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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  

هيئة إدارية جهوية استثنائية بصفاقس
األخ بوعلي املباركي: االتحاد عصيّ على كل من يحاول استهدافه

رئيس بلدية 
الكرم يتمرّد على 
مؤسسات الدولة

األتراك والقطريون يرتبصون بمؤسسات القطاع 
والوزارة تدعم فرضيات الخوصصة

األخ منعم عميرة 
املنشور عدد 16 سيزيد من تفقري الطبقة 
املتوسّطة ويضعف دور اإلدارة التونسية 

أضرت بالمؤسسات التونسية وخدمت مصالح تركيا:

حكومة السراج تغلق املنافذ الربية وتثبت 
خطا االنغماس يف لعبة املحاور

احتجاجات منتظرة لعمّال الحظائر بعد العيد 
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لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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نقابة

بالغ إعالمي 
التقى اليوم 14 ماي 2020 بقرص قرطاج السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية 
الدين  نور  األخ  يتقدمهم  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  التنفيذي  باملكتب 

الطبويب األمني العام.
رئيس  واعتربه  باملسؤولية،  والوعي  والرصاحة  الثقة  من  جّو  يف  اللقاء  وجرى 
وألهمية  البالد  به  متّر  الذي  الظرف  دقة  إىل  بالنظر  تاريخيا  لقاء  الجمهورية 
منظمة حشاد يف تاريخ تونس ودورها الفاعل واألسايس يف تحرير البالد وبناء 

الدولة الوطنية ويف جميع مراحل ثورة الحرية والكرامة والبناء الدميقراطي.
وقد عرب األمني العام باسم املكتب التنفيذي عن تضامنه مع رئيس الجمهورية 
يف مواجهة حملة التشويه والتهديد التي تشنها بعض األطراف ضد شخصه وضد 
رمز الدولة، وقد طالت هذه الحملة االتحاد العام التونيس للشغل وعددا من 
األحزاب واملنظامت والجمعيات والشخصيات الوطنية، وذلك لغايات مشبوهة 
إىل  واإلساءة  الفوىض  وبّث  الوطنية  القوى  وإرباك  الرشعية  رضب  إىل  تهدف 

سمعة تونس. 
كام عرب الطرفان عن قلقهام من تزايد منسويْب التجييش والعنف واللّذيْن قد 
يفضيان إىل مخاطر انتشار الفوىض والعنف املادي يف الوقت الذي يرتبص فيه 

اإلرهاب ببالدنا.
املستوى  تجاذبات عىل  من  به  اتسم  وما  البالد  يف  الدقيق  الوضع  تناول  وتّم 
عن  الطرفان  وعرب  واالجتامعي،  االقتصادي  املستويني  تأزم عىل  ومن  السيايس 
انشغالهام الشديد لتدهور وضع فئات واسعة من الشعب نتيجة ارتفاع االسعار 

وانتشار االحتكار والجشع مام فاقم البطالة وزاد من نسب الفقر وعمق الشعور 
بالحيف والغنب واإلحباط، يف ظل غياب رؤية واضحة وحلول ناجعة خاصة مع 
غموض األرقام وتضاربها والتي كانت قد خضعت يف املدة املاضية إىل التوظيف.
وكان اللقاء، الذي امتّد عىل أكرث من ساعة ونصف، فرصة للتأكيد عىل سلطان 
الرشوع يف  أمامه، وعىل رضورة  والتونسيني  التونسيات  القانون وعىل مساواة 
مبادرات ترشيعية وأخرى حوارية من شأنها وضع تصورات وبرامج للخروج من 

األزمة وتجاوز حالة االحتقان املنذرة بكل املخاطر.
دوره  وعىل  العمومي  املرفق  أهمية  عىل  الطرفني  لتأكيد  فرصة  اللقاء  كان 
األساسية يف  املواطنني وضامن حقوقهم  احتياجات  توفري  والحيوي يف  الريادي 
املؤسسات  بإنقاذ  الطرفان عىل اإلرساع  والنقل وأكد  والتعليم  والعالج  الصحة 
نقص  رغم  الكورونا  أزمة  يف  نجاعتها  أظهرت  التي  العمومية  واملنشئات 
اإلمكانيات ومن عمليات التخريب التي تعرضت إليها طيلة عقود، وذكر رئيس 
الجمهورية بربنامج اإلصالح الهيكيل لسنة 86 واقرتانه برضب الرشعية النقابية 
املؤسسات  عدد  ىف  التفويت  مبوجبه  تّم  والذى  السجون  يف  بالنقابيني  والزّج 
العمومية وأظهر فيام بعُد أنه كان توجها خاطئا ترضرت منه الطبقة الشعبية 

واقتصاد البالد وهو متشٍّ تراجعت عنه حتى الدول الغربية األكرث ليبريالية.
أجل مساعدة  إضافية من  إىل خطوات  األخري،  التنفيذي، يف  املكتب  وقد دعا 
بالخارج  الطلبة  خاصة  ودعم  الخارج  يف  العالقني  والتونسيني  التونسيات 
ومساعدة كل التونسيني أينام كانوا من الراغبني يف العودة إىل الوطن وقد شدد 
رئيس الجمهورية عىل حرصه عىل مواصلة متابعة ملف العاملني يف السعودية 
من  مبساعدة  إفريقيا  يف  العالقني  متابعة  متّت  أن  بعد  آسيا  ورشق  والكويت 

املؤسسة العسكرية وجيش الطريان بالذات.

تهانينا بعيد الفطر املبارك
كسائر  األسبوع  هذا  نهاية  مع  تونس  تحتفل 

املناسب  الفطر  بعيد  واالسالمية  العربية  الدول 

ومبزيد  والربكة  واليمن  بالخري  علينا  اللّه  أعاده 

النجاح.

الوطني  التنفيذي  املناسبة يرّس املكتب  وبهذه 

التونسيني  كّل  إىل  يتقّدموا  أن  »الشعب«  وأرسة 

النقابيني  كل  وإىل  األماين  وأطيب  التهاين  بأحر 

كّل  وانشاء  واإلطمئنان  العز  بحياة  كانوا  أينام 

أعياد التوانسة فرحة ورسور.

 ميكن القول بأن اللقاء الذي جمع بني قيس سعيد 
تونس  يف  السلطة  هرم  أعىل  الجمهورية  رئيس 
وقيادة أكرب منظمة وطنية يف البالد بأنه لقاء تاريخي 
بالنظر إىل انعقاده للمرة األوىل منذ الثورة وتكمن 
أهمية هذا اللقاء يف أنّه التأم يف ظرفية حّساسة متّر 
بها بالدنا خصوصا يف تزامنها مع الحملة التي يتعرّض 
لها رئيس الجمهورية من قبل أطراف عرفت بعدائها 
وملقتضيات  الجمهورية  ولقيم  املدنية  للمؤسسات 
املتشنجة  بخطاباتها  ومتيزت  الدميقراطى  التحول 
تجاه رئيس الجمهورية السيّام بعد ترصيحاته التي 
والقانون  السياىس  النظام  يف  الخلل  إىل  فيها  أشار 
بعض  دستورية  عدم  عن  فيها  وعرّب  االنتخايب 

الداخيل ملجلس نواب  بالنظام  املتعلّقة  الترشيعية خاّصة تلك  املبادرات 
الشعب. 

ومن جهة أخرى تُحاك املؤامرات ضّد املنظمة الشغيلة وتشّن الهجامت 
عليها وتطال حمالت التشويه منخرطيها ومناضليها من ِقبَِل أطراف عرفت 
بانتامئها إىل روابط حامية الثورة وهي التي اعتدت عىل مقرّها املركزي 
التي  نفسها  وهي  والنقابيات  النقابيني  وعّنفت   2012 ديسمرب   4 يوم 
تشوه مؤسسات القطاع العمومية التي متثل نشاطاتها جزءا ال يتجزأ من 
السيادة الوطنية وتدفع نحو التفويت فيها عىل غرار الخطوط التونسية 
والرشكة التونسية للشحن والرتصيف والرشكة التونسية للمالحة وتتعرض 
متهيدا  ضدها  العام  الرأي  لتأليب  ممنهجة  حمالت  إىل  الرشكات  هذه 
إطار  يف  وقطريني  أتراك  من  أجانب  لرشكاء  فيها  والتفويت  لخوصصتها 
االصطفاف للمحور اإلقليمي الذي ينتمي إليه الحزب األغلبي يف مجلس 

نواب الشعب.
رئيس  مع  تضامنه  عن  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  وفد  عرب  وقد 
للقوات  األعىل  والقائد  والبالد  للدستور  الحامي  باعتباره  الجمهورية 
املسلحة مؤكدا متّسكه مبواقفه الثابتة وخاصة رفضه القطعّي للتفويت يف 
التونيس ومكسبا  املؤسسات واملنشآت العمومية باعتبارها ملكا للشعب 

وطنيا وتاريخيا ال جدال حول دوره يف تأمني الخدمات لعموم التونسيني 
فيها  كان  والتي  األخرية  »كورونا«  جائحة  خالل  خصوصا  والتونسيات 
القطاع العام يف صّف املواجهة األول ونجح إىل حّد كبري يف كسب الرهان 
يف حني تخىل القطاع الخاص عن دوره الوطني بل وحاول استغالل األزمة 
االمتيازات  من  مبزيد  التمتع  أجل  من  واملناورة  الضغوط  مبزيد  األخرية 
عالوة عىل تنكره التفاق 14 أفريل األخري املمىض بني االتحاد العام التونيس 
بسداد  واملتعلّق  التقليدية  والصناعات  والتجارة  الصناعة  واتحاد  للشغل 
أجور العاملني بالقطاع الخاّص كام عرّب وفد االتحاد عن استعداده لخوض 
كل النضاالت املرشوعة من أجل الحفاظ عىل دميومة املؤسسات الوطنية 
الدعوة إىل رضورة إصالحها وإعادة هيكلتها حتى تكون  وعموميّتها مع 

قاطرة للتنميه يف تونس.
ويف تفاعله مع وجهة نظر املنظمة الشغيلة مثّن رئيس الجمهورية الدور 
املحوري لالتحاد يف تاريخ تونس قائال »من يحاول االعتداء عىل االتحاد 
 26 احداث  السياق  هذا  يف  مستعرضا  أوال«  تونس  تاريخ  يقرأ  أن  عليه 
املنظمة  البورقيبي يف إخامد صوت  النظام  جانفي 1978 و1985 وفشل 
النقابية باحتالل مقرّاتها وتنصيب قيادة موالية له إالّ أن االتحاد كان يف 

كل مرة يعود اقوي مام ذي قبل.    
النقابية  املنظمة  أن  إىل  أشار  االتحاد  يستهدفون  الذين  عىل  رده  ويف 

الجسام  بالتضحيات  وجودها  تأشرية  عىل  حصلت 
وبدماء الشهداء وال أحد بإمكانه سحب هذه التأشرية 
قناعته   حديثه  معرض  يف  أكد  كام  فيها  التشكيك  أو 
بعدم التفريط يف املرفق العمومي مؤكدا أن املصلحة 
العمومية  واملنشات  املؤسسات  دعم  تقتيض  الوطنية 
وإصالحها وتطوير خدماتها وتدعيم دورها االقتصادي 
والتعليم  والصحة  النقل  مجاالت  يف  واالجتامعي 
باعتبارها من القطاعات التي متارس فيها الدولة دورها 
ملقاييس  الخضوع  دون  اجتامعي  كفاعل  التعدييل 
خلل  أن  الجمهورية  رئيس  أكد  كام  والخسارة  الربح 
املؤسسة  بني  تجاذبات  خلف  للبالد  السياىس  النظام 
بضياع  يتهدد  مام  برأسيها  والتنفيذية  الترشيعية 
واملهمشني  وعدم  الشباب   أحالم  وتبخر  والتونسيني  التونسيات  مصالح 
الخلط  إىل  مشريا  وطنية  وكرامة  وحرية  من شغل  االستحقاقات  تحقيق 
يف  الشعب  نواب  مجلس  أعضاء  وخاصة  السياسيني  بعض  لدى  الكبري 
إدراكهم ملفهومي الرشعية واملرشوعية وخصوصا الذين يعتربون أن مجرد 
والتطاول عىل أصحاب  بالتهجم  لهم  املجلس يسمح  وجودهم رشعيا يف 
املرشوعية  مربزا أن خيانة األمانة التي منحها الشعب للبعض تستدعي 

العودة إىل صاحب السيادة وهو الشعب نفسه.
الجمهورية  ورئيس  لالتحاد  الوطني  التنفيذي  املكتب  أعضاء  بني  اللقاء 
كان إيجابيا وبناء  أبرز عديد التقاطعات بني مؤسسة رئاسة الجمهورية 
وقيادة املنظمة الشغيلة يف مختلف املحاور الحارقة التي تعرفها البالد عىل 
بالرصاحة  اللقاء  السياسية واالقتصادية واالجتامعية وقد متيّز  املستويات 
الظرف  الالزمة يف هذا  املسؤولية  املرحلة وروح  تقتضيه  الذي  والوضوح 
الدقيق الذي متّر به البالد حتى يقع قطع الطريق أمام بعض املغامرين 
الوهمية وإبعادها  الرصاعات  البالد يف دوامة  إدخال  يريدون  الذين  من 
التونسيات والتونسيني  انتظارات  الحقيقة وتحقيق  املشاكل  عن معالجة 

وتطلعاتهم.
* نرص الدين سايس 

في لقاء بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ووفد من المكتب التنفيذي الوطني لالتحاد:

رئيس الجمهورية: من يحاول االعتداء على االتحاد عليه أن يقرأ تاريخ تونس أوال 
االتحاد: التحامل على رئيس الجمهورية يعكس عداء دفينا للمؤسسات المدنية ولقيم الجمهورية
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* طارق السعيدي

الشعبية  والفئات  االجتامعية  والقوى  املهنيون  فُوِجَئ 
يف مختلف الواليات املحاذية للجارة ليبيا بقرار البنك 
املركزي الليبي الذي يدعو املصارف إىل عدم قبول اي 
الربية.  الحدود  املوردة من  بالسلع  مستندات متعلقة 
تحصلت  التي  الليبي  املركزي  البنك  وثيقة  يف  وجاء 
الشعب عىل نسخة منها أن البنك ال يقبل املستندات 
املتعلقة بالبضائع الواردة عىل الرتاب الليبي من الحدود 
الربية وهو ما يعني منع توريد السلع عن طريق الرب. 

االنعكاسات االجتماعية واالقتصادية
حجم  تقليص  إىل  القرار  هذا  يؤدي  أن  املنتظر  ومن 
نحو  التونسية  الصادرات  حجم  وتقليص  املبادالت 
التصدير  كلفة  رفع  إىل  سيؤدي  كام  ليبيا.  الشقيقة 
ومن  البحري.  الخط  عىل  التعويل  تم  ما  إذا  بالنسبة 
إىل  الصادرات  وتقليص  الكلفة  رفع  يؤدي  ان  املنتظر 
مع  واملتعاملة  املصدرة  التونسية  املؤسسات  رضب 
التقديرات األولية إىل ان حجم  الليبية. وتشري  السوق 
املبادالت بني البلدين قد تذبذب خالل السنوات االخرية 
دوالر.  ومليار  دوالر  مليون   800 بني  يرتاوح  انه  غري 
ليبيا حوايل 500  الشقيقة  مع  التجاري  الفائض  ويبلغ 
ابرز رشكائنا  من  يجعلها  ما  وهو  تونيس  دينار  مليون 
االقتصاديني. وإضافة اىل الجوانب االقتصادية فإن شبح 
األزمات االجتامعية الناتجة عن هذا القرار يخيم عىل 
اغلب الجهات الواقعة عىل حدودنا مع الجارة ليبيا. كام 
اقتصاديا  املرتبطة  الجهات  التوتر االجتامعي يف  يسود 
وتجدر  البلدين.  بني  التجارية  بالعالقات  وثيق  بشكل 
الليبي  الطلب  تراجع  ان  إىل  الصدد  هذا  يف  اإلشارة 
اقتصادية  أنتج مشاكل  قد  التونسية  املواد  بعض  عىل 
والبناء  املعادن  قطاع  يف  وخاصة  كربى  واجتامعية 
املعدين وتحديدا يف جهة صفاقس. وتشري املعطيات إىل 
ان عددا مهاّم من العامل يقدر باآلالف قد أحيل عىل 
البطالة نتيجة نقص الطب الليبي خالل األحداث التي 

عرفتها املنطقة.
 

مجتمع مدني قوي
لهذا  السلبية  واالنعكاسات  النتائج  خطورة  وامام 
الحدودية  الجهات  يف  املدين  املجتمع  تحرك  القرار، 
هذا  لتجنب  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  بقيادة 

مبراسلة  مبدنني  للشغل  الجهوي  االتحاد  وقام  القرار. 
السيد رئيس الحكومة والسيد وزير التجارة إلعالمهام 
االقتصادية  وبخطورته  الليبي  املركزي  قرار  بحيثيات 
وجاء  القرار.  لوقف هذا  التدخل  واالجتامعية وطلب 
يتابع  التنفيذي  يف نص املراسالت املذكورة ان املكتب 
الليبي.  املركزي  عن  الصادر  القرارات  وانشغال  بقلق 
املنافذ  سد  ان  مبدنني  للشغل  الجهوي  االتحاد  واعترب 
التجارية واالقتصادية  لعالقات  يعدُّ مبثابة قطع  الربية 
انعكاساته  الجهوي إىل  بني تونس وليبيا. ونبه االتحاد 
السلع  استبدال  بعد  خاصة  التونسية  املؤسسات  عىل 
التونسية بسلع بلدان ال تربطها بليبيا حدود برية. وقال 
ان هذا االستبدال يعني خنق املؤسسات ورضب مواطن 
الشغل. ودعا االتحاد الجهوي اىل رضورة إيجاد الحلول 
لتجنب ردات فعل شعبية قد تهّدد السلم االجتامعي 
يف تونس وتشوه العالقات الطيبة التي تجمع التونسيني 

بأهلنا وأشقائنا يف ليبيا.  

تركيا تستفيد
النقل  هجر  إىل  الجوار  دول  تضطر  ان  املنتظر  ومن 
النقل  الكلفة والتوجه إىل  الربي اآلمن والسهل وقليل 
إضافية وإمكانيات  األمر كلفة  البحري. ويتطلّب هذا 
لوجستية غري متوفرة يف الوقت الحايل ألغلب املؤسسات 
الناشطة عىل الجانب الليبي واملرتبطة وجوديا بالتجارة 
مع الجارة الرشقية. وحتى يف حال متكنت املؤسسات 
املستلزمات  وتوفري  األمر  تدارك  من  التونسية 
املستقر والدور  العسكري غري  الوضع  فإن  اللوجستية 
الرتيك يجعل من النقل البحري مخاطرة غري محسوبة 
الربية  الحدود  غلق  قرار  فإن  عام  وبشكل  العواقب. 
مبثابة قرار إيقاف املبادالت التجارية وهو قرار خطري 
جدا عىل العالقات التجارية واالقتصادية. ورغم الطابع 
السياسية  الخلفيات  فإن  بالقرار  يحيط  الذي  الطبي 
واالقتصادية والتجارية واضحة متاما. وتشري املعطيات 
أُعدَّ سلفا وهو  الرتيك قد  الليبي  البحري  الخط  ان  اىل 
احد ابرز أهداف اتفاق ترسيم الحدود الذي ابرم بني 
وتعول  أسابيع.  منذ  الليبي  والجانب  الرتيك  الجانب 
تركيا عىل استعامل أسطولها البحري لرفع نسق الحركة 
التجارية وتعويض البضائع املوردة من دول الجوار عرب 
البحر.  الربية ببضائع تركية قادمة عن طريق  الحدود 
الطلب  وتراجع  الدويل  الوضع  ان  اىل  اإلشارة  وتجدر 
يجعل  الرتيك  االقتصاد  يف  النمو  فرص  وتقلص  العاملي 

تجاريا  ومتنفسا  اسرتاتيجيا  مطلبا  الليبية  السوق  من 
التجارة  نسق  رفع  اىل  الرتيك  التوسع  وسيؤدي  مهاّم. 
تركيا  تحتاجها  اقتصادي  منو  فرص  وخلق  البلدين  بني 
املتخبطة يف األزمات االقتصادية واملالية املتتالية. »وقد 
يفرس غلق الحدود مع دول الجوار وفتح سوق جديدة 
يف ليبيا سبب التدخل الرتيك القوي يف الجارة الرشقية 

خاصة عىل املستوى العكرسي.«

لعبة المحاور
وخاصة  الليبي  الجوار  دول  ان  الواضح  من  كان  وإذا 
الرتيك  الدور  وتفاقم  العالقات  تغري  مثن  تدفع  بالدنا 
الدبلوماسية  مسؤولية  يحجب  ال  ذلك  فإن  ليبيا  يف 
التونيس  املوقف  تذبذب  وميثل  يقع.  ما  يف  التونسية 
وعدم انسجامه يف ما يتعلق بالنزاع الليبي، وجرنا إىل 
بالدنا.  فيها  وقعت  التي  األخطاء  اكرب  املحاور  لعبة 
وميثل السعي إىل تقريب وجهات النظر دون التدخل 
يف الشأن الداخيل للبلدان واحرتام سيادتها وقرارها ابرز 
ثوابت الدبلوماسية التونسية التي ال تنحاز اىل اطراف 
التسويات.  وعن  الحلول  عن  تبحث  ما  بقدر  النزاع 
أثبتت  التي  املحاور  لعبة  مع  الثوابت  هذه  وتتناقض 
السياسية  القوى  عدم جدواها. وأدى اصطفاف بعض 
من  تونس  إخراج  إىل  آخر،  دون  محور  إىل  التونسية 
دائرة التأثري وافقدها دورها كجارة شقيقة قادرة عىل 
تقريب وجهات النظر والدفع نحو الحل السلمي. وقد 
سلمت بذلك مفاتيح الشأن الليبي لفائدة املحاور التي 
الواجب عىل  لتونس معها. وقد يكون من  ال مصلحة 
الكّف  السياسية  وملحقاتها  وتوابعها  النهضة  حركة 
يجب  كام  الرتيك.  املحور  وراء  االصطفاف  إعالن  عن 
الدعم  إعالن  عن  التوقف  الغنويش  راشد  السيد  عىل 
واملساندة ألحد األطراف دون غريها كام فعل من خالل 
ففي  الرساح.  فائز  السيد  مع  األخرية  الهاتفية  املكاملة 
الوقت الذي يتضامن فيه الزعيم السيايس التونيس مع 
محور تركيا، يسعى نفس املحور إىل حرمان التونسيني 
البطالة  العامل عىل  آالف  إحالة  واىل  النمّو  فرص  من 
ومفاقمة األزمة االقتصادية واالجتامعية وتهديد السلم 

االجتامعي التونيس.
ويأمل التونسيون من مهنيني وأطراف اجتامعية وفئات 
شعبية يف أن تتّم مراجعة القرار احرتاما للروابط القوية 
إىل  يعود  الذي  املشرتك  وللتاريخ  شعبينا  تجمع  التي 

اآلالف السنني من التضامن واألخّوة. 

أضرت بالمؤسسات التونسية وخدمت مصالح تركيا:

حكومة السراج تغلق املنافذ الربية وتثبت 
خطا االنغماس يف لعبة املحاور
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تعيش الرشكة التونسية للكهرباء والغاز )الستاغ( عىل وقع أزمة مالية 
تتمثل أساسا يف تواصل خسائرها من سنة إىل أخرى. إضافة إىل ذلك، 
فإن الحكومات املتعاقبة منذ سنة 2011 ما انفكت تتخذ إجراءات 
وتتقدم مببادرات ترشيعية تساهم يف التفويت يف أنشطتها الرئيسية 
لصالح الرأس املال الخاص )األجنبي خصوصا( مام يجعلها يف وضعية 

ال تحسد عليها وتهدد مستقبلها.

وصفة صندوق النقد الدولي سبب األزمة
يسّمى  ما  إىل  للستاغ  الحالية  املالية  لألزمة  الرئييس  السبب  يعود 
الرتويكا  املتفق عليها سنة 2013 بني حكومة  الهيكلية  باإلصالحات 
والغاز  للكهرباء  التونسية  الرشكة  بخصوص  الدويل  النقد  وصندوق 
الدعم غري  إقرار حذف  تّم  إذ  التكرير  لصناعات  التونسية  والرشكة 
التونسية  الدولة )عرب املؤسسة  ِقبَِل  املبارش يف رشاء املحروقات من 
لألنشطة البرتولية( بعد استكامل التدقيق للرشكتني املذكورتني. هذا 
الدعم غري املبارش يتمثل يف توفري املحروقات الالزمة إلنتاج الكهرباء 
للستاغ  تفاضيل  بسعر  الطبيعي(  الغاز  )أساسا  الجزائر  من  واملورد 
يساوي 90.8 دينار للطن مكافئ نفط مبقتىض قرار وزاري صادر يف 

أكتوبر 1993.                        
وتّم املرور إىل تطبيق هذا اإلجراء فعليّا إبان حكومة املهدي جمعة 
النقد  الرتويكا-صندوق  بـ»إصالحات«  التزمت  التي   2014 سنة  يف 
الستاغ  بني  املحروقات  رشاء  يف  الفصل  عملية  تفعيل  وتّم  الدويل 
واملؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية بداية من جانفي 2015.ومنذ 
ذلك الوقت، أصبح لزاما عىل الستاغ رشاء الغاز الطبيعي املورّد من 
الجزائر مبارشة وتوفري السيولة الالزمة لذلك بالعملة الصعبة.                                                         
للستاغ ولعل  املالية  املوازنات  أثرت بشكل كبري عىل  العملية  هذه 
الجدول التايل يبنّي باألرقام حجم الخسائر املسجلة منذ سنة 2016 

نتيجة لذلك:       
ألسعار  العاملي  الوضع  حقيقة  تعكس  ال  املسجلة  الخسائر  هذه 
الرسم  )انظر  السابقة  بالسنوات  مقارنة  انخفضت  التي  املحروقات 
البياين( وهذا ما فّوت عىل الستاغ فرصة تحقيق نتائج سنوية طيبة 
رشاء  كلفة  مرّدها  الكهرباء  إنتاج  كلفة  من   %  80 كون  إىل  نظرا 
الغاز الطبيعي. كام نالحظ من خالل الجدول املبني أعاله أن خسائر 
املالية  املوازنات  انخرام  وراء  املالية  األعباء  هي  أخرى  طبيعة  من 
للرشكة مبقادير مرتفعة مام جعل األزمة املالية هيكلية ال تنتفي إال 
بالرتاجع عن القرار الخطري يف عملية الفصل يف رشاء املحروقات التي 
جعلت الرشكة حريفا محبذا للبنوك التجارية املوفرة للعملة الصعبة 

بالقروض املجحفة بعد تنصل البنك املركزي من توفريها للستاغ.  
وقد حاولت الهياكل النقابية بالرشكة استدراك األمر عرب فرض اتفاق 
الخسائر وتحملها ألعباء  كافة  بالتعويض عن  الدولة  تلتزم مبقتضاه 
االتفاق  لكن هذا  الطبيعي )محرض 15 جانفي 2018(.  الغاز  رشاء 
بقي حربا عىل ورق )تطبيق بصفة جزئية( وأصبحت الوضعية املالية 
للرشكة خطرية وتدعو إىل التدخل العاجل ولكن الحكومة غري جدية 
يف معالجة اإلشكال وماضية يف سياسة املامطلة وااللتزام القويل بدعم 
الستاغ دون املرور للقرارات واإلجراءات الفعلية التي تعيد التوازن 
للرشكة.                                                                                                                               

الطاقات المتجددة: حكومات في خدمة الرأسمال 
ميثل قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة حلقة جديدة من 
حلقات خْوصصة قطاع الكهرباء يف تونس ونفاذ رأس املال إىل هذا 
القطاع الحيوي واالسرتاتيجي. فهذا القانون املؤرخ يف 11 ماي 2015 
-ورغم  بالقطاع  النقابية  الهياكل  من  شديدة  معارضة  لقي  والذي 
الطعن فيه للهيئة الوقتية ملراقبة دستورية القوانني التي عّدلت بعض 
الطبيعية-  بالرثوات  املتعلق  الدستور  من   13 الفصل  لتالءم  فصوله 
سواء(  حدٍّ  عىل  والتونسيني  )األجانب  الخواص  للمستثمرين  سمح 

من انتزاع هذا النشاط من الرشكة التونسية للكهرباء والغاز التي مل 
تعد لها أفضلية يف هذا املجال باعتبارها هيكال عموميا هدفه توفري 
له  همَّ  ال  من  مع  املساواة  قدم  عىل  وأصبحت  البالد  يف  الكهرباء 
سوى جني األرباح ومراكمتها يف الخارج. إضافة إىل ذلك، فإن الستاغ 
وبالتايل  الخاص  القطاع  املنتجة من  الكهرباء  ملزمة برشاء  أصبحت 
وضعيتها  سيعّقد  مام  الخاصة  الرشكات  هذه  أرباح  تسديد  تحمل 
املالية التي هي يف حالة أزمة كام أسلفنا الذكر.                                                                                
وميّكن هذا القانون املستثمرين الخواص من إنجاز مشاريع الطاقات 
العمومي دون إعطاء أفضلية للستاغ وهذا ما  املتجددة عىل امللك 
الوطنية  املجموعة  حساب  عىل  ربحية  فوائض  يحّققون  يجعلهم 

باستغالل امللك العمومي.
وملزيد تحفيز الرأسامل الخاص -خصوصا األجنبي- عىل االستثامر يف 
مجال الطاقات املتجددة وتذليل العراقيل املصاحبة لهكذا مشاريع، 
تّم تنقيح فصول القانون املذكور أعاله عرب القانون املتعلق بتحسني 
مناخ االستثامر املصادق عليه من ِقبَِل مجلس نواب الشعب بتاريخ 
إنشاء  إمكانية  عىل  نّص  والذي  و8(   7 )الفصول   2019 أفريل   23
رشكات خاصة لبيع الكهرباء مبارشة للمستهلكني دون وساطة الستاغ 
إمكانية  وكذلك   )7 )الفصل  للكهرباء  الوطنية  الشبكة  وباستغالل 
إنجاز مشاريع الطاقات املتجّددة عىل األرايض الفالحية دون تغيري 
الكهرباء  خْوصصة  عملية  سيسهل  ما  وهذا   .)8 )الفصل  صبغتها 
وبعث سوق لها يف تونس خصوصا أن الحكومة ومن خالل مخططها 
الكهرباء  لدعم  التدريجي  اإللغاء  برمجت   2016-2020 للتنمية 
الستاغ  منافسة  للمستثمرين  ليتسّنى  الحقيقية  بكلفتها  وتوفريها 
ارتفاع  عليه مواجهة  الذي سيصبح  التونيس  أزمة  ما سيعّمق  وهذا 

غري منظم لألسعار حسب تقلبات السوق. 
                                                                                       

القادم أسوأ
إضافة إىل كل ما ذكر، فإن الحكومة الحالية ماضية يف تحميل الستاغ 
تبعات خوصصة الكهرباء إذ أن برنامج الترسيع يف املخطط الشميس 
التونيس الذي ميثل الربنامج العام لسياسة الدولة يف مجال الطاقات 
الشميس  املخطط  عىل  بناء   2009 سنة  صياغته  )متت  املتجددة 
املتوسطي وهو ميثل محّصلة املشاريع الكربى املربمجة لغاية 2030 
بتمويل خارجي يساهم  أساسا يف دعم من مؤسسات بنكية معروفة 
بتوجهاتها النيوليربالية( يفرض عليها إنجاز املشاريع املساهمة يف نفاذ 
للكهرباء  الوطنية  للشبكة  املتجددة  الطاقات  من  املنتجة  الكهرباء 
الطاقة  هذه  تصدير  عملية  تسهيل  وكذلك  الذيك(  العداد  )مرشوع 

)منصوص عليها يف قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة( عرب 
املرشوع املزمع تنفيذه للربط الكهربايئ بني تونس وإيطاليا.                                                       
كام ال يفوت التذكري بأن الحكومة ويف إطار تحفيز الرأسامل األجنبي 
عىل االستثامر يف هذا املجال ماضية قُُدًما يف إنجاز محطة الصخرية 
بني  رشاكة  عقد  بصيغة  الطبيعي  الغاز  باستعامل  الكهرباء  إلنتاج 
التونسية  الرشكة  أن  رغم  )لزمة(  الخاص  والقطاع  العام  القطاع 
املحطة لصالحها رغبة  للكهرباء والغاز تقدمت بطلب إلنجاز هذه 
منها يف ترشيد النفقات العمومية خصوصا أن تجربة سابقة يف هذا 
املجال )لزمة محطة رادس 2( أثبتت أنه كان بإمكان تجنب مصاريف 
إضافية لو أنجزت من ِقبَِل الستاغ.                                                               

ومام زاد الطني بلة، فإن الحكومة تتعمد إىل حد اآلن عدم تسوية 
والجامعات  واإلدارات  العمومية  املؤسسات  بذمة  املتخلدة  الديون 
)رغم  دينار  مليون   800 تجاوزت   والتي  الستاغ  لصالح  املحلية 
وجود اتفاق مع الهياكل النقابية يف الغرض( مام يحرمها من سيولة 
واإليفاء  واملستعجلة  اآلنية  للمصاريف  االستجابة  من  متكنها  مالية 
بالتزاماتها تجاه مزّوديها وهذا ما يدفعها لالقرتاض وبالتايل مزيد تأزم 

وضعيتها املالية.

هياكل نقابية تناضل ولكن...
الرشكة  داخل  االشكاليات  حجم  واتساع  أعاله  ذُكر  ما  كل  رغم 
وعىل  بالقطاع  النقابية  الهياكل  تقف  مل  والغاز،  للكهرباء  التونسية 
تفقد  ومل  األيدي  مكتوفة  والغاز  للكهرباء  العامة  الجامعة  رأسها 
األمل يف إنقاذ هذا الرصح العمومّي ألن االمكانيات واألفكار متوفرة 
ملعالجة األزمة وكذلك للوقوف بوجه غول التفويت يف أنشطتها. هذا 
الغول الذي إن متكن من الرشكة سيصيب يف مقتل خدمة عمومية 
اسرتاتيجية لتصبح سلعة للمضاربة وهذا ما من شأنه مزيد ارهاق 

القدرة الرشائية للمواطن وكذلك تهديد األمن الطاقي للبالد.
ولعل الهيئة اإلدارية األخرية بتاريخ 06 مارس 2020 والتي اتخذت 
جملة من القرارات التصعيدية مرفقة بجملة من املطالب واملقرتحات 
التعديلية  ميكن ان تكون نقطة انطالق جديدة ملسار نضايل ميّكن من 
ايقاف النزيف وتدعيم عمومية الكهرباء. ولكن نجاح هذه الخطوة 
العمومية  املؤسسات  وضعية  بخصوص  لالتحاد  عام  بتصور  مرتبط 
حكومات  ترفضه  ما  وهذا  لدميومتها  الالزمة  اآلليات  ارساء  وكيفية 
ما بعد الثورة التي ترص عىل تجاهل كل ما من شأنه إعادة الربيق 
تسهيل  وبالتايل  تأزميها  مزيد  يف  منها  رغبة  العمومية  املؤسسة  إىل 

التفويت فيها.   

الستاغ ضحية سياسات الحكومات 
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ها بدأت تتضح النوايا الجدية  منذ تويل الحكومة الحالية مهامَّ
يف العودة إىل نهج التفويت يف القطاع العام وبيع مؤسساته 
الواحدة تلو األخرى مستغلني يف ذلك انتشار وباء »كورونا« 
بأن  قناعة  العامل وإذا كنا عىل  أنحاء  استفحل يف جل  الذي 
هذا الوباء سيخلف تبعات اقتصادية واجتامعية ثقيلة عىل 

عىل  وأساسا  الوطنية  املجموعة 
النسيج االقتصادي من مؤسسات 
عموم  وعىل  وخاصة  عمومية 
ال  »كورونا«  التونسيني.  األجراء 
إلبادة  ذريعة  يكون  أن  يجب 
وبيعها  العام  القطاع  مؤسسات 
السيادة  الغتصاب  مدخال  أو 
ملستثمرين  وارتهانها  الوطنية 
أجانب، موقف وزارة اإلرشاف إىل 
مرص  ومتصلب  سلبي  اآلن  حد 
االجتامعي  الحوار  تجاهل  عىل 

املؤسسات  بهذه  النهوض  آفاق  يف  بجدية  التباحث  وعدم 
دورها  وعن  الوطنية  السيادة  عن  ودفاعا  عليها  حفاظا 

الوطني.
تونسية  تقليعة  هي  التفويت  يف  الرغبة  هذه  أن  الغريب 
عىل  االستحواذ  يف  الراغبون  وكذلك  فرتة  منذ  »معروفة« 
هذه املؤسسات معروفون أيضا، وجه الغرابة يكمن أيضا يف 
التعلل بالجائحة لبيع املؤسسات والحال أن الجائحة طالت 
جل بلدان العامل لكن تلك البلدان مل تفّوت يف قطاعها العام 
ومل تهرول نحو استباحة سيادتها جوا وفتح مياهها اإلقليمية 
بل عىل العكس متاما سارعت جل الدول إىل تعزيز قطاعها 
استهالك  إىل  مواطنيها  وتوجيه  مؤسساتها  وتأميم  العام 
الواردات. جل الدول غذت مقاربة  منتجاتها مقابل تقليص 
الدولة الراعية وعززت قطاعها العام ومثّنته إال حكومتنا التي 
مبجرد تراجع الوباء اختارت التضحية بجيشها يف الصف األول 
عمال باملثل العامي »قطّعني ِمالواد«. هذا التعامل االنتهازي 
أيضا  يرضب  ولكنه  العام  املرفق  فقط  يرضب  ال  الخطري 
التي  البالد  الوفاء ملكاسب  قيم االنتامء واملسؤولية وثوابت 
عىل  حفاظا  صيانتها  الحكومة  وعىل  الجدود  بدماء  شيدت 

حق األجيال القادمة.

والترصيف  الشحن  شركة  تطويق 
وتضييق الخناق عليها 

من املامرسات التي باتت مألوفة لدى جل الحكومات متهيدا 
اعتباطية  أوال  هي  للخوصصة 
التعيينات عىل رأس املؤسسات 
ال  مسؤولني  تكليف  مبعنى 
الرشكة  مبلفات  لهم  دراية 
كل  مترير  جهة  من  ليسهل 
املشاريع املشبوهة والصفقات 
يف  التحكم  وليسهل  الفاشلة 
من  اإلدارة  مجالس  قرارات 
جهة  من  اإلرشاف  وزارات 
يف  الحال  هو  وهذا  أخرى 
للشحن  التونسية  الرشكة 
إستثامرات  يف  املليارات  عرشات  رصفت  التي  والرتصيف 
وقرابة املليارين يف دراسة جدوى لتوسعة األرصفة وتجهيزها 
وتدارس  املؤسسة  لتطوير  املطروحة  الفرضيات  وتقديم 
ديوان  باعتزام  تفاجأ  النقايب  الطرف  أن  غري  إمكانياتها 
البحرية التجارية إصدار طلب عروض دويل ألختيار مستغل 
خاص للزمة املساحات املتاخمة لألرصفة 6 و 7 و8 و9 مع 
فرض مشاركة الرشكة وهو ما يتعارض مع تم االتفاق حوله 
التي رصف من أجلها أكرث  الدراسة  بالتايل جدوى  ويسحب 
من مليوين دينار وهو ما يعني تحجيم نشاط الرشكة وتقليص 
معامالتها من 100 مليون دينار إىل 15 مليون دينار مبا يعني 
أفادنا  وقد  عاملها.  وطرد  أبوابها  وغلق  تدريجيا  إفالسها 
الطرف النقايب ممثال يف األخ لطيف الكردي بأن الوزارة مرصة 
اللزمة إىل رشكة تركية معروفة وأضاف يف  التفويت يف  عىل 
امللف  تطورات  كل  يتابع  النقايب  الطرف  أن  معرض حديثه 
ولن يساوم يف سيادة الوطن ويرفض قطعيا التفريط يف املياه 
اإلقليمية باألساليب امللتوية وهو متمسك بدميومة املؤسسة 
والدفاع عنها بكافة الطرق النضالية القانونية واملرشوعة وقد 
األخ  بإرشاف  انعقد  لقاء جهات  الصدد خالل  تقّرر يف هذا 

سمري الشفي وحضور األخوين بوعيل املباريك وحفيظ حفيظ 
حال  يف  القادم  جوان  شهر  بيوم خالل  اإلرضاب  مبدأ  تبني 

مواصلة وزارة اإلرشاف سعيها للتفويت يف املؤسسة. 

في  ونقيضها  الفيسبوك  في  مواقف 
الواقع            

من »التقليعات« املبتكرة لبعض وزراء الحكومة الجدد هو 
لتبليغ مواقفهم  االجتامعي  التواصل  اعتامدهم عىل وسائل 
تنصلهم  مقابل  العامل  وملطالب  العام  للقطاع  ومساندتهم 
من هذه املواقف عىل أرض الواقع ويف اللقاءات مع الطرف 
جدية  مدى  حول  تساؤل  من  أكرث  يطرح  وهذا  النقايب 
الحوار االجتامعي الذي يفرتض أن يتدعم يف معركة مواجهة 
»كورونا« والحد من تبعاته ال أن يتشتت هذا الحوار لنجد 
حوارين او خطابني واحد للرتويج »الفيسبويك« للرأي العام 

وآخر للطرف االجتامعي وصندوق النقد الدويل.

الدولة تتخلى عن الخطوط التونسية     
بلدان  كل  يف  الجوي  النقل  لقطاع  الخانقة  األزمة  ظل  يف 
الرشكة  دعم  عن  التخيل  التونسية  الحكومة  اختارت  العامل 
بتعلة عدم وجود األموال ملواجهة الوضع الدقيق الذي متر 
الدفاع عن  الوزارة مرة أخرى عدم  اختارت  الرشكة وقد  به 
الدعم  توفري  ترفض  الحكومة  إن  حرفيا  وقالت  املؤسسة 
للمؤسسة وعىل الطرف النقايب أن يجد الحلول لهذا املشكل. 
اعتقد أن املشهد بدأ يتضح وان غرفة عمليات الخوصصة التي 
ترشف عليها الحكومة مبارشة قد أعطت األوامر للتفويت يف 
وزارة  قريبا  تصدر  أن  يف  غرابة  وال  االسرتاتيجية  املؤسسات 
الربامج  مترير هذه  أجل  من  تشتغل يف صمت  التي  املالية 
املايل وحول تصوراتها  الوضع  تصدر مذكرات ومناشري حول 
ملستقبل قطاع النقل وربطه برضورة التفويت والخوصصة يف 
املؤسسات العمومية وعليه فإن تراجع الدولة وإرصارها عىل 
الخوصصة يفرض عىل الجامعات العامة بالقطاع إعداد خطة 
نضالية وبلورة التصورات إلنقاذ مؤسسات القطاع وإصالحها 

والحفاظ عىل دميوميته وقدراتها التشغيلية.
* نرص الدين سايس 

»الستام« والخطوط التونسية في مرمى النيران:

القطاع  بمؤسسات  يرتبصون  والقطريون  األتراك 
والوزارة تدعم فرضيات الخوصصة

اهلل أكرب 
ننعى  والحزن  األىس  ببالغ 
كريشان  الدين  عز  األخ  وفاة 
لنقابة  األسبق  العام  الكاتب 
النقابية األخت  املوانئ ووالد 

ثريّا كريشان.
رحمته  بواسع  الله  تغمده 
الصرب  جميل  أهله  ورزق 

والسلوان.

بعد فشل جلسة 14 ماي 

إضراب يف الشحن والرتصيف
إن النقابات االساسية ألعوان الرشكة التونسية للشحن والرتصيف مبختلف املواين التونسية التابعة لالتحاد العام 
التونيس للشغل املجتمعون يوم 18 ماي 2020 بإرشاف األخ سمري الشفي األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس 
للشغل وبعد فشل الجلسة التفاوضية يوم 14 ماي 2020 بني االتحاد العام التونيس للشغل ووزير النقل واللوجيستيك 
ووزير الشؤون االجتامعية والسيد املدير العام للمؤسسة وأمام إرصار سلطة اإلرشاف عىل مراجعة عقد اللزمة بني 
املؤسسة وديوان البحرية التجارية واملواين مام سينجر عنه ارضارا جسيمة للمؤسسة ومصالح العاملني فيها فإننا ندعو 

سلطة اإلرشاف وإدارة املؤسسة ملواصلة التفاوض الجدي والرتاجع عن هذا االجراء يف أقرب اآلجال، حتى ال نجد أنفسنا مضطرين اىل الدخول يف 
إرضاب إنذاري كامل يوم 11 جوان 2020 بكافة املواين البحرية والتجارية بكامل تراب الجمهورية.

* تبنّي مبدأ 
اإلضراب بيوم يف 
الشحن والرتصيف



 1591 العدد   -  2020 ماي   21 الجمعة  6
نقابية

توجه رئيس الحكومة مبنشور جديد إىل الوزراء تضمن جملة من التوصيات 
هذه  وأكدت   ،2021 لسنة  الدولة  ميزانية  مرشوع  إلعداد  التوجيهية 
تعويض  وعدم  الرتقيات  وتأجيل  االنتدابات  إيقاف  التقشفية  التوجهات 

الشغورات والحّد من منح االنتاج وعدم خالص الساعات االضافية.
وعن تداعيات هذه القرارات عىل قطاع التعليم العايل والبحث العلمي بنّي 
األخ عبد القادر الحمدوين عضو الجامعة العامة للتعليم العايل والبحث 
والرتقيات  االنتدابات  وكأن  البعض  يظّن  املنشور  قراءة  عند  أنه  العلمي 
الكورونا لتجرب  وسّد الشغورات تتّم بصورة عادية ودورية وجاءت أزمة 
الحكومة عىل وقف هذا التميش واتخاذ هذه اإلجراءات املوجعة، مؤكدا 

أن ذلك مجانب للحقيقة.
دوريّتها  وفقدت  سنوات  منذ  متوقفة  والرتقيات  االنتدابات  أن  وأبرز 
السنوية. والوزارة ومعها الحكومة مل تَِف إىل حّد اليوم بإمتام دورة 2018 
العامة  الجامعة  بني  باتفاق  انتهت  احتجاجية  حركة  بعد  جاءت  والتي 

للتعليم العايل والبحث العلمي والوزارة يف جانفي 2019.
مناظرات  فإن  أوت 2019  منذ  امللفات  تقديم  رغم  أنه  وأوضح محدثنا 
االنتداب والرتقية لسنة 2018 مل تتّم إىل حد الساعة بل إن بعض اللجان 
اليوم، ويرافق هذه اإلجراءات عدم  مل يقع اإلعالن عن تركيبتها إىل حّد 
خالص الساعات اإلضافية، ويف هذا قرار بعدم تأمني عدد من الدروس يف 

عديد الجامعات واالختصاصات لغياب االنتدابات.
وأشار إىل أن الجامعة العامة للتعليم العايل كانت قد أكدت أكرث من مرة 
أن  اإلمضاء عىل  وتّم  دورة 2018  إنهاء  املفاوضات عىل  مواقفها ويف  يف 
يتّم ذلك قبل نهاية 2019 إىل جانب اإلعالن عن دورة 2019 لالنتدابات 
والرتقية والرجوع إىل الدورات السنوية لالنتدابات والرتقية وإجرائها قبل 
بداية السنة الجامعية إضافة إىل وجوب االستجابة ملطالب الجامعيني يف 
املطلوبة  الحاجيات  وفق  االنتدابات  وتحديد خطط  للرتقية  فتح خطط 

كل  وإنهاء  البيداغوجية  الهيئات  من 
أشكال العمل الهش يف التدريس والبحث 

واالعتامد عىل االنتداب.
محدثنا كشف ايضا أن املرّبزين مل يحصلوا 
العايل  للتعليم  الخصوصية  الزيادة  عىل 
عليها  تحصلت  مثلام  العلمي  والبحث 
ان  رضورة  عىل  وشّدد  األسالك،  بقية 
تنهي الحكومة التفاوض مع االتحاد حول 
عدم  ألن  وقت  أقرب  يف  الزيادات  هذه 
حصولهم عىل زيادتهم املستحقة يقلقهم 
كام يقلق بقية زمالئهم من بقية األسالك.

مستحقات متأخرة عالقة
من جهة أخرى، أشار الحمدوين اىل وجود 
بني  املمىض  االتفاق  تطبيق  يف  صعوبات 
النص  الوضوح يف  والحكومة رغم  االتحاد 
وصل اىل درجة التدقيق، ومع ذلك وجدت 
إىل  بالنسبة  الشأن  هو  مثلام  الصعوبات 

الجامعيني يف املعهد الوطني للرتاث.
قال  النرش  عىل  التحفيز  منحة  وحول 

لقامئة  املعنيني  تقديم  لها ورغم  املنظم  األمر  إنه رغم صدور  الحمدوين 
الحاصل عىل  االتفاق  منشوراتهم لسنة 2018 منذ جويلية 2019 ورغم 
امليزانية  أن  مرة  كل  الجامعة  إعالم  ورغم   2019 نهاية  قبل  خالصها 
املخصصة لها موجودة فإن االساتذة املعنيني مل يحصلوا عىل مستحقاتهم 
الساعة، مؤكدا رضورة االرساع بتسوية هذا امللف وفتح املنصة  إىل حد 

لقبول منشورات 2019 يف أقرب وقت.
الجامعية  العودة  منحة  يخص  فيام  أما 
فقد تحصل الجامعيون عىل منحتي عودة 
يحصل  مل  حني  يف  و2019،   2018 للسنتني 
الفالحي  العايل  التعليم  من  االساتذة 
يف  والباحثني  البحث  مراكز  يف  العاملني 
مراكز البحث عليها إىل حد الساعة رغم ما 
قامت به مع وزارة الفالحة الصالح الخطأ 
لخالص  العايل  التعليم  وزارة  مع  واالتفاق 

الباحثني، حسب ترصيح الحمدوين:
مراكز  عىل  االنتخاب  تعميم  إىل  وبالنسبة 
أكرث  إبرام  رغم  أنه  الحمدوين  بني  البحث، 
من اتفاق مع وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي من أجل دمقرطة التسيري يف مراكز 
تركيبة  عن  تراجعت  الوزارة  فإن  البحث 
لإلدارة  الرتشح  مطالب  يف  النظر  لجنة 
يف  العلمي  للمجلس  أغلبية  من  العامة 
اللجنة إىل حضور شكيل له، كام أنه مل يقع 
اعتامد التمثيلية للمدرسني الباحثني حسب 

عددهم عىل غرار زمالئهم يف الجامعات.
وختم محدثنا ترصيحه بالتشديد عىل وجوب إنهاء ملّفي القانون األسايس 
والتعاونية ملا لهام من أهمية بالنسبة إىل الجامعيني، مؤكدا أن الجامعيني 
كام بقية األجراء سيخوضون النضاالت واالحتجاجات دفاعا عن حقوقهم 

املرشوعة.
* صربي الزغيدي

االخ عبد القادر الحمدوين

األخ عبد القادر الحمدوني عضو الجامعة العامة للتعليم العالي  لـ»الشعب«:

قبل الحديث عن التقشف يف 2021 على الحكومة 
االيفاء بالتزاماتها العالقة أوال

اتهمت الوزارة بالالمباالة والتسويف:

نقابة متفقدي التعليم الثانوي 
تطالب بالتفاوض وبحسم 

امللفات املستعجلة
الثانوي وزارة الرتبية  التعليم  اتهمت نقابة متفقدي 
للقطاع  املزمنة  امللفات  إزاء  والالمباالة  بالتسويف 
وعدم  الوعود  تحقيق  وعدم  منها،  البسيطة  وحتى 
ورغم  املتكررة  مطالبها  رغم  بالتعهدات  االلتزام 
الحجر  من  الثانية  املرحلة  وبلوغ  الوضع  تحسن 

املوجه.
يف  للنظر  عاجلة  جلسة  بعقد  النقابة  وطالبت 
املهنية  الرتقيات  ومنها  جدا  املستعجلة  امللفات 
من  املالية  واملستحقات  واالتية  والجارية  السابقة 
املواضيع  الجهوية القرتاح  واللجان  التنقل  مصاريف 

والتكوين التطبيقي.
الخاص  االتفاق  مرشوع  بحسم  النقابة  تطالب  كام 
عىل  مشّددة  التعيني،  ومنحة  االستثنائية  بالرتقية 
وجوب تأجري االعامل االستثنائية مبناسبة االمتحانات 
باقي  يف  للتفاوض  دقيقة  روزنامة  وضبط  الوطنية 

امللفات.
* صربي الزغيدي

ابراهيماألخ عامد بن 

إزاء ما يتعرضون له من هرسلة وظلم من قبل شركة »تاف«:

مع  يتضامنون  الجوية  املالحة  فنيو 
العاملني بمطاري املنستري والنفيضة   

عرّب مكتب النقابة االساسية لفنيي املالحة الجوية عن تضامنه 
الطريان  ديوان  ألبناء  النضالية  التحركات  لكل  املطلق  ودعمه 
مبوجب  »تاف«  رشكة  ذمة  عىل  املوضوعني  واملطارات  املدين 
لزمة استغالل مطاري املنستري والنفيضة  أمام ما يتعرضون له 
من هرسلة وتعّد عىل حقوقهم املرشوعة من قبل هذه الرشكة 
التي دأبت منذ إسنادها اللزمة عىل االنقالب عىل مكتسبات 
االعوان وانتهاك كل القوانني واالتفاقيات املمضاة رغم التنازالت 

التي قدمتها الدولة التونسية.
واإلدارة  اإلرشاف  سلطة  الجّوية  املالحة  فّنيي  نقابة  وطالبت 
األخالقية  مسؤولياتهام  بتحمل  املدين  الطريان  لديوان  العامة 
االعوان  مستحقات  جميع  برصف  املذكورة  الرشكة  وإلزام 
وتقعيل االجراءات القانونية ضدها لضامن تطبيق جميع بنود 

اللزمة مبا يحافظ عىل دميومة املطارين.
ودعت النقابة االساسية جميع العاملني املوضوعني عىل ذمة هذه الرشكة إىل الصمود ومواصلة النضال 

بكل الطرق املرشوعة واملتاحة اىل حني نيل حقوقهم.
* صربي الزغيدي

االخت كوثر الصحراوي
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الدولة لسنة 2021 أصدر رئيس الحكومة  يف إطار إعداد ميزانية 
املنشور عدد 16 املؤرخ بتاريخ 14 ماي 2020 وهو مبثابة املذكرة 
التوجيهية إلعداد امليزانية يوّضح إطارها العام ويحّدد أهدافها وقد 
قام يف هذا اإلطار األخ منعم عمرية األمني العام املساعد مسؤول 
قسم الوظيفة العمومية باالتحاد بتقديم قراءة ملختلف إجراءات 
من  ينتظر  الجميع  كان  حني  يف  أنه  أكد  إذ  الجائر  املنشور  هذا 
حكومة السيد اليأس الفخفاخ إجراءات تحفيزية لعموم موظفي 
الدولة عىل تفانيهم وتضحياتهم خالل فرتة الحجر الصحي الشامل 
عىل استمرارية املرافق والخدمات للمواطن وإنجاح خطّة التصّدي 

لوباء الكورونا.
بحقيقة  عالقة  يف  صادما  كان  املنشور  أن  عمرية  االخ  واعترب 
اختياراتها  وحقيقة  الحالية  للحكومة  الالشعبية  التوجهات 
لتوازناتها  السهلة  الحلول  عن  بالبحث  واالجتامعية  االقتصادية 
املالية يف جيوب املوظّفني والفئات الضعيفة وعىل حساب مقدرتهم 
الرشائية. ومزيد إثقال كاهل املواطن بصفة عامة واملوظّف بصفة 
خاصة بتحميله مسؤولية تبعات األزمة الوبائية دون غريهم. كام 
يكرّس هذا املنشور مزيدا من  لجم املبادرة يف الوظيفة العمومية 
باشرتاط استشارة رئاسة الحكومة ووزارة املالية قبل أخذ القرارات 
الطرف االجتامعي من جهة ويهّدد مبزيد  بالتفاوض مع  املتعلقة 
أخرى  جهة  من  العموميني  األعوان  مكاسب  عىل  االلتفاف  من 
إعداد  عند  التضييقية  اإلجراءات  من  لجملة  إقراره  نتيجة  وذلك 

مرشوع امليزانية.

العون  مكاسب  على  لاللتفاف  إجراءات 
العمومي

إىل  الدعوة  اإلجراءات  بني هذه  من  أنه  إىل  املساعد  العام  األمني  وأشار 
قياسية  مستويات  بلغت  أنها  الحكومة  تعترب  التي  األجور  كتلة  تقليص 
وبالتايل العمل عىل النزول بها تدريجيا إىل نسب »معقولة« مقارنة بالناتج 
النقد  لصندوق  الجديدة  القدمية  التوصيات  إىل  يحيلنا  ما  وهذا  املحيّل 
الداخيل  الناتج  من   % 12 اىل حدود  األجور  كتلة  يف  بالتخفيض  الدويل 
تسميته  تّم  ما  إطار  يف   ،2020 سنة  حدود  واىل  تدريجية  بصفة  الخام 
العمومية  والوظيفة  اإلدارة  مردودية  من  للرفع  الرضورية  باإلصالحات 
املنشور  أوىص  كام  النمّو  طريق  يف  العوائق  ضمن  مصّنفني  باعتبارهام 
االنتدابات  باب  غلق  بينها  من  الجائرة  اإلجراءات  من  عدد  باتخاذ 
بامللّحة  يصفها  التي  القطاعات  بعض  استثناء  مع   2021 لسنة  الجديدة 
بهدف  للتكوين  الجديدة  الربامج  إنجاز  وإرجاء  القصوى  األولوية  وذات 
االنتداب إىل سنة 2022 واالتجاه إىل عدم تعويض الشغورات ومن بينها 
املرتتبة عن اإلحالة عىل التقاعد واالكتفاء بتغطية تلك الشغورات بإعادة 

لها  اإلجراءات ستكون  أن هذه  ونعترب  األعوان  توزيع  وإعادة  التوظيف 
نتائج كارثية عىل سياسة التشغيل للدولة مام سيزيد من تفاقم البطالة 
كام أّن هذا املنشور مل يتعرّض أيضا مللف تسوية مشكلة عاّمل الحظائر 
السابقة ضمن جلسات خمسة زائد خمسة  طبقا لالتفاقات والتعهدات 
سيتّم  التي  النفقات  ضمن  بإدراجها  يُوِص  ومل  واالتحاد،  الحكومة  بني 
ترهق  أصبحت  التي  الهّش  التشغيل  أشكال  لبقية  الشأن  وكذا  اقرتاحها 
أيّة  يف  االجتامعي  الوضع  بانفجار  وتهّدد  العمل  عن  العاطل  الشباب 
لحظة. وقد كان من األجدر يف هذا الصدد تفعيل القانون عدد 54 لسنة 
2014 وخاّصة الفصل الثاين منه واألمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 

املتعلّق بإعادة التوظيف والذي بقي حربا عىل ورق.

الحوار  على  والتضييق  المفاوضات  تقييد 
االجتماعي

بتنصيص املنشور عىل عدم إمضاء أّي اتّفاق أو اتّخاذ أّي إجراء أو إمضاء 
الحكومة  رئاسة  إىل  العودة  دون  النقايب  الطرف  مع  جلسات  محارض 
اإلدارات يف  اإلدارات ورؤساء  تقييد ملختلف  املالية سيرتتّب عنه  ووزارة 
املفاوضات والحوار االجتامعي ويفرغ بالتايل آلية املفاوضة من جدواها 
ويعطّلها، نظرا إىل عدم قدرة املفاوض عىل اتّخاذ القرار مام سيفتح الباب 

خارج  والتحرّكات  االحتجاجات  أشكال  ملختلف  مرصاعيه  عىل 
األطر املتعارف عليها يف التفاوض الجاّد واملسؤول كام سيجعل 
من جلسات املفاوضات جلسات صورية بني الوزارات والنقابات 

ومركزتها بيد رئاسة الحكومة.
كام أن إرجاء ترقيات سنة 2020 إىل سنة 2021 وكذلك ترقيات 
يف  بيضاء  سنة  تسجيل  يعني  املوالية  السنة  إىل   2021 سنة 
الرتقيات ونسف كّل االتفاقات الحاصلة إىل حّد اآلن بني مختلف 
يُعّد  العاّمة مع األطراف اإلدارية وهو ما  النقابات والجامعات 
وااللتزامات  التعّهدات  من  وتنّصال  التفاوض  ملصداقية  رضبا 

السابقة بهذا الخصوص.
أن  دون  باألداء  فعليّا  وربطها  اإلنتاج  منحة  ترشيد  وبخصوص 
تتجاوز نسبة 80 يف املائة فإّن مثل هذا اإلجراء سيرضب عنرص 
التحفيز عىل البذل والعطاء، كام تجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل 
أّن نظام قيس األداء الحايل والتقييم ملردودية األعوان ال يتوفّر 

عىل املوضوعية واإلنصاف.
كام أن تنصيص املنشور عىل وجوب ترسيم نسبة 50 % فقط 
من االعتامدات املرسمة مبيزانية 2020 املتعلّقة مبنحة الساعات 
يعكس  إجراء  هو   .2021 لسنة  املقرتحة  امليزانية  يف  اإلضافية 
الرغبة يف االلتفاف عىل مكاسب األعوان يف الوظيفة العمومية 
والتي تّم التعبري عنها منذ األيّام األوىل لتشكيل الحكومة الحالية 
يف إطار التلميح لإلجراءات املوجعة والرضورية حتّى قبل جائحة 
»الكورونا« وال يشء مينع من سحب هذا اإلجراء عىل باقي املنح والتي 
تعّد مكّملة ألجر املوظف وكّل تقليص منها يعترب تعّديا عىل مرتّبه ومّسا 
من قدرته الرشائية علام أّن االلتجاء للتعويض بالراحة التعويضية ال ميكن 
تطبيقه يف جّل اإلدارات نظرا إىل النقص يف عدد األعوان إضافة إىل عدم 

التعويض املادي.
الوظيفة  زيادات  من  الثالث  القسط  عىل  املذكور  املنشور  ينّص  مل  كام 
أكتوبر  يف  بشأنها  املتّفق  الزيادات  أقساط  إلدراج  يتعرّض  ومل  العمومية 
مبصداقية  إخالل  وهو   2021 ميزانية  إعداد  عند   2019 وفيفري   2018
وهو  املمضاة  وباالتّفاقات  الحكومية  االلتزامات  من  وتنّصل  التفاوض 
أمر مرفوض من املوظفني الذين خاضوا من أجل ذلك نضاالت مريرة يف 
له  النقابية وستتصّدى  املركزية  به  تقبل  التاريخية وال  العاّمة  اإلرضابات 

لتكون صامم أمان للشعب.
وتساءل األخ منعم عمرية عن مدى إدراك الحكومة وواعيها بخطورة ما 
وإطاراتها  موظفيها  عىل  الحرب  إعالن  مبثابة  هو  الذي  املنشور  تضّمنه 
نحو  متوّجهة  أنّها  أم  للدولة،  وحصنا  األمامية  الصفوف  يف  كانوا  الذين 
الطبقة  وتجويع  تفقري  ملزيد  الدويل  النقد  صندوق  من  ممالة  خيارات 

املتوّسطة وإضعاف دور اإلدارة التونسية؟ 
* نرص الدين سايس

األخ منعم عميرة يقيّم المنشور عدد 16 للحكومة:

الطبقة  تفقري  من  سيزيد   16 عدد  املنشور   -
املتوسّطة ويضعف دور اإلدارة التونسية 

مفاوضات في المساحات التجارية الكبرى:

وجهات نظر متباينة حول منحة النقل
التأمت يوم الجمعة 15 ماي الجاري جلسة عمل مبقر اإلدارة العامة للمغازة العامة بني وفد من الجامعة العامة ووفد عن الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكربى، تّم 

خاللها التطرق إىل الوضع الذي يعيشه القطاع إثر جائحة كورونا واملجهودات والتضحيات التي قدمها األعوان خالل فرتة الحجر الصحي العام.
وأكدت املصادر أن الجلسة شهدت اختالفات يف وجهات النظر حول منحة النقل خالل فرتة الحجر الصحي املوجه، إذ متسك ممثلو الغرفة بأن النقل العمومي متوفر ومنحة 

النقل االستثنائية )10دينار( التي أسندت خالل فرتة الحجر الصحي العام قد انتهت أسباب إسنادها.
يف حني يرى الجانب النقايب أن النقل العمومي والخاص مل يستأنف نشاطه العادي وبالتايل فإن أسباب إسناد هذه املنحة االستثانية مازالت قامئة.

يُشار اىل أن األعوان يف فرتة الحجر الصحي املوجه من املفروض أن يتمتعوا مبنحة نقل استثنائية قدرها )3 دينار(.
* صربي الزغيدي

االخ صابر التبيني 
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* فاتن الوساليت     

هل استبدل اإلرهابيّون عمليّاتهم االرهابيّة الداعشيّة الرّامية 
إىل قطع الرؤوس والذبح بالحرائق؟

مهام كان الجواب، فإّن الواقع ال ميكن إنكاره وهو أّن اإلرهاب 
يتّخذ أوجها مختلفة ويتوارى خلف ألف قناع ويتسرّت كفاعليه 
صيف  يف  الجبال  حرائق  استحرضنا  وإذا  الستائر.  آالف  وراء 
2018 وحرائق املبيتات التي هزّت الرأي العام التونيس والتي 
جّدية  تحقيقات  أنّها  الحكومات  اّدعت  تحقيقات  فتح  رغم 
ورسميّة فإنّها مل تُفض إىل أّي نتائج ككّل التحقيقات السابقة 
والالحقة التي فُتحت يف قضايا االغتياالت السياسية أو الفساد 
أو النهب أو االعتداءات بالعنف )أحداث 9 أفريل 2012(. ثم 
جاء صيف 2019 ليبدأ موسم حرق محاصيل الحبوب يف كثري 
الدولة يف الكشف عن حقيقة ماحدث  الجهات وفشلت  من 
ومحاسبة املخّربني الذين يتدحرجون بأفعالهم التخريبية هذه 
الداخلية  نجحت  أن  بعد  واليوم  االرهابيّني...  مستنقع   اىل 
ووزارة الدفاع يف إحباط عمليات إرهابية عديدة كان رتّب لها 
الحرائق  إرهاب  كورونا... ها هو  انتشار  مع  تزامنا  الدواعش 
يطّل علينا من جديد )حرق جزء من سوق الحفصية، حريق 
معمل الورق الصحي بالنفيضة، حريق باملظيلة يستهدف آلة 
حرائق  وهي  بقفصة(  الفسفاط  لرشكة  تابعة  حديثا  مقتناة 
تبدو ذات طابع اجرامّي باألساس بل ارهايّب لرتهيب املواطن 

والدولة.
فهذه الحرائق ملتبسة وغامضة فيها الكثري من خرق القانون 
لبّث  بل  وتكريسه  الخري  نرش  إىل  تهدف  وال  الرشعية  وخرق 
الرعب يف األنفس ويف قلوب الناس وزعزعة ثقتهم وشعورهم 
املواطنني  بأمان  يعبث  تخريبّي  وسلوك  فعل  إنّها  باألمان. 
ومبمتلكاتهم الخاصة ويرّج ثقتهم بدولتهم ومدى قدرتها عىل 

حفظ ممتلكاتهم التي يحميها الدستور.
هل يحدث هذا كله باسم الثورة والحرية؟

إّن الثورة مهام بلغت قداستها ال ميكن أن تُشّكل درعا واقيا 
أن  هي  الثورة  بل  والالعقاب.  واإلرهاب  والفوىض  للتسيّب 
أبهي  العدالة يف  تنرش  والجامعات وأن  األفراد  تحمي حقوق 
يشء  كّل  بأّن  يشعر  املواطن  تجعل  وأن  ومالمحها  صورها 
تحته ال يهتّز وأن كل طموحاته الثورية مل تسقط وأن تحقيق 
فتناثر  بالواقع  العدالة واألمان واالستقرار ليس حلام اصطدم 
تدحرج  أمال  ليس  اإلرهابيني  وأن محاسبة هؤالء  قطعة  ألف 
من أعىل قمة الثورة ولفظ أنفاسه األخرية.... بالتايل فاملواطن 
مع  تتسامح  وال  أخطأ  ملن  تغفر  ال  جّدية  بتحقيقات  يطالب 

املارقني.
إّن فشل الحكومات يف محاسبة مقرتيف هذه الجرائم )جرائم 
الحرائق( جعلنا ال ننجو من حريق هائل كبري نشب يف جوف 
عن  تبحث  التي  األسئلة  من  هائل  حريق  ووجداننا،  عقولنا 

أجوبة:
كيف تفشل الدولة يف اإليقاع بهؤالء املخّربني االرهابيّني؟

املهتّز  الوطن  الحرائق لهذا  بالتقاط صور  ملاذا يكتفي االعالم 
منذ عرش سنوات وال يركض خلف الحقيقة ليقدمها للناس؟

كاملة  سلطته  ميارس  ال  إذا  ملاذا  رابعة؟  سلطة  اإلعالم  أليس 

ويكشف عمليات الفساد واإلرهاب ويفضح مرتكبيها؟
ثم هل عجز القضاء عن اإلطاحة بهؤالء املجرمني؟

الثورة  انترصوا عىل  مقاولون  هناك  كان  إذا  القضاء  دور  أين 
والحرية والحقيقة واألمان وباعوا الوطن وقبضوا الثمن؟

فتح  يف  ما  أخطر  بأن  القول  إىل  تدفعني  األسئلة  هذه  كل 
التحقيقات وايهام الجامهري بأن هناك أبحاثا وسعيا إىل انارة 
تُعّمر طويال...انّها  أنها تحقيقات بال مستقبل وال  العام  الرأي 
ما عىل سطح  نوع  قضية جديدة من  تطفو  أن  متوت مبجرد 
إذ  النسيان واإلهامل  انّها تحقيقات مآلها  الناس...  اهتاممات 
نشعر أنّنا نسبح يف الفراغ، يف الاليشء، يف الالمعنى، وأنّنا نُسند 
محاصيل  حرق  عىل  يجرؤ  فمن  هواء.  من  حائط  اىل  عقولنا 
صناعة  يف  بارع  هو  فعلته،  من  وينجو  وهناك  هنا  الحبوب 
يف  مبدع  هو  الواليات  كل  يف  الجبال  يحرق  ومن  اإلرهاب... 
اإلرهاب مامرستيّا غري آبه بإمكانية املحاسبة أو العقاب وهو 
القلق واالنزعاج والحرية وكذلك الخجل... نعم  أمر يدعو إىل 
يف  الرغبة  أو  القدرة  متلك  ال  دولة  إىل  االنتامء  من  نخجل 
محاسبة مرتكبي الحرائق عىل امتداد ثالث سنوات متتاليات... 
نخجل من أّن أحدهم لديه القدرة عىل إيذاء اآلخرين دون أن 
يحاسب. فهل هذه دولة  مدنية تحمي الحقوق والحريات أم 

غابة يستحوذ فيها األقٌوى عىل رقبة األضعف؟

هل يُرتكب كل هذا باسم الثورة؟
فرحا  اهتز  الذي  لقلبي  أعتذر  أن  فعيّل  كذلك  األمر  كان  إذا 
األحرار  من  كثري  مثل  واعتقدت  عيل  بن  نظام  سقوط  عند 
نظام  ظل  يف  سابقا  وطني  أصابت  التي  التشّوهات  تلك  أن 
البدور  بدر  هي  ثورتنا  وأّن  تستمر  لن  نوفمربي  استبدادي 
جديدة  خارطة  سرتسم  أنها  نعتقد  الشموس...وكّنا  وشمس 
كل  لكن  واقتصادية  واجتامعية  وثقافية  سياسية  للوطن 
اليوم  مجتمعنا  أن  إذ  األلوان  كل  وتداخلت  متزقت  الخرائط 
خليط من اليمينّي واليساري.... املاركيس والرأساميل... العلامين 
العميل...  والخائن  والوطني  واالنفصايل  والوحدوي  واألصويّل 
وأمام  الوطن....  مصلحة  حول  متفقني  وغري  متجانسني  غري 
تعرف  أن  للثورة  ميكن  ال  املرعبة  الفسيفسائية  اللوحة  هذه 
مكان رأسها من موقع قدميها. أو أن تدرك أهدافها أو مبادئها 
الواقع تصبح ثورتنا نوعا من  التي ُخلقت ألجلها. وأمام هذا 
والفرح  واألمان  الدميقراطية  وتصبح  مثقوبة  قربة  يف  النفخ 
مشيا عىل زجاج مكسور...فهذه الحرائق إذا أضيفت اىل سجّل 
األحداث املرعبة التي جّدت بعد 2011 كاالغتياالت السياسية 
والعمليات اإلرهابية املفزعة التي استهدفت عسكريني وأمنيني 
التي  الزهو الوطني وتجعل ثورتنا  ومدنيني تكرس كل عوامل 
طاملا افتخرنا بفرادتها وخصوصيّتها ال تساوي مليام واحدا ألنها 
ثورة تُقايضنا باألمان ونحن نخىش من مقايضة الحرية باألمان 
الذي يذكّرنا بقول الفيلسوف إذ قال يف إطار تعزيزه لحججه 
االضطراب  حاالت  أقىص  يف  املجتمع  »كان  للحرية:  الداعمة 
عرضة  وممتلكاته  الشخص  حياة  وكانت  االستقرار  وعدم 
آلالف األخطار اال أنها كانت دويالت حرّة. ومل تكن عموما ال 
مضطهدة مستبد بها وال عرضة لسلب ممنهج من حكوماتها 
ومّكنتها طاقاتها الفردية التي كانت تحشدها وفقا لتقاليدها 

ضد األعداء اآلخرين من النجاح يف مقاومتهم ومن هنا اتسمت 
عاملتهم باالنتاجية العالية وبقدر ما ظلت حرّة بقدر ما ازداد 
عدد أثريائها وعىل النقيض من ذلك وفّر استبداد اإلمرباطورية 
الرومانية لرعاياها األمان إال أنهم عاشوا مطحونني تحت رحى 

جشعها فوهنوا وافتقروا حتى غدوا فريسة سهلة«.
كل هذه الحرائق مل تحدث مصادفة تسعى اىل جعل الوطن 
يعيش  الذي  االنسان  ومآزق  أزماته  تُعّمق  وأن  كرامة  دومنا 
فيه... وأن تجعله يتعّود عىل الهوان. هُهنا يُطرح سؤال جوهري 

وعميق وحارق: ماذا من االنسان يبقى حني يعتاد الهوان؟
من ينقذ وطني من ألسنة النريان واللهب التي تلتهم يف كل 

مرة جزءا منه وتقضم أطرافه كالفرئان؟
تتعاىل  الشعبوينّي  ساستنا  أصوات  كانت  إذا  وطني  ينقذ  من 
أغلبهم  ألّن  وبهتانا  وكذبا  نفاقا  اإلعالمية  املنابر  يف  وتُرفع 
سامرسة يف هذا الوطن وأرباب مصالح وطالّب كرايس ومناصب 

ال أكرث؟

من يُنهي املهزلة؟
هذا  من  يحمينا  من  جميعا،  لنا  ألطفالنا،  األمان  مينح  من 

اإلرهاب الدامي؟
عىل  البلدان  »تعيش  بقولها:  الرائدة  اليابانية  التجربة  ترُّصح 
ثروات تحت أقدامها بينام نحن نعيش عىل ثروات فوق أكتافنا 

تزيد بقدر ما نأخذ منها«.
وهو ما يعني حاجتنا اىل تنمية الرثوة البرشية يف بالدنا وبذل 
التفكري  منط  لتغيري  البرشي  رأساملها  بناء  يف  الجهود  أقىص 
ورفع درجة الوعي بأهمية الوطن وقيمة الحفاظ عىل مكاسبه 
مهام كانت هذه املكاسب: جباال أم بحارا أم منشآت عمومية 
مدنية  قانونية  مكاسب  أم  شخصية  وممتلكات  مكاسب  أم 
إدارية.... وذلك لتجّنب التشويه الذي أصاب شخصية املجتمع 
العاجز عن حّل مشكالته االقتصادية واالجتامعية والسياسية 
جديدة  مشاكل  أمام  الوقت  نفس  يف  نفسه  يجد  والذي 
كاالرهاب مبختلف تلويناته الذي أفرزته ظروف وطنية وعامليّة 

تُبنى عىل أهداف فيها تطرف وتعّصب.
إذا، عىل ضوء ماسبق، ينبغي التفكري يف تحقيق تنمية برشية 
ومحاسبة املخّربني وإرهابيّي الحرائق بنفس مستوى محاسبة 
بقية اإلرهابيني لعلّنا نقلّص من مساحة ويالت الخوف والفزع 
عدم  ألن  القضاء  استقالل  أهمية  ننىس  أن  دون  والتخلف 
استقالله هو أكرب عائق يهّدد النسق الثورّي التقّدمي التغيريّي 
منوذج  بناء  اىل صعوبة  غيابه  يؤدي  والذي  اليه  نطمح  الذي 
وضعية  يف  مواطنني  اىل  يحّولنا  ماّم  حّر  دميقراطي  مجتمع 
عنارص  تظافر  عىل  نؤكد  وهنا  الفاعل.  وضعية  بدل  انفعال 
عديدة متداخلة فيام بينها: بدءا باإلرادة السياسية ثم استقالل 

القضاء ثم املحاسبة.
وهذه العنارص املتداخلة وحدها تحدث تغيريا وتحوال إيجابيا 
القانون وتعلمهم أن  املارقني باحرتام  اليومية وتُلزم  يف حياتنا 
تبدأ  الحرية تقف عندما  الحرية املطلقة ألن  الثورة ال تعني 
القانون  حّددها  ضوابط  تحرتم  أن  يجب  وهي  أخرى  حرية 
ومبادئ  العامة  واملصلحة  العامة  والصحة  الحمدية  كاألخالق 

الجمهورية وحقوق االنسان.

إرهاب الحرائق
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بيان الهيئة 
اإلدارية الجهوية 

االستثنائية 
الجهوي  لالتحاد  الجهوية  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  نحن 
للشغل بصفاقس املجتمعني استثنائيا يوم الجمعة 15 ماي 
2020 بدار االتحاد برئاسة األخ بوعيل املباريك األمني العام 
املساعد املسؤول عن الشؤون اإلدارية واملالية وبعد تدارسنا 

ملا آلت اليه األوضاع االجتامعية بقطاع الصحة بصفاقس:
التونيس  العام  االتحاد  اىل  باالنتامء  اعتزازنا  نجّدد   -  
للذود عنها بكل  النضال والصمود استعدادنا  للشغل قلعة 

الوسائل النضالية املرشوعة.
- نعرّب عن مساندتنا املطلقة لإلخوة املعتقلني »مربوك 
مسار  أن  ونعترب  بالخري«  وأرشف  القريوي،  سامي  شطورو، 
القضية قد أخذ منحى سياسيا عرب الضغط الذي مورس عىل 
الكرامة«  »ائتالف  رأسها  عىل  نيابية  كتل  قبل  من  القضاء 

سليل الروابط اإلجرامية املعادية لالتحاد والوطن.
- نحيّي الروح الوطنية العالية التي تحىّل بها النقابيون 
مع  تعاطيهم  يف  بالجهة  النقابيني  وعموم  الصحة  قطاع  يف 
الهياكل  وتدعو جميع  العام  الوبايئ  للوضع  مراعاة  القضية 
وحرش  تدخلهم  عند  الجهة  نواب  بعض  ملقاطعة  النقابية 

أنفسهم يف النزاعات الشغليّة.
القطاعية  اإلرضابات  من  سلسلة  يف  الدخول  نقرر   -
صفاقس  بجهة  الصحة  أعوان  لتحركات  دعام  التضامنية 
الكيدية  التهم  وحفظ  ظلام  املوقوفني  اإلخوة  مع  وتضامنا 

ضدهم.
املظلمة  ورفع  إلنصافهم  ونزاهته  القضاء  عىل  ونعّول 
عنهم كام نفوض للمكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل 
بصفاقس لتحديد تواريخ للتحركات االحتجاجية والتضامنية.

الزيتونة يوم االثنني املايض  العامة لبنك  التأمت جلسة عمل بني االدارة 
تواصلت اىل ساعة متأخرة من الليل وحرضها وفد نقايب تركب من اعضاء 
العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الغريب  نعامن  واالخوين  االساسية  النقابة 
يف  ونظرت  الجامعة،  عضو  الجزيري  واحمد  املالية  واملؤسسات  للبنوك 
التوتر االخري يف املناخ االجتامعي باملؤسسة بسبب تعنت االدارة العامة 

وعدم تعاطيها االيجايب مع عدد من امللفات العالقة.
وقد تّم االتفاق عىل تطبيق منشور البنك املركزي القايض بتأجيل سداد 
القروض الذي متتع به كافة االفراد املعنيني من الشعب التونيس بعد أن 
تّم استثناء موظفي املؤسسة يف وقت سابق بتربيرات غري مفهومة وبعد 
ان عمدت االدارة العامة اىل الهرسلة والضغط عىل املوظفني  متجاهلة ان 
جميع املؤسسات مهام كانت جنسيتها املنتصبة بالبالد تخضع اىل القوانني 

التونسية.
ويف ترصيح لجريدة »الشعب« قال االخ الياس براهم الكاتب العام للنقابة 
الوقت  هذا  يف  ايجايب  االدارة  مع  االتفاق  إن  البنك  ملوظفي  االساسية 
العامة  الجامعة  اعضاء  مجهود  ومثّن  املوظفون،  يعيشه  الذي  الدقيق 
امللفات  باقي  انه سيتم مناقشة يف  اىل  التفاوض، مشريا  يف حسم عملية 

العالقة يف وقت الحق اىل حني انتهاء الحجر الصحي.  
وكنا نرشنا يف مقال سابق ان النقابة االساسية للمؤسسة عرّبت عن رفضها 

احتساب الحجر الصحي من العطل 
السنوية خالصة االجر الذي يخالف 

قرار الحكومة.
مشرتكا  بيانا  النقابة  اصدرت  كام 
للجامعة  التنفيذي  املكتب  مع 
الجامعي  والفرع  للبنوك  العامة 
اىل  العامة  االدارة  فيه  بتونس دعوا 
التخيل عن املامرسات التي متّس من 

استقرار املؤسسة ومن سمعتها.
حّل  انتظار  يف  إيجايب  أويل  اتفاق 
يكون  أن  نتمنى  العطل،  مشكل 
االدارة  ِقبَِل  من  نية  حسن  بادرة 
تشاركية  عالقة  لتأسيس  العامة 
بينها وبني الطرف النقايب تقوم عىل 
املهنية واالجتامعية  الحقوق  ضامن 

املفاوضة  ومصداقية  االجتامعي  الحوار  أدبيات  احرتام  وعىل  للموظفني 
الجامعية بهدف الحفاظ عىل دميومة املؤسسة وازدهارها، يف وقت تعيش 
فيه بعض املشاكل عىل مستوى هيئتها الرشعية التي رفض بعض أعضائها 

يف وقت سابق إصدار فتوى تُبيح زيادة الفائدة الناتجة عن تأخري سداد 
القروض بسبب جائحة فريوس كوفيد 19 املستجد األمر الذي أحدث بلبلة 

يف أوساط الحرفاء واملتعاملني مع البنك.
* صربي الزغيدي

االخ صالح املاجرياالخ الياس براهم االخ نعامن الغريب

حّل مشكل قروض الموظفين إثر الغضب المتنامي في بنك الزيتونة:

هل ستتحلى اإلدارة العامة بالجدية يف التعاطي مع باقي 
املطالب العالقة ومحرتمة ملصداقية املفاوضة الجماعية؟

جلسة مع وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية

جلسة تعارف وبسط ألهم املطالب القطاعية  

يف إطار جلسات التعارف مع وزارات اإلرشاف كان وفٌد نقايبٌّ من الجامعة العامة ألعوان العدلية وأمالك الدولة والشؤون العقارية بإرشاف األخ منعم عمرية األمني 
العام املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية قد التقى مبقر وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية وزير أمالك الدولة ورئيس ديوانه وعددا من املديرين.

وقد استهّل الوزير الجلسة بالتعبري عن استعداد الوزارة الستعراض اإلشكاليات وتداول مختلف املطالب املطروحة يف الئحة املؤمتر مؤكدا عىل أهمية التشاركية 
والعمل املشرتك ومن جهته أكد األخ منعم عمرية الدور املهّم الذي يلعبه موظفو الدولة خاصة يف الظرف الحايل والتضحيات الكبرية التي قدموها يف تلبية نداء 
الواجب خالل فرتة تفيش جائحة »الكورونا«. وقد تّم االتفاق يف هذا الصدد عىل أن يتّم الحقا عقد جلسات بني الوزارة من جهة والجامعة العامة ونقابات القطاع 
من جهة أخرى وذلك للنظر يف املطالب املهنية يف الئحة املؤمتر وبلورة روزنامة للتفاوض بشأنها وتلبيتها وقد كان هذا اللقاء أيضا فرصة للنظر يف األوضاع املهنية 
ألعوان امللكية العقارية ومطالبهم العالقة ويف مقدمتها القانون األسايس ورضورة الترسيع بإصداره إذ أكد الرئيس املدير العام يف هذا الصدد أن مرشوع القانون 
سيعرض قريبا عىل أنظار مجلس اإلدارة وأكد الطرفان يف خامتة اللقاء عىل استعدادهام املشرتك من أجل العمل البناء واملشرتك عىل أرضية ناجعة وفاعلة يف إطار 

حوار اجتامعي يضمن مصالح القطاع ويطور من خدماته.
* نرص الدين سايس
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* إعداد: سلمى الجاليص      

باملجال اإلعالمي  التونسيات والتونسيون وخاصة املشتغلون  انشغل 

عن  بالحديث  الجاري  ماي   7 يوم  منذ  له  واملتابعون  به  واملهتمون 

الكثري  وتابع  البرصي،  السمعي  اإلعالمي  املشهد  يف  التعديل  أهميّة 

منهم بعض النقاشات الدائرة حول صالحيات الهيئة املستقلّة لالتصال 

السمعي البرصي »الهايكا« بعد أن تّم تجاوز آجال إرساء هيئة االتصال 

السمعي البرصي، وقد أثري هذا النقاش التقني السيايس بعد املبادرة 

إىل  الكرامة«  بـ»ائتالف  يُسّمى  ما  كتلة  بها  تقّدمت  التي  الترشيعيّة 

مكتب مجلس النّواب وحصولها بالتصويت عىل استعجال النظر من 

لقطاع  املنظم   116 املرسوم  يف  فصلني  لتعديل  العامة  الجلسة  قبل 

بتحوير  أّوال  التعديل  مقرتحات  وتتعلّق  البرصي،  السمعي  اإلعالم 

طريقة تشكيل الهيئة املرشفة عىل التعديل وحرص انتخاب أعضائها يف 

مجلس النّواب باألغلبية املطلقة، وثانيا باستبدال طريقة منح إجازات 

إىل  أقرب  هو  بترصيح  تلفزية  أو  إذاعية  قنوات  واستغالل  إحداث 

اإلعالم البديئ منه إىل الرتخيص. 

وقد أثار توقيت هذه املبادرة الترشيعيّة والجهة املقرتحة لها أكرث من 

القانون عدد 97  النّواب مل ينظر يف مرشوع  سؤال، ذلك أن مجلس 

الذي تقدمت به الحكومة يف الغرض منذ سنة 2017  ولكن مكتب 

املجلس الحايل استعجل النظر يف مقرتحات التعديل األخرية بعد أن 

خرجت للعلن نيّة الحكومة ممثلة يف وزارة اإلصالح اإلداري يف تطبيق 

الزيتونة  املارقة كقناة نسمة وقناة  القنوات واإلذاعات  القانون عىل 

بالتبعيّة إىل كتل وازنة برملانيّا، هي كتلة حزب قلب  تنتميان  اللتني 

تونس قناة )نسمة( وكتلة حركة النهضة قناة )الزيتونة(، إضافة إىل 

أثار  الذي  األمر  الجزيري،  سعيد  الربملان  يف  للنائب  الرحمة  إذاعة 

حفيظة العاملني بالوكالة فتم التحرّك الرسيع لاللتفاف عىل القانون 

من داخل محراب القانون )املجلس الترشيعي(.

وقد أصدرت »الهايكا« بيانا رافضا لهذه املبادرة التي تخالف مرّبرات 

تنّص عىل:  الثامنة من فصله 14 والتي  الفقرة  الدستور  يف  تقدميها 

البرصي ملهاّمها ايل حني  الهيئة املستقلّة لالتصال السمعي  »مواصلة 

انتخاب هيئة االتصال السمعي البرصي«. األمر الذي ينسف دعاوى 

عدم قانونيّة الهيئة الحالية، فالخطأ ليس خطأ الهايكا بقدر ما هو خطأ 

القامئني عىل تسيري الشأن العام من رئاسة وحكومة وبرملان. النقابة 

العاّمة لإلعالم والنقابة الوطنية للصحافيني أصدرتا ايضا مواقف رافضة 

لهذه املبادرة الخّدج واملترسعة والتي ال تتّسم حتى بالحّد األدىن من 

التخّفي مقابل فجاجة صارخة خدمة للوبيات مرتبّصة بحريّة اإلعالم 

راغبة يف تطويعه واستعادة مشهد إعالمي ميّت مثل الذي كان زمن 

نظام 7 نوفمرب. وكذلك فعلت الجمعيات املشكلة للتنسيقيّة الوطنيّة 

)الجمعية  املبادرة  لهذه  رفض  بيانات  بإصدار  والحريات  للحقوق 

التونسية للنساء الدميقراطيات، الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان...(.

أهمية  حول  العاّم  النقاش  فتح  يف  الشعب  جريدة  من  ومساهمة 

ودعم  والتعبري  التفكري  حامية  وآليات  املتلّقي  وانتظارات  التعديل 

اإلعالم العمومي وضامن التنّوع يف املشهد اإلعالمي السمعي البرصي، 

شارك معنا يف هذا امللف خرباء وأساتذة يف مجال االعالم إضافة اىل 

رأي الصحافيني والصحافيات ورأي الهايكا، يف انتظار استكامل النقاش 

وتبادل وجهات النظر يف حلقات ومنابر أخرى.

األستاذ ماهر عبد الرحمان الخبير 
في مجال السمعي البصري:

بنظام  واإلذاعات  القنوات  فتح 
واألمر  هُراء،  »الباتيندة« 
دقيقة  قوانين  إلى  يحتاج 

وهيئة مستقلة

تهدُف  الكرامة  حزب  مبادرة  أن  واضح 

بهدف  التعديلية  القوانني  تجاوز  إىل 

إنشاء قنوات دون إجازات بث، وتكريس 

كل  يف  إجازة.  لها  ليست  التي  القنوات 

أكرب  فيها  مبا  استثناء  ودون  العامل،  دول 

الدميقراطيات، ال ميكن بعث قناة إذاعية 

أو تلفزيّة دون  الحصول عىل إجازة بث 

ألسباب عدة:

أولها أن البث يتطلّب تخصيص ترّددات 

الوطنية  )الوكالة  مختصة  هيئة  تنظمها 

يصبح  ال  حتى  تونس(،  يف  للرتّددات 

البث فوضويّا ومتداخال. ثّم إن الرتّددات 

العاملية  املنظمة  وتُحددها  نسبيا  قليلة 

حتى  دولة  كّل  إىل  بالنسبة  لالتّصاالت 

املناطق  تتداخل بني دولة وأخرى يف  ال 

البث  يتداخل  ال  وحتى  الحدودية، 

الخاصة  الرتّددات  والتلفزي مع  اإلذاعي 

البحرية  املدين/  )الطريان  بالخدمات 

األخرى  العسكرية/  الرتددات  التجارية/ 

الخاصة باالمن/ خدمات اإلنقاذ، إلخ(.

لذا فإن عدد اإلذاعات أو التلفزات التي 

يبقى محدودا عىل مستوى  أرضيا  تبّث 

تقوم  أن  وجب  لهذا  محيّل  أو  وطني 

هيئة مستقلّة )حتى ال تكون فيها محاباة سياسية أو غريها من قبل 

الحكومة( ملنح تراخيص البّث بالتنسيق مع وكالة الرتددات حسب ما 

يتوفّر يف مخطّط البّث.

ويدخل  حياتهم،  يف  الّناس  عىل  يؤثّر  والبرصي  السمعي  البّث  إّن 

أن  يجب  لذا  العام،  الرأي  يصنع  أن  وميكُن  استئذان  دون  البيوت 

تخضع املضامني ألخالقيات املهنة ويجب أن تراقبها الهيئات التعديليّة. 

التأكد من مصادر متويل  التعديلية هو  للهيئات  والدور املهّم اآلخر 

القنوات حتى ال تكون وراءها أطراف سياسية تسعى إىل التأثري عىل 

خيارات املواطنني مبا يتناىف مع مبدإ العدالة يف الحظوظ، أو أطراف/ 

أجنبية لتتدخل يف شوؤن البالد، أو أطراف قد تكون خطرية )تطرّف 

أو تبييض أموال أو جرائم...(.

اإلعالم  يف  قنوات  فتح  الوجوه  من  وجه  بأي  ميكُن  ال  السبب  لهذا 

السمعي والبرصي بنظام »الباتيندة«. هذا ُهراء.

وبالنسبة إىل تعديل املرسوم 116 إلدخال تغيريات عىل عمل الهايكا 

إنشاء  هو  منتظر  هو  ما  ألن  بتاتا،  له  معنى  ال  فإنه  السبب،  لهذا 

»هيئة االتصال السمعي والبرصي« التي نّص عليها الدستور يف فصله 

127 لتعويض الهيئة الحالية. فالهايكا ال تزاُل تعمل يف إطار األحكام 

االنتقالية إىل حد تشكيل الهيئة الجديدة، وهذا يتطلّب قانونا جديدا 

لحرية االتصال السمعي والبرصي يعّوض املرسوم 116. وهذا ما  عىل 

مجلس الشعب أن يجتهد فيه ويدفع الحكومة عىل إنجاز املرشوع 

الجديد لتبّنيه ألن األمر تأخر جدا وال طائل من املهاترات.

الصّحافي لسعد بن عاشور: 
هذه المبادرة ستجعل من المادة اإلعالمية المقدمة 
بالتوظيف  وملغّمة  مسمومة  مادة  للجمهور 
البعد عن معايير االستقاللية  السياسي وبعيدة كل 

والموضوعية..
مرشوع ائتالف الكرامة املقرتح فيام يخص الهيئة التعديلية للسمعي 

الوظيفة  وزير  خالل  من  الحكومة  إعالن  بعد  مبارشة  يأيت  البرصي 

العمومية محمد عبّو عن نيتها متابعة املؤسسات اإلعالمية الخارجة 

الزيتونة  وقناة  القروي  نبيل  لصاحبها  نسمة  قناة  أي  القانون  عن 

حوار حول المبادرة التشريعيّة لقانون السمعي البصري:

خرباء وصِحافيون ومختصّون يف القانون يتحدّثون

عمر الوساليت لسعد بن عاشور

الصادق الحامميماهر عبد الرحامن
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بيان مساندة لإلعالميين 

تضامنا مع الصحافيني 
والعاملني يف املؤسسات 

اإلعالمية يف تونس
 Uni للشبكات  الدويل  االتحاد  يتابع 
يف  الخطري  الوضع  كثب  عن   Global
بشكل  ويالحظ  تونس  يف  اإلعالم  قطاع 

خاص ما ييل:
بالفعل  صعب  وضع  يف  القطاع  أن   -
وزادته النتائج الضارة لوباء كورونا تأزما،

بعديد  متّر  املكتوبة  الصحافة  أن   -
املبيعات،  ضعف  بسبب  الصعوبات 
قيمة  وانخفاض  الورق  تكلفة  وارتفاع 
تقلبات  أعباء  زادتها  اإلعالنات،  سوق 
والتي  تعقيدا  السلبية  وتأثرياته  الوباء 
ترجمت إىل موجة من الطرد التعسفي، 
يف  املايل  والعجز  األجور  وتعليق 
مارس   22 منذ  منعت  التي  املؤسسات 

أموالها  بعدم متكنها من جمع  زادت خسائرها  والتي  توزيع صحفها  من 
وفواتري مبيعاتها،

الربملان يف  تباطَُؤ  أن  منذ  األرباح  يف  نقص شديد  من  يعاين  القطاع  أن   -
اعتامد مرشوع قانون إلنشاء وكالة مسؤولة عن إدارة اإلعالنات واالشرتاكات 

العامة وتوزيعها بشكل عادل بني الرشكات الصحفية،
- أن الرشكات املصادرة تعاين من صعوبات أكرب بسبب عدم وجود سياسة 
ثابتة للدولة مقرتنة بسوء اإلدارة وتدهور ظروف عمل العامل وحرمانهم 

من حقوقهم االجتامعية واملهنية،
- الغياب التام لرؤية حكومية خاصة برشكات اإلعالم اململوكة للدولة.

يتقاضونها مام  التي  األجور  للصحافيني واإلعالميني وتدين  الهش  الوضع   -
يقوض حرية التعبري.

ورغم هذا الوضع وعىل ضوء جائحة كوفيد 19، أعلنت الحكومة عن تدابري 
للتخفيف من آثاره عىل وسائل اإلعالم. ولكن عند تحليل هذه اإلجراءات 
عن كثب، تبدو هذه اإلجراءات يف صالح أرباب العمل أكرث من العامل، 

خاصة أنها اتخذت دون استشارة مسبقة مع الرشكاء االجتامعيني.
لإلعالم  العامة  الجامعة  أعلنت  املتفاقم،  الوضع  هذا  عىل  واحتجاجا 
للصحافيني  الوطنية  والنقابة  للشبكات  الدويل  االتحاد  صلب  املنحرطة 
التعبئة  عن  للصحافيني  الدويل  االتحاد  إىل  املنتسبة   )SNJT( التونسيني 

العامة مبا يف ذلك تنظيم اعتصامات وإرضابات.
،UNI MEI و UNI AFRICA وإزاء هذا الوضع الخطري فإن

يف  والعاملني  الصحافيني  مع  وتضامنها  املرشوط  غري  دعمها  عن  تعرب   .1
وسائل اإلعالم،

-2 تحيّي بقوة نضاالت الصحافيني واإلعالميني بقيادة هياكلهم النقابية من 
أجل حرية الصحافة والدفاع عن حقوقهم االقتصادية واالجتامعية.

والتفاوض  القطاع  تجاه  التزاماتها  احرتام  إىل  التونسية  الحكومة  تدعو   .3
والصحافيني  العامل  ممثيل  مع  للقطاع  تقدميها  سيتّم  التي  الحلول  حول 
واحرتام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن حرية العمل النقايب 
وحامية الحق النقايب واالتفاقية رقم 97 بشأن الحق يف التنظيم واملفاوضة 

الجامعية.
* كايث جاكوبز السكرتري اإلقليمي

رئاسة مكتب مجلس  أّن  النهضة، حتى  املحسوبة عىل حركة 

النواب رسّعت يف قبول املقرتح وكأنّه مرشوع عاجل ملكافحة 

جائحة الكورونا.. ونالحظ أن املقرتح يدعو إىل بعث القنوات 

التلفزية دون الحصول عىل رخصة من الهيئة التعديلية.. كل 

هذه املعطيات تحيلنا عىل أّن هذا املرشوع يأيت أوال لحامية 

فضاًء  اإلعالم  لجعل  وثانيا  القانونية  غري  اإلعالمية  املؤسسات 

الخطر  وبالتايل  واألحزاب..  السياسة  لوبيات  وصاية  تحت 

يتمثل يف أّن هذا املرشوع سيجعل من املادة اإلعالمية املقدمة 

للجمهور مادة مسمومة بالتوظيف السيايس وبعيدة كل البعد 

حرية  يهدد  ما  وهو  واملوضوعية..  االستقاللية  معايري  عن 

الصحافة والتعبري يف العمق.

الهيئة  رئيس  نائب  الوسالتي  عمر  القاضي 
المستقلة لإلعالم السمعي البصري: 

تطويع المشهد السمعي البصري هو انتهاك 
لحقّ المواطن في النفاذ لوسائل االعالم  

لنئ كان من حق أي ائتالف أو حزب او كتلة برملانية تقديم 

او  الدولة  شؤون  من  شأن  بإدارة  تتعلق  ترشيعية  مبادرة 

او  الحزب  او  النيابة  الكتلة  بها  تهتم  التي  املعينة  املجاالت 

التي قدمها كتلة  الترشيعية  املبادرة  املتأّمل يف  االئتالف، فإن 

استعجال  طلب  مع   2020 ماي   04 بتاريخ  الكرامة  ائتالف 

الشعب  نواب  مجلس  مكتب  عليه  صادق  والذي  النظر 

يف  للشك  مجاال  يدع  ال  ومبا  بجالء  يالحظ  معروف،  بتحالف 

أن املؤسسة الترشيعية تحولت اىل ميدان للمزايدة الترشيعية 

واملبارزة باستعامل أدوات السلطة الترشيعية لتصفية حسابات 

خاصة او لخدمة مصالح معينة وهي ال تخفى عىل أحد من 

املتابعني لقطاع االتصال السمعي البرصي يف تونس وما يعيشه 

القانون  عن  الخروج  بتواصل  تسمح  –خالقة–  فوىض  من 

السياسية  لألحزاب  التابعة  القنوات  لعديد  البث  واستمرار 

دون الحصول عىل إجازة قانونية من الهيئة بعد استنفاد كل 

الوسائل القانونية والقضائية معها إلجبارها عىل احرتام القانون 

وكراسات الرشوط يف تحدٍّ واضح للدولة ومؤسساتها، وحتى ال 

يغيب عىل املتابعني وجود مبادرة ترشيعية قدمتها الحكومة 

أولوية  ولها  الربملان  رفوف  تزال يف  ال  بالهيئة  تتعلق  السابقة 

نواب  ذلك  مبا يف  نائب   34 قدمها  مبادرة  اليها  تضاف  النظر 

االئتالف الحاكم ونواب تّم انتخابهم من جديد للمدة النيابة 

الحالية، إالّ أن مكتب املجلس يف تجاوز لصالحياته سحبها دون 

الترشيعية  املبادرة  هذه  أن  كام  أصحابها،  إىل  حتى  الرجوع 

عىل  اليد  ووضع  جديدة  رشعية  إيجاد  اىل  باألساس  تهدف 

الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البرصي بتغيري تركيبتها 

وتسيسها لصالح األحزاب املوجودة بالربملان ومتكني املؤسسات 

الخارجة عن القانون من ان تواصل خرقها له ولكن هذه املرة  

الطاعة ومن  بواسطة هذه املبادرة -السحرية- ستدخل بيت 

ثَمَّ تكتسب الرشعية املفقودة بعد ان عربت الحكومة الحالية 

واستعدادها  الهيئة  قرارات  خرق  يف  االستمرار  رفضها  عن 

املبادرة  أصحاب  دفع  ما  وهو  الجميع  عىل  القانون  لتطبيق 

-ائتالف الكرامة- يف تنسيق واضح مع أصحاب هذه  القنوات 

إىل تقديم مبادرة ترشيعية لست غايتها خدمة االعالم وحرية 

بترصيح  واالكتفاء  االجازة  عن  االستغناء  -باقرتاح  التعبري 

التجربة  رضب  منها  الغاية  كانت  بل  فضائية-  قنوات  لبعث 

التعديلية يف تونس التي ساهمت يف ضامن التعددية  والتنوع 

عن  املبادرة  هذه  وكشفت  والبرصي  السمعي  املشهد  داخل 

االعالم  إخضاع  تستهدف  ألنها  التعديل  ملنظومة  واضح  عداء 

ووضع  اليد عليه خدمة ألجندات بعينها ال تخدم الدميقراطية 

أداة  االعالم  وسائل  جعل  نحو  التوجه  تكرس  بل  والتعددية 

لتصفية الخصوم السياسيني وأبواق دعاية لشخصيات وتيارات 

بعينها مام يساهم يف انتهاك حق املواطنني ومختلف التيارات 

الفكرية من النفاذ إىل وسائل االعالم عىل قدم املساواة.

  

أستاذ  اإلعالم الصادق الحمّامي: 
نحتاج تقييما حقيقيّا لمنظومة التعديل برمّتها 
السمعي  المشهد  حول  عامّا  نقاشا  ونحتاج 

البصري 

السمعي  اإلعالم  بتنظيم  الخاصة  الكرامة  ائتالف  مبادرة  إّن 

البرصي بتنقيح املرسوم عدد 116 لسنة 2011 هي مبادرة تبدو 

إىل  استنادا  الحالية  الهيئة  للتخلص من  انتقامية  كأنها عملية 

فكرة أن هذه الهيئة تجاوزت املّدة القانونية ورضورة اإلعداد 

إطار  يف  تندرج  مبادرة  وهي  الجديدة  الدستورية  الهيئة  إىل 

رصاع سيايس واسع وخفّي حول الهيئة العليا املستقلة لالتصال 

السمعي البرصي الحالية منذ أن تم تركيزها وليس اعتبارها آليّة 

أساسية لتنظيم مشهد سمعي برصي يتّسم بالجودة يف مستوى 

الربامج والتنوع يف مستوى الفكري والسيايس والثقايف والفكري 

إنتاج هذه  قادرة عىل  إذاعية وتلفزيونية  وبوجود مؤسسات 

الربامج وعىل حامية الجمهور من اإلشهار ومن مخاطر تحول 

رئييس، وكأن وسيلة التعديل أصبحت أهّم من التعديل نفسه 

والدليل عىل ذلك أن النقاش حول التعديل غري منشغل بالربامج 

وأزمة املشهد السمعي البرصي املاثلة للعيان والتي تحتاج إىل 

اإلقرار بها إىل الحّد األدىن من النزاهة الفكرية، كام أن خطورة 

تنظيم  يف  النقاش  تختزل  أنّها  يف  تكمن  املبادرات  هذه  مثل 

طبيعة  غرار  عىل  شكلية  مسائل  يف  السمعي-البرصي  اإلعالم 

األعضاء وطرق انتخابهم وبعض املسائل التقنية من نوع آليات 

اإلجازة للقنوات الفضائية عىل حساب النقاش يف تجربة تنظيم 

وضع  منذ  أي  اآلن  إىل   2011 منذ  البرصي  السمعي  اإلعالم 

الهيئة منذ 2013. إن ما تحتاجه أوال  املرسوم 116 وإحداث 

وقبل كل يشء هو تقييم حقيقي ملنظومة التعديل برّمتها منذ 

- 2011 وتقييم مآالت هذه املنظومة. هل املشهد التلفزيون 

واإلذاعي جيد أم ال، هل يتسم املشهد بالتنوع الحقيقي، هل 

يلبّي هذا املشهد الحايل حاجات الجمهور املختلفة إىل برامج 

يقوم  العمومي  اإلعالم  أن  واجتامعية... هل  وثقافية  سياسية 

بأدواره: البّد من التخلص من وهم خطري وهو أن قانون جديد 

إليه  الذي نصبوا  التلفزيون  بتحقيق  الكفيل-  أن يكون  ميكن 

تلفزيون الجودة والتنوع وليس أّدل عىل ذلك من أن املرسوم 

116 رغم االحتفاء به آنذاك والتنويه مبطابقته للمعايري الدولية 

واملطالبة بتطبيقه مل يَُؤدِّ يف النهاية سوى عىل مشهد تلفزيون 

رديء. إن الرهان الحقيقي إذا هو التفكري الجامعي يف اإلعالم 

اإلعالم  هذا  يحقق  الذي  التنظيم  ويف  نريد  الذي  السمعي 

خاصة أن هناك مسائل جديدة ال تبدو أنّها مطروحة وأهّمها 

 la régulation économique ما يسّمى التعديل االقتصادي

des medias والتعديل يف السياق الرقمي.

ويستمر النقاش...
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مع نهاية هذا االسبوع، نكون كسائر الدول العربية قد بلغنا 
كان  كام  املقاييس  بكل  استثنايئ  عيد  وهو  املبارك  الفطر  عيد 
شهر رمضان لسنة 2020 ـ االستثناءات كثرية خالل شهر رمضان 
لسنة 2020 الذي مر برسعة قياسية رغم الحجر الصحي وغلق 
قبلة  تبقى  التي  املقاهي  وكذلك  واالستجامم  الراحة  فضاءات 
آثاره  ان  إالّ  كبرية  2020 برسعة  رمضان  مر  ـ  التونيس  املواطن 
الدولة  عليه  فرضت  الذي  التونيس  املجتمع  عىل  عميقة  كانت 

االلتزام بالبقاء يف بيته عىل انه مل يكن متعودا عىل ذلك!
لن  اشياء  ترك  لكّنه  برسعة  مّر   2020 لسنة  رمضان  شهر 
تنىس من ذاكرة التونسيني اولها االرتفاع املشّط ألسعار كل املواد 
االستهالكية وهي التي عرفت قفزا غري مسبوق فام نرتكه اليوم 

عىل حال نجده غدا قد تغري والتغري املتحدث 
عنه كان بنسبة مائوية كبرية فام يباع بدينار 
ستجده بعد يوم قدر ارتفع لندفع الضعف، 
)موظفة(  م   / مريم  السيدة  قالت  هكذا 
رمضان  شهر  اسعار  ان  اكدت  التي  وهي 
2020 كانت فوق طاقة املواطن الذي احتاج 

االسواق  مختلف  يف  االسعار  وباء  كورونا  وباء  ملجابهة  للتداين 
واملحالت التجارية مبا اّن عددا كبريا من املواد الغذائية إرتفعت 
اسعارها بشكل يدعو للريبة واالستغراب، وهو ما اكدته كذلك 
امل  ان  أضافت  التي  وهي  بيت(  املولهي)ربة  فاتن  السيدة 
الرتاجع يف االسعار كان يحدوها بعد االسبوع االول الذي مّر زمن 
الحجر الصحي التام وكانت تأمل يف ان ال تعرف االسعار كل ذلك 
التصاعد مبا اّن طبيعة الوضع اثرت عىل مرصوفها اليومي ولو انها 
اضطرت لرشاء »كتب جديدة لبناتها إللهائهّن يف املنزل وبالتايل 
ابعادهن عن كل رغبة يف الخروج للشارع وبالتايل فهي اضطرت 

لالقرتاض حتى تتمكن من تلبية رغبات فلذات كبدها.

* غياب التعامل االنساني...
بتقديم  الرقابة  فرق  لطلبات  االستجابة  الباعة  بعض  رفض 
وفيهم  الفاحش  بالقول  تطاول  من  وفيهم  الرشاء  وصوالت 

النفوس  لتهدئة  االطراف  بعض  تدخل  لوال  االعتداء  حاول  من 
املشتعلة، اذ من غري املعقول اّن ال يستجيب تاجر مهام كانت 
بنيته الجسدية امام طلب االستظهار بهذه الوصوالت كام انه من 
بيع منتوجات واجهاتها تدعوك  التجار  يتعمد بعض  ان  العيب 
للرشاء فيام قفاها يف حالة سيئة جدا، كام اّن هناك من يرفض 
الخبز والزالبية واملخارق وكل  اما  حتى مجرد املساس ببضاعته 
املواد رسيعة التعفن فهي تباع يف باب الجزيرة مثال عىل مرآى 

ومسمع من الجميع دون وجود الحد االدىن من املراقبة.

* إلّلي يسرق يغلب إلّلي يحاحي
من خالل  املواطنني  من  الكثري  لسان  عىل  جاءنا  املثل  هذا 
زيارتنا للكثري من االسواق للتوقف امام طبيعة أسعارها، اذ اكد 
الحاج حسني عطية )66 سنة( اّن وباء الكورونا وارتفاع االسعار 
بشكل غري مسبوق  التونسيني  ارهق  رمضان  يف شهر 
ماّم دفع الناس إىل »تسخني وتجميع البايت« كام اّن 
التونيس الذي تعود عىل »أكل الغالل بالشبعة« مل يعد 
اّن  املرتفع جّدا، كام  اقتنائها جراء سعرها  قادرا عىل 
املشكلة يف امليزان واضحة، وجلية فهل »10 كعبات« 
بوصاع أو مشامش ميكن ان تكون كيلو غراما؟! االكيد 
اّن اجهزة وزارة التجارة مطالبة برتكيز عملها اليومي عىل مراقبة 
لو  انّه  املاجري  »الكيل وامليزان« واضاف خميس  آليات  وتفقد 
طلبت من التاجر او الجزار احرتام حقه يف امليزان فانه سيبادرك 
بالقول اّن هذه البضاعة ليست للبيع ـ كام تحدثت السيدة /ع 
بالعاصمة  املركزية  السوق  يف  جزار  مع  لها  واقعة حصلت  عن 
حني خاطبها بلهجة فيها الكثري من التشنج والخروج عن النص 

ورغم ذلك فقد تغلبت عىل اعصابها وغادرت املكان!

* عالقات مبينة على عدم الثقة؟
املواد  تجار  يف  الثقة  لك  هل  سوق  ألي  زائر  اي  سألت  لو 
التاجر  للحريف يف  ثقة  ال  بأن  االجابة ستأتيك  فحتام  الغذائية 
الغش  مع  كثرية  حكايات  للمواطنني  اّن  االسايس  مرده  وهذا 
ومع اقتناء بضائع اغلبها »متعفنة« وبالتايل يدفع هذا املواطن 
يقتني  انه  يومي مبا  باهضة بشكل  الفاتورة  امره  املغلوب عىل 

حاجياته بأسعار غالية دون املعلن عنها يف وسائل االعالم وكذلك 
لذلك  تنتظر  ال  سلعة  النها  املهمالت  سلة  اىل  سيذهب  نصفها 
يضطر اغلب املواطنني الستعاملها حتى املواطن نفسه خسارته 
مضاعفة حسب املريب عيل املاجري الذي قال اّن اغلب التوانسة 
يجدون انفسهم امام خسارة امليت والكفن وقال االستاذ الجامعي 
املتقاعد )الهادي /غ( ان توفر املنتوجات يف االسواق ال يعني انها 
ذات جودة كام ان ما جابهه التونيس يف زمن الكورونا ويف شهر 
رمضان اثر بشكل كبري عىل نفسيته التي اصبحت مضطربة مبا 
ازدات  التي  بحاجياته  للتزود  االسواق  بزيارة  يوميا  انه مطالب 
3 أو 4 مرات فوق العادي واّن اجتياح الوباء لكل اصقاع العامل 
كان  لذلك  االنتاج  آليات  توقف  امام  الرشائية  الطاقة  اضعف 
الصعود الصاروخي لالسعار املشتعلة والتي واجها املواطن بصرب 

النه يعرف انه إن مل يقتنيها فانه سيموت جوعا!

* ال حاجة لنا بالعيد!
أغلب املواطنني الذين التقيناهم يف ريبورتاجنا هذا اكدوا اّن 
ما توفر لهم من مال عىل امتداد شهري افريل وماي مل يكفهم 
لهم مبجابهة  اين  فمن  الغذاء  لتوفري  اليومية  القتناء حاجياتهم 
مصاريف اقتناء ادباش العيد والتي كانت اسعارها هي االخرى 
فوق كل االنتظارات وهي التي جاءت يف شكل تعويض للتجار 
لشهري الغلق وبالتايل سيدفع املواطن الفاتورة مرة اخرى بعد 
ان فرضت الحكومة ليدفعها يف مناسبة سابقة من خالل خصم 
وترى  يقال!  كام  »بأصلها«  الحكومة عملت  اّن  مبا  يومي عمل 
مجموعة اخرى من املواطنني ان ال حاجة لالبناء »بأدباش العيد 
مبا ان ال نية له يف التزوار هذه املرة وعملية اشرتاء االدباش تم 

ارجاؤها باالتفاق مع االبناء اىل العودة املدرسية.

* بأي حال سيكون العيد؟
الذين التقيناهم سواء يف االسواق او يف املتاجر يؤكدون ان 
الفرحة  وان  املقاييس  بكل  استثنايئ  عيد  هو   2020 فطر  عيد 
ستكون يف القلوب ويف املنازل ألّن املهم هو زوال هذا »الفريوس« 
بأرسع االوقات حتى يعود التوانسة إىل حياتهم العادية بعد ان 

اضطرهم للنوم بالنهار والسهر بالليل ولله يف خلقه شؤون!

حتى في األسبوع األخير لشهر رمضان

* األسعار تواصل قفزها العالي وفرق الرقابة تجد 
صعوبات يف تطبيق القانون

* ضرورة مراقبة 
أجهزة الكيل 

والميزان

عدد  للمنشور  رفضه  الحظائر  لعامل  الجهوية  التنسيقيات  مجمع  أعلن 
من  للتنصل  جديدة  حلقة  اياه  معتربا  الحكومة  رئاسة  عن  الصادر   16
املسؤولية وااللتفاف عىل االتفاقيات، وأكد استعداده واستعداد منظوريه 
لخوض كل االشكال االحتجاجية املتاحة يف سبيل الحق يف الشغل الاّلئق 

والعيش بكرامة.
املجمع دعا يف بيان له جميع العامل إىل مغادرة مقرات العمل وإطالق 
اعتصامات مبقرات السيادة محليا وجهويا بكل مناطق الجمهورية مبارشة 
بغري  يرضوا  لن  الحظائر  عامل  أن  مؤكدا  املبارك،  الفطر  عيد  عطلة  إثر 

تسوية ملفهم تسوية نهائية وعادلة طبقا لالتفاقيات املمضاة سابقا.
من ناحية أخرى، أكد املجمع متّسكه بإحتساب املفعول الرجعي العمري 
واملايل حتّى يف حال إعالن إفالس الدولة التونسية، مذكّرا الحكومة بوعدها 

ملا ورد بالنقطة الثامنة من الوثيقة التعاقدية وعدم نكث هذا الوعد.
مال  وللرأس  الخارجية  لإلمالءات  خاضعة   الحكومة  أن  املجمع  واعترب 

امللّوث ومرصّة عىل  التجويع وعىل استغالل جائحة 
الكورونا للتهرب من االتفاقيات االجتامعية وأبرزها 

اتفاق جلسة 28 ديسمرب 2018.
اشار  الحظائر  لعامل  الجهوية  التنسيقيات  مجمع 
اىل جيش عامالت وعامل الحظائر الذين مل متنعهم 
مامرسة  من  االمكانيات  وغياب  الهشة  وضعيتهم 
دورهم الوطني يف هذه الفرتة العسرية، وكانوا دامئا 
يغادرون  ال  عارية  بصدور  األمامية  الصفوف  يف 
متادى  وقت  يف  ضغط،  أي  تحت  عملهم  مواقع 
عليهم  االعتداءات  فيه  تتوقف  ومل  االستغالل  فيه 
وطمس وتغييب وجودهم إلخفاء املظلمة املسلطة 

عليهم.
الرئييس  الداعم  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  تالحمه مع  املجمع  واكد 

مللف عامل الحظائر  من أجل إنهاء هذه الجرمية النكراء والقضاء عىل 
كل أشكال العمل الهش.

* صربي الزغيدي

في سبيل العمل الالئق والعيش الكريم:

احتجاجات مُنتظرة لعمال الحظائر  بعد عيد الفطر
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الجاري جلسة تعارف وعمل بني  التأمت يوم االربعاء 13 ماي 
وفد من االتحاد العام التونيس للشغل يرأسه األخ منعم عمرية 
وأعضاء  العمومية  الوظيفة  عن  املسؤول  املساعد  العام  االمني 
واإلسكان  العمومية  لالشغال  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب 
والبيئة من جهة والسيد منصف السليطي وزير التجهيز واإلسكان 

والتهيئة الرتابية وبعض مساعديه من جهة ثانية.
الوزارة  إطارات  و  أعوان  مطالب  يف  للنظر  الجلسة  وُخّصصت 
واملؤسسات الراجعة إليها بالنظر، وخطط الوزارة يف مواجهة وباء 
الكورونا ودور األعوان واملؤسسات يف هذا املجال، إذ تّم التأكيد 

عىل رضورة توفري كل مستلزمات الوقاية حامية لكل األعوان.

مطالب عالقة
كان اللقاء فرصة لطرح املطالب املهنية واالجتامعية التي انبثقت 
عن املؤمتر األخري للجامعة ومنها تحسني ظروف العمل وتوفري 
عىل  املهاّم  إنجاز  أجل  من  الرضورية  والتجهيزات  االمكانيات 
أكمل وجه، واإلرساع يف إصدار قانون أسايس خاّص بأعوان الوزارة 
الخاصة  التكاليف  للوزارة والرتفيع يف منحة  التنظيمي  والهيكل 
وتعميمها طبقا ملا تّم االتفاق حوله يف جلسات العمل السابقة 

بني الطرفني.
كام تطالب الجامعة بفتح باب االنتداب حتى تتمكن الوزارة من 
إنجاز مشاريعها املتعددة، وحّل مشكل وضعية املهندسني بوزارة 
التجهيز ومسألة الرتقيات اآللية إىل جانب إيالء الجانب االجتامعي 
األهمية التي يستحقها وخاصة إعادة تنشيط لجنة السكن من 
جديد وما يفرضه ارتفاع كلفة املسكن من رضورة تسهيل اقتناء 
املادية  إلمكانياتهم  تستجيب  ومساكن  ملقاسم  الوزارة  أعوان 

ضمن برامج الوزارة واملؤسسات الراجعة إليها بالنظر.
الوفد النقايب يف هذه الجلسة جدد رفضه للمنشور الصادر عن 
رئاسة الحكومة والذي يغلق باب االنتداب ويلتّف عىل مكاسب 

العامل تحت تعلة الضغط عىل املصاريف.

دعم شركات الوزارة
من جهة أخرى، خصص الجانب الثاين من الجلسة ملطالب أعوان 

وإطارات املؤسسات التي تعود بالنظر إىل الوزارة وقد تّم التأكيد 
يف هذا الصدد عىل الدور التعدييل الذي تقوم به يف مجال السكن 
عىل غرار الرشكة الوطنية العقارية للبالد التونسية SNIT والوكالة 
العمراين  والتجديد  التهذيب  ووكالة   AFH للسكن  العقارية 
ARRU ورشكة النهوض باملساكن االجتامعية SPROLS وهو ما 
يستوجب منحها الدعم املايل الرضوري ومتتيعها ببعض اإلعفاءات 
الصفقات، مع  قانون  مثل  لها  املكبلة  القوانني  ترسانة  ومراجعة 
إمكانياتها  يف  بالترصف  تتميز  املؤسسات  هذه  أن  إىل  اإلشارة 

الذاتية دون مساعدات.
كام تّم التعرض للوضعية املالية الخانقة لرشكة األشغال »سومرتا« 
الوضعية  جانب  إىل  الوضعية،  هذه  لتجاوز  مساعدتها  ورضورة 
تّم  التي  املساكن  نتيجة   SPROLS تعيشها رشكة  التي  الصعبة 
مطلب  عىل  التأكيد  تّم  كام  اسرتجاعها،  يتّم  ومل  عليها  االستيالء 

األعوان يف تفعيل املنح الخاصة بهم.
التنظيمي  والهيكل  االسايس  النظام  ملطلب  أيضا  تناول  اللقاء 
التي تهّم أعوان  الكربى ولجملة املطالب  التعمري لتونس  لوكالة 

ديوان قيس األرايض واملسح العقاري والتي مثّلت سابقا  سببا يف 
تعّكر املناخ االجتامعي.

سالمة األعوان
يف إطار مجابهة وباء كورونا املستجد واالهتامم بسالمة األعوان 
قامت الودادية الوطنية ألعوان وموظفي وزارة التجهيز يوم االحد 
17 ماي الجاري بنشاط داخل الوزارة متثل يف تعقيم كامل مداخل 

اإلدارات والبهو والساحات.
توزيعها  بغرض  الصحية  الكاممات  من  كمية  اقتناء  تولّت  كام 
النشاط األخ منعم عمرية األمني  عىل منخرطيها وقد حرض هذا 
محمد  واالخ  العمومية  الوظيفة  عن  املسؤول  املساعد  العام 
وزير  السيد  جانب  إىل  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الرشيف 
التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابية والسيد رئيس الديوان وثلة من 

اإلطارات والسادة رئيس وأعضاء الودادية.
* صربي الزغيدي

جلسة عمل مع وزير التجهيز واإلسكان:

حرص نقابي على تحسني الوضع املادي لألعوان 
ودعم الشركات الراجعة بالنظر إىل الوزارة

جلسة عمل يف 
الثقافة

الثقافية  الشؤون  بوزارة   2020 ماي   12 الثالثاء  يوم  انعقدت 
جلسة عمل جمعت وفدا نقابيا يرأسه األخ منعم عمرية األمني 
أعضاء  ويضّم   العمومية  الوظيفة  عن  املسؤول  املساعد  العام 
وزيرة  بالسيدة  للثقافة  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب 
الشؤون الثقافية. وتّم خالل الجلسة النظر يف املطالب القطاعية 
النقايب  الطرف  وأكد  املناظرات(  مسألة  ضمنها  )ومن  العالقة، 
املرتدية  الوضعية  وبنّي  السابقة  االتفاقيات  إنفاذ  رضورة  عىل 
التأكيد عىل جعلها  مع  بها  العمل  الثقافية وظروف  للمؤسسة 

مركز العمل الثقايف.
* السعيدي
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الجمعة  الجهوي للشغل بصفاقس يوم  احتضنت دار االتحاد 
15 ماي 2020 أشغال الهيئة اإلدارية الجهوية االستثنائية التي 
قد كان دعا لها املكتب التنفيذي الجهوي إثر اإليقافات التي 
بورقيبة  الحبيب  الجامعيني  املستشفني  نقابيي  األخوة  طالت 
النائب  بها  تقدم  التي  القضية  إثر  بصفاقس  شاكر  والهادي 
محمد العفاس وذلك تحت إرشاف األخ بوعيل املباريك األمني 
عن  املسؤول  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  العام 
املالية واإلدارة بحضور كافة أعضاء املكتب التنفيذي الجهوي 
وقد افتتح أشغالها األخ يوسف العوادين الكاتب العام لالتحاد 
الجهوي للشغل بصفاقس مرّحبا باألخ عضو املركزية النقابية 
منظمتنا  أن  مؤكدا  الجهوية  اإلدارية  الهيئة  اعضاء  وباإلخوة 
سياسية  أطراف  من  ممنهجة  رشسة  لهجمة  تتعرض  العتيدة 
معروفة بعدائها الدفني ملنظمتنا ترتبص بنا لتكيد لنا ولوطننا 
والتي  النبيل  النقايب  لعملنا  الدفني  وحقدها  رشورها  سموم 
بلغت حدا ينذر بخطر داهم مخطط له ملآرب دنيئة وخسيسة 
حدود  فاقت  والتي  وتدجينه  االتحاد  رضب  منها  الغاية 
أهدافه  جدا  الخطري  لالستهداف  وانتقلت  مؤخرا  التشويه 
الوسائل  بشتى  والسعي  وإضعافنا  إرباكنا  محاولني  واضحة 
استقاللية  ورضب  لسياساتهم  تنفيذا  اخرتاقنا  قصد  والطرق 

االتحاد والبالد وذلك بتلفيق تهم كيدية أدت باعتقال إخوتنا 
نقابيي الصحة والزّج بهم يف السجن مضيفا بأن تهديداتهم لن 
تخيفنا... ولن نحيد عن ثوابتنا... ولن تثنينا مزاعمهم ملواصلة 
نحن  العظيم  حشاد  أحفاد  استهدفونا...نحن  مهام  نضاالتنا 
أبناء منظمة عريقة قدمنا الغايل والنفيس من أجل سيادة هذا 
الوطن حفاظا عىل عزة وكرامة شعبه وخالل كلمته دعا كافة 
يف  يتدخل  من  شأن  مسؤولياتهم يف  لتحمل  بالجهة  النقابيني 
الوضع االجتامعي للمؤسسات مشريا باألساس إىل النائبني رضا 
لالتحاد  »العداء  »يناصبان  اللذين  العفاس  ومحمد  الجوادي 
أيها  إليكم  موجهة  الدعوة  أن  مضيفا  للشغل.  التونيس  العام 
التي  »باللغة  ملواجهتهام  املؤسسات  كل  يف  النقابيون  اإلخوة 
يريدون« وبأن هناك من املنتمني إىل ائتالف الكرامة يحاولون 

التدخل يف الشأن االجتامعي يف بعض املؤسسات.
أن  املباريك  بوعيل  األخ  املساعد  العام  األمني  بنّي  كلمته  ويف 
انعقاد هذه الهيئة اإلدارية االستثنائية يندرج »من أجل قضية 
مبدئية« هي الدفاع عن استقاللية االتحاد وعن الحق النقايب 
منحى  أخذت  النقابيني  اإلخوة  قضية  وبأن  العمل  وحرية 
آخر ووقع تسييسها وتغيري شكلها من تبادل عنف إىل جناية 
مؤكدا وجود أزمة سياسية حادة من خالل التجييش والتشنج 

فرض  تريد  التي  املتنقلة  الفايسبوكية  واملنصات  والتحريض 
املعتدل  بالدنا  لنمط  مغاير  مجتمعي  ومنط  أخرى  أجندات 
الغوغائيني  بعض  أن  وأبرز  املكتسبات.  هذه  عن  وسندافع 
واملتطفلني يف املشهد السيايس واألحزاب تريد توظيف األزمة 
مستغلني الظرف العام بالبالد وخاصة وباء كورونا بالعمل عىل 
اتفاقيات من شأنها  فرض أجنداتهم خدمة ملصالحهم لتمرير 
معينة ومفضوحة....  بتحالفات  الوطنية  السيادة  املساس من 
لن  نضايل  تاريخ  من  له  مبا  االتحاد  إن  بوعيل  األخ  وأضاف 
السياسة والغوغائيني والهواة  أيدي »مراهقي«  البالد يف  يرتك 
والفاسدين واالتحاد عيّص عىل كل من يحاول استهدافه وبأن 
نسكت... يف  ولن  األيدي  مكتوفة  تبقى  لن  الشغيلة  املنظمة 
االتحاد لنا الرشعية واملرشوعية والتاريخ... وهم ال يعرفون ال 
التاريخ وال الجغرافيا.. إخواين نقابيي قلعة النضال سنكون إىل 
جانب املوقوفني وهذا ال يعني أننا نتدخل يف الشأن القضايئ... 
نحن مع القضاء النزيه العادل وكل ما نطلبه هو التعامل مع 
التنفيذي  املكتب  عقد  تقرر  أنه  وأعلن  وقعت  كام  القضية 
وتشفع  بصفاقس  املقبلني  الوطنية  اإلدارية  والهيئة  املوسع 

بتجّمع عاميل ضخم.
* سهيل عاشور

وقفة احتجاجية العوان الصحة والنقابيني أمام مندوبية الصحة بصفاقس 
ضد االعتقال وتسييس القضية

نفذ صبيحة يوم أمس االربعاء 20 ماي 2020 النقابيون يف صفاقس وقفة 
احتجاجية امام معهد الوقاية واملخرب الجهوي للصحة العمومية بصفاقس وهي 
النقابيني وتسييس قضيتهم وقد دافع عنهم  اعتقال  وقفة جاءت عىل خلفية 
وان  ملفقة  تفاصيلها  القضية  ان  عىل  التأكيد  خالل  من  النقابيني  من  مئات 
الوقت حان ليعرف كل طرف ما له وما عليه هذا وقال االخ يوسف العوادي 
يف كلمته يف الحارضين بعد ان حيا هذا التضامن النقايب يف يوم رمضاين مؤكدا 
مواصلة الرسالة النضالية التي تتطلبها هذه املرحلة التي تحتاج إىل الكثري من 

الصرب والصمود واملثابرة لنيل الحقوق التي ال تهدى بل هي تفتك.
*رمزي الجبّاري

هيئة إدارية جهوية استثنائية بصفاقس

األخ بوعلي املباركي... االتحاد عصيّ على كل من يحاول استهدافه
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الحبيب الشايب    

يف  يكون  أن  يتمّنى  واحًدا  سياسيا  زعيام  هناك  أّن  شخصيا  أعتقد  ال 
موقع رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنويش الذي بات يتلقى رضبات 
دوره  وانهاء  املواقع  كّل  من  إلزاحته  متهيًدا  األربع  الجهات  من  موجعة 
السيايس بعد أن كان مؤثّرًا فيه من مواقع متقّدمة لنحو  داخل املشهد 

نصف قرن.
هو  الغنويش  تستهدف  التي  الرشسة  الحملة  هذه  يف  الالفت  ولعّل   

دخول أطراف دولية خليجية وعربية عىل الخط.

الجبهة األولى: التدقيق في الثروة
والتي  الغنويش  ثروة  بالتدقيق يف  املطالبة  الوطنية  الحملة  عن  فضال 
الحزب  كتلة  فإّن  دينار،  مليون   8 أضعاف  تصل  أنّها  الخرباء  بعض  يرى 
بتنحية  تطالب  مازالت  مفتوح  اعتصام  يف  دخلت  التي  الحّر  الدستوري 
الغنويش من مسؤولية رئاسة مجلس نّواب الشعب وذلك لكونه ميثّل من 
ناحية التنظيم العاملي لإلخوان يف تونس كام ميثّل من ناحية أخرى خطرًا 
عىل األمن القومي التونيس حسب وجهة نظر األستاذة عبري موىس رئيسة 
بادرت  قد  كانت  التي  الربملانية  كتلته  ورئيسة  الحّر  الدستوري  الحزب 

بتقديم عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس نّواب.

مجلس  رئاسة  من  إزاحته  الثانية:  الجبهة 
النوّاب

ولنئ مل تحظ هذه العريضة بالعدد الكايف من التوقيعات التي ترشع 
قانونا ازاحة الغنويش من رئاسة مجلس النّواب، فإّن احتدام الرصاع بني 
حركة النهضة وحركة الشعب باألساس قد تشهد رقعته توّسعا يوما بعد 
يوم إىل أن يصل إىل فّك االرتباط من االئتالف الحكومي وانفراط حبات 
صمتها  من  الكتل  بعض  خرجت  ما  اذا  خاصة  املرحيل،  التحالف  عقد 
لتعلن انضاممها للقوى املطالبة بتنحية راشد الغنويش من رئاسة مجلس 
النّواب ويف مقّدمتها كتلة االصالح التي عرّب ناطقها الرسمي النائب حسونة 
الناصفي عن عدم رفضه لهذا القرار ولكّنه يف املقابل رأى أّن اللحظة غري 

مناسبة لذلك.

مع  االرتباط  فكّ  الثالثة:  الجبهة 
»الشعب«

البحث  النّواب فرض عىل رئيسه  الواقع داخل مجلس  هذا 
القريب  ائتالف حكومي يف  لتكوين  بدائل جديدة متهيًدا  عن 
املنظور وذلك مبّد جسور التواصل مع كتلة حزب قلب تونس 

ومزيد توطيد العالقة مع كتلة ائتالف الكرامة.

وتخفيف  والحرائق:  الزكاة  صندوق 
الضغط على الغنوشي

الشك يف أّن كاّلً من مبادرة السيد فتحي العيوين رئيس بلدية 
وعمليّات  البلدي  املجلس  للزكاة صلب  ببعث صندوق  الكرم 
حرق قاطرة الفسفاط بقفصة ومصنعي الورق بكل من النفيضة 
واملنستري من شأنها أن تكون بؤر توتّر اجتامعي تستأثر باهتامم 
الرأي العام يف الّداخل مبا يساهم يف تخفيف الضغط عىل راشد 

الغنويش عىل األقل عىل الصعيدين االعالمي والسيايس.
الجهود الرّامية إىل متهيد الطريق نحو مرحلة ما بعد الغنويش 
داخل حركة النهضة، خاّصة بعد تأجيل موعد مؤمترها املزمع 
عقده خالل شهر ماي الجاري، يقودها التيار الذي ال يرى مانًعا 

يف قتل األب الذي استوىل عىل عرش الحركة لنحو نصف قرن.
العذاري  زياد  النائب  للنهضة  العام  األمني  استقالة  فبعد 
اللطيف  عبد  السيد  خرج  الجاليص،  الحميد  عبد  والقيادي 
الواعظني، مستغالّ توّهج رصيده يف عمليات  املّك من شعاب 
سرب اآلراء بعد أن نجحت تونس مرحليا يف معركتها ضد وباء 
ازاحة  من  فائدة  ال  أنّه  بوضوح  معلنا  املك  خرج  الكورونا، 
سوى  يستوجب  ال  األمر  أّن  اذ  الحركة،  رئاسة  من  الغنويش 
له  يخّول  ال  والذي  للحركة  األسايس  القانون  منطوق  تطبيق 

الرتّشح مرّة أخرى لرئاسة النهضة خالل مؤمترها الحادي عرش.

اإلماراتي  التدخل  الرّابعة:  الجبهة 
والسعودي والمصري

ال شّك يف أّن زيارة السيد راشد الغنويش مؤخرا إىل دولة قطر ولقائه 
بزعيم التنظيم العاملي لالخوان يوسف القرضاوي قد أثارت حفيظة كّل 
من مرص واالمارات والعربية السعودية كقطب يقف ضّد التحالف الرتيك 
التونيس  الشأن  يف  التدخل  محاولتي  ويف  الخليجية  األزمة  يف  القطري  ـ 
ومرص  والسعودية  االمارات  يف  االعالم  كثّف  إذ  عاّمة  والسوري  والليبي 
حملته الرّضُوس ضد راشد الغنويش وذلك بتقديم بيانات وسندات حول 

مصادر متويل الرثوة الطائلة التي حاز عليها السيد راشد الغنويش والتي 
قد تصل إىل اضعاف 8 مليون دينار.

راشد: يجدّف1 ضد تيارات عاتية
لقد بات السيد راشد الغنويش يجّدف مبجداف واحد ويواجه التيارات 
العاتية من الرياح اآلتية من الجهات األربع املذكورة آنفا وأرشعة سفينته 
ممزقة فهل سيواصل راشد الغنويش ركوب البحر بسفينة مهّشمة أم أنّه 
تنفعه  ولن  والخارج  الّداخل  من  أعداؤه  له  حفره  الذي  القرب  سيدخل 

مسرية الزعامة والرثوة يف النجاة.

تمهيدًا لمرحلة ما بعد الغنوشي:

أربع جبهات تفتح دفعة واحدة!

غضبٌ في وزارة الشؤون الخارجية:

الحركة السنوية لألعوان واإلطارات من طرف واحد 
وبعضها مطعوٌن يف حياديتها

 
تشهد أروقة وزارة الشؤون الخارجية هذه الفرتة توترا واحتقانا متصاعدا إثر اإلعالن بصفة فجئيّة عن الحركة السنويّة ألعوان وإطارات وزارة الشؤون الخارجيّة يوم 

الجمعة 15 ماي الجاري.
النقابة األساسية ألعوان واطارات الوزارة اتهمت اإلدارة بعدم التزامها بترشيكها يف الحركة السنوية لجميع أسالك الوزارة قبل اإلعالن عنها، رغم ما تحلّت به من 

روح الرّصانة والرتّوي.
كام مل تحرتم اإلدارة للمقاييس املتفق عليها مبحارض الجلسات السابقة مع الطرف النقايب، الفتة اىل اعرتاضها عىل بعض التعيينات والطعن يف حياديّتها.

وأكدت النقابة أن اإلدارة انتهجت سياسة التعّنت واالنفراد بالّرأي يف اتّخاذ القرارات، منّددة برضب مبدإ تكافؤ الفرص بني موظفي الوزارة يف التعيينات بالخارج، 
معلنة رفضها لنتائج الحركة السنويّة.

نقابتهم واالستعداد لخوض سلسلة من  االلتفاف حول  السنوية لجميع االسالك وحثّت كافّة منخرطيها إىل  للحركة  الّشاملة  املراجعة  اإلداري إىل  الطرف  ودعت 
التحركات التصعيدية سيتّم تحديد شكلها وتراتيبها الحقا.

االخت الكاتبة العامة حبيبة الكرميي  * صربي الزغيدي
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تونس  بجهة  العلمي  والبحث  العايل  للتعليم  األساسية  النقابات  أدانت 
تلكَُّؤ وزارة التعليم العايل يف إنهاء دورة 2018 لالنتدابات والرتقية ودعتها 
إىل اإلعالن عن تركيبة اللجان املتبقية ودعوة كل اللجان للعودة ملواصلة 

أشغالها حتى إعالن نتائجها قبل موىف جويلية 2020
العايل  بالتعليم  املعنية  الوزارات  كافة  مشرتك  بيان  يف  النقابات  ودعت 
والعودة  والرتقية  لالنتدابات   2019 دورة  عن  لإلعالن  العلمي  والبحث 
للدورات السنوية لهذه املناظرات وفق حاجيات الهيئات البيداغوجية من 
خطط الرتقية لتمكني الزمالء من حقهم يف ذلك، وخطط االنتداب لسّد 

كافة الشغورات ومتكني الدكاترة العاطلني من العمل.
العايل عىل األساتذة  للتعليم  الزيادة الخصوصية  اتفاق  وطالبت بسحب 
العايل  للتعليم  الخصوصية  الزيادة  رصف  وجوب  عىل  مشّددة  املرّبزين 
لباحثي املعهد الوطني للرتاث وسلك التعليم العايل الفالحي امللحق بوزارة 

التعليم العايل.
التحفيز  الحاصل يف دفع منحة  التأخري  استيائها من  النقابات عرّبت عن 

عىل البحث والنرش العلمي لسنة 2018 وطالبت بالترسيع يف دفع هذه 
املنحة وفتح املنصة لتسجيل منشورات 2019، مشددة عىل رضورة متكني 
التعليم العايل الفالحي العاملني يف مراكز البحث والزمالء  االساتذة  من 
من الباحثني يف مراكز البحث والباحثني يف املعهد الوطني للرتاث من منحة 

العودة الجامعية.
كام جّددت متسكها بدمقرطة التسيري وتعميم االنتخابات يف مراكز البحث 
وطالبت  بتجسيدها، مؤكدة استعدادها للتحرك واالنخراط يف كل األشكال 
والجامعة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  هياكل  تقّررها  التي  النضالية 

العامة للتعليم العايل والبحث العلمي.

نقابات جهة تونس
ووقع عىل البيان املشرتك كل من األخوات واإلخوة خميس عرفاوي عن 
املعهد التحضريي للدراسات األدبية والعلوم اإلنسانية ومنوبية بن غذاهم 
العايل ملهن  املعهد  الهاليل عن  بتونس وعفاف  للغات  العايل  املعهد  عن 

الرتاث ووسام غرس الله عن املعهد العايل للفنون الجميلة بتونس وجالل 
عن   السايف  ومكرم  درمش  الطفولة  إلطارات  العايل  املعهد  عن  التلييل 
معهد باستور بتونس ومهدي عبودة عن املعهد الوطني للعلوم التطبيقية 
السياسية  والعلوم  الحقوق  كلية  عن  نصريي  السالم  وعبد  والتكنولوجيا 
وكلية االقتصاد والترصف بتونس وفوزي باشا عن املدرسة الوطنية العليا 
االنسانية  للعلوم  العايل  املعهد  عن  براهمي  وزهري  بتونس  للمهندسني 

وعيل الثابتي عن املعهد الوطني للرتاث.
كام وقّع عىل البيان كل من األخوات واإلخوة رشيفة األخوة عن املعهد 
االعىل للدراسات التجارية بقرطاج ومهدي بن ميمون عن املعهد الوطني 
 INRAT للعلوم الفالحية بتونس ومحمد اللومي عن الباحثني الفالحيني
وINRGREF وINSTM وراجية سليم عن املعهد التحضريي للدراسات 
الهندسية بتونس ورمزي الهاممي عن كلية العلوم تونس وجالل الربيك 

عن املدرسة الوطنية للمهندسني بتونس.
* صربي الزغيدي

تململ في قطاع التعليم العالي:

نقابات جهة تونس غاضبة وتطالب الوزارة بفضّ املشاكل العالقة

الحبيب الشايب    
الحايل عىل خلفية  املالية  قانون  تعديالت عىل  إدخال  بدل 
وتداعياته  واالجتامعية  االقتصادية  وانعكاساته  الوبايئ  الوضع 
عىل املقدرة الرشائية لغالبية ابناء الشعب يف مقدمتهم الشغالون 
للمتغريات  املعمقة  بالقراءة  استئناسها  مع  والساعد،  بالفكر 
التي شهدتها االسواق العاملية خاصة بعد انخفاض سعر النفط، 
قانون  مرشوع  اعداد  الفخفاخ  الياس  السيد  حكومة  سارعت 
منتهجة  ميزانيتها  توفري مصادر متويل  دون  لسنة 2021  املالية 
طريقة مغايرة يف اعداد قوانني املالية وامليزانية العمومية للدولة.

توزيع  يف  اسبوع  منذ  انطلقت  الفخفاخ،  إلياس  حكومة 
منشور حكومي عىل كافة الوزارات يتعلق بجملة من االجراءات 
هذه  الجديد  املالية  قانون  لبنات  بها  ستشكل  االستثنائية 
القوى  رافقها جدل واسع داخل مختلف  االستثنائية  االجراءات 
الوطنية وختمها الصوت العايل الذي رفعه االتحاد العام التونيس 

للشغل مؤخرًا.
رئيس  الفخفاخ  إلياس  اصدر  الجاري،  ماي   14 يوم  وخالل 
لسنة  الدولة  ميزانية  اعداد  حول   16 عدد  املنشور  الحكومة، 
الهياكل  ورؤساء  الدولة  وكتاب  الوزراء  إىل  به  تّوجه   2021
والهيئات الدستورية املستقلة والوالة ورؤساء الربامج العمومية، 
قد نص هذا املنشور عىل جملة من االجراءات االستثنائية التي 
تهدف إىل الحّد من تداعيات ازمة كورونا عىل االقتصاد الوطني.

ومن بني ما نصت عليه هذه االجراءات عدم اقرار انتدابات 
جديدة بالنسبة إىل سنة 2021، عدا بعض االختصاصات امللحة 
وذات األولوية القصوى مع إرجاع انجاز برامج جديدة للتكوين 
املنشور عىل  هذا  نص  كام  اال   2022 سنة  إىل  االنتداب  بهدف 
عدم تعويض الشغورات والسعي إىل تغطية الحاجيات املتأكدة 
باعادة توظيف املوارد البرشية املتوترة مع توفري التكوين الالزم 
وتفعيل برنامج ترقيات سنة 2020 يف سنة 2021 وتأجيل ترقيات 
سنة 2021 إىل سنة 2022، فضال عن مزيد التحكم ترشيد منح 

االنتاج املسندة وعدم خالص الساعات االضافية باستثناء وزارات 
الدفاع والداخلية والصحة ورئاسة الحكومة...

هذه االجراءات، وردت يف تناقض صارخ ملا كان قد دعا إليه 
يف  الترسيع  رضورة  من  االقتصاديني  املتدخلني  من  مهّم  عدد 
املالية  الحكومة  من خالله  تسعى  تكمييل،  مالية  قانون  إعداد 
اىل تعديل الرتقيات واإلجراءات الواردة يف قانون املالية السابق، 
النفط واالجراءات ذات  وال سيام يف كّل ما تعلق بسعر برميل 
العالقة بالحالة الوبائية، حتى تحافظ تونس عىل توازناتها املالية 
تحديد  إىل  رأسا  توجهت  الفخفاخ،  الياس  السيد  حكومة  لكن 
مالمح ميزانية سنة2021 ستقشفية من خالل الضغط فقط عىل 
ما يتعلق مبكاسب األُجراء واملوظفني والذين ميثلون لدى االتحاد 
العام التونيس للشغل الحلقة االضعف بني سلسلة القوى املنتجة.
إلياس  الحكومة  لرئيس  االعالمية  للترصيحات  واملتابع 
مفاجئة  قطعها  التي  الخطوة  هذا  يعترب  ان  ميكن  ال  الفخفاخ 
من  حزمة  اطالق  عىل  الكبري  عزمه  اىل  أشار  قد  أنّه  خاصة 
واالقتصادية  املالية  الكلفة  تدارك  أجل  من  املوجعة  االجراءات 
القادمة  الفرتة  الفخفاخ  اعترب  كام  كورونا  داء  سيخلفها  التي 
مرحلة تحديات تستوجب تضحيات الجميع إلعادة بناء االقتصاد 

التونيس.
لكن الحقيقة املرة التي ستخلفها هذه االجراءات االستثنائية 
املمولني  باعتبارهم  الرضائب  ودافعي  باالجراء  عضويا  سرتتبط 
الرشيحة  هذه  استهداف  لعل  بل  الدولة  لخزينة  االساسيني 
وان  التي  املتعاقبة  للحكومات  االسهل  الحل  ظّل  االجتامعية 
املالية، فانها لن تفعل اال مزيد تعميقها  حاولت تجاوز ازماتها 

وتحميل الشغالني والفقراء فواتريها الباهظة.
كرمية  لحياة  الدنيا  الرشوط  يتهّدد  الذي  املّر  الواقع  هذا 
التونيس  العام  االتحاد  قيادة  اعتربته  والساعد  بالفكر  للشالغني 
فائض  تعميق  من  ومزيًدا  االجتامعي  للسلم  تهديًدا  للشغل 
بالوظيفة  والعاملني  املوظفني  لحقوق  واستهداف  البطالة 

العمومية.
التي  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  قيادة  ان  يف  شك  وال 
خالل  من   2022 لسنة  امليزانية  مرشوع  دراسة  عىل  ستنكّب 
الدور االكادميي لخربائه يف قسم الدراسات الذي يرأسه االخ أنور 
بن قدور االمني العام املساعد املسؤول عىل الدراسات والتوثيق، 
ستكون قيادة االتحاد يف مقّدمة القوى االجتامعية الرافضة لهذه 

االجراءات التي متس وضع االجراء.
هذه  عىل  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  رد  ان  شك  وال 

االجراءات سيتم االعالن عنه خالل االيام القليلة القادمة.

مالمح الميزانية تثير غضب الشغالين:

إلغاء االنتدابات، عدم سد الشغور، تأجيل الرتقيات، عدم 
خالص الساعات اإلضافية وترشيد منح اإلنتاج...

في جلسة عمل وتعارف مع وزير البيئة:

مطالب عالقة 
تستوجب حلوال عاجلة

انعقدت يوم االثنني 11 ماي 2020 جلسة تعارف وعمل بني وفد نقايب  
الوظيفة  املسؤول عن  املساعد  العام  األمني  منعم عمرية  األخ  يرأسه 
العمومية ويضّم أعضاء الجامعة العامة لألشغال العمومية واإلسكان 
والبيئة من جهة، ووفدا يرتأسه السيد وزير البيئة من جهة ثانية وقد تّم 
خالل هذه الجلسة التعرض اىل اهم االجراءات العملية التي اتخذتها 
املجال كام متت  للوقاية من فريوس كورونا وخطة عملها يف  الوزارة 
وإطارات وخرباء  أعوان  ِقبَِل  من  بذلها  تّم  التي  للمجهودات  اإلشارة 
املراقبة يف قطاع البيئة يف مواجهة هذا الوباء واإلشادة مبجهوداتهم يف 

هذا املجال مع التأكيد عىل مزيد الحرص لتوفري كل وسائل الوقاية.
هذا وقد تّم التطرق إىل عديد املسائل العالقة يف مختلف املؤسسات 

الراجعة بالنظر إىل الوزارة والتي تتطلب اإلرساع بإيجاد حلول لها.
* طارق 
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األربعاء مع وزير  أمس  انعقدت  التي  العمل  كانت جلسة  منتظر،  مثلام هو 
للنقل  العامة  الجامعة  أعضاء  من  وفد  حرضها  والتي  لآلمال،  مخيبة  النقل 
عمرية  ومنعم  الساملي  الدين  النقابية صالح  املركزية  أعضاء  اإلخوة  يتقدمهم 

وحفيظ وحفيظ.
وأفاد االخ منعم عمرية االمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية يف 
ترصيح ل«الشعب« أن الجلسة مخيبة لآلمال، وقد اصطدم الوفد النقايب بعدم 
امتالك الوزير ألي رؤية إلصالح الخطوط التونسية وملستقبلها، واألكرث من ذلك 
أن الوزير يقول ان الدولة ليس لها املوارد املالية للحفاظ عىل التوازنات املالية 

للرشكة وال تصورات لها للنهوض بها .
للتونسيني  مكسبا  الوطنية  الناقلة  يعترب  االتحاد  أن  بنّي  عمرية  منعم  األخ 
باعتبارها مؤسسة وطنية رائدة ولها اسمها عىل املستويني اإلقليمي والدويل، وال 
ميكن التفريط فيها بأي حال من األحوال، مشريا إىل أن ما تعانيه املؤسسة كان 
نتيجة للرتاكامت ولسياسات فاشلة لحكومات ما قبل الثورة وبعدها، وبالتايل 
فإن االتحاد واألعوان ال يتحملون فاتورة سياسات غري مسؤولني عنها وال ميكن 

أن تكون التضحية عىل حساب األجراء .
إصالح  بشأن  سابق  اتفاق  لديه  االتحاد  أن  إىل  عمرية  منعم  األخ  ولفت 
املؤسسات العمومية حالة بحالة، مستطردا أن الحكومة أكدت بسياساتها هذه 
أمام  الطريق  فتح  بهدف  املؤسسات  الجائحة إلضعاف  نيتها الستغالل ظرفية 
التفويت أو الرشاكة بني القطاع العام والخاص، وأكد أن املنظمة الشغيلة ترفض 
العام  ذلك بشكل مطلق وهي عىل استعداد للتصدي لغول خوصصة القطاع 

بكل اإلمكانيات املتاحة والقانونية 
من جانبه، أفاد األخ محمد الرتيك ل«الشعب« بأن الوزير مل يقدم أي يشء يف 
التونسية من طرف  املالية للخطوط  التوازنات  خصوص دعم املؤسسة وإنقاذ 
الوزارة والدولة، بل الوزير أكد من خالل كالمه أن هناك برنامج بثالثة أشهر 
قدمته اإلدارة العامة مل يتضمن أي مصادر للتمويل ما طرح تأكيد النية عىل 
ان الوزارة متجهة نحو مزيد قضم مكاسب الشغالني كام أكد شبهات النية يف 

التفويت يف بعض أمالك الخطوط التونسية من طائرات أو أراض...
األخ محمد الرتيك  أعلن عن انعقاد هيئة إدارية قطاعية يف األيام القليلة املقبلة 
ستقرر برنامجا نضاليا تصعيديا دفاعا عن الناقلة الوطنية بالتنسيق مع املكتب 

التنفيذي الوطني لالتحاد العام التونيس للشغل.

احتجاجات وغضب
يُشار، اىل انه وبدعوة من الجامعة العامة للنقل وبالتنسيق مع املركزية النقابية 
انتظمت يوم الثالثاء وقفات احتجاجية ناجحة بنسبة ٪100 لكافة اعوان مجمع 
الخطوط التونسية مبختلف مواقع العمل بتونس واملنستري وسوسة وصفاقس 

وجربة وتوزر.

شعارات  وقفاتهم  خالل  املحتجون  ورفع 
والتنصل  السلبي  باملوقف  تندد  والفتات 
املتعمد من سلطة اإلرشاف واإلدارة العامة 
وعدم وضعهام لربنامج واضح إلنقاذ الناقلة 
الوطنية وعدم الرشوع يف إتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لتخطي هذه املرحلة الصعبة زيادة 
جائحة   جراء  األوضاع  تدهور  تفاقم  عىل 

فريوس كوفيد 19.
كام احتج أبناء »الغزالة« عىل اداء الرئيس 
اداء  اعتربوه  والذي  للمؤسسة  العام  املدير 
التي  االخرية  ترصيحاته  يف  خاصة  فاشال 
أكد فيها ان املؤسسة معرضة لإلفالس بعد 
رأس  عىل  يعمل  الذي  وهو  قليلة  أسابيع 
معتربين  سنوات  ثالث  من  ألكرث  الرشكة 
ترصيحه غمزة ودعوة مبطنة للطامعني يك 
يستعدوا لرشاء الخطوط التونسية، معربني 

الرشكة سواء يف  كافة فروع  الكبرية يف  الجهود  بذلوا  الذين  عن غضبهم وهم 
عمليات اإلجالء األخرية أو تأمني استرياد األدوية او تأمني الغذاء ملراكز اإليواء 

يف الحجر الصحي.
وما زاد يف تعميق املظلمة املسلطة عىل موظفي الرشكة وفروعها هو االتّكاء 
ومنحة  األجر  عىل  والتسبقات  االستثنائية  املنح  لتجميد  كورونا  جائحة   عىل 

العيد واملحاوالت املتواترة لقضم مكاسب الشغيلة وااللتفاف عليها.
للنقل، فإن  العامة  النقابات والجامعة  من خالل شعاراتهم ومداخالت أعضاء 
سلطة اإلرشاف واإلدارة العامة ال متلكان أي برنامج لإلنقاذ وغّضتا الطرف عىل 
بذمتها  املتخلدة  الدولة  ومنها   الجهات  عديد  بذمة  املتخلدة  الرشكة  ديون 
التي  الجمهورية  رئاسة  بذمة  متخلدة  طائلة  وأموال  دينار  مليون   68 حوايل 
تتمتع طائراتها بالصيانة والوقود ومل تدفع شيئا اىل اليوم فضال عن ما يتمتع به 
الوقت الذي تسعى فيه  امتيازات، يف  العاميني من  الوزراء والرؤساء املديرين 
االدارة العامة االلتفاف عىل منحة عيد الفطر وعدم متتيع األعوان بها يف ظرف 

اجتامعي عصيب يعيشونه.
ومتويلها  ودعمها  الرشكة  إلنقاذ  وبرنامج  اسرتاتيجية  برسم  املحتجون  وطالب 
إىل جانب وجوب فتح املجال الجوي عىل غرار بعض الرشكات وتأميم املشاكل 
األم  الرشكة  ايل  الفروع  وإرجاع كل  التونسية  الخطوط  تأميم  فروعها،  بجميع 
وقع  التي  الوطنية  الناقلة  مكاسب  احد  الطائرات  للتموين  التونسية  وعودة 
التفويت فيها سابقا ظلام وبهتانا، وشددوا عىل وجوب تطبيق اتفاق 3 فيفري 
2011 وضخ الدولة عىل غرار كل الدول و الحكومات أمواال تساعد عىل اإلنقاذ 

وإرجاع ديون الخطوط التونسية من طرف مؤسسات ووزارات مل تف مبا لديها 
من ديون متخلدة و مرتاكمة لفائدة الغزالة.

وقع  التي  الرئاسية  الطائرة  أموال  يف  تحقيقي  بحث  فتح  رضورة  اكدوا  كام 
التفويت فيها بعد هروب املخلوع لفائدة الرئاسة الرتكية مببلغ زهيد جدا ويف 
ممتلكات الرشكة يف الداخل و الخارج والتي تعد بآالف املليارات  ويف موضوع 
ما  وتطبيق  التونسية  الخطوط  أسوار  خارج  من  األعوان  و  لالطارات  اإللحاق 
لالعوان  االختياري  الترسيح  عملية  عند  واالتفاقيات  الشغل  قانون  يقتضيه 

الراغبني يف ذلك .
 

ال مجال للتفريط
اعوان واطارات  الجوية هو وقوف  الناقلة  التفريط يف  أمام مؤامرات  االيجايب 
مجمع الخطوط التونسية مبختلف اسالكها وإلتفافهم حول نقاباتهم والجامعة 
العامة واالتحاد وإستبسالهم وحضورهم املكثف للدفاع عن مؤسستهم  التي 

تعّد مورد رزق آالف العائالت و عدم التفريط فيها كمرفق عام.
املتحركة« و«العصافري«  الفخفاخ ومعها »الدمى  فالوزارة ومن ورائها حكومة 
وعدم  السابقة  الحكومات  خطى  عىل  سائرة  انها  أكدت  الداميي،  كعامد 
استعدادها ملساعدة الرشكة رغم بلوغ قيمة الخسائر نحو 150 مليون دينار، 
لبلوغ  املناورات  كل  وستستعمل  والتفويت  بالتفريط  متمسكة  أنها  وبيّنت 

هدفها وإرضاء اسيادها وتطبيق امالءات صندوق النقد الدويل.
صربي الزغيدي

رئاسة  مصالح  كل  تلكؤ  للبلديني  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  استنكر 
الحكومة يف تجسيم مخرجات الجلسة الصلحية املنعقدة مبقر وزارة الشؤون 

املحلية والبيئة بتاريخ 24 فيفري 2020 .
: من  اللييل  العمل  املذكور يف مراجعة مقدار منحة  االتفاق  وتتمثل مضامني 
0,250 د/ الساعة  إىل 7 دنانري يف الليلة الواحدة، ومراجعة منحة األوساخ : من 
30 إىل 75 دينار، ومراجعة منحة التكاليف الخصوصية، اىل جانب االنطالق يف 
املشاورات قصد االنطالق يف إعداد نظام أسايس عام لألعوان البلديني ومراجعة 

املدونة املهنية.
مكتب الجامعة بنّي أنه من املفروض ان ال يتجاوز تنفيذ مختلف نقاط االتفاق  
غاية  وإىل  أنه  إال  ماي،  شهر  بداية  ونرشها  بها  املتعلقة  النصوص  واستصدار 
هذا التاريخ مل يتم تجسيم ما تم االتفاق عليه، كام مل يتم استكامل نرش نتائج 
املهنية  املدونة  مراجعة  وال   ،  2018 سنة  بعنوان  للرتقية  الداخلية  املناظرات 

لألعوان ، وغريها من املطالب.
مكتب الجامعة أدان عدم جدية الصالح املركزية لرئاسة الحكومة يف التعامل 
مع مطالب البلديني والتي  وصلت إىل حد توتر املناخ االجتامعي واستياء كافة 
البلديني دون استثناء، من ذلك مناظرات الرتقية الداخلية للرتقية بعنوان سنة 
عدد  األمر  مقتضيات  والبيئة  املحلية  الشؤون  وزارة  فيها  خالفت  التي   2019

291 لسنة 2019 بتجاوز أجل 31 ديسمرب 2019 دون إصدارها، وهو ما يعكس 
استخفاف الوزارة باملسار املهني للبلديني وعدم مباالة مبصالح القطاع، يف حني 

أن ترقيات األعوان بالوزارة تتم يف اآلجال ودون تأخري.
 وإىل غاية هذا التاريخ فإن الوزارة مل تكلف نفسها عناء تعميم مراسلة عىل 
البلديات تدعو فيها إىل تصحيح األمر وطلب البلديات إلعداد مناظارات الرتقية 

الداخلية بنفسها. 
كام مل يتم تجسيم االتفاق القايض باستصدار املنشور االستثنايئ املتعلق بتنقح 
املنشور عدد 37 املؤرخ يف 29 دسمرب 2017 حول تنظيم رشوط وإجراءات إسناد 
التمويل العمومي لفائدة وداديات األعوان والذي استثنى الوداديات املحدثة 
أعوان  استثناء  وبالتايل  العمومي  التمويل  عىل  الحصول  من   2016 سنة  بعد 

البلديات املحدثة من هذه االمتيازات ويجب تدارك األمر يف أفضل اآلجال.
لسنة  األمر عدد 115  تطبيق مقتضيات  الحكومة  رئاسة  تعّمدت مصالح  كام 
2020 املتعلق بضبط النظام األسايس الخاص بالسلك اإلداري املشرتك لإلدارات 
العمومية عىل منظوريها دون سواهم، وهي التي تدعو إىل إجراءات التقشف 

عىل باقي اإلدارات العمومية.

ذريعة للتملص
الحكومة عدد 16 لسنة 2020  أن منشور رئاسة  الجامعة إىل    هذا وأشارت 

من  حال  بأي  يكون  أن  ميكن  ال   ،2021 لسنة  الدولة  ميزانية  بإعداد  املتعلق 
ضحوا  الذين  البلديني  تجاه  التزاماتها  من  الحكومة  لتملص  ذريعة  األحوال 

وقدموا الكثري وكانوا يف الصفوف األمامية للتصدي للوباء.
 كام أكدت رضورة استكامل مرافقة املسار الالمركزي وتخصيص املوارد املالية 
للبلديات لتمكينها من االضطالع مبهامها عىل الوجه املطلوب وإيجاد الحلول 

التي متكنها من تجاوز الصعوبات املالية التي تعمقت بعد أزمة وباء كورونا.
إىل  استثناء  ودون  بالبلديات  األساسية  النقابات  كافة  الجامعة   ودعت  هذا 
كتابيا  مطالبهم  وتقديم   2021 لسنة  البلديات  ميزانيات  إعداد  مسار  مواكبة 
للبلديات تتضمن مطلبهم املهنية بعنوان سنة 2021 وطلب املشاركة يف أعامل 
اللجان االقتصادية واملالية ومراقبة الترصف ومختلف جلسات املجلس البلدي 
املتعلقة باإلعداد واملصادقة عىل امليزانية، والرجوع إىل الفروع الجامعية عند 

االقتضاء لتجاوز الصعوبات واإلحاطة الفنية والقانونية.
  وأكدت وجوب تحقيق املطالب يف أفضل اآلجال واستصدار األوامر املتعطلة 
النضالية  األشكال  كافة  القطاع  أعوان  ماي، وبخالف سيخوض  قبل موىف شهر 

املتاحة لحامية منظورينا والدفاع عن حقوقهم املرشوعة.
صربي الزغيدي

جلسة مُخيّبة لآلمال مع وزير النقل:

الوزارة ال تملك خارطة طريق إلنقاذ الخطوط التونسية، بل همّها االتكاء 
على كورونا لفتح طريق التفويت أمام الطامعني  

رئاسة الحكومة تتلّكؤ يف تجسيم االتفاقات الخاصة بالبلديني 
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أثار قرار رئيس بلدية الكرم فتحي العيوين القايض بإحداث 
صندوق للزكاة باملنطقة وتركيز الفتات بالشوارع لدعوة 
وافتتاح  تدشني  »حفل  عليه  أطلق  ما  لحضور  العموم 
صندوق الزكاة بالكرم كأّول صندوق للزكاة يف تونس منذ 
االستقالل«، جدال واسعا بني عدد من األحزاب ومنظامت 

املجتمع املدين.
حيث رفض شق كبري من التونسيني إحداث هذا الصندوق 

بالنظر إىل عدم مالءمته إىل أي سند قانوين.

تمرّد على مؤسسات الدولة 
وقد اعتربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان 
يف بيان لها، هذا القرار، مؤرشاً خطرياً عىل متّرد بلدية الكرم 
املبادرات  هذه  مثل  واستنكرت  الدولة  مؤسسات  عىل 

إىل  مشرية  االجتامعية  الفوارق  تكريس  إىل  تهدف  التي 
أّن إحداث »صندوق للزكاة« يُعّد توظيفا سياسيا رخيصا 
حسب تعبريها مطالبة السلط السياسية العليا بالتدخل 
العاجل ملنع هذه التجاوزات الخطرية ووضع حّد ملظاهر 
التمرّد عىل مؤسسات الدولة وااللتزام برتاتيب الخدمات 

التي تُؤّديها الدولة للمجتمع وفق تأكيدها.
عن  للدفاع  الدولية  الجمعية  عرّبت  نفسه  السياق  ويف 
حقوق اإلنسان واإلعالم عن استغرابها من فحوى املبادرة 
التي أطلقها رئيس بلدية الكرم منبهة إىل خطورة مقاصد 
هذه املبادرات الهادفة إىل بّث الفتنة والتفرقة بني أفراد 
واضح  تعارض  يف  ديني،  أساس  عىل  التونيس  الشعب 
ورصيح مع مدنية الدولة التي أقرها دستور البالد، وفق 
ما جاء يف بيان أصدرته خالل هذا االسبوع، ُمذكرة بحقها 
هذه  ملنع  القضاء  إىل  اللجوء  يف 

املبادرات.
العيوين  إليه  ذهب  ما  أن  ورغم 
يعترب انحرافا مفضوحا واعتداء عىل 
مدنيتها،  وعىل  الدولة  مؤسسات 
واصل  الكرم  بلدية  رئيس  أن  إالّ 
الدوغاميئ  ودفاعه  تسويفاته 
أن  معتربا  الالقانوين  مرشوعه  عن 
مدنية  يستهدف  ال  الزكاة  صندوق 
الدولة بل يُعّززها، مبينا أن املبادرة 
مبينة عىل قرار بلدي يعود إىل 21 
عليه  التصويت  تّم   2019 نوفمرب 
البلدي.  املجلس  أعضاء  بإجامع 
قانونية  املبادرة  العيوين  واعترب 
من   138 الفصل  أحكام  وتطبق 

مجلة الجامعات املحلية.
هذا  بخصوص  الجدل  ويتصاعد 
مترًّدا  يعترب  والذي  الغريب  القرار 
عىل الدولة ومحاولة لتمرير لركائز 
من  عدد  اعترب  إذ  الدينية،  للدولة 
تلك  أن  الحداثية  االحزاب  ممثيل 
املبادرة هي توظيف سيايس رخيص 

إعداًدا لغايات سياسية بحتة.
كام تعترب تلك املبادرة مؤرشا خطريا 
عىل  الكرم  بلدية  مترد  عىل  يحيل 
صارخ  تحّد  يف  الدولة  مؤسسات 

القرار هو سعي مدبر من  الدستور. ولعل هذا  ملنطوق 
الدولة  بدياًل عن  الدينية  الدولة  ركائز  بعض  مترير  أجل 
املدنية. ال سيام أن مجلس نواب الشعب كان قد عرف، 
يف ديسمرب املايض، نقاشات حادة مبناسبة مناقشة مرشوع 
صندوق  إنشاء  مقرتح  تقديم  بعد   2020 املالية  قانون 
للزكاة الذي قرُب يف نهاية املطاف، بعد تحصيله عىل دعم 
74 نائبًا من كتلتي حركة النهضة، صاحبة املقرتح، وائتالف 
آخرين.   17 وتحفّظ  نائبًا   93 معارضة  مقابل  الكرامة 
ولعله من باب إعادة اثارة مثل هذه املشاريع واملبادرات 
الربملان، قامت  النهضة يف متريرها يف  التي فشلت حركة 
الزكاة  الكرم برتكيز الفتات تشري اىل مقر صندوق  بلدية 
يف كامل املدينة. مام يثري حقا مخاوف القوى الدميقراطية 
والتحضري  الدستور  لخرق  املحلية  السلط  استغالل  من 
لدولة دينية داخل الدولة، رغم أن مرشوع قانون صندوق 
الزكاة التي تقدمت به كتلة قد رفض وانتهى االمر. فتحي 
العيوين املحسوب عىل حركة النهضة أصبح يحكم ويقرر 
ويريس القوانني التي سبق أن رفضها الربملان يف ايحاء جيل 

لتجاوز القوانني والدولة. 

العيوني ينتصر لحركة النهضة ويقرر 
قوانينها المرفوضة في البرلمان 

إقناع  النهضة كانت قد أخفقت  يف  والتذكري فإن حركة 
الربملان باستحداث صندوق للزكاة والتربعات. أيد املقرتح 
74 نائبا وعارضه 93 بينام امتنع 17 نائبا عن التصويت. 
وكانت كتلة حركة النهضة هي التي اقرتحت إضافة فصل 
ملرشوع قانون املالية 2020 ينص عىل إحداث »صندوق 
للزكاة«. ونرشت الحركة عرب صفحتها عىل فيسبوك بيانا 
متويله  وآليات  وأهدافه  الصندوق  طبيعة  فيه  توضح 
مداخيل  فإن  الحركة  بيان  وحسب  عليه.  واإلرشاف 
والتربعات  واملؤسسات  األفراد  زكاة  من  الصندوق  هذا 
االجتامعي  العمل  يف  الدولة  جهود  »لدعم  ستخّصص 
املوّجه لألفراد والعائالت فاقدي السند والفئات املحتاجة 

للدعم من العاطلني عن العمل وغريها.
الصندوق بإرشاف هيئة وطنية يشارك فيها ممثلون عن 
االجتامعية  والشؤون  املالية  ووزارات  الحكومة  رئاسة 
والدينية وهيئة مكافحة الفساد وجامعة الزيتونة وديوان 

اإلفتاء والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
وتعتقد حركة النهضة ان السبب األول لرفض املقرتح هو 
أن الكتل املختلفة يف الربملان مل تحَظ بوقت كاٍف ملراجعة 

رئيس بلدية الكرم يتمرد على مؤسسات الدولة وقوانينها ويبعث صندوقا للزكاة:

قانون  مشروع  يف  الروح  يبعث  العيوني 
كان قد قرب يف الربملان 
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تعزية
وفاة  نبأ  تلقينا  والحرسة  األىس  ببالغ 
الكاتب  نرصي  منصف  األخ  والدة 
لعملة  األساسية  للنقابة  املساعد  العام 
املُصاب  هذا  وإثر  بالقرصين.  الرتبية 
األليم يتقدم املكتب التنفيذي للجامعة 
العامة لعملة الرتبية بأحّر التعازي ألرسة 
الفقيدة راجني من الله العيّل القدير أن 
أهلها  ويرزق  رحمته  بواسع  يتغمدها 

وذويها جميل الصرب والسلوان.

املقرتح الذي طرح.
اإلديولوجية«  بـ»الحساسية  املسألة   ربطت  وإعادتها 
األحزاب  بعض  بني  الثقة«  بعدم  املتبادل  و»الشعور 
متمّسكة  انها  عىل  وقتها  وشددت  الربملان.  يف  والكتل 
مبرشوع »صندوق الزكاة« وأنها ستعيد طرحه. ويبدو أن 
حديثها عن إعادة طرحه كان املقصود به إرساؤه بطرق 
أخرى وعرب أذرعها املمتدة يف مختلف أركان الدولة عىل 
غرار السلط املحلية. وكانت البداية مع رئيس بلدية الكرم 

فتحي العيوين الذي انترص لها وحقق مرادها.

وزير الشؤون املحلية: الفصل 138 نظم الهبات والتربعات 
ومل ينظم الزكاة

ويتحدث الفصل عدد 138 من مجلة الجامعات املحلية 
عن  تختلف  البلديات.والهبة  تتلقاها  التي  الهبات  عن 

الزكاة التي تعترب فرضا عىل املسلمني دون غريهم.
لطفي  املحلية  الشؤون  وزير  قال  املوضوع  هذا  وحول 
الخمس  اإلسالم  أركان  من  ركن  هي  الزكاة  إن  زيتون 
وهي ليست هبة وال ميكن التربع بها بل هي حق معلوم 
للسائل واملحروم. واضاف ان للزكاة ترتيبات منذ تأسيس 
أن  إذ  الخاص،  نظامه  وبعث  للتضامن  التونيس  االتحاد 
فيه صناديق زكاة ألنه أقرب مؤسسة للدولة لترصف فيها 
أموال الزكاة وبإرشاف مجلس األمن االعىل. وقال إنه تم 
تفعيلها يف بعض األحيان وعدم تفعيلها يف أحيان أخرى. 

وبالنسبة إىل مجلة الجامعات املحلية فقد نظمت حسب 
الوزير لطفي زيتون مسألة التربعات والهبات ومل تنظم 
موضوع الزكاة. وأكد انه خالل أزمة الكوفيد وردت عىل 
الوزارة جملة من التساؤالت من رؤساء بلديات بخصوص 
من  إشارات  عليهم  الالئحة.ووردت  ملواجهة  التربعات 
البلديني  املستشارين  بعض  هناك  أن  األمنية  املؤسسة 
يسخر نفسه لجمع التربعات من الناس. وقال إن وزارته 
راسلت وزارة املالية لالستفسار عن هذه املسألة. وقامت 
بإعالم كل البلديات بطرق فتح الحسابات لجمع التربعات 
باسم  تكون  أن  األشكال  من  شكل  بأي  ميكن  ال  والتي 
مسؤول. بل ان الحساب يجب أن يكون باسم هيئة او 

لجنة او غريها وتكون بإرشاف املجلس البلدي..
لطفي  قال  الجدل،  محل  الزكاة  بصندوق  يتعلق  وفيام 
زيتون إنه تم توضيح املسألة منذ فرتة وتّم التأكيد عىل 

وانه ال ميكن  والتربعات  بالهبات  يتعلق  الفصل 138  أن 
العمومية  املالية  يف  بالترصف  يتعلق  ألنه  فيه  التوسع 
وهو موضوع حساس جدا.. وأكد أن الوايل وحده هو من 
يحق له البت يف هذه املسألة إذ أنه يف صورة مخالفة أي 
مجلس محيل للقانون او ملجلة الجامعات املحلية، يتوجه 
إىل املحكمة اإلدارية التي هي الجهة التي تبطل القرارات 

اإلدارية.
يف  ليس  العيوين  به  قام  ما  بخصوص  الجدل  أن  واعترب 
املالية  يف  الترصف  إجراءات  مجال  وإمنا يف  الدين  مجال 

العمومية وإدخال أمور يف أمور أخرى..  

 دولة موازية
وتحاول حركة النهضة بكل ما أوتيت من جهود أن متّرر 
موازية.  دولة  احداث  إىل  الرامية   ومبادراتها  مشاريعها 
صندوق  مبرشوع  بدأت  االتجاه  هذا  يف  خطواتها  وأوىل 
الدولة  أسس  مع  ومضمونا  شكال  يتعارض  الذي  الزكاة  
باإلضافة إىل أنه ال ترجى منه أية فائدة اقتصادية. وقد 
نبّه عدد من التونسيني إىل »خطورته عىل مدنية الدولة 

التونسية«.
تنمية  إن  الصندوق  إنشاء هذا  لفكرة  الرافضون  ويقول 
تقع  الضعيفة  الفئات  ودعم  البالد  يف  املهّمشة  املناطق 
عىل عاتق الدولة والحكومة وال تتّم عرب التربعات والزكاة 
التي يفرتض أن تكون طوعية يختار دافعها من سينتفع 
بها. كام أعاد طرح حركة النهضة مرشوع صندوق الزكاة 
 ،»26  26 »صندوق  ذكرى  التونسيني  بعض  أذهان  إىل 
 26 »صندوق  ألبست  املقرتح  بهذا  النهضة  ان  معتربين 
عن  يختلفان  ال  الصندوقني  وإن  إسالمية  صبغة   »26  -

بعضهام كثريا.
كام اعتربت العائلة الدميقراطية أن النهضة تقوم بني الفينة 
الدولة  مدنية  الستهداف  جدية  محاوالت  إىل  واألخرى 

عليه  يغلب  الذي  التونيس  املجتمع  تغيري منط  ومحاولة 
الطابع الحدايث عرب فرض مقرتحات ذات صبغة إسالمية، 
بالنزل  مرورا  الزكاة،  الفقراء عرب صندوق  مغازلة  آخرها 
ومناهضة  وتركيا  قطر  مع  املبهمة  واالتفاقيات  الحالل 
رؤى  تعكس  والتي  املرياث  يف  املساواة  قانون  مرشوع 
فكرية وعقائدية لحركة النهضة تحيل إىل أن لها مرشوعا 
يهدف إىل تغيري وجه املجتمع. ال سيام أن ال فوائد من 
أنها  الصندوق عىل األوضاع االقتصادية واالجتامعية كام 

لن يساهم يف تحسني وضعية االقتصاد التونيس مبدئيا.
واجهات  عىل  أعاملها  جّل  ترتكز  النهضة  هي  هكذا 
آخر  نوع  عن  بحثت  قاعدتها،  اهرتاء  فبعد  االستقطاب. 

من التجديد، واالستثامر يف الفقر والتهميش.

هل يتحرك القضاء؟ 
الفاضل محفوظ قال يف  السابق املحامني محمد  العميد 
الدولة  جعل  الدستور  من   6 الفصل  إن  الخصوص  هذا 
هي الراعية للدين والرعاية تقتيض ما تقتيض باإلضافة إىل 
حامية الشعائر الدينية وتنظيم األحكام الفقهية وطريقة 
تقوم جامعة محلية  أن  األخطر هو  إن  وقال  مامرستها. 
الفكرية  مرجعيتها  طبق  الديني  املجال  يف  بالترشيع 
إسناد  أن  عىل  السابق  العميد  وشدد  األيديولوجية.  أو 
الجامعات  من  لغريها  وليس  للدولة  يكون  االختصاص 
مجاراة  متت  لو  أنه  وأضاف  منتخبة.  كانت  وإن  حتى 
إحدى للجامعات املحلية  يف احقيتها لبعث صندوق زكاة 
فام الذي مينعها من الترشيع يف فرائض أخرى قد تكون 
مخالفة لقواعد الصالة عمال مبقدار التدبري الحر والرشعية 
االنتخابية املحلية. وختم بأن هناك حلوال قانونية وقضائية 
القضاء هذه  القرار. فهل سيتحرك  هادئة متوفرة إللغاء 

املرة لوضع حد لتجاوزات بعض الجامعات؟
* حياة الغامني 
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كلمـة حق:
الكورونا وضرورة إعادة البناء)5(

فلسطني: يف ذكرى 
االغتصاب 

    *النفطي حولة    

متّر الذكرى الثانية والسبعون ليوم النكبة األوىل، أي ذكرى اغتصاب 
فلسطني والواقع العريب مازال مثخنا بالجراح، بل ومازال ينزف دما 
وأملا. وهاهو الجسد العريب ال يزال عرضة للنهش والعّض والتسّمم. 
وها هي األرض العربية ال تزال معرّضة للنهب والرسقة والّسطو. 
أخرى،  ومرّة  األخرى،  هي  تتعرّض  العربية  الجغرافيا  وهاهي 
للتخريب والتدمري. لكن هذه املرّة عىل يد التتار الجدد امللتحفني 
وعجم  روم  من  القدامى،  الغزاة  ممثيّل  األصويل  اإلسالم  بعباءة 
وفرنجة ومن التابعني وتابعي التابعني لألمركة. بل هاهو التاريخ 
الرتذيل  محاوالت  كّل  وإىل  والصنرصة  للمسخ  يتعرّض  العريب 
وخطط رضب الذاكرة الجمعية والجامعية عىل يد دعاة التحديث 
القرسي ورعاة التديّن القرسي. أولئك العطىش والعطاىش للحكم 
وجارح  ومالح  كالح  عريب  ربيع  ذات  العربية«  »الثورات  زمن  يف 
العربية  واألمة  ماي مبآسيها  تحّل ذكرى 15  إذن  وجامح وجانح. 
مازالت تهيمن عليها سياسات جبهة األنظمة الخليجية الرجعية، 
الرجعي.  الصهيوين  اإلمبرييايل  للمرشوع  األمني  والحارس  الخادم 
فمنذ املرحلة النارصية مبا لها وما عليها تحّول االستقطاب العريب 
العربية،  األمة  ثقل  العروبة ومركز  القرار، من مرص عمق  ومركز 
إىل  يتحّول  واألمر  واألدهى  بل  السعودية،  العربية  اململكة  إىل 
مشيخة قطر اإلخوانية وصوال إىل اإلمارات العربية. هذا هوحال 
األمة العربية يف وقتنا الراهن، يف هذا الزمن املوبوء والوبايئ، الزمن 
وحكام  اليمني  زمن  مبعنى  أي  اليميني  الزمن  هذا  يف  الكوروين. 
اليمني واختيارات وسياسات اليمني. وها هو اليمني العريب الرجعي 
يف الحكم يتحّكم، ويف الّسلطة يتسلّط وبالقّوة يستقوي. ففي عهد 
هذا اليمني املتنّفذ واملتحّكم واملتغطرس، يخرج التطبيع من الرس 
إىل العلن. وتعقد القمم العربية تحت شعار التطبيع الكامل مقابل 
لسوريا  الكامل  االستعداء  مقابل  بل  للعدو،  الكامل  االستسالم 
الدولة، ولسوريا العروبة، ومقابل تحرير ليبيا من الليبيني أنفسهم. 
وذلك حتى يرتبّع عىل عرش ليبيا الخلفاء الجدد حلفاء أردوغان 
العثمنة والسلطة. يف عهد هذا اليمني املتصهني تذبح فلسطني من 
تباع  واملستسلم  املتشّدد  اليمني  هذا  عهد  يف  الوريد.  إىل  الوريد 
االقتصادية  البحرين  قمة  الدوالرات يف  باسم حفنة من  فلسطني 
التي أرشف عليها كوشنري صهر الرئيس اإلنجييل املتطرّف املتصهني 
يصادق  والخامج  والخائن  الخانع  اليمني  ترامب. يف عهد  املعتوه 
اليمني  ناعم، بل وحتى فاضح. يف عهد  القرن بشكل  عىل صفقة 
املتامهي مع ميينهم يف عواصم الغرب تصبح قضية فلسطني ليست 
الطبل  الصهيوين عىل  املتيّمن يرقص  اليمني  قضيتنا. يف عهد هذا 
والبحرين وسلطنة عامن. يف عهد هذا  الرياض  العريب يف شوارع 
اليمني يصبح التطبيع اخرتاق مجتمعي للمجتمع العريب الذي كنا 
نخاله ومازلنا نحسبه محّصنا من جرثومة التطبيع مع العدو. يف 
اليمني، نكبنا يف عراقنا. كام نكبنا مرة أخرى يف قدسنا  عهد هذا 
عروس عروبتنا. يف عهد هذا اليمني تآمروا عىل ليبيا وعىل اليمن 

وعىل سوريا وعىل الثورة الحقيقية يف البحرين.
لكن، رغم دعمكم الالمحدود لقطار االستسالم مع العدّو ولقطار 
املوت الصهيوين الرهيب كام جاء يف كلمة للقائد الوطني الشهيد 
املغتال معمر القذايف، نقول لهذا اليمني املتصهني، الضالع يف خيانة 
األمة العربية وقضاياها يف التحرير والوحدة واالشرتاكية والتقّدم، 
فهاهو ريح النرص بدأ يلوح يف األفق من سوريا العروبة. وهاهو 
صف املقاومة أكرث قوة ووحدة وبالء يف امليدان وعىل األرض. بل 

وأصبح قوة ردع للعدو. وإمّنا النرص صرب ساعة.      

رسالة وفاء وتكريم 
األخ املناضل عبد الرحامن عزيز - حفظه الله

تعرب سفارة دولة فلسطني بتونس عن اعرتافها بجميل مشاركتهم مع الثورة 
الفلسطينية منذ انطالقتها، ووقفتكم وقيادة االتحاد العام التونيس للشغل طوال 
لدعم  الحقيقية  واملساهامت  العون  لتقديم  تردد  ودون  شعبنا،  كفاح  مسرية 

صمود شعبنا العريب الفلسطيني.
ويرشفنا االعرتاف لكم علنا أنه ويفضل دعمكم وقيادة االتحاد العام التونيس 
للشغل، قد صنعتم ألطفالنا الفلسطينيني ذاكرة خاصة تجاه تونس كرشيك اخوى 

لشعب فلسطني من أجل الحرية.

االستثنائية  الجهوية  اإلداري  الهيئة  انعقدت    
بصفاقس يوم 15 ماي 2020 تزامنا مع ذكرى 
النكبة 15 ماي 1948 يوم اغتصاب فلسطني... 
سنة   72 اليوم  عليها  مر  التي  النكبة  ذكرى 
ارتكب خاللها أكرب عملية اقتالع مخطط له يف 
التاريخ الحديث لشعبنا العريب الفلسطيني من 
قبل عصابات صهيونية لقيطة بدعم من القوى 
االمربيالية ويف مقدمتها بريطانيا ارتكبت خاللها 
سنة 1948... 70 مجزرة وهجرت 750 ألف من 
ألف،   750 قارب  ما  وقرية،  مدينة   531 أهايل 
قراهم  وأنقاض  الفلسطينيني  أشالء  لتقيم عىل 

ومدنهم املدّمرة الكيان الصهيوين البغيض.   
ورغم هذه املجازر وعمليات التهجري والتوسع 
مقاومته  الصامد  شعبنا  يواصل  االستيطاين 
التهويد  وضد  الصهيوين  املرشوع  ضد  الباسلة 
البديل«  والتوسع االستيطاين ومرشوع »الوطن 
وضد  وتهويدها  العربية  القدس  ومحارصة 
مرشوع  وإعالن  والتنكيل  االعتقال  سياسة 
»قضم األرايض« يف الضفة ومحارصة »األنوروا«.

رئيسها  عرب  األمريكية  االمربيالية  راهنت  لقد 
ترامب األرعن ومبباركة بعض األنظمة العميلة 
بنود  إعالن  مترير  عىل  التطبيع  يف  والغارقة 
خطته املشؤومة املعروفة بـ»صفقة القرن« يف 
وإنهاء  فلسطني  قضية  لتصفية  يائسة  محاولة 
الرصاع مع الكيان وقبول التطبيع الكامل معه 
مجلس  من  )بدعم  العودة  لحق  نهايئ  وإلغاء 
الشيوخ الذي أصدر مرشوع قانون يعرتف فقط 

بأربعني ألف الجئ فلسطيني(.
اإلعالن  ومنذ  املشؤومة  الخطة  هذه  لكن 
»حق  بانتفاضة  جوبه  األوىل  خطواتها  عن 
العودة« يف غزة املقاومة وداخل أرايض 1948 
والضفة الغربية ويف عدة مدن عربية وعاملية، 
ومبواجهات عنيفة ضد العدو قدم خاللها شعبنا 
الفلسطيني التضحيات التي وصلت ذروتها يوم 
القدس  14 ماي 2018 إثر اإلعالن عن تحويل 
فلسطني  قدم خاللها شعبنا يف  للكيان  عاصمة 

60 شهيدا و3000 جريح.
لقد تزامن إعالن صفقة القرن لرتامب امللعون 
السوري  العريب  الجيش  أبطال  انتصارات  مع 
وقيادته الوطنية وكنس أهّم معاقل التنظيامت 
وقطر  وتركيا  أمريكا  من  املدعومة  اإلرهابية 

مواقفها  رهنت  ممن  وغريها  والسعودية 
موغلة  داعشية  استعامرية صهيونية  ألجندات 

يف التخريب والفنت.  
كام تزامن هذا مع احتداد الهجمة عىل لبنان 
املقاومة واتهامها باإلرهاب ومحاولة استهداف 
املعادلة  قلب  الذي  ومحورها  املقاومة  سالح 
قضية  لصالح  جديدا  اسرتاتيجيا  توازنا  وخلق 
وعدم  األعداء  وهن  عىل  أكّد  واألمة،  فلسطني 
املبادرة  مبدإ  عىل  املحافظة  عىل  قدرتهم 

والسيطرة أرضا وبحرا وجوا.

هذه  يف  الجهوية  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  إن 
الذكرى:

* نؤكد عىل وفائنا ملنظمتنا وملبادئ حشاد عرب 
املبدئية يف واستنهاض همم  مواصلة مشاركتنا 
الشغالني يف مواجهة التطبيع السيايس والثقايف 
دعم  يف  التاريخي  بدورنا  والقيام  واالقتصادي 
يف  السلطة  ومطالبة  أشكالها  بكل  املقاومة 
تونس بسن قانون يجرم التطبيع مع الصهاينة.

* نرتحم عىل أرواح شهداء فلسطني وكل األمة 
آخرهم  لفلسطني  فداء  أرواحهم  قدموا  الذين 
العواودة  الله  بهاء محمد عبد  الشاب  الشهيد 
بعد  الصهيوين  الجيش  برصاص  استشهد  الذي 
الخليل  جنوب  عوا  بيت  يف  لصهيوين  دهسه 
والشهيد مصطفى يونس من بلدة عرعرة 1948 
الذي قتل بدم بارد أمام والدته بعد خروجه من 

املستشفى.                     
القدس  كل  العربية،  بالقدس  متسكنا  نعلن   *
املسجد  عن  ودفاعنا  لفلسطني  أبدية  عاصمة 

األقىص املبارك وكل مقدسات فلسطني.
الفلسطينية  املقاومة  فصائل  مواقف  نثّمن   •
لتوحيد  لها  ودعوتنا  ترامب  إلعالن  الرافضة 
موحدة  وطنية  اسرتاتيجية  ضمن  صفوفها 
والتطبيع  والتفاوض  واالعرتاف  الصلح  ترفض 
املقاومة  أشكال  كل  عىل  وتعتمد  العدو  مع 
الشعبية واملسلحة وعىل العمق العريب وتوقف 

املفاوضات العبثية وكل أنواع التنسيق األمني.
كام نؤكد عىل:

اعترب حزب  أملانيا وغريها ممن  لقرار  رفضنا   *
الله حزبا إرهابيا حسب زعمهم الباطل ونحيّي 

سوريا  ودعم  الصهيونية  مقاومة  يف  دوره 
العروبة . 

يف  املتصاعد  املقاومة  محور  لصمود  دعمنا   •
الذي  واليمن  والعراق  ولبنان وسوريا  فلسطني 
املؤامرات  كل  وسيحبط  االنتصارات  يسجل 
نهرها  من  العربية  فلسطني  تحرير  إىل  وصوال 

إىل بحرها.
* دعمنا لسورية العروبة قيادة وجيشا وشعبا 
وقرارها  التاريخية  امليدانية  انتصاراتها  يف 
والتصدي  املحتلة  أراضيها  كل  بتحرير  النضايل 

للعدوان الرتيك الصهيوين املتواصل.
بإخراج  العراق  يف  شعبنا  ملطالبة  دعمنا   *
القواعد األمريكية من املنطقة واللتحام القبائل 
عن  دفاعا  الوطنية  القوى  مع  الليبية  العربية 
األجنبي  الوجود  من  وتحريرها  ليبيا  وحدة 
والعصابات اإلرهابية املدعومة من عمالء الناتو 
اليوم  يحاول  الذي  العثامين  هذا  وأردوغان، 
إعادة احتالل ليبيا عرب عمليات اإلنزال وإرسال 
املرتزقة من التكفرييني بدعم من قوى العاملة 

يف تونس.
قد  الصهاينة  مع  الرصاع  أن  يعتقد  من  واهم 
الصهاينة وغدرهم  انتهى وُحسم وأن صواريخ 
االسرتاتيجي. ففلسطني قضيتنا  الفارق  سيصنع 
العربية املركزية واملقاومة مازالت يف قلب هذا 
الرصاع وما صمود املقاومة يف غزة والعمليات 
وطعن  بالحجارة  ورشق  دهس  من  األخرية 
إضافة   1948 وأرايض  الضفة  يف  بالسكاكني 
للعمليات النوعية إال دليل عىل أنها لن تتوقف 
حتى تحرير فلسطني من النهر إىل البحر وعودة 
ستة ماليني ونصف مهّجر فلسطيني إىل ديارهم 

وهذا خيار قومي لن نحيد عنه.
املجد والخلود لشهداء فلسطني وكل األمة

القدس العربية عاصمة فلسطني والعودة حق 
ُمقّدس

عاش االتحاد العام التونيس للشغل قلعة وطنية 
قومية مدافعة عن قضية فلسطني

الخزي والعار للمطبّعني

* عن االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
                                     الكاتب العام
                                      يوسف العوادين

يف ذكرى النكبة :
 جذور فلسطني تمتد يف كل تراب الوطن العربي
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النهضة  حركة  رئيس  ثروة  مصادر  يف  بالتحقيق  شعبية   عريضة  طالبت 
ورئيس الربملان التونيس راشد الغنويش.

الغنويش نحو 5  بالتحقيق يف ثروة  الشعبية املطالبة  العريضة  وتجاوزت 
آالف توقيع اىل حدود يوم االثنني املايض، وفق مصادرنا.

األكادميية  والشخصيات  السياسيني  النشطاء  من  عدد  أطلقها  العريضة 
النهضة  التثبت من مصادر متويل رئيس حركة  التونسية وذلك من أجل 

ومصادر ثراء حركته.
وشفافية  بكل جدية  »التحقيق  إىل رضورة  العريضة  املوقعون عىل  دعا 
الغنويش ومصادرها«، كام دعوا إىل تشكيل لجنة مستقلة تضّم  يف ثروة 
يف عضويّتها منظامت تونسية مثل االتحاد العام التونيس للشغل ونقابة 

املحامني والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
وأكدت العريضة التي اطلعت »الشعب« عىل تفاصيلها أن »راشد الغنويش 

أصبح يف ظرف الـ9 سنوات األخرية من أغنى أغنياء تونس«.
وذكرت أن الغنويش »عاد إىل تونس يف 2011، ومل يعرف له نشاط قبل 
هذا التاريخ أو بعده إال يف املجال السيايس، ورغم عدم مامرسته ألي عمل 

أثرياء  أثرى  أو تجاري، فإنه قد أصبح يف ظرف 9 سنوات من  اقتصادي 
تتحدث  حني  يف  دوالر  مبليار  ثروته  إعالمية  مصادر  قدرت  وقد  تونس، 
مصادر إعالمية أخرى عن مبلغ يساوي 8 أضعاف هذا الرقم، أي ما يعادل 

خمس ميزانية الدولة التونسية، فكيف له بهذه الرثوة؟«.
الغنويش  راشد  السيد  أن  »وباعتبار  أنه  العريضة  عىل  املوقعون  وأبرز 
هو زعيم واحد من أكرب األحزاب متثيليًة يف الربملان، وباعتبار أنه رئيس 
مجلس النواب، وباعتبار تفيش الفساد يف الدولة واملجتمع، وباعتبار كرثة 
التمويالت األجنبية املشبوهة التي تفد عىل البالد التونسية بعنوان العمل 
الخريي والجمعيايت، وباعتبار تقاطع هذه التمويالت غالبا مع التنظيامت 
الرضوري  من  بات  قد  فإنه  املشبوهة،  السياسية  واألجندات  اإلرهابية 
أن يتّم التحقيق بكل جدية وشفافية يف ثروة السيد راشد الغنويش ويف 

مصادرها«.
تتكون من  بتشكيل لجنة مستقلة  العريضة  املوقّعون عىل  هذا وطالب 

منظامت وطنية سبق لها أن تكفلت مبلفات وطنية من الحجم الثقيل.
* صربي الزغيدي

عريضة شعبية تطالب بالتحقيق يف مصادر ثروة رئيس حركة النهضة

رغم كل ما أثاره من زوبعة ومن ردود فعل، ورغم كل ما 
قيل حول ال رشعيته وال قانونيته، ورغم أن الوايل قال إنه 
سيطعن فيه، إال أن الثابت واألكيد هو أن مرشوع صندوق 
الزكاة لصاحبه فتحي العيوين قد وقع متريره، وانتهى األمر، 
ولن يتمكن أحد من إغالقه وال تعطيله وال حتى تجميده 

مؤقتا.
املسالة ليست مزحا وال هي ترصّف فردي وال قرار أحادي 
للتمكني،  كاملة  خطة  من  جزء  هي  يُقال،  كام  الجانب 
وفرض  ترسيخه  ألجل  يعملون  وما  به  يؤمنون  ما  ولزرع 
السيطرة الكاملة عىل مفاصل الدولة وعىل حراك املجتمع، 
اليها،  الوصول  يرومون  التي  املسالك  يف  الناس  وتوجيه 
األمر  فرض  سياسة  ومن خالل  التّجريب،  مبدإ  من خالل 
حركة  لكل  غطاء  تكون  التي  الجاهزة  والتربيرات  الواقع، 
يقومون به، وتجد صداها لدى أتباعهم وأنصارهم، ولفيف 
من ثقفوت الحداثة املزيفة، واألقالم الطامعة يف السلطة 

والحظوة وبعض من فُتات االمتيازات.
فالعيوين ليس وحده يف املرشوع، وهو بالتأكيد يسخر يف 
البلديات والحكم املحيل،  داخله ممن يحاججونه بقانون 
ألنه يعرف جيدا أن قانون الحكم املحيل نفسه ُوضع من 
الذي قيل عنه أحسن دستور يف  التمكني، والدستور  أجل 
العامل، ال يعدو عندهم كونه وثيقة لترشيع التمكني أيضا، 
عبارة  هي  فيه  مفردة  وكل  للُغم،  حامل  فيه  فصل  فكل 
عن فّخ، وكل باب من أبوابه يقبل الـتأويل عىل ألف باب 

وباب.
يجري يف  الذي  الحقيقي  التمكني  الناس عن  إلهاء  وملزيد 
وسائل  عىل  املمنهج  واالستيالء  واملجتمع،  الدولة  مفاصل 
الرأي  وصنع  االعالم  ودواليب  االقتصاد،  ومحامل  االنتاج 
العام املهادن يف البداية، الخاضع يف النهاية، كان ال بد من 

ايجاد آليات أخرى ملزيد التعمية عىل ما يجري.
التي  الحقيقية  الناس عن املخططات  أنظار  وملزيد رصف 

وبثبات، وحتى ال تصطدم  ببطء وبحرص  تنفيذها  يجري 
معوقات،  أمامها من  يقف  قد  مبا  مبارشة  التمكني  جرّافة 
وقع تصعيد »باراشوك« نيايب يتلقى الصدمات عوضا عنها، 
ويوّسع لها الطريق، ويسّد الُحفر ويشغل العراقيل التي قد 

تؤثّر عىل مساراتها.
فوجود ائتالف الكرامة يف الربملان مل يكن صدفة، والجميع 
يعلم أنه من صنع النهضة وتحديدا رئيس كتلتها نور الدين 
البحريي، ويف أول خالف بني أعضائه، شتموا بعضهم مبارشة 
بالوالء للبحريي والجاليص وغريهم من قيادات الحركة، أي 
من  أصواتا  وأعطت  ودّعمت  ومولت  صنعت  الحركة  أن 
الفائض لديها، أو حتى من خالل التزوير يف بعض الدوائر 
تكون  املجلس،  يف  وسند  رديف  لها  يكون  أن  أجل  من 
مهمته الوحيدة فتح الجبهات مع الخصوم وإشغالهم عنها، 

وتلقي الرضبات بدال عنها إن لزم األمر أيضا.
الكرامة  بائتالف  يُعرف  ما  يوميا  يروجها  التي  فاملزايدات 
ال تخرج يف مسارها العام عن منطق التلهية ومهمة تتفيه 
املعركة السياسية التي كُلّف بها من قبل شيخ الحركة، والتي 
تقتيض ان يكون ائتالف مخلوف موجودا يوما وبشكل ال 
ينقطع يف معارك يختلقها ان لزم االمر، ليرصف النظر عن 
وحتى  التونسية،  للدولة  تُرسم  التي  الحقيقية  املسارات 
يف  التطرّف  يبلغه  ان  ميكن  ما  أقىص  بأن  الجميع  يعتقد 
هذه البالد هو سّب عبري مويس او التطاول عىل االعالم، يف 
حني ال تعدو تلك الشطحات ان تكون ستارا عىل ما يجري 
التمكني وافتكاك ملفاصل  الخفاء من ترسيخ لسياسات  يف 

الدولة وتفكيك ملنظومتها االجتامعية واالقتصادية.
التي  الوكالة  فان حروب  التمويهي  الدور  هذا  اىل  اضافة 
يشنها مخلوف وجامعته، تعطي مزيدا من الوقت والفرص 
لفرض االمر الواقع، فهو حني يُكلّف باستهداف االتحاد العام 
التونيس للشغل، فال يفعل ذلك فقط من اجل استعراض 
من  ناخبيه  ارضاء  أجل  من  أو  يُقال  كام  رُجلة«  »التّوب 

تلك  نحو  توجيهه  وقع  النه  بل  فقط،  الغوغايئ  القطيع 
أنها ستكون شوكة يف حلوقهم ويف  يعرفون  التي  املنظمة 
بيع  او  الدولة  نهب مؤسسات  يتجرأ عىل  حلوق كل من 
أنه  ويعرفون  والرشاوى،  بالكوميسيونات  العام  القطاع 
كام  االجتامعي،  والسلم  السيايس  للتوازن  الضامنة  القوة 
يعرفون بالخصوص أنه لن يسكت عن أي مساس باالمن 
القومي للوطن وبسيادته وبكرامة املواطن وحريته ولقمة 
االكرب  مخططاتهم  طريق  يف  عقبة  يشكل  وبالتايل  عيشه، 
وطنني  الخالئقي«  »الباراشوك  جامعات  نباح  من  بكثري 

فيالق الذباب االزرق، وعهر بعض االقالم واملنابر.
اشغال  ودور  التّعمية،  دور  انه  التلهية،  من  أكرب  دور  انه 
الناس مبعارك الوهم وابعادها عن رؤية ما يجري يف الخفاء، 
تنفيذها  يجري  سوداء،  مخططات  من  للدولة  يُرسم  وما 
ببطء وتؤدة وعىل مراحل، وكلام سنحت الفرصة، حتى يتم 
اسقاطها تدريجيا يف مجاهل الُفرقة والتخلف واالنقسامات 
ودحرجتها  والقانون،  املؤسسات  هيبة  وضياع  الداخلية 
لزعامء  العيش  فيها  يطيب  التي  الفاشلة  الدول  هّوة  اىل 
الطوائف، وتصلح أن تكون فضاء رحبا لتمرير مخططات 
أكرب بكثري من تونس ومن االقليم، مخططات بسط النفوذ 
واميانهم  الناس  بعقائد  والتجارة  الدين  وتسويق  العاملي، 

وقيمهم ُمثُلهم، ومصادرة حريتهم، ورهن مصائرهم.
فائتالف الكرامة والعيوين والفرجاين وغريهم، مل ولن يكون 
باالحرى  أو  الصدمات،  لتلقي  باراشوك  من  أكرث  دورهم 
يريد  الذي  الحقيقي  البلدوزر  أمام  الغام متيش  كاسحات 
ان يلتهم الدولة واملجتمع، ويريد أن يقّوض كل االساسات 
عىل رؤوس اصحابها، ومواجهة هذه الكاسحات ال يكون اال 
برضب رأس األفعى التي تحرّك وتنفث فيها من سمومها، 
ونتائج  والدميقراطيية  الثورة  شعارات  وراء  وتتخفى 

الصندوق.
* طاهر عيل 

فيما تتواصل عمليات التمكين والسيطرة على مفاصل الدولة:

يخلقون حروبا بالوكالة وصناديق زكاة وفرقا مختصّة يف الرّدح
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* بقلم د. عبدالله بنسعد  
ببدل  األغنياء  يستأجرها  الدولة  أمالك  من  الجيّدة  األرايض  »هذه   : تصدير 
بخس وحتى دون مقابل تقريبا. وهؤالء األغنياء يستأجرون من هذه األرايض 
اآلالف وعرشات اآلالف من الديسيتينات لك يؤّجروها بدورهم إىل الفالحني 
الفالح  ينصحون  الذين  هؤالء  أردياء  ناصحون  أنّهم  يقينا  باهضة.  ببدالت 
قائلني أّن أمالك الدولة تشتمل عىل كثري من األرايض. ولكّن الواقع يبنّي أّن 
الكثري من األرايض الجيّدة هي يف أيدي كبار املالّكني الخصوصيني وأّن هؤالء 
الفالحني  أّن  وطاملا  الدولة.  أمالك  أيديهم حتّى عىل  يضعون  الكبار  املالكني 
الدولة ستضّل  فإّن   ، هائلة  قّوة  بإتحادهم  يصبحوا  لك  يتّحدون  ال  الفقراء 
أبدا الخادم الذليل لطبقة املالكني العقاريني«. - لينني – إىل الفالحني الفقراء 

، املجلّد السابع
1. اإلرصار عىل منوال تنموي الوطني والدميقراطي والشعبي يدّل عىل طبيعة 

النظام الرجعي العميل
ال شّك بأّن كّل القراءات املوضوعيّة وكّل املؤرّشات تدّل عىل أّن ما حصل يف 
تونس سنة 2011 هو إنتفاضة وليس بثورة. إنّها إنتفاضة عظيمة توّسعت يف 
الزمان )من 17 ديسمرب إىل 14 جانفي وتتواصل إىل اآلن ولو بتقطع ووترية 
إنتفاضة  القطر( وهي  كّل مدن وقرى  )عّمت  املكان  ضعيفة( وتوّسعت يف 
جبارة كتبت بدماء الشهداء والجرحى )مئات الشهداء وآالف الجرحى( لكّنها 
مل تستكمل عنارص ومستلزمات الثورة أو كام يقول خليل خوري »إنّها مجرّد 
تغيري  يحصل  مل  وأنّه  بإعتبار  الثورة«  بعد رشوط  يستكمل  مل  شعبي  حراك 
جذري بإبعاد التحالف الطبقي الحاكم )البورجوازية الكمربادوريّة واإلقطاع 
ورشيحة البريوقراطية( عن السلطة. فكل ما حصل هو هروب أو لنقل بوضوح 
تهريب رأس النظام والبعض من عصابته خارج القطر حيث من املعروف أّن 
مّد  حالة  يف  األفراد  عن  بسهولة  تتخىّل  أن  ميكن  الحاكمة  الطبقة/الطبقات 
ثوري لكّنها ال تتخىّل إالّ بالعنف الثوري عن السلطة. وكام يقول كارل ماركس 
يف معرض حديثه عن عمليّة تحويل أسلوب اإلنتاج اإلقطاعي إىل أسلوب إنتاج 

رأساميل »العنف هو داية كل مجتمع قديم حامل مبجتمع جديد«. 
فقد سبق وأن كتبنا وقلنا وأكّدنا )أنظر دراستنا الصادرة بجريدة الشعب يف 
العدد  العدد 1135 وحتى  6 حلقات خالل شهري جويلية وأوت بداية من 
1144 تحت عنوان »املطلوب منوال تنموي أم إختيارات إقتصادية جديدة 
لتونس الغد ؟ : القطاع الفالحي منوذجا«.( بأّن للثورة رشطان إثنان : وجود 

قيادة ووجود برنامج.
ويكفي القيام بقراءة ملجريات وصريورة كل الثورات التي حدثت عرب تاريخنا 
الحديث من الثورة البورجوازية إىل الثورة اإلشرتكية لنتأكّد بأّن هناك رصاع 
بني طبقتني متضاّدتني )اإلقطاع والرأساملية يف الحالة األوىل والطبقة العاملة 
أو جبهة  وميثّلها حزب  عنها  يعرّب  وكل طبقة  الثانية(  الحالة  والرأساملية يف 

سياسية )ما سميناه بـ »القيادة السياسية«(. 
وتكون أهداف »القيادة« إّما القضاء عىل اإلقطاع وبالتايل التحّرر من العالقات 
اإلقطاعيّة وتغيريها بعالقات إنتاج رأساملية يكون السوق هو محرّكها األسايس 
البورجوازية  الثورة  الرأساملية يف حالة  املصانع  من أجل ترصيف منتوجات 
اإلنتاج  لوسائل  الخاصة  امللكية  إلغاء  الطبقي عرب  اإلستغالل  القضاء عىل  أو 
ونقل ملكيتها إىل الطبقة العاملة يف حالة الثورة اإلشرتاكية )وهذا ما سميناه 

الربنامج(. 
لكّن األهّم من كّل ذلك فإنّه ما من ثورة إجتامعية حصلت عرب التاريخ ومل 
يقدها حزب منظّم ومسلّح بنظريّة ثورية ، »ال مامرسة ثورية بدون نظرية 
ثوريّة«. أّما تنفيذ الربنامج الذي تحدثنا عنه - أي القضاء عىل سيطرة الطبقة 
الرأساملية عىل وسائل اإلنتاج عرب القضاء عىل الدولة الربجوازية - فإنّه مرتبط 
أيضا بإعتامد العنف الثوري كوسيلة لتحقيق ذلك الهدف وليس كغاية يف حّد 
إمتالكها  تتنازل بسهولة عن  الحاكمة لن  الطبقة/الطبقات  بإعتبار وأّن  ذاته 
عن  الدفاع  يف  ستسترشس  بل  سلطتها  وعن  إمتيازاتها  وعن  اإلنتاج  لوسائل 
ذلك ولو سال حاّمم من الدّم )أنظر ما يحدث يف سوريا وليبيا واليمن(. لكّن 
الطبقة/الطبقات الحاكمة ميكن ان تقّدم - بتوصيات أو تحت ضغط القوى 
املنتفضني  غضب  إلمتصاص  التنازالت  بعض   – فيها  تتحّكم  التي  اإلمربيالية 
من ناحية ومن اجل قطع الطريق أمام ذلك الحراك الشعبي حتى ال يتحّول 
إىل ثورة كّل ذلك طبعا دون املساس من جوهر السياسات املرتهنة بالدوائر 
اإلمربيالية التي تتحّكم يف مصائر الشعوب واالمم املضطهدة وهو ما حصل 

تتغرّي  أن  السلطة دون  العميل عن  النظام  تخىّل رأس  تونس حيث  فعال يف 
تركيبة التحالف الطبقي الحاكم.   

ظهور  بدون  أي  الجديد«  وبناء  القديم  »هدم  بدون  إذا  لثورة  وجود  فال 
عالقات إنتاج جديدة تخدم مصلحة الطبقة العاملة والفالحني )برنامج ثوري( 
وال وجود لثورة بدون حزب نوعي قادر عىل اإلطاحة بالنظام القديم واإلستالء 
أّن  بالرضورة  يعني  وهذا  ثورية(.  )قيادة  الثوري  العنف  عرب  السلطة  عىل 
هناك إنتقال من نظام إجتامعي إىل نظام إجتامعي آخر وهو ما مل يحصل يف 
تونس. بعد أن حّددنا طبيعة ما حدث يف تونس وبيّنا بأنّها إنتفاضة وليست 
بثورة ، فإننا نؤكّد بأّن منوال التنمية هو أقىص ما ميكن أن تنجزه اإلنتفاضة 
أّما اإلختيارات اإلقتصادية الجديدة فهي نتيجة حتمية للثورة التي وكام سبق 
وأن قلنا تؤّدي بالرضورة إىل التغيري الجذري لألوضاع وقلبها رأسا عىل عقب. 
اإلصالحات  بعض  ، هو  الوضع  ، يف ظل هذا  يحدث  أن  ما ميكن  أقىص  إذا 
التي لن تخرج عن اإلطار العام لإلختيارات اإلقتصادية واإلجتامعية الالوطنية 
والالشعبية املمالة من طرف دوائر النهب اإلمربيايل أي يف نهاية األمر مجرّد 
بعض التزويقات للمنوال التنموي الّسائد. فكام بيّنا آنفا فإّن النظام مرتبط 
عضويا بالدول اإلمربيالية وبالتايل باإلحتكارات العاملية املالية منها واإلقتصادية 
اإلستغالل  يتحّكم يف مصريه ويعيش  الكادحة ال  ماّم يجعل شعبنا وطبقاته 
املستويات  جميع  عىل  عيشه  نّغصا  اللّذان  اإلمربيايل  واإلضطهاد  الطبقي 

وتسببا وال يزاالن يف بؤسه وشقائه وفقره. 
فاإلقتصاد التونيس مرتبط ومتشابك مع اإلقتصاد اإلمربيايل املعومل عرب الربامج 
الدول والدوائر اإلمربيالية )مؤسسات بريتون  واإلتفاقيات املمالة من طرف 
وودز ، املنظمة العاملية للتجارة ، مجموعة الدول الثامنية ، مؤمتر دافوس ...( 
التي ميكن أن نذكر منها برنامج اإلصالح الهيكيل لإلقتصاد )الذي تسبّب يف 
مآيس ال تحىص وال تعّد للقطاع اإلقتصادي( وإتفاق الرشاكة الشامل واملعّمق 
املتبقيني  القطاعني  لإلنقضاض عىل  الذي سيمثّل فرصة  األورويب  اإلتحاد  مع 
»الفالحة والخدمات« إضافة إىل تركيز مناطق للتبادل الحر  )ZLE(ومناطق 

 . )ZFE( التجارة الحرّة
2. الحجم الحقيقي لألرايض الدوليّة وأهّم إشكاليّاتها

يف البداية يجب التأكيد عىل رضورة التفريق بني األرايض الدولية يف املطلق 
واألرايض الدولية الفالحية. فمن ناحية الكم تعترب حوايل نصف مساحة تونس 

)حوايل 8 ماليني هك( أراض دوليّة موزّعة كام ييل :
- حوايل 6 ماليني هك صحاري وسباخ وجبال

- حوايل 1 مليون هك غابات
- حوايل 1 مليون هك أراض فالحية وغري فالحية منها حوايل 500 ألف هك 
أراض تحت ترصّف أو إرشاف ديوان األرايض الدولية والبقيّة إّما مسندة إىل 
اإلدارات املحلّية والجهوية واملركزية أو يقع الترصّف فيها دون تسوية )أراض 
غري فالحية وتعّد ببضعة اآلالف من الهكتارات( أو مسندة إىل الخواص حسب 
أمر سنة 1948 وقانون سنة 1970 )عرشات اآلالف من الهكتارات( أو مستغلّة 

بطريقة عشوائيّة من الخواص )مئات اآلالف من الهكتارات(.
وإذا خّصصنا عىل األرايض الفالحية ومن خالل ما سبق فإّن األرايض الدولية 
مثّلت بعد خروج اإلستعامر مساحة تساوي حوايل  828 ألف هكتار )حوايل 
745 ألف هكتار »متونسة« وحوايل 83 ألف هك من أرايض األحباس( وقع 
التفويت أو البيع يف حوايل 40 % منها من طرف نظام بورقيبة سنة 1970 
وبالتايل مل يتبّقى إالّ حوايل 500 ألف هكتار )497 ألف هك بالضبط حسب 

أرقام وزارة الفالحة( موزّعة كام ييل :
- 90 الف هك رشكات احياء وتنمية فالحية 

- 68 الف هك مسرتجعة ويف عهدة ديوان االرايض الدولية بصفة ظرفية 
- 54 الف هك مقاسم فنية موزّعة عىل 866 مهندس فالحي

- 30 الف هك مقاسم فالحني شبان ومتعاضدين موزّعة عىل 5900 فالح
- 32 الف هك قطع مشتتة مسوغة للخواص 

- 33 الف هك غابات وأرايض تعويضات ومتفرقات 
- 157 الف هك تحت ترصف ديوان االرايض الدولية منها 54 يف املائة مراعي 

وغابات 
- 18 الف هك تحت ترصف الوحدات التعاضدية لالنتاج الفالحي 

- 15 الف هك تحت ترصف هياكل البحث واالرشاد والتكوين املهني الفالحي 
والتعاضديات املركزية 

لكّن اليشء الذي يجب التأكيد عليه أّن كّل هذه األرقام هي أرقام تقريبية ألنّه 
مل يقع إىل حّد اليوم التأكّد من الحجم الحقيقي مللك الدولة الخاص إضافة إىل 
تضارب األرقام بني وزاريت الفالحة وأمالك الدولة وهذا يطرح إشكالية أخرى 
تتعلّق بإزدواجية اإلرشاف عىل املسائل العقارية )أنظر مقالنا بعنوان »كيف 
الريف  يف  الكادحني  لجامهري  الدولية خدمة  األرايض  هيكلة  إلعادة  السبيل 
نوفمرب  بالعددين 1354 و1355 لشهر  الشعب  الصادر بجريدة  ؟«  التونيس 
2015(. إضافة إىل ذلك فإنّه يجب التأكيد عىل أّن ملك الدولة الخاص يحتوي 

عىل وضعيات جّد متشّعبة تتمثّل خاّصة يف :
أرض شط  مثل  الجهات  والخواص يف عديد  الدولة  بني  الشياع  أراض عىل   -

الفريك بقابس.
- أراض دولية غري مشمولة بالجرد ومل تكتشف الدولة أنّها عىل ملكها إالّ بعد 

إنتفاضة 17 ديسمرب/14 جانفي مثل هنشري سيدي الهاين بسوسة.
- أراض دولية غري مسّجلة ومستغلّة من طرف الخواص مثل القطعة رقم 10 

بقفصة التي متسح 17 ألف هك.
- أراض دولية مل يتمّكن ديوان األرايض الدولية من التحّوز بها إىل اليوم مثل 

هنشري راس املرج باملنستري بسبب إستغالله عشوائيا من طرف الخواص.
- أراض دولية مسّجلة ومستحوذ عليها من طرف الخواص دون تسوية سواء 
بالبناء )آالف الهكتارات بكل املدن التونسية تقريبا( أو باإلستغالل الفالحي 
)مئات اآلالف من الهكتارات منها عىل سبيل الذكر ال الحرص 80 ألف هك 

بصفاقس تعرف بأرض السيالني(.
- والية توزر التي متسح 287 559 هكتار )منها 061 326 هك أرايض صالحة 
للزراعة و226 233 هك صحاري وسباخ( متثّل فيها األرايض الدولية حوايل 97 
% بالتامم والكامل أي أّن األرايض الخاصة بها ال متثّل إالّ حوايل 17 ألف هك 
فقط منها 9000 هك واحات ومل يقع إىل اليوم حّل هذا اإلشكال العويص الذي 
يعيق التنمية بالجهة وهي وضعية تدعو إىل اإلستغراب الشديد. وللتذكري فإّن 
وجود ملك دولة غري مسّجل هو مامرسة واعية كرّسها النظام العميل عن سوء 
األنصار  العقارات لكسب  تلك  بالتفويت يف  إّما  الترصّف فيه  له  ليسهل  نيّة 
مثلام فعل بورقيبة سنة 1970 أو لتوزيعه عىل العائلة املافيوزية مثلام فعل 

بن عيل فيام بعد.  
3. الدور اإلسرتاتيجي لديوان األرايض الدوليّة : ساهم ويساهم يف توفري الغذاء 

األسايس وإنتاج البذور املمتازة وتعديل األسعار
ديوان األرايض الدولية هو منشأة عمومية محدثة مبقتىض املرسوم عدد -61

جانفي   9 يف  املؤّرخ   2 عدد  بالقانون  واملنّقح   1961 سبتمرب   30 بتاريخ   15
1962 وكذلك القانون عدد 26 املؤّرخ يف 7 ماي 1973 وهي تخضع إلرشاف 

وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري. وتتمثّل مهام الديوان يف :
* الترصف يف األرايض املوضوعة عىل ذّمته وإحيائها وفقا ملتطلبات اإلستغالل 

األمثل
* تنويع اإلنتاج الفالحي وإدخال التقنيات الحديثة

* تنمية اإلنتاج الفالحي وإكسابه القدرة التنافسية داخليا وخارجيا
الخارجي  اإلستثامر  وإستقطاب  الخارجية  األسواق  بتنويع  التصدير  دفع   *

ودعم االرشاكة
بحوايل 157  تقّدر  مبارشة يف مساحة  بصفة  الدولية  األرايض  ديوان  يترصّف 
ألف هكتار موزعة عىل 13 والية ومقّسمة إىل 30 وحدة إنتاج موزّعة كام ييل 

: 25 مركبا فالحيا وثالث )3( مراكز لرتبية الدواجن ووحدتان صناعيتان )2(.
جدول توزيع وحدات اإلنتاج حسب الجهات

املعتمدية/ إسم املركّب/الوحدة 
املساحة/ طاقة اإلنتاج    الوالية 

7 آالف هكتولرت يف السنة  تيبار باجة  1. مركز إنتاج الخمور واملقطّرات 
2704 هكتار   تيبار باجة  2. املركّب الفالحي تيبار 

20 ألف طن يف  النفيضة سوسة  3. معمل العلف بالنفيضة 
الساعة   

- دجاج اللحم :  النفيضة سوسة  4. مركز الدواجن بالنفيضة 
200 ألف دجاجة يف الدورة الواحدة

- دجاج البيض : 20 ألف دجاجة يف السنة
- مذبح للدجاج : 1000 دجاجة يف الساعة   

8894 هكتار  النفيضة سوسة  5. املركّب الفالحي بالنفيضة 

على هامش اإلحتفال بالعيد الوطني للفالحة 12 ماي :
في دواعي اإلصرار على منوال تنموي الوطني والديمقراطي والشعبي :

 إتفاق الشراكة بني القطاع العام والقطاع الخاص إلستغالل املرّكبات 
الفالحيّة هو مقدّمة مفضوحة لخوصصة ديوان األراضي الدولية
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طري  ألف   300 قرمبالية نابل  6. مركز الدواجن قبّة النور 

لحم يف الدورة الواحدة   
تاكلسة نابل 594 هكتار   7. املركّب الفالحي مريسة 

 
1534 هكتار  بني خالد نابل  8. املركّب الفالحي اإلنطالقة 

  
تاكلسة نابل 3891 هكتار   9. املركّب الفالحي بتاكلسة 

 
507 هكتار   قرمبالية نابل  10. املركّب الفالحي خيام حشاد 

 
4030 هكتار  سبيطلة القرصين  11. املركّب الفالحي واد الدرب 

  
940 10 هكتار  سبيطلة القرصين  12. املركّب الفالحي الخرضاء 

  
3588 هكتار  جلمة سيدي بوزيد  13. املركّب الفالحي جلمة 

  
039 14 هكتار  سيدي بوزيد  14. املركّب الفالحي الطويلة 

  
منزل بوزيان سيدي بوزيد  15. املركّب الفالحي اإلعتزاز 

1786 هكتار   
829 31 هكتار  الغريّبة صفاقس  16. املركّب الفالحي الشّعال 

  
001 15 هكتار  منزل شاكر صفاقس  17. املركّب الفالحي بوزويتة 

  
667 18 هكتار  منزل شاكر صفاقس  18. املركّب الفالحي السالمة 

  
برئ عيل بن خليفة صفاقس  19. املركّب الفالحي برئ عيل 

4052 هكتار   
5572 هكتار  ماطر بنزرت  20. املركّب الفالحي الغزالة 

  
مدجنة   20  - ماطر بنزرت  21. مركز الدواجن راس العني 

لطيور البيض ذات سعة 400 ألف طري
- وحدة تربيد سعة 3 ماليني بيضة   

8386 هكتار  السبيخة القريوان  22. املركّب الفالحي العلم 
  

1724 هكتار  بوسامل جندوبة  23. املركّب الفالحي بدرونة 
  

2831 هكتار  بوسامل جندوبة  24. املركّب الفالحي الكدية 
  

434 هكتار   غار الدماء جندوبة  25. املركّب الفالحي شمتو 
 

2618 هكتار  الكريب سليانة  26. املركّب الفالحي محسن ليامم 
  

2750 هكتار   سليانة  27. املركّب الفالحي الرمليّة 
 

2905 هكتار  السند قفصة  28. املركّب الفالحي السند 
  

5213 هك   جرجيس مدنني  29. املركّب الفالحي سيدي شاّمخ 
 

1093 هكتار  برج العامري منوبة  30. املركّب الفالحي برج العامري 
  

يف املحصلة الثالثني وحدة إنتاج التي يحويها الديوان تتعاطى مختلف األنشطة 
الفالحية النباتية منها والحيوانية كام تتوىّل عمليات خزن وتحويل وتسويق 

وتصدير املنتوجات الفالحية. طاقة إنتاج هذه الوحدات تحتوي عىل :
هك   10500  ، حبوب  هك   7000( الكربى  الزراعات  من  هكتار   18  500  -
زراعات علفيّة و1000 هك بقوليات( حيث يساهم الديوان يف تنمية وتطوير 
قطاع الحبوب بإنتاج البذور املمتازة ذات اإلنتاجية العالية إذ يوفّر حوايل 30 

% من حاجيات الفالحني يف القطر
- 000 68 هكتار أشجار مثمرة )60000 هك زيتون و8000 هك أنواع أخرى 
يساهم  الحرص  ال  وللذكر  والقوارص(.  والخوخ  والتفاح  والفستق  اللوز  مثل 
العالية( يف السنة أي ما  الزيت )ذو الجودة  الديوان بحوايل 8000 طن من 

يقارب 10 % من اإلنتاج الوطني.
- 500 هكتار خرضوات 

- 000 70 هكتار مراعي وغابات

أّما وسائل اإلنتاج فهي موزّعة كام ييل :
- 5000 بقرة حلوب

- 1300 عجل تسمني
- 34000 نعجة

- 1.250 مليون طري لحم
- 500 ألف طري بيض

- 96 برئ سطحية
- 65 برئ عميقة

- 2 بحريات جبلية
- 25 معرصة زيتون )منها معرصة من أحدث املعارص يف القطر(

- 1 مذبح دواجن
- 1 محطة لف وتكييف

- 2 محطات تجفيف الطامطم
- 2 مجابن

- 4 معامل علف
- 1 معرصة خمور

- 30 ورشة ومركز صيانة
- 11 بيوت تربيد

- 410 بيوت محمية

كل هذه اإلمكانيات تجعل من ديوان األرايض الدوليّة يقوم بأدوار عّدة :
- دور إقتصادي وإجتامعي هام خاصة فيام يتعلّق بتشغيل اليد العاملة يف 
الديوان 9928 عونا من بينهم 700 مهندس  الداخلية حيث يشّغل  املناطق 
وفني فالحي أي بنسبة تأطري تساوي أكرث من 14 % وهي نسبة هاّمة جّدا مل 

يحصل أن حققها أي مستثمر خاص
- مركز إشعاع عىل املحيط املجاور للمركبات الفالحية

- مساهمته بنسبة 30 % من اإلنتاج الوطني لبذور الحبوب املمتازة باإلضافة 
بذور  إنتاج  وتكثيف  إلكثار  الوطني  الربنامج  يف  فّعال  بشكل  مساهمته  إىل 

ماّدة البطاطا وبعض األصناف من البذور العلفيّة
- مساهمته يف معاضدة مجهود الدولة يف تعديل السوق من خالل تكوين 
البيضاء  واللحوم  والبيض  كالبطاطا  الحّساسة  الفالحية  املواد  من  مخزونات 

والحمراء
الف   70 )حوايل  املسرتجعة  واملقاسم  الضيعات  وإستغالل  تعّهد  يف  دوره   -

هكتار(.
أم  الخواص تونسيني كانوا  طبعا هذه األدوار مجتمعة ال تعني املستثمرين 

أجانب ولن يلتزموا مطلقا بها. 
4. قانون الرشاكة بني القطاع العام والقطاع الخاص آلية ليربالية لن تزيد إالّ 

يف تعميق العجز الذي يعيشه امليزان التجاري
واملتعلّق  نوفمرب 2015   27 املؤّرخ يف  لسنة 2015   49 للقانون عدد  تطبيقا 
بعقود الرشاكة بني القطاع العام والقطاع الخاص ، أمىض يوم 25 أفريل 2017 
وزير الفالحة وكاتب الدولة ألمالك الدولة والشؤون العقارية »كراس الرشوط 
بني  إطار رشاكة  يف  فالحيّة  مشاريع  لبعث  الفالحيّة  املركّبات  بكراء  الخاص 
مستثمرين خواص تونسيني وأجانب وديوان األرايض الدولية«. لن نأيت بجديد 
إذا قلنا بأّن هذا القانون هو ليس سوى آليّة من اآلليات الليربالية املستعملة 
من أجل اإلجهاض عىل ما تبّقى من املنشآت واملؤسسات العمومية وما تجربة 
رشكات اإلحياء والتنمية الفالحية )التي سنتعرّض لها الحقا( والتي عىل أساسها 
بعد  أوجها  وبلغت   1982 سنة  منذ  الدولية  األرايض  ديوان  هيكلة  وقعت 
صدور قانون 1988 إالّ دليل عىل ما نقول رغم أّن تقنني هاته اآللية مل يحصل 
وكعادتهم   ، القانون  لهذا  املنظّرون  طبعا  املذكور.  القانون  بإصدار  أخريا  إالّ 
الليربالية الرشسة ، يعمدون إىل املغالطة والكذب  القوانني  يف محاولة مترير 

واللف والدوران ملحاولة إقناعنا بصواب رؤاهم وبرامجهم. 
غري أنني أريد أن أبنّي أّن هذا القرار وقع إتخاذه تطبيقا إلحدى الفرضيات 
للدراسات  الوطني  املركز  طرف  من  املنجزة  الدراسة  إقرتحتها  التي  الثالث 
الفالحية حول تطوير أداء األرايض الدولية التابعة للديوان والتي كانت كالتايل 

:
- الفرضيّة األوىل : املحافضة عىل املهام الحالية للديوان مع إدخال تعديالت 
وإصالحات تعنى بالترصّف املحوكم مع دعم الالمركزية يف الترصف من خالل 
الديوان الترصّف  إعطاء املزيد من اإلستقاللية لوحدات اإلنتاج )أي مواصلة 
يف كّل وحدات اإلنتاج املوجودة تحت ترصّفه مع إحكام الحوكمة والحّد من 

املركزية الحالية( 
- الفرضيّة الثانية : إعتامد آلية الرشاكة كصيغة جديدة لإلستغالل والترصّف 
يف مختلف وحدات اإلنتاج بني الديوان ومستثمرين خواص تونسيني وأجانب 

)أي تخيّل الديوان عن الترصّف يف كّل الوحدات اإلنتاجية لصالح الخواص(
- الفرضيّة الثالثة : إعادة تنظيم هيكلية الديوان مع تحديد مهاّمه يف إتجاه 

لعب دورين :
* أوال كمتدّخل إقتصادي من خالل اإلستغالل املبارش ملجموعة من وحدات 

اإلنتاج خاصة منها ذات القدرة التنافسية الكافية )علام وأّن الدراسة أبرزت 
أنّه من جملة 25 مركّب فالحي ال توجد إالّ أربعة مركّبات ذات قدرة تنافسيّة 

ضعيفة بصفة هيكلية. 
ثانيا كرشيك ومراقب فني عىل مستوى بعض وحدات اإلنتاج األخرى أو   *
األنشطة اإلقتصادية داخلها )أي موصلة الديوان الترصّف يف أغلب الوحدات 

اإلنتاجية والتخيل عن البعض منها فقط للخواص(  
طبعا وقع اإلختيار عىل الفرضيّة األسهل أي وضع كل وحدات اإلنتاج للديوان 
الجشع. لكّن األهّم من كّل ذلك مل  للرأس مال  )وعددها 30( لقمة سائغة 
يختارون  جعلتهم  التي  الدوافع  عن  الليربايل  املرشوع  هذا  أصحاب  يفصح 

الفرضيّة الثانية سيّئة الذكر. 
الدورة  إىل محرض  إضافة  له  التابعة  واملالحق  أعاله  املذكور  الرشوط  كرّاس 
األوىل ملجلس إدارة الديوان ملوسم 2015/2016 ليوم 5 نوفمرب 2015 فضحا 
لتبيان  األمثلة  بعض  وسنأخذ  واضعيه.  تقود  التي  الرشسة  الليربالية  الرؤية 

ذلك :
ستحدث  التي  بالرشكة  يتعلّق  فيام   : الخواص  املستثمرين  تغّول   ، أّوال   -
املرشوع ، نّص امللحق عدد 7 املتعلّق بـ »إتفاقية رشاكة بهدف إحداث رشكة 
لديوان  تابع  فالحي  مركّب  مندمج عىل  فالحي  لبعث مرشوع  اإلسم  خفيّة 
إسميّة ميسك  أسهم  الرشكة متكّون من  أّن رأس مال  الدوليّة« عىل  األرايض 
منها الرشيك )أي املستثمر التونيس أو األجنبي( 66 % والديوان 34 % فقط. 

هكذا !!!
بكّل  يترصّف  تجعله  الخاص  املستثمر  لفائدة  املختلّة  هذه  الرشاكة  عالقة 
حّرية ودون قيد أو رشط يف تسيري الرشكة متاما مثلام يحدث يف كّل الرشكات 
خفيّة اإلسم. وطبعا لن يلتزم املستثمر الذي يبحث عن الربح األقىص بكراس 
الرشوط وال مبخطّط اإلنتاج ولنا يف تجربة رشكات اإلحياء والتنمية الفالحية 
الضغط  هو  الخاص  املستثمر  به  سيقوم  ما  وأول  نقول.  ما  عىل  دليل  خري 
عىل التكلفة )أي تجسيد العقلية البورجوازية املتمثّلة يف الربح األقىص مقابل 
التقيّد  وعدم  والفّنيني  العاّمل  السهل هو طرد  الحل  وطبعا  الدنيا(  التكلفة 
باملعايري الفّنية املتعلّقة بالعدد الالزم للعاّمل يف الهكتار الواحد السقوي )4 
أّما من تبّقى منهم )أي الحّد األدىن(  البعيل )عامل واحد(.  عاّمل( والهكتار 
وإضافة إىل اإلستغالل الفاحش الذي سيتعرّضون له فيام تعلّق بحجم العمل 
فإنّهم لن يحصلوا عىل نفس األجور واإلمتيازات التي كان يوفّرها لهم الديوان. 
تتعرّض  مل  التي  املذكورة  بالدراسة  ورد  ما  يؤكّده  أعاله  قلناه  ما  وأّن  علام 
لإلنعكاس املايل للفرضيّة الثانية )التي وقع إختيارها( - خالفا للفرضيّة األوىل 
والثالثة اللّتان وقع تقييم إنعكاسهام املايل – وإذا عرفنا السبب بطل العجب 
كام يقال إذ ورد يف محرض الدورة األوىل ملجلس إدارة الديوان ما ييل : »تجدر 
اإلشارة أنّه بالنسبة للفرضيّة الثانية مل يتّم تقييم اإلنعكاس املايل واإلجتامعي 
بإقرار ضوابط ومقاييس واضحة ومتّفق  التميّش مرتبط  أّن هذا  بإعتبار  لها 
عليها لعمليّة التطهري أو اإلدماج اإلجتامعي يف القطاع الخاص تقوم عىل مبدأ 
تشاريك وتوافق واسع بني جميع األطراف املتدّخلة يف اخذ القرار«. فهل هناك 
وضوح أكرث من هذا عىل أّن النيّة مبيّتة لطرد العاّمل ؟ وإالّ فامذا تعني كلمة 
تطهري غري الطرد الذي يجب أن توافق عليه األطراف املتدّخلة واملقصود هنا 
اإلتحاد العام التونيس للشغل حسب منطق أصحاب هذا املرشوع الليربايل ؟ 

ثانيا ، فتح الباب واسعا أمام املحاباة والرشوة والفساد : فيام يتعلّق بتقييم 
الدراسات الفّنية واإلقتصاديّة ، نّص الفصل 18 من كراس الرشوط عىل تويّل 
لجنة فّنية محدثة مبقتىض مقّرر مشرتك من قبل الوزيرين املكلفني بالفالحة 
حسب  النقاط  ومتنح  واإلقتصاديّة  الفّنية  الدراسات  تقييم  الدولة  وأمالك 

املعايري التالية :

العدد األقىص املعايري 
35 مالمئة املكونات املادية للمرشوع مع التوجهات اإلمنائيّة 

20 حجم اإلستثامر 
20 تثمني وترويج وتصدير املنتوجات 

15 التشغيل 
10 إعتامد تكنولوجيا حديثة 

إّن الذي يتمّعن يف هذا الجدول بعد أن يقرأ ما جاء بالصفحة األوىل من كراس 
الرشوط والواردة تحت إسم »اإلطار العام« يصاب بالذهول والتعّجب. 

فاألهداف التي وقع التأكيد عليها يف اإلطار العام تتمثل يف :
1. تطوير أداء املركبات الفالحية من خالل الرتكيز عىل خصوصيات كل مركّب 

فالحي
2. جلب التقنيات الحديثة وتطوير وسائل العمل وأساليب اإلنتاج

3. إستقطاب اإلستثامر الخاص املبارش قصد املساهمة يف تنفيذ اإلسرتاتجيات 
الوطنية

والرتويج  والتسيري  الترصف  الخواص يف  املستثمرين  كفاءة  اإلستفادة من   .4
باألسواق الخارجية

5. بعث مشاريع مبتكرة وذات قيمة مضافة عالية 
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 1 )األهداف  أعاله  املذكورة  الخمسة  األهداف  من  أهداف  ثالث  أّن  يعني 
و2 و5( مرتبطة بـ »إعتامد التكنلوجيا الحديثة« التي أسند لها عدد 10 من 
إىل يشء   )100 من   35( عدد  أكرث  أسند  بينام  املعايري  فقط يف جدول   100
اإلمنائيّة«. التوجهات  مع  للمرشوع  املادية  املكونات  مالمئة   « إسمه  مبهم 

فعن أيّة »توجهات إمنائيّة« يتحّدث املرّشع الهامم ؟ وهل ميكن تحديد هاته 
التوّجهات بسهولة ؟ نحن ال نرى يف هذا املعيار غري مدخل للفساد والرشوة 
األحزاب  واملقّربني من  النفوذ  أصحاب  الدوليّة عىل  األرايض  توزيع  مبواصلة 

الحاكمة خاّصة.
ثالثا ، فضيحة حرمان ميزانيّة الدولة من مداخيل هاّمة وتحويلها للحسابات 
البنكيّة للمستثمرين الخواص : فيام يتعلّق بتمويل برنامج اإلستثامر ، قّدرت 
»إلنقاذ«  تنفيذه  يجب  الذي  اإلستثامر  برنامج  عنها  تحدثنا  التي  الدراسة 
الديوان مببلغ يساوي 125 مليون دينار أي نعم 125 مليار من املليامت فقط. 
فهل عجزت الدولة عن توفري هذا املبلغ الزهيد إلنقاذ الديوان بينام دفعت 
للقطاع الخاص يف إطار قانون إنقاذ املؤسسات التي تشكو صعوبات إقتصاديّة 
منذ سنة 2008 آالف املليارات ؟ قطعا ال لكّن رشيحة البريوقراطيّة التي تسرّي 
دواليب الدولة تريد خدمة الطبقات الرجعية الحاكمة وليس خدمة الشعب. 
املذكورة  الدراسة  يف  الواردة  األوىل  للفرضية  املاليّة  اإلنعكاسات  يقرأ  فالذي 
يصاب بصدمة ما بعدها صدمة. تصّوروا أّن تنفيذ الفرضيّة )أي مواصلة الديوان 
اإلجرايئ  الطابع  ذات  القرارات  بعض  إتخاذ  مع  اإلنتاج  وحدات  يف  الترصّف 
والتي ال تتطلّب تدّخال ماليّا كبريا مثل الحوكمة والالمركزية( ميّكن من تطّور 
مداخيل الديوان مببالغ ترتاوح بني 216 و243 مليون دينار سنويّا مع هامش 
ربح خام سنوي يرتواح بني 50 و62 مليون دينار )علام وأّن مداخيل الديوان 
بكّل  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال  دينار(.  مليون  تساوي حوايل 120  الحاليّة 
إلحاح هو »ملاذا كّل هذا اإلرصار عىل إختيار الفرضيّة الثانية )التي ستمّكن 
ألنهم  املذكور  املبلغ  من  بكثري  أكرث  سريبحون  الذين  الخواص  املستثمرين 
سيقومون بالضغط عىل املصاريف عرب طرد العاّمل والتقليص من مكتسباتهم( 
وتحويل هذه املبالغ املاليّة الهاّمة للحسابات البنكية للمستثمرين الخواص« ؟ 

علام وأّن هؤالء لن يدفعوا للدولة سوى مبلغ كراء زهيد جّدا. 
تصّوروا أّن كراء هكتار واحد من املراعي والغابات ال يفوق دينار واحد فقط 
بأّن هناك 78  السنة( وإذا علمنا  للهكتار يف  السنة )أي نعم دينار واحد  يف 
ألف هكتار مراعي وغابات فإّن معلوم كراء حوايل نصف املساحة لن يفوق 
78 ألف دينار يف السنة. هكذا !!! علام وأّن كراء هكتار أرض صالحة للزراعة 
أو  األرض يف مناخ رطب  تواجد  أو أشجار مثمرة( يختلف من  بعلية  )أرض 
جاف ويرتاوح بني ما يوازي مثن قنطار واحد وعرشة قناطري قمح صلب يف 

السنة )مثن قنطار ق ص يبلغ 53 دينار(.
هذا إذا إلتزموا بالدفع لكّن تجربة رشكات اإلحياء تؤكّد عكس ذلك إذ يتعامل 
املستثمرين الخواص مع ملك الدولة بعقليّة »رزق البيليك«. فشتّان بني ما 
كانت ستجنيه الدولة من مواصلة الديوان الترصّف يف األرايض وبني التفريط 
فيها للمستثمرين الخواص. علام وأّن الديوان يدفع حاليّا مليزانيّة الدولة ما 
قدره 600 ألف دينار شهريّا بعنوان الترصيح الشهري للرضائب وقسط الديون 
بالتامم والكامل سنويّا فهل هناك  املجدولة أي ما يساوي 7.2 مليون دينار 
فيها  التفريط  وبني  الدولية  باألرايض  الدولة  إحتفاظ  بني  للمقارنة  وجه  أي 

للمستثمرين الخواص ؟
5. ملاذا مل تستخلص الدولة الدروس من فشل تجربة رشكات اإلحياء والتنمية 

الفالحية  )SMVDA( ؟
لقد أكّدنا يف دراسات سابقة بأّن إصدار القانون الخاص ببعث رشكات اإلحياء 
والتنمية الفالحيّة حّول األرايض الدوليّة من خدمة الشعب إىل فريسة سهلة 
للامفيا فلامذا ترّص الحكومة الحاليّة عىل مواصلة هذا النهج الذي أثبت فشله 

الذريع. 
فرغم أّن بعث أّول رشكة لإلحياء والتنمية الفالحية حصل سنة 1982 تطبيقا 
ملجلة اإلستثامرات الفالحية مثلام أرشنا سابقا فإّن اإلطار القانوين لبعث مثل 
إالّ بصدور األمر عدد 226 املؤّرخ يف 4 مارس 1983  تلك الرشكات مل يظهر 
رشكات  طرف  من  الفالحية  الدولية  األرايض  إحياء  رشوط  بضبط  املتعلّق 
اإلحياء والتنمية الفالحية لكّن النقلة النوعية حصلت بعد إصدار األمر عدد 
1172 املؤّرخ يف 18 جوان 1988 واملتعلّق برشوط إستغالل األرايض الدولية 
إمتيازات جديدة  أعطى  والذي  الفالحية  والتنمية  اإلحياء  من طرف رشكات 
للمستثمرين وسّهل يف إجراءات اإلنتصاب وهو ما إستّغله نظام العميل بن 
كانت  التي  املافيوزية  والعائالت  حاشيته  عىل  الدولية  األرايض  ليوّزع  عيل 
وقد وضعت  تلك  اإلسناد  عمليات  بنفسه عىل  كان يرشف  به حيث  تحيط 
مساحة  عىل   2010 سنة  رشكة   240 ضمن  من  رشكة   30 عىل  يدها  املافيا 
عىل  املوضوعة  الدولية  األرايض  مساحة  بذلك  ومرّت  12000 هك.  بـ  تقّدر 
 250 من  أكرث  إىل   1995 سنة  ألف هك   87 من حوايل  اإلحياء  ذمة رشكات 
ألف هك سنة 2010. وميكن القول أّن أكرب إجرام حصل لألرايض الدولية هو 
عند بعث تلك الرشكات التي إستفاد منها كبار املوظفني املدنيني والعسكريني 
وأفراد العائلة املالكة والباحثني عن الربح السهل والذين ال يشء يربطهم البتّة 

بالفالحة وال ميلكون أدىن خربة زراعية.  

• فشل تام لتجربة رشكات اإلحياء والتنمية الفالحية  
لقد مثّل التطبيق الدغاميئ للسياسات الليربالية املمالة من طرف صندوق النقد 
الصيت«  »يّسء  الهيكيل  اإلصالح  برنامج  تطبيق  بعد  العاملي  والبنك  الدويل 
كانت  أن  فبعد  العمومي.  بامللك  وإستخفافه  النظام  عاملة  عىل  آخر  دليال 
الغذاء  ألسعار  املعّدل  دور  وتلعب  للدولة  قاّرا  دخال  متثّل  الدولية  األرايض 
، حبوب  زيوت   ، بيضاء وحمراء  )لحوم  توفّره  كانت  الذي  باإلنتاج  األسايس 
أصبح  الدخل  فال  الدولة  كبريا عىل  عبئا  اليوم  أصبحت  بطاطا...(   ، ، حليب 
مضمونا )ديون كبرية جّدا متخلّدة بذّمة أصحاب تلك الرشكات( وال اإلنتاج 
ظّل متوفّرا بل ال تنتج الرشكات التي بقيت نشيطة إالّ ما هو معّد للتصدير 
يف  مهول  إرتفاع  إىل  أّدى  ما  وهو  والورود...(  والغالل  الخرض  أعوان  )بعض 
أسعار الخرض والغالل خاصة يف السنوات األخرية. كام ال يجب أن ننىس بأّن 
يف  أيضا  تسبّب  إحياء  رشكات  إىل  بتحويلها  اإلنتاج  تعاضديات  »خوصصة« 
طرد عرشات اآلالف من املتعاضدين والعاّمل الفالحيني وهو ما حصل متاما 
للمؤسسات العمومية التي وقعت خوصصتها بداية من سنة 1986. وقد شهد 
بهذا الفشل شاهد من أهلها كام يقال إذ أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة 
ديون  جدولة  قانون  عىل  الوزراء  مجلس  مصادقة  بعد   1995 ماي   20 يوم 
املتسّوغني لعقارات دولية فالحية أّن عدد رشكات اإلحياء والتنمية الفالحية 

النشيطة اليوم يبلغ 180 رشكة فقط من جملة 366 رشكة أي 49 % فقط.
التي  الرشكات  لهذه  الحقيقية  الوضعية  حول  الصورة  أكرث  تتّضح  لك  لكن 
دّمرت األرايض الدوليّة وأبعدتها عن دورها الحقيقي يف خدمة جامهري شعبنا 
الكادح بتوفري الغذاء األسايس بأسعار مقبولة ولك نبنّي ألصحاب القرار الذين 
ال زالوا يرّصون عىل جدواها فشل خياراتهم ، فسأقّدم يف ما ييل من األسطر 
ملّخصا لدراسة قمت بها سنة 2009 لعيّنة من هذه الرشكات متثّلت يف 46 
رشكة )حوايل 25 % من الرشكات املوجودة آنذاك( موزّعة عىل 5 واليات )نابل 

، أريانة ، زغوان ، بن عروس والقريوان(. 
فقد بلغت املساحة الجملية لهذه الرشكات 42801 هك أي مبعّدل 930 هك 
لكل رشكة أّما املساحة املروية فقد بلغت 10190 هك أي ما ميثّل حوايل 25 

.%
النتائج بيّنت أيضا أّن 64 % من هذه الرشكات هي رشكات عائليّة وأّن 58 % 
منها ال متلك مخطّطا فالحيّا سنويا و28 % منها ال متلك موازنة مالية باملرّة. 
وبالنسبة للرشكات التي متلك موازنة مالية فإّن 57 % منها لها موازنة سلبيّة 
وهو ما يعني بأّن هذه الرشكات مل تحّقق أيّا من أهدافها اإلقتصاديّة ال يف 
التنمية وال يف إحياء األرايض. لكّن األخطر من كّل ذلك هو أّن كّل الرشكات 
بدون إستثناء )100 %( مل تلتزم مبخطّط التنمية املضّمن بكراس الرشوط دون 
إلتزاماتها  بإحرتام  عليها  التنبيه  حتّى  وال  ضّدها  إجراء  بأي  اإلدارة  تقوم  أن 
وهذا السكوت عن تطبيق القانون دليل عىل أّن أصحاب تلك الرشكات هم 
من املقربني من النظام الذين ال يجب اإللتفات إليهم مهام أجرموا. مسألة 
من   %  63 لدى  الخدمايت  النشاط  بغياب  وتتعلّق  لها  اإلشارة  يجب  أخرى 
الرشكات وهو ما يعني عدم تحقيق أحد أهّم األهداف املرسومة لها )النقطة 
3 من الفصل 2 من األمر عدد 1172 لسنة 1988( واملتمثّل يف اإلشعاع عىل 
التي  الجهات  يف  الفالحي  للقطاع  الدافع  دور  ولعب  املجاورين  الفالحني 
تتواجد بها. أّما عن مردوديّة اإلنتاج فحّدث وال حرج حيث أنّها ضعيفة لدى 
مع  فقط.   % 22 لدى  وممتازة   % 37 لدى  ومتوّسطة  الرشكات  من   % 41
العلم أّن مستوى املردودية قورن مبردودية اإلنتاج عىل املستوى الوطني وهو 
ما يعني بأّن املردودية املسّجلة تعترب ضعيفة جّدا ملثل هذه الرشكات بالنظر 

إىل اإلمكانيات املوضوعة عىل ذّمتها واملواصفات العرصية التي تتمتّع بها.
بالنسبة للتشغيل مل تحّقق الرشكات املعنية إالّ نسبة 72 % من تشغيل اليد 
 141 مقابل  إنتداب   101( املربمجة  تقنيون(  أو  )مهندسون  الفّنية  العاملة 
املربمجة  الفالحية  العاملة  اليد  من   % 53 نسبة  إالّ  تحّقق  مل  كام  مربمجة( 
لنكتشف حجم  املاليّة  باملسألة  ونختم  مربمجة(.   920 مقابل  إنتداب   488(
الكراء  معلوم  بلغ  فقد  الرشكات  مثل هذه  إبتدع  إرتكبها من  التي  الجرمية 
للرشكات املشمولة بالدراسة مبلغ 10,752 مليون دينار مل يقع خالص إالّ مبلغ 
2,4 مليون دينار )أي 22 % فقط( ووقع إسقاط مبلغ 0,9 مليون دينار )حوايل 
الرشكات  تلك  لدى  دينا  وأصبح  خالصه  يقع  مل  الذي  املعلوم  ليكون   )%  8
ربع  دين  الّدين هو  أّن هذا  إحتسبنا  إذا  لكن  دينار.  مليون  يساوي 7,452 
الرشكات فقط )املشمولة بالدراسة( فمعنى ذلك أّن دين كّل الرشكات ميكن 
أن يصل أو يفوق 30 مليون دينار بالتامم والكامل ، فامذا ربحت الدولة من 
هذه الرشكات غري الخسائر املالية والخسائر يف اإلنتاج ؟ هذا من ناحية الكم 
أّما من ناحية الكيف فإّن أهّم ما يجب التأكيد عليه هو قيام هذه الرشكات 
الفتاكة  واألدوية  املبيدات  بإستعامل  وتلويثها  لألرايض  املفرط  باإلستغالل 
وإستنزاف  املستوردة  األصناف  بالرتكيز عىل  املحيّل  الجيني  املوروث  وتدمري 
املوارد املائية دون التفكري مطلقا يف مستقبلها فالذي يهّم املستثمر هو اإلنتاج 

الوفري وبكل الطرق والوسائل دون التفكري يف مستقبل تلك األرض. 
االرايض  أن أستشهد مبستثمر فرنيس كان يستغّل 400 هك من  وميكن هنا 
كلّيا  املعّدة  »السلطة«  بإنتاج  آبار ويقوم  بها حوايل 10  النفيضة  الدولية يف 
املاء  النوع من الخرضاوات يحتوي عىل 90 % من  للتصدير. علام وأّن هذا 

أي أّن هذا املستثمر مل يقم إالّ بإستخراج ماليني األمتار املكّعبة من املاء من 
باطن األراض )الذي نحن يف حاجة أكيدة إليه( ليصّدرها إىل أوروبا أمام مرأى 
ومسمع من مسؤولينا امليامني. فهل بعد هذه األرقام والحقائق ميكن أن نعلّق 

بيشء ما ؟ قطعا ال. 
6. ما العمل ؟ نعم إلعادة هيكلة ديوان األرايض الدولية ملزيد دعمه وإشعاعه 

لكّن خوصصته هي خّط أحمر لن نقبل به 
حتى  وإشعاعه  دعمه  ملزيد  الدولية  األرايض  ديوان  هيكلة  إعادة  مع  نحن 
يلعب الدور املناط بعهدته ويعود لخدمة أبناء الشعب الكادح. فبالنسبة لنا 
وجب تغيري إسمه ليصبح »ديوان األريض الدوليّة واإلصالح الزراعي«. فإضافة 
إىل إستصالح وإستغالل األريض الدوليّة تتوّسع مهاّمه لتشمل الفالحني الصغار 
الصغرية  القطع  حجم  ومن  امللكيّة  تشتّت  من  التقليل  عىل  بالعمل  وذلك 
العملية  وهي   )Remembrement( قطعهم  تجميع  الفالحني عىل  بتشجيع 
التي مل تلقى طريقها إىل التنفيذ رغم الترشيعات املتوفّرة وذلك بسب عدم 
وزارتان  هناك  املثال  سبيل  عىل  الربازيل  )يف  ذلك  يف  مختص  هيكل  وجود 
 Les للفالحة منهام وزراة تهتّم فقط بصغار الفالحني وبالفالحني بدون أرض
الثالث الهام للديوان فيتمثّل يف التطبيق الفعيل  أّما النشاط   .)sans terres
للقانون عدد 48 لسنة 1959 واملتعلّق بحجز العقارات الفالحية املهملة أو 
األرايض  تلك  إئتامن  من  الدولة  القانون  هذا  ميّكن  حيث  إستغالال  الناقصة 
املهملة من أجل إستغاللها. وبذلك ميكن الرفع من املساحات املستغلّة بصفة 
من  متّكنهم  إضافية  مساحات  من  الكراء  عرب  الفالحني  صغار  ومتكني  فعلية 
الفالحة  يعتمد عىل  الذي  للفالح  50 هك  أي  الدنيا  املساحات  إىل  الوصول 
 .)Superficie Agricole Economiquement Viable SAEV( املطريّة 
من   %  50 حوايل  تستورد  دولة  يف  املقبول  من  وال  املعقول  من  ليس  ألنّه 
حاجياتها من الغذاء األسايس أن تبقى مساحات شاسعة بدون إستغالل ملجرّد 
أّن اإلقطاعي صاحب تلك األرض ال يعنيه تكثيف اإلنتاج بها. وإذا عدنا إىل 
اإلحصائيات نجد بأّن 4000 إقطاعي يف تونس )ميلكون أكرث من 100 هك( 
وهم ميثّلون 1 % فقط من الفالحني ميلكون 1 مليون و127 ألف هك من 
األرايض بينام ال ميلك 281 ألف فالّح مفّقر )ميلكون أقل من 5 هك( وهم 

ميثّلون 54 % من الفالحني إالّ 556 ألف هك. 
فهل يعقل أن يتواصل هذا األمر وقانون الحجز موجود منذ سنة 1959 وال 
يطبّق ؟ )علام وأّن هذا القانون ال يؤّدي إىل نزع ملكيّة املالك األصيل وإمّنا إىل 

إستثامر األرض حتى تصبح منتجة خدمة للصالح العام(. 
ونظرا لكّل ما تقّدم فإنّنا نؤكّد أّن إعتامد آلية الرشاكة بني القطاع العام والقطاع 
الخاص بتمكني املستثمرين الخواص من الترصّف يف املركّبات الفالحية لديوان 

األرايض الدوليّة هي ليست سوى مقّدمة لخوصصة الديوان يف قادم األيام. 
فالكل يعلم بأّن الخيارات السياسية الكربى لهاته الحكومة الرجعية العميلة 
وذلك  العمومية  واملؤسسات  املنشآت  من  تبّقى  ماّم  التخلّص  عىل  ترتكز 
تطبيقا لتوصيات صندوق النقد الدويل عىل إثر إمضاء إتفاقية القرض اإلئتامين 
يوم 7 جوان 2013 من طرف عيل العريّض )أو عيل رش كام يحلو للتونسيني 
بتاريخ 20 جويلية 2013 تحت  مناداته(. فقد ذكرت يف مقال سابق نرشته 
عنوان »القرض اإلئتامين يخفي وراءه برنامجا جديدا لإلصالح الهيكيل : نهاية 
إتفاقية  هناك  أّن   )front-populair.org/ ?p=2303( الثورة«  إسمه  حلم 
 )1( : بنودها هي  أهّم  القرض  للحصول عىل  اإلتفاق  رّسية صاحبت إمضاء 
للوظيفة  الحايل  التشغيل  مستوى  من  النزول   : العمومية  للوظيفة  بالنسبة 
العمومية إىل الحدود الدنيا وهو فعال ما بدأ العمل عليه بعد إصدار القانون 
املتعلّق باإلحالة املبّكرة عىل التقاعد)2( بالنسبة للقطاع العمومي : خوصصة 
أهّم املؤسسات العمومية املتبّقية مثل البنوك العمومية وهو فعال ما أعلن 
عنه الوزير األول يف آخر خطاب له )3( بالنسبة للخدمات اإلجتامعية : العمل 
 2014 سنة  منذ  تنفيذه  بدأ  ما  وهو  الدعم  لصندوق  التدريجي  اإلغاء  عىل 
)4( بالنسبة ملنظومة التغطية اإلجتامعية : مراجعة نظام التقاعد بالرتفيع يف 
السن الحايل للتقاعد وهو فعال ما تقع مناقشته حاليا بني الحكومة واإلتحاد 
الفارطة  )5( فرض مجلة جديدة لإلستثامر وهو فعال ما حصل خالل السنة 
بإصدار املجلة الجديدة التي وقع مبقتضاها رفع كّل الحواجز املتبّقية ومزيد 
ووكالئهم  األجانب  املستثمرين  نهب  أمام  مرصاعيها  عىل  البالد  أبواب  فتح 

املحليني إلخ.   
هذه إذا رؤيتنا لحّل مشكل األرايض الدولية ال من موقع اإلختصايص يف امليدان 
الذي قىّض أكرث من 37 سنة يف الخدمة وإمّنا أيضا من موقع الوطني الغيّور 
الشعب  ملصالح  خدمة  الشعبيّة  الفالحية  بالتنمية  خاصة  برامج  تركيز  عىل 
نظام  ظّل  يف  اإلجتامعية  العدالة  من  القليل  ولو  لتحقيق  القطر  يف  الكادح 
مل يتغرّي منذ سنة 1956 ومل تفعل إنتفاضة 17 ديسمرب/14 جانفي إالّ تغيري 
الوجوه وأسامء األحزاب الحاكمة لكّن الطبقات الرجعية بقيت مسيطرة عىل 

دواليب الدولة./.  
إشرتاكيّــــة  فإّما  ومقاومتنا  وأمامهم صمودنا  ومشاريعهم  أهدافهم  »أمامنا 

أوبربريّة«. 
                                                            تونس يف 12 ماي 2017
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»الكرين األبيض«، »الكرين االصفر«، »200 دينار«، »الطوابري أمام الربيد«، 
الصحي  الحجر  فرتة  خالل  األلسن  عىل  ترددا  العبارات  أكرث  كانت  تلك 
والتي تعكس إىل حّد ما مظاهر تعامل منظومة الحامية االجتامعية مع 
اإلقرار  ومع  للحجر  النهايئ  الرفع  انتظار  ويف  الكورونا.  جائحة  تداعيات 
بالجانب الفجئي للجائحة وطابعها العاملي فإنه من املرشوع رسم تقييم 

أويل ملدى نجاح الحكومة يف اجتياز هذا االختبار.
ال بّد من اإلقرار بداية بنجاح اإلطارات الطبية وشبه الطبية يف مواجهة 
الوباء رغم محدودية اإلمكانيات وما لحق القطاع الصحي العمومي من 
باإلنجازات  نفسه  السياق  اإلشادة يف  تجدر  تهرئة عىل مدى عقود. كام 
العلمية وإبداع كفاءاتنا مثل تعرّف أطباء عىل التسلسل الجيني لفريوس 
كورونا املستجد واخرتاع مهندسني ألجهزة تنفس اصطناعية وآلالت تعقيم 

وغريها. 
غري أن التدخالت االجتامعية تتطلب كثريا من التدقيق يف ظل رفع شعار 
»ابقوا يف منازلكم« وما فرضه من إجراءات متنع الناس من مغادرة منازلهم 
ملامرسة مهنهم مام يدعو إىل النظر يف مدى توفّق الحكومة يف تأمني الحد 
األدىن املعايش لكافة أفراد الشعب حتى يحقق الحجر الصحي أهدافه وال 

يتحول إىل الحكم عىل الناس باملوت جوعا أو يضطرهم إىل خرقه. 
الحامية  منظومة  نقائص  الكورونا  تداعيات  مع  التعامل  كشف  لقد 
االجتامعية ومن أهمها اعتامدها عىل آليتني تسريان برسعتني مختلفتني. 
فاآللية األوىل تخّص األنظمة القانونية وتترصف فيها الصناديق االجتامعية 
العمومي والخاص سواء كانوا أجراء أو غري  القطاعني  العاملني يف  وتضّم 
أجراء وسواء كانوا نشطني أو متقاعدين. ويقدر عدد املنخرطني يف هذه 
اآللية بحوايل ثالثة ماليني مبا يؤدي إىل ما يناهز ستة ماليني ونصف نفر 
إذا أضفنا لهم أفراد األرسة. وقد متتع الجزء التابع منهم للقطاع العمومي 
بعض  رغم  املرتب  عىل  باملحافظة  العمل  عن  االجباري  التوقف  خالل 
فقد  الخاص  القطاع  يف  أما  الحكومة.  قبل  من  واالستفزازات  املناوشات 
كانت الوضعية معقدة إذ حصل القليل من األجراء عىل أجورهم كاملة 
بينام ُحرم األغلبية من جزء من األجر أو من كامل األجر بعد تراجع بعض 

أصحاب املؤسسات عن االتفاق املربم مع االتحاد العام التونيس للشغل.
مع  األجراء  لفائدة  واستثنائية  ظرفية  منح  إسناد  الحكومة  أقرّت  ولنئ 
اشرتاط الترصيح بهم لدى الصندوق الوطني للضامن االجتامعي فإن هذه 
اإلجراءات مل تكن يف صالح األجراء بسبب ربط االنتفاع باملنح بقيام املؤجر 
إىل حدود 15 ماي 2020 سوى   املنتفعني  يبلغ عدد  لذلك مل  بالترصيح. 

176 ألف أجري وهو رقم ضئيل إذا ما قُورن بعدد املطالب املقدمة فضال 
عىل املؤسسات غري املنخرطة أو تلك التي مل تتقدم مبطالب. وكذلك األمر 
بالنسبة إىل العاملني لحسابهم الخاص أي أصحاب املُؤسسات الصغرى من 
صغار التجار والحرفيني إذ أقصت اإلجراءات العاملني غري املنخرطني عند 

حلول الكورونا واشرتطت عليهم االنخراط للحصول عىل املنح.
التي  االجتامعية  املساعدات  أنظمة  تضّم  التي  فهي  الثانية  اآللية  أما 
)الكرين  املعوزة  العائالت  وتضم  االجتامعية  الشؤون  وزارة  فيها  تترصف 
األبيض( والعائالت محدودة الدخل )الكرين األصفر( والتي يقدر مجموعها 
مبا يناهز 900 ألف عائلة وتغطي ما يناهز 3 ماليني نفر بعد إضافة بقية 
أفراد العائلة. وقد متتعت العائالت املعوزة مبنحة بـ 50 دينارا تضاف إىل 
املنحة الشهرية املقدرة بـ 180 دينار وهي زيادة ضئيلة واقترصت عىل 
للعائالت  محيّنة  قامئة  غياب  يف  تتمثل  نقيصة  أهم  لكّن  فقط.  شهرين 
منحها  الحكومة  قررت  والتي  املنخفضة  بالتعريفة  بالعالج  املنتفعة 
مساعدة قدرها 200 دينار إذ مل تتوفر الرشوط سوى لفائدة 340 ألف 
من بني 623 ألف. وعندها اضطرت الحكومة إىل قبول مطالب جديدة 
فكانت املفاجأة بتلّقيها ما يناهز مليوين مطلب. ويبدو أن أغلبها مل يحظ 

باملوافقة مام يفرس موجة االحتجاجات يف األيام األخرية يف عدة جهات.
كام متيّزت املساعدات واملنح بضعف مبلغها إذ ُحّددت مبائتي دينار أي ما 
يساوي نصف األجر األدىن وذلك لشهر واحد ثم التمديد لشهر ثان لبعض 
الفئات وهو مبلغ زهيد وال يلبي أبسط الحاجيات للفرد فام بالك للعائلة 
فضال عن التأخري الكبري يف إرساله. وعىل سبيل املقارنة منحت املغرب لكّل 

أجري ألفي درهم مبا يعادل 600 دينار تونيس وذلك عىل مدى 4 أشهر من 
مارس إىل جوان. أما يف كوريا الجنوبية فقد تكفلت الدولة بثلثي أجور 

العاملني يف القطاع الخاص طيلة مّدة الحجر. 
والخالصة أن الحكومة اعتمدت يف إسناد املنح واملساعدات رشوطا عادية 
أبرزها  من  عديدة  فئات  إقصاء  إىل  أدى  مام  استثنائية  ظروف  ظّل  يف 
العاملون يف القطاع املوازي والذين ارتفع عددهم بشكل كبري يف السنوات 
 650 اليوم  عددهم  واملقدر  العمل  عن  العاطلني  أيضا  وأقصت  األخرية. 
االجتامعية  باملساعدات  االنتفاع  من  العزاب  حرمان  بعد  خاصة  ألف 
لفائدة الفئات محدودة الدخل. كام أهملت الحكومة العملة املوسميني 
رغم  االجتامعية  التغطية  هامش  عىل  بقوا  والذين  الفالحي  القطاع  يف 
هذه  مع  التعامل  تّم  وهكذا  »احميني«.  مبنظومة  ُسّمي  ما  جعجعة 

الفئات وكأنها مستثناة من اإلصابة بالوباء.
اتسم  الصحي  الحجر  تداعيات  معالجة  يف  الحكومة  أداء  فإن  وعموما 
عىل  رئيسيا  تعتمد  اجتامعية  منظومة  ظل  يف  واالضطراب  باالرتجال 
املهني مع مساعدات اجتامعية محدودة يف شكل صدقات. وال  املفهوم 
لالنتظارات  مستجيبة  االجتامعية  الحامية  تكون  أن  املستقبل  يف  ميكن 
الّشمولية  بتحقيق  إالّ  الصحية  الكوارث  هذه  مثل  مواجهة  عىل  وقادرة 
تقطع  سياسية  إرادة  توفرت  ما  إذا  يسري  أمر  وهو  مقاربة حقوقية  عرب 
إىل سحب  التي تسعى جاهدة  األجنبية  املالية  املؤسسات  تعليامت  مع 
الحرائق  إلطفاء  اجتامعي  أمان  بشبكات  واالكتفاء  االجتامعية  املكاسب 

االجتامعية ال غري. 

منظومة الحماية االجتماعية يف اختبار الكورونا

من  استنكارها  عن  للبلديني  العامة  الجامعة  عرّبت 
 315 عدد  األمر  إصدار  املحلية  الشؤون  وزارة  تعّمد 
لألعوان  الوظيفي  بالحراك  املتعلق   2020 لسنة 
جنح  تحت  املحلية،  الجامعات  لفائدة  العموميني 
 ، مسرتابة  أنها  عنها  يقال  ما  أقل  ويف ظروف  الظالم 
استشارتها  الذي متت  للمرشوع  القطعي  رغم رفضها 
تم  التي  البلديات  جميع  كذلك  رفضته  والذي  فيه 

ترشيكها يف االستشارة املتعلقة به خالل سنة 2019.
الرفض  كان  املوضوع  من  موقفها  أن  الجامعة  وأبرزت 
لعدم دستورية مرشوع األمر باعتبار أنه فيه رضب ملبادئ 
ان  املفروض  من  وان  العمومني،  املوظفني  بني  املساواة 
تكون االولوية املطلقة لتسوية وضعيات أعوان الحضائر 

واآللية 16 وغريها من أشكال التشغيل الهشة.

كام دافعت  الجامعة عن متكني البلديات من انتداب 
األعوان من بني متساكنيها ضامنا لخلق مواطن الشغل 
واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  يف  بدورها  والقيام 
مزيد  إىل  سيؤدي  املذكور  األمر  أن  مربزة  باملنطقة، 
البلديات وخلق  املناخ االجتامعي داخل  من احتقان 
التوتر بني األعوان، اىل جانب أنه من الرضوري إعادة 
توظيف األعوان املبارشين بالبلديات وفقا لشهائدهم 

العلمية.

غايات مريبة
له  التسويق  يتم  ما  أن  لها  بيان  يف  اكدت  الجامعة 
باإلطار  البلديات  تدعيم  من  سيمّكن  األمر  هذا  بأن 
البرشي ال صحة له وأن الغاية منه التخلص من عبء 
الوزارات وخاصة منها الداخلية والتنمية املحلية من 

إطارات معزولة ) عىل غرار املعتمدين( واملنتدبني يف 
األحزاب  بعض  لتمكني  العام  الترشيعي  العفو  إطار 
من موطأ قد داخل البلديات وتحقيق امتيازات مالية  
لفائدتهم عىل حساب ميزانيات البلديات والخدمات 

األساسية املقدمة للمواطن. 
ينطلق  مل  تونس  يف  الالمركزي  املسار  أن  اىل  ولفتت 
العمومية  الجامعات  مجلة  إصدار  وتوقف حد  بعد، 
نقل  يرافقه  أن  دون  البلدية  املجالس  وانتخاب 
للصالحيات وبالتايل ال ميكن اعتبار هذا األمر يف إطار 
معينة  لنقل صالحيات  املقابلة  البرشية  املوارد  توفري 

من املركز للبلديات.
الرتاجع  إىل  الوزراة  دعا   للجامعة  التنفيذي  املكتب 
عن األمر املذكور حاال واكد أنه لن يقبل  مبس كرامة 

االعوان واالطارات ألي سبب كان، مشريا اىل أنه كان 
حقوقهم  من  ومتكينهم  البلديني  تحفيز  األجدى  من 
املسلوبة ومتكينهم من قانون أسايس عام خاص بهم 

وجعل البلديات مستقطبة للكفاءات. 
وبنّي أن ما تشهده البلديات من هجرة اإلطارات إىل 
الخاص  القطاع  أو  العمومية  الوظيفة  قطاعات  باقي 
املمنهج  واإلقصاء  السلبي  التمييز  سياسة  نتيجة  هو 
خدمة  سبيل  يف  وناضلت  البلديات  كونتها  إلطارات 
املواطن ولعل أفضل دليل عدد الشغورات الحالية يف 
خطة كاتب عام بلدية، مؤكدا أن جميع أشكال النضال 
متاحة يف سبيل الدفاع عن مصالح الشغالني  رافضا كل 

أشكال االستغالل السيايس لإلدارة البلدية.
صربي الزغيدي

الحراك الوظيفي لألعوان العموميين لفائدة الجماعات المحلية:

وزير الشؤون املحلية أصدر أمرا تحت جنح الظالم ويف ظروف مسرتابة !

نقابية
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* شكري تيساوي       
باحث يف علم اجتامع التنمية    

مقــــدمــة                                                                                            

عدّو  أنه  عىل  اللبريايل  النظام  إىل  ننظر  ال  أننا  إىل  التنويه  نود 
حول  دونكيشوتية  رصاعات  خوض  نوّد  ال  أننا  كام  املطلق  يف 
هذا املوضوع، نحن فقط نرى أن هذه املنظومة تفرض منوال 
عيش غري عادل والبّد من إعادة النظر يف أسسه خاصة بعد أن 
أثبتت األزمات االقتصادية واملالية العديدة وآخرها أزمة فريوس 
اإلنسانية  تجابه  تحديات  من  رشحه  نحاول  كنا  ما  »كورونا« 
الليربالية إىل لبريالية متوحشة وهي التي  بفعل تحول منظومة 
قامت وال تزال عىل مبدإ فوضوي وهو مبدأ »دعه يعمل، دعه 
مير«، وكنا دامئا نتساءل عن حدود هذه الحرية، ورشوط العمل 
أفراد  لفائدة  العمل، هل هو  له وما هو محتوى هذا  املنظمة 
واإلبداع  واملبادرة  العمل  ضد  لسنا  نحن  املجموعة.  لفائدة  أم 
ولكننا ضد تحول هذا املبدإ إىل آلية لفتح باب جهنم عىل الفقراء 
والعامل وقد تأكدت قناعتنا ملا تحول عاملنا إىل عاملني، عامل املال 
واملال االفرتايض وعامل االقتصاد الحقيقي، مع تفّوق ساحق لعامل 
العاملي طبقا ملصلحة  االقتصاد  يحّدد مسارات  الذي صار  املال 
فئة صغرية تتلّخص عالقتها باالقتصاد يف ما ميكن أن تجنيه من 
ربح عرب الّسمرسة من خالل بورصات وول سرتيت بنيويويورك 
والكاك 40 الفرنسية ونيكاي اليابنية وبورصة شانغاي الصينية...، 
حيث صار يتّم رهن الرثوات الوطنية وتحديد أسعارها من قبل 
أشخاص ومؤسسات ال عالقة مبارشة لها مبا تنتجه بلدان العلم 

الثالث.
العامل  تهز  والتي  نراها،  كام  الكربى  السياسية  التحوالت  ولكن 
الدولية  االقتصادية  املنظومات  وباقي  واالشرتايك  الرأساميل 
فهم  يف  االجتهاد  ونحاول  ونعيشه  نراه  ما  يف  للتفكري  تدفعنا 
األحداث  الفاعلني يف  واألشخاص  املؤسسات  بني  العالقة  طبيعة 
املتواترة يف هذه الفرتة، والذين فرضوا ذواتهم بقراراتهم وآرائهم 
الفيديرايل األمريك ومؤسسة بالك روك  البنك  ومبادراتهم مثل 
املالية والتي ظهرت لنا فجأة ودون مقدمات، إضافة إىل مؤسسة 
بيل وميالندا غايتس مع مخابر األدوية والبحث العاملية وأخريا 
رؤساء مثل دونالد ترامب وماكرون وبوريس جونسن، وسنحاول 
والبحث  املذكورة  األطراف  مختلف  مبادرات  باستعراض  البدء 

عن الخيط الرابط.  
بيل غايتس رشيك فاعل يف البحث عن الحلول املستقبلية لعامل 

رقمّي خال من األوبئة.
»بيل  قيمة  يف  رجل  إىل  الرجوع  أّن  إىل  بداية،  التنويه  ونوّد 
غايتس« العلمية والدولية ليست للبحث عن تعالّت تسّهل علينا 
العامل  ومشاكل  مشاكلنا  عليه  نعلّق  فداء«  »كبش  عن  البحث 
بأرسه، بل الغاية هي فقط البحث يف األحداث التي تجري أمام 
أعيننا، لعلّنا نفهم ما يحصل ولو بقدر، ماذا يحصل يف العامل وهو 
يعيش إرهاصات تحوالت اقتصادية واجتامعية وفكرية ميكن أن 
تكون محددة يف مستقبل األيام، يقول »ويليام انقدال« يف مقالة 

بعنوان »فريوس كورونا ومؤسسة غايتس« نرشها باملوقع ذائع 
الصيت Mondialisation.ca بتاريخ 20 مارس 2020، أن هذه 
املؤسسة والتي تسّمى مؤسسة بيل وميالندا غايتس، كانت من 
منذ 2015  الجديد  بالفريوس  العامل  اهتامما يف  املؤسسات  أكرث 
عملية  إجراء  إىل  األمر  بها  وصل  وقد   sars فريوس  ظهور  بعد 
بيضاء تفرتض التوقّي من وباء الكورونا، فقط بعض أسابيع قبل 
اإلعالن عن الفريوس يف والية »يوهان« الصينية، وهو ما يدفع 

للتساؤل عن هذا االهتامم والتوقيت؟
يقول الباحث إن »بيل غايتس« قدم محارضة بتاريخ 18 مارس 
قدوم  فرضية  األمريكية وحّذر من  »فانكوفر«  مدينة  2015 يف 
وباء يتسبب يف وفاة 10 ماليني شخص وأشار إىل ضعف البحث 
العلمي يف هذا املجال، كام كتب غايتس مقالة يف نفس السنة 
للصحيفة الطبية »نيو أنجالند« أشار فيه إىل احتامل ظهور وباء 
فتاك مؤكدا أنه يجب الدفع نحو البحث عن عالج بصفة مبكرة 
وتكليف مخابر طبية مثل مخربي »مودرنا« و»كرفاك« األملانيني 
بهذه املهّمة وقد تحصل املخربان فعال عىل متويالت مهّمة للبحث 

عن عالج لفريوس كورونا.
يف سنة 2017 ومبناسبة ملتقى دافوس قام غايتس بإنشاء اتحاد 
مثل  دول  مبساعدة  األوبئة  من  التوقي  أجل  من  عاملي  علمي 
الرنويج وأملانيا والهند.. ووفر التمويالت الالزمة للبحث، ويف سنة 
بثه  تّم  علمي«  »خيال  فيلم  بتصوير  التحالف  هذا  قام   2019
عىل شبكة »نات فليكس« ويتحدث هذا الفيلم عن سوق رطبة 
يف الصني أين تتكدس عدة أصناف من الحيوانات يظهر بسببها 
فريوس قاتل وينترش إىل كل العامل وقد تّم عرض الفيلم أسابيع 
قليلة قبل أن يتّم الحديث عرب وسائل اإلعالم العاملية عن إمكانية 
تسبب الخفافيش بسوق ووهان يف ظهور فريوس كورونا بنفس 

املدينة.
وقد ساهمت مؤسسة »غايتس« كذلك يف شهر أكتوبر 2019 مع 
»مركز جون هوبكنس« لألمن الصحي األمريك يف إعداد سيناريو 
افرتايض النتشار فريوس عاملي سّمي »حدث 201« يتحدث عن 
ظهور فريوس كورونا  من أصل حيواين ويتوقع وفاة 65 مليون 
شخص. وامللفت للنظر يف هذا الفيلم هو مشاركة األستاذ جورج 
منذ  الفريوسات  من  للتوقّي  الصيني  املركز  مدير  وهو  نوفادو 
املركزية  املخابرات  لوكالة  السابقة  املساعدة  واملديرة   2017
مدير  راد  ستيفان  واألمريال  أوباما  حكم  فرتة  يف  األمريكية 
نائب رئيس  توماس  األمريك وادريان  األوبئة  التوقي من  مركز 
كنوشال  ومارتن  الطبية.  الصناعات  عمالق  »جونسن-جونسن« 

املسؤول عن إدارة األزمات برشكة »لوفتهانزا« األملانية.
وقد قامت مؤسسة »غايتس« بتمويل عدة مخابر عاملية: أملانية 
بـ  يسّمى  أصبح  ملا  مضاّد  مصل  إلنتاج  وأمريكية    وأنجليزية 
»سارس كوفيد 2«. ويؤكد الباحث ويليام إنقدال أن هذا اللقاح 
ستتّم تجربته يف األشهر القادمة عىل اإلنسان مبارشة ويف مخالفة 
للربوتوكوالت الطبية املعتادة والتي تفرتض إنتاج لقاح بعد سنة 
عىل  تجربته  ثم  إكلينيكيا  منه  التأكد  بعد  أي  ونصف  سنة  أو 
الحيوانات ثم املصادقة عليه من قبل السلط العلمية املختصة 
مع العلم أن وسائل إعالم مختلفة تحدثت عن عزم بيل غايتس 

عىل إعطاء األولوية إلفريقيا!
ممّول  ثاين  »غايتس« هي  مؤسسة  أن  إىل  الباحث  يشري  أخريا، 
املؤسسة  هذه  املتحدة،  الواليات  بعد  العاملية  الصحة  ملنظمة 
التي يرأسها »تادروس أدانوم األثري« وهو أول رئيس للمنظمة مل 
يشتغل بالطب إمنا عمل لعدة سنوات عىل فريوس مع مؤسسة 
»بيل غايتس« . VIH بالفريوسات )يف إيحاء إىل تراخي املنظمة 
العاملية للصحة يف مواجهة الفريوس(، وقد دفع بيل غايتس آالف 
ماليني الدوالرات لتطوير مجال البحث يف الفريوسات بينام تفتك 
عرشات  املياه  وتلوث  القلب  رشايني  وتصلب  الرسطان  أمراض 
آالف األشخاص بإفريقيا وأمريكا الالتينية يوميا، وللحفاظ بقدر 
من  جملة  باستعراض  سنكتفي  املقال  حيادية  عىل  اإلمكان 
هذه  تابعوا  وفالسفة  وعلامء  مفكرين  طرحها  التي  التسائالت 

األحداث.

غموض الخيارات واألحداث الحالية
هي جملة من التساؤالت واملالحظات حول األسباب غري املعلنة 
الذي  باسمه   2015 منذ  عنه  املعلن  الفريوس  بهذا  واملتعلقة 

نعرفه اليوم.
أفريل 2020  بتاريخ 17  تاميز« يف عدد  تقول مجلة »فاينانشل 
»أكيد أن شيئا ما وقع ومازلنا ال نعرفه«. ويؤكد األستاذ »لوك 
باستور  الفريوسات يعمل مبعهد  أستاذ يف علم  مونتانيي« وهو 
يف فرنسا وهو حائز عىل جائزة نوبل لسنة 2008 يقول يف حصة 
تلفزية بقناة L.C.P بتاريخ 5 أفريل 2020 إن هذا الفريوس هو 
خليط بني فريوس الّسيدا والكورونا  وكانت الغاية من ذلك هي 
باستور  معهد  من  كّل  يف  التّجارب  هذه  متّت  وقد  لقاح  إنتاج 
يعرفون  أنهم  وأكّد  وهندية  وصينية  أمريكية  ومخابر  بفرنسا 
طبيعة الفريوس ولكن عديد الجهات الفاعلة مبا يف ذلك منظمة 

الصحة العاملية رفضت نرش هذه الحقائق.
وأكّد كّل من »مايك بومبيو« كاتب دولة لألمن القومي بأمريكا 
رئيس  جونسن«  و»بوريس  فرنسا  رئيس  ماكرون«  و»إميانيال 
وزراء بريطانيا أن ما حدث يف مدينة ووهان الصينية غري مفهوم 
)وهذه مغالطة بشهادة لوك مونتانيي عامل الفريوسات الفرنيس 
وعلم املخابرات املركزية األمريكية باملوضوع منذ شهر ديسمرب 
2019(، ورّصح هؤالء بوضوح عجزهم عن فهم تسارع األحداث 
يف العامل وعدم قدرتهم عىل وضع برامج ووسائل ملجابهة هذه 
الجائحة، بسبب عنرص الفجئية والرسعة )هذا هو املعلن( ولكن 
بالبحث  اهتامم   عدم  أم  املواجهة  عن   السؤال هل هو عجز 
عن توفري وسائل التوقي والعالج كام عرب عن ذلك دوناد ترامب 
قصد  طبيعي  بشكل  ينترش  الفريوس  ترك  إىل  ودعا  رصاحة 
اكتساب مناعة جامعية وإعطاء الفرصة للمؤسسات االقتصادية 

لتواصل عملها وتتجنب الخسارة. 
 12 يف  الفرنسية  لوموند  صحيفة  يف  غايتس  بيل  يقول  وأخريا 
أفريل 2020 يف مقالة بعنوان »مقارنة شاملة ملقاومة الوباء« »إن 
مهّمة  نتائجه  وستكون  الفقرية  البلدان  سيستهدف  الوباء  هذا 
جدا، يف إشارة إىل رضورة اإلرساع بتمكني إفريقيا من لقاح بينام 
دعا األستاذ »راوولت« الطبيب والباحث الفرنيس إىل عدم قبول 

مالمح العالم الجديد كما يراها بيل غايتس ومؤسسة بالك روك املالية 
واالحتياطي الفيديرالي األمريكي

راي
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اللّقاح  هذا  طبيعة  حول  الّسؤال  يتأكد  لذلك  اللقاحات،  هذه 
الخصوبة  من  الحّد  يف  سيساهم  أنه  جهات  عدة  تدعي  الذي 
أن  العلم  مع  العاملية،  الدميوغرافيا  تطّور  بُعد يف  والتحكم عن 
عديد املفكرين الغربيني طاملا رددوا القول أن التحكم يف التطور 
الدميوغرايف ميكن أن يكون أن يكون حال ملشكلة التلوث وضغط 
اإلنسان عىل األرض بسبب الحاجة، ونضيف أن تواتر الحديث 
عن إمكانية وضع رشيحة الكرتونية بيد األفراد قصد متابعتهم 
األهداف  التساؤل حول  إىل«  يدفعنا  الوباء  تفيّش هذا  ومراقبة 

الحقيقية وراء كل هذا الجهد املبذول من قبل نفس الجهات؟ 

كورونا  ووباء  الجنسيات  متعددة  الشركات 
أية عالقة؟

يقول »بيبي إسكوبار« يف مقالة بعنوان »برج مراقبة الكون أثناء 
مؤسسة  موقع  يف  استباقي«  مترين  سوى  ليس  الصحي  الحجر 
»الثقافة االسرتاتيجية« يوم 2 أفريل 2020، أن ما يحدث يف هذه 
املتحّكمة  والقوى  مآالتها  نعلم  ال  بداية  هو  التاريخية  اللحظة 
وتطرح  ترصد  التي  واملقاالت  الّدراسات  تعّددت  كام   فيها، 
تساؤالت حول مجمل اإلجراءات يف مستوى املؤسسات الدولية 
غولدمان  وبنك  الدويل  والبنك  األمريك  الفيدرايل  البنك  مثل 
ساكس وكل املؤسسات املالية والحكومية يف هذه الدائرة الضيقة 
بني  يحدث  ما  حول  التساؤل  إىل  كذلك  نحن  يدفعنا  واملغلقة 

املؤسسات املالية العاملية والذي يتجاوز بريينت وودز2.0
عىل  تحصل  األمريك  الفيدرايل  البنك  أن  الباحث  نفس  ويذكر 
مبلغ 4.5 بليون دوالر بدل مبلغ  454 مليون دوالر الذي كان 
سيعرض ضمن مرشوع قانون أمام الكونغرس، علام أنه ال يسمح 
ألي مؤسسة مبقتىض القانون السؤال حول الجهة التي ستستلم 
هذه املبالغ، إذ أن القانون الذي سمح بإقرار املبلغ املذكور، ألغى 
باالحتياطي  األموال  حركة  عىل  اإلطالع  بحرية  املتعلق  القانون 
الفيدرايل، أما الجهة التي ستتسلم هذه املبالغ فهي مؤسسة بالك 
روك، وهي مؤسسة مالية حديثة مقرها نيويورك، وقد تكّفلت 

برشاء ثلثي سندات األصول للرشكات الكربى خالل سنة 2020.
تأسست  عاملية  مالية  مؤسسة  أكرب  روك  بالك  مؤسسة  وتعترب 
متعددة  )Black rock( رشيكة عدة رشكات  سنة 1988 وهي 
Gold-و  Apple5% و Exxon Mobile 5  للجنسيات مثل : %

أهّم  وهي   ،Jr.Morgan و   man Sachs .Deutsche Bank
.Google ممّول

هذه املؤسسة ستشرتي كل املعروض لفائدة الحكومة األمريكية 
بورصة »وول  فاعال مهاّم يف  البنك  الفيدرايل مام يجعل  والبنك 
سرتيت« ونود اإلشارة هنا إىل أن الخالصة التي يدفع نحوها هذا 
آخرين(  باحثني وصحافيني  عدة  إىل  )إضافة  مقالته  الباحث يف 
هي أن عملية ضخ كل هذه األموال للمؤسسات البنكية القصد 
منها االستحواذ عىل الرشكات متعددة الجنسيات املفلسة وهو 
آفاق  وجود  دون  العمل  عن  العاطلني  ماليني  عنه  سينتج  ما 
واضحة، )26 مليون طلب شغل بالواليات املتحدة إىل غاية اآلن( 
وسينقسم العامل إىل عاملني، األول تقوده الصني من خالل طريق 
الحرير والثاين تقوده أمريكا، وسيبقى االتحاد األورويب متأرجحا 
عنه  الحديث  كرث  سيناريو  برشح  الباحث  ويختم  العاملني.  بني 
الذكية  املدن  من  شبكة  خلق  وهو  الغربية،  اإلعالم  وسائل  يف 
إلكرتونية  رشيحة  زرع  خالل  من  الرقمية  الشبكة  عرب  ترتبط 
صغرية تسمح بتسجيل تحركات األشخاص وتعاملهم من السوق 
واإلدارة بشكل رقمي مام يستوجب رقمنة عاملية موحدة بتقنية 
ID )وهو ما يذكرنا بالرشيحة املزمع زرعها عامليا ملتابعة فريوس 

covid-19( وهو ما يعني بالرضورة غياب لعاملنا الحايل، وبدء 
الكرتونية موحدة إضافة إىل  اإلعداد لدولة عاملية تعتمد عملة 
رقمنة الحياة بكل جزئياتها، هذا ما يخلص له اسكوبار بعد عرض 
والتي  اآلن  الجارية  والتجارية  املالية  العمليات  ملجمل  مطّول 

تخص الرشكات العاملية الكربى. 
وقد أكد دونالد ترامب رئيس الواليات املتحدة هذا التوجه حني 
أعلن يف البيت األبيض يف بداية شهر مارس 2020 »اليوم قررت أن 
أخربكم بكل ما يجري وإىل أين يتجه العامل يف ضل كل التغريات 
التي حصلت طيلة )400( عام، تذكرون سنة 1717 التي كانت 
تاريخ والة العامل الجديد وتذكرون أن أول دوالر طبع كان سنة 
1778، ويك يحكم الدوالر كانت  الثورة الفرنسية التي غريت كل 
يشء ومع انتصارها انتهى العامل الذي كان محكوما طيلة 5000 
سنة باألديان وامليثولوجيا وبدأ عامل جديد يحكمه املال واإلعالم، 
عامل ال مكان فيه لله وال للقيم اإلنسانية..«، أنا ال يهمني أن ميوت 

املصارع ما يهّمني أن يكسب املصارع الذي راهنت عليه«.
»بيل  برامج  بني  العالقة  هي  ما  السؤال،  لطرح  هنا  سنتوقف 
جهة  من  معه  تعمل  التي  واملخابر  املؤسسات  وكل  غايتس« 
والبنك الفيدرايل ومؤسسة بالك روك األمريكية وفريوس السارس 
والذي ينتمي إليه فريوس كورونا كتطور جيني ومواقف الدول 

الكربى وأهام هنا، أمريكا؟

النخب الفكرية وتحدي فهم اتجاه األحداث
بالتخلص  إال  األزمات  أن ال خروج من هذه  يرى »تشومسك« 
من طاعون النيولبريالية وهذا غري ممكن من دون تحول املجتمع 
التي  النيولبريالية  للدميقراطية  املدين إىل فاعل مؤثر ليضع حدا 
يتحكم فيها قلة من األشخاص ويرى »أنه ميكن العودة إىل خيار 
›الراديكالية‹ )يقصد بالراديكالية الفكر القريب من االشرتاكية( 
مصطلحات  إىل  العودة  هو  واألفضل  املجتمع  إعامر  وإعادة 
املنفعة  تغليب   وعدم  البرشية  باالحتياجات  املعنية  اإلنسانية 

النيولبريالية«.
 وهو يتصور أن يترصف النظام النيولبريايل بهمجية مفرطة عرب 
دول قوية عنيفة استبدادية يف ردة فعل محتملة عىل هكذا توجه 
ويختم »تشومسك« بالسؤال هل أن تقديم الفريوس كعدو هو 
ما  مثة  أم  الجديدة  االستثناء  حالة  عىل  الرشعية  إلضفاء  فقط 
الجديد  الواقع  مواجهة  أن  ويرى  الخطاب؟  هذا  يف  أعمق  هو 
ميكن أن تعتمد عىل وسائل التواصل االجتامعي وهو يتفق مع 
عدة وسائل إعالم ومفكرين لعل أهمهم »آالن توران« الفرنيس، 
السؤال  الفرنيس  يف  آتايل«  اإلنجليزي، »جاك  ريكارد«  »دايفيد 
»هل هناك أسباب خفية وراء ما يحصل« حيث يقول تشومسك 
»إنه رغم توفر املعلومات منذ )ديسمرب( 2019 عن أعراض وباء 
وكالة  علم  وكذلك  العاملية  الصحة  ملنظمة  الصني  قدمتها  فتاك 
البيت  إقناع  والتي حاولت جاهدة  بذلك،  األمريكية  املخابرات 
األبيض بوجود وباء خطري مبدينة يوهان الصينية، غري أن تحرك 
ترامب واملسؤولني األوروبيني كان بطيئا وغري مسؤول، لحسابات 
العزل  فيها  سيتسبّب  التي  الخسائر  خشية  نيوليبريالية  تجارية 

االجتامعي وإغالق املؤسسات«. 
ويف تأكيد ملا ذهب إليه »تشومسك« يقول »آالن توران« عامل 
االجتامع الفرنيس الشهري أنه »مل يسبق أن توىل رئاسة الواليات 
خارج  شخص  إنه  األطوار...  غريب  شخص  األمريكية  املتحدة 
»تحصيل  بل  رأيه  يف  صدفة  ليس  وهذا  واملعايري«،  القواعد 
الزعامة  دور  لعب  عن  املتحدة  الواليات  تخلت  إذ  حاصل«، 
ويف  تجد  فلن  قوية  دولة  عن  بحثت  لو  أوروبا  ويف  الدولية 

ما  انهيار  هو  هناك  ما  كل  شعبية  لحركات  وجود  ال  األسفل 
اجتامعيون  »فاعلون  هناك  ليس  فاليوم  املجتمعات.   يف  كان 
هناك  جانب  يف  أنه  هو  لدينا  ما  كل  ووطنيون،  سياسيون  وال 
آلة بيولوجية ويف الجانب اآلخر لدينا أشخاص ومجموعات »يف 
التي  الجامعة  الوطنية  االنتامء واملشاريع  إشارة إىل غياب روح 
تربز عند األزمات وهو ما يشري إليه الفيلسوف الفرنيس »ميشال 
أونفري«، الذي يؤكد أن غياب املرجعيات األخالقية تحت وطأة 

اللغط اإلعالمي والفكري اللبريايل.
أما جاك آتايل فيخلص من خالل حديث مطول يف برنامج تلفزي 
مقالة  يف  وكذلك   2020 أفريل   14 بتاريخ   .L.C.P قناة  مع 
إىل  العودة  أوال  القول برضورة،  إىل  الرسمي  منشورة يف موقعه 
مفهوم االقتصاد الوطني دون االنغالق وثانيا يؤكد رضورة العودة 
إىل ما سامه »اقتصاد الحياة« وهو االستثامر يف الصحة والتعليم 
والفالحة والطاقة والبحث العلمي ... وباختصار االقتصاد املنتج 

والذي يويف بحاجيات االقتصاد الوطني.
العلامء  آراء  من  العديد  واستعرضنا  تابعنا  القول،لقد  وخالصة 
من خاللهم  لنستطلع  العلميني  واملختصني  واملفكرين  والساسة 
ما يدور حولنا يف هذه الفرتة من تاريخنا، لنتوصل إىل جملة من 
وبذله  الفريوس  بهذا  غايتس  بيل  اهتامم  رّس  قبيل  من  األسئلة 
البرشية  تشكو  بينام  محتمل  لوباء  لقاح  إليجاد  هائلة  لجهود 
من عديد األمراض التي تُودي يوميا بحياة آالف األشخاص، وما 
عالقة هذا اللقاح مبا يرصح به جاك آتايل وغريه من وجود توجه 
التلوث  ملشاكل  كعالج  السكاين  التكاثر  من  بالحد  البعض  لدى 
وعدم قدرة الطبيعة عىل االستجابة لحاجيات مليارات السكان 

من خالل لقاح ميكن العمل عىل ايجاده.
وما هو الرس يف لجوء الحكومة األمريكية والبنك املركزي الفيدرايل 
روك  بالك  مؤسسة  إىل  الدوالرات  بليونات  تحويل  إىل  برسعة 
األمريكية والتي تعمل خارج األطر القانونية األمريكية والدولية، 
وما عالقة ذلك بترصيح نعوم تشومسك وغريه من املطلعني بأن 
هناك نية )دخلت مرحلة التنفيذ يف شهر أفريل( لالستحواذ عىل 
ثلثي املؤسسات الكربى العاملية ووضع السلطة الفعلية يف يد بلد 
إيجاد  التسويف يف  اعتبار عمليات  أال ميكن  ثم  عمالق واحد؟ 
وسائل الحامية والعالج من طرف قوى الغرب، هي كذلك رغبة 
لخلق حالة رعب كونية لتمرير هذه اإلجراءات، وأخريا أال يعترب 
تسهيل  بدعوى  فرد  لكل  الكرتونية  رشيحة  زرع  عن  الحديث 
عمليات الرقابة لهذا الفريوس دليال آخر عىل أننا نتجه نحو دولة 

كونية يتّم التحكم فيها عن بُعد؟
كل  لسان  عىل  وردت  التي  األسئلة  جملة  بطرح  اكتفينا  ولقد 
املختصني والصحافيني والفالسفة الغربيني حتى ال يتّم فهم كالمنا 
تقتضيه هذه  أما عام  املؤامرة،  لتغذية نظرية  أنه محاولة  عىل 
التحوالت الكونية من خيارات اقتصادية واجتامعية عندنا فذلك 

  . حديث آخر،سنحاول العودة إليه بصرب وتأنٍّ

* املراجع:
.Pepe escobar »la chine déploie la route de soie«,Stratégic culture Fondation, /04/2020
 Pepe escobar »Tour de contrôle en confinement, ce n’est qu’un test«, Stratégic culture

.Fondation,02/04/2020
 Bill gats »pour une approche globale pour la lutte contre le covid-19 «,Le Monde

.diplomatique,12/04/2020
.F.william Engdahl,The independent,14/04/2020

.J.attali, »pas un coronabond maisle soveigh band« ;j@attali.com,02/04/2020
.J.attali,rencontre télivivisée sur la chaine française :L.C.P.LE 14/04/2020

إدغار موران »كورونا كشف أن العوملة ترابط فاقد للتضامن« ،20/03/2020.
ميشال أونفراي »عدمية الحضارة الغربية واإلسالم »،08/03/2020.

نعوم تشومسك، حوار، مجلة اللواء، 14/04/2020

.LOGOS8 ،24/03/2020 نعوم تشومسك،« نظرية الهدم والبناء«، موقع
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عىل عني املكان رمزي الجباري    

الكابل بزغوان )منطقة برئ مشارقة ( وقفة  نفذ يوم االثنني 18 ماي 2020 عامل معمل 
بقرار  العمل هكذا  مقر  اغلق  الذي  العرف  تلكؤ  بسبب  زغوان  مقر والية  امام  احتجاجية 
احادي الجانب و رغم التدخالت التي قام بها كل من الوايل و املعتمد االول لوالية زغوان 
العامل للذهاب اىل املحكمة ان كانت  العرف رفض االستجابة لهذه املطالب و دعا  ان  اال 
لهم حقوق عنده و حسب مصدر من العامل فان العرف تعنت و اكد عدم استعداده لفتح 
املعمل من جديد امام 600 عامل ، ملف اخر عىل طاولة وزير الشؤون االجتامعية الحبيب 

الكشو و هو ملف حارق بكل املقاييس يف زمن الكورونا.
»الشعب« تحّولت إىل زغوان وحرضت جزءا من هذه الوقفة مبا أّن حرقة العاّمل عن غلق 
مصدر رزقهم الوحيد كانت فوق كّل االنتظارات والتوقعات ألّن فيهم من بنى مستقبله عىل 
أّن  االّ  لتحسني أحواله االجتامعية  البنك  ليقرتض من  لعائلة وذهب  أّسس  ذلك وفيهم من 
الذي حصل أّن صاحب املعمل عامد رشف الدين اختار الحل األسهل وهو غلق املعمل أمام 
عاّمل جاؤوا من مختلف جهات الجمهورية إىل معتمدية برئ مشارقة بحثا عن الرزق فإذا 
هم يعانون الديون جرّاء الكراء واقتناء حاجياتهم وحاجيات أبنائهم اليومية من عند العطار 
وهم يف وضع اجتامعي صعب للغاية كام أنّهم عاجزون عىل اقتناء حاجياتهم اليومية من 

املساحات التجارية الكربى!!

ما تركته فينا الكورونا ضاعفه العرف
حني تذهب إىل زغوان يف الصباح الباكر فحتام ستجد نفسك أمام حتمية السؤال عن الذي 
هو حاصل من تجاوزات يف العديد من املؤسسات الشغيلية التي ال تحرتم ال الحق النقايب 
وال توفر الشغل الالئق وتتأخر يف تسديد األجور وترفض العديد من املكاسب التي يتضمنها 

قانون الشغل يف تونس!
بناء  يف  العاّمل  يتورط  أن  بعد  الشغل  دميومة  ضامن  ميكن  كيف  ـ  األهم  السؤال  لكّن 
حياة جديدة يف مكان توفّر فيه العمل؟ وقد يكون مؤقتا!! ومن ضامن يف عدم غلق هذه 
العاّمل  الدولة؟! يحدثك  امتيازات من  تحّصلوا عىل  املستفيدين هم من  أّن  مبا  املؤسسات 
بالكثري من املرارة وبالكثري من اليأس بعد أن عانوا وضّحوا ألجل دميومة املؤسسة إالّ أنّهم يف 

لحظة ما وجدوا أنفسهم يف مواجهة الفراغ!

الوالي غاب ورفض الحديث!
كان يوم االثنني 18 ماي 2020 يوما خريفيا يف زغوان املدينة بعد أن قّدم العاّمل من برئ 

كان  حالّ  لهم  يوفر  املطرياوي  السيد  لعل  الوالية  مقر  أمام  للوقوف  مشارقة 
وعدهم به فيام سبق من الوقت بعد أن تحّدث معهم يف مناسبة سابقة إليهم 
وإىل صاحب معمل  الكابل االّ أّن الذي حصل أّن الوايل تفادى الحرج وغادر 
مقر السيادة دون أن يقول كلمة اطمئنان يف العاّمل يف شهر رمضان ويف زمن 

الكورونا فمن أين سيأيت الحّل.
العاّمل  وليواجه  املعمل  غلق  ما  لحظة  يف  قّرر  املعمل  أّن صاحب  األكيد 
»إليل  ألّن  كبرية  جأش  وبرابطة  صامد  بقلب  املحتوم  مصريهم  والعامالت 
خلق ما يضيع« غادر بعد ذلك العاّمل والعامالت من أمام سياج يشبه سياج 

الزنزانات ويف قلوبهم وجع وعىل األعني دمعة.
فبئس هذه الثورة التي جّوعت جزءا من التونسيني وأضاعت حقوقهم يف 

العيش بكرامة يف بلد كّنا نأمل أنّه للجميع!!

وقفة احتجاجية لعمال الكابل بزغوان

العرف أغلق املعمل و600 عامل على فوهة الطريق!
* العمّال ماذا سنفعل بعد أن أحالنا على البطالة القسرية؟

رياضة
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يوميات
* عبد الفتاح بن حمودة )ايكاروس(

مساء 17 أفريل 
يُنىس  نصا رسديا ال  أقرأ  أن  تُضاهى  ال  التي  السعادة 
مجموعة  سوى  العيادي  كامل  للشقيق  أقرأ  مل  أبدا. 
قصصية سنة 2009 بعنوان »رحلة إىل الجحيم« مرتني 
النصوص  وبعض  بتونس.  وليدوف  دار  عن  وصدرت 

املتفرقة أيضا.
الجمعة 17  اليوم  ولكن سعادة كبرية غمرتني عشية 
أفريل أنني قرأت نصا رسديا وجدت فيه متعة الرسد 
روطة«.  »برئ  بعنوان:  نص  وهو  الحقيقية  والبهجة 
مع   .2019 أكتوبر   100 عدد  نزوى  مجلة  يف  منشور 
كورتاثار  خوليو  األرجنتيني  للكاتب  قصرية  قصة 

ترجمها األخ خالد الريسوين من املغرب الشقيق.
نص رسدي من األجدى أن يدرّس يف املعاهد الثانوية 

ولطلبة كليات اآلداب.
سبيال.  ذلك  إىل  وجدت  كلام  التونسية  النصوص  أقرأ 
وما سيبقى سيبقى. ولن أتحدث عن عرشات األعامل 
التي قرأتها نرثا وشعرا ولن تبقى أبدا. وستندثر باندثار 

أصحابها.
»ما يبقى يف الواد كان حجرو« كام يقول املثل التونيس 
املمتع  النص  عىل  العيادي  كامل  أخي  شكرا  األصيل. 

»برئ روطة«.

مساء 19 أفريل
للكاتب  ممتعة  رواية  مع  استثنائيّة  عشية  كانت 
دون  ال غري  ونصف  ساعة  يخلف.  يحيى  الفلسطيني 
بالغثيان  إحساس  أو  تقيّؤ  ودون  ملل  ودون  انقطاع 
كام حدث يل مع أعامل روائية مختلفة أحجمت عن 
إكاملها، بسبب سقوط يف الهذيان أو خلل فّني قاتل أو 
لكرثة األخطاء الشنيعة يف اللغة والرتاكيب. ورغم بعض 

األخطاء البسيطة العابرة يف الرواية أنهيتها مبتعة.
حادث  لوقائع  تسجيليّة  رواية  الطويلة«  الليلة  »تلك 
طائرة الرئيس عرفات يف الصحراء الليبية الطبعة األوىل 
يف  الحجم  متوسطة  رواية   ،1992 بريوت  اآلداب  دار 
167 صفحة تقرؤها دون أن تستطيع االنقطاع عنها. 
حذف  بعد  غري  ال  صفحة   131 يف  فعليا  أنها  رغم 

الصفحات الفارغة.
الشخصيات  فكل  األحداث  يف  وتشابك  سلسة  لغة 
أبطال يف النهاية. مهارة عجيبة يف تطويع اللغة بذلك 
األسلوب املمتع الشيّق تؤكد رسوخ تجربة فريدة من 
نوعها يف الرسد العريب. الكاتب الفلسطينّي الفّذ يحيى 

يخلف شكرا لروحك العالية ولعطائك الغزير.
رحم الله يارس عرفات أبو عاّمر، عاشت فلسطني.

مساء 25 أفريل
مل يكن فطور صباح الخميس 23 أفريل فطورا عاديّا، 
التهام مجموعة  الثامنة والنصف يف  فقد رشعت منذ 
»شبابيك  بعنوان:  وهي  مرة  ألول  أقرؤها  قصصية 
زيانة« للكاتبة العامنية بشاير حرباس وصدرت مرافقة 

ملجلة نزوى عدد 101 يف جانفي 2020.
قصة  وثالثني  مثانية  تقريبا  ونصف  ساعة  يف  أنهيت 
قصرية جدا ومل يتبّق من املجموعة سوى أربع قصص 

طويلة نوعا ما سأعود إليها الحقا.
يا لها من غبطة متلّكتني وأنا أقرأ قصصا خالّقة ومليئة 
يف  كاتبتها  نجحت  فقد  الشعر.  من  وقريبة  بالضوء 

إخضاع الشعر للمرشوع الرسدي بجعله خادما مطيعا 
ما  وبني  الواقع  يف  يتحقق  ما  بني  عارم  رصاع  للرسد. 
يحلم به الواقع ذاته ويف تلك املسافة مسافة الحريق 
والعبور  األمل  فيها  مبهجة  عوامل  تتخلّق  الرضورية 
والضحك  والدموع  والحلم  والرغبة  والضياع  والشوق 
والسخريّة. وإذا كان الرسد العامين املعارص بهذا الشكل 
رغم اطالعي عىل بعض النصوص الجيدة فإن مستقبل 

القصة القصرية املبهج سيأيت من سلطنة عامن.
يف  اليوم  ذلك  عشية  رشعت  القيلولة  ساعات  وبعد 
التهام مجموعة شعرية من الشعر العراقي الذي ينثال 
انثياال ويعيد الشعر إىل الينابيع. وهي للشقيق الشاعر 

حمدان طاهر املالك.
املرسحّي  النقد  عامل  بدخول  مختلفا  املشهد  كان  ليال 
املرعب من كتاب تلزمه مكابدة وهو للشقيق الباحث 
والناقد حاتم تلييل. وسأعود إىل الحديث عن الكتابني 

الحقا بعد أن أتقدم يف القراءة.

مساء 25 أفريل 
أردت زيارة شاعر أحبّه رغم أنني قرأت كتابه الشعري 
النصف  عىل  هجمت  أشهر.  منذ  اإليطايل«  »الديوان 
الثاين للكتاب قبل الغروب بساعة ونصف مع السجائر 
إقامة  العامل  القهوة الرضوريني لإلقامة يف هذا  وكوب 
اليوسفي ومن  الناقد محمد لطفي  شعرية كام يقول 

قبله هايدغري ونوفاليس وتراكل.
 87 الحجم  صغري  شعري  كتاب  بل  ديوانا  ليس  هو 
صفحة ال غري من طبعة دار الجمل 2010، لكنه كتاب 
كبري وخطري يف صناعته ومهارته. كتاب يف غاية البهجة 
كعادة سعدي يوسف الذي اتخذ لنفسه طريقا مختلفا 
من بني كل رواد الحداثة الشعرية العربية األوىل ولعله 

كان يف املفرتق الذي تتقدم منه الحداثة الثانية.
لكن ما معنى حداثة أصال؟ ال يشء. فمع تجربة الشاعر 
ومن  معا.  وقدميا  حديثا  نفسك  تجد  يوسف  سعدي 
استخدامه  إىل  إضافة  الشاعر  هذا  خطورة  تتأىت  هنا 
الباهر أللعاب الضامئر والرسد. تقرأ أحيانا كالما خارج 
الشعر ثم تجد نفسك يف الشعر وجها لوجه، فتعرف 
أن ما ليس شعرا هو طريق إىل الشعر. الشعر والالشعر 

يتجاوران يف تجربة الشاعر سعدي يوسف.
رأيت  فقد  أشهر  منذ  كامال  الكتاب  قرأت  أنني  ومبا 
من  الثاين  النصف  عىل  الكتاب  أفتح  أن  املساء  هذا 
تجعلك  التي  القراءة  من  ونصف  ساعة  املجموعة. 
به  وتشبهوا  قلّدوه  الذين  العرشات  أن  من  متأكدا 
هنا وهناك مل يفلحوا بل نهبوا منه أشياء ال غري وهي 

مبثوثة ولكن أداء سعدي يوسف أداء خاّص.
أعرف أن سعدي يوسف يحب كثريا الشاعرين الرائعني 
حسب الشيخ جعفر ومحمود درويش رفيقيه اللذين 
أحب  ولذلك  االيطايل«.  »الديوان  كتاب  يف  حرضا 
جعفر  الشيخ  حسب  الشاعرين  وتجربتْي  تجربته 

ومحمود درويش.
هنيئا للشعر العريب ألف عام بتجربة فذة مثل تجربة 
يجد  فهو  وكفى.  شعره  تقرأ  الذي  يوسف  سعدي 
الخيط بني النابغة وقسطنطني كافافيس بشكل سلس 

ومدهش.
الحمراء  الراية  وشاعر  العالية  الزان  شجرة  شاعر  إنه 
وهو  توسكانيا.  قرب  »األبَنني«  جبال  سلسلة  أعىل 
الوحيد الذي يرى أن التفاحة شجرة الله. ألنها الشجرة 

التي يأكل منها الجميع.
تجربة سعدي يوسف من بني أخطر التجارب الشعرية 
العربية واألكرث توهجا وأصالة باملعنى العميق للكلمة 
من زاوية النقد. وهذا لن يغيب أبدا عن جميع نقاد 

الشعر العريب الحديث.

»نوبة« )عشاق الحياة(
 أو  دراما الربط

* حسني عبد الرحيم      

الحنني إىل املايض أو البحث عن الزمن املفقود يشكل املوضوع الرئييس للرواية الرومانسية 
»قفا نَبْك..« كانت البداية. فالحنني مالزم للرحلة البرشية مع الزمن، املايض مبا كان يحتويه 
من عالقات حميمة ومفهومة يُستدعى ملحاكمة اغرتابات الحارض ويُعاد تشكيله طلبا للسلوى 
والتعزية.. املدينة العربية العتيقة بضيق ممراتها وأسوارها التي مل تصمد أمام زحف الزمن 
الحثيث الذي يهددها ويحلل عالقاتها مل تكن فقط حاوية لرصاعات درامية بل كذلك يف دراما 
التي تناولت دراما »الحارة« أو »الربط« بدءا  الدرامية  الكتابات  هى نفسها مع الحديث... 
من ثالثية نجيب محفوظ مرورا بـ»ليايل الحلمية« ألسامة أنور عكاشة وانتهاًء بجزيئ النوبة 
لعبد الحميد بوشناق وبأغنية )جينرييك( بصوت والده لطفي بوشناق مبصاحبة ملك االغنية 

الشعبية التونسيه الهادي حبوبة )عم الهادي(.
للنوبة كعرض فني له تاريخ حديث بدأه سمري العقريب وفاضل الجزيري موسيقيا ومرسحيا 
وحاز يف وقته عىل نجاح منقطع النظري وكان نجاحا وعرصنة للعرض املوسيقي التقليدي ودون 

عامرته وبغري رصاعاته.
الجزء األول من املسلسل الرمضاين حاز عىل محبة جامهريية واسعة ومفهومة ومربرة..وجوائز 
يف كل نواحيه، فالحنني قد صار حركة شعبية عارمة تأخذ اشكاال متنوعة فنيا وسياسيا. وهي 
تعيد حكاية وتأليف الوقائع املاضية مبا يناسب السلوى املطلوبة إلبراء أمل حايل.. واقعي حاّد.
للربط  أخرى  حكاية  وهي  الدنيا(  )ُعشاق  الثاين  الجزء  النوبة  عىل  العجالة  هذه  ستقترص 
تتمحور حول فرقة شعبية للـ»املزود« تغني يف االفراح والليايل املالح وتنتقل للعمل يف الكباريه 

وتتقاطع مع نشاط عصابات وغراميات وصعود ناس وهبوط آخرين ومآٍس عديدة.
لكن  محتمل  وتجاورهام  »الربط«  لعالقات  ممكنة  سيناريوهات  والكوميديا هي  الرتاجيديا 
الغواية املهّددة للحك هو الكتابة امليلودرامية وهي التي اصطحبت املؤلف واملخرج بتناقض 

مع »جينرييك« االفتتاح والختام. فالفرح عارض والٌحزن غالب والحب مشكلة عارضة.
الشخصيات متنوعة ومركبة وكثرية »برينغا« و»ماهر« و»حبيبة« و»وجدي« و»وسيلة« مدربة 
العوامل التي قتلت زوجها الذي أفقدها عينها اليرسى. كل من هذه الشخصيات املركبة ميكن 

وحدها ان تكون محور سيناريو درامي بديع.
فتحي الهداوي )املخنث( وكامل التوايت )زعيم العصابة( يف دورين شديدي اإلتقان ضاعا يف 
زحمة األدوار الثانوية واملساعدة. لفتحي الهداوي مأثرة خاصة إذ أنه يؤدي دورا مخالفا ملا 
تعّوده منه املشاهدون واملتآلف مع تكوينه الجسدي كرجل شهواين ومحب للنساء والقوة. 
ومريض  فخور  جد  ثم  »ماهر«  ابنه  عن  متخلٍّ  وأب  وضائع  مخنث  كباريه  كمنشط  دوره 
بالرسطان يالعب الحياة. هو التتويج األكيد لفتحي الهداوي كممثل يستطيع القيام بتجسيد 

شخصيات متنوعة وليس ممثل الدور الواحد.
وأمرية  الدميايس  وياسمني  الريحايل  والبحري  عياد  وهالة  الرياحي  وريم  بالتوهامي  عاصم 
الشبيل وبالل الربيك ومهذب الرمييل وعزيز الجبايل وأحمد كافون ونور الهدى الناوي  ورباب 

الرسايري جميعهم قاموا بأدوار مقنعة. لكنها ضاعت يف زحام األدوار الكثرية.
الربط ال يتيح مواقع للتصوير الدرامي كثرية فهي إما دار عريب او مقهى او بطحاء. ويف »عشاق 
الحياة« كان الكباريه خارج الربط والحومة وملتقى الخارجني منهام والصاعدين عليها والرصاع 
املحموم، وتشكل العودة للربط األمان والحب والعرشة املتآلفة. الحنني إىل املايض ليس مشكلة 

نفسية بل تسكني للمواجع.
إنكارها يف  من  بعد عصور  الثقايف  النهوض  الشعبية من مسلاّمت  واألغاين  باملزود  االحتفال 
الوسائل اإلعالمية الرسمية والتي تعتربها فنا هابطا. لكنها كانت دوما أغايَن وموسيقى الشعب.
امللحمي  الحك  يف  عارمة  رغبة  عن  تعبري  بوشناق  الحميد  عبد  والكاتب  املخرج  خيارات 
غري  جامهرييا  نجاحا  لقَي  الذي  »درشة«  األول  السيناميئ  عمله  ويف  واملتشظي.  املضطرب 

مسبوق ورغم ذلك كان به ذات الخاصية من تشظي الحك وازدحام الشاشة بالشخصيات.
رغم الهنات فالعمل هو نجم الدراما التليفزيونية لهذا املوسم الرمضاين املخصوص جدا والذي 
قام خالله بإسعاد املاليني يف توتر الحجر الصحي وآنس لياليهم بعد ان افتقدوا زيارات املساء 

حتى السحور يف الربط مسرتجعني ذكريات وأحاديث أيام وأماكن لن تعود.

رياضة
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 - 1
كشف عبد السالم السعيداين عن مخطط السقاط وديع الجرئ من باب اجتامع دعا له توفيق 
الرئيس الحايل لهالل الشابة وهي دعوة جاءت يف إطار بعث هيكل مواز للجامعة  املكرش 
التونسية لكرة القدم للسائل ان يسأل ملاذا هذا الهيكل اصال وماذا سيضيف للمشهد الريايض 

الهزيل بطبعه.
 - 2

ما خطط له املكرش يأيت يف سياق كرس العظام الذي بدأه مع وديع الجرئ الذي ساهم بشكل 
من االشكال يف صعود هالل الشابة اىل الرابطة االوىل دون دخول يف التفاصيل واالغرب يف هذا 
انني سمعت قبل الجلسة العامة املكرش يتحدث ببهرج عن عملية تطوير الكرة التونسية من 

طرف وديع الجرئ فلامذا تغري االعجاب مبنهج التهديم.
 - 3

االكيد ان منطق التهديم سمة تونسية بامتياز نقول هذا ونحن عىل اطالع عىل ادق تفاصيل 
الكرة التونسية التي تُدار مبنطق املؤامرة وما يدبر بليل لذلك نعتقد جازمني ان املنطق الذي 
سلكه توفيق املكرش سيزيد يف غربة الكرة التونسية بحكم ان وديع الجرئ سيزيد يف الضغط 
عىل هالل الشابة السقاطه وتوفيق املكرش سيزيد يف رسعة محاربته للمشهد الكروي يف تونس.

 - 4
والنادي  الساحيل  النجم  وقوف  ان  نعتقد  ونحن  املال  وسلطة  القرار  سلطة  بني  هو رصاع 
اتفاق بني من يعتربون  الال  الصفاقيس اىل جانب رئيس هالل الشابة سيزيد يف اتساع هوة 
انفسهم قد ظلموا وبني من يرى اي وديع الجرئ ان املرحلة تقتيض العمل بثقة بعيدا عن 

التأويالت خاصة يف ظل مجيء مكتب جامعي جديد.
 - 5

الجلسة  يحرض  مل  الشابة  الصفاقيس وهالل  والنادي  الساحيل  النجم  الثالوث  فإن  نيس  ملن 
العامة االنتخابية وبالتايل فهو مل يصوت للمكتب الجامعي الحايل وهذا يعني تواصل الخالف 
والخالفات إال أن الواضح ان رئيس هالل الشابة هو من يتزعم جبهة الرفض ضد وديع الجرئ 

ومكتبه.
 - 6

مل نسمع ردا لوديع الجرئ حتى بعد ان وصلته اخبار تحركات جبهة الرفض وخاصة  مخططات 
توفيق املكرش السقاطه والرد غاب بحكم ان وديع الجرئ منشغل هذه االيام باالجتامعات 
املنعقدة يف صلب وزارة الرياضة حول رضورة االصالحات التي ال بد من القيام بها يف ملعب 

رادس.
 - 7

الرياضة اصالحات عىل ملعب رادس  الربط والحل يف وزارة  الكنفيدرالية عىل اهل  فرضت 
وهنا يقفز السؤال االهم يف اي خانة تدخل هذه االصالحات وملعب رادس احتضن منذ بنائه 
ابرز املقابالت الدولية وخاصة كأس افريقيا لالمم فهل لجنة تفقد الكاف التي قبلته سابقا 
كانت مخطئة ام ان عملية االصالح التي تريدها لجان احمد احمد هي قرصة وذن من باب 

تصفية الحسابات بعد الذي حصل يف نهايئ كأس االندية بني الرتجي والوداد املغريب.
 - 8

الدولية  املعايري  رادس متت حسب  ملعب  بناء  عملية  ان  مسبقا  نعرف  الننا  جائز  السؤال 
وبالتايل فإن ما تريده الكاف يدخل يف باب تسليط عقوبات غري معلنة خاصة أن وديع الجرئ 
اعلن استعداده او لنقل عزمه عىل الرتشح اىل منافسات رئاسة هذا الهيكل القاري وبالتايل فإن 

العملية تدخل يف خانة مزيد التضييق عىل تونس وعىل منشأتها  الرياضية.
 - 9

يف هذا الوقت تحديدا كشفت ادارة الكاف عن لجانها لنجد 7 تونسيني ممثلني يف مختلف 
اسامء   7 لجانها  يف  تضع  املقابل  ويف  تضايقنا  ان  للكاف  كيف  قائل  يقول  قد  اللجان  هذه 
التمثيلية النها متثيلية عادية ال تستفيد  العارف بالكواليس يدرك معنى مثل هذه  تونسية، 
منها كرتنا بقدر استفادة من وضعوهم يف هذه اللجان باقرتاح من الجامعة التونسية لكرة 

القدم.
- 10

نفس   هو  ذاك  هذا وصعود  وتخطيطات السقاط  مؤامرات  من  عندنا  يحصل  ما  ان  االكيد 
السيناريو الذي يتكرر يف كل الهياكل الرياضية الدولية لذلك ال استغراب يف حصول كل هذا 

الكر والفر الن كل طرف يدفع نحو تحقيق مصلحة خاصة.
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يف جملة مفيدة الرياضة كام السياسة، عيدكم مربوك »فََمْن يَْعَمْل ِمثَْقاَل َذرٍَّة َخرْيًا يَرَُه َوَمْن 
ا يَرَُه«. يَْعَمْل ِمثَْقاَل َذرٍَّة رَشًّ

تفاصيل السعيداني، تخطيط املكشر 
وإصالحات وزارة الرياضة والتعيينات يف الكاف

نقطة ضوء
إعالن استئناف نشاط  بطولة كرة *يضيئها: رمزي الجباري

القدم سيكون بعد العيد 
الستئناف  الرسمية  املواعيد  عن  القادم  األسبوع  الجامعي خالل  املكتب  يعلن  أن  املنتظر  من 
بطولة كرة القدم. ويف محادثة خاطفة مع األستاذ أمني موقو رئيس لجنة املسابقات بجامعة كرة 
القدم، أفادنا أن استئناف النشاط لن يكون قبل شهر أوت واألكيد أنه سيكون مطلع الشهر. 
ورمبا يومْي 29 و30 جويلية 2020 كام رّصح أنه سيقع يف نفس الوقت اإلعالن عن القرار النهايئ 

بخصوص بطولة الرابطة 2 وموعد إجراء املقابالت القادمة.

الجزائري بلخيثر يريد مستحقاته وهيئة 
االفريقي تماطل 

أرسل املدافع الجزائري مختار بلخيرث خطابا الدارة اإلفريقي يطالبها فيه 
وسيكون  األخرية.  األشهر  خالل  النادي  لدى  مستحقاته  عىل  بالحصول 
فريق باب الجديد، مطالبا باالستجابة لطلب بلخيرث حتى ال يلجأ إىل لجنة 
النزاعات التابعة لالتحاد الدويل لكرة القدم لفسخ عقده والحصول عىل 
كامل املستحقات ما سيعّمق من األزمة املالية الحادة التي ميّر بها النادي.

امللعب التونسي يبدأ تحضرياته  يوم 8 جوان 
قررت هيئة امللعب التونيس وبالتنسيق مع املدرب جالل القادري أن تكون العودة للتامرين يوم 
8 جوان القادم مبركب الهادي النيفر. من جهة أخرى أفادنا األستاذ أنيس الباجي الناطق الرسمي 
للملعب التونيس أن العبي الفريق املوجودين بالخارج )فرنسا وليبيا( سيعودون إىل أرض الوطن 
يوم غرة جوان القادم وسيخضعون للحجر الصحي طيلة 14 يوما تقع خالله متابعتهم عن قرب 
ستلتئم  أنه  الباجي  وأضاف  الفني.  اإلطار  سيسطره  الذي  الربنامج  تدريباتهم حسب  ومراقبة 
جلسة مبارشة بعد العيد مع املدرب جالل القادري حول متديد العقد الذي ينتهي قانونيا يوم 30 
جوان القادم. من جهة أخرى عرب القادري عن رضاه عن انضباط الالعبني وشعورهم باملسؤولية. 
وحسب الباجي, يبقى هدف نادي البقالوة األسايس هذا املوسم هو اقتالع مرتبة متّكن الفريق 

من مشاركة خارجية.

روزنامة جامعة كرة اليد جاهزة وبحث 
عن مدرب وطني جديد 

إرسال  تّم  إذ  والكأس،  البطولة  الستكامل  شامال  برنامجا  اليد  لكرة  التونسية  الجامعة  وضعت 
الروزنامة مع موعد عودة التدريبات إىل وزير الرياضة من أجل املصادقة عليها.وحسب مصدر 
قريب من جامعة كرة اليد، فإن املوعد املقرتح لعودة نشاط البطولة هو منتصف أوت القادم. 
الكأس فقد  التتويج، ونصف نهايئ والنهايئ، أما مسابقة  اياب مرحلة  البطولة  ويتبّقى من عمر 
توقّفت يف الدور ربع النهايئ. وبينام تواصل الجامعة حاليا بحثها عن مدرب جديد للمنتخب األول 

ليكون بديال لالسباين توين جريونا، حيث يجري التفاوض مع مدير فني آخر من نفس الجنسية.
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النادي الصفاقسي:

 من يدفع الالعبني 
لرفع  شكاوى ضد 

خماخم؟ 
بدأت  هيئة النادي الصفاقيس يف مفاوضة بعض الالعبني من أجل 
تجديد أو متديد عقودهم وسيتم هذا األسبوع التفاوض مع ثالثة 
العبني يف حني ستتواصل املفاوضات بعد عيد الفطر املبارك مع 
لليس أس  املديرة  الهيئة  أخرى, ستعقد  الالعبني. من جهة  بقية 
أس يوم غرة جوان القادم جلسة عمل مع اإلطار الفني والطبي 
واإلداري لفريق األكابر عىل أن يقع تحديد قامئة العبي الفريق 

األّول الذين سيقع التعويل عليهم خالل ما تبقى من املوسم الجاري يوم 2 جوان ثم يقع تجميع الالعبني 
يوم 4جوان لتنطلق التامرين يوم 5 جوان2020 . ومبدئيا, فقد قررت الهيئة اجراء تربصني مغلقني : األول 
بفندق دار الضيافة بصفاقس  والثاين خارج صفاقس.و يذكر ان رئيس فرع كرة القدم قال ان هناك من 
دفع الالعبني لرفع شكاوى ضد الهيئة املديرة التي وجدت نفسها مورطة يف اصدار صكوك دون رصيد و 
هي طريقة ملحاربة املنصف خامخم و دفعه للذهاب يف حال سبيله و الحال ان الرجل اكد عدم استعداده  

ملواصلة ترؤس  النادي الصفاقيس .
محمد عزيز

رئيس هالل الشابة توفيق المكشر:

عبد السالم السعيداني 
ليس أمينا ودفاعه عن 
الجرئ معلوم مسبقا 

السالم  عبد  البنزريت  النادي  رئيس  به  أدىل  الذي  الترصيح  بعد 
السعيداين عىل أمواج إذاعة »إي أف أم« يف برنامج :سبور +«، علّق 
الذي قاله السعيداين عىل  الشابة توفيق املكرش عىل  رئيس هالل 

كون املكرش أذّل رؤساء األندية.
املكرش عكس الهجوم وقال:

عبد  املدعو  مثل  الجهلة  إجابة  عاديت  من  ليس  الشديد،  »لألسف 
السالم السعيداين. فمجرّد الرد عليه سيعطيه أهمية هو يف الحقيقة 
ال يستحقها بتاتا. فبالنسبة إيّل، السعيداين ال ميثل شيئا مبا أنه خرس 
أفهم كيف  البنزريت وال  النادي  لقد أطرد من  النادي.  صفة رئيس 

يسمح لنفسه مبواصلة الحديث باسمه«.
سينقل  أنه  نعرف  كنا  كام  الحقائق  نقل  يف  أمينا  يكن  مل  أنه  مبا 
من  البنزريت  النادي  إنقاذ  يف  ليساعده  الجريء  وديع  إىل  األخبار 

ورطة نتائجه السلبية.
* محمد

صعوبات مادية ولوجستية في النجم الساحلي 

فهل يملك قدرة التحمّل والتجاوز؟
التي  السلبية  النتائج  املقاييس، ففضال عن  بكل  الساحيل عىل وقع موسم صعب  النجم  يعيش 
تحققت يف الفرتة السابقة من هذا املوسم وكذلك املشاكل الواضحة عىل مستوى اإلطار الفني 
بعد تواتر التغيريات بشكل كبري، إضافة إىل غياب االستقرار اإلداري وهو ما تجسم منذ فرتة عندما 
شهدت تركيبة الهيئة املديرة خروج عدة أعضاء، فإن املشكل الرئييس الذي ميكن أن متتد تداعياته 
لفرتة طويلة يتعلق بالصعوبات املالية التي الحت يف عدة ملفات وأثبتت أن الفريق بحاجة إىل 
حلول عاجلة يك يتخلص من تبعات هذه األزمة املالية والتي تضاعفت جراء توقف النشاط بسبب 

وباء كورونا.
وما زاد يف كشف هذه الصعوبات التي قد تهدد استقرار النجم الساحيل عىل جميع املستويات، 
رضوان  الجزائري  الالعب  انتقال  من صفقة  الجزائري مبستحقاته  داي  نادي حسني  مطالبة  هو 
زردوم إىل النجم يف املركاتو األخري مببلغ يناهز 300 ألف أورو أي حوايل مليون دينار، فرغم حصول 
إدارة  أن  إال  أقساط  تسديدها عىل  وذلك عرب  املستحقات  دفع هذه  مبديئ عىل طريقة  اتفاق 
النادي مل تتمكن بعد من تسديد أي قسط ما جعل الفريق الجزائري ميهل النجم الساحيل عرشة 

أيام قبل تصعيد األمر إىل الفيفا.
ولنئ تسعى إدارة الفريق التونيس إىل طأمنة نظريتها الجزائرية من خالل مراسلتها لعرض أسباب 
التأخري الحاصل يف عملية الدفع، إال أن األوضاع املالية الراهنة تفيد بأن األمور تبدو أصعب مام 
يتوقع البعض، وتتطلب باألساس وقفة حازمة واتخاذ خطوة جدية لتجاوز تداعيات هذه املشاكل 

العالقة.
ما حصل مع زردوم وإدارة نادي حسني داي قد يحصل أيضا مع فريق األهيل بخصوص صفقة 
التعاقد مع اإليفواري سليامن كوليبايل، فالنجم الساحيل مل يحسم إىل حد اآلن امللف نهائيا ومل 
يتمكن من سداد كافة األقساط العالقة، وهو ما جعل الفريق املرصي يهدد يف بعض املناسبات 
باللجوء إىل الفيفا، قبل أن تتدخل إدارة النجم لتهدئة األمور وتقديم وعود بتسوية امللف متعللة 

بالظروف االستثنائية التي متر بها أغلب الفرق بسبب تداعيات التوقف القرسي عن النشاط.
وما يؤكد أيضا أن الفريق مقبل عىل صائفة ساخنة هو دخول الفريق السابق للفنزوييل داروين 
غونزاليس عىل الخط إذ طالب بدوره بالحصول عىل مستحقاته املتخلدة بذمة النجم رغم مرور 

حوايل موسمني عىل التعاقد مع هذا الالعب.

علي علولو المسؤول السابق في االفريقي:

ما يحصل اآلن كنا نبهنا اليه قبل 
ذهابنا  

الناطق  علولو  عيل  أكّد 

التسيريية  الهيئة  يف  الرسمي 

اإلفريقي  للنادي  السابقة 

يف  حمودية،  مروان  برئاسة 

الرسمي  حسابه  عىل  تدوينة 

جميع  أّن  الفايسبوك  يف 

الهيئة  يف  السابقني  األعضاء 

مستعدون  للنادي  املؤقتة 

أّن ما يحصل  للمساءلة وأكّد 

حاليا يف النادي هو عار ويف ما 

ييل نص التدوينة كاملة لعلولو: »بريب كليمتني للناس الكل، راهو ايل صاير يف االفريقي 

تتحاسب من  وتزيد  وتتحاسب  تتحاسب  الكل الزم  والناس  الكل،  علينا  وعار  ميرض 

لفرتة  املايل  التقرير  للمعلومة  الفرتة هذه.  اىل  بالتسيريية  الرياحي مرورا  عهد سليم 

التسيريية حارض عندو مدة وصادق عليه الخبري املحاسب املنتخب ونستناو يف تعيني 

جلسة عامة باش يتعرض للمصادقة وهذه حاجة عندنا أكرث من عام ونصف واحنا 

نطالبوا بيها. ونؤكد ايل الكلنا عىل اتم االستعداد للتدقيق والتفسري عىل اي ملف يخص 

الفرتة املذكورة يف اطار جلسة عامة، الناس الكل تتحمل مسؤوليتها، احنا مستعدين 

للمحاسبة وانتم وقتاش.
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االخيرة

ومن  عية«  »الرشرّ من  أكرب  املسألة  أنرّ  نقررّ  أن  يجُب 

دولته،  عن  املعُزول  الررّئيس  فُصورة  »املرُشوعية«، 

إنهاء  ببداية  تُنذُر  ُمعادلة  لرئيسها،  الفاقَدة  ولة  والدرّ

ممثرّلُو  إليه  يُهرول  ُمؤبرّد  ثُيوقراطي  حكم  تثبيت 

حركة  متهم  مقدرّ ويف  تونس  يف  السيايسرّ  اإلسالم 

لحزب  الرتيكرّ  اإلسالميرّ  بالنرّموذج  أُْسَوًة  النهضة 

الذي يُقوده رجب طيب أردوغان  العدالة والترّنمية 

لُسلطته  الدولة  مؤسسات  جميَع  أخضع  أن  بعد 

اإلعالمية،  واملؤسسات  العسكريرّة  سة  املؤسرّ وأولهم 

مات العلامنيرّة لصالح أَْسلََمة املجتمع عىل  ناسًفا مقورّ

الطريقة النََّقَشبْنديرّة منذ 16 سنة.

أم  املرسوم أعاله، دولة من دون رئيس  العنوان  إن 

متاما  استفهام  عالمة  يحتمل  دولة،  دون  من  رئيس 

االستفهام  عالمة  ا  فأمرّ ب،  تعجرّ عالمة  يحتمل  مثلام 

فقد يطرحها صوٌت سيايس أو نقايب أو حقوقي يسأل، 

النهضة ومشتقاتها،  متى سيتواصل هوُس حركة  إىل 

سات  ممثرّلو اإلسالم السيايس يف تونس، بتفكيك مؤسرّ

هيبتها  وتدمري  وإنهاكها  وإضعافها  التونسية  الدولة 

وهيبة ممثرّليها، إىل متى؟

مواطن  يطرحها  أن  ميكن  نفُسها  االستفهام  وعالمة 

بسيط بصيغة بسيطة، عامٌل أو موظرّف أو فالرّح أو 

ومشتقاتها،  النهضة  ستواصل حركة  متى  إىل  عاطل، 

ين  الدرّ إلقاء رداء  تونس،  السيايس يف  اإلسالم  ممثرّلو 

الفساد  املدقع وشبح  الفقر  غول  مررّة  كل  به  لتسرُت 

املسترشي من دون رقيب أو حسيب.. إىل متى؟

الرصاع،  هذا  طبيعة  إىل  فتعود  ب  التعجرّ عالمة  ا  أمرّ

الذي مل يعد مخفيرّا، والذي تشنرّه حركة النهضة ضد 

مؤسسة رئاسة الجمهورية وتحديدا يف شخص رئيسها 

قيرّس سعيرّد بال هوادة، باعتباره رصاعا مفرغا من أي 

ا  برنامج سيايس أو اقتصادي أو اجتامعي أو ثقايف، وإنرّ

استحواذ  وبرنامج  ومتوضع،  ومتوقع  نفوذ  رصاع  هو 

عىل الرئاسات الثالث، الرئاسية والربملانية والتنفيذية 

من طرف ممثيل اإلسالم السيايس يف تونس. 

بني  عموما  مطلوب  ذاته  حد  يف  السيايس  والرصاع 

املكونات السياسية إذا كان رصاعا تنافسيا يف سياق 

واألنفع  األجدر  الربنامج  قاعدة  وعىل  دميقراطي، 

وطني  مأزق  إىل  يتحورّل  قد  اع  الرصرّ لكن  واألبقى، 

الدولة  لغياب  معادال  يصبُح وجوده  عندما  حقيقي 

مسار  تغيري  هدفه  يصبح  وعندما  ومؤسساتها، 

االجتامعية  املطالب  وتهميش  الدميقراطي  االنتقال 

واالقتصادية ونط حياة التونسيني.

اختيارا  يكن  مل  التحالفات  معادلة  تغيري  أن  الثرّابُت 

من قبل حركة النهضة، فالحركة التي كانت أكرب داعم 

تكتيكها  راجعت  االنتخابية،  الحملة  أثناء  لسعيرّد 

يف  مورو  الفتاح  عبد  حها،  مرشرّ فشل  بعد  خاصة 

ور الثاين من االنتخابات الرئاسية، ثم أثناء تشكيل  الدرّ

الفخفاخ  إلياس  الجميل وبعد اختيار سعيرّد  حكومة 

وأيضا  الربملان،  بحلرّ  التلويح  بعد  للحكومة  رئيسا 

املبادرة  زمام  يفتكرّ  الجمهورية  رئيس  بدأ  عندما 

إدارة  يف  الكربى  التباينات  وظهور  األخرية  اآلونة  يف 

مؤقتا  رصاعا  ليس  الرصاع  أن  واضٌح  وهنا  األزمات، 

وال طارئا.

ونفوذها  حجمها  م  تضخرّ يعود  التي  النهضة  فحركة 

تزال،  وال  نخرت،  التي  والتفكرّك  التشترّت  حالة  إىل 

فتحت  والتي  عموما،  والدميقراطية  اليسارية  القوى 

االنتخابية  املحطات  مختلف  يف  سالكة  الطريق  لها 

املتمثرّل  التقليدي  مبعولها  دوما  ذلك  يف  مستعينة 

من  سياسية،  ألغراض  واستخدامه  ين  الدرّ تطويع  يف 

الطبيعي اليوم أن تفتح النار عىل رئيس الجمهورية 

الذي يتحررّك ويحشد حوله ما يحشد من ناس ومن 

تحتها  من  تسحُب  قوية  جبهة  لتكوين  ا  رمبرّ أحزاب 

والتيرّار  عب  الشرّ حركة  أن  فمعلوم  األسبقية،  بساط 

إىل  سعيد  قيس  واضح  بشكل  يدعامن  الدميقراطي 

توا لفائدته، كام أن  جانب ماليني النرّاخبني الذين صورّ

اهد لقيرّس سعيد ميثرّل إسنادا إداريرّا  دعم يوسف الشرّ

 . مهامرّ

إن بداية تشكرّل جبهة حول رئيس الجمهورية يُقلق 

حركة النهضة، رغم مناوراتها املثمرة )مع النداء سابقا 

ا  ورمبرّ أكرث  يُقلقها  ما  لكنرّ  تونس(،  قلب  مع  واآلن 

يجعلها يف مأزق حقيقي هو عدم اإليفاء بتعهرّداتها 

الحلف  القطري،  الرتيك  الحلف  مع  الخارجية خاصة 

التفويت  مساعي  يف  ولنا  النهضة،  لخزينة  البنيك 

الخطوط  لفائدة   TUNISAIR الوطنية  النرّاقلة  يف 

القطرية خري مثال.

التونيس  العام  االتحاد  دور  نتجاوز  أن  هنا ال ميكن 

للشغل، فاملنظمة الوفيرّة لحيادها التام واالبتعاد عن 

التحالفات السياسية والجبهات الحزبية، تستبسُل يف 

الدفاع عن املرفق العمومي ودوره الحيوي يف تأمني 

وغريهم  وتعليم  وصحة  نقل  من  املواطنني  حياة 

املرفق  لهذا  يُحاك  عامرّ  غافلة  ليست  وهي  خاصة، 

من محاوالت الترّفويت والبيع بعد عمليرّات التخريب 

واإلنهاك املدروسة التي مازالت -كام كانت من قبل- 

املوظرّفة  واإلحصائيات  الغامضة  باملعطيات  معزرّزة 

واملتضاربة مع الحقيقة.

إن موقف االتحاد العام التونيس للشغل سابٌق لوجود 

حركة  لعودة  وسابق  الحكم،  كريس  يف  سعيرّد  قيس 

منذ  وبوصلته  فموقفه  منذ 2010،  املفاجئ  النهضة 

تأسيسه مل تحد عن العدالة االجتامعية والدميقراطية 

اليوَم أن  االجتامعية بكل معانيهام، ولذلك ال ميكن 

نقول إن االتحاد يدعم قيس سعيد )هذا ما ترورّجه 

إنه يحرش حركة  نقول  أن  النهضة(، وال ميكن  حركة 

سعيرّد(،  أنصار  يستغلرّه  ما  )وهذا  زاوية  يف  النهضة 

ألن االتحاد ويفٌ ملواقفه ال أكرث وال أقل، ويقف عىل 

املسافة نفسها من الجميع.

به منذ سنوات وفرّر  ل الذي نجررّ إن النظام الربملاين املعدرّ

لنا مناخا مغايرا للدكتاتورية واالنفراد بالحكم، لكنرّ 

يايس  طريقة تطبيقه أوقعتنا يف مأزق الالرّاستقرار السرّ

قوط  والسرّ االقتصادي  والررّكود  االجتامعية  والفوىض 

ع الباب لنسف إمكانية إحالل  القيميرّ وهو ما يرشرّ

االجتامعية  الدميقراطية  وإقامة  االجتامعية  العدالة 

خاصة يف ظل التقاء حركة النهضة وقلب تونس حول 

»مبادئ« النيوليربالية ورشوط صندوق النقد الدويل، 

األسعار  وتحرير  العام  القطاع  يف  التفويت  ومنها 

والعقود  ل  العامرّ وترسيح  عم  الدرّ ورفع  واالقتصاد 

ف...  التقشرّ وسياسة  والخصخصة  والظرفية  ة  الهشرّ

إحالل  نحو  املحموم  السعي  يف  يتجىلرّ  االلتقاء  هذا 

وضعٍ مأزوم وقابل لالنفجار، وضٌع يكون فيه الرئيس 

دون  من  الدولة  فيه  وتكون  ولة  الدرّ عن  معزوالً 

رئيس...

أحمد  اعر  الشرّ كتب  »نحُن«،  بعنوان  له  قصيدة  يف 

نُظٌُم محتلرّة  أيَن؟ وملاذا؟  إىل  أيَن؟  مطر: »نحُن من 

مستقلرّة/وجيوش  دماها  من  قفاها/وشعوب  حترّى 

وأهله/دولة  مع  الدرّ تُضحُك  مستظلرّة/وبالٌد  باألعادي 

والعرش  مرهونة  بني/دولة  بني  ما  دولتني/دولة  من 

من  أصغر  ونخله/دولة  برئ  سوى  ليست  َديْن/دولة 

عورة نله/دولة تسقُط يف البحر/إذا ما حررّك الحاكم 

رجله/دولة دون رئيس/ورئيس دون دوله«.

أفكار متقاطعة:
يكتبها: ناجي الخشناوي    

يريدون دولًة من دون رئيٍس أم رئيسًا من دون دولةٍ؟ 


