التي قد تأيت عىل األخرض واليابس.

1 ماي سيكون مختلفا 2020 
متاما  مختلفا  سيكون  السنة  لهذه  العامل  عيد  أن  يف  شك  ال 
عن السابق من حيث الظروف االستثنائية التي يشهدها العامل 
الضحايا  مقدمة  يف  الهشة  والفئات  العامل  تضع  والتي  والبالد 
والترسيح  الطرد  إىل  وصوال  أجورهم  من  حرمانهم  من  بداية 
وغريها من املامرسات التي ال تنّم عن املسؤولية املطروحة عىل 
عاتق املؤسسات التي راكمت لسنوات االرباح وقد حان الوقت 

لتستثمر يف مواردها البرشية وأن تلعب دورها الوطني. 
هذه التحديات تفرض اليوم عىل الحركة النقابية ان تضغط 
لكافة  وحامئية  اجتامعية  إجراءات  أجل  من  قوة  بكل 
العامل حتى ال يتحملوا تبعات رفع الحجر وحدهم ودون 
املستجدات  كل  تتابع  أن  النقابية  الحركة  وعىل  سواهم 
بشأن اإلجراءات املقررة للرفع التدريجي للحجر من خالل 
التمسك  مقدمتها  ويف  املطالب  من  جملة  عىل  التأكيد 
بكافة  املهنية  والسالمة  الصحة  معايري  توفري  بوجوب 
املؤسسات التي ستعود إىل النشاط مع دعوتها لتوفري كل 

مستلزمات الوقاية والحامية من مواد مطهرة وكاممات. 
وعلينا اليوم التأكيد عىل أن العودة إىل النشاط ال ميكن أن 
يكون قرارا سياسيا فحسب وإنا هو قرار يعني املنظمة 
الظروف  بتوفر  تأكدها  جهة  من  أوىل  بدرجة  النقابية 
النشاط  لعودة  باملؤسسات  الالزمة  والوقائية  الصحية 

بشكل آمن عىل صحة العامل وصحة عائالتهم. 
وعىل صعيد آخر يجب اليوم ومبناسبة عيد الشغل الدعوة 
العمومية  املنظومات  إلصالح  واضح  برنامج  إقرار  إىل 
إذ  االجتامعية  والحامية  والتعليم  الصحة  وهي  املهّمة  الثالث 
الوحيد  املالذ  العام هو  القطاع  أن  األزمة  ثبت من خالل هذه 
والقادر عىل إدارة أزمات بحجم كورونا وان الخواص ال ميكنهم 
نسيان  دون  وذلك  املجال  هذا  يف  الدولة  تعويض  شكل  بأي 
شغلهم  مواطن  فقدوا  الذين  العامل  مصري  يف  التفكري  رضورة 
التفكري  العاطلني واملرسّحني من خالل  املنتظر ألعداد  واالرتفاع 
الالزمة  السياسات  وإقرار  تدريجيا  ادماجهم  إلعادة  طريقة  يف 
النقاذ املؤسسات التي ستواجه أزمات معقدة عىل غرار رشكات 
الطريان ورشكات اإللكرتونيك والنسيج ورشكات النقل من خالل 
اتخاذ  وجوب  ننىس  ان  دون  وهذا  وتشاريك  واضح  مخطط 
واستهالك  التوريد  من  والتقليص  للفالحة  حامئية  إجراءات 
منتوجاتنا ودعم الصناعات املحلية. ومن بني املحاور املهّمة ملا 
بعد عيد الشغل هو التفاوض بشأن إدارة األزمة وذلك بالرتكيز 
عىل أن لعب االتحاد لدوره ودعمه للبالد من اجل تجاوز تبعات 
الوباء يجب ان يقابله تعامل مسؤول مع مطالب الطبقة العاملة 
من جهة متكينها من حقوقها وحاميتها وثانيا من جهة التوازن 
تضع  ان  الحكومة  عىل  لزام  لذلك  واملساهامت  التصحيات  يف 
عىل الطاولة محاور دعم العدالة االجتامعية والعدالة الجبائية 
والعمل عىل تفعيل الحوار االجتامعي وبناء جسور الثقة لتتجاوز 
البالد املخلفات الثقيلة التي ستنجّر عن هذا الوباء يف تونس ويف 

بقية دول العامل. 
عىل  مقترصة  تكون  ان  ميكن  ال  الوباء  مواجهة  مسؤولية  إن 
العامل وعىل بقية االطراف املساهمة بقدر ما حصلوا من أرباح 
وامتيازات ودون شك ستكون األشهر القادمة مليئة بالتحديات 
والصعوبات وعىل النقابيني ان يكونوا صفا واحدا من اجل الدفاع 
عن مصالحهم وحقهم يف الوجود أصال إذ ال مجال لألنانية التي 
برز بها رأس املال خالل هذه األزمة ألن هذه املعادلة ال ميكنها 

أن تستمر بعد أن وصلت إىل طريق مسدود.
* نرص الدين سايس 

عيد الشغل زمن الكورونا:

الفريوس يعرّي حقيقة أوضاع عمّال العالم وجشع رأس املال 
التشاركية والثقة والحوار االجتماعي مفاتيح خطة االنقاذ 



 1588 العدد   -  2020 ماي   1 الجمعة  10
الحدث

لبنى  الكربى،  الوطنية  باملشاريع  املكلفة  الوزيرة  كشفت 
للحجر  الوطنية  لالسرتاتيجية  الكربى  املالمح  عن  الجريبي، 
 4 يوم  بداية من  النفاذ  الذي سيدخل حيز  املوجه  الصحي 
ماي 2020، تاريخ انتهاء فرتة الحجر الصحي الشامل. وقالت 
إىل  االلتجاء  أن  االربعاء،  أمس  صحفية  ندوة  يف  الجريبي 
نجاعة  تثبت  التي  املؤرشات  أملته  املوجه  الصحي  الحجر 
أن  اىل  مشرية   ،-19 كوفيد  وباء  انتشار  يف  النسبي  التحكم 
الحكومة ستواصل منهج اليقظة من أجل التوقي من انتشار 

الفريوس، عرب اآلليات واإلجراءات الرضورية.
وأوضحت أن هناك معادلة اقتصادية صعبة تفرض استعادة 
داعية  والحيوية،  االقتصادية  للقطاعات  التدريجي  النشاط 
إىل رضورة االلتزام برشوط الصحة وااللتزام بالتقييم املستمر 

إلنجاح املراحل الثالث لرفع الحجر الصحي.
وأفادت بأن الرفع التدريجي سينطلق يف مرحلته األوىل يوم 
4 ماي اىل يوم 24 من الشهر نفسه، ثم يف مرحلة ثانية من 
25 ماي إىل 4 جوان، أما املرحلة الثانية فستكون من 5 جوان 

إىل غاية 14 منه.
وبيّنت بأن خطة الحجر الصحي املوجه ستستثني األشخاص 
 65 سنهم  يتجاوز  الذين  واألشخاص  الضعيفة  املناعة  ذوي 
أقل  هم  الذين  واألطفال  املزمنة  لألمراض  والحاملني  سنًة 
من 15 سنة والحوامل. مبيّنة أن القطاعات التي ستعود إىل 
الذي حدده  السالمة  بدليل رشوط  بااللتزام  مطالبة  العمل 
معهد الصحة والسالمة املهنية، وتتمثل هذه الرشوط أساسا 
يف رضورة لباس الكاممات والتباعد الجسدي ونظافة اليدين.

أقّر  املهنية،  والسالمة  الصحة  معهد  بأن  أوضحت  كام 
املؤسسات  إىل  بالنسبة  الذايت  النقل  إلزامية  رشوطه  ضمن 
وتعيني مسؤول »كوفيد« يف كل املؤسسات املعنية بالعودة 

التدريجية للعمل.
عملية  يف  الحكومة  اتبعته  الذي  األهم  املعيار  بأن  وأكدت 
العودة التديريجية هو معيار السالمة، مبينة بأن القطاعات 
الغذائية  بالصناعات  املرتبطة  القطاعات  هي  ستعود  التي 
يستحيل  التي  والقطاعات  املهددة  االقتصادية  والقطاعات 

فيها العمل عن بُعد.
وستعود إىل العمل كل املهن الصغرى باستثناء قطاع الحالقة 
بالنسبة  أما  التباعد،  عوامل  فيها  تتوفر  ال  التي  والتجميل 
إىل املهن الصغرى األخرى التي ستعود إىل العمل فسيكون 
نشاطها بنظام التناوب وذلك بعد االدالء بترصيح عىل الرشف 
السلط  وتتوىل  الصحية  والوقاية  السالمة  بدليل  وااللتزام 

الجهوية واملحلية السهر عىل تنفيذ اإلجراءات.
كل  بأن  الجريبي  أبرزت  التجارية  األنشطة  إىل  وبالنسبة 
األنشطة ستستأنف العمل يوم 4 ماي باستثناء تجارة املالبس 
واألحذية واملساحات التجارية الكربى التي ستنطلق يوم 11 

ماي.

حسب  فستكون  الدواب  وأسواق  األسبوعية  األسواق  أما 
الوزيرة يف املرحلة الثانية أي بعد 24 ماي. وأفادت بخصوص 
بالخدمات  األوىل  املرحلة  يف  ستنطلق  أنها  الخدمات  قطاع 
املرتبطة  للخدمات  باملائة  و100  باملائة   50 بنسبة  املالية 

باملهن الحرة.
الرشكات  جميع  ستعود  الصناعي  املجال  إىل  وبالنسبة 
مع  القصوى  التشغيلية  الطاقة  من  باملائة  بـ50  الصناعية 
والبناء  العامة  األشغال  اما  للمؤسسات،  الذايت  النقل  توفري 

فستعود بطاقة 50 باملائة فقط.
ويف ما يخص الوظيفة العمومية أشارت الوزيرة اىل أن عودة 
النشاط سيشمل املصالح املركزية والعدالة بجميع مكوناتها 
عدد  من  باملائة   50 بطاقة  املالية  والقباضات  والبلديات 

األعوان.
هذه  لعودة  األسايس  الرشط  أن  عىل  الجريبي  وشّددت 
الصحية  بالتدابري  التزامها  هو  األوىل  مرحلتها  يف  القطاعات 
حسب كراس الرشوط القطاعي مع فرض عقوبات متدرجة 
هذا  وسيكون  الصحية.  باإلجراءات  االلتزام  مدى  بحسب 
املسار اإلجرايئ عرب الرتاخيص التي توفرها املنصة اإللكرتونية، 

عرب طلب من أجل املصادقة او إعالم الوزارات القطاعية.
وتحدثت الجريبي عن رشوط السالمة يف قطاع النقل، مؤكدة 
الجامعي  النقل  وسائل  يف  النصف  اىل  التخفيض  سيقع  أنه 
وتخصيص التاكيس الفردي بشخصني فقط مع االلتزام بلباس 

القناع وتقليل عدد الركاب يف النقل العمومي..
ويف ما يتعلق باملراقبة أكدت أنها ستكون عن طريق الوالة 
البلديات  رؤساء  مع  الرقابة  وهيئات  القطاعية  والتفقدية 
ومنظامت املجتمع املدين للتوعية والسلط األمنية واملنشآت 

العقوبات  بإصدار  ستلتزم  السلطات  أن  إىل  مشرية  املعنية، 
عىل كل املؤسسات التي لن تلتزم باإلجراءات..

مع  تفاعلت  الحكومة  جراد..  الكريم  عبد 
مقترحات االتحاد

نفس  تقريبا  هي  اليوم  عنها  املرصح  اإلجراءات  هذه 
مقرتحات االتحاد العام التونيس الذي أكد أنه مع مبدإ رفع 
الحجر التدريجي رشط توفر الضامنات الصحية التي تهّم كل 
العاملني يف كل القطاعات... وقد أكد لنا األمني العام املساعد 
الكريم جراد أن االتحاد هو من طالب  الشغل عبد  باتحاد 
باإلعالن عن اسرتاتيجية الرفع التدريجي الحجر قبل أيام من 
التدابري  املؤسسات التخاذ  لتستعد كل  تطبيقه  االنطالق يف 
الالزمة من أجل ضامن الوقاية والسالمة الالزمتني.. وقال جراد 
الرضورية  التجهيزات  املؤسسات  توفر  أن  الرضوري  إنه من 
مجانية  تكون  أن  يجب  التي  الكاممات  غرار  عىل  للعامل 
التباعد  توفر  أن  أيضا  وعليها  الجميع.  متناول  وإلزامية ويف 
الجسدي الذي ينصح به األطباء... واعترب أن أهم نقطة هي 
توفري وسائل نقل للعامل بالنظر إىل إشكاليات التنقل السيام 
أن التعويل عىل وسائل النقل العمومي سيعيدنا إىل النقطة 
الكريم جراد  عبد  واعترب  من جديد.  االكتظاظ  وإىل  الصفر 
أن االقتصاد مهم ولكن العنرص البرشي أهم ولهذا ال بد من 
توفري ضامنات ومراقبتها عن طريق تفقدية طب الشغل التي 
لها دور رقايب.. مع رضورة الرضب بقوة عىل كل من حصل 
عىل ترخيص للعودة إىل النشاط ومل يحرتم اإلجراءات وذلك 
عرب سحب الرتخيص وإعادة غلق املؤسسة او املحل ليكون 
عربة لغريه... وأكد جراد أن االتحاد كان قد اعد اسرتاتيجية 

االتحاد العام التونسي للشغل يقدم دليال للحكومة حول تراتيب 
رفع الحجر الصحي  والحكومة تتفاعل 
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مفصلة عن كيفية رفع الحظر الصحي تدريجيا وأرسلها إىل 
الوقت  يكفي من  ما  اتخاذ  تّم  أنه  الحكومة. مضيفا  رئاسة 
وآن األوان لتكون األمور موجهة أكرث ولتعود عجلة االقتصاد 
للدوران.. ومثّن عبد الكريم جراد استئناس الحكومة مبا ورد 
التي  النقاط  ألغلب  واقتباسها  الشغل  اتحاد  اسرتاتيجية  يف 
اقرتحها.. مبيّنا أن دور االتحاد هو املشاركة مبقرتحات فعالة 
قد  للحكومة  قدمها  التي  االسرتاتيجية  أن  سيام  ال  وناجعة 
يف  واملختصني  الدكاترة  خرية  من  جملة  إعدادها  يف  شارك 
مختلف املجاالت.. كام مثن جراد اللقاء االخري الذي جمعهم 
اول االسبوع بالوزيرة لبنى الجريبي والتي عربت عن تفاعلها 
الجدي مع الدليل الذي قدمه اتحاد الشغل بخصوص الرفع 

التدريجي للحجر الصحي...

هم  والمحامون  القضاة  المحامين..  عميد 
أيضا جيوش الصفوف االولى

وحول هذا املوضوع اكد لنا عميد املحامني ابراهيم بودربالة 
أنهم اجتمعوا خالل األسبوع املنقيض مع وزيرة العدل وطالبوا 
بعودة عمل املحاكم، ألنه غري ممكن وغري معقول أن تظل 
املحاكم دون عمل متواصل. الن وظيفة القضاء حسب عميد 
املحامني هي السلم االجتامعي وتبعث الطأمنينة يف نفوس 
املواطنني... وقال إن توقف القضاة عن العمل يعني انخرام 
مهّمة  قضايا  هناك  أن  ذلك  من  املجتمع  داخل  العالقات 
وذات صبغة معاشية عىل غرار قضايا النفقة وقضايا الضامن 
االجتامعي وقضايا الشغل وغريها.. وقضايا أخرى تهم السلم 
الحجر..  فرتة  خالل  انترش  الذي  العنف  كقضايا  االجتامعي 
وأكد محدثنا أنه ال بد من النظر يف املادة الجنائية واملدنية 
والتجارية.. وأضاف أن هناك قضايا تهّم التقاديم عىل غرار 
القرّص الذين لهم مصالح وإذا مل ميرر قايض التقاديم االذون 

الرضورية..  مصاريفهم  من  القرص  يحرم  قد  رمبا  الالزمة 
واعترب العميد بودربالة ان هذه املسائل مهّمة جدا بالنسبة 
إليهم وقد قاموا بطرحها عىل وزيرة العدل ووجدوا تجاوبا.. 
عن  سيصدر  الذي  التفصييل  البالغ  املحامني  عامدة  وتنتظر 
وزارة العدل والذي من املنتظر أن يأخذ بعني االعتبار جملة 
املقرتحات التي تقدمت بها هيئتهم.. واعترب بودربالة أنه ال 
بد أن يكون القضاء يف الصفوف األمامية أيضا وكذلك الشأن 
بالنسبة إىل املحامني وذلك للمحافظة عىل السلم االجتامعي 
الذي لن نتمكن من دونه من مقاومة األوبئة وغريها. واوضح 

أنه حتى يف اعتى الحروب فإن إقامة العدل رضورية وال بد 
املحاكم أن تظل منتصبة وقامئة الذات..

رابطة حقوق اإلنسان.. رفع الحجر سيخّفف 
من حجم االنتهاكات في حق المواطنين 

للدفاع عن  التونسية  الرابطة  رئيس  قال  نفسه  السياق  ويف 
كثب  عن  تتابع  الهيئة  إن  مسلم  جامل  اإلنسان  حقوق 
تطورات األوضاع يف عالقة بحقوق اإلنسان. وقال إنهم عىل 
وخاصة  العالقة  ذات  الوزارات  مختلف  مع  مستمّر  تواصل 
الشكايات  إىل  بالنظر  اإلنسان  وحقوق  الداخلية  وزارات 
العديدة التي وصلت إىل الرابطة واملتعلقة أساسا والتجاوزات 
الحاصلة يف فرتة الحجر الصحي واالنتهاكات التي ارتكبت من 
املطلقة  السلطة  وزارتهم  منحتهم  الذين  االمن  أعوان  ِقبَِل 
ملحاسبة ومعاقبة الخارقني للحجر وكانت النتيجة اعتداءات 
وقال  بالجملة..  وتجاوزات  وايقافات  ومطاردات  مربرة  غري 
التدريجي  الصحي  الحجر  برفع  خريا  استبرشوا  إنه  محدثنا 
وذلك لرفع جزء من القيود التي تّم تسليطها عىل الحقوق 
توفري  عدم  من  أيضا  متخوفون  ولكنهم  والعامة  الفردية 
بإقدام  الرابطة  رئيس  نّدد  كام  للعاملني..  السالمة  رشوط 
عدد من املؤسسات عىل العودة إىل العمل قبل موعد رفع 
الحجر الصحي املوجه ودون اتخاذ أي إجراء لضامن السالمة 
إليهم كرابطة هو  بالنسبة  للعامل. واعترب أن اإلجراء األهم 
إىل  ودعا  الحياة..  يف  وبحقه  اإلنسان  بصحة  املتعلق  ذلك 
تحت  األمور  لتكون  واملراقبة  املتابعة  عىل  الحرص  رضورة 

السيطرة بصفة فعلية..
وبخصوص جملة الشكايات التي تلقتها الرابطة، أكد محدثنا 
أنه تم النظر فيها ووقع إعالم وزارة الداخلية ووزارة حقوق 
مواطنني  حق  يف  ارتكبت  التي  التجاوزات  بجملة  اإلنسان 

بتعلة الحجر الصحي..
* حياة الغاني

بالغ إعالمي حول دليل اإلجراءات لرفع الحجر 
الصحي الذي أعده االتحاد 

يف نطاق سعي االتحاد العام التونيس للشغل لضامن كل الرشوط الصحية والتنظيمية إلنجاح تفعيل رفع الحجر الصحي التدريجي املوجه، الذي يسمح 
بعودة النشاط ببعض مؤسساتنا االقتصادية، قام قسم الحامية االجتامعية باالتحاد العام التونيس للشغل بإعداد مخطط اسرتاتيجي الستئناف النشاط 
االقتصادي يف املؤسسات التونسية مع توفري افضل ظروف العمل املمكنة للتوقي من انتشار وباء الكورونا. وقد تّم إعداد هذه الوثيقة من طرف فريق 
عمل يضّم خرباء مختصني من قسم الحامية االجتامعية باالتحاد واساتذة خرباء استشفائيني جامعيني من مخرب طب الشغل واالرقونوميا بكلية الطب 

باملنستري ومن الجمعية التونسية لالرقونوميا.
ويتضمن هاذ املخطط اسرتاتجية متكاملة متكن مؤسساتنا من العودة اىل العمل يف ظروف صحية تضمن الحد األقىص من الحامية ضد تفيش هذا 
الوباء. وقد تّم إعداد دليل إجرايئ لفائدة املؤسسات يضم ثالثة عرش مجاال مع إفراد كل مجال بإجراءات صحية وتنظيمية خاصة به تراعي خصوصيات 

املؤسسة من ذلك اجراءات الحامية يف وسائل النقل ويف فضاءات العمل وإجراءات تخّص تنظيم ووسائل العمل إلخ. 
يتميز هذا املخطط بقابليته للتأقلم مع كل مؤسسة مهام كان حجمها ونوع نشاطها. كام أنه يسهل عىل أجهزة الرقابة من تفقديات الشغل وتفقديات 

طب الشغل من القيام مبهامهم الرقابية من خالل الرجوع اىل برامج التقييم التي يتضمنها هذا املخطط.
النشاط  االسرتاتيجية الستئناف  الخطة  تقريب هذه  وبغاية  الفرنسية.  إىل جانب  واإلنجليزية  العربية  باللغتني  االسرتاتيجي  املخطط  إعداد  تّم  وقد 
االقتصادي من الفاعلني االقتصاديني تّم أيضا العمل عىل أحداث منصة الكرتونية تفاعلية covid.medtrav.orgتسمح بتحميل الدليل وباإلجابة الحينية 
عن استفسارات أصحاب املؤسسات من قبل فريق من األطباء االستشفائيني الجامعيني من مخرب طب الشغل واألرقونوميا بكلية الطب باملنستري ملجابهة 

مختلف اإلشكاليات الصحية التي تعرتض املؤسسات إبان االستئناف التدريجي لنشاطها ومساعدتها عىل وضع خططها الستئناف النشاط.
إن االتحاد العام التونيس للشغل يأمل يف أن تنجح بالدنا يف االستئناف التدريجي للنشاط داخل املؤسسات االقتصادية واإلدارية واالجتامعية مثلام 
نجحت يف الحد من مخاطر فريوس كورونا، ويحذر من انتكاسة جديدة يف حال ما مل يتّم اتباع خطة عمل علمية وصحية الستئناف النشاط، ويؤكد 
أن حرصه عىل إنجاح هذه الخطة االسرتاتيجية يأيت من أجل ضامن كل مقومات الصحة والسالمة املهنية للشغالني ومن أجل الحفاظ عىل دميومة 

املؤسسة االقتصادية.
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أخواتي وإخوتي في النضال حماة االتحاد وبناة الوطن،
عامالت وعاّمل تونس بالفكر والساعد، بنات وأبناء تونس األحرار،

كَُكلِّ سنة يف مثل هذا اليوم نحتفل بعيد العاّمل العاملي، لكن اضطرّتنا 
استثنائيا  العام  احتفالنا هذا  يكون  أن  إىل  والوطنية  العاملية  الظروف 
واالجتامع  اللقاء  حرارة  نفقد  ال  حتّى  بيته،  يف  كّل  ولكن  معا  نحييه 
لذكرى  تخليدا  للعاّمل  العاملي  اليوَم  نُحيي  والتآزر،  التضامن  وفرحة 
انتفضوا  الذين  األمريكية،  املتّحدة  بالواليات  ِشيكاغو  وعاّمِل  عامالِت 
يف مثِل هذا اليوم من سنة 1886، ضّد قوى االستغالل وغالِة االستبداد، 
ورَسُموا بصموِدهم وتضحياتِهم طريَق الحريِة واالنعتاِق، وفتحوا لَِمن 
ملُراكمة  رحبًة  اآلفاَق  العامليِة  العاّمليِة  الحركِة  يف  بعِدهم  ِمن  جاؤوا 

املكاِسِب والحقوِق.

حماَة االتحاد بناَة الوطن،
بناتِ وأبناَء تونس األحرارَ،

يعوُد علينا عيُد العاّمل العاملي هذه الّسنة، وبالُدنا كسائِر بلداِن العالَِم، 
تعيُش عىل وقْعِ جائحٍة وبائيٍة، كشفت هشاشة العامل الرأساميل وتفّككه 
العامل  أصبح  لقد  ونفوذا.  قّوًة  وأكرثَها  الدول  أعتى  وحطّمت جربوت 
 ، بني عشيّة وضحاها، أمام وباء كورونا الزّاحِف، يف حالة شلًٍل شبه تامٍّ
وباتت كّل األنشطة يف حالة عطالة كاملة، وصار كّل التقارب االجتامعي 

ممنوعا، والبعد الجسدي عن األهل واألحباب واجبا مفروضا.
يعود علينا عيد الشغل العاملي، والعامل يُحيص ضحاياه التي باتت تُعّد 
والخوف  والريبة  الشّك  الوفيّات.  من  اآلالف  ومبئات  املصابني  مباليني 

والقلق استبّد بالجميع، األغنياء كام الفقراء، الكبار كام الصغار.
قيم  بنتها  التي  والجدران  الحصون  كّل  وُدكَّْت  الفوارق  كّل  انْتََفْت 
الرأساملية والعوملة يف وجه اإلنسان حتّى تخلّت دول عن عالقاتها التي 
حاولت ترتيبها منذ عقود مع دول الجوار واستفرد الوباء ببلدان كثرية 
كإيطاليا واسبانيا مثال اللتنْي مل تجدا العون والنجدة من دول التحالف 

األورويب القريب منها.
اليوم صار كّل كبري صغرٌي أمام وباء كورونا وكّل قوي ضعيٌف. وبقدرة 
العدّو  هذا  من  املسافة  نفس  وعىل  متساوين  جميعا  أصبحنا  قادر 
املشرتك. فأعاد إلينا هذا العدّو الوبايئ وعينا بإنسانيّتنا بعد أن مزّقها 
تحطيم  عىل  والتهافت  واالستبداد  التسلّط  غريزة  وأَْغَوتَْها  الجشع 
اآلخر وإذالله وتركيعه بتعلّة التفّوق املايل أو العسكري أو العددي أو 

الجسدي.
لكن الحرَب التي نخوضها اليوم مع بقيّة شعوب العامل ليست كبقيّة 
طبيعة  حيث  من  تختلف  فهي  بامتياز.  استثنائيّة  هي  بل  الحروب 
العدّو الذي نواجهه، تختلف من حيث وسائلُها وعتاُدها والجيوُش التي 
الجامعي  والوعي  واملعرفة  العلم  الحرب هي:  فوسائل هذه  تقوُدها. 
لألدوية  املصّنعة  واملعامل  التحليل،  ومخابر  املستشفيات  وعتادها 
والوقاية،  واألمن  والرقابة  النظافة  وخدمات  والُقفازات  والكاّممات 
وجيوشها جحافل األطباء وأعوان التمريض واإلسعاف واإلنعاش وألوية 
نشطاء  من  املتطّوعون  وحزامها  والجيش،  واألمن  والتعقيم  التنظيف 
املجتمع املدين واملواطنون ومصانع التموين واإلمداد والخدمات، وهم 
اإلطار  لكّل  وإجالل  إكبار  فتحيّة  والساعد،  الفكر  عاّمل  من  جميعهم 
الطبي وشبه الطبّي وعاّمل التنظيف وأعوان الربيد واالتصاالت والكهرباء 
واملياه والغابات وتربية املاشية والفالحة والنقل ومصانع املواد الحياتية 
الرشفاء  ولإلعالميني  والجيش  لألمن  وتحيّة  غذائية  ومواد  أدوية  من 
عطائهم  سخاء  عىل  لهم  تحيّة  املتطّوع،  املدين  املجتمع  شباب  ولكل 
وعىل روح التضحية التي لديهم وعىل نضج وعيهم باملسؤولية رغم شّح 

اإلمكانيات وخطورة املضاعفات.
بعض  رغم  شعبنا،  ويبديه  أبداه  ملا  أيضا  واالحرتام  واإلجالل  التقدير 

الرتاخي، من انضباط والتزام ومن تضامن وتفّهم فيام بني أفراده إلنجاح 
قرار الحجر الصحّي العام الذي مّكن الصّف األّول من االرتقاء بأدائه 
الحتواء جائحة كورونا وإبقائها، إىل حّد اآلن عىل األقّل، يف مستويات 

معقولة ومقبولة.

حماة االتحاد بناة الوطن،
بنات وأبناء تونس األحرار،

نحن عىل يقني من أّن هذا الفريوس اللعني مؤقّت ومآله الزوال. ولكّننا 
عىل يقني أيضا، من أنّه سوف يكون هناك حديث يف املستقبل عاّم قبل 

كورونا وما بعد كورونا.
مراجعات  عىل  مقبل  مجتمعاته  بسائر  العامل  أّن  تؤكّد  املؤرشات  كّل 
يف  كام  واملقاربات  والتقديرات  واملفاهيم  القيم  مستوى  يف  جذرية 

مستوى العالقات والسلوكيّات، وعلينا يف تونس أن نستعّد لذلك.
العديد من  النظرة االجتامعية إىل  الكورونا مراجعة  فقد فرضت أزمة 
املهن والقطاعات، إذ مّكنت من إعالء مهن وفئات اجتامعية عانت كثريا 
من الحيف واإلقصاء والتهميش والتحقري، فأبرزت الدور الحيوي لإلطار 
ولإلعالميني  وللفالّحني  النظافة  وعاّمل  ولعامالت  الطبي  وشبه  الطبي 
الرشفاء وغريهم... وقد وجب إعادة االعتبار املعنوي إليهم واالعرتاف 

بفضلهم وتثمني جهودهم وتضحياتهم وعطائهم.
من  لرشائح  التخريبي  الدور  كشفت  نفسه،  الوقت  يف  األزمة،  ولكّن 
ظلّوا  الذين  والفاسدين  والسامرسة  واملتهّربني  واملهّربني  املحتكرين 
حياتهم يقتاتون عىل املآيس ويستثمرون يف األزمات.. وقد وجب فطام 

بعضهم وردع البعض اآلخر.
املرفق  ومصادرة  العمومّي  القطاع  استعداء  كذبة  األزمة  سّفهت  كام 
العام باسم قانون السوق وحريّة املبادرة الخاصة، مغالطٌة طاملا رّوج 
لها بعض الساسة ورجال األعامل، فلقد بيّنت جائحة كورونا وال تزال، 
أْن ال معنى للفرد خارج إطار الجامعة وأْن ال مستقبل للجامعة دون 
متاسك وتضامن األفراد، وأن القطاع العام هو صاّمُم أمان يف وجه كّل 
األزمات وبالنسبة إىل كّل املجتمعات، وأْن ال معنى للدولة من دونه، 
السوق ومقاومة  وتعديل  االحتكار  ملقاومة  لديها  الوحيد  السالح  فهو 
منطق الربح والغنيمة وهو السند والدعم لكّل عمق اجتامعي تبغي 
الدولة بلوغه. ورّب ضارّة نافعة، فقد أعادت هذه الجائحة إىل الدولة 
اإليقاعات  ذات  األوركسرتا  تناغم  يَؤّمن  كاميسرتو  ووظيفتها  اعتبارها 
املختلفة واملتنّوعة. وأعادت االعتبار إىل املرفق العام وإىل مكانته ودوره 
الحيوي وطرحت الترسيع بإنقاذ املؤّسسات العمومية مبقاربة تشاركية 
تضمن عمومية تلك املؤّسسات ودميومتها وقدرتها عىل استعادة دورها 

االقتصادي الريادي.
كام زادت األزمة من تعرية الخلل االجتامعي الفاضح يف بالدنا، كام يف 
بلدان العامل، وأظهرت الهّوة العميقة بني فئات واسعة مفّقرة ومهّمشة 
ومقصاة ومعطّلة عن العمل مقابل فئات قليلة تحوز كّل االمتيازات، 
وأظهر وباء الكورونا الحيف الذي سلّطته األنظمة املتعاقبة عىل تلك 
وال  مداخيل  وبال  ضامنات  بال  أنفسهم  وجدوا  ممن  الهّشة  الفئات 
مستقبل مجربين عىل العيش املُهني عىل الصدقات والهبات واملنح بدل 

العمل واإلنتاج والعيش الكريم.
العاّمل  من  كثرية  فئات  عىل  املسلّط  الظلم  عمق  األزمة  كشفت  كام 
للحامية  وبغياب  هزيلة  بأجور  القبول  عىل  أجربوا  ممن  واملوظَّفني 
االجتامعية وبعقود عمل وأشكال انتداب مهينة ال تضمن الحّد األدىن 
من العيش فضال عن الكرامة وهم من املتعاقدين يف عديد القطاعات 
العمومية وعاّمل الحظائر واألساتذة واملعلّمني النّواب يف إطار أشكال 
أن  بتاتا  مقبوال  يعد  مل  كام  له،  حّد  وضع  وجب  الذي  الهّش  العمل 
تظّل أجور عرشات اآلالف من العاّمل أقّل من األجر األدىن وأن تستمّر 
معاناة عرشات اآلالف من املتقاعدين ممن حرموا من حقوقهم وحازوا 

بعد سنني من البذل والعمل عىل جرايات أقل بكثري حتّى من جراية 
الشيخوخة رغم االتفاق مع الحكومة السابقة عىل تسويتها، لن نقبل 
أن مُتتهن كرامة العاّمل وتُنتهك حقوقهم يف دولة دستورها يفرض احرتام 

كرامة اإلنسان ويضمن نفاذ القانون وسيادته.

بنات وأبناء االتحاد،
حراير وأحرار تونس،

بعض  ومؤاخذة  واملواطنة،االنتقاد  الحرية  نطاق  ويف  اليوم،  املهم  من 
التجاذبات والشّد  القرارات واإلجراءات، عىل أالّ يؤّدي ذلك إىل عودة 
إىل الوراء، لكن األهّم من ذلك أن نواجه العدّو املشرتك موّحدين عىل 
أهداف وطنية واجتامعية واضحة فال خالص من هذا إالّ بالعلم والوعي 

والتضامن والتعلّم من الدروس. 
الصّف  لوحدة  االنتصار  الداهم،  الوباء  هذا  ملواجهة  مقاربتنا  هذه 
اللقاح  انتظار  يف  وانتشاره  فعاليّته  من  للتقليص  والتكافل  والتضامن 

الالزم للقضاء عليه.
ومنذ  للشغل،  التونيس  العام  االتّحاد  يف  َسعينا  املقاربة  هذه  ووفق 
القرار  بأصحاب  بياناتنا وترصيحاتنا ولقاءاتنا  الوباء، عرب  انتشار  بداية 
االسترشافية، كام حرصنا من  والتصّورات  البّناءة  املقرتحات  تقديم  إىل 
خالل هياكلنا الوطنية والقطاعية والجهوية، إىل معاضدة جهود اللّجان 
العاملية  قواعدنا  ودعونا  الجائحة  هذه  مواجهة  يف  واملدنية  الرسمية 
هياكل  تصدره  مبا  والتقيّد  االلتزام  إىل  والتونسيني  التونسيات  وعموم 

الصحة العمومية من قرارات مبا فيها احرتام الحجر الصحّي العام.
وكام شارك االتّحاد يف مختلف معارك الشعب التونيس ضّد االستعامر 
املخاطر،  من  رضوب  به  وحّفت  والتسلّط،  والتخلّف  الحيف  وضّد 
هذه  وجه  يف  فصمد  وخارجية،  داخلية  كثرية،  أزمات  به  وعصفت 
املحن جميعها ومل يَْنَخِذل، فإنّه اليوم، وهو يقف إىل جانب التونسيات 
بكّل  يهيب  كورونا،  جائحة  ملقاومة  وكفاءاته  بإمكانياته  والتونسيني 
وطنية  ومنظاّمت  وأحزاب  عمومية  سلط  من  بالدنا  يف  املتدّخلني 
ومكّونات املجتمع املدين وجميع املواطنات واملواطنني لرتك حساباتهم 
الوقت  ويف  املشرتك  الوبايئ  العدّو  مواجهة  ومواصلة  جانبا  الفئوية 
نفسه مجابهة املستفيدين من هذه األزمة من املحتِكرين وتّجار املوت 

وأثرياء األزمات املتنّفذين.

حماة االتحاد، بناة الوطن،
الترصيحات االستفزازية  أنفسنا االستامع إىل بعض  يُثرينا ويَحّز يف  كم 
الصادرة عن بعض من أصحاب املؤّسسات الخاّصة الصحية والصناعية 
تجاه موظّفينا وعامالتنا وعاّملنا. وهي ترصيحات، وإن كانت ال تستحّق 
وعدم  أنانيّتهم  يف  هؤالء  إفراط  عن  تنّم  الظروف،  هذه  مثل  يف  الرّد 
وعيهم مبقتضيات املصلحة العاّمة وضعف تقديرهم لدقّة املرحلة التي 

متّر بها بالدنا، بل وتنّكرهم لواجب التضامن والتآزر.
وكم يقلقنا ويزيد من ريبتنا االستامع إىل هذه املساومات واملزايدات 
الخاص  القطاع  عاّمل  أنصف  الذي   2020 أفريل   14 اتفاق  بشأن 
تتويجا  وكان  إليها  باالنتامء  وأشعرهم  مؤّسساتهم  يف  الثقة  وأعطاهم 
وضع  ألجل  الخاص  القطاع  يف  الوضع  مبتابعة  الخاّصة  اللّجنة  لعمل 
مقاييس لدعم املؤّسسات التي متّر بصعوبات وضامن أجور عاّملها. وإذ 
األسفار  ووكاالت  السياحة  اتفاقي  وكذلك  الشجاع  االتفاق  هذا  نثّمن 
لضامن أجور العاّمل، فإنّنا نؤكّد عىل وجوب احرتام االتفاقيات بالحرص 

عىل تطبيقها احرتاما للحوار االجتامعي وضامنا الستقرار البالد.
كْم يكفينا من صرٍب وضبٍط للنفس ونحن نرُصد االنتهاكات ضّد العاّمل 
يف هذا الظرف العصيب من تنّكر لالتفاقات وحرمان من األجر وطرد 
تعّسفي ودفع متهّور وغري قانوين الستئناف األنشطة غري الحياتية دون 
توفري أدىن الوقاية والسالمة آلالف العامالت والعاّمل الخاضعني لتهديد 

غرة ماي:
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علينا  يحتّم  ما  وهو  الحياة.  يف  للحّق  مراعاة  دون  العلم  أرباب  بعض 
ونحّمل  االنتهاكات  هذه  مثل  اليوم  بعد  نقبل  لن  أنّنا  التذكري  قطعا 

الجميع مسؤوليتهم الدستورية والقانونية والسياسية للتصّدي لها.

رفيقاتِ دربنا، رفاَقنا،
صديقاتِنا، أصدقاَءنا،

هذا  يف  الوطني  الواجب  من  التملّص  إىل  البعض  دعوات  تستفزّنا  كم 
الظرف الدقيق هذا البعض ممن انتفعوا طويال بامتيازات الدولة ودعم 
املجموعة الوطنية ولكّنهم عند الشدائد تنّكروا للوطن وللّشعب وغلّبوا 
كّل  التضحيات  تقاسم  يقتيض  الظرف  أّن  والحال  الخاّصة  مصالحهم 
حسب إمكانياته، يف الوقت الذي مل يتوان فيه العاّمل عن التضحية وبال 

حساب، وقد وجب عىل الجميع التنافس يف ذلك للخروج من األزمة.
الداعني  أّول  بني  من  للشغل  التونيس  العام  االتّحاد  كان  فقد  ولذلك 
لجنة  يف  ممثّلة  اليوم  واملنظّمة   1818 صندوق  باستحداث  واملرّحبني 
أساسا  الصندوق وأوجه رصفها وتوجيهها  للنظر يف موارد  فيه  الترصّف 
إىل إسناد جهود مجابهة الوباء ودعم املستشفيات العمومية يف انتظار 
دوره  العمومي  املستشفى  إىل  يعيد  الصّحية  ملنظومتنا  عاجل  إصالح 
وأَلََقه. وبادرنا كالعادة بالتربّع من ميزانية االتحاد لهذا الصندوق واتخذنا 
يوم عمل  بأجرة  العام  بالتربّع  األُجراء  مكان سائر  بااللتزام  قرارا صعبا 
ودعونا جميع هياكلنا إىل بذل املزيد من الجهد عرب مبادرات ميدانية 
ملعاضدة جهود اللّجان الجهوية الرسمية واملدنية يف مجابهة الوباء سواء 
واإلعانات  التربعات  جمع  حمالت  يف  باملشاركة  أو  والتوعية  بالتأطري 
مرحلية  وبرامج  عاجلة  حلول  انتظار  يف  واملعوزين  املحتاجني  لفائدة 
العمل  العاطلني عن  الشغل آلالف  مواطن  لتوفري  وسياسات مستدامة 

وتأمني حياتهم وحياة عائالتهم.
مل يعد مبستطاع األُجراء أن يضّحوا أكرث ماّم ضّحوا خاّصة يف ظّل الغالء 
التدابري  اتخاذ  إىل  الحكومة  ندعو  ولهذا  الجبايئ،  والتهرّب  واالحتكار 
من  االستثنائية  التضامنية  املساهمة  اقتطاع  لوقف  والفّنية  القانونية 
عىل  عبءا  صارت  حتّى  دورها  أّدت  فقد  واملوظّفني  العاّمل  أجور 
األُجراء، ولكن تؤسفنا يف نفس الوقت الوضعية الكارثية التي أصبحت 
الجبائية  لواجباتها  املحرتمة  منها  وخاّصة  االقتصادية  مؤّسساتنا  عليها 
من  ترّضرت  التي  والصغرى  املتوّسطة  املؤّسسات  وكذلك  واملجتمعية 
األزمة مبا قد يفيض إىل اندثار كثري منها وهو ما يعني إفالس أصحابها 
أساسا  اقتصاده  يقوم  بلد  الشغل يف  وفقدان مئات اآلالف من مواطن 
وضعية  عىل  كثريا  قلقون  نحن  كام  املؤّسسات.  من  النوع  هذا  عىل 
العام  الحجر  عليهم  فرض  الذين  الحرّة  واملهن  الصنائع  أصحاب  آالف 
التوقّف عن أنشطتهم وهي مصدر عيشهم الوحيد، ونعتقد أّن الحكومة 
ملزمة باتخاذ مزيد اإلجراءات الداعمة لهم يف كنف الشفافية واإلنصاف 

وبالضامنات الالزمة.
السيادة  عن  الدفاع  حول  مقاربتنا  أّن  فخورون  نحن  الصدد  هذا  ويف 
اإلنتاج  عىل  يقوم  متني  اقتصاد  بناء  وأّن  صّحتها  أثبتت  قد  الوطنيّة 
السياسية وخلُص  واالبتكار واالخرتاع هو أمر ممكن لو توفّرت اإلرادة 
ابتدعه  مبا  الصدد  فخورون يف هذا  وإنّنا  الوطن،  إىل  باالنتامء  الشعور 
شبابنا ونخبتنا من ابتكارات تقنية وفنية، قد تبدو للبعض بسيطة، ولكّنها 
يف عمقها االسرتاتيجي تؤكّد قدرتنا عىل توفري احتياجاتنا التقنية وبوفرة 

بالتعويل عىل قدراتنا الّذاتية، كام نثّمن يف هذا الصدد أيضا ما اتّخذ من 
قرارات سياسية سيادية بوقف التوريد العشوايئ ومنع السلع الزائدة عن 
احتياجاتنا وتشجيع اإلنتاج الداخيل وخاصة يف املجال الفالحي والغذايئ 
من أجل الوصول إىل تحقيق اكتفائنا الذايت. ونأمل أن تواصل الحكومة 
يف هذا املسار مع مراجعة العديد من االتفاقيات التجارية الثنائية، ويف 
الدوائر  منها مع  الديون وخاّصة  النظر يف مسألة  إعامل  نفسه  الوقت 
املانحة الكربى، وإيجاد صيغ علمية ناجعة للترصّف فيها، مبا ميّكن من 
تحقيق التوازنات املالية والتجارية، ويفرض نسقا اقتصاديا أكرث متاسكا 

واندماجا ووفرة.

أيتها األخوات أيّا األخوة،
أصدقاءنا من المناضلين الوطنيين،

والرتبوية  والثقافية  القيمية  بُنانا  هشاشة  الجائحة  هذه  كشفت  لقد 
وضعف متاسكنا االجتامعّي حيث طفحت الغرائز البدائية عىل السطح 
ويف أبشع مظاهرها كالجهوية والعنرصية خاّصة ضّد املقيمني األفارقة 
وتزايد العنف ضّد النساء وتفاقم التنّكر لحقوق العاّمل واملستضعفني 
بقّوة  عادت  لكّنها  وانتهت،  َولَّْت  أنّها  ِخلَْنا  غرائز  وهي  واملحرومني. 
الغرائز  بعض  تأّصل  ومدى  الرتبوية  منظومتنا  تفّكك  مدى  إىل  لتنبّهنا 
كراهية  واسترشاء  األنانية  وتضّخم  العنف  كاستبطان  داخلنا  البدائية 
اآلخر واستعدائه. وهي أزمة تدفعنا من جديد إىل استعادة زمام املبادرة 
رؤية  وبناء  سنوات  منذ  فيه  انطلقنا  الذي  الرتبوي  اإلصالح  الستكامل 
حّسه  وتعّمق  تربته  يف  وتجّذره  فينا  اإلنساين  ترّمم  اسرتاتيجية  ثقافية 

النقدي وتفتح آفاقه املستقبلية عىل عامل أجمل وأرحب.
بنا من  يرتبّص  تام مبا  للشغل عىل وعي  التونيس  العام  االتّحاد  إنّنا يف 
بال  أظهر  قد  اليوم  العامل  يف  عّم  الذي  فالوباء  تحديات.  ومن  مخاطر 
العامل مقدم عىل تحّوالت عميقة وبخطى عمالقة خاّصة يف  أّن  منازع 
جديدة  أنشطة  وتظهر  تقليدية  أنشطة  لتندثر  العمل  مستقبل  مجال 
وهو  بعد،  عن  والنشاط  الرقمية  واألدوات  االفرتايض  العامل  فيها  يسود 
ما يطرح علينا يف تونس ويف الحركة النقابية العاملية، االستعداد خاّصة 

للتوقّي من انعكاساته االجتامعية والحقوقية. 
لذلك نقول: حذار من االستهانة بتضحيات شعبنا وعطائه..

الشعبية  إجراءات  لتمرير  الوبائية  األزمة  ظروف  استغالل  من  حذار 
أجياله  ومستقبل  وعَملٍه  الشعب  قُوت  حّق  يف  جائرة  قرارات  وفرض 

وتحميله تبعات خيارات فاشلة ال يد له فيها..
يتّم  غنيمة  إىل  البالد  لتحويل  االستثنايئ  الوضع  توظيف  من  حذار 
التمكني  سياسة  وإعادة  الكفاءات  وتدمري  الدولة  تفكيك  خاللها  من 

والوالءات..
حذار من االرتباك يف مقاومة الفساد.. حذار من املغامرة ومن االرتجال، 
وحذار من االنسياق وراء ضغط الجشعني وسامرسة املوت مّمن يسبّقون 

األرباح عىل األرواح.
العادي  النشاط  استعادة  وإىل  العمل  إىل  العودة  إىل  يتطلّع  جميُعنا 
ملؤّسساتنا لكّننا نحّذر من أن يكون قرار رفع الحجر العام خاضعا ألّي 
ضغوط كانت ونشّدد عىل أن يكون نابعا فقط عن رأي الهياكل الصحية 
املختّصة يف البالد وأن يُرفق بإجراءات واضحة ومتويالت كافية ورشوط 
توفري  عرب  سالمتهم  وتأمني  والعاّمل  العامالت  حامية  مجال  يف  ملزمة 

كّل مستلزمات الوقاية والتعقيم والنظافة والتباعد يف أماكن العمل مع 
املحافظة عىل مواطن الشغل.

تتّخذ  وأن  رصامة  أكرث  تبدو  أن  العمومية  السلطة  عىل  األثناء  يف 
املوت  وتّجار  املحتكرين  أيدي  عىل  للرضب  صارمة  وتدابري  إجراءات 
وأثرياء األزمات واملتهّربني من الواجب الجبايئ واالجتامعي مهام كانت 
صفاتهم السياسية واالجتامعية وأن تحرص عىل تأمني التموين الرضوري 
للمواطنني بانتظام يف كنف العدل والشفافية وأن تقف دون هوادة ضّد 
مكاسب  عىل  لاللتفاف  الحالية  الوبائية  األزمة  استغالل  محاوالت  كّل 
والحّريات  الحقوق  رضب  ومحاوالت  العمومية  واملؤّسسات  الشعب 

تحت أّي عنوان كان.
عرب  تفعل  وفيام  تقول  فيام  والشفافية  الوضوح  تلتزم  أن  عليها  كام 
الحرص عىل تزويد املواطنات واملواطنني باملعلومات الرسمية الصحيحة 
والدقيقة. هكذا نكون قد ساعدنا شعبنا ومجتمعنا عىل مجابهة الخوف 
وَنَّيَْنا لديه املناعة ملقاومة الجوائح. ومن األكيد أّن الجائحة زائلة ويجب 
االستعداد، مثلام قلنا، إىل ما بعدها لفض العديد من املشاكل العالقة 
اجتامعية  مقاربة  وفق  الكربى  وامللّفات  والربامج  السياسات  وضبط 

متأّصلة تهدف إىل تحقيق أكرث ما ميكن من العدالة االجتامعية.

أيّتها األخوات واألخوة،
رفاق دربنا،

الشّك يف أّن وقع األزمة الوبائية العاملية سيكون أكرب وأخطر عىل إخواننا يف 
البلدان العربية التي تعيش حروبا طاحنة وترزح تحت احتالل بغيض يف 
ليبيا وسوريا واليمن والعراق وخاّصة يف فلسطني حيث اجتمع عىل أهلنا 
يف هذه البلدان الشقيقة التطاحُن والتدمرُي والتدّخُل األجنبي واالحتالُل 
الصهيوين العنرصي، والشّك يف أّن الدعوات العاملية لوقف االقتتال وإنهاء 
الحروب والقضاء عىل كّل أشكال التمييز واالحتالل هي دعوات ملّحة 
إنساين كوين،  لتتحّول إىل وعي  الكورونا  أزمة  أن تفرضها ظروف  نرجو 
الضغط  نتواىن عىل مواصلة  للشغل لن  التونيس  العام  االتحاد  وإنّنا يف 
يف هذا اتجاه وسيكون صوتُنا مدّويا يف كل املحافل الدولية، مع رفاقنا 
واالستعامر  الحروب  إنهاء  فرض  أجل  من  العاملية،  النقابية  الحركة  يف 
اسرتجاع  أجل  ومن  مصريها  تقرير  يف  الشعوب  حّق  احرتام  أجل  ومن 
وعاصمتها  املستقلّة  دولته  وبناء  عنه  املعاناة  ورفع  الفلسطيني  الحق 
مع  اإلنساين  تضامننا  عن  نعرّب  املناسبة  بنفس  وإنّنا  الرشيف.  القدس 
كّل الشعوب املترّضرة بوباء الكورونا وندين سياسات التهّور واملغامرة 
التي اتبعتها بعض الدول يف حّق شعوبها مبا أظهرته من تراخ واستهتار 

وحسابات يف مجابهة هذا الوباء العاملي.
عاشت وحدة العاّمل والشعوب

عاش االتحاد العام التونسي للشّغل
عاشت تونس

المجد والخلود للشّهداء
العزّة للوطن والسيادة للشّعب

كلمة األخ نور الدين الطبوبي
األمين العام لالتحاد العام التونسي للشغل بمناسبة عيد 
العمّال العالمي
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حرصا من االتحاد العام التونيس للشغل عىل لعب دوره الوطني واالنحياز 
لشعبه، وأمام تفاقم حّدة وباء كورونا وانتشاره ماّم عطّل أغلب املرافق 
العمومية والخاّصة ومنها قطاع الرتبية والتعليم، وما مثّلته الجائحة من 
اجتمعت  املجتمع.  أوساط  كافّة  عىل  بالغا  تأثريا  أثّرت  سلبية  تداعيات 
نقابات الرتبية والتعليم بقاعة احمد التلييل باملقّر املركزي لالتحاد اليوم 
املساعد  العام  األمني  منعم عمرية  األخ  بإرشاف  أفريل 2020   27 اإلثنني 
املسؤول عن الوظيفة العمومية وحضور األخ حفيظ حفيظ األمني العام 

املساعد املسؤول عن الشؤون القانونية.
وبعد تدارس مخرجات جلستْي العمل بني الوزارة ومختلف نقابات الرتبية 
وذلك يوم 23 أفريل 2020 أكّد املجلس رضورة تثبيت بروتوكول صحي 
صارم يضع كافة رشوط السالمة املستوجبة ويحدد آليات مراقبة تطبيقها 
تربوية...  تقتضيه خصوصية كل جهة ومعتمدية ومؤّسسة  وتعديلها مبا 
بروتوكول ينبغي أن يشمل كّل جوانب السالمة )نقل وتعقيم وتخفيف 
التزام  لألقسام وإعفاء لكّل من يعاين من مرض مزمن...( وسيبقى مدى 
والشؤون  والنقل  والصحة  )الرتبية  املعنية  الوزارات  ورائها  ومن  الوزارة 
املحلية واألمن والجيش ووزارة املالية( بتوفري مستلزمات هذا الربوتوكول 

رشطا أساسيّا لاللتزام بالتواريخ املقرتحة.
إىل ذلك يهّم مجلس قطاعات الرتبية إعالم الرأي العام النقايب والوطني 

مبا ييل:
دور  تأكيد  عىل  حرصا  الوطنية  االمتحانات  كافّة  إنجاز  تأمني  أهمية   •
منظومة التعلّم والتقييم والتوجيه يف بناء مسارات التعلّم وذلك باعتامد 
ما تّم تحصيله من كفايات مستوجبة للنجاح ستحّددها اللجان املختّصة 

ما  وهو  الرضورية  التعديالت  وإدخال  الوطنية  االمتحانات  بإعداد 
سيستغرق وقتا إضافيّا وإمكانيات برشية وماديّة مكلفة مع مراعاة أنساق 
التعليم بني مختلف املستويات واملؤّسسات الرتبوية فيام تعلّق مبناظريت 
السادسة والتاسعة أسايس واستكامل الربنامج وإنجاز االمتحانات بالنسبة 

إىل البكالوريا بجميع شعبها.
• تظّل هذه املهّمة آنفة الذكر مرشوطة برضورة توفري كّل الضامنات التاّمة 
لتحقيق صّحة وسالمة كافّة املعنيني باالمتحانات الوطنية وفق بروتوكول 
دقيق وواضح تسهر عىل تطبيقه ومتابعته لجان )وطنية، جهوية ومحلية( 

مشرتكة بني هياكل الوزارة ومختلف نقابات الرتبية.
• تحديد املوعد النهايئ للعودة املدرسية القادمة 2020/2021 بناًء عىل 
الوضع  تطّور  الرتبية حسب  نقابات  الوزارة ومختلف  بني  تقييم مشرتك 
الصّحي بالبالد، ويُؤكّد يف هذا الصدد رضورة االخذ بعني االعتبار النقص 

رؤية  إعداد  يقتيض  ماّم  ألبنائنا  واملعريف  العلمي  التحصيل  يف  الحاصل 
مشرتكة وشاملة لتداركه خالل السنة الدراسية القادمة.

وإذ يحيّي مجلس القطاعات كافّة العاملني بقطاع الرتبية، فإنّه يؤكّد أّن 
نجاح هذه املهّمة يستدعي تضافر جهود كافّة األطراف املتدّخلة ملرافقة 
أبنائنا واإلحاطة بهم، كام يُؤكّد أّن األزمة الحالية كشفت مدى التخريب 
العودة  يستوجب  ماّم  والصّحة  كالتعليم  اسرتاتيجية  لقطاعات  املمنهج 
الرسيعة إىل استكامل مسار اإلصالح الرتبوي عىل قاعدة علمية تطّور أداء 

املدرسة العمومية يك تستجيب ألهدافنا الوطنية.

األمني العام املساعد األمني العام املساعد  
املسؤول عن الشؤون القانونية املسؤول عن الوظيفة العمومية 
حفيظ حفيظ منعم عمرية      

1 ماي عيد العمال العالمي:

موعد لتأكيد الحق النقابي 
واالحتجاج العمالي

يوافق 1 ماي من كل سنة عيد العامل أو ما يطلق عليه عيد الشغل وهو احتفال سنوي يف عدد كبري من دول 
العامل تكرمياً وعرفاناً لجهود العامل وتضحياتهم وقد عرف هذا العيد يف القرن التاسع عرش يف أمريكا وكندا 
وأسرتاليا، وقبل اإلعالن عنه يف هذه الدول كانت مدينة شيكاغو األمركية تخوض نزاعات ونضاالت مريرة من 
لتنتقل هذه  أفريل من عام 1856م  التحركات يف أسرتاليا يوم 21  تقليل ساعات عملهم يف وقد بدأت  أجل 
الواليات املتحدة األمريكية حني طالب عامل وعامالت والية شيكاغو وخصوصا  االحتجاجات بعد سنتني إىل 
من قطاع النسيج بتقليل عدد ساعات عملهم اليومي إىل مثاين ساعات يف عام، ثمَّ طالب عامل والية كاليفورنيا 

باملطالب نفسها.
وبعد عرشين سنة تّم خالل اجتامع نقايب بأمريكا احديد موعد غرة ماي 1886 للبدء بالعمل بنظام العمل 
8 ساعات فقط وقد انطلقت نقابات العامل األمريكية يف االستعداد لتنظيم إرضاب عام دعام لتحديد ساعات 
العمل وقد شهد اإلرضاب العام مسريات عاملية حاشدة شارك فيها آالف العامل وكان الشعار الذي توحد خلفه 
جميع العامل األمريكيني يف ذلك اليوم هو »8 ساعات يف اليوم دون اقتطاع لألجور وقد بلغت التقديرات ألعداد 
العامل املشاركني يف املسريات واإلرضاب العام بني 300 و500 ألف عامل، من بينهم ما بني 30 و40 ألف عامل 
من والية شيكاغو وحدها وبعد يومني التقى العامل املرضبون يف شيكاغو واملمنوعون من دخول املصنع منذ 
شهرين وتشغيل العامل الذين رفضوا اإلرضاب بالعمل بصورة طبيعية ويف عشية ذات اليوم حصلت مناوشات 
بني العامل املرضبني وغري املرضبني لتتدخل الرشطة وتطلق النار عىل العامل املرضبني مام أدى إىل مقتل ستة 

عامل.
ومنذ هذا التاريخ أصبح يوم غرة ماي عيدا لكافة عامل العامل مع الدعوة إىل جعله يوم عطلة رسمية يجتمع 
فيه العاملون لالحتجاج ورفع عديد املطالب وتوجيه رسائل الحركة العاملة لبقية األطراف وللسلطة الحاكمة 
واكتسب هذا اليوم رمزية مهّمة من خالل عديد التظاهرات االجتامعية والتحركات التي انتظمت مبناسبته. 
ويف تونس ارتبط تاريخ غرة ماي بالتجمعات الضخمة بالبطحاء ورفع الشعارات والخروج يف مسريات وحدوث 
عديد املصادمات مع األمن الذي كان يقمع املسريات ويرتصد رافعي الشعارات وكان دوما خطاب غرة ماي 
مرجعيا بالنسبة إىل املنظمة النقابية أوال من خالل اإلعالن عن عديد اإلجراءات التي تخّص العامل من بينها 
املطالب  للبالد وبشأن  العام  الوضع  الزيادات يف األجور وتقديم مقرتحاته ومواقفه بشأن  االتحاد عن  إعالن 
العاملية العالقة. ولن يتسنى هذا العام توافد النقابيني عىل بطحاء محمد عيل بالنظر إىل الظروف االستثنائية 
املهّم  املوعد  لهذا  لغرة ماي 2020 جاهزة  العام  األمني  البالد جراء وباء كورونا وستكون كلمة  التي تعيشها 

والحساس وستبّث عرب »اليوتويب«.
* نرص الدين سايس  

بيان مجلس قطاعات التربية

»أحبّك يا شعب«

للمعّدات  الوكيل  مجمع  وأعوان  أشهر  ثالثة  مرت 
وشبهات  أجور،  بال  بالعاصمة  اإلعالمية  والتجهيزات 
الوطني  بالصندوق  عالقة  يف  تحيل  ضحايا  كونهم 
التأكيدات  بعض  هناك  أن  كام  االجتامعي،  للضامن 
كون تفقدية الشغل بالحي الريايض باملنزه متورطة يف 

غّض النظر عن التجاوزات، وفقا ملصادرنا.
صاحب هذا املجمع ترشح يف االنتخابات الترشيعية 
يف  مطوال  وتحدث  الدوائر  احدى  عن  السابقة 
»حبه«  وعن  و»املهمشني«  »الزواولة«  عن  خطاباته 
الشديد للعامل إىل درجة انه تحصل عىل عدد ال بأس 

به من االصوات.
مصادرنا اكدت ان هناك شبهة تالعب مبعرّف الرشكة 
للضامن االجتامعي، أي ان االدارة تقوم يف كل مناسبة 
بالترصيح لدى الصندوق الوطني للضامن االجتامعي 
مبّعرف معنّي أي كل مناسبة باسم رشكة معينة، كام 
الرابعة  الثالثية  االجتامعي يف  الضامن  يتّم خالص  مل 

لسنة 2019.
ومل يحصل االعوان عىل مستحقاتهم املالية من منحة 
الشهر الثالث عرش لسنة 2019 ونصف املنحة نفسها 

بعنوان 2018.
االعوان اتصلوا بتفقدية الشغل بالحي األوملبي التي 
ان  إال بعد  املدة، ومل تتحرك  تلك  كانت غائبة طول 
حصلت عىل رقم هاتف »العرف« الذي قال إن الرشكة 
وضعيتها االقتصادية صعبة ووعد برصف املستحقات 

قريبا، فاستمعت اليه ومرت اىل حال سبيلها دون ان 
تخوض أو تبذل قليال من الجهد للتحقيق يف مسألة 

معرّف الضامن االجتامعي...
وحسب  فيفري،  شهر  أجر  تنزيل  تم  ايام   3 ومنذ 
أخرى  رشكة  باسم  االجور  تنزيل  تم  فقد  مصادرنا، 
وليس باسم الرشكة التي من القانوين ان يتنزل االجر 
باسمها، يف استمرار لعملية التالعب التي يرّص عليها 
العرف، وكالعادة بال شهادات خالص التي يرّص ايضا 

عىل عدم تسليمها لالعوان...
يُشار اىل ان رب العمل قام بنقلة عدد من املديرين 
االوضاع  تدهور  يف  سببا  كانوا  يبدو،  ما  عىل  الذين، 
االعوان  عكس  للمجمع  تابعة  اخرى  رشكات  اىل 
ظروفا  يواجهون  الذين  البيع  نقاط  يف  املوجودين 

مهنية ومادية صعبة...
وضعية اعوان هذا املجمع تتطلب تدخال عاجال من 
لتفقد  العامة  الهيئة  رأسها  وعىل  املعنية  الجهات 
يف  األمور  وضع  أجل  من  العمل  ونزاعات  الشغل 

نصابها وإرجاع الحقوق ألصحابها.
أمام  األمّرين  يعانون  الذين  الحقوق  هذه  أصحاب 
رغم  واجتامعية  عائلية  التزامات  من  يواجهونه  ما 
ما قدموه من تفان يف عملهم ومجهود كبري لضامن 
غري  يلقوا  مل  لالسف  لكنهم  مؤسستهم،  دميومة 

الجحود...
* صربي الزغيدي

مجمع الوكيل للمعدّات والتجهيزات اإلعالمية بالعاصمة:

لألعوان،  مزرية  اجتماعية  أوضاع 
الريح  مهبّ  يف  مالية  مستحقات 

و»العرف« ال يأبه بالقانون
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العام  القطاع  يف  وخصوصا  تونس  يف  التنظيم  يعني  األحيان  غالب  يف 
التفويت أو مناولة بعض األنشطة وترشيك القطاع الخاص دون ضوابط 
أو رشوط عادلة ملقتضيات املنافسة النزيهة ومراعاة املصلحة العامة للبالد 
واإلقامات  للخدمات  الوطنية  الرشكة  عىل  ينسحب  األمر  هذا  والعباد، 
املؤسسة العمومية الساهرة منذ سنوات عىل تنظيم العمرة والحج والتي 
انبعثت أساسا لحفظ كرامة التونسيني يف أداء شعائرهم بكل سهولة ويرس 
الذي  النبيل  الهدف  هذا  بهم  تغرير  أو  استغالل  دون  مناسبة  وبتكلفة 
وبشهادة  متميز  بشكل  به  القيام  الرشكة ونجحت يف  انبعثت  أجله  من 
جميع األطراف الداخلية والخارجية يف حني فشل القطاع الخاص يف إنجاح 
للخدمات  الوطنية  الرشكة  نجاح  الحج.  بالك مبوسم  فام  العمرة  مناسك 
واإلقامات مل يرافقه دعم للمؤسسة وتطوير لها بل عىل العكس متاما عاد 
هذا النجاح بالوبال عىل الرشكة ألنه أثار األطامع من جديد لدخول القطاع 
الخاص عىل الخط وبكل ثقله إذ استطاع من خالل الضغوط التي مارسها 
عرب جامعة وكاالت األسفار من انتزاع نصف سوق العمرة واقتسامه مع 
الرشكة العمومية تحت يافطة الرشاكة مع القطاع العام وطبعا وكالعادة 
كان هذا الخيار مدخال لتحرير سوق العمرة بشكل كيل لتستأثر الوكاالت 
الخاصة بنصيب األسد من أعداد املعتمرين خصوصا أن السقف املعتمد 
العمومية بشكل كبري  مايل وليس عدديا فكان أن تراجع نصيب الرشكة 
مقابل تضاعف أعداد املعتمرين يف  القطاع الخاص ورغم تحرك النقابة 
األساسية للمؤسسة بدعم من الجامعة العامة للسياحة للمطالبة بالعدالة 
واإلنصاف يف إدارة ملف العمرة إال ان سلطة اإلرشاف خضعت لضغوطات 
القطاع الخاص وابقت عىل مبدإ التناصف من جهة تحديد سقف متساٍو 
للمعامالت وهو أمر يصعب التثبت فيه من خالل تعمد بعض الوكاالت 
تجاوز هذا السقف باعتامد أساليب ملتوية لتغنم أرباحا طائلة من وراء 
نصيبها مبامرسات وضغوط  العمومية  الرشكة  وتنتزع من  العمرة  تحرير 
ترتبص  كانت  التي  السياسية  السلطة  من  وبدعم  األطراف  عديد  من 
دون  فيه  واالستثامر  ناجحة  عمومية  مؤسسة  من  االمتياز  هذا  الفتكاك 
مراعاة للجانب الديني والشعائري النبيل ودون اهتامم بالدور التعدييل 

بتكلفة معقولة  للتونسيني  الخدمات  توفري هذه  للدولة ومسؤولياتها يف 
ويف ظروف محرتمة وذلك دون أن ننىس أن الدولة تبقى ويف كل بلدان 
العامل تقريبا هي املسؤول عن تنظيم الشعائر الدينية وضامن مامرساتها 
إذ ال ميكن من هذا املنطلق خْوصصة ديوان اإلفتاء أو املساجد أو الخطاب 
املؤسسات  ومسؤوليات   مهاّم  من  تكون  أن  يفرتض  كلها  فهي  الديني 
العمومية  نظرا إىل حساسية هذا الجانب وخطورة التفويت فيه الخواص.

خطر تحرير الحج عىل غرار العمرة
للنقابة األساسية للرشكة   العام  الكاتب  الجعايبي  يف لقاء مع األخ جامل 
الوطنية للخدمات واالقامات حول حقيقية تحرير الحج عىل غرار العمرة 
بأنه  أفاد  إذ  العمرة  الحج عىل غرار  تحرير  لنا وجود رغبة يف  أكد  وقد 
بتويل الوزير الحايل الذي كان سابقا رئيس جامعة وكاالت األسفار وكان 
األيام   هذه  املخاوف  تتزايد  العمرة  تحرير  عن  برشاسة  املدافعني  من 
الحايل  الوزير  نوايا  الصدد وحقيقة  برنامج وزارة اإلرشاف يف هذا  بشان 
يف استكامل ما انطلق فيه عرب تحرير العمرة ليحرر الحج ويفتح بالتايل 

التي  العمومية  املؤسسة  كليا عىل  ليجهز  الخاص  للقطاع  املجال مجددا 
عىل  وأثر  أنشطتها  من  قلص  مام  أوىل  خطوة  يف  العمرة  منها  انتزعت 
األسفار  وكاالت  من  مشرتكة  ضغوطا  تواجه  اليوم  هي  وها  معامالتها 
مجاال  ليصبح  للخواص  وإحالته  الحج  تنظيم  حرصية  الفتكاك  والوزارة 
لالستثامر املربح لبعض وكاالت األسفار املعروفة وإثقال كاهل التونسيني 
بتكاليف إضافية قد تناهز األربعني باملائة من الكلفة الحالية للحج ليفتح 
أداء شعائرهم  التونسيني يف  مجددا باب املضاربات واملزايدات  يف حق 
ومعتقداتهم.  مبشاعرهم  املتاجرة  عن  وبعيدا  استغالل  دون  الدينية 
وأضاف األخ الكاتب بأن الرغبة يف تحرير الحج قد يقيض عىل مستقبل 
عىل  ويقيض  البطالة  رصيف  عىل  عائلة   100 من  أكرث  ويحيل  املؤسسة 
الرشكة علام أن الرشكة إىل جانب سهرها عىل تنظيم موسم الحج فهي 
واملقرات  الرئاسية  قمرت  بجهة  التونسية  الدولة  ضيوف  إقامات  ترعى 
لهذه  سيادي  آخر  دور  وهذا  واملتابعة  بالصيانة  وتتعهدها  لها  التابعة 

املؤسسة العمومية املهّددة اليوم بجدية.  
* نرص الدين سايس

الشركة الوطنية للخدمات واإلقامات مهددة  

نوايا جادة يف تحرير الحج وخوصصة الشعائر الدينية 

تفتقت قريحة أرباب العمل هذه الفرتة سعيا منهم اىل االلتفاف عىل 

اتفاق 14 افريل املتعلق بخالص أجرة شهر افريل 2020.

اوجدت  بل  ذلك،  عن  تشّذ  مل  للصناعات  البوشاموي  رشكة  إدارة 

صيغة البتزاز عاملها والتحايل عىل أجورهم بل وتهديدهم ايضا بعدم 

متتيعهم بأي مليم يف شهر افريل 2020 إن مل يذعنوا لطلبها.

التزام اىل العامل، يلتزمون فيه  ادارة البوشاموي وجهت مطبوعات 

الشهر  منحة  تحصله عىل  واملتمثل يف  االدارة  مقرتح  باملوافقة عىل 

بطبيعة  اآلن  اىل  عليه  يحصلوا  مل  )الذي   2019 لسنة  عرش  الثالث 

يف  مني  رغبة  »وذلك  افريل،  شهر  أجرة  عن  بدال  وذلك  الحال(، 

التي  املساعدة عىل إنقاذ رشكتنا«، حسب ما تضمنته ورقة االلتزام 

أرفقناها باملقال.

التزام العامل »املوافقة عىل مقرتح االدارة واملتمثل يف  كام يتضمن 

متتد  لجدولة  وفقا  الرشكة  لفائدة   2020 افريل  شهر  أجرة  تقسيط 

حسب مدة عقد العمل عىل ان ال تتجاوز املدة القصوى ستة اشهر 

يقع تحديد تفاصيلها من ِقبَِل ادارة املوارد البرشية وذلك رغبة مني 

الراهن،  االقتصادي  والوضع  االزمة  تجاوز  عىل  الرشكة  مساعدة  يف 

ويعترب امضايئ اسفل هذا موافقة رصيحة من طريف«.

أجرته  يف  العامل  حق  وقضم  الكلمة،  معنى  بأتّم  لصوصية  يعني 

الشهرية التي ضمنها له اتفاق 14 افريل ...

ابتزاز وتهديد
املشكل أن االلتزام مل يقف عند هذا الحد، بل شاهدوا بأم اعينكم 

االبتزاز الذي متارسه مملكة بوشاموي.

عن  ميتنع  من  فيها  تهدد  مبالحظة  االلتزام  مطبوعة  االدارة  تنهي 

االمضاء بعدم متتيعه مبرتبه )هكذا !(، ذلك ان االدارة حددت »أجل 

لقبول  نهايئ  كأجل  املكتوب  هذا  تلقي  تاريخ  من  واحد  اسبوع 

الرفض  مبثابة  يُعّد  اآلجال  خارج  او  نهائيا  االجابة  وعدم  االجابات، 

الرشكة  أمام  عائقا  يكون  مام  ذكرها  اآلنف  للمقرتحات  الضمني 

لتسديد أجرة شهر افريل 2020«.

يعجز  أصال  االضامر،  سابقية  مع  ولصوصية  تهديد  تخويف،  ابتزاز، 

االنسان عن التعبري او وصف حيتان كبرية، مألت بطونها وخزائنها ومل 

تشبع، ومستمرة يف البحث فقط عن الربح والربح االقىص، ونزعت 

عليها  وتتكئ  الجائحة  مستغلة  االنسانية،  مقومات  كل  نفسها  عن 

لرسقة عرق العامل وجعلهم هم فقط من يتحمل التضحية.

أقول ولن أمر: اللهم ال تحاسبنا مبا فعل السفهاء منا...

* صربي الزغيدي 

ابتزاز في شركة بوشماوي للصناعات:

العامل الذي ال يقبل منحة الشهر الثالث عشر بدال عن مرتبه وتقسيط أجر أفريل فلن يحصل على اي مليم !
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بادرة إنسانية من بنك اإلسكان 
ونقابته األساسية لمواجهة الكورونا:

ذمة  على  فندقية  غرفة   200
التونسيني العالقني بفرنسا 

وضع بنك اإلسكان بالتعاون والرشاكة مع النقابة األساسية للبنك، التابعة لالتحاد 
العام التونيس للشغل، وحدتني فندقيتني تضامن حوايل 200 غرفة فردية مجهزة 
بكل املستلزمات لفائدة التونسيني العالقني يف فرنسا بسبب جائحة كورنا. وتأيت 
األساسية  والنقابة  اإلسكان  بنك  إدارة  بني  املشرتك  الجهد  إطار  يف  البادرة  هذه 
وتجسيدا للمناخ االجتامعي السليم القائم عىل الحوار والرشاكة. وقد ساهم يف 
إنجاح هذه البادرة القنصلية العامة بباريس التي سهلت إنجاز البادرة. وتجدر 
اإلشارة إىل ان الجوانب اللوجستية سيتم تنظيمها والتكفل بها من ِقبَِل منظامت 
املجتمع املدين التونسية بفرنسا. ومتثل هذه البادرة حركة نبيلة تؤكد مرة أخرى 
عىل أهمية القطاع العام واملؤسسات العمومية التونسية يف دعم الجهد الوطني 
خالل كل األزمات ولتؤكد مرة أيضا أن املؤسسات العمومية االقتصادية واملالية 
متثل مكسبا شعبيا ال يجب التفريط فيه خاصة أنه كان دامئا إىل جانب الشعب 

يف مختلف األزمات.
* السعيدي

األخ محمود عاشورهشام الربيعي  مدير عام  بنك اآلسكان

وموظفي  اعوان  استثناء  اىل  الزيتونة  مرصف  ادارة  عمدت 
واضح  تجاوز  يف  قروضهم  اقساط  سداد  تأجيل  من  املؤسسة 
التمويالت  بتأجيل سداد  املتعلق  لسنة 2020  للمنشور عدد 8 

ملدة 3 اشهر بداية من شهر افريل.
بضغوطات  حاليا  تقوم  املرصف  إدارة  أن  »الشعب«  وعلمت 
وهرسلة عىل املوظفني حتى يتنازلوا عن حقهم، بل إنها عمدت 

حتى اىل ابتزازهم مبسارهم املهني.
النقابة االساسية للمؤسسة سارعت بالتحرك، وأكدت يف بيان لها 
ومتمسكة  املنشور،  يشملهم  استثناء  دون  املوظفني  جميع  ان 
من  الثانية  الدرجة  من  أفرادا  ليسوا  ألنهم  باألجراء  بتمتيعهم 

الشعب التونيس وال نشازا يف القطاع.
بلغت حد  لضغوطات  تعرضهم  من  اشتكوا  املوظفني  من  عدد 
اضطر  وقد  االلكرتونية،  والرسائل  الهاتفية  باملكاملات  الهرسلة 

عدد من املوظفني إىل ذلك تحت التخويف والضغط.
بعني  األخذ  عدم  اىل  االساسية  النقابة  دعت  الصدد  هذا  ويف 
االعتبار باالتصاالت الهاتفية او الرسائل االلكرتونية التي مبوجبها 
أقساط  سداد  تأجيل  يف  حقهم  عن  املوظفني  من  عدد  تراجع 
قروضهم واالعتامد حرصيا عىل املطالب الواردة بتطبيقة التواصل 

افريل   14 تاريخ  اىل 
جسمت  والتي   2020
يف  املوظف  رغبة  فعال 

التأجيل بكل حرية.
بتمتيع  طالبت  كام 
الذين  املوظفني  جميع 
االجابة  لهم  يتسّن  مل 
بصفة  األقساط  بتأجيل 
نّص  ما  حسب  آلية 

عليه املنشور.
النقابة  عربت  ذلك،  اىل 
الحتساب  رفضها  عن 
من  الصحي  الحجر 
العطل السنوية خالصة 

االجر الذي يخالف قرار الحكومة.
العام للنقابة  الياس ابراهم الكاتب  عن هذه االجواء، عرّب االخ 
االساسية يف ترصيح لـ»الشعب« عن اسفه ملا وصل اليه املناخ 
غري  املامرسات  بسبب  واحتقان  توتر  من  البنك  يف  االجتامعي 

املسؤولة للجانب االداري.
وأكد انه بقدر متسك الطرف النقايب بالحوار املسؤول والجاد بقدر 
استعداده لخوض كل النضاالت القانونية واملتاحة بالتنسيق مع 
الجامعة العامة للبنوك واملؤسسات املالية ومع املركزية النقابية.
* صربي الزغيدي

يحدث في مصرف الزيتونة:

هرسلة وضغوطات على املوظفني حتى يتنازلوا عن حقهم 
يف تأجيل سداد أقساط قروضهم 
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للمرّة الثانية يف ظرف أسبوعني، يتقّدم رئيس الحكومة بحوار 
»لييّل« موّجه إىل الشعب..

الوضع،  التونسيّني حول حقيقة  يف ظاهره خطاب ملصارحة 
ويف العمق واألصل، هو أيضا خطاب طغى عليه شعور الرّضا 
الحكومي  الفريق  لهذا  »اإلنجازات«  ولتعداد  الّذات  عن 

واستعراض »البطوالت«.
وذوو  )املعوزون  االجتامعيّة  الفئات  البعض  أّن  صحيح 
بضعة  نالت  الفنية(  البطالة  تشملهم  املحدود ومن  الّدخل 
تغني  ال  منحة  )وهي  اجتامعيّة  مساعدات  يف شكل  دنانري 
وال تسمن من جوع يف ظّل ارتفاع األسعار وتدهور املقدرة 
إن  نحكم  أساسه  عىل  فاصل،  معيار  لدينا  ولكن  الرشائيّة(، 
الجاّدة والقول  كنتم فعال مع الشعب يف محنته أم جانبتم 
الفاصل هو: ماذا قّدمتم ملليون  الحّد  املعيار/  الرّشيد: هذا 
أصحاب  أوضاع  اطاّلعكم عىل  مدى  ما  العمل؟  عن  معطّل 
صحيح  الجائحة؟  هذه  يف  العمل  عن  املعطّلني  الشهادات 
أنّنا يف مواجهة وباء عاملي، ولكن أمل تشعروا بالحرج وأنتم 
مرّات،  أكرث من عرش  »نحن يف حرب«  تكّررون يف حواركم 
والحال أن الحرب الحقيقيّة هي ضّد الفقر والبطالة؟ الحرب 
تتطلّب قرارات شجاعة وجريئة واستثنائيّة، ماذا قّدمتم من 

األّول  خطابكم  إثر  تقّدمنا  الحكومة،  رئيس  السيّد  ذلك؟ 
وبالّنظر  العمل،  عن  للمعطلني  الّنظر  بلفت  أسبوعني  منذ 
إىل الوضع الّدقيق الذي متّر به بالدنا كام سائر بلدان العامل 
الجميع  وطالبنا  بل  الجميع،  عىل  الصحي  الحجر  فُرِض  إذ 
تستوجب  الظرفية  هذه  مثل  إّن  قلنا  به،  االلتزام  برضورة 
الحّد األدىن للمعطلني وهي منحة بطالة.. وهذا ليس باليّشء 
الكبري، حتّى أن هذه املنحة متنح يف عديد الّدول يف ظروف 
إىل حني حصوله عىل شغل الئق  املعطّل  بها  يتمتع  عاديّة، 
االجتامعيّة  التجارب  عديد  تسّميه  وهذا  كرامته،  يحفظ 
»عائد مواطنة«.. وقد لقي هذا الطّلب استحسانا من قسم 
العام. فهل هناك غشاوة عىل أسامعكم، أم  الّرأي  كبري من 

»استكرثتم« عىل املعطّلني حتى هذه املنحة؟
السيّد رئيس الحكومة، كنتم يف خطابكم عىل غاية من الهدوء، 
رمّبا من حسن حظّك أْن ال مشاكسات يف أسئلة محاوريك، 
املوقّرة واالبتسامة  إنجازات حكومتكم  وقد كنت تستعرض 
تعلو املحيّا... ملاذا سقط هذا الهدوء عندما ُسِئلتم عن شبهة 
فساد يف »صفقة الكاممات« التي اعتربها كل املتابعون أنّها 
بل  فيها،  املتورّطني  ومحاسبة  تحقيقا  وتستوجب  فضيحة 
أجبتم وبانفعال يف غري محلّه: »احنا يف حالة حرب باش نبقوا 

نتبعوا يف الحكايات الفارغة«؟
فهمنا يف ثنايا خطابكم، أن هذا الوقت هو للتضامن )نعم، 
لقد رأينا املجتمع املدين واملواطنني ينظّمون حمالت املساعدة 
التشغيليّة  املؤسسات  اصحاب  يعربد  بينام  والتضامن، 
ماليك  ورأينا  لإلنتاج،  العودة  أجل  من  العامل  ويبتزّون 
باألموال:  األرواح  يقايضون  أنّهم  كيف  الخاصة  املصحات 
إيواء مريض بالكورونا يتطلّب دفع بني 10 و20 ألف دينار... 

هكذا هو التضامن(.
قلتم إّن املرحلة القادمة ستكون فرتة تضحية، )إيه صحيح، 
مل  ملاذا  الحربة..  رأس  دوما  وهم  يضّحي،  من  رأينا  وقد 
تُِجب عن مسألة التهرّب الرضيبي، أولئك الذين يف عهدتهم 

وبذّمتهم آالف املليارات من أموال الّدولة التونسيّة؟(
قبلها  ماّم  أصعب  ستكون  كورونا  بعد  ما  القادمة،  املرحلة 
أو أثناءها، وستكون مرحلة تحّمل املسؤوليات.. واألكيد أّن 
مل  العمل،  عن  املعطلني  وخاصة  واملهّمشة،  املفّقرة  الفئات 

يعد لديهم ما يخرسون وال مبا يضّحون به..

* رشيف خرايفي
أمني عام اتحاد أصحاب الشهادات املعطلني عن العمل

أصدرت املنظمة الدولية للرشاكة حول امليزانية البارحة النتائج 
الخاصة بتصنيف تونس حسب مؤرش امليزانية املفتوحة والذي 
يعترب أهم مؤرش عىل املستوى الدويل لتقييم شفافية امليزانيات 
النتائج  العامل. وتتنزل هذه  العمومية يف أكرث من 100 دولة يف 
والتوثيق  الدراسات  بقسم  املنظمة  يجمع  بحثي  برنامج  ضمن 
الخاص  التقرير  أعّد  وقد  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  التابع 
بتونس الخبري كريم الطرابليس وحسب التقرير فقد حلت تونس 
يف املرتبة 82 من بني 117 دولة شملها التقرير مسجلة تراجعا 
بـ12 مرتبة مقارنة بنتائج التقرير السابق الذي صدر سنة 2017 
الرابعة  املرتبة  يف  تونس  فتأيت  العربية  الدول  مستوى  عىل  أما 
يف  كانت  أن  بعد  ومرص  واملغرب  األردن  من  كل  عىل  متأخرة 

املرتبة الثانية خالل فرتة 2013-2015. 
التي تشكو  النقائص  إىل جملة  بتونس  الخاص  التقرير  وتعرض 
أساسا  واملتمثلة  الشفافية،  مستوى  عىل  امليزانية  منظومة  منها 
نصف  والتقرير  امليزانية  حول  األويل  التقرير  إصدار  »عدم  يف 
املحاسبات  تقرير محكمة  إصدار  املسجل يف  والتأخري  السنوي، 
املتعلقة  الدقيقة  املعلومات  امليزانية، وغياب  قانون غلق  حول 
بالرتكيبة املفصلة للموارد وللنفقات والدين العمومي يف مرشوع 
قانون املالية، فضال عن غياب التفاصيل بخصوص النتائج النهائية 

لتنفيذ امليزانية يف تقرير آخر السنة«.
تقييام  التقرير  تضمن  املفتوحة،  امليزانية  مؤرش  مع  وبالتوازي 
يف  تونس  حلّت  إذ  امليزانية  مسار  يف  التشاركية  ملستوى  شامال 

وسّجل  نقطة.  بـ17  عربيا  األوىل  املرتبة 
لوزارة  املسبق  التشاور  بإيجابية  التقييم 
وبعض  الوطنية  املنظامت  مع  املالية 
قانون  مرشوع  اعداد  يف  املهنية  الهياكل 
إضافة  و2019،   2018 لسنتي  املالية 
املجتمع  منظامت  من  عدد  ترشيك  إىل 
التي  االستامع  جلسات  خالل  من  املدين 
نواب  املالية صلب مجلس  لجنة  عقدتها 
أشار  كام  نفسها.  الفرتة  خالل  الشعب 
املطروحة  التحديات  جملة  اىل  التقييم 
بالنسبة إىل تونس بعالقة مع توفري فرص 
من  املدين  وللمجتمع  للمواطنني  أكرث 
مراحل  كافة  يف  الفعالة  املشاركة  أجل 
املؤسسات  دور  وتفعيل  امليزانية،  مسار 

املستقلة  الدستورية  الهيئات  بعض  ذلك  يف  مبا  التعديلية، 
واملجلس الوطني للجباية الذي بقي دوره شكليا. 

وأوىص التقرير بـ:
• نرش تقرير محكمة املحاسبات حول قانون غلق امليزانية قبل 

18 شهرا من انقضاء السنة املالية محل التدقيق.
محتوى  مالءمة  )أو  امليزانية  األويل حول  التقرير  ونرش  •إعداد 
منشور رئيس الحكومة حول اعداد امليزانية للمعايري املعتمدة( 

ومراجعة نصف السنة.

مرشوع  يف  معلومات  أكرث  •تقديم 
قانون املالية من خالل توفیر املزید من 
التفاصيل حول الرتكيبة املفصلة للنفقات 
وميزانيات  العمومي  والدين  واملوارد، 
الدولة  وأصول  العمومية،  املؤسسات 
وممتلكاتها، فضال عن املعطيات النوعية، 
بسياسات  امليزانية  مالمح  ربط  وكيفية 

الحكومة.
•وضع آليات نوذجية مبتكرة )التدقيق 
املواطنني  متكن  املواطني(  االجتامعي/ 
امليزانية  إعداد  يف  الفعلية  املشاركة  من 

ورصد تنفيذها.
•إرساء آليات تشاركية من قبل محكمة 
املواطنني  متكني  أجل  من  املحاسبات 
املحكمة  عمل  برنامج  املشاركة يف صياغة  من  املدين  واملجتمع 

ويف بعض عمليات التدقيق. 
•تفعيل دور السلطة الترشيعية يف مراقبة تنفيذ امليزانية وتحويل 

االعتامدات وإصدارها تقارير دورية يف الغرض.
•تفعيل دور املجلس الوطني للجباية من خالل دعم استقالليته 
إعداد  من  متكنه  التي  الرضورية  املوارد  من  ومتكينه  وحياده 

الدراسات والتقارير يف عالقة باملسألة الجبائية.
* نرصالدين سايس 

في تقرير للمنظمة الدولية للشراكة حول الميزانية: 

تونس يف مرتبة متأخرة على مستوى شفافية امليزانية 

مثل كّل خطاب: 

املعّطلون عن العمل غائبون ومغيّبون
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العاملي  باليوم  أفريل   28 يوم  العاملية  العاملة  الطبقة  احتفلت 
للصحة والسالمة املهنية، وهو اليوم الذي ربطته الحركة النقابية 
الذي أقرته  الحوادث واألمراض املهنية،  العامل بذكرى ضحايا  يف 
لذكرى  تخليداً   2003 عام  من  اعتبارا  الدولية  العمل  منظمة 
أصيبوا  والذين  الحوادث  جراء  حياتهم  فقدوا  الذين  العاملني 

بإصابات مهنية.
يف  املهنية  والسالمة  للصحة  العاملي  باليوم  االحتفال  ويهدف 
الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  أهمية  عىل  للتأكيد  العمل،  مكان 
بيئة  لتوفري  املهنية،  واألمراض  واإلصابات  الحوادث  من  للوقاية 
العمل الصحية، وقد جاء احتفال هذا العام تحت شعار السالمة 

والصحة ومستقبل العمل.
وتأيت احتفاالت هذه السنة والطبقة العاملة العاملية تعيش عىل 
يف  واالقتصادية،  االجتامعية  وتداعياته   19 كوفيد  فريوس  وقع 
وقت تطرح قضية السالمة املهنية والوقاية نفسها أكرث من أي 

وقت مىض.

تحفظ  العمل  والصحة في مكان  السالمة 
األنفس

وإدراكا للتحدي الكبري الذي تواجهه الحكومات وأرباب العمل 
جائحة  مكافحة  يف  العامل  أرجاء  يف  املجتمعات  وكافة  والعامل 
كوفيد 19-، يركز اليوم العاملي للسالمة والصحة يف مكان العمل 
لهذا العام عىل معالجة تفيش األمراض املعدية يف مكان العمل، 

والسياّم جائحة كوفيد - 19.
كوفيد  عدوى  يف  املتواصل  االرتفاع  بسبب  متزايد  قلق  وهناك 
عىل  الحفاظ  يف  القلق  عن  فضال  العامل،  أنحاء  بعض  يف   19  -

معدالت االنخفاض فيها يف مناطق أخرى من العامل.
وتواجه الحكومات وأرباب العمل والعامل ومنظامتهم تحديات 
هائلة يف أثناء محاولة الجميع التصدي لهذه الجائحة والحفاظ 
مخاوف  العمل، يف ظل  أماكن  يف  والصحة  السالمة  تدابري  عىل 

كذلك بشأن استئناف النشاطني االقتصادي واالجتامعي.

واجبات الحكومة وأرباب العمل
اعتقد، أنه من واجبات حكومة الفخفاخ واتحاد االعراف تعزيز 
الحامية والرعاية الصحية للعامل، باعتبارهم األكرث عرضة النتقال 

عدوى األمراض وخاصة فريوس »كورنا املستجد« املنترش حالياً.
التي  الرقابة عىل املنشآت واملؤسسات،  فمن واجباتهام تكثيف 
التزامها  مدى  عىل  للوقوف  للعمل  التدريجية  بالعودة  بدأت 
أصدرتها  التي  واإلجراءات  املهنية  والسالمة  الصحة  مبعايري 
الحكومة مؤخرا وتتعلق بالتوقي من فريوس »كورونا املستجد«.

مستوى  من  والرفع  والتحسيس  التوعية  تكثيف  عليهام  كام 
والسالمة  الصحة  معايري  بتطبيق  االلتزام  بأهمية  العامل  وعي 
املستلزمات  توفر  التي  املؤسسات  يف  حتى  عام،  بشكل  املهنية 
املادية والوقائية، وتنظيم دورات تدريبية مكثفة ومستمرة عىل 
يعملون  التي  املؤسسات  قبل  من  املستلزمات  هذه  استخدام 

فيها، وتطبيق القانون عىل املخالفني.
التفاعل  التونيس للّشغل إىل  العام  يف هذا السياق، دعا االتحاد 
لرئاسة  به  تقّدم  الذي  االسرتاتيجي  الوقايئ  الدليل  مع  اإليجايب 

كّل  يف  والسالمة  الوقاية  ضامنات  كافّة  توفري  لغاية  الحكومة، 
تنظيم  حسن  أجل  من  العمل،  ومواقع  واإلدارات  املؤّسسات 
اإلنتاج  ومواقع  العمل  مراكز  النشاط يف  إىل  التدريجية  العودة 
كّل  توفري  خالل  من  العام  الفضاء  كّل  ويف  النقل  وسائل  ويف 
املستلزمات الوقائية من تعقيم وتطهري ووقاية وتباعد اجتامعي 

وغريها...

معلومات أساسية
تهدف السالمة والصحة املهنية يف جوهرهام إىل إدارة املخاطر 
املهنية، ويُعترب نظام إدارة السالمة والصحة املهنية نهًجا وقائيًا 
خطوات  بأربع  والصحة  السالمة  إجراءات  تطبيق  إىل  يرمي 
ويتضّمن مبدأ التحسني الدائم، وترتكز مبادئه عىل وضع الخطة 

وتنفيذها وتقييم النتائج والقيام بالتحسينات.
إىل جانب ذلك، يسعى نظام إدارة السالمة والصحة املهنية إىل 
بناء آلية شاملة ومنظّمة للعمل املشرتك ما بني العاّمل واإلدارة 

يف تطبيق إجراءات السالمة والصحة.
تطبيق  يف  األداء  تحّسن  تقييم  يف  األنظمة  نهج  يساهم  كام 
إجراءات الوقاية والرقابة، وتشّكل أنظمة إدارة السالمة والصحة 
من  معنّي  بنوع  الخاّصة  املخاطر  إدارة  يف  ناجعة  أداًة  املهنية 
مع  تكييفها  املمكن  املنظاّمت ومن  أو  العمليّات  أو  الصناعات 
ُمختلف  إىل  الصغرية  الرشكات  حاجات  من  مختلفة  حاالت 
والصناعة  كالتعدين  والخطرية  املعّقدة  الصناعات  حاجات 

الكيميائية والبناء.
السالمة  إدارة  نظام  سري  حسن  ضامن  املستحيل  من  أنه  إال 
والصحة املهنية من دون إرساء قاعدة فاعلة للحوار االجتامعي 
األخرى  اآلليات  سياق  يف  أو  والصحة  السالمة  لجان  إطار  يف 

تطبيق هذه  إنجاح  إىل  وسعيًا  الجامعية،  املفاوضة  تدابري  مثل 
األنظمة، من الرضوري ضامن االلتزام اإلداري ومشاركة العاّمل 

الفاعلة يف التطبيق.
مبادئ   2001 العام  يف  أصدرت  الدولية  العمل  منظمة  وكانت 
توجيهية حول أنظمة إدارة الصحة والسالمة املهنية، وأصبحت 
هذه املبادئ التوجيهية نوذًجا ُمستخدًما لتطوير املعايري الوطنية 
يف هذا املجال. وبفضل تركيبتها الثالثية ودورها يف وضع املعايري، 
مبادئ  لتطوير  األنسب  الجهاز  الدولية  العمل  منظمة  تُعترب 

توجيهية دولية بشأن أنظمة إدارة السالمة والصحة املهنية.
العمل  منظمة  عن  الصادرة  التوجيهية  املبادئ  أصبحت  وقد 
الدولية النموذج األكرث اعتامًدا واستخداًما يف تطوير برامج إدارة 

السالمة والصحة املهنية عىل املستوى الوطني ويف الرشكات.
للبلدان  التقنية  املساعدة  الدولية  العمل  منظمة  تقدم  كام 
بها  املهنية خاص  والصحة  السالمة  إدارة  نظام  بتطبيق  املهتّمة 
يف  الدولية  العمل  ملنظمة  التابع  الدويل  التدريب  مركز  ويقّدم 

تورينو، إيطاليا، دروًسا تدريبية يف هذا املجال.

الوقاية من الحوادث واألمراض المهنية
العمل  مكان  يف  والصحة  للسالمة  السنوي  العاملي  اليوم  يعّزز 
العاملي،  الصعيد  عىل  املهنية  واألمراض  الحوادث  من  الوقاية 
عىل  الدويل  االهتامم  تركيز  بها  يُراد  الوعي  لزيادة  حملة  فهو 
حجم املشكلة وعىل كيفية تعزيز وخلق ثقافة الصحة والسالمة 
التي ميكن أن تساعد عىل التقليل من عدد الوفيات واإلصابات 

املرتبطة مبكان العمل.
واإلصابات  للوفيات  حّد  وضع  مسؤولية  الحكومة  عىل  وتقع 
والخدمات-  -القوانني  الهيكلية  البنية  وتوفري  العمل  مكان  يف 
والزدهار  العمل  عىل  العامل  قدرة  استمرار  لضامن  الرضورية 
الرشكات؛ كام عىل عاتقها مسؤولية تطوير برنامج وسياسة عامة 
وطنية ونظام تفتيش إلنفاذ االمتثال لترشيعات السالمة واملهنية 

والصحة والسياسة العامة املتصلة بها.
وتقع عىل مسؤولية العامل تأمني وحامية أنفسهم وأال يعرّضوا 
اآلخرين للخطر، وأن يعرفوا حقوقهم واملشاركة يف تنفيذ تدابري 

وقائية.

املخاطر الناشئة يف مكان العمل
أو  التنظيمية  التغريات  أو  التكنولوجية  االبتكارات  تتسبّب 
االجتامعية يف نشوء مخاطر مهنية مثل تكنولوجيات وعمليات 
إنتاجية جديدة، والتكنولوجيا الحيوية، إىل جانب ظروف العمل 
الجديدة التي تؤدي إىل أعباء عمل كبرية وتكثيف العمل الناتج 
بالهجرة  املرتبطة  السيئة  والظروف  العامل،  حجم  تقليص  عن 
للعمل، والوظائف يف االقتصاد غري املنظم إضافة إىل نشوء صور 
بقدرات  واالستعانة  الحّر،  العمل  مثل  الوظائف،  من  جديدة 

خارجية، والعقود املؤقتة.
بشكل  املصممة  العمل  بيئة  بسبب  املهنية  املخاطر  تنشأ  كام 
غري سليم واالضطرابات العضلية الهيكلية، وأيضا بسبب العوامل 

النفسية واالجتامعية الناتجة عن اإلجهاد املتعلق بالعمل.
* إعداد: صربي الزغيدي

ونحن نحتفل باليوم العالمي للصحة والسالمة المهنية:

ألنهم  مقدس،  الصحية  الوقاية  يف  العمال  حق 
األكثر عرضة النتقال عدوى األمراض
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بقلم: د. بدر الساموي 

أكرث من شهر  املتحدة وطالبان منذ  الواليات  املربم بني  لالتفاق  ال ميكن 
أال يتأثر عىل امليدان بظهور وباء كرورونا الذي يعيش عىل وقعه العامل 
وصول  األمريكية  الدفاع  وزارة  أعلنت  فقد  أشهر.  ثالثة  يناهز  ما  منذ 
عدد املصابني بكورونا يف صفوف الجيش األمرييك وعائالتهم يف مختلف 
أنحاء العامل إىل ما يناهز 400 علام أن السلطات األمريكية تكتمت عىل 
املوضوع لو مل يقم قبطان حاملة الطائرات األمريكية »روزفلت« بكشف 
الحقيقة واإلعالن عن وجود إصابات من بني الجنود األمريكيني وتوجيه 
الفريوس عىل  اتخاذ تدابري لوقف تفيش  للبحرية األمريكية لعدم  انتقاد 
منت السفينة مام كلفه اإلقالة من منصبه. وإثر ذلك أصدر وزير الدفاع 
األمرييك أمرا بوقف تحركات القوات األمريكية يف الخارج ملدة تصل إىل 
60 يوم للحد من انتشار فريوس كورونا بني صفوف أفراد الجيش. وأعلم 
أن انسحاب القوات األمريكية من أفغانستان سيستمر طبقا ملا نص عليه 

االتفاق.
بني  تنترش  الكورونا  بدأت  نسمة  مليون   35 تعد  التي  أفغانستان  ويف 
صفوف السكان خاصة بسبب حدودها املشرتكة مع إيران وما ينجّر عن 
ذلك من تنّقل بني البلدين. ورغم أن عدد املصابني مازال محدودا نسبيا 
إذ بلغ 300 مصابا إىل بداية شهر أفريل و 6 وفيات إال أن املستقبل غري 
الرئيس األفغاين  قّرر  الصحية. وقد  التحتية  البنية  مطمنئ بسبب تدهور 
أرشف غني إطالق رساح قرابة 10 آالف سجني يف إطار التدابري ملواجهة 
غري  املحكومني  بني  من  سيكونون  أنهم  موضحا  البالد  يف  كورونا  انتشار 
طالبان  أما  للبالد.  والخارجي  الداخيل  األمن  هددت  أعامل  يف  املورطني 
فقد عربت مؤخرا عن استعدادها لقبول تدخل الطواقم الطبية اإلنسانية 
الكورونا بعد أن كانت ترفضها بل وتهدد بقتل عنارصها مثلام  ملواجهة 
الصحة  منظمة  دخول  رفضها  عن  أعلنت  عندما   2019 افريل  يف  حصل 

العاملية والصليب األحمر الدويل إىل البالد للقيام بتالقيح ضد الشلل. 
قرار  إن  القول  ميكن  املتسارعة  والتطورات  املعقد  املشهد  هذا  وأمام 

مغادرة القوات األمريكية ألفغانستان ميثل يف كل الحاالت هزمية أخرى 
املتحدة  الواليات  الصعب عىل  من  أنه  غري  األمريكية.  املتحدة  للواليات 
أن تنسحب متاما حتى ال ترتك الساحة لفائدة قوى أخرى وخاصة االتحاد 
األمريكية  القوات  أن  املعطيات  آخر  وتفيد  وإيران.  والصني  السوفيايت 
عملياتها  جّمدت  لكنها  قواتها  يف سحب  االتفاق،  لنص  خالفا  ترشع،  مل 

امليدانية بدعوى التوقي من انتشار الكورونا بني صفوف جنودها.
أن تكون ورقة  القادمة فال غرابة  املرحلة  ناحية دور طالبان يف  أما من 
جديدة ستعّول عليها أمريكا ذلك أنها تعودت عىل تغيري عمالئها عندما 
تحرتق أوراقهم مثلام فعلت حني تخلت عىل تنظيم القاعدة يف أفغانستان 
حني  فعلت  ومثلام  السوفيايت  االتحاد  مواجهة  يف  مهّمته  أدى  أن  بعد 
تخلت عن داعش يف سوريا والعراق بعد هزميته تحت رضبات الجيش 
العريب السوري وبقية قوى املقاومة يف املنطقة. وهذا ال يعني أن أمريكا 
وراء  كانت  التي  وهي  املرة  هذه  داعش  عىل  ستتخىل  لطالبان  بدعمها 
التي  هي  كلينتون  أن  االنتخابية  حملته  ترامب خالل  يعرتف  أمل  بعثها. 
وضعت خطة بعث داعش؟ وكذلك قال جو بايدن يف إحدى محارضاته 
»إن حلفاءنا استعملوا أقذر الطرق لتنفيذ خططنا يف سوريا مبا يف ذلك 
سنة  منذ  السعودية  مبعية  ساهمت  التي  أمريكا  إن  االرهابيني«.  دعم 
2015 يف تركيز فرع داعش يف أفغانستان تسعى اآلن إىل تحقيق هدفني 
الفصائل  صفوف  بني  والفتنة  االقتتال  حالة  عىل  اإلبقاء  أولهام  اثنني: 
مدركة  كانت  التي  إيران  ملحارصة  طالبان  استعامل  وثانيهام  األفغانية 
االتفاق واستنكار إرشاف  باإلعالن عن رفض  االمريكية فسارعت  للخطة 
أمريكا عليه بل إنها كانت طالبت بطرد القوات األمريكية من املنطقة إثر 

اغتيال سليامين واملهندس. 
ومن ناحية أخرى فإن ادعاء طالبان بتغيري مواقفها السياسية مع احرتام 
عموما  والغربية  األمريكية  للرشوط  استجابة  سوى  ليس  اإلسالم  تعاليم 
دون تقديم بديل اقتصادي وطني ينهض بالشعب األفغاين بل االهتامم 
مبسائل شكلية واالنسياق يف موضة دعم النساء والشباب واألقليات وهي 
العربية  املجتمعات  إىل  العربي  الربيع  بها  دخل  التي  الشعارات  نفس 

وخربها وكانت بعض فصائل اإلسالم السيايس أداة تنفيذها.
ومن املرّجح أن يبقى االتفاق بني الواليات املتحدة وطالبان معلّقا ورهني 
عالقة  ويف  األمريكية  املتحدة  الواليات  داخل  الصحية  األوضاع  تطور 
باالنتخابات األمريكية القادمة. وعىل املستوى امليداين ال توجد مؤرشات 
الحكومة األفغانية وطالبان باستثناء الرشوع يف  التفاوض بني  عىل تقدم 
إطالق رساح املساجني إذ أطلقت الحكومة رساح 100 من طالبان وهم 
من بني كبار السن أو املرىض بعد أن التزموا بعدم العودة إىل االنخراط يف 

أعامل قتالية مقابل إطالق طالبان 20 سجينا تابعني للقوات الحكومية.
ويف كل الحاالت فإن انتشار وباء الكورونا ستكون له بالرضورة تداعيات 
االسالم  فصائل  دور  وعىل  املنطقة  يف  األمرييك  الحضور  عىل  جسيمة 
السيايس سواء طالبان أو داعش وستجد البلدان املعنية بالرصاع يف املنطقة 
نفسها بني مطرقة تأمني مصالحها االسرتاتيجية وسندان البحث عن سبل 
األفغانية  الوطنية  القوى  أما  األرضار.  بأخّف  الوباء  محنة  من  الخروج 
واستغالل  وطنها  بسيادة  التمسك  إىل  مدعوة  فإنها  نسبيا  ضعفها  رغم 
الكورونا  أعدائها وحامية شعبها من  االنقسام واإلرباك يف صفوف  حالة 
واالستفادة من وباء تويل اإلسالم السيايس الحكم يف األقطار العربية وما 

أفرزه من انتشار رسطان الحركات اإلرهابية التكفريية.

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

النقابة األساسيّة لبنك تونس واإلمارات:

تثمني للجهود الجبارة للموظفني 
وتأمني حاجيات الحرفاء وحماية 

ديمومة مؤسستهم
مثّن املكتب النقايب لبنك تونس واالمارات مجهودات جنود الصفوف األماميّة العاملني بالفروع ىف كل الجهات 

لتأمني استمراريّة الخدمات البنكيّة وتأمني حاجيّات الحرفاء من خدمات بنكيّة وسيولة نقديّة لكل املواطنني.
وتقدمت النقابة األساسيّة بالشكر والتقدير إىل اإلدارة العامة وكافة اإلدارات ذات الصلة عىل التفاعل الرسيع 
واإليجايب مع جملة التوصيّات التي تقدم بها الجانب النقايب والتنسيق املثمر لحامية جميع املوظفني من هذا 

الوباء والحفاظ عىل سالمتهم أثناء تأديتهم لواجبهم املهني، كام مثّنت العمل الجبار الذي قام به أبناء إدارة اإلعالميّة الذين عملوا ليل نهار من أجل تفعيل 
خدمة العمل عن بُعد منذ بداية األزمة والسهر عىل تأمينها من أي خلل طارئ، اىل جانب تثمني العمل الكبري الذي يقوم به عاّمل الحراسة والتنظيف من 

أبناء املؤّسسة وعاّمل املناولة.
وحيّت النقابة االساسية يف بيان لها كل من تضامن مع اصحاب الدخل املحدود واملعدوم، ودعت إىل إذكاء روح التضامن ومّد يد املساعدة إىل الفئات 

املحرومة واالنخراط الصادق يف البعد التضامني قوال وفعال، مشرية اىل انها ستعمل عىل تكريس ذلك من خالل مبادرة ستتقّدم بها.
ومن باب حرصها عىل دميومة املؤسسة يف هذا الظرف الصعب، دعت النقابة جميع املوظفني كّل من موقعه الدفاع عنها ومضاعفة الجهود للتخفيف من 

حّدة األزمة والخروج منها بأخّف األرضار واملحافظة عىل مورد رزقهم.
وأكدت النقابة األساسية انها موجودة يف كل وقت وحني وعىل مدار الساعة لتذليل الصعوبات وحّل كل مشكل يستهدف أحد املوظفني، والعمل جنبا إىل 
جنب من أجل حامية املؤسسة والذود عنها يف ظل تنامي الخطاب الشعبوي وانتشاره كانتشار الفريوس يف البالد، متمنية للجميع السالمة والصّحة والعافيّة، 

وداعية إياهم إىل أخذ الحيطة والحذر والحرص عىل التوقّي من هذه الجائحة، مبا أن رأسامل املؤسسة هو رصيدها البرشي.
* صربي الزغيدي

الحجر بمدى توفر  النقابات األوروبية تشترط تخفيف 
الصحة والسالمة المهنية بكافة المؤسسات:

التشاركية والثقة والحوار 
االجتماعي ضرورية

من  مجموعة  توفر  رضورة  األوروبية  النقابات  عديد  أكدت 
من  والتي  الحجر  إجراءات  تخفيف  يف  لالنطالق  الرشوط 
دونها ال ميكن للنقابات أن تدعم تخفيف الحجر وقد شددت 
الكنفدرالية الفرنسية الدميقراطية للشغل عىل الرفع التدريجي 
األطراف  جميع  بني  الثقة  وتدعيم  التشاركية  عرب  ميّر  للحجر 
وتفعيل الحوار االجتامعي وقد أكدت وجوب صياغة بروتوكالت 
اتفاقات  للحجر وإمضاء  التدريجي  للرفع  قطاعية ومؤسساتية 
ومختلف  للمؤسسة  العام  املحيط  الربوتكول  ويخّص  بشأنها 
باب  ويف  ومستهلكني.  وحرفاء  مزّودين  من  معها  املتعاملني 
من  الوقاية  مستلزمات  كل  بتوفري  النقابات  طالت  الرشوط 
مواد مطهرة وكاممات والحفاظ عىل مبدإ التباعد االجتامعي يف 
محيط املؤسسات وتوفري أدوات العمل الفردية وذلك باعتامد 
مدّونة للحامية والوقاية وتقييم املخاطر وإدماج طب الشغل 
مدى  عىل  واملصادقة  للمخاطر  والتقييم  املراقبة  عمليات  يف 
استجابة املؤسسات للرشوط هذا إىل جانب إقرار صحة وسالمة 

محيط العمل.
أوقفت  التي  سواء  املؤسسات  كافة  أن  عىل  النقابات  وتؤكد 
واضحة  ملخططات  النشاط  عن  تتوقف  مل  التي  أو  نشاطها 
لنشاطها مع انطالق الرفع التدريجي للحجر خصوصا يف عالقة 
مبسائل التحاق العامل مبوقع عملهم وكذلك الدخول والخروج 
هذه  ومناقشة  موضوعات  الراحة  وتوقيت  املؤسسات  من 
العمل  تنظيم  املخطط  ويتضمن  العامل  املمثيل  مع  الجوانب 
وإقرار الربامج والخطط الرضورية لسري العمل داخل املؤسسة 
تكليف  مع  العمل  وفرق  التناوب  وكذلك حصص  بعد  عن  أو 
ممثيل العملة واللجان املتناصفة أو بعث لجنة مشرتكة لدراسة 

مدى احرتام القواعد الوقائية املتفق بشأنها. 
* نرص الدين سايس
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* طارق السعيدي

يحتفل األجراء يف تونس باليوم العاملي يف ظروف خاصة ال فقط نتيجة 
الكورونا وانعكاساتها السلبية. ويبدو أن البعض، من الساعني وراء املصلحة 
عىل  الهجوم  عرب  بلّة  الطني  ليزين  األزمة،  بأعباء  يكتِف  مل  الشخصية، 
املوظفني وعىل األجراء سواء. وتراوحت املامرسات املستعدية للعامل بني 
املؤسسات  القانونية داخل  والقرارات غري  املسيئة  اإلعالمية  الترصيحات 
تكفل  وال  مالمئة  غري  صحية  ظروف  يف  العمل  عىل  العامل  إجبار  مثل 
الحد املطلوب من الحامية. كام شهدت الفرتة املنقضية ترصيحات غريبة 
االلتفاف  عرفت  كام  اقتطاعها  إىل  وتدعو  أجورهم  العامل  عىل  تستكرث 
الوضع  هذا  حول  االيضاحات  وملزيد  تطبيقها.  وعدم  االتفاقات  حول 

التقت الشعب بعدد من قيادات االتحاد وخربائه.

توحيد  ضرورة  المباركي:  بوعلي  األخ 
الجهد الوطني لحماية األرواح 

الوبايئ  الوضع  ان  الشعب  لجريدة  ترصيح   املباريك يف  بوعيل  األخ  قال 
كتونسيني  منا  يستوجب  العامل،  بلدان  مختلف  مثل  بالدنا  تعيشه  الذي 
صحة  بحامية  أساسا  واالنشغال  التفكري  الوطن  مصلحة  عىل  غيورين 
التونسيني باعتبار ان الرصيد البرشي التونيس هو رأس مال بالدنا ومصدر 
ثروتها وقوتها املنتجة. وقال إن الجهد الوطني يجب ان ينصّب يف اتجاه 
حامية األرواح وحامية صحة املواطنني. ودعا إىل رضورة توفري كل املوارد 
كل  أن  املباريك  األخ  واعترب  االسرتاتيجي.  الهدف  بهذا  للقيام  الرضورية 
التاريخ  خارج  خطاب  هو  املواطنني  نحو حامية صحة  يدفع  ال  خطاب 
ويعكس أن أصحابه ال يعيشون الواقع التونيس. وقال إن الظرف هو ظرف 
تضامن ووحدة وتضحية وليس وقت البحث عن املصلحة الشخصية او 
التهجم عىل فئات من املجتمع التونيس. وقال األخ األمني العام املساعد 
لعبه  الذي  املحوري  الدور  يدركون  ال  جيدا  تونس  يعرفون  ال  من  ان 
العام يف مختلف  العام يف تأمني ضامن واستمرار املرفق  القطاع  موظفو 
املوظفني  جهد  إن  وقال  بالدنا.  عرفتها  التي  واالنفالت  الفوىض  فرتات 
وتأمني املرفق العام هو ما ضمن عدم االنحراف بالثورة التونسية وأمنها، 
التواصل  تأمني  الدميقراطي عرب  االنتقال  كان عنرصا مهاّم يف حامية  كام 
األخ  ومثّن  بالدنا.  عرفتها  التي  السياسية  الهزات  كل  رغم  واالستمرارية 

املباريك جهد الوظيفة العمومية التي متثل اآلن الخط األول يف الدفاع عن 
صحة التونسيني وأمنهم.  

األخ سامي الطاهري: الهجوم على أركان 
الدولة والدفع نحو الفوضى

قال األخ سامي الطاهري األمني العام املساعد املسؤول عن قسم اإلعالم 
والنرش إن  البيان األخري الصادر عن املكتب التنفيذي الوطني لالتحاد العام 
التونيس للشغل قد تناول يف إحدى نقاطه، الترصيحات االستفزازية تجاه 
املوظّفني والعاّمل والتي تؤكّد غربة هؤالء وبعدهم عن الوعي باملصلحة 
العاّمة يف وقت البالد فيه أحوج إىل تكاتف الجهود وتقاسم التضحيات. 
وفرس الطاهري يف ترصيح لجريدة الشعب ان عدم ذهاب عدد من أعوان 
الوظيفة العمومية إىل العمل مل يكن بإرادتهم وال برغبة منهم، بل كان 
دستوري  قرار  وهو  العام  الصحي  الحجر  قرار  أماله  قاهر  ظرف  نتيجة 
اتخذه السلطة التونسية. وبنّي األخ الطاهري اننا لسنا يف اطار وضع العمل 
غري املنجز بل هو وضع استثنايئ وهو ما يعني ان االجور التي يتحصل 
عليها املوظفون هي أجور قانونية. ورشح األخ الطاهري ان من مشموالت 
الدولة التونسية ان تراعي مصالح جميع مواطنيها يف كل الظروف ومن 
ذلك إقرار منح أو رصف األجور ومختلف التدخالت االستثنائية. وبنّي األخ 

وفق  األجور،  عدم خالص  ان  املساعد  العام  األمني 
التونيس  لالقتصاد  الوحيد  املحرك  رضب  إىل  سيؤدي  املغرضة،  الدعوات 
وهو االستهالك ولذلك فإن عدم رصف األجور خلل هذه الفرتة سيؤدي اىل 
مزيد تعميق األزمة االقتصادية واالجتامعية. وقال األخ الطاهري انه من 
غري األخالقي الهجوم عىل املوظفني العموميني يف هذا الظرف بالذات دون 
اعتبار الوضع العام والحالة النفسية للموظفني ولعائالتهم يف هذا الوضع 
املتوتر بطبيعته. وأضاف األخ األمني العام املساعد ان هناك جانبا سياسيا 
يف ترصيح احد رجال االعامل وهو مهاجمة أركان الدولة عرب الهجوم عىل 
القطاع العام والوظيفة العمومية ومحاولته إظهارها مبظهر العالة الذي ال 
ينتج، كل ذلك بهدف الضغط نحو التفويت يف القطاع العام مشريا إىل انه 
ينتظر تفكك أركان الدولة من اجل إيجاد فرص لالستثامر. وأشار الطاهري 
بريئة تحمل خلفيات خطرة  إىل أن بعض ترصيحات رجال األعامل غري 

هدفها الفوىض ألسباب غري معروفة.

منجي السماعلي: 
شيطنة الوظيفة العمومية خطاب معروف 

وهذا ما يجب االجتهاد في إنجازه
قال الخبري االقتصادي واألستاذ الجامعي منجي السامعيل ان ترصيحات 
رجال األعامل غري معقولة يف هذا الظرف ألنها تتهجم عىل فئة اجتامعية 
للتصدي  الوطني  الجهد  توحيد  الجميع  عىل  يتوجب  الذي  الوقت  يف 
اقتصاديا واجتامعيا. وقال  املحدقة  الكورونا ولتقليص مخاطرها  لجائحة 
السامعيل يف ترصيح لجريدة الشعب، إن املوظفني يعملون بالفعل وان 
جزءا كبريا منهم يبارشون العمل مثل الصحة واألمن والربيد واملؤسسات 
املالية والنقل كام ان هناك من يعمل عن بُعد ويؤّمن سري اإلدارة ولذلك 
فإن تهويل عدد األعوان الذين ال يقومون بعمل مغلوط ويحجب الكثري 
من الغايات الخفية. وبنّي ان تضخيم حجم املوظفني يف الوظيفة العمومية 
األطراف  بعض  تقودها  متجّددة  حملة  ضمن  يدخل  الخاص  والقطاع 
الساعية إىل شيطنة الوظيفة العمومية. ودعا الخبري االقتصادي إىل رضورة 
االنتباه إىل ما ينفع تونس يف هذا الظرف الصعب وهو تأمني املوارد املالية 
مراجعة  الصدد  هذا  واقرتح يف  الحكومية.  اإلجراءات  لتمويل  الرضورية 
الحكومة تستطيع فتح مصادر متويل  الداخلية وقال إن  وضع املديونية 
املركزي  للبنك  السامح  خالل  من  وذلك  الداخيل  االقرتاض  عرب  إضافية 
السامعيل  منجي  السيد  مبارش. وفرس  بشكل  الحكومة  بإقراض  التونيس 
الدولة  إقراض  املركزي من  البنك  لسنة 2016 مينع  القانون عدد 35  ان 
بشكل مبارش وقال إنه من الرضوري مراجعة هذا القانون استثنائيا. وبنّي 
متتلك  أنها  خاصة  القانون  هذا  مبراجعة  القيام  عىل  قادرة  الحكومة  أن 
اىل  السامعيل  وأشار  الدستور.  من   70 الفصل  تطبيق  بعد  الصالحيات 
املركزي  البنك  ومنها  االتجاه  تسري يف هذا  املركزية  البنوك  من  أن عددا 
االنجليزي. وبنّي أن الظرف يقتيض إلغاء هذا القانون ولو بشكل مؤقت يف 

انتظار استقرار الوضع ثم سيكون لكل حادث حديث.

بمناسبة اليوم العالمي للسالمة والصحة في مكان العمل 28 أفريل 

منظمة العمل تضغط من أجل ظروف عمل 
الئقة وآمنة للعاملني بالصحة

أحيت مظمة العمل الدولية هذه السنة اليوم العاملي للصحة والسالمة يف مكان العمل بالرتكيز عىل اوضاع العاملني بالصحة إذ أكدت املنظمة 
أن الوباء أبرز الحاجة امللحة إىل برامج وطنية قوية لحامية صحة وسالمة العاملني الصحيني واألخصائيني الطبيني واملسعفني، وغريهم ممن 
يخاطرون بحياتهم بالنيابة عن املواطنني ودعت املنظمة جميع الدول إىل ضامن ظروف عمل محددة بوضوح والئقة وآمنة لكافة العاملني 

الصحيني، وبخصوص التخفيف يف إجراءات الحجر فقد أكدت منظمة العمل الدولية عىل أن ضامن عودة آمنة إىل العمل وتجنب أي انقطاعات 
إضافية يف العمل ورضورة  تحديد مخاطر العدوى وتقييمها يف جميع عمليات العمل واالستمرار يف تقييمها بعد العودة إىل العمل مع تبني 

تدابري تقليل مخاطر حسب كل قطاع، والظروف الخاصة لكل مكان عمل ويد عامل. 
وشددت املنظمة عىل رضورة تقليل االتصال الجسدي بني العامل واملتعاقدين والزبائن والزوار واحرتام قواعد التباعد الجسدي عند حدوث أي 

تواصل وتحسني التهوية يف أماكن العمل وتنظيف األسطح والتأكد من نظافة أماكن العمل ومراعاة قواعد النظافة الصحية بشكل دوري، وتقديم 
تسهيالت مالمئة لغسل اليدين والتعقيم. وطالبت الرشكات بتقديم معدات الوقاية الشخصية للعامل عند الحاجة ومجانا ووضع ترتيبات لعزل 

الحاالت املشتبه بها وتعقب األشخاص الذين تواصلوا معها وتقديم الدعم النفيس للعاملني إضافة إىل تقديم التدريب والتعليم واملواد اإلعالمية 
عن الصحة والسالمة املهنية مبا يف ذلك مامرسات النظافة الصحية، وتطبيق أي ضوابط أخرى يف مكان العمل مبا فيها معدات الوقاية الشخصية.

بعد تواتر خطاب استعداء اأُلجراء
نقابيون وخبراء يؤكدون: 

الهجوم على العمال واملوظفني يستهدف أركان الدولة لغايات غري بريئة



 1588 العدد   -  2020 ماي   1 21الجمعة 
الحدث

والتجارة  الغذائية  والصناعات  السياحة  قطاع  في 
والصناعات التقليدية:

أصحاب نزل لم يسدّدوا أجور شهر 
مارس، وأصحاب مقاهٍ تهربوا من 
التصريح لدى الضمان االجتماعي

نّدد املكتب التنفيذي للجامعة العامة للصناعات الغذائية 
أصحاب  ببعض  التقليدية  والصناعات  والتجارة  والسياحة 
النزل من الذين مل يسددوا أجور العامل لشهر مارس وما 
العام  الصحي  الحجر  كرس  عىل  العامل  أجرب  مام  سبقه، 
والتجمهر واالعتصام أمام النزل ملدة قرابة 10 أيام يف ظل 

التجاهل التام من السلط الجهوية والوطنية.
من  تهربوا  الذين  واملطاعم  املقاهي  بأصحاب  نّدد  كام 
االجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق  لدى  التصاريح 
الظرفية  االجتامعية  املساعدة  من  عاّملهم  بذلك  وحرموا 
بإيجاد  االجتامعية  الشؤون  وزارة  وطالب  دينار(،   200(
الحلول املمكنة ملساعدة هذه الرشيحة الكبرية من العامل.

املكتب التنفيذي للجامعة أكد رفضه أيضا لبعض املؤسسات التي تريد إبرام اتفاقيات 
قبل تسديد أجرة شهر أفريل كرهينة حتى يتّم االتفاق عند رجوع النشاط.

ودعا يف بيان له، هياكل االتحادات الجهوية والقطاعية واألساسية إىل السهر عىل تطبيق 
محارض االتفاقيات، كام دعا العامل إىل املزيد من رص الصفوف وااللتفاف حول هياكلهم 
االتفاق يف شأنه وخاصة  العمل مبا وقع  أرباب  يلتزم  أن  النقابية، مشددا عىل وجوب 
يف قطاع السياحة ويف الفقرة التي تنّص عىل احرتام االتفاق الثنايئ بني النقابة األساسية 

وإدارة املؤسسة وتطبيق األكرث نفعا للعامل.
والتجارة  الصناعة  اتحاد  مع  اتفاقيات  وقّعتا  النقابية  واملركزية  الجامعة  أن  إىل  يُشار 
األسفار  لوكاالت  التونسية  والجامعة  للنزل  التونسية  الجامعة  التقليدية.  والصناعات 
التنفيذي  املكتب  بذلها  مجهودات  بعد   2020 أفريل  شهر  أجرة  بخصوص  والسياحة 

الوطني وعىل رأسهم األخ األمني العام للوصول إىل هذه التوافقات.
* صربي الزغيدي

في خضمّ الزيارة الحزبية التي أداها وزير الصحة الى بنزرت:

واالتحاد  املنحّل،  التجمع  حزب  بزيارات  شبيهة  زيارة 
الجهوي يطرح املشاكل املزمنة لقطاع الصحة بالجهة

ببنزرت  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  نّدد 
بالزيارة الحزبية اإلقصائية التي أداها وزير الصحة إىل 

اشارة  يف  ثقافة  موروثة  ثقافة  متثل  باعتبارها  الجهة 
اىل  داعيا  الدولة،  وحزب  الحزب  دولة  مقولة  اىل 
مواصلة حملة دعم املستشفيات العمومية ووقوفه 
اىل جانب جيشنا االبيض يف الحرب عيل هذا الوباء.

املكتب أفاد بأنه فُوِجَئ بالزيارة الحزبية التي أداها 
تعمد  مع   2020 افريل   26 يوم  للجهة  الصحة  وزير 

تغييب اعضاء املجلس الجهوي للصحة والطرف النقايب 
ومكونات املجتمع املدين ووسائل االعالم معتربا ذلك محاولة 

بائسة للركوب عىل األحداث.
الجلسات  محارض  بتفعيل  الجهوي  التنفيذي  املكتب  وطالب 
األطباء  بسلك  الجهة  وتدعيم  اإلرشاف  وسلط  الصحة  وزارة  مع 
والقلب  والتوليد  والتبنيج  العيون  وطب  )األشعة  االختصاص 
واالطفال واالمراض الصدرية والجراحة... مشّددا عىل وجوب فتح 
االختصاصات  وذلك يف  الوباء  ملجابهة هذا  حاال  االنتدابات  باب 
والعملة  الطبي  وشبه  الطبي  االطار  وتعويض  العاجلة  الحياتية 

الذين أحيلوا عىل التقاعد.

مشاكل مزمنة
عىل  هيكلية  مشاكل  من  يعاين  بالجهة  الصحة  قطاع  أن  وأكد 
وأطباء  األطباء  يف  كالنقص  األخرى،  القطاعات  من  العديد  غرار 
وشّح  باملستشفيات  والبناءات  التحتية  البنية  واهرتاء  االختصاص 
مثل  االقسام  من  العديد  غلق  إىل  إضافة  واملعّدات،  التجهيزات 
الجهوي  باملستشفى  العيون  وقسم  الجبل  برأس  التوليد  قسم 

مبنزل بورقيبة.
املكتب التنفيذي لفت يف بيان له اىل ان هذه املشاكل كانت محل 
يف  او  للصحة  الجهوية  املجالس  مبواكبة  وذلك  قبله  من  متابعة 

الجلسات مع السلط الجهوية واملركزية او اصدار العديد 
وآخرها  الجهوية  القطاعية  االرضاب  برقيات  من 
االرضاب الجهوي يف قطاع الصحة املقرر ليوم 02 
افريل 2020 والذي أّجله املكتب التنفيذي نظرا 

إىل الوضع الوبايئ الذي تعيشه البالد.
وذكر املكتب أنه مل يكتِف بذلك بل هّب ملعاضدة 
املؤسسات  دعم  يف  املدين  املجتمع  مجهودات 
الفرق  إقامة  لضامن  بالتدخل  وذلك  االستشفائية 
التجهيزات  وتوفري  الصحي  الحجر  عند  الصحية 
حسب  بالجهة  املستشفيات  لكل  الوقاية  ومستلزمات 

حاجياتها وبالتنسيق مع السلط الجهوية والصحية.
املستشفى  بتمكني  التنفيذي  املكتب  طالب  أخرى،  ناحية  من 
ودعم  البرشية؛  املوارد  ومن  ترصف  ميزانية  من  بجومني  املحيل 
عبء  لتخفيف  الالزمة  باإلمكانيات  بسجنان  املحيل  املستشفى 
املربمجة  املشاريع  وإنهاء  الكلوي  القصور  مريض  عيل  التنقل 
التي ال تزال تشكل تهديدا وخطرا عىل  البناءات  بالجهة وإخالء 

األعوان واإلرساع يف فتح قسم smur مبنزل بورقيبة.

تثمني ملجهود أسالك الصحة
الطبية  لإلطارات  بالتحية  يتوجه  أن  التنفيذي  املكتب  يفت  ومل 
وشبه الطبية وكافة أسالك الصحة الذين يخوضون حربا رضوسا 
ضد وباء الكورونا، إىل جانب تقديره لقوات االمن والجيش وكافة 
أعوان الدولة والعامل الذين يؤّمنون الخدمات األساسية واملرفق 
العمومي، كام حيّى مجهودات املجتمع املدين وكافة املؤسسات 
للشغل يف  التونيس  العام  االتحاد  لنداء  استجابت  التي  الصناعية 

دعم املستشفيات.
* صربي الزغيدي

أمام التأخري غري االنساين يف رصف منح االطارات املسجدية ويف هذا الظرف 
باألساس، وأمام عدم اكرتاث الوزارة مبطالب النقابة امللحة املتتالية لتسوية 
اكرتاث  عدم  وامام  مايل  مفعول  بدون  القرار  أصحاب  املؤدبني  وضعية 
أنفسنا  نجد  املسجدية،  االطارات  وأرامل  العجز  لوضعية  االرشاف  سلطة 
مضطرين إىل نرش البيان التايل كخطوة أوىل تتبعها خطوات نضالية أخرى 

إذا لزم األمر.
بيان 

بعد  اليوم عن  املجتمعني  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  أعضاء  نحن 
)عرب وسائط التواصل االجتامعي( بسبب الوضع الراهن الذي متّر به البالد 

جراء وباء كورونا نسجل ما ييل: 
والتي  العشوائية  املسجدية  اإلطارات  إيقافات  أزمة  وتفاقم  استفحال   /1
الذي يقومون  الكبري  الدور  بلغ عددها 26حالة وتجاهل سلطة االرشاف 
تواصل  واملحافظة عىل  الكاملة  الله  بيوت  بتحملهم مسؤولية حامية  به 
رشيعتي اآلذان والصالة رغم ضبابية الصيغ القانونية وعدم تحمل سلطة 
اإلرشاف مسؤوليتها كالعادة فاكتفت مبذكرات أرسلت إىل االدارات الجهوية 
وبالهاتف  الظروف  حسب  واملساجد  املسجدية  االطارات  مع  والتعامل 
باإلمكان  كان  الذي  الوقت  يف  وانزعاجاتهم  املتنفذين  رغبات  وحسب 
املسجدية  اإلطارات  ودور  العبادة  ودور  املساجد  ينظم  مرسوم  إصدار 

وواجباتهم يف هذه املحنة التي حلت بالبرشية. 
2/  غياب شبه كيل إلبراز قدرات امئتنا وتفعيل الخطاب الزيتوين املطمنئ 
والداعم لجهود الدولة يف حربها ضد الوباء عرب وسائل االعالم واملسموعة 
واملرئية منها بالخصوص لكن الوزارة أرصت عىل سياسة االنتقاء والرتضيات 
وذلك  والقدرات  االمكانيات  افضل  استغالل  عىل  وحرصنا  سعينا  رغم 

بترشيك خرية أمئتنا يف كل الوطن وخاصة يف الجهات الداخلية )علام أن 
للتلفزة الوطنية شبكة مراسلني يف كل جهات الجمهورية( كام أن اإلذاعات 

منترشة بجل الواليات. 
الوزارة وغياب اسرتاتيجية واضحة متت  الكبري يف عمل مصالح  البطء   /3

تعريتها إثر إقرار الحجر الصحي العام. 
وبناء عىل ما تقدم وغريه نعرب عن:

1/ استنكارنا الشديد للقرار الظامل واملتمثل يف إيقاف أجور املعفيني وقتيا 
وعدم  تجاهل صارخ   االستثنايئ يف  الظرف  هذا  مهامهم يف  عن مامرسة 
تطبيق لألمر الحكومي 1228 لسنة 2019 الذي مينع إيقاف األجر إال بعد 
االعفاء الكيل واملرشوط بتوفري ضامنات دفاع االطار عن نفسه علام أنه 

املورد الوحيد الذي يقتاتون منه.
االجتامعية  التغطية  بتفعيل  الخاص  األمر  إصدار  يف  للتباطؤ  2/استيائنا  
لالطارات املسجدية يف حني يواصل اإلطارات املسجدية القيام مبهامهم يف 

هذا الظرف الخاص. 
أمر منح  بتنقيح  الخاص  الحكومي  األمر  لعدم إصدار  الشديد  3/استيائنا 
العّجز وأرامل اإلطارات املسجدية بالرتفيع يف قيمة املنحة املسندة إىل 180 
دينارا لتساوي منحة العائالت املعوزة رغم أنه ممىض من ِقبِل وزير املالية 

منذ قرابة السنة٠ 
4/ استيائنا لعدم التطرق إىل مختلف النقائص مع السيد رئيس الحكومة 
منها عدم توفري ولو سيارة وحيدة لكل إدارة جهوية مقارنة بباقي الوزارات 
التي لديها أسطول سيارات عىل املستوى الجهوي والدولة مازالت يف حرب 

دامئة عىل اإلرهاب والفكر املتطرف.
اقتناء  صفقة  بإجراءات  القيام  عن  الوزارة  مصالح  بتقاعس  تنديدنا   /5

رغم  األوىل  الثالثية  خالل  بامليزانية  عليها  املصادق  اإلدارية  السيارات 
معرفتها بعدم توفر أي سيارة إدارية بجل اإلدارات الجهوية وعدم توفري 
الشؤون  الجهوية  لإلدارات  والتعقيم  والوقاية  السالمة  ومعدات  مواد 

الدينية. 
املقتناة  التصوير  معّدات  توفري  إجراءات  استكامل  عدم  من  استيائنا   /6
تكون سندا  أن  كانت ميكن  والتي  االرهاب  برنامج مكافحة  بصفقة عىل 

للوزارة يف توفري دروس وبرامج دينية يف ظل أزمة جائحة الكورونا.
7/ تفاجئنا لعدم مّدنا برد إىل حّد اآلن بخصوص تطبيق األمر الحكومي 
األمر  تّم ضبطه مبرشوع  الذي  والعدد  الدينية  الشؤون  مبتفقدي  الخاص 

الحكومي املصادق عليه.
لذلك نطالب بـ: 

1/ إعداد دراسة واضحة للشأن الديني تضبط اسرتاتيجية قصرية وطويلة 
املدى للوزارة وتوضع فيها مختلف النقائص ترفع إىل رئاسة الحكومة لعقد 

جلسة عمل بالخصوص والبّت فيها.
2/ رضورة التقيد مبنشور السيد رئيس الحكومة املتعلق بتحرير النصوص 
الحكومي  األمر  يتجزأ من  األسباب جزء ال  بأن رشح  يقّر  الذي  القانونية 

وذلك بخصوص عدد املتفقدين الجهويني للشؤون الدينية.  
3/ الترسيع يف إصدار األمر الحكومي الخاص بالتغطية االجتامعية واألمر 

الحكومي الخاص بالرتفيع يف منحة العجز وأرامل اإلطارات املسجدية.  
4/ تطبيق مقتضيات األمر الحكومي 1228 لسنة 2019 املتعلق باإلطارات 
املسجدية بإرجاع كل األجور التي تّم إيقافها إىل أن يتّم اتخاذ القرار النهايئ 
بكل  منظورينا  عن  الدفاع  إل  مضطرين  انفسنا  نجد  أن  قبل  شأنهم  يف 

الوسائل املرشوعة.

بيان الجامعة العامة للشؤون الدينية 



 1588 العدد   -  2020 ماي   1 الجمعة  22
الحدث

 - 1 -
قال وديع الجرئ رئيس جامعة الكرة يف ترصيح له إن ما تبقى من مسابقة وبطولة 
الرابطة االوىل والثانية سيكلف الجميع خسارة مالية ب97 مليارا، حقيقة مل افهم من 
أىت بهذا الرقم!؟ ويف رواية اخرى قالها الخبار الثامنة عىل الوطنية االوىل قال برصيح 

العبارة ان خسائر املرحلة املتبقية ستكون يف حدود ال150 مليارا.
 - 2 -

االغرب يف هذه الترصيحات املتضاربة ان ال احد من الذين سألوه توقف امام االرقام 
اين  واىل  سيتّم رصفه الحقا  وما  تّم رصفه  ما  طبيعة  كمستهلكني  االقل  ليفهمنا عىل 
ذهبت االموال السابقة واىل اين ستتوجه االرقام املالية املتحدث عنها هكذا دون معرفة 

االطراف املستفيدة من هذه املبالغ املالية.
 - 3 -

الذي أعرفه ان كل النوادي تقريبا مفلسة ولها ديون عند صندوق الضامن االجتامعي 
وعند املزودين وعند الالعبني فكيف لبطولة كلها تلعب بالديون وبالصكوك املؤجلة ان 

تكون يف مستوى هذه االرقام والتي أعلن أنها مرضوبة بشكل من االشكال.
 - 4 -

مازلت يف حدود طلبي السابق وهو ان تتوضح املسالك وطرق التعامل بني االطراف 
واضحة  املعامالت  هذه  تكون  حتى  واضحة  بشفافية  الرياضة  القطاع  إىل  املنتمية 

وشفافة الن القطاع كله ألغاز وتحالفات وما شابه ذلك من املعامالت الغامضة.
 - 5 -

يف كل هذا أين تقف هياكل وزارة الرياضة التي ال نعرف حقيقة ملاذا هي مستقيلة  
وحتى رقابتها فهي غري موجودة اصال ودليلنا ان عملية حل جامعة االلعاب االلكرتونية 

جاءت ضمن قرار احادي الجانب صادر عن وزير شؤون الشباب والرياضة.
- 6 -

احمد الشيخ روحو الرئيس السابق لجامعة األلعاب االلكرتونية قال يف ترصيح صحفي 
ان سبب حل جامعته مل يكن بسبب عدم تنفيذ عقد االهداف وإنا جاء عىل خلفية 
ان الوزير احمد قعلول لبى رغبة ابنه يف حل هذه الجامعة كام استجاب لطلب وديع 

الجرئ الن يف هذه الجامعة مداخيل مالية مهّمة من خارج الحدود.
 - 7 -

أصدر الوزير قرار الحل واملدهش ان االسامء التي جاءت لتعوض املكتب املنحل جاءتنا 
كلها بلون واحد وهو لون حزب سيايس اسمه النهضة فهل مازال لنا مجال لالجتهاد 

وطرح االسئلة للتفريق بني السلطات ويف فصل الرياضة عن السياسة.
 - 8 -

املدير العام للرياضة مكرم شوشان اجتمع بالفاعلني يف املشهد الريايض وبأطباء القطاع 
ستكون  كيف  حقيقة  ندري  وال  سالفه  اىل  الريايض  النشاط  عودة  العالن  استعدادا 
النتائج والعواقب ولو اننا نعلم علم اليقني ان وديع الجرئ حني ارص عىل عقد الجلسة 
العامة االنتخابية ظل عىل امتداد ايام يحسب االيام حتى ال يصاب اي واحد مبكروه من 

الذين حرضوا تلك الجلسة العامة.
 - 9 -

ويتحملون  يعملون  الذين  يف  يكمن  وغموضها  غامض  وضعها  التونسية  الرياضة 
مسؤولية يف صلبها لذلك ال غرابة يف ان يتالعب وديع الجرئ باالرقام وليقول اي كالم 

تغيب عنه املسؤولية االخالقية والقانونية.
 - 10 -

اعرف جيدا طبيعة االشخاص لذلك استغربت االرقام التي قدمها وديع الجرئ لبطولة 
فاشلة بال مصداقية تحكمها طائفة من الحكام ومن املاثلني يف مشهد االدارة الوطنية 
للتحكيم وهم الذين استفادوا بشكل من االشكال من هذه الكرة التعيسة ومشاكلها 

الكثرية.
 - 11 -

كنت أنتظر حقيقة ان يسأل الوزير املرشف عىل الرياضة عىل طبيعة بطولة محرتفة 
فيها 150 مليارا والقطاع يشهق ما يلحق ونواد ال تدفع ال الجباية وال معاليم انخراطها 
يف صندوق الضامن االجتامعي لذلك اقول ان هذه الرياضة ال تخدم املجتمع وال تقدم 
اي يشء اواضافة القتصادنا الوطني لذلك تواصل نشاطها او توقف فإن اليشء سيتغري 

الن املستفيد واحد أحد....

أرقام مضروبة والهدف إرضاء 
بعض األطراف فقط

نقطة ضوء
*يضيئها: رمزي الجباري

يف غضون أشهر قليلة انقلب العامل رأسا عىل عقب، منذ أن 
ظهر فريوس كورونا إذ كشفت مجلة ناشيونال جيوكرافيك 
أن  أوشك  أن  بعد  األرض  كوكب  أنقذ  كورونا  فريوس  أن 
تحّل به كارثة بسبب انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناتج 
عن دخان املصانع وعوادم السيارات والطائرات، واعتداء 
البيئة. وأوضحت أن األرض تنفست بشكل  اإلنسان عىل 
كبري بعد أن توقفت الحركة يف معظم دول العامل، خصوصا 
القارة  فوق  التأم  قد  األوزون  ثقب  وأن  منها،  الصناعية 
القطبية الجنوبية، وتحسن الهواء يف 337 مدينة يف العامل. 
وبالتايل صح القول »رب ضارة نافعة«، وما يدرينا أن الله 
دفع بهذا الفريوس خطرا أكرب كان عىل وشك الوقوع؟! إذ 
كشف خرباء متخصصون إنهم مطلعون عىل كل التفاصيل 
املتعلقة بالتغيريات وما يحدث فعليا عىل كوكب األرض، 
فيام تقول أوكسانا تاراسوفا رئيسة برنامج مراقبة الغالف 
إنه  الجوية،  لألرصاد  العاملية  املنظمة  يف  العاملي  الجوي 
االقتصادي  النشاط  توقف  تأثري  يكون  أن  املحتمل  من 
عىل مستويات ثاين أكسيد الكربون عىل الغالف الجوي، 
ضئيال جدا«. و تظهر أحدث البيانات الصادرة عن برنامج 
»كوبرنيكوس« لتغري املناخ، أنه يف أوروبا يف شهر مارس، 
من  بدرجتني  أعىل  تقريبا  الحرارة  درجات  متوسط  كان 
معدل 2010-1981، كام أن  األرقام أكرب بكثري يف أجزاء من 
الحرارة  درجات  كانت  أوكرانيا  ففي  روسيا،  ويف  أوكرانيا 
مرتفعة عن املعدل العام املتوسط بـ 6 درجات يف آذار، 

ويف روسيا أعىل بـ 8 درجات. 
جريدة الشعب رصدت هذا األسبوع تأثري فريوس كورونا 
»راحة  مبثابة  البعض  اعتربها  وقد  البيئية  املنظومة  عىل 
عقود  منذ  األطول  بيئي  وتوازن  مربمجة  غري  بيولوجية 
اىل  بالسؤال  توجهنا  ميكروبيولوجي  حدث  طويلة«. 
الحجر  إن  يقول  والذي  الجريدي  عامر  البيئي  الناشط 
الكوفيد19-  فريوس  انتشار  استوجبه  الذي  الصحي 
املستحدث أوقف الحركة االقتصادية بنسبة كبرية، ماّم نتج 
عنه انخفاض كبري يف اإلنتاج، وبالتايل يف اإلفرازات الغازية 
)مثل ثاين أكسيد الكربون خصوصا وغازات سامة أخرى(، 
الطبيعية  املياه  ومجاري  الرب  يف  الصناعية  النفايات  ويف 
عن  نتج  أنه  وأفاد  املائية.  واملوائد  واملحيطات  والبحار 
خفض اإلنتاج انخفاض استهالك عديد املواد عدا الغذائية 
يف املقابل، سجلت اإلنتاجات الطبية وما جاورها ارتفاعا 
ومثل  كاممات...(.  ›جال‹،  مطّهرة  مواد  )أدوية،  كبريًا 
البيئية  للمنظومة  فرصة  امليكروبيولوجي  ›الحدث‹  هذا 
الّصعداء وقد عادت الحيوانات  للكوكب األريض ليتنفس 
)األليفة والرّبية( لرتود املدن الخالية من سكانها، وصَفْت 
من  الجّو  وخال  اإليطالية،  البندقية  مدينة  مياه  مجاري 
التلوث، وخّف وزر املنظومات البيئية الطبيعية والعمرانية 
من النفايات )عدا النفايات املنزلية التي ميثل ثلثاها مواد 
إنه  البيئي  الناشط  وقال  التلقايئ(.  للتحلل  قابلة  عضوية 
بقاء جربي  من  الكورونا  وباء  حتّمه  ما  بأن  الجزم  ميكن 
ألغلبية الناس يف املنازل مثّل هدنة للطبيعة واملنظومات 
البيئية التي ملْ تعرف غري نسق تصاعدي يف تدمريها بفعل 

األنشطة البرشية غري املستدامة.

الكورونا صديقة للبيئة
توجهنا بالسؤال اىل السيد صالح الشتيوي املدير الجهوي 
لنا  أكد  والذي  الساحيل  الرشيط  وتهيئة  حامية  بوكالة 
أن أزمة الكورونا حسنت أوضاع البيئة مشريا إىل تحسن 
جودة الهواء وتحسن املناخ بسبب توقف النقل برا وبحرا 
قد  انه  وأفاد  التلوث.  نسبة  يف  ملحوظ  وتراجع  وجوا 
كان للكورونا دور واضح يف االنخفاض املسجل يف تلوث 
الهواء.  يعترب أهم ملوثات  النرتوجني والذي  اوكسيد  ثاين 
الوباء يف  للتوقي من  املتبع  الصحي  الحجري  كام تسبب 
تحقيق تحسن يف الهواء خالل الثالثة اشهر االخرية. الصيد 
البحري أما يف ميدان الصيد البحري واإلجراءات التي تم 
ايجابية فقد ساهم يف  أنها كانت  يقول محدثنا  اتخاذها 
البحر يف هذه  قاع  والتي تجرف  بالكركارة  الصيد  إيقاف 
الفرتة سيمنح فرصة لتكاثر الطحالب العشبية اي الذريع 
البحري  االنجراف  الشواطئ من  والتي تساهم يف حامية 
وتعمل ككارسات طليعية لالمواج. الشعاب املرجانية وقال 
محدثنا إن الراحة الطبيعية التي فرضها فريوس كورونا من 
تحسن البيئة البحرية منها تحسن وضع الشعب املرجانية 
ببحارنا. تكاثر الطيور باملناطق الرطبة واعترب محدثنا أنه 
تكاثر  من  التجول  ومنع  الوباء  بسبب  الصيد  توقف  إثر 
الطيور  وجدت  كام  السباخ.  بعديد  الطيور  من  العديد 
البحر األبيض املتوسط  املهاجرة يف سواحلنا وستجد عىل 
هدوء مل تعهده من قبل فالبحار خلت من الناس والسباخ 
البحرية  السالحف  وبخصوص  قرسا.  الصيادون  هجرها 
يقول محدثنا أن عدم تنقل اإلنسان عىل الشواطئ ساهم 
الكثبان  وحول  البحرية.  السالحف  من  اآلالف  يف حامية 
اىل  اإلنسان  خروج  عدم  أن  إىل  محدثنا  يشري  الرملية 
اكتسابها  الرملية ساهم يف  الكثبان  الشواطئ وسريه عىل 
أن  االندثار مؤكدا  الصمود وعدم  نباتيا ميكنها من  غطاء 
فريوس كورونا أعطى للبيئة هدنة من األنشطة البرشية. 
وبسؤالنا حول هل عملية انتقال الفريوس عرب مياه البحر 
أفاد محدثنا أن الدراسات الطبية مل تثبت إىل هذه الساعة 
أن هناك تأثريا النتقال فريوس كورونا عرب مياه البحر. ولكن 
رغم الحجر والكورونا يطغى اإلنسان: يف كل شهر رمضان 
وال  الكورونا  يهّمه  ال  من  هناك  بساعات  اإلفطار  وقبل 
حظر التجول هناك إرهابيو الطبيعة يستغلون وقت تكاثر 
الحيوانات وعىل جناح الظالم حيث فرص هروب الحيوان 
قليلة ويبدأ القتل الحرام الذي يعاقب عليه القانون. لقد 
متكنت الغابات وحيواناتها الربية من االنتعاش واالنتصار 

يف زمن الكورونا رغم مجرمي البيئة املرتبصني بها.

مدير عام البيئة وجودة الحياة يوضح :
حول تأثري جائحة الكورونا عىل الطبيعة توجهنا بالسؤال 
اىل السيد الهادي الشبييل مدير عام البيئة وجودة الحياة 
بوزارة البيئة والذي أفادنا أنه مع نهاية الشهر الخامس منذ 
اندالع جائحة الفريوس املستجد كوفيد19-، تولد قلق كبري 

خبراء البيئة والطبيعة يتحدثون عن الكورونا

راحة بيولوجية غري مربمجة وتوازن بيئي 
هو األطول منذ عقود
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كلمـة حق:
الكورونا وضرورة إعادة البناء )3(

الحلقة الثالثة: 
مشروعية طرح السؤال 

* النفطي حولة  )ناشط نقايب(     

أال نحتاج يف الوقت الراهن، ونحن نعيش لحظة زمن الوباء الكوروين الجائحة 
الذي ال  السؤال املرشوع واملفتاح واملدخل  والكارثة األممية بال منازع، طرح 
رأينا  والذي حسب  واملسألة،  املعضلة  لحل  اإلشكايل  السؤال  وهو  عنه،  غنى 
أال  أخرى،  وبعبارة  والذات،  املجتمع  بناء  إعادة  إمكانية  حول  إالّ  يكون  لن 
إىل  والقارات،  للحدود  العابر  الكوروين  الزمن  تهديدات هذا  نحّول  أن  ميكننا 
أجل  من  وذلك  واملجتمع،  لإلنسان  والذهنية  النفسية  البُنى  لتجديد  فرصة 
بناء مجتمع متطّور، متأّصل إىل حّد الحداثة، وحدايث إىل حد األصالة، ويكون 
األرض  فوق  وحظوظه  بقدراته  مؤمنا  ومتقّدما،  ومتحّررا  مستقاّل  مجتمعا 
وتحت الشمس؟ وذلك لن يكون حسب رأينا، إالّ يف إطار منهجية علم االجتامع 
التاريخي التحلييل وفق منطق علم االجتامع السيايس وعلم االجتامع النفيس، 
خصوصا.  التونيس  واملجتمع  عموما،  العريب  املجتمع  بناء  إعادة  ميكننا  حتى 
ومن هنا ال يسعنا إالّ أن نبدأ برضبة البداية. أوال تتمثّل تلك البداية يف البدء؟ 
أوال تشبه تلك البداية، بداية الخلق والخليقة؟ أو مل يكن اإلنسان، ذلك الكائن 
الساموات  الله  أن خلق  بعد  اإللهي  الخلق  بداية  والعظيم هو  الفّذ  النوعي 
بناء  إعادة  تكون  أن  ال ميكن  إنه  القول  لذلك ميكننا  وتبعا  واألرايض؟  السبع 
الفلسفي  باملعنى  اإلنسانية  الذات  أو  اإلنسان  بناء  بإعادة  إالّ  املجتمعات 
واالجتامعي. والسيّام يف عامل كورونا التي عربت القارات واملسافات والحدود، 
وتعرّت يف ظلها الذات اإلنسانية، فبانت سوءاتها وقبحها، بل وأنانيتها القبيحة 
وخاصة منها تلك األنانية الفردانية املشبعة بالفلسفة النيوليربالية الرأساملية 
املوحشة واملتوحشة التي متّخضت عنها العوملة املعسكرة وما بعد املعسكرة. 
كل  صلبها  من  وجابت  أرحامها،  ويف  أحشائها،  يف  حملت  التي  العوملة  تلك 
عناوين الدمار والتدمرّي، من بؤس وتفقري إىل جوع وتجويع وترويع وتركيع، إىل 
استغالل فاحش للعاّمل وذوي الحاجة والرّث والفقري، إىل نهب لرثوات الشعوب 
واألمم بال حسيب وال رقيب وال نظري، إىل تدمري للبيئة ممنهج ومنقطع النظري. 
تلك العوملة املتوّحشة التي بيّنت أزمة كورونا عجزها وفشلها حتى يف الحد 
األدىن التضامني بني بني البرش واإلنسانية جمعاء. ففي الوقت الذي تزحف 
فيه عدوى الوباء الكوروين وتنترش بأرسع ما ميكن مخلفة مئات الجثث واملوىت 
يف إيطاليا خاصة، يصمت االتحاد األورويب ويصّم آذانه عن سامع أوجاع املرىض 
اإليطاليني وآالمهم وهم وسط ذئب كورونا املفرتس يرتّصدهم، وال يكاد يبقيهم. 
فلوال تدخل الصني وروسيا وكوبا املحارصة لريفعوا عنهم بعض املعاناة واملآيس 
املحّققة، لكانت الحصيلة أثقل عرشات املرات. ويف الوقت الذي يتوّجب فيه 
لغلق  تتسابق  األوروبية  الدول  نجد  والشعوب  األمم  بني  اإلنساين  التضامن 
الحدود. بل لقد سبقتهم الواليات املتحدة األمريكية إىل ذلك، لترضب الحصار 
أوال و أخريا عىل أوروبا العجوز، رغم أن هذه األخرية مل تتخّل يوما عن دعم 
سياساتها االستعامرية العدوانية عىل العامل، والسيّام عدوانها املستمّر عىل أّمتنا 

العربية.
أال نفهم من هنا، أّن أزمة كورونا كشفت زيف هذه األنظمة واّدعائها املضلّل 
واألوبئة  واألمراض  واملجاعة  الفقر  األممي، ومكافحة  التضامن  عناوين  تحت 

الفتّاكة؟
وبالتايل، أمل تكشف هذه العوملة التي تقودها النيوليربالية الرأساملية املتكالبة 
عىل الربح وإعادة إنتاج الربح التي تعرّب أحسن تعبري عن النازية الجديدة عن 

عمق أزمتها وهي عاجزة عن التصدي للوباء الكوين؟
أال يدعو كل هذا إىل إعادة النظر والبناء لذواتنا وملجتمعاتنا؟ 

في حملة تضامنية:

جامعة منوبة ترفع التحدي القتناء 1000 
لوحة رقمية للطلبة

أطلقت جامعة منوبة مبادرة تضامنية تتمثل يف جمع تربعات القتناء 1000 لوحة رقمية متصلة بشبكة االنرتنات، وذلك لضامن 
تواصل العملية البيداغوجية خالل الحظر الشامل وقصد ضامن تكافؤ الفرص بني طلبة مؤسساتها الثالث عرشة.

وانخرط يف هذا التحدي -الذي انطلق يف 20 أفريل 2020 ليتواصل إىل غاية يوم 4 ماي- كل من بلدية منوبة وودادية الجامعة.
وتكون املشاركة يف هذه املبادرة التضامنية مفتوحة للمؤسسات واألفراد وتكون عرب تربعات عينية أو مالية عىل الحساب الجاري 

الربيدي التابع لودادية الجامعة:
.Amicale de L‹Université de La Manouba CCP: 17001000000167631126 MF :1306867/A 

* صربي الزغيدي

الرسيع والتفيش  التصاعد  إزاء 
العاملي للعدوى، أما من الناحية اإليكولوجية فقد ألزم فريوس 
العامل  سكان  ربع  عن  يزيد  ما   covid-19 املستجد  كورونا 
بالبقاء يف منازلهم، مام قلص من الضغوطات وامللوثات عىل 
الطبيعة مبا فيها التنوع البيولوجي واملنظومات اإليكولوجية 
جعلها  الذي  بالهدوء  تنعم  الفرتة  هذه  يف  أصبحت  التي 
تستعيد عافيتها. وقال محدثنا محدثنا إنه رمبا تكون جائحة 
البرشية  تبلغ  أن  أرادت  التي  الطبيعة  من  انتقاما  الكورونا 
رسالة مفادها وجوب التعايش السلمي واملتوازن معها مشريا 
لفريوس  العاملي  بالوباء  اخرى  زاوية  التفكري من  إىل رضورة 
يف  بالبحث  البيئي،  بُعده  يف  التفكري  مبعنى   ،»19 »كوفيد 
العالقة بني األمراض والتدهور البيئي املتزايد، وآثار األنشطة 
البرشية منذ الثورة الصناعية. فاملؤكد أنه توجد عالقة متينة 

بني مثلث البيئة واألوبئة واألنشطة الصناعية.

تلوث الهواء وانخفاض االنبعاثات المسببة لالحتباس 
الحراري

كورونا  فريوس  الحتواء  الرامية  اإلجراءات  تشديد  مع  تزامنا 
تراجعت مستويات  العامل،  القارات حول  املستجد يف جميع 
التلوث وانخفضت االنبعاثات املسببة لالحتباس الحراري مام 
جعل عديد الخرباء يتساءلون هل سيكون هذا التغري عابرا أم 
سيرتك أثرا طويل األمد عىل البيئة إذ أظهرت صور التقطتها 
)ناسا(  األمريكية  الفضاء  لوكالة  التابعة  االصطناعية  األقامر 
أوكسيد  ثاين  تركيز  مستوى  يف  كبريا  تراجعا  املايض  الشهر 
إنتاج  ومراكز  املركبات  عن  رئييس  بشكل  الناجم  النيرتوجني 
الطاقة الحرارية، يف مدينة ووهان الصينية منشأ وباء كورونا 
الجديد. وبعد أن كانت خريطة التلوث يف املنطقة باللونني 
األحمر والربتقايل، انتقلت إىل األزرق بفعل تقلص مستويات 
التلوث. حول هذا املوضوع توجهنا بالسؤال اىل الدكتور زهري 
الحالوي اخصايئ يف علم املناخ بجامعة تونس وعضو الجمعية 

التونسية للتغريات املناخية ملعرفة إن كان هذا التغري عابرا أم 
سيرتك أثرا طويل األمد عىل البيئة ويشري يف هذا الصدد اىل 
أن أغلب الدراسات أظهرت أن نسب التلوث تراجعت كثريا 
خاصة يف الفرتة األخرية وساق محدثنا مثال الصني التي كانت 
من أكرث الدول التي تفرز غاز ثاين أوكسيد الكربون وهو الغاز 
هذه  انخفضت  إذ  املناخية،  والتغريات  التلوث  يف  املتسبب 
االنبعاثات بني 3 فيفري و1 مارس بنسبة 25 % يف الصني التي 
تعد من أكرث البلدان امللوثة يف العامل إذ أنها املسؤولة عن 30 
% من انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون. وأفاد محدثنا أن أزمة 
الكورونا أدت اىل تحسن جودة الهواء وانخفاض الضغط عىل 
ما  نوعا  توقفت  التي  القطاعات  أن  الطبيعية خاصة  املوارد 
أو بصفة كلية )الطريان، الصناعة، النقل( والتي تُعدُّ من أكرث 
القطاعات امللوثة للجو وهو ما سينعكس بصفة إيجابية عىل 
جودة الهواء. واعترب محدثنا أن هذا التحسن ظريف ومرتبط 
الطبيعية  الحياة  عودة  بعد  وبالتايل،  معينة  زمنية  مبدة 
أكرث ألن كل  الطبيعية ورمبا  نسبته  إىل  التلوث  يعود  سوف 
منظومة اقتصادية ستحاول اسرتجاع الخسائر التي تكبدتها. 
وشّدد محدثنا عىل أهمية االنتباه إىل النفايات التي تفرزها 
الخطرة  النفايات  بني  من  تصنف  باعتبارها  املستشفيات 
والتي من شأنها أن تلحق أرضارا عىل املنظومة البيئية. ودعا 
التنمية  منظومة  االعتبار  بعني  األخذ  رضورة  إىل  محدثنا 
املجتمع  )االقتصاد  أسس،  ثالثة  عىل  ترتكز  التي  املستدامة 
والبيئة( ومحاولة ترسيخ ثقافة املحافظة عىل البيئة بعد أزمة 
الكورونا. وقال محدثنا بعد عودة الحياة الطبيعية واستئناف 
بعني  تُؤخذ  أن  يجب  فإنها  نشاطَها  االقتصادية  املؤسسات 
البيئة  دور  ملراجعة  فرصة  وهي  البيئية  املنظومُة  االعتبار 
االقتصاد  إنعاش  بهدف  املتجددة  الطاقات  عىل  والتشجيع 

والنهوض به.
* أم رمياس
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* إعداد رمزي الجباري - عدسة جالل الفرجاين 

يبدو أن الغش أصبح سمة تونسية ودليلنا عىل ذلك العدد الكبري 
من املخالفات التي رفعتها مصالح وزارة التجارة خالل االسبوع 
عملّية   24257 بـ  قامت  أنها  ذلك  من  رمضان  شهر  من  االول 
رقابّية سجلت من خاللها 2747 مخالفة يف التجاوزات السعرية 
واالحتكارية والتالعب باملواد املدّعمة واإلخالل بشفافّية ونزاهة 
املعامالت اما املحجوزات فقد كانت   355 طنا من السميد و213 
طنا من الفارينة و105 أطنان من العجني الغذايئ و123 طنا مواد 
علفية و47 طنا و82 ألف و600 قطعة مواد غذائية عامة و7.6 
أطنان من السكّر املدّعم و18015 لرتا من الزيت النبايت املدّعم 
الخرض  بيضة و25.5 طنا من  الحليب و31670  لرتا من  و4782 
استعامل  ذات  مواد مختلفة  واللحوم و338199 قطعة  والغالل 
مواد  من  لرت  و5600  وأكياس(  مستحرضات  )معّقامت،  وحيد 

التنظيف و24549 علبة تبغ
وقد تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة وذلك بإصدار 18 قرار 

منع من التزود باملواد املدعمة و26 قرارا بغلق محالّت.
اختالفها  الرقابة عىل  فرق  واملتهجمني عىل  للمخالفني  إيقافا   12

خالل شهر رمضان.

التزود والتزويد عادي ولكن
مصدر من وزارة التجارة أكد للشعب ان عملية التزود والتزويد 
كل  توفرت  اذ  جدا  عادية  كانت  القصعة  ببرئ  الجملة  لسوق 
املنتوجات ورغم ذلك فإن االسعار من املصدر تكاد تكون مرتفعة 
بحكم ان عمليات التزود بالنسبة إىل تجار التفصيل تأثرت بالحجر 
الصحي الشامل وبالتايل اصبحت اغلب العائالت التونسية تقتني 
حاجياتها اليومية بشكل غري عادي إذ هي تقتني  بضاعة تحتاجها 
ايام االسبوع وهو ما جعل عملية اقتناء الحاجيات  عىل امتداد 
التفصيل عملية صعبة خاصة أن هؤالء مطالبون  ِقَبِل تجار  من 
ببيع وترصيف تلك البضائع وإال فإنها ستجد طريقها نحو القاممة 
العمليات بحكم ان  التجار عن مثل هذه  وقد حدثنا واحد من 
رأس ماله ال يتجاوز ال600 دينار وإذا ضاع نصفه يف القاممة فإنه 
سيجد نفسه مطالبا باالقرتاض ليحافظ عىل فتح متجره وبالتايل 
توفري قوت عياله وهو املطالب بتوفري 36 دينارا كمرصوف يومي 

لعائلة ترتكب من 5 انفار.

تفتح  العاصمة  بلدية 
أبواب السوق المركزية

 3 بفتح  العاصمة  بلدية  بادرت 
القاصدين  املواطنني  امام  ابواب 
السوق املركزية القتناء حاجياتهم 
السوق  ان  ويذكر  الغذائية 
وتأيت  ابواب   10 بها  املركزية 
التجار  تذمر  بعد  الخطوة  هذه 
جعل  مام  الحرفاء  غياب  من 

بها  رمى  من  فيهم  ان  كام  مسبوق  غري  كسادا  تعرف  بضاعتهم 
اكرث  اىل  فيه  تحدثنا  الذي  الحوت  جناح  خاصة  القاممة  سلة  يف 
رقابة  للمشرتين يف ظل  البارز  الغياب  تذمر من  كان  من طرف 
التفاصيل  متابعة  يف  اطنبت  التي  الصحية  الفرق  من  مشددة 
والجزئيات مع املطالبة باالستظهار بوصالت الرشاء رغم املعرفة 
أننا سجلنا  القصعة كام  الجملة ببرئ  باملزودين يف سوق  املسبقة 
االسبوع  ايام  امتداد  الغالل عىل  او  للخرض  ارتفاعا مشطا سواًء 
االول لشهر رمضان اذ من غري املعقول ان يباع رطل مشمش عند 
املبالغ  االرتفاع  سألناه عن سبب هذا  م وحني  بـ4700  احدهم 
فيه اكتفى بالقول ان يف السوق عرض وطلب ونحن نبيع بنفس 

األسعار التي نشرتي بها.

إقبال مبالغ فيه على المعدنوس
إذ  تقريبا  باالسعار نفسها  املعدنوس يف كل االسواق  تباع ربطة 
هي بني الـ700 و800 م وحني تستفرس عن سبب هذا االرتفاع 
يقولون انها منتوج فصيل وهي مادة اساسية خالل شهر رمضان 
مقابلها  يدفع  ان  فعليه  الربيك  كعبة  يأكل  ان  يريد  من  لذلك 
وقد سجلنا اقباال غري مسبوق عىل هذه املادة بحكم ان بعضهم 
يخفيها يف الصباح الباكر ثم يعرضها انطالقا من الساعة العارشة 
عن  االستفسار  أردنا  وحني  صباحا 
تهّم  انها  لنا  قالوا  الطريقة  هذه 
متأخرا  يصل  فيهم من  الذين  التجار 
للبيع  آلية  بالتايل  وهي  االسواق  اىل 
بنفس السعر حتى ال يحتكر بعضهم 
مثل هذه املواد املطلوبة خالل شهر 
خالل  االسواق  وعرفت  هذا  رمضان 
ارتفاعا كذلك السعار  االسبوع االول 
اسعارها  بلغت  التي  والتمور  الدقلة 
انها يف سائر االيام  الـ14200 والحال 
كانت تباع ما بني  الـ10 دنانري والـ12 
دينارا ويعترب تجار الدقلة انها  فرتة الذروة للتخلص من منتوج 

السنة املاضية حتى يتّم عرض بضاعة سنة 2020.

نبذ فرق الرقابة
الحظنا يف العديد من االسواق حصول عديد املشادات الكالمية 
الرقابة والصحة  تجار وفرق  انها بني  اطرافها فهمنا  وبالتثبت يف 
املنترشة بشكل مكثف خالل هذه االيام وقد سجلنا هذا التجاذب 
الحليب والقوتة واالجبان وهي  الجانب الخاص بباعة  خاصة يف 
مواد رسيعة التعفن ورغم تعفنها الرسيع فإن بعض الباعة يبقون 
أنه  والحال  رمضان  شهر  خاصة خالل  محالتهم  واجهة  يف  عليها 
كان من السهل االستجابة ملطالب فرق الرقابة الصحية كام سجلنا 

تعودوا  الذين  عن  امللسوقة  مادة  غياب  االول  االسبوع  خالل 
الغياب  استفسارنا عن سبب هذا  املركزية ويف  السوق  بيعها يف 
ذلك  ويف  االولية  املواد  بتوفر  مرتبط  ذلك  ان  لنا  قيل  املفاجئ 
اشارة لغياب السميد والفارينة عن املغازات الكربى لكن ذلك مل 
مينع وجودها عند بعض النصابة العرضيني عىل مقربة من السوق 
الزيت املدعم او ما يعرف  املركزية بالعاصمة كام سجلنا غياب 
يباع  انه  طرف  من  اكرث  لنا  اكد  وقد  الحاكم  بزيت  العامة  عند 

خلسة او بالوجوه.

ارتفاع أسعار الحوت وتراجع اسعار اللحوم
عرفت اسعار الحوت عىل انواعه ارتفاعا خالل االسبوع  من شهر 
رمضان وقد فرس بعض الباعة ذلك بغياب الحرفاء وكذلك بغياب 
هذه املنتوجات بالشكل املأمول امام رداءة االحوال الجوية فيام 
يؤكد البعض اآلخر ان تجارة الحوت مل تعد مربحة بحكم ارتفاعها 
من املصدر اما عن اسعار اللحوم وبعد أن أعرض عنها التوانسة 
الـ27  فقد عرفت تراجعا اذ أصبح سعر الكغ علوش يرتاوح بني 
دينارا و28 دينارا بعد أن كان يف االسبوع االول يرتاوح بني 30 

و32 دينارا.
 

نأكل ما حضر ونلبس ما ستر
من باب الفضول سألنا بعض النسوة عن األسعار خالل األسبوع 
يف  املوظفات  أغلب  أن  بحكم  قلّتهن  وعىل  رمضان  لشهر  االول 
اإلجابات واضحة  الكورونا فكانت  انتشار وباء  بعد  حجر صحي 
نحن نقتني حاجياتنا اليومية حسب إمكانياتنا املادية رغم غضب 
بعض التجار مثال من عمليات الرشاء بـ100 غ و200 غ وهو ما 
يسبب يف الكثري من الحاالت بعض املشاكل اآلنية مع تجار هّمهم 
الوحيد التخلص من منتوجاتهم بأرسع وقت ممكن لكن ذلك ال 
مينع من اقتناء كل الحاجيات كل يوم ويومه ويف سؤال عن توفر 
»ما  واحد  بصوت  النسوة  قالت  العيد  أدباش  لرشاء  االمكانيات 

عندنا وين ماشني واألبناء متفهمون لطبيعة املرحلة«.

املخالفات االقتصادية خالل األسبوع األول لشهر رمضان
تسجيل 2747 مخالفة بعد 24257 عملية رقابية

* ارتفاع مشط 
ألسعار الحوت 
وتراجع للحوم


