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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  

غرة ماي:

جذور ورمزية عيد العمال يف العالم ويف تونس

تونس بني اإلغراء 
الرتكي وشباك 

االستبداد

التجارة االلكرتونية 
تتطور رغم املخاطر 

والصعوبات 

التظاهر السلمي حق يكفله الدستور

الديكتاتوريات الناشئة تولد 
لحظة مصادرة حق االختالف

ـ استعمال القضاء يف املعارك السياسية ليٌّ لعنق القانون

في ندوة صحفية لالتحاد الجهوي بصفاقس:

األخ سامي الطاهري: قضية نقابيي 
صفاقس قضية سياسية بامتياز

الحكومة أمام خيارات محدودةإحاالت على أدب الجوائح
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أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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نقابة

إثر التطورات الخطرية يف قضية نقابيي املستشفى الجامعي 
الحبيب بورقيبة  واملستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس 
إىل  »جنحة«  من  تحويلها  يف  واملتمثل  بالسجن  واملعتقلني 
للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  ارتأى  »جناية« 
بصفاقس عقد ندوة صحفية مبقره صباح يوم االثنني 04 ماي 
آخر حيثيات  وإطالعه عىل  العام  الرأي  إلنارة  وذلك   2020
وخلفيات القضية املرفوعة ضد اإلخوة نقابيي قطاع الصحة، 
بحضور كافة أعضاء املكتب التنفيذي الجهوي، وقد افتتح األخ 
يوسف العوادين الكاتب العام الجهوي هذه الندوة الصحفية 
ومنعم  حفيظ  وحفيظ  الطاهري  سامي  باألخوة  مرحبا 
باملكتب  املساعدون  العامون  األمناء  الشفي  وسمري  عمرية 
اعتبارية، واألخ  الوطني وما لحضورهم من داللة  التنفيذي 
عثامن الجاليل الكاتب العام للجامعة العامة للصحة والسادة 
أعضاء فرعي صفاقس الشاملية والجنوبية للرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق اإلنسان وممثل النقابات األمنية بالجهة  
الفورايت  لسعد  السادة  املعتقلني  األخوة  الدفاع عن  وبهيئة 
واألخت  مزيد  ونعامن  الوحييش  وزبري  السليمي  وسهيل 
نعمة النصريي وبجميع ممثيل وسائل اإلعالم واإلخوة أعضاء 
ملختلف  والنقابيات  وبالنقابيني  الجهوية  اإلدارية  الهيئة 
املكثف،  بحضورهم  الواجب  نداء  لبوا  الذين  القطاعات 
رغم الوضع الوبايئ يف البالد، ملؤازرة أخوتهم املعتقلني قرسا. 
املساعد  العام  األمني  الطاهري  سامي  األخ  الكلمة  أخذ  ثم 
املسؤول عن اإلعالم والنرش والناطق الرسمي لالتحاد العام 
املكتب  أعضاء  لكافة  شكره  عن  معربا  للشغل  التونيس 
الحارضين من مناضيل ومناضالت  الجهوي ولكل  التنفيذي 

اإلخوة  باملناسبة  مهنئا  الجهوي  االتحاد  دعوة  لتلبية  الجهة 
يف  دامئا  يكونوا  أن  متمنيا  الصحافة  حرية  بعيد  الصحافيني 
الحريات والحقوق وكشف كل  الدفاع عن  األول يف  الصف 
التجاوزات واالنتهاكات كام حيّى وسائل اإلعالم وخاصة أثناء 
وباء الكورونا بنرش الوعي ودعم الحرب عىل هذا الوباء. كام 
عرب عن شكره العميق لهيئة الدفاع عن املعتقلني وللرابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ولكل الجمعيات التي 
تساندنا يف نضالنا وتقف إىل جانبنا من أجل الدفاع عن الحق 
شطورو  مربوك  األخ  حيى  كام  العامل  حقوق  وعىل  النقايب 
واألخوين  للصحة  الجامعي  للفرع  املساعد  العام  الكاتب 

سامي القريوي وأرشف بن دخيل املعتقلني يف سجنهم.
وبني األخ سامي الطاهري أن القضية تندرج يف إطار أجندة 
العريقة  واضحة املعامل مبختلف وسائلها تستهدف منظمتنا 
ببطحاء  النقابيني  االعتداء عىل  لها  قبل »عصابة« سبق  من 

ذكرى  أحيائنا  ديسمرب2012مبناسبة   04 ذات  عيل  محمد 
اغتيال زعيمنا النقايب والوطني فرحات حشاد وحاولت قبل 
يفلحوا، ونقول  االتحاد بصفاقس ومل  الهجوم عىل دار  ذلك 
لهم نحن عىل أتم االستعداد للمرتبصني بنا.. تاريخنا متجدد 
أشار  واملستقبل كام  الحارض  ويبني  املايض  يورث من رحم 
األخ سامي بأن القضية أخذت منحى كيدي وسيايس بامتياز 
النقابيني  إدانة  قصد  »جناية«  إىل  »جنحة«  من  بتحولها 
املعتقلني مضيفا أن العملية مدبرة والقضية سياسية أساسا 
مشريا بإصدار تعليامت لتتحول القضية يف هذا االتجاه الذي 
فيه نوع من االبتزاز من السلطة القضائية للنيابة العمومية 
نواب  رئيس  من  صادرة  وهي  ال  كيف  التحقيق،  ولحاكم 
ويف  مارس   24 يوم  رفعت  القضية  أن  إذ  الشعب  مجلس 
يوم 25 تنعقد جلسة مبجلس نواب الشعب يف هذا االتجاه 
ويصدر املجلس بيانا يطالب فيه بفتح تحقيق ويف يوم 26 
تاريخ تونس بفرقة  التحقيق يف أرسع قضية يف  يبدأ  مارس 

من تونس وكأن صفاقس ليست فيها فرق تحقيق.
ويف ختام كلمته قال األخ سامي الطاهري لقد تحىل االتحاد 
حتمت  البالد  بها  متر  قاهرة  ظروف  ظل  يف  النفس  بضبط 
إننا  بكل مسؤولية..  األحداث  و  األوضاع  الترصف مع  علينا 
ومتعودون  امللفقة  للقضايا  التاريخ  عرب  بتعرضنا  متعودون 
باملحاكامت ونحن لها ونتحدى أي كان أن يواجه النقابيون 
الكورونا ما عادش توقفنا وبأن  لكن صربنا بدأ ينفد وحتى 
النقابيني يف كل شرب  كل  نقابيي صفاقس هي قضية  قضية 
من البالد ولن نبقى مكتويف األيدي. وإن من يريد االستقرار 
لهذا البلد وجب عليه أن يكون مسؤوال كام حّث النقابيني 
بااللتفاف حول منظمتهم وقادتها واالنتباه جيدا إىل ما يدبّر 

بلَيْل.
                                                *  سهيل عاشور  

االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يعقد ندوة صحفية حول ما عرف بقضية »العفاس«

األخ سامي الطاهري: قضية نقابيي صفاقس سياسية بامتياز... نفد صربنا 
ولن توقفنا الكورونا عن الدفاع عن حقنا
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يوسف الوسالتي

مداره  االيام  هذه  تونس  تعيشه  سيايس  جدل 

الدعوات التي انترشت عرب وسائل التواصل االجتامعي 

واملطالبة بحّل الربملان.

دعوات اختلفت اآلراء حول توصيفها بني من يعترب 

وبني  والتعبري  الرأي  حريّة  خانة  يدخل يف  االمر  هذا 

من يعترب هذه الدعوات جرمية يعاقب عليها القانون.

حركة النهضة ويف بيان ملجلس »شوراها« استنكرت 

ما اسمته بـ »الحمالت املظللة التي تستهدف التجربة 

الدولة  مؤسسات  ترذيل  عرب  الناشئة  الدميقراطية 

والفاعلني السياسيني«

الجمهورية  وكيل  نائب  افاد  ثانية  جهة  ويف 

باملحكمة االبتدائية بتونس انه تم فتح بحث تحقيقي 

التواصل  شبكات  عىل  وردت  التي  الدعوات  ضّد 

االجتامعي والتي تضمنت ما قال البيان انه تحريض، 

ضد  تحرك  اي  لشيطنة  اعالمية  آلة  تحركت  وعموما 

املجلس ورمبا هي محاولة استباقية لتفادي تكرار ما 

حكم  فساد  عىل  تونيس  اجامع  من   2013 يف  حصل 

الرتويكا.
* لماذا صار المجلس هدفا لالنتقادات؟

استهداف  حول  تساؤالت  املالحظني  عديد  يطرح 

املجلس بالذات بسهام النقد..؟ انتقادات وصلت حّد 

جملة  استعراض  املجال  هذا  يف  ميكن  بحلّه  املطالبة 

النقاط التالية:

ـ أوال: ان املشهد الربملاين صار أعرج بوجود طرف 

ولكنه  الدستوري  الحر  الحزب  وهو  معارض  واحد 

والدميقراطية  االجتامعية  الحركة  عن  يعرّب  ال  طرف 

حكم  من  اخرى  نسخة  مويس  عبري  يف  ترى  التي 

الدكتاتورية البائدة وال متثل يف كل االحوال بديال ميكن 

االطمئنان اليه، هذه الصورة جعلت مجمل التونسيني 

ال يرون يف تركيبة املجلس بائتالفه الحاكم ومعارضته 

مرضيا لطموحاته خاصة اذا ما عدنا اىل ادائه الباهت 

يف االزمات.

حيث  ورداءة  بذاءة  مصدر  املجلس  أصبح  ثانيا: 

هبط فيه مستوى النقاش والحوار والخطاب السيايس 

الوجاهة  من  نوعا  اعطت  منّفرة  سفىل  درجات  اىل 

لهذه االنتقادات.

ـ ثالث متثل االحزاب الفائزة وخاصة الحزبان االول 

والثاين كتلة واحدة ال تنفصل وال يوجد بينها اختالف 

املصالح  عن  والبحث  االدوار  اقتسام  زاوية  من  اال 

والذي  الحزبني  هذين  تحالف  وبدا  الضيقة  الفئوية 

ظهر اكرث عند محاولة تشكيل الحكمة االوىل والثانية 

اال  له  هدف  وال  ومصطنًعا  الطبيعة  ضد  تحالفا  بدا 

الحفاظ عىل مصالح الطرفني.

تعترب  والتي  املجلس  رئيس  شخصية  رابعا: 

بصورة عامة شخصية غري جامعة فهي تأيت يف أسفل 

فيها  التونسيني  ثقة  حيث  من  الرأي  استطالعات 

اضف اىل ذلك ان رئيس الربملان يساوي نفسه برئيس 

الجمهورية ويحاول الترصّف كحاكم يف البالد وكرئيس 

فقط  النواب  ملجلس  رئيس  انه  والحال  للتونسيني 

عىل  الخالفات  باب  جعل  تنافرا  السلوك  هذا  وخلق 

مرصاعيه بينه وبني عديد النواب.

خامسا: أصبح ملجس النواب رهني اتفاق الحزبني 

الكبريين حيث صار يحكم بالغلبة سواء داخل اللجان 

مناف  امر  وهو  العامة  الجلسات  بعض  يف  حتى  او 

للدميقراطية التي تعني يف أبسط معانيها حق االقلية 

يف التعبري عن رأيها.

* التظاهر واالحتجاج حق دستوري
تكون  قد  التي  العبارات  بعض  عن  النظر  برصف 

تضمنت دعوات إىل العنف يبقى التظاهر واالحتجاج 

وحّقا  التونسيات  ولكل  التونسيني  لكل  حّقا  السلمي 

يكفله لهم الدستور.

النيابة  الباب ملاذا ستفتح  ونحن  نتساءل يف هذا 

الربملان  بحل  يطالب  من  ضّد  تحقيقا  العمومية 

أليس هذا حّقا دستوريّا؟ متى كانت املطالبة برحيل 

االنظمة  يف  رئيس جمهورية جرمية  حتى  أو  حكومة 

السياسية محّددة  الحريات  كانت  متى  الدميقراطية؟ 

يف الدميقراطيات؟

الذي  الناشئة  الدميقراطية  إن الحديث عن افساد 

جاء يف بعض البيانات هو حديث مردود عىل اصحابه 

فالخوف الحقيقي عىل الدميقراطيات الناشئة يأيت من 

ونحو  بالسلطة  االستفراد  نحو  للحكام  القوي  النزوع 

الحكم املطلق اما التظاهر واالحتجاج فهو مظهر راق 

من مظاهر الدميقراطية.

في  الديمقراطية  األحزاب  أين   *
االئتالف؟

يف االئتالف الحاكم تقف بعض االحزاب التقدمية 

ايضا  هي  يكن  مل  ان  املتفرج  موقف  والدميقراطية 

استهواها مجد السلطة وحالوة الحكم فبعضها ال يزال 

ضّد  احتجاج  اي  اعترب  اآلخر  والبعض  الصمت  يالزم 

الربملان هو تهديد ملؤسسات الدولة وللدميقراطية.

االحزاب  بهذه  يليق  ال  الحقيقة  يف  املوقفني  وكال 

يف  الحق  عن  للدفاع  املجلس  داخل  من  املدعوة 

االحتجاج حتى لو كان ضد أحزابهم هم بالذات.

ان ما يحصل هذه املدة اضافة اىل محاكمة بعض 

املدونني والناشطني الناقدين للسلطة عىل غرار أنيس 

املربويك الذي تّم اعتقاله ملدة اسبوعني كاملني قبل ان 

يفرج عنه وذلك بعد نرشه مقطع فيديو يتحدث فيه 

عن التجاوزات يف توزيع االعانات.

باستعامل  التهديدات  وهذه  االعتقاالت  هذه  ان 

اىل  مدخل  هي  سيايس  رصاع  يف  القضاء  سالح 

الديكتاتورية ان بعض الديكتاتوريات يف البالد العربية 

واالسالمية انتصبت مبثل هذه املامرسات والسلوكيات 

القمعية التي تبدأ بأحداث بسيطة ومعزولة قبل ان 

تتحول اىل سلوك سيايس واىل شكل لحكم السلطة.

التظاهر السلمي حق يكفله الدستور
ـ الديكتاتوريات الناشئة تولد لحظة مصادرة حق االختالف
ـ استعمال القضاء يف املعارك السياسية ليٌّ لعنق القانون
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ترصيح مهّم أدىل به نائب رئيس حركة النهضة السيد عيل العريض 
لتحوير  حان  قد  الوقت  إن  فيه  قال  اإلذاعات،  إلحدى  أمس  أول 
للحكومة،  توسيع  التحوير عىل شكل  يكون  أن  يستبعد  وزاري، وال 
يف  مكانهم  ليأخذوا  حان  قد  دورهم  أن  يبدو  جدد،  رشكاء  إلضافة 
لعبوه  الذي  املعارضة  دور  عليهم  ضاق  أن  بعد  الفخفاخ،  حكومة 

الفرتة املاضية.
العريض مل يوّضح تحديدا نوع التغيري الذي سيدخله الفخفاخ عىل 
الحكومة، أو ما إذا  كان تحويرا يف داخل الطاقم الوزاري الحايل، أي 
تغيري بعض وزراء من مواقعهم إىل مواقع أخرى يف شكل تبديل، أم 
عىل  آخرين  وينتدب  مهامهم  من  الوزراء  بعض  بإبعاد  سيقوم  انه 
إليها  أنه سيوّسع حكومته، أي سيضيف  أم  الشاغرة،  الوزارات  رأس 
وزراء جُددا، سواء من االئتالف الحاكم الحايل أو من أحزاب أخرى، 

أو حتى من غري املتحزبني.
توسيع  هو  الكواليس  يف  يدور  ما  حسب  الرأي  عىل  األغلب  لكن 
املكونات  بعض  عىل  الحاكم  االئتالف  وانفتاح  الحالية،  للحكومة 
التي كانت متارس إىل أمس القريب دور املعارضة  والكتل الربملانية 
يف  الغنويش  رئاسة  وضد  الفخفاخ،  حكومة  ضد  والخجولة  الليّنة 

املجلس.
بوثيقة  رسي  ملحق  شبه  يف  اتفاقا  هناك  أن  عن  يتحدث  البعض 
وقلب  الكرامة  ائتالف  من  كل  التحاق  ينّص عىل  الحكومة،  تكوين 
تونس بالحكومة بعد فرتة. وهناك من يتحدث أيضا عن إلحاح من 
الحقائب،  بعض  من  حزبه  ومتكني  بالحكم،  لاللتحاق  القروي  نبيل 
خاصة أنه يخىش مزيدا من االنشقاقات التي قد تعصف به كحزب 

الباجي أو عريضة الهاشمي سابقا.
مويس  عبري  لعزل  جادة  محاولة  عن  أيضا  يتحدث  البعض  أن  كام 

داخل الربملان، وتركها كمعارض وحيد غري قادر عىل تغيري أو قرار أو 
التأثري يف أي توّجه ومتّش للحكومة، ويرى ُعتاة السياسة يف حكومتنا 
الرشيدة أن عزل عبري مويس وإضعافها ال يكون إال بفتح الباب أمام 
مواقع  واختالق  بالحكومة،  لاللتحاق  وكتلها  املعارضة  أحزاب  باقي 
مجهودا  قدمت  التي  الطاقات  هذه  الستيعاب  خصيصا  ووزارات 
كبريا خالل الشهرين اللذين قّضتهام يف املعارضة، من خالل حمالت 
الرتذيل والتشويه والهجامت مبناسبة وبغري مناسبة عىل عبري مويس، 
وايضا كمكافأة لهم عىل تصويتهم لفائدة التفويض باملراسيم، وقبلها 
كمكافأة  وخاصة  الصفقات،  وبعض  والهبات  القروض  قوانني  عىل 
عىل وقوفهم اىل جانب الشيخ راشد يف تزكيته رئيسا للمجلس، ويف 
الذود عنه خالل أزمة زيارته الرسية الردوغان التي أوشكت ان تطيح 
به من رئاسة املجلس لوال هروب كتل املعارضة، بل واصطفافها اىل 

جانبه ويف مقدمة املدافعني عنه.
هذه الكتل ضغطت يف األيام األخرية، خصوصا منذ جلسة التصويت 
عىل قانون التفويض لرئيس الحكومة، وما انتابها ساعتها من انقطاع 
ورفض  مساومات  عن  قيل  وما  ساعة،  وأربعني  مثان  بعد  وعودة 
مطلقة  وبأغلبية  برسعة  ُحسمت  املوالية  الجلسة  يف  لكنها  وابتزاز، 
تقريبا، ما حدا بالبعض إىل تفسري األمر عىل أنه وعود أعطيت لبعض 
الكتل بتمكينها من حقائب وزارية يف أقرب اآلجال، ويبدو أن هذه 
الكتل بدأت تضغط من أجل إلحاقها بالحكم، وهو ما رفع وترية جّس 
النبض حول توسيع الحكومة، وبعث اإلشارات من قبل الُحكم عىل 
أن هناك تحويرا وتغيريات قادمة عىل التشكيلة، تهيئة ألجواء مناسبة 

للقبول بالكتل الجديدة امللتحقة حديثا بالسلطة.
الفخفاخ، فإما أن يقبل مبا  أمام  الخيارات  وال تبدو هناك كثريا من 
متليه عليه األحزاب املشاركة يف االئتالف، وخصوصا حركة النهضة التي 

مل يستطع أن يرفض لها طلبا اىل حد اآلن، سواء فيام يتعلق بحكاية 
سيارة الوزير التي أتلفتها ابنته والتي رفضت الحركة ان تتحول اىل 
قضية سوء ترصّف وهو ما تّم فعال، او من ناحية التعيينات بالجملة 
التي اقرها كل من عبد اللطيف امليك يف وزارة الصحة وأنور معروف 
يف وزارة النقل، والتي مل يُسترش فيها الفخفاخ، كام مل يستطع رئيس 
الحكومة ان يفعل شيئا أما ثورة الوزير النهضاوي يف اجتامع مجلس 
الوزراء قبل االخري حني قال له إنني انا وحزيب نرفض تحويل كل هذه 

الصالحيات اىل السيد محمد عبّو ولن نسمح بتمريرها.
وبالتايل فالرجل ليس يف وضع قوة وال ميكنه االختيار وبالخصوص ال 
ميكنه الرفض إذا كان توسيع الحكومة قرارا قادما من حركة النهضة 
وتحديدا من الشيخ راشد الغنويش، رغم ما يرُتّدد عن أن الرئيس قيس 
سعيد ضد اي توسيع للحكومة، وتحديدا ضد التحاق قلب تونس بها، 
لكن يف املحّصلة لن يستطيع الوقوف يف وجه اي تغيري الن صالحياته 
ال تصل اىل ذلك الحد، واملسألة يبدو انها أقرت يف مالحق رسية تتبع 

اتفاقية تشكيل الحكومة.
لتوريط  نفسه  الفخفاخ  قبل  من  مربمجة  العملية  تكون  قد  كام 
اكرب  عىل  ذلك  عن  الناجمة  املسؤولية  وتقسيم  الفشل،  يف  الجميع 

قدر من االحزاب والكتل، حتى ال يتحملها وحده.
التحوير  مسألة  تكون  ان  وهو  بعيد،  غري  يبدو  أيضا  آخر  احتامل 
الوزاري وتوسيع الحكومة كلها مرسحية لرصف األنظار عن التعيينات 
صفحات  بهم  ازدحمت  الذين  واملسؤولني  واملستشارين  االخرية 
الشديدة  املعارضة  بعد  خاصة  جدا  وارد  أمر  وهو  الرسمي،  الرائد 
السياسيني  النشطاء  ومن  الشارع  من  التسميات  هذه  لقيتها  التي 

واملنظامت االجتامعية.
* طاهر عيل 

الحكومة أمام خيارات محدودة:
بعد التعيينات والرتضيات جاء الدور على التحوير والتوسيع

بعد حرب التصريحات بني حركة الشعب والنهضة:
هل هي بداية التصدع الحكومي؟

* الحبيب الشايب    

بعد ان أكد السيد خالد الكرييش رئيس لجنة الصحة 
االستامع  قريبا  سيتم  انه  عىل  الشعب  نواب  مبجلس 
لوزير الصحة السيد عبد اللطيف امليك حول مآل االموال 
املوجودة ملجابهة داء كورونا والتي قّدرها السيد عياض 
شّن  مليار،  آالف   6 بنحو  املالية  اللجنة  رئيس  اللومي 
النائب خالد الكرييش والقيادي يف حركة الشعب هجوما 
عىل  قياديها  احد  وعىل  عامة  النهضة  حركة  عىل  عنيفا 
الهاروين،  الكريم  عبد  السيد  به  ونعني  الخصوص  وجه 
حيث أعلن السيد خالد الكرييش رصاحة ان حزبه يرفض 
لعب الصبية يف السياسية ويطالب رئيس الحكومة السيد 
إلياس الفخفاخ بالتدخل الرسيع وذلك لرأب الصدع الذي 
الحكومي كام دعا نظريه يف حركة  البيت  اصاب جدران 
النهضة السيد عبد الكريم الهاروين بالرتفع عىل مناكفات 

االيديولوجية.

النهضة  بحركة  الشعب  حركة  بعالقة  يتعلق  وفيام 
السيد  قال  الحكومي،  االئتالف  مكونات  من  باعتبارهام 
خالد الكرييش ان هذا االئتالف قد جاء بناء عىل برنامج 
عمل حكومي ينهض عىل مبدإ دولة مدنية ودميقراطية 
القيادي بحركة الشعب ان  ذات نهج اجتامعي، واضاف 
يف  واخرى  الحكومة  يف  ساقا  تضع  اليوم  النهضة  حركة 
الربملان مربزًا ان هذه االخرية تسعى من ناحية إىل وضع 
مادية  منافع  عىل  بالحصول  الدولة  مفاصل  عىل  يديها 
واخرى سياسية لعل اهمها توسيع دائرة التعيينات داخل 

الحكومة وعىل صعيدي الوالة واملعتمدين.
النهضة  وحركة  الشعب  حركة  بني  الود  خيط  وكان 
قد انقطع بعد مداخلة النائب والقيادي بحركة الشعب 
والتي  الشعب  نّواب  مجلس  داخل  امليك  هيكل  السيد 
اعلن من خاللها رصاحة االنحياز إىل سوريا قيادة وشعبا 
واىل املشري خليفة حفرت الليبي الذي وصفة بالوطني هذه 

هيكل  للسيد  وتهديد  تشويه  حملة  خلفت  املداخلة، 
امليك إىل درجة دفعته إىل توجيه رسالة إىل السيد راشد 
تنظيم  اياه مبمثل  النواب واصفا  الغنويش رئيس مجلس 
إياه مسؤولية حملة  تونس محمال  املسلمني يف  االخوان 
التشويه والتهديد التي طالته وما ميكن ان تسفر عنه من 

نتائج وخيمة.
الفخفاخ  الياس  السيد  الحكومة  رئيس  يقدر  فهل 
عىل رأب صدع جدران حكومته واعادة حبال املودة بني 
الشعب  بني  االخري  الخالف  ان  أم  السياسية،  مكّوناتها 
ونهاية  الفخفاخ  حكومة  انهيار  بداية  سيشكل  والنهضة 
التحالف الربملاين الحايل، خاصة أن النائب خالد الكرييش 
تظهر  والتي  السياسية  النهضة  حركة  مخاتلة  يُْخِف  مل 
تحالفها علنا مع حركة الشعب والتيار الدميقراطي وتتودد 
مستقبال  الستاملتهام  الكرامة  وائتالف  تونس  لقلب  رّسا 

لتحالف جديد يكون بديال للتحالف الراهن.
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* طارق السعيدي    

من  عدد  عىل  كورونا  جائحة  بداية  منذ  التونسية  الحكومة  حصلت 
من  مهم  عدد  إىل  إضافة  التمويل  وخطوط  الخارجية  والهبات  القروض 
جائحة  ملواجهة  امليزانية  من  جزء  تحويل  مثل  األخرى  التمويل  مصادر 
كرونا أو الهبات أو التربعات. وتشري التقديرات إىل أن املبلغ الجميل الذي 
تحصلت عليه الحكومة قد جاوز 08 مليار دينار وهو رقم ضخم ميكن 
الخضوع إىل أي رشوط من  التوظيف وعدم  االستفادة منه رشط حسن 

الجهات املانحة.

هبات وقروض
يوم  وافق  ان  بعد  املانحة  الجهات  قامئة  الدويل  النقد  ويتصدر صندوق 
ما  اي  بقيمة 743 مليون دوالر  تونس قرضا  افريل 2020 عىل منح   10
يعادل 2140 مليون دينار تونيس. ويأيت البنك اإلسالمي للتنمية يف املركز 
الثاين ألكرب املقرضني بعد منح الحكومة التونسية خط متويل بقيمة 279 
مليون دوالر اي ما يعادل 804 مليون دينار تونيس وذلك يوم 09 افريل 
2020. ويعترب االتحاد األورويب، األكرث سخاء عرب تقديم هبة بقيمة 250 
مليون اورو أي ما يعادل 780 مليون دينار تونيس يوم 28 مارس 2020. 
ومنحت جمهورية ايطاليا بلدنا هبة بقيمة 50 مليون أورو أي ما يعادل 
156 مليون دينار، وذلك يوم 24 مارس 2020. وقدم البنك الدويل لبالدنا 
قرضا عىل دفعتني بقيمة 35 مليون دوالر اي ما يعادل 101 مليون دينار 
تونيس مع املوافقة عىل تقديم قرض بقيمة 100 مليون دوالر اي ما يعادل 
288 مليون دينار تونيس ميكن للحكومة التونسية خالل األسابيع القادمة. 
دينار.  مليون  حوايل112  التونيس  البنيك  القطاع  مساهامت  بلغت  وقد 
وتشري التقديرات اىل ان الحكومة متكنت من جمع حوايل  90 مليون دينار 
للهبات  الجاميل  املجموع  ويبلغ  األجراء.  لكافة  عمل  يوم  اقتطاع  نتيجة 
دون  ذلك  كل  دينار  مليون   4500 حوايل  التمويل  وخطوط  والقروض 
بعنوان صندوق  التربعات  احتساب  العينية، ودون  املساعدات  احتساب 

1818 والتي تقدر بحوايل 83 مليون دينار.

أرباح البترول
وعىل صعيد آخر فقد متكنت الحكومة التونسية من توفري مبلغ مهّم من 
املال نتيجة انخفاض أسعار املحروقات عىل السوق الدولية. وتشري األرقام 
 1880 حوايل  التونسية  الدولة  يكلف  املحروقات  دعم  أن  إىل  الرسمية 
مليون دينار وهو ما يعني ان كل انخفاض لسعر النفط يؤدي بالرضورة 
اىل خفض الدعم. وتجدر اإلشارة إىل أن احتساب أسعار املحروقات معّقد 
ويحتوي الكثري من املكونات وهو ما يجعل انخفاض سعر املحروقات عىل 
االنخفاض املسجلة عىل صعيد دويل.  اقل بكثري من نسبة  صعيد محيل 
ورغم كل ذلك فإن انخفاض أسعار البرتول اىل ما دون 09 دوالرات خالل 
مارس وافريل 2020 واىل ما دون 20 دوالر خالل  ماي سيؤدي حتام إىل 
خفض كلفة الدعم بنسبة ال تقّل عن الثلث أي حوايل 700 مليون دينار.  

ميزانية التنمية
وإضافة إىل كل ذلك فان الحكومة التونسية متتلك رصيدا ومتويال إضافيا 
مهاّم يتمثل يف تلك االعتامدات الضخمة املرصودة للتنمية املحلية. وقد 
دأبت الحكومات املتعاقبة خالل العقد املنقيض عىل رصد ميزانية للتنمية 
ولتعويض  امليزانية،  يف  الفراغات  لسد  ذلك  بعد  تحويلها  ثم  الجهوية 
تقوم  ان  املستبعد  من  وليس  امليزانية.  عجز  لخفض  او  املوارد  نقص 
الحكومة بإعادة تبويب ميزانية التنمية خاصة أن الظرف العام فيه الكثري 
املنصف  واإلسكان  التجهيز  وزير  السيد  حوار  يكون  وقد  املربرات.  من 
السليطي مع وكالة تونس أفريقيا لألنباء مويف مارس 2020، احد املؤرشات 
الدالة عىل ان هذا األمر محتمل جدا بل قد يكون حدث بالفعل. وقد ذكر 

الوزير يف الحوار املذكور ان الحكومة التونسية قررت تأجيل انجاز عدد 
من املشاريع العمومية املتعلقة بالبنية التحتية. وتبلغ امليزانية الجملية 
املرصودة للمشاريع التنموية حوايل 6300 مليون دينار يف حني تبلغ جملة 
بقيمة 2600  واملسالك حوايل 250 مرشوعا  بالطرقات  الخاصة  املشاريع 
مليون دينار. وإذا كان من غري املتوقع ان تؤجل الحكومة جل املشاريع 
فإن قرار تأجيل بعضها حاصل ال محالة لسبنب. ويتمثل األول يف التعطل 
أوىل  مرحلة  يف  العام  الصحي  الحجر  تطبيق  عند  الحاصل  املوضوعي 
الثاين يف إعادة  ثانية. ويتمثل السبب  والحجر الصحي املوجه يف مرحلة 
ترتيب األولويات املالية وفق ما ذكره الوزير. ما يهّمنا يف األمر أن انخفاض 
وترية انجاز وتنفيذ املشاريع العمومية الوطنية والجهوية واملحلية وإعادة 
النفقات قد خلق موارد إضافية بحوايل 3000 مليون دينار عىل  تبويت 

اقل تقدير.

حسن التوظيف
ايجابيا  أمرا  يعترب  التمويالت  هذه  كل  التونسية عىل  الدولة  ان حصول 
نظرا إىل حاجة بالدنا إىل مصادر متويل لتنفيذ خططها ومشاريعها ملواجهة 
جائحة الكورونا ولتجاوز آثارها، إن قُّدر لإلنسانية ان تتمكن من تجاوز 
هذه املحنة يف وقت وجيز، غري ان املقلق يف األمر هو ان بعض القروض 
النقد الدويل. ويبدو  البداية وخاصة قرض صندوق  كانت مرشوطة منذ 
اإلصالحات  »علكة  نفس  »الكوا«  قد  الدويل  النقد  صندوق  مسؤويل  ان 
الكربى« وهم يفاوضون عىل منح القرض للحكومة التونسية التي ان يبدو 
تؤدي  أن  من  املراقبون  ويخىش  الرشوط.  تلك  تعارض  ومل  متانع  مل  أنها 
التجربة  النقد الدويل إىل رضب خصوصية  املرشوطية املجحفة لصندوق 
التونسية واىل إضعاف إمكانية الخروج بحلول واقعية بعيدة عن القالب 
الجاهز ووصفة الصندوق التي مل يغريها منذ السبعينات. فتونس تحتاج 
االندماج  فيها  ما  أهم  تضامنية  توافقية  اسرتاتيجية  أو  إىل صياغة خطة 
والعدالة والتوازن والحوكمة يف توزيع األموال. ومن املعروف أن أصحاب 
الرشكات واملؤسسات سيتمتعون بقسط كبري يتجاوز 2000 مليون دينار 
من الدعم لتأمني دميومتها ولدعم قدرتها عىل استعادة نسق نشاطها. وإذا 
فإن من  الظروف،  الخاص يف مثل هذه  القطاع  الرضوري دعم  كان من 
واجب الدولة الحرص عىل أن تعود املليارات املُْنَفَقُة عىل أصحاب رأس 
العامل ويف  بالفائدة وان يحسنوا توظيفها يف االستثامر ويف خدمة  املال 
خلق مواطن الشغل.وألجل ذلك فإن الحكومة مطالبة بأن تضع اسرتاتيجية 
الرقابة عىل املال  متابعة وان تضع كل آليات والرشوط التي متكنها من 
العام الذي سينفق لدفع نشاط املؤسسات، وذلك حتى ال تذهب مليارات 
الشعب التونيس هباء او تنفق لتحسني مستوى عيش أصحاب املؤسسات. 
فاملطلوب من املؤسسات وهي تنال املليارات ان ال تضع هدفها العودة 
إىل سالف النشاط حيث يبدو ان هذا املستوى، اي »سالف النشاط« مل 

تقديرنا  ويف  املطلوب.  واالقتصادي  املايل  التوازن  لها  ليحقق  كافيا  يكن 
أوال،  أساسية وهي  ثالث محاور  العمل عىل  إىل  املؤسسات مدعوة  فإن 
تطوير  وثانيا  الشفافية،  واعتامد  داخلها  الحوْكمة  مفهوم  صياغة  إعادة 
البحث وتطوير أساليب اإلنتاج، وثالثا الحرص كل الحرص عىل ان تكون 
اسرتاتيجيتها تشاركية مع العامل باعتبار ان املناخ االجتامعي السليم ركن 

أسايس لتحقيق النمو.

التدخل واالستثمار
املليارات  ورصد  الخاصة،  االقتصادية  املؤسسات  دعم  ان  والحقيقة 
إلسنادها، ال ميثل الحل االقتصادي األمثل، إذ عىل الحكومة ان تحذر قدر 
اإلمكان من ان تستكني إىل هذا التصور وان تعتربه حال. وقد ال نوّد يف 
هذا املقال العودة إىل النقاش حول النظم االقتصادية غري ان واقع الحال 
يكشف بكل وضوح أننا بصدد وضع اقتصادي غري اعتيادي، تعجز أمامه 
ما يسّمى »آليات السوق« عىل إنتاج الحلول وهو ما يعني رضورة تدخل 
الحكومات  توفره  ما  هو  ذلك  دليل  أبلغ  ولعل  االقتصاد.  إلنقاذ  الدولة 
انهارت  أن  بعد  القتصاد  عجلة  لتحريك  املليارات  آالف  من  العامل  عرب 
االقتصادي  الوضع  إن  إذا  قلنا  الكورونا.  أمام جائحة  الخاصة  املؤسسات 
يكشف عجز آليات السوق عن تجاوز األزمة ولذلك فإن الحكمة تقتيض 
أن ال تعّول الحكومة عىل القطاع الخاص إلنقاذ االقتصاد بل عليها التدخل 
عرب مختلف القنوات إلعادة الحركية. وينبغي عىل الدولة ان تعمل عىل 
رفع الطلب العمومي من اجل تحفيز النشاط االقتصادي كام يتوجب عىل 
الدولة أن تدخل بصفتها مستثمرا قادرا عىل إعادة نسق اإلنتاج خاصة يف 
املجاالت الحيوية.. والبد يف آخر املقال التنويه إىل أيّن ذكرت يف مقال سابق 
ان الحكومة لديها من املستشارين ما يغنيها عن رأي العبد الفقري لله غري 
الرائد الرسمي واالرتباك الحاصل يف معالجته  ان الخطأ الذي ترسب إىل 

أثبت عكس ذلك.

أهال وسهال أدونيس
مبولود  سندس  وزوجته  الزغيدي  رفيق  أخينا  فراش  ازدان 

بهية الطلعة سّمياه عىل بركة الله:
أدونيس

الزغيدي  ولعائلتي  لهام  يتقدم  السعيدة  املناسبة  وبهذه 
وعامرة، قسم اإلعالم والنرش باالتحاد العام التونيس للشغل 
راجني  التباريك  بأجمل  الشعب  لجريدة  املوسعة  واالرسة 

ألدونيس طول العمر بني أحضان والديه األكرمني.

جرد تمويالت مواجهة الكورونا:
األرواح  إلنقاذ  املليارات  توظيف  حسن  الحكومة  على 

واستعادة نسق النمو
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القطاع العام في ظل أزمة »كورونا«:

األزمة قد تكون أرضية إلحياء »خوْصصة« القطاع العام وتسريح املزيد من العمال

»كورونا« حقق مكاسب وجب تدعيمها
مع استفحال أزمة كورونا وتواصل إجراءات الحجر الصحي 
عديد  تأثرت  االقتصادي  النشاط  وتراجع  الحدود  وغلق 
املؤسسات وإن كان الرتكيز إىل حّد اآلن منصبا عىل القطاع 
الخاص السيام أن مجمل اإلجراءات املتّخذة كانت يف اتجاه 
مساعدة هذه املؤسسات عىل تجاوز تأثريات األزمة دون أن 
تعاين  التي  العام  القطاع  مؤسسات  اإلجراءات  هذه  تشمل 
برنامج  إقرار  فرتة  منذ  وتنتظر  الصعوبات  عديد  بدورها 
تفيش  ومع  التأجيل.  تحتمل  وال  رضورية  باتت  إلصالحات 
هذا الوباء واستمرار الَحجر وحرص القطاع العام عىل تأمني 
مؤسسات  وضعية  تزداد  العصيب  الظرف  هذا  يف  خدماته 

القطاع العام تعقيدا.

اإلصالح  برامج  وتعطل  المداخيل  تراجع 
والهيكلة 

هي  العام  القطاع  مؤسسات  تواجه  التي  اإلشكاليات  أوىل 
الرتاجع الكبري يف مداخيلها إذ مع اإلعفاءات وفرتات اإلمهال 
املقررة من الحكومة يف خالص الفواتري بالنسبة إىل الكهرباء 
والغاز واملاء تدنت املداخيل بشكل كبري إذ مل تتجاوز نسبة 
 %  5 املياه  وتوزيع  الستغالل  الوطنية  بالرشكة  االستخالص 
التونسية  الرشكة  أما  لالستخالص  املعتاد  بالنسق  مقارنة 
للكهرباء والغاز فقد فتحت شبابيك االستخالص مطلع هذا 
األسبوع. وجانب من هذا الرتاجع يف املداخيل مرتبط بتوصية 
يطرح  الحجر  نهاية  فرتة  إىل  االستخالص  بإرجاء  الحكومة 
املواطنني  عىل  الفواتري  تراكم  مأزق  إشكالية  آخر  جانب  يف 
الحجر.  نهاية  بعد  واحدة  دفعة  تسديدها  وبالتايل صعوبة 
الوضع نفسه تعيشه رشكات النقل مبختلف أصنافها إذ تأثرت 
املدن  بني  السفرات  حظر  خالل  من  كبري  بشكل  مداخيلها 
وتراجع النقل الحرضي وتوقفه ولعل املشكل األكرب تواجهه 
مداخيل  من  ستحرم  التي  التونسية  الجوية  الخطوط  رشكة 
بالخارج جراء  التونسيني  املهاجرين  باب عودة  بغلق  مهّمة 
التمديد يف الحجر بجّل البلدان األوروبية إىل حدود سبتمرب 

القادم أو بعده.
العام  القطاع  ملؤسسات  املالية  الصعوبات  مع  وبالتوازي 
تشهد هذه الفرتة تعطال لكل برامج اإلصالح والهيكلة لعديد 
الرشكات بالقطاع عىل غرار الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع 
املياه الذي كان من املنتظر االنطالق يف اعتامد برنامج إعادة 
املصادقة عليه منذ  بعد  املنقيض  الهيكلة خالل شهر مارس 
بدورها  التونسية  الخطوط  املاضية،  السنة  نوفمرب من  شهر 
أقرب  الهيكلة يف  برنامج جدي إلعادة  اعتامد  إىل  يف حاجة 
اآلجال وإيجاد الحلول التشاركية مع الطرف النقايب لتجاوز 
هذه األزمة الخانقة التي طالت القطاع بكل دول العامل مام 
دفع بالحكومة الفرنسية إىل املبادرة بتأميم الرشكة وحاميتها 

ما  عكس  عىل  وذلك  الوطنية  السيادة  رموز  من  باعتبارها 
بإمكانية ترسيح  بالترصيح  التونيس  النقل  وزير  إليه  ذهب 
املتفاقمة  األزمة  لتجاوز  الوطنية  الناقلة  عامل  من  عدد 

للرشكة جراء إنتشار فريوس »كورونا«.

خطر استغالل األزمة لفرض برامج خوصصة 
أو شراكة مع القطاع الخاص 

ما من شك يف أن فريوس »كورونا« ستكون له تداعيات ثقيلة 
عىل كافة املؤسسات االقتصادية تبقى مؤسسات القطاع العام 
املرفق  استمرارية  ويف  االقتصادية  الدورة  يف  األهم  الحلقة 
الظروف  هذه  مثل  يف  التونسيني  أرواح  حامية  ويف  العام 
التي تهرب منها عديد املؤسسات الخاصة ألن هامش الربح 
العام  القطاع  مؤسسات  استنزاف  فإن  لذلك  ضئيل.  فيها 
واستغاللها لتجاوز االزمة ال يجب أن يكون مبنيّا عىل تعامل 
عىل  برهنوا  الذين  عاملها  ومع  املؤسسة  هذه  مع  انتهازي 
حسهم الوطني بتجندهم لخدمة املواطنني يف أحلك الفرتات 
من  وأكرث  اليوم  الدولة،  لتستمّر  للخطر  أنفسهم  وبتعريض 
أي وقت مىض يجب أن يكون القطاع العام بحق خطّا أحمر 
اسرتجاع  إىل  الحقا  ستعمد  الحكومات  ألن  الخْوصصة  ضد 
تراجع  تدارك  إىل  وستسعى  األزمة  هذه  خالل  رصفته  ما 
الظرف  هذا  تستغل  وقد  الخْوصصة  إىل  باالتجاه  املداخيل 
السابقة  الفرتات  يف  عليها  استعصت  برامج  لتمرير  الدقيق 
تحت غطاء مواجهة أزمة »كورونا« وتبعاتها وقد يكون ذلك 
والعام  الخاص  القطاع  بني  الرشاكة  برامج  بعض  اقرتاح  عرب 
يف إطار تشاركية مخاتلة أو تحت يافطة املبادرات الوطنية 
املرتبطة لسبل تجاوز تبعات هذه األزمة أو اعتامد سياسة 

األمر الواقع بالخضوع إىل ضغوط الدائنني من الهيئات املالية 
الدولية التي ستتحرك بالرضورة إىل فرض جرعات من املرونة 

عىل بالدنا.

»كورونا« حقق مكاسب وجب تدعيمها
عن  والعاطلني  واملرشدين  املوىت  من  الضحايا  آالف  رغم 
مكاسَب  حقق  قد  كورونا  فريوس  بأن  القول  ميكن  العمل 
وجب التفكري يف دعمها وأولها إحياء الدور املحوري للقطاع 
يف  للحكومة  الناجع  الذراع  كان  إذ  األزمة  إدارة  يف  العام 
اإلمكانيات  قلة  رغم  األوىل  الصفوف  يف  الجائحة  مواجهة 
وعدم توفر وسائل الوقاية الرضورية وقد نجحت مؤسسات 
العمل  ثقافة  بضعف  الحكومة  من  املتهمة  العام  القطاع 
يف  نستحقها  أخرى  لثقافة  ناصعة  صورة  رسم  يف  نجحت 
النجاعة  وثانيا  والتضحية  الوطنية  وهي  األزمات  هذه  مثل 
تجاوز جل  من  العمومية  املؤسسات  مكنت  إذ  واالستعداد 
واالمن  والتوزيع  العامة  بالخدمات  املتعلقة  التحديات 
أو  إخالالت  تسجل  فلم  والتطهري  والنظافة  والبنوك  والربيد 
سلسل  بشكل  الحجر  فرتة  ومرت  الباب  هذا  يف  إشكاليات 
التي كشف عنها  املكاسب  او اضطرابات، هذه  ودون هلع 
كورونا يجب العمل عىل تدعيمها بحامية القطاع العام من 
كل نوايا التفويت واإلجراءات املؤملة التي بدأ الحديث عنها 
الفريوس وانحساره بل  الحرص برتاجع  ان يرتاجع  وال يجب 
يجب العمل عىل تعزيز كافة املنظومات العمومية من صحة 
وتعليم وبحث العلمي والنهوض بقطاعات النقل ومختلف 

الخدمات العامة التي كانت وستبقى صامم األمان لبالدنا.
* نرص الدين سايس 
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* طارق السعيدي

مثل الحجر الصحي العام مناخا مواتيا لنمّو وازدهار 
مالذا  أصبحت  أن  بعد  تونس  يف  االلكرتونية  التجارة 
التونسيني من رشاء حاجياتهم دون عناء  آمنا، ميّكن 
التقديرات  وتشري  العدوى.  مخاطر  ومواجهة  التنقل 
منّو  نسبة  سجلت  قد  االلكرتونية  التجارة  أن  إىل 
سنة  من  الثاين  الربع  باملائة خالل   35 تتجاوز  عالية 
2020. وقد بلغ رقم املعامالت خالل الثلث األول من 
الحالية حوايل 67 مليون دينار وهو ما يعني  السنة 
ان التونسيني لديهم املرونة الكافية التي متكنهم من 

االنتقال إىل الرقمنة رشط توفر الظروف املالمئة.

دورة اقتصادية ومعوّقات
كاملة.  اقتصادية  حركية  االلكرتونية  التجارة  وتخفي 
كاملة  اقتصادية  دورة  واألزرار  الشاشة  وراء  وتوجد 
تقوم عىل عالقات متشعبة ووسطاء. ويوفر هذا النوع 
من التجارة موارد رزق آلالف التونسيني وخاصة منهم 
الشباب. كام تساهم يف تنشيط الحركة يف مجال نقل 
البضائع وهو ما ينعكس إيجابا عىل سوق السيارات 
وعربات النقل. وتنقسم التجارة االلكرتونية إىل عدة 
منصات  أو  الكرتونية  مواقع  يف  التجارة  منها  أقسام 
الخاصة  االلكرتونية  املواقع  املعروفة وخاصة  التجارة 
عىل  بالتجارة  مرتبطا  قسام  تتضمن  كام  باإلعالنات. 
تجارة  تكون  ما  وعادة  االجتامعي،  التواصل  مواقع 
الصغرى  املؤسسات  تقوم  املستهلك.  إىل  املنتج  من 
مواقع  عىل  منتجاتها  بعرض  الصغر  ومتناهية 
عرب  أو  الرسمية  صفحاتها  عرب  االجتامعي  التواصل 
الخاصة  االلكرتونية  املواقع  ومتثل  مجموعات.  خلق 
املساحات  وخاصة  الكربى  التجارية  بالفضاءات 
االلكرتونية  التجارة  أعمدة  أحد  املعروفة،  التجارية 
خاصة أنها تحىض بثقة املتعاملني نظرا إىل ثقتهم يف 
الرشكة األم صاحبة العالمة التجارية. ويطرح انخراط 
أسباب  حول  التساؤالت  عديد  الفاعلني،  هؤالء  كل 
محدودية حجم املعامالت رغم الفرص املتاحة للربح. 
هذا  تطور  تعوق  اإلشكاليات  من  الكثري  أن  ويبدو 
بوضع  اإلرساع  يتطلب  ما  وهو  التجارة  من  النوع 

اسرتاتيجية لتطويرها وتنميتها.

مخاطر   
وتشري األرقام الرسمية إىل أن ثلثْي التونسيني لديهم 
إمكانية الولوج إىل االنرتنات. وميتلك التونسيون 17.5 
مليون خط هاتف جوال. كام ميتلك حوايل 7.5 مليون 
تونيس حسابا عىل الفايس بوك. ويبلغ عدد التونسيني 
الذين ميتلكون حسابا عىل انستغرام حوايل 2 مليون 
تونيس. وتؤكد كل هذه املعطيات ان عالقة التونيس 
إىل  طريقها  يف  الحديثة  االتصال  ووسائل  باالنرتنات 
انتشار  فإن  متوقعا  كان  ملا  املتانة. وخالفا  مزيد من 

االنرتنات وتوسع دائرة املالكني لألجهزة الذكية مل يكن 
حافزا لتدفع التجارة االلكرتونية يف تونس. رغم يرس 
عىل  تنطوي  االلكرتونية  التجارة  فإن  الرشاء،  عملية 
عديد املخاطر التي قد تربر عزوف التونسيني عن البيع 
والرشاء عن طريق االنرتنات. وتتمثل املخاطر أساسا 
يف عدم تطابق املنتوج املقتنى مع املواصفات املعلنة 
أو تلّفه خالل عملية التوصيل، او عدم ضامن املنتوج 
وعدم صالحيته وهي حاالت متواترة يف مجال التجارة 
االلكرتونية. وقد يصبح الوضع بالنسبة إىل املستهلك 
الدفع مسبقا. وبشكل عام فإن  أكرث تعقيدا إذا كان 
املشكل  أما  ثقة.  مشكل  هو  الرئييس  األول  املشكل 
يف  فيتمثل  االلكرتونية  التجارة  يشوب  الذي  الثاين  
ساعة   48 بني  ما  تتطلب  التي  التوصيل  عملية  بطء 
إىل أسبوع وهو زمن طويل يفصل لحظة قرار الرشاء 

والحصول عىل املنتوج. 

غالء وكلفة 
وإضافة اىل املخاطر املتعلقة باملنتوج ذاته، فإن املخاطر 
األكرب تكمن يف عملية الدفع. وميثل الدفع االلكرتوين 
وسيلة مخيفة للتونسيني خاصة  مع الصورة النمطية 
غري  الكثريون  يعتربها  التي  االلكرتوين  للدفع  السيئة 
االلكرتوين خالل  الدفع  فإن  الذكر  آمنة. وعىل سبيل 
كامل سنة 2019 مل يتجاوز 170 مليون دينار وهو ما 
يؤرش عىل ان التجارة االلكرتونية مازالت ابعد عن أن 
تكون ثقافة رائجة لدى التونسيني. وعىل صعيد آخر 
فإن عامال حاسام يتدخل يف اختيار التجارة االلكرتونية 
عىل  توظف  التي  اإلضافية  الكلفة  وهي  عدمها  من 
خدمة  املؤسسات  بعض  تقدم  ولنئ  املنتَجات.  نقل 
التوصيل املجاين، فإنها تبقى محدودة ولذلك فإن كل 

عملية تجارية عرب االنرتنات تكلف املستهلك ما بني 
معاليم إضافية ترتاوح بني 05 و08 دينارات وقد تصل 
إىل عرشات الدنانري يف الكثري من األحيان )نقل األثاث 

من الشامل إىل الجنوب او العكس(. 

تناصح وتقييم   
وتجدر اإلشارة إىل أن تعداد جملة املخاطر والسلبيات 
رفض  باب  من  ليس  االلكرتونية  للتجارة  املرافقة 
رضورية  نعتربها  انتقادات  جملة  هي  بل  الرقمنة 
العمل  ان  ويبدو  التجارة.  من  املجال  هذا  لتطوير 
الذي ينتظر إدارة تنمية التجارة االلكرتونية كبري نظرا 
إىل تعدد املتدخلني والعوامل املؤثرة ونظرا إىل حجم 
التحديات املطروحة يف هذا املجال. ويف انتظار إيجاد 
الحلول الرسمية الفعالة، متكن التونسيون من إيجاد 
ونجاعة.  أمنا  أكرث  الكرتونية  لتجارة  الخاصة  حلولهم 
عىل  برزت  بالدنا  يف  االلكرتونية  التجارة  تطور  ومع 
مواقع التواصل االجتامعي صفحات ومنتديات لتقييم 
االلكرتونية  التجارة  طريق  عن  املقتناة  املنتجات 
ولتقييم جودة الخدمات حسب املوقع وحسب املزود 
الذي يرشف عىل املوقع. ويقوم املستهلكون من خالل 
تجاربهم الخاصة والشخصية بتقييم الخدمات وتقديم 
النصيحة ملن أرادها. وقد أصبح من السهل التوجه إىل 
هذه الصفحات من اجل الحصول عىل تقييم خدمة 
فكرة  تشكيل  من  ما ميكن  وهو  طلبها  قبل  محددة 
عامة عن املنتوج. ورغم ان هذا األسلوب فيه ما فيه 
ما  إىل  يرتقي  يبقى جهدا خاصا ال  فإنه  االبتكار  من 
القطاع،  لتنمية هذا  الواقع من خطة وطنية  يفرضه 

استعدادا لرقمنة قادمة ال محالة. 

التجارة االلكرتونية تتطور رغم املخاطر والصعوبات
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العام  الكاتب  الثالثاء 28 افريل 2020 لقاء عمل بني  التأم يوم 
ووفد  العيساوي  الطيب  محمد  السيد  للرتاث  الوطني  للمعهد 
نقايب تركّب من االخوة مفتاح ونايس ونزار الجاليص عن الجامعة 
اعوان  لنقابة  العام  الكاتب  النويرص  وكامل  للثقافة  العامة 

واطارات الثقافة والرتاث بجهة بنابل.
وُخّصص اللقاء للنظر يف بعض اإلشكاليات العاجلة والعالقة منذ 
تاريخ الحجر الصحي والتي تّم اإلتفاق عليها يف محارض سابقة، 
ومنها توفري جميع لوازم الوقاية والحامية لكافة األعوان املكلفني 
بحامية املواقع واملعامل األثرية ورصف مستحقات بعض األعوان 
الذين مل يتمكنوا من أجورهم منذ شهر جانفي اىل شهر افريل 
املواقع  بحامية  املكلفني  لألعوان  العمل  توقيت  وتوزيع   2020
واملعامل واملتاحف األثرية بطريقة عادلة إضافة إىل تفعيل بعض 

مطالب نقل بنابل نظرا إىل ظروفهم االجتامعية والعائلية.
يف هذه الجلسة شّدد األخ مفتاح الونايس الكاتب العام للجامعة 
املتداخلة  األطراف  كل  بني  الجهود  تضافر  رضورة  عىل  العامة 
وطنيا وجهويا يف هذا الظرف الذي يتطلب أكرث عناية وحامية 
عىل  والحرص  األثرية  واملعامل  املواقع  بحامية  املكلفني  لالعوان 

توزيع توقيت العمل بطريقة عادلة بينهم دون استثناء والتميز.
كام أكد األخ الكاتب العام رضورة توفري لوازم الوقاية والسالمة 
واملعامل  باملواقع  املستجد  الكورونا  وباء  من  األعوان  لحامية 
األعوان  بعض  مستحقات  رصف  يف  واإلرساع  األثرية  واملتاحف 
عىل  الحصول  من  يتمكنوا  ومل  وضعياتهم  تسوية  متت  الذين 

أجورهم من شهر جانفي إىل شهر أفريل 2020.
هذا وتّم االتفاق عىل أن تعقد جلسة عمل بعد أزمة وباء كورونا 
النقاط  عديد  ملتابعة  املعنية  األطراف  كل  بحضور  املستجد 

الواردة مبحارض االتفاق السابقة واملربمة بني الطرفني.
* متابعة: صربي الزغيدي

في جلسة مفاوضات حول مشاكل أعوان المعهد الوطني للتراث بجهة نابل:

حرص نقابي على توفري لوازم الحماية للمكلفني بحراسة املواقع 
األثرية وصرف مستحقات االعوان

في دار سنيب البراس والصحافة اليوم:

مطلب بالحصول على 
وصوالت مالبس 

الشغل قبل عيد الفطر
النقابة  وّجهت 
ألعوان  االساسية 
دار  وصحافيي 
البراس  سنيب 
اليوم  والصحافة 
الرئيس  اىل  مراسلة 
العام  املدير 
طالبت  للمؤسسة 
عىل  بالعمل  فيها 
العامل  متكني 
يتمتعون  الذين 
مالبس  بوصوالت 
عيد الشغل حسب 
املشرتكة  االتفاقية 

وذلك قبل حلول عيد الفطر.
باالجراءات  القيام  اىل  العام  املدير  الرئيس  النقابة  ودعت 

االدارية الالزمة بخصوص هذا املطلب.
* صربي الزغيدي

األخت دليلة حسني

أبرمت الجامعة للتكوين املهني والتشغيل 
اتفاقا مع اإلدارة العامة للوكالة التونسية 
الجاري  ماي   4 يوم  والتشغيل  للتكوين 
التكوين  مراكز  نشاط  استئناف  بخصوص 

املهني الراجعة بالنظر إىل الوكالة.
وتّم االتفاق عىل أن ينطلق النشاط بداية 
من غرة جوان اىل غاية 30 من الشهر نفسه 
تخرجهم  املفرتض  املتكونني  إىل  بالنسبة 
خالل أشهر فيفري ومارس وافريل 2020 
جانب  اىل  التكوين،  أمناط  كل  باعتبار 
لرتبصات  متابعتهم  املفرتض  املتكونني 
باملؤسسات االقتصادية خالل شهري ماي 
بالتداول،  التكوين  إطار  وجوان 2020 يف 
اىل  تدريبهم  الذين متتد عقود  واملتدربني 

حدود 30 جوان 2020.
اما االنشطة البيداغوجية التي ستُستأنُف 
أنواعها  مبختلف  التقييم  عمليات  فهي 
املجالس  وعىل  بالنتائج،  والترصيح 
والفئات  املختلفة  للمراكز  البيداغوجية 
التقييم  عمليات  تحديد  املستهدفة 
مع  إنجازها  روزنامة  وضبط  املمكنة 

تجنب استعامل املبيتات واملطاعم.

ويبقى هذا اإلجراء رهن توفر النقل داخل 
تكافؤ  ملبدإ  ضامنا  وذلك  البلدان  وبني 
كافة  توفري  وايضا  املتكونني  بني  الفرص 
واملتكونني  لألعوان  الوقاية  مستلزمات 

وتعقيم فضاءات املراكز.
اىل  سبتمرب   16 بني  املمتدة  الفرتة  يف  أما 
املتكونني  كل  فسيعود  اكتوبر   30 غاية 
نشاطها  املراكز  كل  وستستأنف  املرسمني 

التكوين  برامج  الستكامل  الطبيعي 
بالنتائح  والترصيح  التقييم  وعمليات 
رشيطة رجوع البالد إىل وضعها الطبيعي.

العمل عىل  البيداغوجية  املجالس  وتتوىل 
املخّصصة  التكوين  ساعات  عدد  تقليص 
بهدف  ذلك  إىل  الحاجة  دعت  كلام 
وعمليات  التكوينية  الدورات  استكامل 

التقييم.
ويف خصوص الفرتة املمتدة بني شهر نوفمرب 
وشهر 2021 فتنعقد املجالس البيداغوجية 
الخاصة  التكوين  ساعات  عدد  ملراجعة 
التقييامت  روزنامة  وضبط  كفاية  بكل 
التكوين  مخططات  يف  النظر  واعادة 
السنة  من  املتبقية  املدة  مع  ملالءمتها 
التكوينية واملصادقة عىل جداول االوقات 

الخاصة بها.
وبالنسبة إىل املطلب الذي تقدم به الطرف 
االداري واملتعلق باستئناف التكوين يوم 1 
سبتمرب فيتطلب ذلك إصدار أمر استثنايّئ 
التكوين  يُستأنُف  أو مرسوم ما عدا ذلك 

يوم 16 سبتمرب 2020.
* صربي الزغيدي

كّل التفاصيل عن استئناف مراكز التكوين التابعة 
للوكالة التونسية للتكوين املهني والتشغيل

االخ جربان بوراوي 
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يف إطار تسوية املسائل العالقة بعنوان 2018 تّم خالل األسبوع 
نتائج  إصدار  أهّمها،  النقاط  عديد  تسوية  من  االنتهاء  املايض 
ناجحا   112 عدد  تضّم  والتي   2018 بعنوان  الداخلية  املناظرة 
ومتتيع 4.755 موظفا بالرتقية بالتدرج يف الدرجة والسلم ومتتيع 

91 موظف بالرتقية االستثنائية )إحالة عىل التقاعد(.
كام متّت تسوية حوايل 40 حالة معادلة شهائد وإعادة توظيف 

أعوان الحراسة والتنظيف املشمولني باالتفاق األخري.
ويجري العمل عىل تسوية ما تبقى من منحة التغطية لسنوات 
2017 و 2018 ورصف تسبقة مببلغ 400 د عىل منحة التغطية 

خالل االسبوع القادم.
تحديد  انتظار  يف  املهني  املسار  حول  االتفاق  مرشوع  ويبقى 

موعد جلسة بحضور الوزارة واالتحاد.

ملفات عالقة
من جهة اخرى، طالب املكتب التنفيذي للجامعة العامة للربيد 

االسايس  النظام  يف  التفاوض  باستكامل 
وامضاء اتفاق  10 جانفي 2020 وإدخاله 
ومراعاة  التوقيت  ومراجعة  التنفيذ  حيز 
الظرف الخاص الذي متّر به البالد وطبيعة 
شهر رمضان والحق فيام تبقى من منحة 
التغطية بعنوان سنوات 2016 و2017 و 
الربيد  تدعيم  جانب  اىل  و2019،   2018
بانتدابات جديدة وفق املناظرة الخارجية 

املتفق عليها لسنة 2019.
هذا وجّدد مكتب الجامعة رفضه ما ورد 
مبراسلة وزير املالية االخري يف عالقة باملنح 
يسمح  لن  أنه  وأكد  املادية  واالمتيازات 
موثقة  كانت  التي  سواء  بها  للمساس 

بالنظام األسايس أو املوثقة يف اتفاقيات.
شأنه  من  برنامج  كل  املكتب  رفض  كام 

الربيد  يؤمنها  التي  املهّمة  املالية  الخدمات  بعض  يف  التفويت 

متسكه  مؤكدا  أخرى  أطراف  لفائدة 
مع  التونيس  الربيد  مؤسسة  بعمومية 
التشديد عىل رضورة فتح حوار جّدي 
عالقة  يف  عليه  متفق  هو  ما  وفق 
ميّس  برنامج  وكل  املوازية  بالرشكات 

دميومتها.
القطاع  شغيلة  دعا  الجامعة  مكتب 
املرحلة  هذه  استسهال  عدم  اىل 
والعطاء  البذل  مزيد  واىل  الحساسة 
وضامن كل الخدمات الربيدية يف هذه 
الظروف العصيبة تصديا لكل املرتبصني 
وتعهّد  رزقهم،  ومبصدر  مبؤسستهم 
كان  مكسب  أي  يف  التفريط  بعدم 
واستعداد الجامعة لخوض كل االشكال 

النضالية املتاحة.
* صربي الزغيدي

موظفوه يبذلون جهودا استثنائية في هذه الفترة العصيبة: 

تسوية مسائل مهنية يف الربيد، وملفات عالقة تنتظر الحسم

االخ الحبيب امليزوري

والنقابة  وملولش  بالشابة  للشغل  املحيل  االتحاد  اتهم 
األساسية لعامل الصيد البحري بالشابة »البحرية« السلطات 
القوانني  يتجاوزون  بالتسرت عىل متنّفذين  الجهوية واملحلية 
ويستهرتون بصحة عامل البحرية وعائالتهم وبالصحة العامة، 

داعني اىل التحقيق يف ما يحدث يف ميناء الشابة.
وقد أطلق عامل »البحرية« ونقاباتهم نداء استغاثة وصيحة 
فزع اىل رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير 
اإلبحار  البحارة، يف وقت سابق، عىل  إجبار  الفالحة بسبب 
يف عدد من القوارب الكبرية »البالنيص« عىل ملك مجموعة 
من املتنفذين يف الجهة، أمام عجز وايل الجهة واملعتمد وكل 
السلط األمنية من منعهم من اإلبحار، للمحافظة عىل صحة 
فيه حوايل 17  الواحد يشتغل  »البالنيص«  أن  البحارة، علام 

بحارا.
املتنّفذين واملتطفلون عىل قطاع  أن هؤالء  وتقول مصادرنا 
الصيد البحري منهم من ينتمي إىل سلك املحاماة وإىل سلك 
البحارة  من  مجموعة  واجربوا  نفوذهم،  استغلوا  الداخلية 
عىل اإلبحار بعدد من »البالنصية« عىل ملك مجموعة من 

األشخاص يف والية املهدية.
ومل يتمكن وايل الجهة واملعتمد والسلط األمنية من منعهم 
من اإلبحار للمحافظة عىل حياتهم، وفقا لتأكيدات جريدة 

»الرشوق«.
البحرية  ونقابة  واملهدية  بالشابة  للشغل  املحيل  االتحاد 
أكدت ان عامل البحرية يعانون االمّرين خاصة يف ظل كارثة 
من  خاصة  املجهّزين  لبعض  البشعة  واملامرسات  الكورونا 
املتطفلني عىل القطاع من محامني وموظفني سامني ومسؤولني 

الذين  من  الداخلية  يف 
يتحدون قرارات الوزارة 
اعوان  عىل  ويتطاولون 
عامل  ويبتزون  االمن 
البحرية، كل ذلك تحت 
التي  السلطات  انظار 
تورط  عن  الحديث  كرث 
هؤالء  مع  منها  ممثلني 

املتنفذين.
من ناحية أخرى، طالب 
والنقابة  املحيل  االتحاد 
باتخاذ  لهام  بيان  يف 
لتسهيل  اجراءات 
البحرية  عامل  حصول 

كرامة  تحفظ  بتكملة  املجّهزين  وتكّفل  200د  منحة  عىل 
العامل عىل غرار القطاع الخاص.

هل الظلم قدر بحارة الشابة؟
عديد  مدة  منذ  شهدت  الشابة  مدينة  أن  بالذكر،  جدير 
الصيد  وصيادي  البحرية  لعامل  االحتجاجية  التحركات 
واملركزية  والجهوية  املحلية  السلطات  إرصار  عىل  الساحيل 
يف تعّنتها وعدم االستجابة ملطالبهم املرشوعة وأساسا تطبيق 

القانون.
الجهوي  واالتحاد  بالشابة  للشغل  املحيل  االتحاد  نّدد  فقد 
عامة  اجتامعات  ويف  عدة  مناسبات  يف  باملهدية  للشغل 

بأسلوب السلطات يف التعامل مع قضايا البحارة، وعاّم وصلت 
اليه األمور يف عالقة مبلف الرشايف ومبختلف امللفات املهنية 
واالجتامعية العالقة االخرى، وأدانا ما اعترباه عصابات الفساد 
وتسرت وزارة الفالحة، وما يعانيه البحارة من اوضاع معيشية 
ومادية مرتدية وخاصة منهم االرامل وجرحى البحارة الذين 

يعانون االمّرين ويعيشون مأساة اجتامعية حقيقية.
البحارة هناك، غاضبون من موقف وزارة الفالحة املتمثل يف 
التسرّت عن الصيد العشوايئ الذي ميارسه ما يسّمى مبتسوغي 
»الرشايف«، ومن الحامية التي يتمتعون بها من قبل السلطات 

املعنية عىل تجاوزهم للقانون وسطوهم عىل امللك العام.
* صربي الزغيدي

نداء استغاثة بميناء مدينة الشابة:
شخصيات نافدة تدوس القانون والسلطات عاجزة امامها
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رؤساء  وجميع  بجبنيانة  للربيد  األساسية  النقابة  أعضاء  عرّب 
املكاتب االضافية بالجهة عن استنكارهم من املنشور الصادر 
سري  مبراقبة  املتعلق  بصفاقس  للربيد  الجهوية  االدارة  عن 
كرامة  من  مّسا  املنشور  واعتربوا  االضافية،  باملكاتب  العمل 
يقدمه  ملا  وتجاهل  تجّن  وفيه  االضافية  باملكاتب  املوظفني 
املوظفون من تضحيات وما يواجهونه من صعوبات نظرا إىل 
املهام املوكولة إىل رئيس املكتب االضايف من محاسبة وحراسة 

ومهام النافذة وتوزيع...
بلحاج  باسم  االخ  أكد  »الشعب«  لجريدة  ترصيح  ويف 
مصباح الكاتب العام للنقابة االساسية للربيد بجبنيانة حرص 
املوظفني عىل القيام بواجبهم عىل احسن وجه إذ ان هناك 
مكاتب تعمل لثالث ساعات اضافية بعد الوقت االصيل النهاء 
عمليات املحاسبة والتوزيع يوميا عكس ما يشري اليه املنشور 
من تقاعس رؤساء املكاتب وتأثريه السلبي عىل سمعة الربيد.

الجهوية  االدارة  تقييم  بلغه  ملا  أسفه  عن  باسم  االخ  وعرّب 

من تجّن ودعا كل رؤساء املكاتب االضافية 
اىل رفض املنشور ومواصلة العمل بالطريقة 
تنديدا  الحمراء  الشارة  رفع  مع  املعتادة 

بهذه املامرسات التعسفية.
لها،  بيان  االساسية دعت يف  النقابة  وكانت 
رؤساء  جهود  تثمني  اىل  الجهوية  االدارة 
ومتكينهم  بهم  واالحاطة  االضافية  املكاتب 
وتوفري  الرضورية  العمل  وسائل  جميع  من 
وسائل الحامية، مشّددة عىل وجوب االلتزام 
بالجهة  االضافية  املكاتب  تجاه  بالتعهدات 
اليمينيوم  ابواب  اىل  االبواب  تغيري  من 
مكتب  بنقلة  واالرساع  املكيفات  وتركيب 
ومتكني  الجديد  مقره  اىل  الدوار  بريد 

املوظفني من هواتف ذكية.
كام دعت النقابة االدارة الجهوية اىل اصدار منشور توضيحي 

يوضح فيه التوقيت الرسمي لفتح وغلق 
عىل  التنصيص  مع  االضافية  املكاتب 
وغلق  عدمها  من  التوزيع  ساعة  وجود 

باب التأويالت يف ذلك.
االخ الكاتب العام للنقابة االساسية لفت 
اىل أن الطرف النقايب مل يتلّق أي دعوة 
التفاوض  طاولة  عىل  للجلوس  رسمية 
من  مكاملة  إال  العالقة  املشاكل  وحّل 
أي  عنها  يصدر  مل  الجهوي  املدير  قبل 
نتائجح إيجابية حول املشاكل املطروحة 
وحول املنشور املذكور، مؤكدا  استعداد 
وعن  كرامتهم  عن  للدفاع  املوظفني 
املتاحة  النضالية  الوسائل  بكافة  حقهم 

والقانونية.
* صربي الزغيدي

توتر واحتقان في قطاع البريد بجبنيانة:

تتنّكر  الجهوية  اإلدارة  العمل،  وسائل  وتوفري  اإلحاطة  بدَل 
لتضحيات املوظفني ورؤساء املكاتب اإلضافية

جامعة البلديين تعلن عن جولة جديدة من المفاوضات والنضاالت:

النظام األساسي واملنحة الخصوصية، وإنجاز الرتقيات 
يف آجالها ومراجعة املدونة املهنية أولويات مطلقة

أعلنت الجامعة العامة للبلديني عن الدخول يف جولة جديدة من املفاوضات والنضاالت 
يف األيام املقبلة وطرح ملفات النظام األسايس واملنحة الخصوصية، وإنجاز الرتقيات يف 

آجالها ومراجعة املدونة املهنية كأولويات مطلقة.
العامل  جهود  عىل  للبلديني  العامة  الجامعة  أثنت  للعامل،  العاملي  اليوم  ومبناسبة 
وطنهم  عن  الدفاع  يف  استبسلوا  الذين  األول،  الصف  جنود  البلديات  من  والكادحني 

والذود عنه، مقاومني الوباَء بكل شجاعة وإقدام وبعزائم قّل أن ُوجدت. 
الجامعة العامة أكدت أنها ستسعى خالل األيام القادمة إىل استئناف النضال بكل عزم، 

أكدت أيضا أنها بقدر ما بذله العامل من جهود ستدافع عن حقوقهم املرشوعة.
املزايدة  عىل  كان  أي  يقدر  ولن  وطنيتهم  أثبتوا  البلديات  عامل  أن  الجامعة  وبيّنت 
والطعن يف رشعية حقوقهم، وقد بان جليا أنهم إحدى ركائز هذا الوطن وأنهم صربوا 
وثابروا ولن يتهاونوا عن طلب حقوقهم وتحقيق كرامتهم، مؤكدة أن مطالب البلديني 
ومن  املفاوضات  من  سلسلة  يف  الدخول  يف  األيام  قادم  يف  وسترشع  مطلقة  أولوية 
النضاالت لتجسيم االتفاقيات املربمة مع سلطة اإلرشاف كاملة وأهمها يف الوقت الحايل 
آجالها  الرتقيات يف  وإنجاز  البلدية،  الخصوصية  واملنحة  للبلديني  العام  األسايس  النظام 

ومراجعة املدونة املهنية.
ودعت الجامعة رؤساء البلديات اىل التدخل وإيجاد الحلول واملوارد الرضورية للوداديات لتوفري وصوالت األكل كام تّم يف بعض 
البلديات التي مكنت أعوانها من الوصوالت املذكورة، كام دعت البلديات إىل تفعيل محرض االتفاق املُمىض مع سلطة اإلرشاف حول 
تركيز لجنة الصحة والسالمة الهنية بني البلدية والنقابة األساسية ملتابعة األوضاع املهنية وتحقيق أعىل درجات التوقي وخاصة خالل 

فرتة تفيش هذا الوباء.
* صربي الزغيدي

االخ مكرم عاميرية

في بلدية تونس:

وشيخة  رديئة  مهنية  أوضاع 
مع  الحوار  تتجاهل  املدينة 

الطرف النقابي

عرّبت النقابة األساسية لعامل بلدية تونس عن انشغالها ملا آلت إليه 
األوضاع املهنية لالعوان داخل بلدية تونس من ردائة وخاصة منهم 
االعوان املبارشون الذين تجندوا مثل عديد القطاعات املوجودة يف 

الصفوف األوىل ملحاربة وباء الكورونا.
وكشفت أن االدارة البلدية مل تستجب اىل اآلن لطلب النقابة لعقد 
رئيسة  السيدة  إىل  واملوجه  املهنية  األوضاع  ملتابعة  عمل  جلسة 

البلدية.
األعوان  تصنيف  إعادة  قرارات  بإصدار  طالبت  االساسية  النقابة 
ورصف مستحقات االعوان وخاصة تذاكر األكل وتوفري لباس الشغل 

بعنوان السنة الحالية حسب االتفاق املربم.
كام شّددت عىل رضورة رصف املنحة االجتامعية بعنوان عيد الفطر 
الحظر  فرتة  يف  العمل  طريقة  وتحديد  معقول  بأجل  حلوله  قبل 
املوجه، مؤكدة إرصارها عىل عقد جلسة عمل يف أقرب األوقات وإال 
ستجد نفسها مضطرة إىل خوض كل االشكال النضالية املتاحة دفاعا 

عن حقوق العامل.
* صربي الزغيدي
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دعت النقابة األساسية لبنك األمان كافة موظفي الفروع عدم 
تطبيق ما ورد باإلرسالية الصادرة عن املدير املركزي للموارد 
البصامت  الفروع   يف  املوظفني  باستعامل  املتعلقة  البرشية 
وأكدت  البيومرتية(،  تسجيل  )ساعة  حضورهم  لتسجيل 
يف  به  معمول  هو  كام  باإلمضاء  حضورهم  تسجيل  وجوب 

املقر االجتامعي.
كام دعت النقابة األساسية اإلدارة العامة عدم التملص من 

مسؤولياتها وااللتزام بجميع االتفاقيات العالقة والصادرة يف 
شأنها مناشري ومن بينها خالص القروض عرب الرخص السنوية 
 .+CEA أسهم  ادخار  بحساب  الخاص  املنشور  وتطبيق 
واالسرتجاع الفوري للقروض املقتطعة بداية من غرة مارس 
املوظفني  عدد  يف  الفادح  النقص  تفادي  جانب  إىل   ،2020

خاصة يف الفروع.
ال  املؤسسة  يف  األطراف  بعض  هناك  أن  إىل  لفتت  النقابة 

إيجاد  عىل  تعمل 
اجتامعي،  مناخ 
لها  تصديها  مؤكدة 

بجميع الطرق القانونية والنضالية املتاحة.
وأشارت إىل أنها ستصدر منشورا مفّصال يف القريب العاجل 

يف حالة عدم استجابة اإلدارة العامة ملطالب املوظفني.
* صربي الزغيدي

تململ في بنك األمان:

باإلمضاء  الحضور  تسجيل  تؤكد  النقابة 
وتشدد على وجوب تطبيق االتفاقات

في لقاء بين وفد نقابي ووزارة التعليم العالي: 

استئناف الدروس الجامعية وإجراء 
االمتحانات ما بني غرة جوان وموفى جويلية

االتفاق عىل استئناف الدروس الجامعية وإجراء االمتحانات ما بني غرة جوان وموىف شهر 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  مبقر  البارحة  الذي  اللقاء  مخرجات  أبرز  من  كان  جويلية 
العلمي بني وفد نقايب ترأسه االخوين منعم وعمرية حفيظ حفيظ عضوي املكتب التنفيذي 
الوطني لالتحاد بحضور الكتاب العامني للجامعات العامة )التعليم العايل والسلك املشرتك 
والعملة واملوظفني( ووزارة التعليم العايل بإرشاف السيد الوزير مرفوقا مبدير الديوان وثلة 
من موظفي الوزارة وإطاراتها وذلك يف إطار مساعي االتحاد العام التونيس للشغل من أجل 
النجاح  وممهدات  الوقاية  سبل  كل  وتوفري  الظروف  أحسن  يف  الجامعية  السنة  استكامل 
للطلبة يف هذا الظرف الدقيق وتطرقت جلسة العمل إىل كل الحيثيات املتعلقة باستئناف 
الدروس بالنسبة إىل الطلبة وإنجاز االمتحانات وقد تم التعرض إىل جانبني أساسيني وهام 
الجانب يتعلق البيداغوجي واملتعلق باستكامل الدروس وإنجاز االمتحانات وكذلك الجانب 
اللوجستي وفني واملرتبط بتهيئة الفضاءات الجامعية وقاعات الدروس من خالل الدعوة إىل 
توفري كل وسائل الوقاية من كاممات وسوائل التطهري وذلك للطلبة والعملة وإطار التدريس 

واملوظفني.
كام تطرق االجتامع أيضا إىل إجراءات السكن واإلعاشة للطلبة إذ تم االتفاق يف هذا الجانب 
عىل أن تكون العودة الجامعية عىل ثالث مراحل تنطلق األوىل من غرة جوان إىل يوم 19 
من نفس الشهر وتنتظم الدفعة الثانية ما بني 22 جوان و 7 جويلية وتكون الدفعة الثالثة 
من 9 جويلية إىل 29 من الشهر نفسه وبالنسبة إىل اإلقامة والسكن فستكون اإلقامات فردية 
لكل طالب وطالبة مع تأكيد الوزارة استعدادها املادي واملعنوي لتأمني كل الظروف املتفق 

عليها يف هذا الشأن.
ويف عالقة بالجانب البيداغوجي فقد تّم االتفاق عىل بعث لجنة مركزية للتقييم واملتابعة 
بالتنسيق مع لجان عىل مستوى الجامعات بحضور فروعها الجهوية ومن املنتظر ان تنطلق 
اللجنة املركزية يف أعاملها مطلع االسبوع القادم بحضور الكتاب العامني للجامعات واملركزية 

النقابية وممثلني عن الوزارة.
االمتحانات  وإجراء  املراجعة  وفرتة  الدروس  استئناف  املرتقبة  الجامعية  العودة  وتشمل 
وتبقى التواريخ املتفق بشأنها مع وزارة اإلرشاف مرتبطة مبدى تطور الحالة الوبائية بالبالد 
وذلك بالتنسيق مع اللجنة العلمية صلب وزارة الصحة ومجلس االمن القومي الذي يعود 
إليه القرار الفصل يف هذا الجانب وقد كان أكد وفد االتحاد بهذه املناسبة حرصه عىل رضورة 
توفري كل مستلزمات الوقاية خالل مرحلة استئناف الدروس الجامعية واالمتحانات وخصوصا 

نقل الطلبة يف ظروف آمنة لتوفري كل سبل نجاح السنة الجامعية االستثنائية.
* نرص الدين سايس

تململ في ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى:

حرمان من لباس الشغل، تعطيل 
صرف مصاريف العالج وتأخري مستمر 

يف صرف املرتبات

كشفت النقابة األساسية لديوان تربية املاشية وتوفري املرعى أن العامل محرومون من لباس 
الشغل ألكرث من ثالث سنوات، كام مل يسرتجعوا مصاريف العالج الخاص بالتأمني عىل املرض 

ألكرث من أربعة أشهر، فضال عن التأخري املتواصل يف رصف املرتبات.
وتطالب النقابة األساسية بتقديم منحة اإلنتاج عىل تسبقة العيد ملا له من أهمية لبعض 
امللحقني من ناحية املبالغ مقارنة مبنحة اإلنتاج ألوالد الديوان رغم مطالبتها برصف تسبقة 

العيد أوال.
وبيّنت النقابة أن االدارة تنصلت من االتفاق بينها وبني النقابة واإلرصار عىل رصف تسبقة 
اقتطاع قرض  العادي املعتاد لكل سنة، كام أرصت عىل  القادم اي يف وقته  العيد االسبوع 

الديوان بالنسبة إىل شهر ماي وجوان لألعوان رغم االتفاق عىل التأجيل لشهر جويلية.
أن  عليها  كان  وقت  يف  الضيقة  الحسابات  هي  الوحيد  االدارة  هاجس  أن  أكدت  النقابة 
تتضامن مع اعوانها الذين اشتغلوا بكل جهد يف فرتة الجائحة، كام كان عليها أن تعمل مع 
النقابة كسائر االدارات العمومية عىل مجابهة هذا الوضع الصعب والدقيق، مربزة أنه بعد 
االتفاق الحاصل بني النقابة واالدارة تنكرت هذه االخرية وبيّنت عدم احرتامها للعمل النقايب.

واكدت النقابة االساسية حرصها عىل القيام بواجباتها واملحافظة عىل املكاسب مشددة عىل 
أن تعطيل مصالح االعوان خط أحمر، ملّوحة بخوض كل التحركات املتاحة.

* صربي الزغيدي
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د. عادل بن يوسف

تحتفل كل شعوب العامل مبشارق األرض ومغاربها يف غرّة ماي من كل 
سنة باليوم العاملي للعمل أو يوم العامل العاملي أو عيد العامل أو عيد 
العمل أو عيد الشغل... )باختالف الدول(. و هو يوم راحة ملئات املاليني 
وتظاهرات  وعروض  احتفاالت  خالله  تنتظم  إذ  العامل،  يف  العامل  من 
فيه  وتُلقى  والساعد  بالفكر  العاّمل  فيه  ويكرّم  بدول  وفنية  ثقافية 
الخطب من قبل قادة النقابات واملنظامت الشغيلة واألحزاب السياسية 
وحتى الرؤساء وامللوك واألمراء... وإذا ما استثنينا قلّة، فإّن تاريخ ورمزية 

هذا العيد وظروف إقراره تبقى مجهولة من قبل غالبية التونسيّني.

بمدينة شيكاغو األمريكية بدأت القصّة:
يعود عيد العامل إىل عام 1869، إذ شكل عامل قطاع املالبس يف فيالدلفيا 
املناجم، منظمة  األمريكية ومعهم بعض عامل األحذية واألثاث وعامل 
»فرسان العمل« كتنظيم نقاىب يناضل من أجل تحسني األجور وتخفيض 
ساعات العمل، واتخذ التنظيم من 1 ماي يوما لتجديد املطالبة بحقوق 

العامل.
اإلرضابات  من  عدد  أكرب  ليشهد   1886 ماي  غرّة  السبت  يوم  وجاء 
ماي   4 واستمر حتى  املتحدة  الواليات  تاريخ  واحد ىف  يوم  العاملية ىف 
بنجاح وبشكل سلمي. ويف هذا اليوم طالب عامل مدينة شيكاغو بعقد 
اجتامع ووافقت السلطات عىل االجتامع الذي ُعقد بساحة »هامياركت 
سكوار »Haymarket Square«، حرضه عمدة شيكاغو وجلس العامل 
يستمعون ملطالب قادتهم يف ساعات محددة تعطي لصاحب العمل حّقه 
وتعطي العامل حّقهم يف الراحة. وبالتوازي مع هذا متّت قبلها الدعوة إىل 
مظاهرات يف عدد من املدن األوروبية، للمطالبة بقانون يحدد ساعات 
العمل بثامين ساعات. وبعد فرتة قصرية نهض العمدة وغادر املكان ومل 
االجتامع  لفّض  الرشطة  رجال  بقدوم  العامل  فُوجئ  حتى  دقائق  متِض 
باالجتامع  لنا  قائلة: »ملاذا رصحتم  العاّمل  تعالت أصوات  بالقوة. وهنا 

وتريدون فضه بالقوة؟«. 
وسط هذه الفوىض والهيجان، انفجرت قنبلة ال أحد يدرى مأتاها، فرّد 
ويف  العاّمل.  عىل  والقبض  النار  إطالق  وبدأ  النارية  بأسلحته  البوليس 
اليوم املوايل اتهمت الّصحف التي كانت يف معظمها عىل ملك أو موالية 
ألصحاب املصانع ورؤوس األموال، العاّمل بالتخريب والفوىض. ويف ظل 
تاريخ  أبشع محاكمة يف  وكانت  العاّمل  ُحوكم زعامء  املتوتر  الجّو  هذا 
القضاء األمرييك، إذ لّفقت الحكومة للعاّمل املوقوفني تهمة تفجري القنبلة 
تيودور  فانسان-   - »أوقيست  من:  كل  عىل  حكمها  املحكمة  وأصدرت 
بارسونز«  »ألربت   ،»August- Vincent- Theodore Spies« سبايز« 
»لوي   ،»Adolph Fischer« فيرش«  »أدولف   ،»Albert Parsons«
لينغ« »Louis Lingg« و»جورج إنجل« »George Engel« باإلعدام، يف 
حني حكمت عىل »أوسكار نيب« و»صامؤيل فيلدن« و»مايكل شواب« 
بواسطة  »لينج«  انتحر   1887 نوفمرب   10 ويف  الحياة.  مدى  بالسجن 
األربعة  رفاقه  يساق  أن  قبل  فمه،  يف  وضعها  الديناميت  من  كبسولة 
عنقه  يلتّف حول  الحبل  كان  وبينام  املشنقة.  إىل حبل  املوايل  اليوم  يف 
أقوى  فيه صمتنا  يكون  »أوقيست سبايز«: »سيكون هناك وقت  رصخ 
من األصوات التي تخنقها اليوم«. أّما زوجته الحارضة فكانت تقرأ رسالة 
كتبها زوجها البنه الصغري »جاميي« »Jimmy« )يدعى جيم( جاء فيها: 
»... ولدي الصغري عندما تكرب وتصبح شابا وتحّقق أمنية عمري ستعرف 
وأموت  بريء...  أنني  من  أكرث  لك  أقوله  ما  عندي  ليس  أموت...  ملاذا 
من أجل قضية رشيفة ولهذا ال أخاف املوت وعندما تكرب ستفخر بأبيك 

وتحيك قصته ألصدقائك«. 
الواليات  بأملانيا وهاجر إىل  وللتذكري ولد »أوقيست سبايز« سنة 1855 
املتحدة سنة 1872 واستقر بشيكاغو حيث عمل بالتنجيد )صناعة األثاث 
حزب  إىل  انضّم   1877 سنة  ويف  النقايب.  العمل  يف  انخرط  ثّم  املنزيل(، 
 Anarchist « العمل االشرتايك. وبعد ثالث سنوات بدأ الكتابة يف صحيفة
محررا   1880 سنة  يف  ليصبح   ]1877-1931[ الفوضوية   »Newspaper

قارا بها. وقد اكتسب شهرة بفضل خطبه الحامسية والعنيفة أحيانا.

وظهرت الحقيقة بعد 11 سنة:
 »John Bonfield« يف سنة 1897، كان محافظ الرشطة، »جون بونفيلد
قد خرج عىل املعاش ودخل يف مرض املوت فتحرّك ضمريه ليعرتف إلحدى 
الّصحف بشيكاغو بالحقيقة قائال: »... إّن الرشطة هي التي ألقت القنبلة 
وأنا الذي لّفقت التّهمة للعاّمل...«. هّز اعرتاف مدير الرشطة كل الواليات 
العام  الرأي  طالب  لذا  كله،  العامل  يف  العامل  قلوب  هّز  كام  األمريكية 
األمرييك والدويل بإعادة املحاكمة إلثبات براءة العاّمل. وهو ما تّم فعال. 
وإثر هذه املحاكمة الثانية تقرر اعتبار غرّة ماي عيدا عامليا للعامل. أّما 
شيكاغو  مبدينة  والحّي  باملعهد  زمالئه  بني  رأسه  رفع  فقد  جيم  الطفل 
ونرش رسالة أبيه إليه يف الّصحف واملجالت التي حّققت مبيعات قياسية.

غرّة ماي عيدا للعمّال بالواليات المتحدة وسائر دول العالم:
إثر وفاة عامل عىل أيدي الجيش األمرييك فيام ُعرف بإرضاب بوملان عام 
1894، سعى الرئيس األمرييك »جروفر كليفالند« )1908-1837( إىل عقد 
مصالحة مع حزب العمل االشرتايك، تّم إثرها ترشيع عيد العامل وإعالنه 
إجازة رسمية يوم 1 ماي. لكّنه بقي قلقا من تقارب اليوم الدويل للعامل 
بالفوىض  ارتبطت  التي  مع ذكرى »هامياركت سكوار« يف 4 ماي 1886 
يوما مالمئا  اثنني يف شهر سبتمرب  يوم  أول  اعترب  لذلك  الدماء…  وسفك 

لالحتفال بعيد العامل.
تجاوزت قضية »هامياركت« حدود الواليات املتحدة ليبلغ صداها عامل 
العاصمة  يف  ذكراها  االشرتاكية  لألممية  األول  املؤمتر  أحيى  إذ  العامل 
دولية  إىل مظاهرات  الدعوة  ماي 1889 ومتت  باريس يف 01  الفرنسية 
إلحياء ذكرى »هامياركت« عام 1890، ويف العام املوايل اعرتفت األممية 

االشرتاكية يف مؤمترها الثاين بعيد العامل حدثا سنويا.
ويف عام 1904 دعا اجتامع مؤمتر االشرتاكية الدولية يف أمسرتدام جميع 
أنحاء  جميع  يف  منها  االشرتاكية  خاصة  العاملية،  والنقابات  املنظامت 
إىل  السعي  وتم  ماي من كل سنة،  األول من  العمل يف  إىل عدم  العامل 
جعله يوم إجازة رسمية يف عرشات الدول. ويف عام 1955 باركت الكنيسة 
أو  يوسف  القديس  واعتربت  للعامل،  عيدا  ماي  من  األول  الكاثوليكية 
املتحدة  الواليات  سارت  فيام  والحرفيني،  للعاّمل  شفيعا  النجار  يوسف 
اثنني من شهر سبتمرب من كل  القديم، واعتربت أول يوم  عىل تقليدها 
عام عيدا للعمل، وكذلك األمر يف كندا. ومتسك االشرتاكيون والشيوعيون 
األمريكيون والفوضويّون، بإحياء غرّة ماي وتنظيم مظاهرات ومسريات يف 
شيكاغو ونيويورك وسياتل... الخ. ويف عام 1958 اعترب الكونغرس األمرييك 
هذا اليوم »يوم وفاء لذكرى هامياركت«، خاصة بعد أن حظي بالتقدير 
من دول عديدة وعىل رأسها االتحاد السوفيايت. لذا أعلن الرئيس األمرييك 
 Dwight David Eisenhower«« أيزنهاور  دافيد   – »دوايت  حينها، 
يف  للتعبري  مناسبة  وكانت  رسمية،  إجازة  يوم  ماي  غرّة   ))1890-1969
تظاهرات ومسريات عن مواقف تتعلق بقضايا سياسية واجتامعية، من 
قبيل مسرية دعم حقوق العامل الذين ال يحملون وثائق غري رشعية من 

بني املهاجرين.

الشغيلة بتونس تُحيي غرّة ماي منذ بدايات فترة الحماية:
الفرنسية بتونس يف 12 ماي 1881 تشكلت نواة  الحامية  انتصاب  منذ 
لطبقة شغيلة ضمت عاّمل من جنسيات مختلفة كانت تعمل يف عديد 
القطاعات كالنجارة والحدادة والبناء واألشغال العامة والبلدية والتعدين 
والضيعات  واملخابز  والجلود  واملالحات  والرصيف  واملقاطع  واملطاحن 
الفالحية والورشات واملناجم واملصانع... التي كانت عىل ملك الصناعيني 
واإليطاليّون.  الفرنسيّون  السيّام  األوروبيّني،  واملعّمرين  األعامل  ورجال 
االستغالل  ظاهرة  بتنامي  الطبقة  هذه  حجم  تدريجيا  تنامى  وقد 
االستعامري، بعد الحرب العاملية األوىل وخاصة الثانية وانضامم العاملني 
الطبقة  استغالل هذه  وأمام  والصحة...  والربيد  كالتعليم  إليهم،  بالفكر 
من قبل مشغليهم، كان من الطبيعي أن يفكر الشغالون يف بعث نقابات 
سنة  منذ  نشأت  لذلك  وتأكيدا  واملعنوية.  املادية  مصالحهم  عن  تدافع 
 Chambre »بتونس والنجارين  الخشب  لعامل  النقابية  »الغرفة   1893

Syndicale des Ouvriers charpentiers et menuisiers« و»النقابة 
Syndicat International des ou- بتونس« النجارة  لعامل   للدولية 

 Société des« املتحدين  الحالقني  و»جمعية   »vriers menuisiers
Coiffeurs réunies« مبوجب ترشيع 1888 حول الجمعيات. ويف 1894 
الفرنسيني«  العامل  »اتحاد  اسم  يحمل  بتونس  نقايب  تنظيم  أول  نشأ 
االستعامري  الوجه  ترأسه   »L’Union des Travailleurs Français«
»Victor De Carnières« صاحب صحيفة  كرنيار  فيكتور دي  الشهري 
نشأت  »La Tunisie Française«. ويف سنة 1900  الفرنسية«  »تونس 
 Société Internationale des« بتونس  البناء  لعامل  الدولية  »الرشكة 

Ouvriers maçons de Tunis« ببادرة من الفرنسيّني.
والتونسيّون  وااليطاليّون  الفرنسيّون  العامل  احتفل   1904 ماي   1 ويف 
االشرتاكية  الجامعة  تكوين  العاملي. ومنذ  الشغل  بذكرى عيد  ألول مرة 
L’Union Départemen-« االقليمي  االتحاد  ثّم   1908 سنة  تتونس 
سنة  منذ   »C.G.T« الفرنسية  للشغل  العامة  للكنفدرالية  التابع   »tale
الشغل  بعيد  االحتفاالت  أصبحت   ،1919 منذ   »C.G.T.U« و   1911
الهياكل بتنظيم استعراض شعبّي للعامل من  بتونس تتّم بإرشاف هذه 
فريي«  »جول  شوارع  صباحا  التاسعة  منذ  يجوبون  القطاعات  مختلف 
)شارع الحبيب بورقيبة اليوم( و»قمبطّا« )شارع محمد الخامس اليوم( 
الجنوبية  القطار  ومحطّة  البحرية  بتونس   »T.G.M« محطة  غاية  إىل 
النقابات  رافعني الفتات  زرقاء جديدة،  ببدالت  اليوم(  برشلونة  )محطة 
واملؤّسسات والقطاعات التي ينتمون إليها والرايات الحمراء رمز للحركة 
للمطالبة  إشارة  وهي  العاملي.  الصعيد  عىل  العامل  ولوحدة  العاملية 
باملزيد من العدالة للعامل أين ما وجدوا عىل بقاع األرض، وأّن هذا اليوم 
هو يوم خاّص بهم. كام تُرفع الرايات الفرنسية وااليطالية مقابل غياب 
الفرنيس  والنشيَديِْن  العاملية  األممية  نشيد  ويرددون  التونيس...  العلم 
وشبان  وتالميذ  وأطفال  نساء  من  عائالتهم  أفراد  بحضور  واإليطايل 
الشغل،  بورصة  مقّر  إىل  يتوجهون  النهار  منتصف  وشيوخ... ويف حدود 
أمام  النقابيّني  املسؤولني  وبعض  وأعضاؤها  الجامعة  رئيس  يلقي  حيث 
العامل خطبا رسيمة باملناسبة يستعرضون فيها أوضاع الطبقة الشغيلة 
التي  والصعوبات  وتونس  فرنسا  من  بكل  بالحكومة  وعالقتها  بتونس 

01 ماي: 
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العاميل  التجّمع  ويختتم  والحكومة.  األعراف  من  وانتظاراتهم  تواجههم 
تنتظم  العامل، أصبحت  املتميّزين يف قطاعاتهم. وباتساع عدد  بتوسيم 
بنزرت وفريي  غرار  مهّمة عىل  عاّملية  قاعدة  تضّم  التي  الكربى  باملدن 
وسوق  والقريوان  وقابس  وسوسة  وصفاقس  اليوم(  بورقيبة  )منزل  فيل 
حول  محارضات  تلقى  كام  مامثلة.  تجّمعات  وماطر...  وباجة  األربعاء 
تاريخ الحركة النقابية من ِقبَِل مختّصني )أساتذة ومثقفني وصحافيّني...(، 
إضافة إىل تنظيم عروض موسيقية ومرسحية وأرشطة سينامئية وألعاب 
فرجوية...، مجانية لفائدة العامل وعائالتهم بقاعات السينام والساحات 

العامة يف اليومني أو الثالثة أيّام التي تسبق غرّة ماي.
الحامي يف  يد محمد عيل  التونسية عيل  العملة  وبنشأة جامعة عموم 
 1925 جانفي  يف  رفاقه  مع  محاكمته  بسبب  يكتب  مل   1924 ديسمرب 
ِقبَِل  الجامعة من  إحياء  وإثر  ذلك.  قد حال دون  البالد،  ونفيهم خارج 
التونسيون  أصبح  القناوي،  بلقاسم  بقيادة   1936 جوان  يف  دربه  رفاق 
يحتفلون بغرّة ماي عىل طريقتهم الخاصة برفع الرايات التونسية وترديد 
نشيد الثورة )ُحامة الحمى(... كام أقّر املاريشال »بيتان« تحت االحتالل 
 Fête« »النازي أن يكون 01 ماي 1941 »عيدا للشغل والوفاق االجتامعي

.»du Travail et de la Concorde sociale

تأسيس االتحاد العام التونسي للشغل والنقلة النوعية في 
االحتفال بعيد الشغل:

بداية من 01 ماي 1946 اتخذ االحتفال بعيد الشغل طابعا ال مثيل له 
بقيادة االتحاد التونيس للشغل الناشء يف 20 جانفي 1946 وأمينه العام، 

الزعيم فرحات حشاد.
كام أّدت  االجتامعات واملسريات التي ينظمها االتحاد بتونس العاصمة 
يوم غرّة ماي من كل سنة ومعارك  الشغل  بزّي  التونسية  املدن  وسائر 
أوت 1947 منها )إرضاب 4 أوت 1947 الذي سقط إثره 29 قتيال و 150 
جريحا يوم 5 أوت وإرضاب التجار يف جوان 1947 احتجاجا عىل السياسة 
الجبائية، إىل جانب إرضابات عامل الضيعات الفالحية االستعامرية...، إىل 
اقتالع اعرتاف الباي واملستعمر الفرنيس بيوم غرّة ماي عيدا وطنيا للشغل 
ويوم راحة خالصة األجر بداية من سنة 1948 بعد أن تّم إقراره كذلك 

بفرنسا واليابان وروسيا وإفرقيا الجنوبية منذ سنة 1947.
ومبناسبة عيد الشغل العاملي كان أعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد يحيون 
عيد الشغل بتونس وكافة مدن البالد ببعث لجنة وطنية ولجان جهوية 
يف  االنطالق  يتضّمن:  متكامال  برنامجا  ويضبط  االحتفالية  بهذه  تعنى 
مسرية للعاّمل من مقّر املنظمة )املقّر القديم الكائن بزنقة سيدي عامر 
بأزياء  الداخلية  العاصمة واملدن  نهج سيدي بن عروس( بكربى شوارع 
زرقاء جديدة رافعني الراية التونسية وراية االتحاد يتلوها تجّمع شعبي 
القصبة( والساحات املجاورة  بالعاصمة )ساحة  العامة  بكربى الساحات 
السنوي  خطابه  العام  األمني  فيها  يلقي  الجهوية،  االتحادات  ملقرات 
العامل  أمام  الجهوية خطبا مامثلة  لالتحادات  العامني  والكتاب  املعتاد 
املادية  األوضاع  والوقوف عىل  لهم  التهاين  لتقديم  النقابيّني  واملسؤولني 
وقّوة  االستعامر  ضد  ونضاالتها  التونسية  الشغيلة  للطبقة  واالجتامعية 
والتفاوض...  بالنضال  لهم  تحققت  التي  واملكاسب  بتونس  املال  رأس 
وتختم التجمعات بتوسيم بعض العاّمل والقادة النقابيّني بوسام الشغل 
»وسام محّمد عيل لالستحقاق النقايب«... وعىل سبيل املثال وكعادته كل 
1951 خطابا  ماي  غرّة  يوم  القصبة  بساحة  فرحات  الزعيم  ألقى  سنة، 
بساحة القصبة حرضه آالف العاّمل والجامهري من كامل تونس العاصمة 
واملدن املجاورة )حوايل 100.000 شخص( جاء فيه: »... عيد الشغل أصبح 
عيَد  القوية،  الّسواعد  عيَد  عربة،  أعظم  عيَد  تونس،  عيَد  الشعب،  عيَد 
التضحية، عيَد الثورة االجتامعية التي حّررت الشعوب من األغالل... إّن 
بّد بعد االحتفال بهذا  الشغل له معنى وأّي معنى فال  احتفالكم بعيد 
العيد أن يُفتح باب جديد للّنضال حتّى نقيض عىل قوى الرّجعيّة وحتّى 
فيها  ربط  التي  الكلامت  هذه  ويف  شعبنا...«.  تغّل  التي  القيود  نكرس 
حّشاد العظيم بني النضال العاميل والنضال الوطني أكرث من معنى. وبعد 
هذا التجّمع غالبا ما يتحّول حشاد لرتأس اجتامعات داخل اململكة وفق 
واملحلية  الجهوية  االتحادات  ونشاطات  املحلية  الظروف  متليه  تناوب 
برئاسة  األخرى. مثال: 1 ماي 1949: تجّمع عاميل  دون متييز جهة عن 

حشاد بسوسة ثّم بالجّم فصفاقس... الخ.

غاية  إلى  االستقالل  منذ  الشغالين  بعيد  االتحاد  احتفاالت 

اليوم:
إحياء  تواصل   1956 مارس   20 يف  التام  استقاللها  عىل  تونس  بحصول 
الفرتة  من  وحامسة  وانتشارا  كثافة  أكرث  بشكل  لعيدهم  الشغالني 
يف  الشغيلة  املنظمة  وزعيم  مؤّسس  اغتيال  بعد  سيّام  ال  االستعامرية، 
05 ديسمرب 1952. كام أقرّت حكومة االستقالل منذ سنة 1956 ما تّم 
منذ سنة 1948، غرّة ماي يوم راحة خالصة األجر بالرائد الرسمي. كام 
أحمد  صالح،  بن  )أحمد  املنظمة  عىل  املتعاقبون  العامون  األمناء  دأب 
متكامل  وطني  برنامج  ضبط  بالّغة...(  البشري  عاشور،  الحبيب  التلييل، 
احتفاء بهذه املناسبة يتضمن تجّمعا أمام املقّر الجديد للمنظمة بساحة 
محّمد عيل الحامي، يليه استعراض بشوارع العاصمة وكربى املدن عىل 
العمومية،  الصناعية  للمؤّسسات  للغرض  املعّدة  وبالعربات  األقدام 
رافعني الرايات الوطنية ورايات االتحاد بحضور وزراء ومسؤولني كبار يف 
الدولة والحزب أو من ينوبهم بالجهات: والّة ومعتمدين وكتاب عامني 
للجامعات الدستورية للحزب تجّمعات كربى. وقبل يتّم التوّجه إىل رضيح 
اغتياله  مبكان  أو  بالقصبة  برضيحه  زهور  باقة  ووضع  الشهيد  الزعيم 
برادس وبالساحة والتمثال الذي يحمل اسمه مبدينة سوسة وسائر املدن 
الشغل وتجمعات مامثلة  يليه تجمع عاميل ضخم ببورصة  الجمهورية، 
بقاعة االجتامعات بكل اتحاد جهوي... يتّم خاللها تقييم وضع املنظمة 

الشغيلة واإلعالن عن جديد املفاوضات االجتامعية لفائد ة الشغالني... 
وبعد الظهر يتّم استقبال كامل املكتب التنفيذي لالتحاد ورؤساء وأعضاء 
الجامعات العاملية وعدد من العاّمل املثاليني من ِقبَِل رئيس الجمهورية 
بورقيبة  الحبيب  الرئيس  أمامهم  يلقي  حيث  بقرطاج  الرئايس  بالقرص 
خطابا يهنئ فيه الشغالني بالفكر والساعد بعيدهم ويعلن عن إجراءات 
اجتامعية  وإجراءات  – ترشيعات  األجور  )الزيادة يف  لفائدتهم  جديدة 
لفائدتهم...(. كام يلقي األمناء العامون لالتحاد كلامت باملناسبة يذكّرون 
الشغالني من  املنظمة وانتظارات  العيد ويطرحون مشاغل  فيها برمزية 
النظام الحاكم. ويُختم الحفل بتكريم املتميزين من العاّمل يف تلك السنة 
بوسام االستحقاق املهني »وسام فرحات حّشاد« أو بجائزة العامل املثايل... 
وغالبا ما يتّم دعوتهم إىل تناول فطور الغذاء معه وتبادل ذكريات النضال 
معا ضد االستعامر. ورغم توتّر العالقة بني الطرفني منذ أواخر سنة 1977 
والصدام بني الطرفني يف أحداث الخميس األسود يوم 26 جانفي 1978 
ويف سنة 1985 بسبب قضيّة الرشفاء...، فقد تواصل العمل بهذه الطريقة 

إىل أواخر فرتة الحكم البورقيبي ولو ببارقة أقّل.
الشغالني لكنه أصبح احتفاال  وبعد 7 نوفمرب 1987، تواصل إحياء عيد 
مصطنعا بال طعم وال رائحة بسبب احتواء النظام لبعض األمناء العامني 
االجتامعية«.  »الّسلم  بحّجة  الطاعة  لبيت  الشغيلة  املنظمة  وإدخال 
السحباين  إسامعيل  من  لكل  الرسمية  الكلامت  تحولت  املناسبة  وبهذه 
يف  وتفانيه  الحاكم  النظام  خيارات  بحسن  لإلشادة  جراد  السالم  وعبد 
خدمة مصالح الشغالني...، رغم ما نالهم من ضيم وظلم )طرد تعسفي 
النقدية  املنظامت  وإمالءات  الخْصخصة  نتيجة سياسة  مبّكر..(  وخروج 
الدولية وجشع رؤوس األموال املقربني منه أو مّمن هم يف حامية النظام.

وبعد سقوط منظومة االستبداد والحزب الواحد يف أعقاب ثورة الحرية 
والكرامة )17 ديسمرب 2010 - 14 جانفي 2011(، فََقَد عيد الشغل بريقه 
العادي الذي خيّم عىل تونس وفرض نفسه كيوم فرحة وعيد للشغالني 
الحكومات  أّن  للعيان  ثبت  لقد   .1904 ماي   01 منذ  والساعد  بالفكر 
املتعاقبة عىل إدارة البالد كانت وال تزال معادية للطبقة الشغيلة بدليل 
وسعي  الثورة«  حامية  »روابط  قادتها  التي   2012 ديسمرب   04 أحداث 
املأسوف  )غري  الرتويكا  حكومة  زمن  منذ  لها  الحاضن  الديني  الحزب 
عليها( إىل خلق منظمة شغيلة موازية وتركيع االتحاد بكل السبل، رغم 
الدور التاريخي للمنظمة الشغيلة إىل جانب منظامت وطنية أخرى يف 
رعاية الحوار االجتامعي وتجنيب البالد هزّات اجتامعية، كادت تقّوض 
ميكن  ال  أهلية  حرب  إىل  البالد  وتقود  والكرامة  الحّرية  ثورة  مكاسب 

التكهن بعواقبها.
السلطة  إصغاء  إىل  الحاجة  تأكدت  مىض،  وقت  أّي  من  وأكرث  واليوم 
االتحاد  العريقة،  منظمتهم  صلب  العاملية  والقاعدة  القيادة  ألصوات 
العام التونيس للشغل لتغليب صوت العدالة االجتامعية وترشيكهم يف 
إرساء أسس نظام اقتصادي جديد، يقطع مع كل أشكال النظام االقتصادي 
وإفالسه  وحشيته  أثبت  الذي  التسعينات  مطلع  منذ  السائد  العاملي 
يؤّسس ملرحلة جديدة تسود فيها القيم األخالقية واإلنسانية التي تضمن 
للعامل والشغالني بالفكر والساعد مكتسباتهم ومقّومات العيش الكريم 

ويف مقدمتها عيد الشغل يف تونس ما بعد جائحة الكورونا.
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العرشات من  الرئايس، تجمع  القرص  اتجاه  مبدخل حي محمد عيل، ويف 
عامل مصنع للكاممات كائن مبنطقة بسيدي داود باملرىس ملقابلة رئيس 
الجمهورية يوم االثنني املايض لتقديم شكواهم ضّد رب العمل الذي عمد 
اىل غلق باب مؤسستهم، قبل ان تعرتضهم قوات من األمن مانعني إياهم 

من مواصلة سريهم نحو القرص.
عىل  تداوله  وقع  فيديو  مقطع  نقلها  التي  العامل،  ترصيحات  وحسب 
النيفر رجل  نافع  التواصل االجتامعي »فايسبوك«، فاملصنع يديره  موقع 
األعامل املعروف وعضو الجامعة التونسية للنسيج واملالبس وعضو املعهد 

العريب لرؤساء املؤسسات.
وحسب ترصيحات عدد من العامل، فقد كان من املفروض أن يستأنف 
العامل شغلَهم بعد رفع الحجر الصحي الشامل يف إطار الحجر الصحي 
املوّجه، لكنهم فوجؤوا بغلق أبواب املصنع يف وجوههم، هكذا دون سابق 

إعالم.
أكرث من 140 عامل يشتغل باملؤسسة منذ أكرث من 15 سنة، يتنقلون يوميا 

إىل مقر عملهم مبعاناة كبرية بسبب بُعد مقرات سكناهم.
االجتامعية  ظروفهم  إىل  نظرا  العمل  باستئناف  مرسورين  كانوا  لقد 
واملادية الرديئة إثر جائحة فريوس كوفيد 19، قبل ان يصطدموا باملظلمة 
املسلطة عليهم من ِقبَِل القامئني عىل املصنع وطردهم من عملهم قّضوا 
التضحيات من اجل ازدهار املؤسسة  الطوال وقدموا خاللها  السنني  فيه 

واملحافظة عىل دميومتها.
العامل وجهوا نداء استغاثة اىل رئيس الجمهورية متمّنني ان يعيد االمور 
اىل نصابها وهم الذين فقدوا مورد رزقهم الوحيد ومحرومون من الترصيح 

بأجورهم لدى الصندوق الوطني للضامن االجتامعي منذ مدة.
إحدى عامالت املصنع رصخت: »حسبي الله ونعم الوكيل، ال منلك حتى 
عشاء ليلة يف هذا الشهر املبارك، وفينا من هي حامل... حسبي الله ونعم 

الوكيل«.
واملركزية  بتونس  الجهوي  واالتحاد  للنسيج  العامة  الجامعة  أن  وعلمنا، 

املساعد  العام  االمني  البوغديري  عيل  محمد  االخ  يف  ممثلة  النقابية 
املسؤول عن قسم القطاع الخاص يقومون حاليا باتصاالت حثيثة من أجل 

إيجاد حلول.
* صربي الزغيدي

 

بخصوص  العايل  التعليم  وزير  السيد  كلمة  عىل  تعقيبا 
الجامعية،  السنة  بإنهاء  يتعلق  فيام  قّدمها  التي  الروزنامة 
العايل  العامل للتعليم  الفرع الجامعي بسوسة للجامعة  يعرب 
والبحث العلمي عن املالحظات التالية التي من شأنها إنارة 
هذا  الجامعي يف  بالشأن  املعنيني  وكل  الوطني  العام  الرأي 

الظرف الدقيق الذي متر به بالدنا.
ورد يف كلمته ما ميكن تلخيصه يف النقاط التالية:

ـ ان جل االساتذة قد نجحوا يف تحقيق نسبة ترتاوح بني 
80 و70 باملائة من الربامج بفضل ما سامه التواصل عن بعد 

وهو ما يسمح باجراء االمتحانات.
ـ ضبط روزنامة النهاء الربامج واملرور إىل اجراء االمتحانات 
لكل  سنة  عطلة  تحديد  مع  وجويلية  جوان  شهري  خالل 

االطارات بالجامعات خالل شهر اوت.
االمتحانات يف شهر  تبقى من  ما  االمكانية إلمتام  اعطاء 
اكتوبر  القادمة  الجامعية  السنة  من  ابتداء  واعالن  سبتمرب 

.2020
تبعد  الذين  الطلبة  واطعام  بإسكان  الوزارة  تكفل 
يهم  كلم   30 تفوق  مسافة  سكناهم  مقّر  عن  مؤسساتهم 
الفرع الجامعي كهيئة منتخبة أن تعرب عن موقف الجامعيني 
التكوين  بتفاصيل عمليتي  املدرسني والذين هم عىل دراية 
والتقويم باعتبارهم املرشفني املبارشين من خالل مسؤوليتهم 
اثناء  باملراقبة  والقيام  املواضيع  واقرتاح  الربنامج  امتام  عن 
باملداوالت  والقيام  االمتحانات  اصالح  ثم  االمتحان  اجراء 

واالعالن عن النتائج النهائية.
الربامج  امتام  تخص  والتي  االوىل  بالنقطة  يتعلق  فيام  ـ 
نبني  ان  نود  الوزير  السيد  تعبري  بصفة شبه مطلقة حسب 

للرأي العام ان هذا االمر ال يتجاوز الدعاية السياسية وانه من 
غري املمكن انجاز تلك النسب التي تحدث عنها يف الظروف 
التي تفتقر فيها الجامعات اىل ابسط املقومات االساسية التي 

متكن من تحقيق ذلك.
الروزنامة التي يقرتحها السيد الوزير خالل شهرين هي 
غري قابلة للتطبيق من الناحية العملية ذلك اننا يف الظروف 
العادية نحتاج قرابة شهرين ونصف يف انجاز دورتني اساسية 
ومراقبة فضال عن دورة مراقبة تخص السدايس االول وهذا 
االمر يتطلب البقاء اىل منتصف جويلية هذا يف حالة عادية 
بالك  فام  الضغوطات  كل  عن  بعيدا  الربامج  امتام  فيها  يتم 
عن  غريب  الوزير  بالسيد  وكأننا  عليه  ماهو  عىل  والوضع 

مجريات السري الطبيعي لعمل املؤسسات الجامعية.
نؤكد عىل ان تقييم الطلبة وامتحانهم يجب ان يتم عىل 
اساس ما تم تدريسه بصفة حضورية ويف مسألة جوهرية ال 
تكافؤ  احرتاما ملبدإ  اي مسوغ وذلك  بها تحت  املس  يجب 

الفرص بني الطلبة.
قوله  االطعام حسب  وتوفري  للطلبة  السكن  توفري  حول 
هل نيس السيد الوزير ان الطلبة سيأتون من مقرات سكناهم 
املنترشة يف كامل انحاء الجمهورية وسيضطرون اىل استعامل 
وسائل نقل عمومية قطارات، حافالت او تاكسيات جامعية 
يخفى عىل ذي  ال  للخطر وهذا  امر سيعرض حياتهم  وهو 
عقل كام ان حضورهم مبؤسساتهم سيزيد من خطر اصابتهم 
مع توفر امكانيات الصابة العاملني باملؤسسات من اطارات 
تدريس وعملة وموظفني بحكم االحتكاك بالطلبة يف نطاق 
التدريس  عملية  ستكون  كيف  يتساءل  ان  ولسائل  عملهم 
يف ظل الخطر املحدث بالجميع؟ وكيف سيتم انجاز الربامج 

كل  تتجاوز  قاهرة  قوة  ضغط  تحت  االمتحانات  واجراء 
االطراف؟

العاملني  كل  لحياة  تهديدا  االمر  هذا  يف  ان  نعترب  ـ 
مبيتات  من  الصلة  ذات  واملؤسسات  الجامعية  باملؤسات 

ومطاعم.
فعودة  استثنائية  عمل  تراتيب  اتخاذ  وجب  لهذا  ـ 
املستويات  كافة  تشمل  ان  ميكنها  ال  واالمتحانات  الدروس 
الربامج  امتام  الرضوري  من  كان  فإن  نفسها  بالدرجة 
من  جزء  ارجاء  ميكن  فإنه  التخرج  ملستويات  واالمتحانات 
التكوين واالمتحانات اىل بداية السنة الجامعية القادمة التي 
ميكن تقديم موعدها خالفا ملا جرت به العادة وبهذا التميش 
وتيسري ظروف  االطراف  الضغط عىل جميع  تخفيف  ميكن 
العمل يف ظل الحجر املوجه وانهاء السنة الجامعية يف ظروف 

تضمن الحد االدىن من املنجزات.
كل  يف  والعلمية  البيداغوجية  الهياكل  اعطاء  رضورة  ـ 
الجامعات لتبلغكم التصورات العملية املمكنة المتام السنة 

الجامعية مبا يضمن صحة كل االطراف املتدخلة.
كام ندعو اىل اعادة النظر يف الروزنامة املقدمة عىل ضوء 
ما سيتم اقرتاحه من مشاريع تضبطها الهياكل البيداغوجية 
العلمية يف مختلف املؤسسات بتنسيق مع مجالس الجامعات 
لتتخذوا  االداري  التسلسل  افادتكم بشأنها عرب  تتم  ان  عىل 
الحرجة  الظرفية  تراعي  مرضية  حلول  من  صالحا  ترونه  ما 

ومصلحة الطلبة.
االطراف  واستشارة  الرتيث  اىل  الوزير  السيد  ندعو  ـ 
والعاملني  الطلبة  آالف  بحياة  املغامرة  قبل  باالمر  املعنية 

باملؤسسات الجامعية.

يُديره أحد أعضاء المعهد العربي لرؤساء المؤسسات:

140 عامل بمصنع الكمامات بسيدي داود على قارعة الطريق

بيان الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي 
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تعازينا

مبزيد من الحزن واألىس تلقينا نبأ وفاة املغفور له بإذن 
الله تعاىل الزميل السابق باالتحاد العام التونيس للشغل 
الفقيد  عىل  مينَّ  أن  املوىل  نسأل  الصيد  املنصف  األخ 
بالرحمة والغفران وأن يرزق أهله وذويه جميل الصرب 

والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون .

البيئة  التأمت جلسة عمل يوم 5 ماي الجاري مبقّر وزارة 
بإرشاف مدير ديوان الوزير، وجمعت مدير الديوان والوكالة 
األساسية  للنقابة  وممثلني  النفايات  يف  للترصف  الوطنية 
ألعوان مصبّات النفايات الصلبة والسائلة والجامعة العامة 

للبلديني.
الرشكات  بدعوة  اللقاء  هذا  خالل  الديوان  مدير  وتعهد 

حول  معها  للتفاوض  املقبل  األسبوع  غضون  يف  املستغلة 
املطالب املقدمة من ِقبَِل أعوان املصبات ومراكز التحويل، 
مع دعوة أعوان املصبات اىل استئناف العمل بصفة حينية.
كام تّم التعهد مبراجعة الصفقات املربمة مع إحدى رشكات 
املناولة والتعديل واملساواة يف االجور واالمتيازات بني كل 
االعوان مقارنة بنظرائهم يف بعض املصبات اىل جانب التزام 

التحويل  مراكز  رؤساء  إشكال  يف  بالنظر  اإلرشاف  سلطة 
املهّددين بالبطالة.

يطالبون  التحويل  ومراكز  املصبات  اعوان  ان  اىل  يُشار 
بتوحيد األجور ومنحة خطر العدوى وتوفري معدات الصحة 

والسالمة، ونفذوا إرضابات عن العمل يف املدة األخرية.
* صربي الزغيدي

مركز جمع النفايات 
ببرج شاكير

يحدث في مصحة حنبعل:

طرد موظفة لكشفها يف إحدى اإلذاعات عن نيّة 
اإلدارة تسريح العشرات من زمالئها

عمدت إدارة مصحة حنبعل االسبوع املايض إىل طرد املوظفة أمل بلطي التي تعمل تقنيًّا ساميًا يف العالج باألشعة طردا تعسفيا دون احرتام 
التشاريع الجاري بها العمل، بتعلة انها رصحت يف احدى االذاعات عن نية االدارة يف ترسيح العرشات من العامل.

وقالت امل يف ترصيح لـ»الشعب« إن االدارة دعتها لحضور مجلس تأديب دون متكينها من وسائل الدفاع عن نفسها، وتّم خالل اجتامع 
املجلس تهديدها بتقديم قضية ضدها يف صورة عدم تقدميها الستقالتها، وهو االمر الذي رفضته محدثتنا، قبل أن يتّم اعالمها مبكتوب 

بفسخ عقدها قبل انتهاء مدته، دون املرور بأي اجراءات يضمنها القانون، يف ظرف اجتامعي ومادي عصيب بسبب جائحة الكورونا.
والواضح أن االدارة ارتبكت بعد ان كشفت أمل بلطي عن نيّتها ترسيح 200 عامل باملصحة، ومل يعجبها كالمها وأرادت من إجراء هذا 
الفصل غري القانوين توجيه رسالة لباقي االطار العامل بوجوب الصمت والتهديد املبطّن بعدم التحرك او الحديث عن موضوع ممنوع 

كموضوع الترسيح.
نوعية إدارة كإدارة مصحة حنبعل، هي تلك التي تحاول أن تقدم وجها كاذبا عن الحرفية وعن التطور يف مجال الطب، لكنها مستبطنة 

لعقلية رجعية ومتخلفة مع اطارها العامل باعتبار أن هدفها تجاري ربحي بحت وليس هدفا إنسانيا.
فإذا كانت ادارة مصحة حنبعل تتعامل بتوحش مع عاملها، وال يهمها إن ترشدوا أو جاعوا وتنتهك القانون وتتجاهل الدولة وهاجسها 

الوحيد هو الربح األقىص، فكيف هو الحال مع املرىض؟
* صربي الزغيدي

بيان 
مبجريات  املتعلق  امللف  اوراق  كافة  عىل  االطالع  بعد 
محرض  بسوسة  السياسة  والعلوم  الحقوق  بكلية  االحداث 
للمؤسسة  العلمي  املجلس  وقرار  املاجستري  لجنة  جلسة 
العايل والبحث  للتعليم  الجامعي  الفرع  العامدة، يعترب  ورد 
االجراءات  يحرتم  املؤسسة  موقف  ان  بسوسة  العلمي 
والرتاتيب القانونية واالدارية، ويعترب ان الهياكل ذات الصلة: 
املجلس العلمي وهو الهيكل املنتخب ولجنة املاجستري وهي 
مبواجبهم  قاموا  قد  نفسها  وسيدة  والُكْفأة  املختصة  اللجنة 

دون إخالل او تجاوز.
الطالب  عن  صدر  مام  الجامعي  الرفع  يستغرب  وإذ 
العامدة ويف  من تشويه وتجاوز يف حق املؤسسة ممثلة يف 
املجلس العلمي ولجنة املاجستري، وهي مامرسات تخرج عن 
يعترب  التدريس  واطار  الطلبة  بني  التعامل  اخالقيات  نطاق 

صمت الجامعة وسلطة االرشاف تهاونا ورضرا اخالقيا كبريا.
ان تعمد اي اجراء ال يعيد االعتبار اىل هياكل املؤسسة 
الجامعية هو رضب لدميومتها يف وضع اكرث من هش، وميكن 
ان تكون له تداعيات خطرية وعواقب وخيمة ال نرجوها، لذا 
نطلب من سلطة االرشاف ان تحرتم القيم واالعراف املعمول 

بها.
وإذ يؤكد الفرع الجامعي للتعليم العايل والبحث العلمي 
ورفضه  الجامعية  املؤسسات  استقاللية  عن  دفاعه  بسوسة 
لكل تدخل من شأنه املس منها او التعدي عىل اختصاصات 
اي  يدخر  لن  فهو  املنتخبة،  والعلمية  البيداغوجية  الهيئات 
جهد لتكون هذه االستقاللية مامرسة ينشأ ويرتىب يف اطارها 

طلبتنا.
* أحمد بوجرة
الكاتب العام

هل ستجد مشاكل 
أعوان املصبات 

ومراكز التحويل 
طريقا إىل الحل؟
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وّجهت نقابة التاكيس الفردي مراسلة إىل وزير التكوين املهني 
للتّاكيس  املهنيّة  الشهادة  تطوير  موضوع   حول  والتشغيل 

وتحويلها إىل تكوين.
وكشفت النقابة يف مراسلتها أنها قامت ببحث حول نقاط الخلل 
يف منظومة العمل بقطاع التّاكيس الفردي سعيا منها إىل تطوير 
هذه املنظومة وتحسني أدائها، مربزة رضورة التحّول من منظومة 
العمل الكالسكيّة بكل ما فيها من استنزاف ماّدي وصّحي ونفيس 

للمهني إىل منظومة النقل الذيك بكل ما فيها من مزايا ومنافع.
النقابة أكدت أّن هذه املنظومة ستمكن الحريف من الحصول 
عىل تاكيس من مكان وجوده دون عناء، وتوفر عىل املهني كرثة 
البدين  اإلرهاق  من  ذلك  يف  مبا  حريف  عن  والبحث  الدوران 
والنفيس وإهدار املحروقات، فضال عن أّن التعامل عرب تطبيقة 
معلوما  والسائق(  )الحريف  الطرفني  كال  سيجعل  الذيك  النقل 
لآلخر من خالل رقم هاتفه الذي تّم االتصال منه بتطبيقة العمل 

وبيانات السائق املسجلة بالتطبيقة.
ونظرا إىل ما يستوجبه التعامل مع مثل هذه املنظومة من دراية 
أكدت  البرشي،  التقّدم  ملستجّدات  ومواكبة  الحديثة  بالتقنيات 
النقابة يف مراسلتها أنه بات من الرّضوري تطوير شهادة الّسوق 
املهنيّة وإخضاع الرّاغبني فيها إىل تكوين لدى أحد مراكز التّكوين 
املهنيني  االرتقاء مبستوى  قادرة عىل  علمية  ملعايري  وفقا  املهني 

وتطوير مردودهم.
الرشوط،  من  جملة  ذلك  يف  النقابة  حّددت  الصدد،  هذا  يف 
فعىل مستوى رشط القبول وجب أن يكون الرّاغب يف التكوين 
متحصال عىل رخصة سياقة صنف )د( أو )د1( وأن يكون مستواه 
التعليمي سنة رابعة ثانوي من كل الشعب، كام يجب أن يكون 
الخمسة وعرشين  التكوين ال يتجاوز  للرّاغب يف  العمر األقىص 

عاما.
من ناحية أخرى، عىل املعني باالمر أن يكون 
التسجيل  ملف  ويتضمن  السوابق،  نقّي 
نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة ونسخة 
املدرسيّة،  الشهادة  من  لألصل  مطابقة 
وبطاقة عدد ثالثة 3 مل تتجاوز الثالثة أشهر 
املدير  السيد  باسم  الغرض  يف  ومطلب 

الجهوي للتكوين املهني والتشغيل.
التكوين فتتضمن تلقي الطالب  أما مراحل 
مع  التّخاطب  ومهارات  التواصل  يف  تكوينا 
واللّغة  الفرنسيّة  اللّغة  يف  وتكوينا  الحرفاء، 

اإلنجليزيّة يف حدود ما ميّكنه من التخاطب مع الحريف.
املرور وقوانني  قوانني  تكوينا جيّدا يف  باالمر  املعني  يتلقى  كام 
التنسيق يف  األولية، وميكن  اإلسعافات  وتكوينا جيّدا يف  املهنة، 
إىل  إضافة  األحمر،  الهالل  أو  املدنية  الحامية  مع  الجانب  هذا 
تكوين يف التعاطي مع تقنيات النقل الذيك ويف مهارات السياقة 
والنفسية وتكوين  الصحية  الحريف  تراعي حالة  التي  املتوازنة 
عند  الّذاتيّة  الحلول  التعويل عىل  من  ميّكنه  السيّارة  يف صيانة 
مادة  إدخال  النقابة،  رأي  يف  وميكن،  خفيف،  لعطب  التعرّض 
الصبغة  ذات  التاريخية  باملعامل  التعريف  أجل  من  التاريخ 

السياحيّة.
خاللها  يتلّقى  ونصف  وسنة  سنة  بني  التكوين  مّدة  وترتاوح 
الطّالب كّل املهارات بدقة وتتخلّلها اختبارات نظريّة وتطبيقيّة 
نهاية  مرشوع  بإعداد  وتنتهي  ثالثة  أو  سداسيتني  إىل  مقّسمة 
مستوى  وتقييم  لتقييمها  مختّصة  لجنة  عىل  ليُعرض  التكوين، 

الطالّب ثّم متكني الّناجحني من ديبلوم سائق تاكيس محرتف.

اللجنة  يف  بتمثيلها  النقابة  طالبت  كام 
ثم  أعداد  إسناد  دون  مالحظاتها  إلبداء 
مشاريع  تضّمنتها  التي  املقرتحات  تُدّون 
الطالّب من أجل صياغتها يف شكل أرضيّة 
وزارة  مع  بالتعاون  وتحويلها  نظريّة 
إىل خطة عمل  والتشغيل  املهني  التكوين 

ميدانيّة.

غير  النّقل  قطاع  معاناة 
المنظم ومطالب ملحّة

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

املهنيني ومحيطهم االجتامعي والعائيل.
العام  الحجر  أن ذلك ميثل خرقا واضحا ملفهوم  النقابة  واكدت 
ورغبة يف توفري خدمة ألصحاب املؤّسسات عىل حساب األرواح 

واألمن الصحي لعموم املواطنات واملواطنني.
ويف ترصيح خص به جريدة »الشعب« عرّب االخ محمد بوصالحي 
الكاتب العام لنقابة التاكيس الفردي لتونس الكربى عن اسفه ملا 
يعانيه القطاع يف هذه الظروف الصعبة، وأكد أن القطاع مستعد 
لخوض كافة االشكال النضالية املتاحة من اجل تحسني اوضاعهم 

االجتامعية الرديئة ودفاعا عن صحتهم.
كام حّمل الحكومة مسؤوليّة التاّلعب بصّحة املهنيني وما سينجّر 
لهم  تؤّمن  الئقة  منحة  من  بتمكينهم  مطالبا  تبعات،  من  عنه 
مواصلة حياتهم وحياة أرسهم خالل فرتة الحجر الصّحي، وشدد 
من  العام  الحجر  لقرار  املتجاوزين  كل  محاسبة  رضورة  عىل 

مؤسسات ومسؤولني حكوميني.
ونددت النقابة بدعوة السلطة ألهل القطاع إىل مواصلة نشاطهم 
األطبّاء،  إفادة  حسب  انتشاره  ذروة  الوباء  فيه  بلغ  ظرف  يف 
واستنكرت إقصاء أبناء القطاع من املنحة التي أقرتها الدولة لكل 

من ترّضر من انعكاسات الحجر الصّحي العام.
وطالبت البنك املركزي بتمكني املهنيني من خط لالقرتاض )قروض 
استهالك( لتسهيل أمورهم عىل أن يقع الخالص بطريقة ميرسة 
وبفتح حوار جّدي مع معها لتدارس كل املشاكل العالقة وتقديم 

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

وحامية املهنيني والعامل من مخاطر العدوى وانتشار الوباء.

* صربي الزغيدي

ما تنفرد »الشعب« بنشره:
هذه رؤية نقابة التاكسي الفردي لتطوير القطاع وتحويله 

إىل منظومة النقل الذكي

االخ محمد بوصالحي
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للمستشفى  االساسية  للنقابة  العام  الكاتب  الغايل  نرص  االخ  أكد 
الجهوي بجبنيانة ان ادارة املستشفة متنصلة متاما من مسؤولياتها 
االطار  الالزمة حتى يقوم  العمل  االدىن من ظروف  الحد  يف توفري 
وتأمني  عاتقهم  املوكولة عىل  باملهام  والعملة  الطبي  وشبه  الطبي 

صحة وسالمة املرىض.
بالجهة  املدين  املجتمع  مكونات  أن  »الشعب«  مع  حوار  يف  وبنّي 
والنقابة االساسية منكبّني وحدهم عىل توفري ما ميكن من وسائل 
من  والوقاية  الحامية  لوازم  السيام  الطبية  واملستلزمات  العمل 

فريوس كوفيد 19 لالعوان.
واستعرض االخ الغايل املشاكل والنقائص التي يعاين منها مستشفى 
جبنيانة والتي تعطّله عىل تقديم خدمة صحية انسانية للمواطنني، 
لالعوان  العالقة  واالجتامعية  املهنية  املطالب  أهم  عىل  عّرج  كام 
وخاصة فضيحة عدم خالص أجور عامالت املطبخ وحارس املستشفى 
الذين مل تُسّو وضعياتهم املهنية ومل يحصلوا عىل مستحقاتهم منذ 
الجهوية  والجهات  االداري  الطرف  ان  مؤكدا  أشهر،   10 من  أكرث 
التي  املزرية  االوضاع  هذه  ويتجاهلون  متاما  غائبني  املسؤولة 

يعيشها املستشفى.

فيروس  لمجابهة  جبنيانة  مستشفى  استعد  كيف   *
كوفيد 19؟

تهيئة  تّم  فقد  االستثنايئ  الظرف  هذا  يف  االستعداد  إىل  بالنسبة   -
فضاء لعملية فرز املرىض تم من طرف الجمعيات واملجتمع املدين 
ومن طرف االطار الطبي وشبه الطبي والعملة، ولألسف فإن ادارة 
املستشفى مل تنخرط يف مسالة تركيز هذا الفضاء وال يف متويله ومل 
او  لالعوان   والتعقيم سوى  الحامية  االدىن من وسائل  الحد  توفر 

حتى املرىض.
كام ان عملية الفرز تتم بصعوبة وبشكل ارتجايل وقد توقفت يف 
غالب االحيان مام خلق جوا مشحونا، فضال عن بروز عدة نقائص 
قسم  عىل  يتوجب  مام  وتوجيههم  املرىض  استقبال  يف  ومشاكل 
االستعجايل وقسم الوالدات وقسم تصفية الدم القيام بعملية الفرز، 
وهي التي تفتقر إىل وسائل الحامية وتعاين نقصا فادحا يف االعوان.

من ناحية أخرى، نجد صعوبة يف توفري وجبات األكل لألعوان الذين 
يؤمنون حصص االستمرار سوى ليال أو نهارا. وكذلك نجد صعوبة 
يف نقل األعوان وجلبهم إىل مقر العمل نظرا إىل عدم توفر وسائل 

النقل سوى العمومي أو من سيارات املستشفى.
كام أن وسائل الحامية ال تفي بالغرض وليست متوفرة بالشكل الذي 
يؤمن الخدمات بشكل دوري ومستمر، وما يتوفر من مساعدات 
فهي متأتية من املجتمع املدين والنقابة االساسية والفرع الجامعي 
وأعوان املستشفى، ولألسف فإن الطرف االداري يكاد يكون غائبا، 
ضاربا بعرض الحائط كل القرارات والتوصيات سواء الوزارية منها 

او توصيات لجنة الفرز.

الشامل  الصحي  الحجر  تطبيق  في  تقييمك  ما هو   *
بالجهة؟

الفوىض وعدم  املناطق، فاملنطقة تشهد فرتات من  - مثلها كبقية 
املعيشية  الظروف  مرده  وهذا  الصحي  الحجر  اجراءات  احرتام 
الخروج  اىل  يدفعهم  ما  االهايل،  الغلب  املرتدية  واالجتامعية 
االساسية  املواد  من  االدىن  الحد  لتأمني  الرزق  موارد  عن  والبحث 

مفقود  جلها  ان  االدوية، خاصة  وبعض 
وخاصة ادوية االمراض املزمنة واالدوية 
والعقلية،  النفسية  لالمراض  املخصصة 
صحة  عىل  كبريا  خطرا  ميثل  وهذا 

املواطنني.
ومن هذا املنطلق تدخل املجتمع املدين 
من  والحد  املواطنني  لتنظيم  كإعادة 
املواطنني  وتوجيه  وارشاد  التجمعات 
الربيد  مراكز  امام  التدافع  من  والحد 
ومقر املعتمدية واملغازات الكربى وكان 
التدخل ناجعا ومل نسجل أي حالة عدوى 

باملنطقة إىل حد اآلن.

* األهالي يتذمرون من الخدمات 
ما  المستشفى،  في  الصحية 

هي النقائص والمشاكل التي تواجهونها كإطار طبي 
وشبه طبي وعملة والتي تعرقل أداء مهامكم؟

بعض  يف  تتمثل  لالهايل  املسداة  الصحية  الخدمات  إىل  بالنسبة   -
استعجالية  وعمليات  قيرصية  عمليات  من  االستعجالية  العيادات 
بنسق  تسري  الخدمات  بقية  أن  كام  الحوادث.  حاالت  ويف  اخرى 
بطيء نظرا إىل عجز وحدة الفرز عىل القيام بدورها وغري ناجعة 
التوتر  متوقفة، مام خلق جوا من  االحيان  اغلب  فعالة ويف  وغري 
وعدم وضوح الرؤية واستقالة االدارة ومتلصها من مسؤولياتها تجاه 

املرىض واألعوان.

* العديد من أهالي الجهة يقولون إن جبنيانة لم تحظ 
باالهتمام المطلوب في الخارطة الصحية بالجهة، أين 
يكمن ذلك؟ وهل طرحتم حلوال كطرف نقابي لتطوير 

الخدمة الصحية في المنطقة؟
- يشكو مستشفى جبنيانة من بنية تحتية مهرتئة يف جل االقسام 
فعلية  خدمات  لتقديم  الالزمة  املعدات  توفر  عدم  من  ويشكو 
لقرابة 150 الف ساكن. كام معدات تصفية الدم  ميكن ان تتوقف 
يف اي وقت نظرا إىل نهاية مدة صلوحيتها، ويشكو املرىض يف هذا 
القسم من نقص يف عدد حصص التصفية، كذلك يعانون من سوء 
ولالسف  حياتهم،  عىل  خطرا  ميثل  وهذا  حصة،  كل  بعد  التغذية 

يحدث هذا تحت أنظار اإلدارة.
من جهة أخرى، فإن اسطول سيارات مهرتئ وتجاوز مدة صلوحياته 
خاصة سيارات اإلسعاف غري املجهزة، وباتت غري قادرة عىل مجاراة 

النسق الرسيع للعدد الكبري من التدخالت الناجعة.
لكن  الخطرية،  التجاوزات  هذه  مثل  إىل  االدارة  نبهنا  قد  وكنا 
بتعلة  الجد،  التوصيات عىل محمل  يأخذ بهذه  االداري مل  الطرف 
ان املستشفى يشكو من عجز مايل كبري وغري قادر عىل توفري الحد 
توفري  عىل  قادر  غري  انه  كام  ومعداته،  العمل  وسائل  من  االدىن 
وسائل الوقاية  وعدم قدرته عىل تسديد ديونه وعدم قدرته عىل 
رصف منح العمل اللييل لالعوان وال خالص ساعات العمل بالنسبة 
لالعياد، إضافة إىل أنها غري قادرة عىل توفري ازياء العمل لالعوان، 

وهذا كله بتاريخ 2019، فام بالك بسنة 2020.
مرابطون  املستشفى  أعوان  فإن  التعيسة  الظروف  هذه  ورغم 

الصحية  الخدمات  تقديم  يف  جهدا  يدخروا  ومل 
للمواطنني ومل يتوقفوا عن تأمني ما ميكن تأمينه من 

خدمات للمرىض والوافدين عىل املستشفى.

المطبخ  عامالت  من  عددا  أن  علمنا   *
منذ  أجورهم  على  يحصلوا  لم  والحراس 
المعنية، ومنهم  الجهات  سنة رغم وعود 
من حاول االنتحار، ما حقيقة االمر؟ وكيف 

تحركتم في هذا الخصوص؟
يف  يشتغلون  الحراسة  وعامل  املطبخ  عامالت   -
كتابة  اكرث من 7 سنوات وإىل حد  منذ  املستشفى 

هذه االسطر مل يتّم تسوية ملفاتهم.
عندما   2019 جويلية  موىف  منذ  تحركاتهم  بدأت 
حاولوا االنتحار بفتح قارورة غاز يف بهو االدارة. وقد 
وحقهم  املرشوعة  قضيتهم  االساسية  النقابة  تبنت 
الرشعي يف الكرامة والشغل وتم إثر ذلك التوصل اىل حل متمثل 
يف انتدابهم بشكل استثنايئ من ِقبَِل وزارة الصحة وتم إمضاء عقد 
تحت عنوان -عقد انتداب لتسوية عملة املناولة سابقا- مبقر وزارة 
التالعب بصيغة  تم  انه  إال  الوحيد.  املعرف  الصحة وتحصلوا عىل 
املستشفى  إدارة  وصل  ما  وان  العملة  اقوال  وهذا حسب  العقد 
عقد آخر بعنوان عقد انتداب وقتي ملدة سنة  وليس ذلك ما تّم 

إمضاؤه من طرفهم.
وإىل اليوم مل يتّم رصف االجور منذ 10 أشهر، كام انهم مل يجدوا 
استفزازهم  تتعمد  التي  املؤسسة  مديرة  طرف  من  صاغية  أذانا 

لحملهم عىل مغادرة املؤسسة وإغالق ملفهم.
االتحاد  عىل  وإحالتهم  ملفاتهم  بتبني  النقابة  قامت  هنا  ومن 
الجهوي للشغل والفرع الجامعي للصحة والجامعة العامة العوان 

الصحة.

في  النقابيين  زمالئكم  من  عدد  اعتقال  مؤخرا  تمّ   *
بها  تقدم  التي  الشكاية  إثر  بصفاقس  الصحة  قطاع 
تعليقكم؟  ما هو  العفاس،  البرلمان محمد  النائب في 

وهل من خطوات احتجاجية مقبلة للدفاع عنهم؟
- بالنسبة إىل اعتقال زمالئنا النقابيني يف صفاقس، فام ما من شك يف 
أنها شكوى كيدية مرفوعة يف وجه النقابيني  يف اطار حملة شعواء 
التونيس  العام  االتحاد  العتيدة   منظمتنا  تستهدف  سابقا  مربمجة 
للشغل من ِقبَِل جامعة معروفة بتطرفها الديني والسيايس وشيطنها 
لكل عمل مدين ونقايب والتي انخرطت منذ فرتة طويلة يف سياسة 
الشيطنة وتشويه النقابيني منذ 2012، عندما تهجمت عىل أعوان 

مستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس.
التونيس  العام  االتحاد  مقر  عىل  بالعنف  اعتداءها  ننىس  لن  كام 
بغري  نرىض  لن  الصدد  هذا  ويف  واملواطنني،  والنقابيني  للشغل 
إطالق رساح زمالئنا ومحاسبة كل من تخول له نفسه االعتداء عىل 
منظمتنا العتيدة االتحاد العام التونيس للشغل ولن ندخر جهدا يف 
الدفاع عن قلعتنا والخيمة التي تجمعنا وسنقف سدا منيعا أمام 

مؤامراتهم. 
* حاوره : صربي الزغيدي

األخ نصر الغالي الكاتب العام للنقابة األساسية لمستشفى جبنيانة يؤّكد لـ»الشعب«:

من  االدارة  وتنصل  الرديئة  عملنا  وظروف  القاسية  املهنية  أوضاعنا  رغم 
مسؤولياتها، فلن ندّخر جهدا لتأمني صحة املواطنني
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النقل  انور معروف وزير  بني  االربعاء  أمس  انعقدت جلسة عمل   
ووفد من الجامعة العامة للنقل، وحسب مصادرنا مل تفرز الجلسة 
نتائَج ذات بال، بل علمنا أن الوزير كان مرتبكا جدا يف اجاباته ومل 
يعمل يف اتجاه نزع فتيل التوتر وتنقية املناخ االجتامعي يف القطاع. 
ومن املنتظر ان تصدر الجامعة العامة للنقل بيانا يف الساعات القليلة 

القادمة حول الجلسة املذكورة.
ومعلوم أن جميع أسالك قطاع النقل يف البالد تشهد توترا واحتقانا 
وغضبا متناميا بسبب القرارات واالجراءات التي اتخذها وزير النقل 
مؤخرا والتي متّس من حقوق ومكاسب العامل واملوظفني، وتتجاوز 

حتى املنشور يسء الصيت لوزير املالية.
كام ان الوزير بان للعيان ارتباطه الشديد وظهر أنه يكّن حبا جاّم 
لحركة النهضة وعامد الداميي وجامعة ائتالف الكرامة عىل ما يبدو 
التعيينات  ومنها  منه،  يطلبه هؤالء  أي طلب  رفض  عن  عاجز  فهو 
العشوائية والقامئة عىل املحسوبية والوالءات والرتضيات، فضال عن 
تدخل الوزير يف شؤون الرؤساء املديرين العاميني ومجالس اإلدارات 

حسب ما أكدته لنا مصادرنا.
ويف ترصيح اعالمي كشف االخ نور الدين الطبويب االمني العام لالتحاد 
التونيس للشغل ان وزير النقل اصبح عبءا وجزءا من املشاكل التي 
لن تزيد الوضع إال تعقيدا وبؤرة توتر وهو ليس عضو حكومة بل 

وزير للنهضة.
صامم  وهو  التجاوزات  لهذه  للتصدي  باملرصاد  االتحاد  أن  وشّدد 
االمان وأنه لن يسمح باقتطاع لالجور ال يف ماي وال يف جوان مؤكدا 
مبا  ضحوا  العامل  ان  عن  فضال  كرذونة«  »عسكر  ليس  االتحاد  ان 
الحكومة  الكفاية ومبا ميليه عليه واجبهم متسائال مباذا ضحت  فيه 

وأباطرة املال.
النقل  قطاع  ومنشآت  اسالك  نقابات  جميع  أصدرت  فقد  وتقريبا 
وكلها  للنقل،  العامة  الجامعة  عن  فضال  واستنكار  تنديد  بيانات 
أعلنت رفضها لسياسة انور معروف وزير النقل الذي كرّش عن أنيابه 
يف  الرتقيات  برامج  وإرجاء  االنتداب  تراخيص  تفعيل  إرجاء  وقّرر 
الرتب والعمل عىل ترشيد منحة االنتاج وترشيد إسناد منح الساعات 
مع  باتفاقات  اإلدارات  تربم  ال  حتى  تعليامته  أعطى  كام  االضافية، 

الطرف االجتامعي عىل أي يشء له انعكاس مايل.
لقائه  من  جدا  قليلة  أيام  بعد  جاءت  اإلجراءات  هذه  أن  الغريب 
مع االمني العام لالتحاد االخ نور الدين الطبويب، إذ كان من املنتظر 
أن تكون مخرجات هذا االجتامع إيجابية يف عالقة بحقوق العامل، 
لكن عىل ما يبدو ان معروف أراد من خالل قراراته االخرية ان يوجه 
بالحوار  وال  بالتشاركية  ال  يؤمن  ال  أنه  مفادها  االتحاد  اىل  رسالة 
القول  يريد  به  وكأين  الجامعية،  املفاوضة  مبصداقية  وال  االجتامعي 
إنه »السلطان« و»اآلمر الناهي« بتعلة الجائحة التي اتكأ عليها هو 

وأمثاله يف حكومة الفخفاخ.
 

جحود ونكران للجهود
العامة  الجامعة  عربت  السياق،  هذا  ويف 
وقرارات  ترصفات  ازاء  استيائها  عن  للنقل 
يف  البالد  به  متّر  حارق  ظرف  يف  معروف 
وأبرزت   ،19 كوفيد  فريوس  تفيش  مجابهة 
أنه يف الوقت الذي انتظر الجميع االعرتاف 
بها  قام  التي  الجبارة  الجهود  عىل  والثناء 
النقل  قطاع  وأعوان  وموظفو  إطارات 
فقد  وجّوا،  وبحرا  برّا  اختصاصه  يف  كّل 
تفاجؤوا بالوزير وهو يتحذ قرارات مسقطة 
وعشوائية متس مبكتسبات العاملني بالقطاع.
الجامعة ذكّرت بأن اطارات وأعوان القطاع 

لهذا  التصدي  الدولة يف  يّدخروا أي جهد يف معاضدة مجهودات  مل 
الوباء، وكان جميعهم يف الصفوف االمامية يف عمليات االجالء ونقل 
االمني  السلك  سفرات  جميع  وتأمني  للفريوس  الحاملني  املرىض 
الحيوية  بالقطاعات  العاملني  ونقل  الطبية  وشبه  الطبية  واالطارات 

خالل فرتة الحجر الصحي.
اليه االوضاع يف املستقبل  وحّذرت الجامعة من نتيجة ما قد تؤول 
جراء هذه القرارات ملّوحة بالدخول يف تحركات احتجاجية يف حال 

متسك الوزير بقراراته أحادية الجانب.
من   %  50 اقتطاع  للنقل  العامة  الجامعة  رفضت  أخرى،  جهة  من 

أجور موظفيها امللحقني بالخارج بتعلّة »التخفيف من األعباء املالية 
القارة للرشكة يف فرتة توقف النشاط ونقص السيولة تبعا لقرار غلق 

املجال الجوي وتوقف الرحالت بسبب جائحة الكورونا«.

األجور يف الطريان الجديد للخدمات االرضية
التنفيذي  املكتب  وّجه  فقد  املكتسبات،  رضب  موضوع  يف  ودامئا 
للجامعة العامة للنقل رسالة اىل الوزير كشف فيها أن االدارة العامة 
شهر  اجرة  رصف  عدم  قررت  االرضية  للخدمات  الجديد  للطريان 
وافريل  اشهر جانفي وفيفري ومارس  تغطي  والتي  االضافية  افريل 

رغم ان العمل توقف إال يف شهر افريل.
من  استغرابه  عن  الجامعة  مكتب  وعرّب 
هذا القرار واكد متسكه بحقوق العاملني، 
من  املعتمدة  السياسة  من  استغرب  كام 
الطرف  ترشيك  عدم  واملتمثلة يف  االدارة 
تهّم  التي  القرارات  اتخاذ  يف  االجتامعي 
أحادية  قرارات  إياها  معتربا  العملة 

الجانب ورضبا للحّق النقايب.
بالرتاجع  االدارة  طالب  الجامعة  مكتب 
أقرب  يف  جلسة  وبتعيني  القرار  هذا  عن 
اآلجال من أجل النظر يف موضوع الراحة 
يف  النظر  وخاصة  األجر  خالصة  السنوية 
لإلدارة  االتصالية  السياسة  تطوير  سبل 

واعتبار الطرف االجتامعي رشيكا فعاال يف اتخاذ القرارات.
من  املؤسسة  والضغط عىل هذه  التدخل  اىل  االرشاف  سلطة  ودعا 
أجل رصف جميع املنح واالمتيازات االجتامعية عىل غرار ما تّم رصفه 
ألعوان الفروع األخرى تفاديا لتوتري املناخ االجتامعي ومن أجل كرامة 
وحقوق األعوان، يف ظل وضع دقيق متّر به الطبقة العاملة يف خضّم 
وضع اقتصادي صعب ميّزته قدرة رشائية ضعيفة وارتفاع جنوين يف 
األسعار وبعد التضحيات التي قدمها العملة طوال فرتة اإلجالء دون 

توفري أبسط مقومات السالمة والوقاية.
* صربي الزغيدي

أعلن أساتذة التنشيط املتعاقدين مع املؤسسة الوطنية لتنمية املهرجانات 
أخرى  وزارة  أي  ضمن  لدمجهم  رفضهم  والفنية  الثقافية  والتظاهرات 
تسوية  يف  املتمثلة  والرشعية  األساسية  مطالبهم  عن  االلتفاف  ومحاولة 
الوضعية عرب جدولة واضحة للملف كام تم مع االساتذة النواب بوزارة 

الرتبية.
وطالبوا الوزارة بإيجاد صيغة قانونية لتسوية وتصحيح املسار املهني دون 
للعقد يك  ملحق  وذلك يف شكل  بنوده  من  املساس  ودون  العقد  اعادة 
تنطبق عليه التغطية االجتامعية cnrps كام ادعت الوزارة رغم ان وزارة 
العقد  بصيغة  التغطية  عىل  سابق  وقت  يف  وافقت  االجتامعية  الشؤون 

الحايل ولنا ما يثبت ذلك.
وشددوا يف بيان أصدرته لجنة التفاوض املمثلة لهم عىل رضورة ان تحرتم 

وزيرة الثقافة 

الخارجية النتداب 50 خطة  السابقة منها فتح املناظرة  كافة االتفاقيات 
أستاذ تنشيط ثقايف من خريجي املعهد العايل للتنشيط الثقايف ببرئ الباي 
العمل  وتواصل  املسؤولية  بروح  والتحيل  االجتامعية  التغطية  وتفعيل 
اإلداري املنجز يف الفرتة السابقة يف هذا امللف خاصة ان لديهم ما يثبت 

تقدم ملفهم بشكل ملحوظ.
كام أعلنوا أكدوا أنهم غري مستعدين للعودة اىل الوراء ومستعدون للدفاع 

عن حقوقهم بكل قوة وبكافة األساليب املتاحة.
للتنشيط  العايل  املعهد  خريجي  الثقايف  التنشيط  أساتذة  أن  اىل  يُشار 
املهرجانات  لتنمية  الوطنية  املؤسسة  مع  واملتعاقدين  الباي  برئ  الثقايف 
الفرتة  تلك  يعملون طيلة  منذ سنة 2017  والفنية  الثقافية  والتظاهرات 
البنود ويتمتعون بعطلة راحة سنوية مثلهم  ضمن عقود اتفاق واضحة 
مثل أي موظف يف القطاع العام، كام يشتغلون كافة ايام االسبوع ما عدا 

ايام الراحة والعطل، ويقع خصم 15 % من اجرهم الشهري كرضيبة عىل 
الدخل، مع العلم أن عقودهم ممضاة ومسجلة بالقباضة املالية.

وقد كان االساتذة ينتظرون تسوية نهائية مللفهم عرب االنتداب وجدولة 
وزارة  موافقة  بعد   cnrps االجتامعية  التغطية  عىل  واملوافقة  الدفعات 
الشؤون االجتامعية وبقية االطراف املتداخلة خاصة بعد جلسة 11 افريل 
الحكومة  رئيس  مستشار  حرضها  التي  الثقافية  الشؤون  بوزارة   2019
السابق املكلف بامللفات االجتامعية وممثيل عن وزارة الشؤون االجتامعية 

والوظيفة العمومية ووزارة املالية.
االساتذة املتعاقدون عربوا عن استيائهم من التي تحاك تجاه ملفهم خاصة 
 30 الخميس  يوم  الثقافية  الشؤون  بوزيرة  جمعتهم  التي  الجلسة  بعد 

افريل التي مل يروا فيها نية واضحة لتسوية امللف.
* صربي الزغيدي

المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية:

مطالب بتسوية وضعيات أساتذة التنشيط املتعاقدين وتصحيح مسارهم املهني

غضبٌ متناٍم في جميع أسالك قطاع النقل بسبب القرارات العشوائية:

وجهه  ويكشف  العمال  لتضحيات  يتنّكر  الوزير 
الحقيقي أمام حقوقهم ومكاسبهم

· ارتباط وثيق للوزير بحركة 
النهضة وعماد الدايمي 
وعجزه عن رفض أي طلب 

يقدمونه له ومنها التعيينات 
القائمة على الوالءات 

والمحسوبية والتدخل في 
شؤون مجالس االدارات 

وتوتير االوضاع
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املوازية  فالسوق  األزمات،  استغالل  وأبدا  دامئا  املهربون  يجيد 
تنتعش يف مثل هذه الظروف الصعبة، ما يفرس تزايد معدالت 

تهريب الغذاء يف شهر رمضان.
كبري  جزء  يف  املوسمية  النشاطات  من  املوازي  القطاع  ويعيش 
التطورات املستجدة، مبا فيها  بالتأقلم الرسيع مع  منه، ويتميز 
مثل  كورونا  تداعيات  جراء  تونس  تشهدها  التي  األزمة  أيضا 

أغلب بلدان العامل.
إىل  بالنسبة  األزمات مضاعفا  الكسب يف زمن  يكون  ان  وميكن 
املهربني الذين يسعون إىل اقتناص الفرص عرب توفري احتياجات 
السوق الليبية من مواد غذائية يف شهر رمضان بعد توقف نشاط 

التصدير املنظم.
  

تهريب المواد الغذائية
تسعى شبكات التهريب يف تونس، إىل االستفادة من أزمة الغذاء 
رمضان،  شهر  خالل  خاصة  املوازية،  التجارة  بتنشيط  ليبيا  يف 
إغالق  منذ  تاماً  توقفاً  املنظمة  السلع  تبادل  تشهد حركة  بينام 
املعابر الحدودية من الجانبني، يف منتصف مارس املايض، يف إطار 

إجراءات لكبح انتشار فريوس كورونا املستجد.
القطاعات  من  كورونا  قبل  الغذائية  املواد  تهريب  يكن  ومل 
النشيطة، مقارنة بتهريب البنزين واملواد اإللكرتونية واملفروشات، 
غري أن األزمة الحالية غريت خيارات تجار السوق السوداء، وفق 
التونسية العميد هيثم  الديوانة  الناطق الرسمي باسم  ما أكده 

زناد.
وتعترب مدينة وازن الليبية نقطة التقاء املهربني من الجانبني، حيث 
يتّم إجراء الصفقات بتبادل السلع، وتوجد هناك صهاريج كبرية 
أعدها السكان لتخزين الوقود بغرض نقله إىل التجار التونسيني 

عىل الجانب اآلخر مقابل الحصول عىل السلع التونسية.
فرقهم  إن  قال  التونسية،  الديوانة  باسم  الرسمي  الناطق  لكن 
تشدد الرقابة عىل املعابر الحدودية واملسالك الصحراوية، تحسبا 
مصالح  أن  مؤكدا  رمضان،  شهر  خالل  الغذاء  تهريب  الزدهار 
الديوانة حجزت منذ بداية جائحة كورونا شحنات من مختلف 

السلع الغذائية، كان املهربون ينوون إيصالها إىل ليبيا.
الحرس  لدى  بيانات  آخر  حسب  املحجوز،  الغذاء  أن  وأوضح 
النبايت  والزيت  الجافة  والبقوليات  األجبان  يف  تتمثل  الديواين، 

املدعم واملعجنات.
بعد  ليبيا،  إىل  التونيس  الغذاء  صادرات  كورونا  أزمة  وأوقفت 
لتغطية  األولوية  وإعطاء  البلدين،  بني  الربية  املعابر  تعطيل 
احتياجات السوق املحلية. ويأيت ذلك رغم أهمية السوق الليبية 

للمصدرين التونسيني، خاصة يف مجايل األغذية ومواد البناء.
ومل تسجل املعابر الحدودية يف وازن الذهيبة ورأس الجدير منذ 
توقفت حركة  إذ  الغذاء  لشاحنات  عبور  أي  املايض،  مارس   17

نقل السلع مبختلف أصنافها بني تونس وليبيا متاما.
ومتثل السوق الليبية أرضا خصبة ملهريب السلع الغذائية، خاصة 
فريوس  انتشار  تداعيات  تصاعد  من  املتزايدة  املخاوف  ظل  يف 
كورونا يف البلد الذي يشهد صعوبات معيشية باألساس، يف ظل 
خليفة حفرت ضد حكومة  املتقاعد  اللواء  يخوضها  التي  الحرب 

الوفاق الوطني يف طرابلس املعرتف بها دولياً.
وتتزايد الصعوبات مع الخالف املايل بني حكومة الوفاق واملرصف 

تعطيل  إىل  أدت  والتي  اإلنفاق،  قضايا  من  عدد  حول  املركزي 
إجراءات استرياد بعض السلع يف اآلونة األخرية.

التجاري املنظم نصيب  ولعله من املهّم جدا أن يكون للنشاط 
والغذائية  الفالحية  املنتجات  فوائض  بتصدير  األزمة  مزايا  من 
يف  مبا  التموينية،  املواد  يف  نقص  من  تشكو  التي  البلدان  نحو 
التونسية  الغذائية  للصناعات  مهمة  سوقا  متثل  التي  ليبيا  ذلك 

ولصادرات القطاع الفالحي.
املجمع  أن  مؤخرا،  أعلنت  قد  التونسية   الفالحة  وزارة  وكانت 
إحداث  اتفقا عىل  بحرية خاصة  وناقلة  للغالل  املشرتك  املهني 
خط بحري مبارش بني ميناء صفاقس وميناء طرابلس، بداية من 

26 افريل، لتصدير الفواكه التونسية.
وال ننىس أنه بفضل صادرات الغذاء، كانت ليبيا قبل سنة 2011 
الرشيك االقتصادي الثاين لتونس، إذ وصل رقم املعامالت إىل أكرث 
من ثالثة مليارات دوالر، قبل أن يهبط إىل نحو 800 مليون دوالر 

سنويا، وفق آخر بيانات رسمية.
تصدير  من  الليبية،  الثورة  إبان   2011 عام  تونس  واستفادت 
تضاعفت  إذ  موازية،  وأخرى  نظامية  بطرق  ليبيا  نحو  الغذاء 
الصادرات حينها 4 مرات مقارنة بعام 2010. ويف سبتمرب 2018، 
تّم التوصل إىل اتفاق تونيس ليبي، العتامد آلية تقوم مبقتضاها 
ليبيا بتوريد النفط الخام إىل تونس مقابل تصدير السلع التونسية 

إىل طرابلس.
 

الغذائية موجهة  المواد  من  76 طنا  حجز 
الى ليبيا 

وحول هذا املوضوع أفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني 
حسام الدين الجبابيل بأّن دورية تابعة لفرقة األبحاث والتفتيش 
للحرس الوطني ببنقردان مرفوقة بدورية تابعة لفرقة األبحاث 
العدلية للحرس الوطني مبدنني ومعّززة بحظائر تابعة لوحدات 

التدخل وفوج الطالئع باملكان وفريق تابع لوزارة التجارة متّكنت 
عشوائية  مستودعات   04 مداهمة  من  املايض   االسبوع  خالل 
كائنة بالجهة وحجز أكرث من 76 طنا من املواد الغذائية املدعمة 
معدة للتهريب إىل القطر الليبي. وبنّي الجبابيل أّن املستودعات 
الغذائية  املواد  تخزين  يف  استغاللها  يقع  مداهمتها،  متّت  التي 
األذون  عىل  الحصول  بعد  متّت  املداهمة  عمليّة  وأّن  األساسية 
للقرارات  وتنفيذا  العمومية  النيابة  من  بالتفتيش  القضائية 
الحكومية وللمرسوم عدد 10 املتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر 
مخالفة قواعد املنافسة واألسعار. وأكّد أنّه تّم االحتفاظ بصاحب 
املستودع وحجز كل البضاعة التي تّم العثور عليها فيام تعهدت 
فرقة املراقبة االقتصادية ببنقردان بإمتام اإلجراءات القانونية يف 

الغرض.

»النفط مقابل الغذاء؟«
ويف إطار الحديث عن حركية ونشاط املهربني خالل أزمة كورونا 
نقص  واملتمثل يف  ليبيا  به  متّر  الذي  الصعب  الظرف  واستغالل 
التزود باملؤونة، ال بّد من استحضار الترصيح  الشهري واملستفّز 
املنتدى  فعاليات  افتتاح  يف  السابق  التجارة  وزير  الباهي  لعمر 
االقتصادي التونيس الليبي بتونس، حول تدارس مرشوع للنفط 
أثار جدال  الذي  الترصيح  ذلك  وليبيا.  تونس  بني  الغذاء  مقابل 

واسعا ملا يف املوضوع من دالالت »استعامرية« وقتها.
بقوة  نّددت  والتي  وقتها  حصلت  التي  الكبرية  الهبة  ورغم 
وإذالال  عميق  جرح  يف  نبشا  واعتربته  الباهي  عمر  بترصيح 
وإهانة للبلدين، إال أن ما يفعله املهربون التونسيون اليوم يصّب 
للتجارة، إذ  الباهي عندما كان وزيرا  رأسا يف خانة ما رصح به 
يقومون بإيصال املواد الغذائية اىل ليبيا مقابل إدخال املحروقات 

اىل تونس.
* حياة الغامني 

رغم أزمة الكورونا وغلق المعبر الحدودي:

الصفقات بني مهربي تونس وليبيا مازالت قائمة
ليبيون يعدون صهاريج كبيرة لتخزين الوقود لنقله إلى مهربين تونسيين مقابل الحصول على السلع التونسية
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* محمد صالح عمري 
)جامعة أكسفورد(

كيف شّكلت تركيا إغراء قويّا للتونسيني عىل املستويني الشعبي 
أّن  لتونس يف حني  مثاال وقدوة  األردوغانية  والرسمي وتحَولت 
تفصيله؟  سيأيت  كام  منوذجني،  بل  واحدا  نوذجا  متثّل  ال  تركيا 
ب ورهاناتها يف  وما هي تبعات االنتباه إىل النموذج الرتيك املغيَّ

تونس؟   
هرم  أعىل  من  التونيس،  الشأن  يف  ثقلها  بكّل  تركيا  نزلت  لقد 
باالستثامر االقتصادي  السلطة إىل املجتمع املدين املحيّل، مرورا 
إىل  قطاعاته،  بعض  وتدمري  التونسية  السوق  عىل  والسيطرة 
أو  املعتدل  اإلسالم  مسّمى  تحت  اإليديولوجي  الخطاب  جانب 
واالنتكاسات  الهزائم  مواجهة  يف  العديد  وانجذب  الدميقراطي. 
إىل الرغبة يف التشبّه مبثال متفّوق يقف يف وجه السيطرة الغربية 
الطاغية وأمال يف الحفاظ عىل درجة من التديّن أمام ما بدا لهم 
أنّه زحف العلامنية. ويجد إغراء هذا النموذج معادال فّنيا له يف 
املسلسالت  تبثّه  يوتوبيا  أو  حياة  لنمط  ق  املسوِّ الثقايف  املجال 
األوىل يف  املراتب  ويتبّوأ  التونسية،  الشاشات  يوميا عىل  الرتكية 
نسب املشاهدة، بدءا مبغازلة نوستالجيا القوة والبذخ يف )حريم 
السلطان( ووصوال إىل التذويب املخاتل للدراما الرتكية يف الواقع 
الشأن  مثلام هو  التونسية  باللهجة  الدبلجة  التونيس من خالل 
يف )قطوسة الرماد( و)حبك درباين(. وهل يوجد إغراء أقوى من 
دراما النجاح املايل والبذخ املوعود، أبطالها رجال وسيمون ونساء 
وأسمر  وخليل  ومرينا  ومهند  نور  أمثال  من  وثريات  جميالت 
الديني  القاسم  يف  املشاهد  مع  يتقاسمون  وهم  خاصة  وأمري، 

املشرتك؟  
يعكس  وال  الجانب،  أحادي  لرتكيا  التونيس  التناول  أن  والواقع 
اهتامم  كبري  يعري  وال  ذاتها  تركيا  يشّق  الذي  الرؤى  يف  التنّوع 
إن  قُل  بل  النقدي.  بالتحليل  تركيا  يتناول  الذي  للخطاب 
حجبت  الفّعالة  الرتكية  والربوباغندا  املوالية  التونسية  السياسة 
البلد. وأنا  لهذا  الحايل  للمسار  السلبيّة  الجوانب  التونسيني  عن 
ال أعني فقط الدور الرتيك يف الشأن السوري مثال والقمع الرتيك 
لألكراد واألقليات األخرى وعالقة تركيا بأزمات الخليج وباإلرهاب 
املجحفة  واملحاكامت  األرياف  وتفقري  الفاحش  واالستغالل 
وآالف املسجونني واملبعدين وتخريب النقابات واملجتمع املدين 
التفصيل يف مقال  التي تعرّضت إىل بعضها بيشء من  التقّدمي 
بعنوان »االتحاد العام التونيس للشغل يف مرمى اإلسالم السيايس 
والدرس الرتيك«. وإمّنا أقصد أساسا الغياب شبه التام ألّي تناول 
العاملي  وإطاره  استبدادي  نظام  إىل  تركيا  تحّول  لكيفية  جّدي 
املتمثل يف صعود الشعبوية دوليا يف الواليات املتحدة والربازيل  
وبريطانيا وموجة اليمني الشعبوي التي تجتاح االتحاد األورويب...

الرتيك  االستبداد  أي  املرتابطني،  اإلطارين  هذين  أّن  والحال 
أتراك  مثقفني  لدى  مهاّم  هاجسا  شّكال  العاملية،  والشعبوية 
إيش  الشهرية  الرتكية  والكاتبة  الصحافية  ضمنهم  من  بارزين، 
تأثريا  الكتّاب  أكرث  من  سياسية  ومعلّقة  روائية  وهي  متلكوران 

ومتابعة داخل تركيا وخارجها ولها ثالثة ماليني متابع عىل تويرت. 
فقد خصصت الكاتبة مؤلّفا بعنوان »كيف تخرس بالدا: الخطوات 
السبعة من الدميقراطية إىل الدكتاتورية« لتحليل دقيق للوضع 
الرتيك ومحيطه العاملي.  ما يهمنا هنا يف هذا الكتاب هو الخطوات 
التي انتهجها أردوغان يف مساره التدرّجي نحو االستبداد وعالقة 
ذلك بتونس. فقد حّددت الكاتبة »سبع خطوات يتّخذها الزعيم 
الشعبوي لتحويل نفسه من شخصية سخيفة إىل مستبد مرعب، 
يف حني يُفسد حّد النخاغ املجتمع بأكمله«. وتكاد تونس تكون 

حالة مخربية للخطوات السبعة كاآليت: 
عنهم  تخىّل  الذين  من  متكّونة  حزبا،  ليس  حركة،  خلق   .1
السيستام أو املنظومة وجمعهم حول هوية جمعية تنفي اآلخر. 
وحركة  املواطنني  شعب  حراك  مثل  عديدة  أمثلة  تونس  ويف 
الشعب يريد وائتالف الكرامة، إىل جانب حركة النهضة كمؤسس 

لهذا التوجه. 
2. تعطيل العقل أي قتل العقل النقدي وتقزيم املعارضني حتى 
هزمهم. ويقابله يف تونس تعبئة األنصار حول مقوالت وحمالت 
عامة ومضلّلة مثل جامعة الصفر فاصل، اليسار االستئصايل، أيتام 

فرنسا، وينو البرتول..
مهّم  يقولونه  ما  بأّن  األنصار  تحسيس  اإلهانة مبعنى  إزاحة   .3
التعبري عنه برشاسة ويقينية.  أيضا حقيقة، فال خجل من  وهو 
ولنا أمثلة من هذا يف بعض مقوالت ومامرسات ائتالف الكرامة 
من  باعتباره  التكفري  عن  والدفاع  والحرية  التعليم  مجاالت  يف 

مبادئ الدين، وأيضا مقوالت الشعب يريد.
واملؤسسات،  والسياسية  القضائية  املكانيزمات  تفكيك   .4
وتطويعها حتى تصبح لعبة يف أيدي القادة الجدد. وهو جوهر 
التمكني والتدجني التي مارسها اإلسالم السيايس الحاكم يف تونس. 
5. صناعة املواطن الخاص بالحركة أي البّد من كتابة رسدية أخرى 
تحّسس حامل هذا الفكر أنه هو البطل. ومثاله غرس مفاهيم 
الحقيقيون، نحن  التونسيون  تقسيمية سكتارية من قبيل نحن 

الخط الثوري، نحن امتداد الحركة اإلصالحية الحقيقية...  
يف  تلخيصه  وميكن  الفظاعة.  عىل  يضحكون  الخصوم  جعل   .6
هذه  ممثيل  من  والتنبري  السخرية  تحّول  يف  التونيس  اإلطار 

ويقابل  واملنتظَرة،  الوحيدة  الفعل  رّدة  إىل  ومواقفهم  الحركات 
»دعهم  أسّميه:  مبا  الضحك  هذا  الشعبوية  الحركات  أنصار 

ينرّبون، دعنا منّر«.
من  البلد  استعادة  أي  والحركة  بالقائد  الخاص  البلد  بناء   .7
مغازلة  تركيا  يف  اتخذ  وإن  وهو  قّوته.  إىل  وإعادته  »النخب« 
املتحدة  الواليات  ويف  العثامنية  اإلمرباطورية  النوستالجيا 
األمريكية شعار »أجعل أمريكا قوية مرّة أخرى« فإّن من أمثلته 
يف تونس شعار »نكبتنا يف نخبتنا« والدعوات إىل افتكاك البالد 
من اتحاد »الخراب« )أي االتحاد العام التونيس للشغل( وشيطنة 

الثقافة والفنون تحت تعالّت امليوعة وإضعاف األّمة وغريه.
الفوارق األساسية بني تونس وتركيا تكمن يف  أّن أحد  واملالحظ 
وحركته  أردوغان  شخص  يف  اجتمعت  السبعة  الخطوات  كون 
وأنصاره برتكيا. أّما يف تونس فهي موزّعة عىل عّدة فاعلني تفرّخوا 
عن اإلسالم السيايس والشعبوية اليمينية ووجدوا يف حالة تشظّي 
املؤرشات  أحد  ولعّل  املنارصين،  من  الكبري  نصيبهم  املجتمع 
عىل ذلك تركيبة الحكم الحالية بربملان شعبوي باألساس ورئاسة 
شعبوية وحكومة تائهة بني اإلثنني. كام أّن املجتمع املدين التونيس 
الحي ووجود النفس املدين يف مؤسسات الدولة واملجتمع، حالت 
وبسط  التونسية  االستبدادية  الشعبوية  مكّونات  توّحد  دون 
اإلغراء  جانب  إىل  االستبداد  شباك  ولكّن  املطلقة.  هيمنتها 
كبرية  وإيديولوجية  وإعالمية  مالية  برتسانة  املدعوم  األردوغاين 
ال  ملّحة  رضورة  بالذات  تونس  يف  املسار  لهذا  التصدي  تجعل 
تنتظر وال تقترص عىل الحّد من ترّسب الرمل. ومن هنا تأيت راهنية 
التصدي  ورضورة  غراميش  عنها  تحّدث  التي  املضادة  الهيمنة 
وبجميع  املواقع  كل  ويف  كان  أينام  االستبدادي  الشعبوي  للمّد 
البديل  واملجتمعي  السيايس  املرشوع  حاميل  أن  خاصة  السبل، 
أحالوا أنفسهم عىل هامش مصري البالد فاتحني املجال للشعبوية 
يك ترتسخ وتتمّدد. وهو ما يجعل من الخطوات السبعة املذكورة 
كام  ظهرت.  أينام  ومجابهتها  عليها  للتعرّف  دامئة  يقظة  محّل 
تبقى املهّمة األساسية هي عدم التخيّل عّمن أهملهم السيستام 
والحيلولة دون تحّولهم إىل وقود الشعبوية االستبدادية املعادية 

ملصالحهم وانتظاراتهم.     

تونس بني اإلغراء الرتكي 
وشباك االستبداد
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* إعداد رمزي الجّباري * عدسة جالل 
الفرجاين

لشهر  االول  النصف  من  نقرتب  ونحن 
رمضان يف زمن كورونا ظلت االسعار يف ارتفاع 
يف  هذا  يحصل  ملاذا  حقيقة  ندري  وال  يومي 
وقت كان من املفروض ان تزيد هياكل وزارة 
بيع  نقاط  ولكل  لالسواق  مراقبتها  التجارة يف 
املعقول  غري  من  النه  الغذاية  املنتوجات 
محمد  السيد  التجارة  وزير  علينا  يخرج  ان 
املرحلة  ان  والحال  كالم  أي  ليقول  املسليني 
الحاجيات  كل  بتوفري  الجميع  تلزم  كانت 
وحسابات  مضاربات  دون  من  االساسية 

لألسعار!

* التجار يعتبرون األسعار عادية:
بالعني  يالحظ  االسواق  ملختلف  الزائر 
يقابله  ال  هذا  لكّن  املنتوجات  توفر  املجردة 
ما  وهذا  والطلب«  العرض  بحساب  »منطق 
يدفع التجار إىل القول اّن االسعار عادية بشكل 
رشائح  مختلف  متناول  يف  وانها  االشكال  من 
املجتمع، اال ان الذي تغري يف رمضان 2020 انه 
العامل  كل  يف  كورونا  جائحة  تفيش  مع  تزامن 
رمضان  منتوجات  اسعار  بعضهم  اعترب  لذلك 
ولو  يوميا  يكاد كون  ارتفاع  2020 مشطة ويف 
ان من تجار الخرض من يؤكد اّن ارتفاع االسعار 
عادة ما يكون مع املنتوجات الفعلية بحكم ان 
الفالح ال ينتجها وهي موجودة بقلة يف مختلف 
اسواقنا وقد كان يقول التجار عىل وزارة التجارة 
أن تصدر بالغا يف هذا االتجاه لتوضح ما يجب 
نفوس  عىل  االطمئنان  ادخال  وبالتايل  توضيحه 

املواطنني.

* الكثرة وقلة البركة
من  وذلك  إلينا  حديثهم  التجار  يواصل 
الحكومة  ارتكبتها  أخطاء  من  رصدوه  ما  خالل 
أن  عليها  كان  التي  التجارة  وزارة  ورائها  ومن 
اكتظاظ تجار  الحكومة إىل رضورة تجنب  تنبه 
الجملة  لسوق  الخارجي  الباب  أمام  التفصيل 
أبواب  فتح  عملية  أّن  ذلك  من  القصعة،  ببرئ 
جعل  ما  وهو  صباحا  السادسة  يف  تبدأ  التزود 
عمليات التزود صعبة للغاية يف ظّل ان الجميع 
يدخل مع بعضه بعضا إىل اجنحة السوق كام اّن 
ساعة الفتح مل تكن موفقة بشكل من االشكال 
مبا انّه يف الساعة السادسة تكاد تكون الشمس 

قد أرشقت وهو ما يجعل عديد املنتوجات قابلة 
للتعفن والفساد وبالتايل يضطر بعض التجار إىل التعويض إما 

بزيادة االسعار او باإلنقاص يف الوزن!

* الواضح والغامض في األسواق!

منتوجات  تهّم  االسواق  مختلف  يف  الواضحة  االسعار 
مكان  من  الفلفل  اسعار  تختلف  فيام  والبطاطا  الطامطم 
إىل آخر فيام تراجعت اسعار اللحوم ولو اّن بعض القصابني 
من  يتمكنوا  مل  وانهم  »بالخسارة«  يعملون  انهم  يؤكدون 
مجابهة خسائر الغلق عىل امتداد االيام االوىل لجائحة كورونا 

فزع  صيحات  ويطلقون  يستغيثون  فهم  وبالتايل  ـ 
النقاذ القطاع من الديون املرتاكمة لهم يف البنوك! 

فهي  يافطات«  »بال  وهي  املخفية  االسعار  أّما 
تهّم أساسا اسعار الغالل التي فيها العال العال وفيها 
املتوسط وفيها الرديء وهو بال طعم عىل حد قول 
التصنيفات  ان هذه  لنا  اكّد  الذي  التجار وهو  احد 
هذه  أن  مبا  للعموم  البيع  اسعار  تحدد  من  هي 
برسعة  تباع  ان  مالها  ورأس  التلف  رسيعة  الغالل 
تفقد  ال  حتى  صناديقها  يف  كثريا  تبقى  ال  ان  والبّد 
قيمتها السعرية وهي التي يدفعها عادة من ينتظر 
تغرّي االسعار مبرور الوقت او كام يقال »جامعة آخر 
السوق«! كام الحظنا عىل امتداد ايام االسبوع غيابا 
واضحا لفرق الرقابة وال ندري ملاذا كان هذا االختفاء 
الفجئي! ولو انه مثة من يؤكد رسية هذه الزيارات.

* الحوت ال أحد يقترب منه!
خالل  الحرارة  لدرجات  امللحوظ  االرتفاع  بعد 
اليومني االخريين )اي الثالثاء واالربعاء( ارتفع سعر 
دفع  ما  الحوت بشكل غري مسبوق وهو  انواع  كل 
عددا كبريا من  التونسيني  لالقبال عىل رشاء »الحوت 
فيام  نفسها  أسعاره  عىل  محافظته  بحكم  املريب« 
عرفت االسواق املعروفة بتوفري مادة الرسدينة اقباال 
كبريا لوفرة هذا املنتوج زيادة عىل استقرار اسعاره 
البعض  ويرى  مليام  و4000   3000 بني  كانت  التي 
اآلخر من املواطنني اّن عمليات التزود اصبحت تتّم 
من خالل زيارة اسواق الجملة للرشاء من هناك اي 

من املنتج البائع إىل املواطن املشرتي!

* زالبية في أسواق شعبية:
عىل  حافظت  االسواق  بعض  فإّن  كورونا  رغم 
نسق انتصابها لوفرة زوارها هم من االحياء الشعبية 
الغريب اننا عرثنا عىل بعض االطراف تبيع الزالبية 
واملخارق هكذا ـ من خالل »نصب قصعة« معرضة 
مواطنني  وجدنا  كام  الصحي  التلوث  انواع  لكل 
يقتنون هذه املواد التي تسبب تسّمامت كثرية ويف 
غياب فرق الرقابة الصحية تجد عديد املواد هكذا 
الحارقة. بحثنا يف  اليومني  معروضة لشمس هذين 
االمر من خالل سؤالنا عن االطراف التي تعّد وتصنع 
الزالبية فقال لنا احدهم انه يتحول يوميا إىل باجة 
السوق  يفتح  أن  قبل  بها  ليأيت  الباكر  الصباح  يف 
اغلقوا  إنهم  أبوابه. فقط نريد ان نسأل أمل يقولوا 

باب التنقل بني الواليات!؟

* الشيء من مأتاه ال يستغرب
يف  اليومي  وحضورنا  مشاهداتنا  خالل  من 
مختلف االسواق املنتصبة كل يشء بدا لنا عاديا وكأننا 
ال نعيش ايام الحجر الصحي لذلك نعود لنقول إّن كل الفوىض 
الحاصلة سببها الرئييس ترك الحابل عىل النابل وبذلك تنتهي 

مشاهدات االسبوع الثاين من شهر رمضان.

األسعار في رمضان

ـ كل يوم على حال رغم وفرة املنتوجات
ـ غياب فرق املراقبة والتجار يتعمدون إخفاء األسعار
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ـ 1 ـ
مشهد ريايض هزيل منذ أكرث من 30 سنة انتظرنا ان يتغري بعد الثورة 
الذين تولوا املسؤولية مل يتحملوها  اّن كل  أنه ال يشء تغري بحكم  إال 
ومل يسعوا إىل وضع ارضية عمل مثمرة ترتكز عىل برنامج عمل واضح 

املعامل...!! 
ــ 2 ــ

مشهد ريايض مقرف ال احد عمل عىل تغيريه نحو االيجاب ليكون 
قطاعا فاعال، منتجا بعيدا عن اسرتاقه لكل موارد وامكانيات املجموعة 

الوطنية!!
ــ 3 ــ

مشهد ريايض تحكمه بنفس الوجوه، حتام ال يشء سيغري فيه لتكون 
نتائجه اقل من العادي ويغيب عنه االبطال الحقيقيون!!

 ــ 4 ــ
ميكن  موجود  ماهو  اّن  االكيد  نفسها،  هي  قوانينه  ريايض  مشهد 
اعتباره عاديا اذا ما استثنينا بعض االنجازات التي تحسب للبعض وهي 

انجازات كانت نتيجة االجتهادات الخاصة!!
ــ 5 ــ

جاءتنا  التي  املشوهة  الصورة  تلك  والدليل  بائس  ريايض  مشهد 
بعد استقبال وزير الرياضة الحايل لوزير رياضة سابق ومن نعني غري 
عبد الرحيم الزواري فإىل حد علمي إن هذا االخري مل يقدم وال اضافة 

للقطاع!! 
ــ 6 ــ

مشهد ريايض بائس ودلييل اّن عبد الرحيم الزواري متت اقالته من 
مهامه يف سنة 2004؟! فهل الذي ذهب يوما قبل انطالق كأس افريقيا 

لالمم قادر ان يقدم فكرة او اضافة او رؤية اليوم اي بعد الثورة!! 
ــ 7 ــ

الوراء  إىل  العودة  هذه  ملاذا  واال  اللوبيات  تحكمه  ريايض  مشهد 
بدعوى االنفتاح عىل اآلخر واالستلهام من تجارب املايض! كل هذا يبقى 
كالما فارغا الن االصل ان يأيت الوزير بأفكار جديدة مع استنباط آخر 

لتطوير القطاع وهو ما مل يحصل!!
ــ 8 ــ

واتهامات،  وحسابات  ومجاملة  وانحياز  ظلم  فيه  ريايض  مشهد 
فام الذي ميكن ان ننتظر منه؟ طبعا ال يشء النه مبنّي عىل االستفهام 

واالرقام املرضوبة وعىل التقييم الكيل عىل االرقام!!
ــ 9 ــ 

مشهد ريايض غامض تحكمه وجوه هي املستفيدة من وضع قوانني 
الساسية عىل »القياس« والنتيجة ماثلة أمامنا ألنه من غري العادي ان 
الوزير الجديد مل يعرف من اين يبدأ والنه مل يعرف من أين يبدأ فإّن 

قراراته األوىل كشفته!
ــ 10 ــ 

مشهد ريايض بائس وهزيل إىل متى؟ هذا يف اعتقادي أهم سؤال 
قيادة  مسؤولية  إىل  االنتخبات  بهم  جاءت  الذين  عىل  طرحه  وجب 

هياكل الدولة وقد بان فشلهم ومحدودية فكرهم وتوجهاتهم!
ــ 11 ــ 

مشهد ريايض يقوده ويرشف عليه وزير هو نفسه يحتاج إىل تأطري 
ورسم أهداف سيعود انتعاشه مع أحمد قعلول!

ــ 12 ــ 
يعمل  ومن  يجْده  خريًا  ذرٍة  مثقال  يعمل  من  مفيدة:  جملة  * يف 

ا يجْده... مثقال ذرٍة رشًّ

لن يتغري أي شيء!

نقطة ضوء
*يضيئها: رمزي الجباري

تقديم:
خالل االزمات، مهام كان نوعها سواء كانت 
امنية ام سياسية ام صحية، فإن السلطات 
»للتمدد«  الظروف  استغالل  تحاول 
تحت  تكن  مل  مساحات  افتكاك  ومحاولة 
بعض  باستعامل  ذلك  ويكون  سيطرتها، 
ما كان واضحا  أو بخرق  الغامضة  القوانني 
منها او بإنشاء قواعد »عرفية« ليس لها اي 
قرارات«  عن  عبارة  وتكون  مكتوب  سند 

أملتها الظروف العاجلة« كام تربرها.
وخالل ازمة كورونا الحالية فقد كان تخبط 
السلطات واضحا ومل تكن لها رؤية قانونية 
البداية  يف  قراراتها  تربير  وتّم  واضحة 
الرجوع  تّم  والحقا  العام  الجزايئ  بالقانون 
لحالة  املنظم   1978 لسنة   50 االمر  اىل 
وللقانون  للدستور  ذلك  وبعد  الطوارئ 
إلزام  وتّم  الخ.  السارية...  لألمراض  املنظم 
بعض االفراد بالحجر الصحي املنزيل مبوجب 
إعالن  تّم  كام  الجربية  االقامة  يف  قرارات 
االستثنائية  التدابري  مبوجب  العام  الحجر 

املمنوحة بالدستور لرئيس الجمهورية.
للحجر  مخالفات  الرشطة  عاينت  وعندما 
حجز  قرارات  اىل  لجأت  العام  الصحي 

االوراق والسيارات بدون سند قانوين.
الحكومة  رئيس  أصدر  الحق  وقت  ويف 
جزئيا  التدارك  وتّم  املراسيم  من  مجموعة 
املالية  العقوبات  عىل  بالتنصيص  عالقة  يف 
ملخالفي الحجر العام وخرق حظر الجوالن 

اللييل.
عرباتهم  احتجاز  من  الفالحون  واشتىك 
لنقل  املدن  بني  تنقالتهم  خالل  واوراقهم 
بقيت  التي  الجملة  اسواق  اىل  املحاصيل 
غموض  عن  ناتجا  ذلك  وكان  مفتوحة 
النصوص التي اصدرتها الحكومة بخصوص 
واملستثناة  العمل  ستواصل  التي  االنشطة 

من قرار الحظر الشامل.
السلطات  فإن صالحيات  وكام هو مالحظ 
امتدت اىل عديد امليادين لتحّد شكل كبري 
التنقل  حرية  مثل  والحريات  الحقوق  من 
يطرح  ما  وهو  الخ  االجتامع...  يف  والحق 

ايجاد االطر القانونية لوضع هذه الضوابط 
رضورية  دامئا  تكون  ان  يجب  والتي 

ومتناسبة. 
حاالت  املنظمة  وثقت  آخر  سياق  ويف   •
قبل  من  افراد  عىل  سلط  امني  عنف 
اىل  يؤرش  وهو  السجون  داخل  او  الرشطة 
بأن  املنتهكني  قبل  من  الشعور  من  نوع 
اعتداءات دون  »الفرصة سانحة« الرتكاب 
ان يستتبع ذلك محاسبة بحكم ان الجميع 
واجب  ومن  الصحية.  باألزمة  مشغول 
الحكومة ان تكون صارمة يف هذا الخصوص 
وذلك بإصدار توجيهات كتابية اىل موظفّي 
انفاذ القانون برضورة احرتام كرامة االفراد 
وعدم تعريضهم اىل العنف او االهانة، وان 
االدارية  للمساءلة  القوانني موجبة  مخالفة 

والجزائية واملدنية.
والواقع انه يف كل مرة تحدث فيها اشكاليات 
املسؤولية  تحمل  االمن  واعوان  االفراد  بني 
بصفة آلية للمواطنني ويحالون امام القضاء 
وهي  عمومي  موظف  جانب  هضم  بتهم 
وكانت  امللفات.  كل  يف  الجاهزة  التهمة 
منظمتنا  ومنها  الحقوقية  املنظامت  عديد 
قد طالبت بإلغاء تلك الجنحة من القاموس 
الجزايئ التونيس ألنها تخالف مبدأ مساواة 
الجميع امام القانون وال فرق بني املوظفني 
البحث  ان  كام  الناس،  وعموم  العموميني 
يف تلك التهم من قبل نفس الفرق االمنية 
االبحاث  حيادية  ملبدإ  انتهاك  فيه  املدعية 
تويل  العمومية  النيابة  عىل  وكان  العدلية، 
البحث راسا كلام وجهت اىل االفراد تهم من 

ذلك القبيل.

األزمة  خالل  اإلنسان  حقوق   •
الصحية:

يجوز  ال  انه  املتحدة  لالمم  تابع  خبري  قال 
لوضع  الطوارئ  حالة  استعامل  للدول 
االجتامع  حريات  عىل  مشددة  تضييقات 
ميكن  ال  انه  قال  كام  والتنظم.  السلمي 
االزمة  حّل  وحدها  والحكومات  للدول 

الصحية الحالية.

وحذرت االمم املتحدة من وضع قيود عىل 
مقاومة  يف  يساهم  الذي  املدين  املجتمع 
وباء كورونا. وللمجتمع املدين دور يف وضع 
وتوفري  املعلومات  تشاركية ونرش  سياسات 

السند االجتامعي للفئات ذات الهشاشة. 
ومهام كانت القيود فإن عىل الدول احرتام 
والرضورة،  والتناسب  الرشعية  ضوابط 
وتعترب حرية انتقال املعلومات امرا رضوريا 
خالل االزمات، وكل تجريم بعنوان مقاومة 
مقبول.  غري  امر  هو  الكاذبة«  »االخبار 
الحقوق  عىل  كامل  حجر  وضع  ميكن  وال 
ان  يجب  استثناءات  وهناك  والحريات 
املدافعون  -وخاصة  املدين  للمجتمع  تتوفر 
عن حقوق االنسان- وللنقابات وللخدمات 
طريقة  تغطي  التي  وللصحافة  االجتامعية 

الترصف يف االزمة.
املعني  املتحدة  لألمم  الخاص  املقرر  وقدم 
يف  والحق  السلمي  االجتامع  يف  بالحق 
للدول  التوجيهات  من  مجموعة  التنظم  

والحكومات:
التي  الجديدة  التدابري  تكون  ان  •  ضامن 
لحقوق  محرتمة  الحكومات  تتخذها 

االنسان.
الحالية  الصحية  االزمة  ان  اىل  االنتباه   •
حقوق  النتهاك  مربرا  تكون  ان  ميكن  ال 

االنسان.
• عدم تأجيل الدميقراطية اىل ما ال نهاية.

• ضامن مساهمة تشاركية لكل االطراف يف 
مجابهة االزمة.

السلمي  واالجتامع  التنظم  حرية  ضامن   •
عىل مستوى النات.

• حامية حرية االجتامع يف اماكن العمل.
• ضامن حرية التعبري.

يف  املدين  املجتمع  مساهمة  ضامن   •
الهيئات املختلطة.

• رضورة التضامن الدويل.

• العنف ضدّ النساء خالل الحجر 
الصحي: 

ان  تونس  يف  واالرسة  املرأة  وزارة  قالت 

التقرير الشهري أفريل 2020 لمنظمة مناهضة التعذيب

أن ال تتحول  األزمة الصحية يجب 
إىل أزمة لحقوق اإلنسان

اهلل أكبر 
انتقلت إىل جوار ربها زوجة األخ عامد الطبويب الكاتب العام للنقابة 

األساسية بإداراة املعدات بوزارة التجهيز. 
وإثر هذا املصاب الجلل يتقدم له كافة اإلخوة النقابيني وأرسة جريدة 
برحمته  الفقيدة  يتغمد  أن  الله  من  راجني  التعازي  بأحر  الشعب 
الواسعة ويسكنها فراديس جنانه ويرزق األخ عامد واألهل جميل الصرب 

والسلوان.  وإنا لله وإنا إليه راجعون.  
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كلمة حق:
الكورونا وضرورة إعادة البناء)4(

الحلقة الثالثة:
هل من ثورة ثقافية؟ 

* النفطي حولة )ناشط نقايب(

التونسية،  الشخصية  يف  ننبش  ونحن  سيّام  وال  عمدا.  طرحه  تأّخر  سؤال 
قضية  نعالج  وبالتايل  التونيس،  للمجتمع  واملجتمعية  الجامعية  والذاكرة 
أنه  ذلك  الكورونا.  بعد  ما  زمن  يف  خاصة  بنائه،  إعادة  ورضورة  املجتمع 
باملعنى القراميش ملا يسميه بإشكالية الوحدة بني املجتمع املدين واملجتمع 
السيايس أي الدولة، ورضورة تسلّح املثقف العضوي الثوري، وليس املثقف 
التقليدي، بالثقافة التقّدمية الثورية، من أجل التأسيس للهيمنة اإليجابية، 
الّسامرسة  من  والطفيلية  الربجوازية  والطبقات  الدولة  لهيمنة  املضاّدة  أي 
االقتصادي  االجتامعي  الواقع  يف  واملتحّكمني  املسيطرين  واملتنّفذين 
والسيايس املريض. إذن، من أجل ذلك كان لزاما عىل املثقفني العضويني أن 
يؤّسسوا للثورة الثقافية. وبعبارة أخرى عىل هذه الطبقة الطالئعية الثورية 
التونيس.  للمواطن  واالجتامعية  والنفسية  والعقلية  الذهنية  البنى  تثوير 
العاجي.  برجه  يف  القابع  املتفّرج   أو  املتعايل  موقع  من  يكون  لن  وذلك 
ذلك أن من رشوط املثّقف العضوي أن يكون ملتحام ومنخرطا مع شعبه، 
ألتراحه.  يحزن  كام  ألفراحه،  يفرح  وكذا  آلالمه،  متألاّم  لهمومه،  معايشا 
ومن رشوط املثقف العضوّي أن يتصالح مع تراث شعبه الديني والقومي 
والحضاري والتاريخي، دون تعّصب وانغالق وال سلفية مقيتة. إمنا بعقلية 
إنسانية منفتحة عىل الآلخر أخذا وعطاء، دون ذوبان فيه. أي بعبارة أخرى 
وفق املعادلة الحضارية التالية، أال وهي: تأصيل الحداثة وتحديث األصالة.  
العقلية  مع  تقطع  حتى  للجامهري  النفيس  املخزون  تثوير  من  فينطلق 
املاضوية التي تسيطر عليها ثقافة الخنوع والخضوع للحاكم والخوف من 
الشعبية:  األمثلة  تعرّب عنها هي هذه  ما  والسلطان. ولعّل أحسن  السلطة 
»اإلبرة ما تعاند االشفة« و»أخطا رايس وارضب« و»طبّس تخطاك« و»كول 
خبزتك مسارقة«. وماّم يجب أن يعمل عليه وهو يؤسس للثورة الثقافية هو 
األساسيّة  واملكّونات  املقّدسات  أحد  واعتبار ذلك  دينه  مصالحة شعبه مع 
تحت  عنها  االستغناء  وال  لها،  التنّكر  يجب  ال  التي  التونسية،  يف شخصيته 
أي طائل أو غطاء. من ذلك أنه ال يجب أن يتعاىل عىل طقوس شعبه وأمته 

وعاداتها الدينية والتقليدية.
إالّ أنه ويف املقابل وهو يف أتون خوضه للرصاع مع الجامهري صاحبة املصلحة 
كمثقف  التاريخي  واجبه  من  الطبقيني،  أعدائها  عىل  الثورة  يف  الحقيقية 
والواعي  الثوري  والسلوك  الثورية  اآلداب  األخرية  هذه  يلّقن  أن  عضوي 
والخمول  الكسل  ثقافة  مع  تقّدمي  اجتامعي  بوعي  تقطع  والرشيد، حتى 
والرضا باألمر الواقع. بل ومن أقدس واجباته وهو يخوض الرصاع الطبقي 
كجزء من الرصاع االجتامعي األشمل واألعّم ضد هيمنة الدولة الظاملة، أن 
يقود حركة الجامهري وهي منظّمة يف حزب أو جبهة سياسية نحو أهدافها 
السيايس  التحّرر  نحو  ومنه  والعدالة.  االجتامعي  واالنعتاق  الحرية  يف 
األساسية  رافعته  الثقافية  الثورة  تكون  لن  التي  واالجتامعي  واالقتصادي 

بامتياز فحسب، بل وعمودها الفقري.
ولعّل الواجب الوطني والقومي، وحتى اإلنساين هو الذي يحتّم علينا يف هذه 
املرحلة الخطرية التي منّر بها وسط غابة الوحوش الضارية والذئاب املفرتسة 

لنظام عوملة الدميقراطية النيوليربلية املتغطرسة واملتوّحشة واملوحشة.
فليتحّمل املثقفون العضويون مسؤوليتهم التاريخية يف إعادة البناء اوالتغيري 

االجتامعيني.
السؤال مرة أخرى، بل  نلّح ونعيد طرح  الوطني  انطالقا من واجبنا  ولعلّه 

ونؤكد عىل بعده ومضمونه الثقايف باملعنى الغراميش للمفهوم الثقايف:
هل من ثورة ثقافية تعيد إىل مجتمعنا رشده وروحه، بل وحتى جسده الذي 

أكلته التجارب الخاطئة ومل تفلح يف عالجه؟ 

داخل  النساء  ضّد  العنف  بحاالت  االعالم 
االرسة تضاعفت سبع مرات خالل فرتة شهر 
الشامل بسبب فريوس  الصحي  الحجر  من 
 2020 مارس   20 منذ  بدأ  والذي  كورونا 
بقرار من السلطات يف البالد وذلك باملقارنة 
مع االعالمات التي ترد اىل هياكل الوزارة يف 
االوقات العادية. وقالت الوزارة ان الحجر 
مراكز  هناك  وان  النساء،  معاناة  من  زاد 
استامع للنساء املعنفات لإلعالم واملساعدة 

النفسية عن بُعد.
ملدة  البقاء  ان  النفس  علم  يف  وقال خرباء 
النفيس  االرهاق  اىل  يؤدي  باملنزل  طويلة 
لدى  العنف  نوازع  عىل  السيطرة  وفقدان 
البعض، كام يؤدي اىل حاالت الخوف والهلع 

واالكتئاب.
منها  تعاين  التي  الهشاشة  هذه  ظل  ويف 
الدولة  عىل  فإن  واجتامعيا  نفسيا  النساء 
ولوج  باب  يف  وخاصة  مسؤوليتها  تحمل 
النساء املعنفات اىل العدالة بعد تعّهدهن 
الطبية  امللفات  وتسليمهن  ونفسيا  طبيا 
اىل  الشكاوى  رفع  من  ومتكينهن  الالزمة 
القضاء وتوفري الحامية لهن وألطفالهن من 

خالل تدابري ابعاد املعتدي.
العمومية  النيابة  فإن  الوزارة  وحسب 
امام  واإلحالة  الشكاوى  قبول  يف  مستمرة 
االجراءات  تعليق  مرسوم  ان  كام  القضاء، 
ينطبق  ال  الصحي  الحجر  خالل  القضائية 

عىل العنف ضد النساء.

االمني  العنف  حاالت   •
والسجني:

املنظمة  وثقت   2020 افريل  شهر  خالل 
عنف  حاالت  التعذيب  ملناهضة  التونسية 
ذلك  اىل  واضيف  افراد  ضّد  وسجني  أمني 
توجيه اتهامات جزائية اليهم واحالتهم امام 

القضاء.

• حاالت العنف األمني:

• حالة الشاب: محمد امني .ف:
بتاريخ 8/9/2020 ويف حدود الساعة الثالثة 
الواقع  التحرير  حي  وداخل  الزوال  بعد 
غرب العاصمة تونس جّد خالل بني دورية 
الشارع  يف  موجودا  كان  وشاب  للرشطة 
تفاقم  وقد  الشامل.  الصحي  الحجر  خالل 
الجدل بني الطرفني وتجمع عدد من اهايل 
امني،  محمد  الشاب  وكان  باملكان.  الحي 
وهو تلميذ، موجودا باملكان يرقب املشهد 
ثم انرصف لقضاء بعض الشؤون حسب ما 

رصحت بذلك عائلته.
امنية  فرقة  حلت   13/4/2020 وبتاريخ 
دخلت منزل العائلة واخذت محمد امني يف 
حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا بعد 
تقييد يديه، وملا حاولت العائلة االستفسار 
مبركز حي التحرير مل تقدم لها أي تفاصيل.

عىل  امني  احيل   15/04/2020 وبتاريخ 
االبتدائية  باملحكمة  العمومية  النيابة 
بتونس التي اصدرت قرارا بإيداعه السجن.

وخالل زيارة العائلة ألمني يوم 17/04/2020 
اىل  تعرض  انه  اعلمهم  املرناقية  بسجن 
الشديد خالل سامعه من  الرضب والعنف 
قبل الرشطة وانه أُجرب عىل امضاء محارض 
يعلم  مل  وانه  مبحتواها  علم  دون  البحث 
موظف  جانب  بهضم  متهم  وانه  بحقوقه 

عمومي ومبخالفة الحجر الصحي.
ببوشوشة  االحتفاظ  مركز  ان  اعلمهم  كام 
رفض قبوله يف البداية نظرا إىل آثار العنف 
اىل  االعوان  اضطر  مام  عليه  كانت  التي 
مبستشفى  الطبي  الفحص  عىل  عرضه 
شارل نيكول بتونس وتسلموا شهادة طبية 
االحتفاظ.  مركز  اىل  يبدو  ما  عىل  سلمت 
آثار عنف عىل  عاينت  انها  العائلة  وقالت 
جرح  ومنها  بالسجن  زيارته  خالل  امني 
آالم  من  واشتىك  بالرقبة  وجرح  بالراس 

بالضلوع ومن صعوبة يف التنفس.
• حالة السجني ص ب :

لدى زيارته يوم 20/04/2020 بسجن برج 

انه  عائلته  ب  ص  املوقوف  اعلم  الرّومي 
قوات  قبل  من  الشديد  العنف  اىل  تعرض 
فرار  محاولة  خلفية   عىل  بالسجن  عاملة 

قام بها سجني حسبام اعلمهم بذلك.
وقالت العائلة للمنظمة ان ص. كان اصفر 
اسنانه  مستوى  عىل  مصاب  وانه  الوجه 
االمامية التي تظهر عليها زرقة. كام اعلمهم 

انه قىض ستة ايام بالسيلون.
• حالة كيالين سعيداين:

بتاريخ 14/04/2020 حرض اعوان رشطة اىل 
للسؤال عن  السيد كيالين سعيداين  مسكن 
احد ابنائه يف عالقة مبوضوع مخالفة حظر 
ووالده  شقيقه  اليهم  تحدث  وقد  التجوال 

إلعالمهم انه غري موجود باملنزل.
السيد  تعرض  الطرفني  بني  خالف  وبسبب 
كيالين سعيداين اىل االعتداء بالعنف الشديد 
وتم  العنف  اىل  وصهره  ابنه  تعرض  كام 
مركز  اىل  واقتياده  الكيالين  السيد  ايقاف 
النيابة  عىل  وبإحالته  الوادي.  بحلق  االمن 
ايداع  بطاقة  بشأنه  اصدرت  العمومية 
محكمة  امام  جلسة  له  وعينت  بالسجن 
ووجهت   22/04/2020 يوم  قرطاج  ناحية 

إليه تهمة هضم جانب موظف.
ابن  حسان  إيقاف  تّم  الجلسة  تاريخ  ويف 
السيد الكيالين واحيل اىل النيابة العمومية 
املوقوف  والده  صحبة  ليحال  عنه  وافرج 
القضية  ان  العلم  مع  املحكمة  نفس  امام 

اجلت لجلسة الحقة.
• قضية هاجر عوادي:

بسجن  بالكاف  االبتدائية  املحكمة  قضت 
مؤجل  بالسجن  عوادي  هاجر  املدونة 
التنفيذ بتهم هضم جانب موظف عمومي 

واحداث الهرج والتشويش.
االمن  منطقة  اىل  توجهت  هاجر  وكانت 
الوطني بتاجروين رفقة قريب لها لتقديم 
اعالم بخصوص احتكار مواد غذائية بالجهة.
* املنظمة التونسية ملناهضة التعذيب

اهلل أكبر 
املغفورة  وفاة  نبأ  تلقينا  واألىس  الحزن  من  مبزيد 
»غازي  واألخ  الصديق  والدة  تعاىل  الله  بإذن  لها 
الصدقاوي« كاتب العام للفرع الجامعي للصناديق 
االجتامعية ببنزرت نسأل املوىل أن مينَّ عىل الفقيدة 
جميل  وذويها  اهلها  يرزق  وأن  والغفران  بالرحمة 

الصرب والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون 



 1589 العدد   -  2020 ماي   7 الجمعة  24
الحدث

ها نحن اليوم، بعد قرن من الزمن تقريبًا، من آخر وباء اجتاح 

مواجهة  يف  الالطأمنينة،  الالَّجواب،  برزخ  يف  نعيُش  البرشيّة، 

ُمرهقة لشبح فريوس الكورونا الذي ال يكّل وال يتعُب من خرْق 

األجناس  مختلف  وبني  والبحريّة،  والربيّة  الجويّة  الحدود  كّل 

ؤساء  البرشيّة وطبقات التَّقسيم الالَّانسايّن ليستقرَّ يف أجساد الرُّ

اء... دون خجل أو وجل  وامللوك كام يف أجساد البُسطاء واألطبَّ

ليذكّرنا بأن القرَب هو القرب ال أكرَب وال أفخَم عند هذا أو ذاك...

وباٌء أو جائحٌة، وّحدت هواجس البرشيّة وأمانيها لتتّجه كلّها 

سالف  إىل  يُرجعها  حالًّ  تنتظر  األدوية  ومخابر  األطبّاء  نحو 

حركتها ويُخرجها من َحجرها القرسّي الذي ارتّدت إليه صاغرًة 

مرتعبًة، َحجٌر ليس مستحدثًا يف تاريخ البرشيّة، فهذا التّباعد 

الجسدّي الذي أصبحنا نتحرُّك وفق قاعدته، وهذا اإلغالق شبه 

التّام للحدود بني الّدول والقارات نطالع ما يشبهه متاًما يف أكرث 

من عمل أديب، أدب قد ينتمي إىل الديستوبيا Dystopie التي 

نهاية  أدب  إىل  تنتمي  أو  املُظلم،  شكله  يف  املستقبل  تتناول 

العامل apocalypse... لكّنه وصف أحداثا مشابهة لاِم نحن فيه 

اآلن...

دين  األمرييك  للكاتب  الظالم«  »عيون  رواية  استأثرت  ولنئ 

كونتز الصادرة سنة 1891 باهتامم الناس مع اكتشاف فريوس 

ملدينة  وأيضا   2020 لسنة  املبارشة  إلحالتها  خاصة   19 كوفيد 

الذي  بعنوان »ووهان – 400«  الصينية ضمن فصلها  ووهان 

يتّم  بيولوجي  فريوس  شكل  يف  حيوي  سالح  عن  يتحدث 

إنشاؤه يف مخترب ليتحّول إىل وباء قاتل يف جميع أنحاء العامل، 

بالنصيب األوفر من االهتامم، فإن  الرواية  لنئ استأثرت هذه 

إىل  تُحيلنا  العامليّة  الروائيّة  املدّونة 

عدد من الّروايات التي كانت تيمتها 

الجائحة/الوباء سنذكر بعضا منها.

فارٌس  شاحٌب،  »حصان  رواية  ففي 

شاحُب« مثال، التي صدرت عام 1939 

بورتر،  آن  كاثرين  األمريكيّة  للّروائيّة 

تصف لنا الكاتبة الخراب الذي ّخلفته 

األنفلونزا االسبانية، »األمور عىل أسوإِ 

ما يكون. كل املسارح، وتقريبا جميع 

املحال واملطاعم مغلقة، أما الشوارع 

ساعات  طيلة  بالجنازات  فتغّص 

اإلسعاف  بسيارات  وتكتّظ  النهار، 

طوال الليل«.

كام تحيلنا الرواية الخياليّة »الطّاعون القرمزي« التي أصدرها 

األديب األمرييك جاك لندن سنة 1912، عىل واقعنا الحايل الذي 

التي  الرواية  ففي هذه  الكورونا،  جائحة  وطأة  تحت  نعيشه 

أستاذ  يبقى  كاليفورنيا،  بوالية   2073 عام  يف  أحداثها  تدور 

جامعي عىل قيد الحياة ليخرب أحفاده كيف نجا من انقراض 

 ،)2013 )عام  عاما  ستني  قبل  قاتل  فريوس  بسبب  البرشية 

من  غامض  مجلس  يحكمها  املتحدة  الواليات  كانت  عندما 

األثرياء مكلف بتعيني الرئيس ليكون سيّد العامل.

يصف الكاتب انتشار وباء هائل ال ميكن السيطرة عليه، وبعد 

ستني عاما يكون قد قىض عىل معظم سكان األرض، بينام ينجو 

الجّد جيمس سميث مع قالئل آخرين، ويصُف الكاتب األمرييك 

ما  الرواية  بطل  لسان  لندن عىل  جاك 

تختفي  »األنظمة  فيقول:  الوباء  خلّفه 

مثل الرغوة، لقد كان كدح جميع البرش 

زائلة،  فقاعات  مجرد  الكوكب  عىل 

ودّجن  بالحيوانات  اإلنسان  استأنس 

املعادية،  الحيوانات  وأباد  بعضها، 

ثم  الربية،  نباتاتها  من  األرض  وطّهر 

عاد طوفان الحياة البدائية مرة أخرى، 

حقول  والغابات  األعشاب  وغمرت 

املفرتسة  الحيوانات  واجتاحت  البرش، 

التاريخ  قبل  ما  وبأسلحة  الجامعات، 

يدافع الناس عن أنفسهم ضد الّسلب... 

كل ذلك بسبب املوت القرمزي«.

الفرنيس  للكاتب  أما رواية »الطاعون« 

نوبل  جائزة  عىل  الحائزة  كامو  ألبري 

مدينة  يف  تدور  أحداثها  فإن   ،1947 سنة  والصادرة  لآلداب، 

عدة،  ألشهر  كامال  إغالقا  شهدت  التي  الجزائرية،  وهران 

بحياة  يودي  وباء  تفيش  مع  بالتزامن 

كامو  ويصف  سّكانها،  من  األكرب  الجانب 

يُحجُمون  املحلّيون،  املسؤولون  ظّل  كيف 

املُنذرة  املبكرة  باملؤرّشات  االعرتاف  عن 

الفرئان  جثث  يف  واملتمثلة  بالطاعون، 

النافقة التي تناثرت يف الّشوارع. 

شخصية  قلق  الكاتب  يصف  الرواية  ويف 

الصامتة  والبطولة  ريو،  برنار  الدكتور 

الفرق  يف  العاملون  يبديها  التي  الهادئة، 

»ما  املقاطع:  أحد  يف  نطالع  إذ  الطبية، 

الذي  ما  أو  ينتظرين،  عام  لدّي  فكرة  من 

سيحدث عندما ينتهي كل هذا الذي يجري 

اآلن. ما أعرفه يف اللحظة الحالية، أن هناك 

مرىض يف حاجة إىل العالج«. والرواية تدور حول سؤال جوهري 

إنسانية  تجربة  بوصفها  املعاناة  تصّور  بإمكاننا  كان  إذا  ما 

مشرتكة وليست عبئاً فردياً.

»عام  رواية  التي نرشت  آتوود  مارغريت  الكندية  الكاتبة  أّما 

الطوفان« سنة 2009، فقد تناولت ضمنها، عامل ما بعد تفيّش 

تدور  إذ  االنقراض.  حافة  إىل  البرشية  بسببه  تصل  الوباء، 

بفعل  األرض،  سكان  غالبية  فناء  من  عاما   25 بعد  األحداث 

الهواء،  عرب  »انتقل  خبيث  وباء  يف  متثل  ماء«  دون  »طوفان 

املستعر«.  الحريق  كام  املدن  ليجتاح  بجناحني،  يطري  وكأنه 

اللذين  واالنعزال  بالعزلة  الشعور  كبرية  بدقة  الّرواية  وتصف 

يسيطران عىل الّناجني من هذا الوباء.

وتظّل رائعة »العَمى«، للكاتب الربتغايّل 

يسّمى  ما  يف  مرجعا  ساراماغو  جوزيه 

أدب األوبئة والجوائح، فالرواية تتحّدث 

املشّع،  البياض  وباء  غامض،  وباء  عن 

بالعمى  املدن  إحدى  سّكان  يصيب 

الذعر  من  موجة  يخلق  مام  فجأة، 

والفوىض العارمة التي تؤدي إىل تدّخل 

الجيش من أجل السيطرة عىل األوضاع. 

الرواية:  نهاية  يف  الطبيب  زوجة  تقول 

أننا  أعتقد  بل  عمينا  أننا  أعتقد  »ال 

يستطيعون  عميان  برش  يرون،  عميان 

أن يروا لكنهم ال يرون«.

الكوملبي  الكاتب  رواية  تُحيلنا  وباملثل 

غابريال غارسيا ماركيز، »الحب يف زمن 

إىل   ،1985 سنة  صدرت  التي  الكولريا« 

الّسياق نفسه، إذ تدور أحداث الرواية حول قصة حب مأساوية 

الديكامريون  رواية  وأيضا  »الكولريا«،  وباء  انتشار  زمن  يف 

للمؤلف اإليطايل جيوفاين بوكاتشيو، التي تروي تفاصيل وباء 

اجتاح أوروبا وقىض عىل ربع سكان القارة ومل تنُج من الوباء 

أي أمة أوروبية.

»مل يكن هناك ما هو أكرث فتكا بسكان هذه املدينة، أكرث من 

هذا  املحنة«،  هذه  مع  التعامل  يف  بالكسل  املفعم  إهاملهم 

وهي  الطاعون«  عام  أحوال  »دفرت  رواية  يف  نطالعه  الوصف 

الرواية التي وثّق من خالل أحداثها الكاتب االنجليزي دانييل 

ُسّجلت  لندن سنة 1665، حيث  اجتاح  الذي  الطاعون  ديفو، 

أول حالة وفاة يشتبه يف أنها ناجمة عن وباء الطاعون، وهي 

من الروايات املرجعية فيام يسّمى أدب الجوائح واألوبئة.

الروائيّة  املدّونة  يف  نجد  ال  ملاذا  يطرح،  الذي  السؤال  رمّبا 

العربيّة رواية مرجعية تحيل عىل هذا النّوع من األدب، ورمّبا 

تقفز اإلجابة مبارشة، بأن األوبئة السياسية واالجتامعية يف ظل 

األنظمة االستبدادية هي التي تستأثر بروايات العرب... رمّبا...

يف األخري ستظّل الكورونا حدثًا وموتًا، لكن األدَب سيكون دامئًا 

حدثًا وخياالً...

أفكار متقاطعة:
يكتبها: ناجي الخشناوي    

إحاالت على أدب الجوائح واألوبئة 


