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بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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أقامت  بينكم  المرأة  وهذه 
الدليل أكثر من السابق على أنّها 
وهؤالء  الكفاح،  ميدان  دخلت 
وقدماء  والمتوظفون  العّمال 
المحاربين قد كافحوا االضطهاد، 

وهؤالء المثقفون التونسيون قد انضموا لالتحاد.

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

  هل ستكون مبارزة برلمانية أم جلسة مساءلة حقيقية؟

الغنوشي يمُثل أمام نفسه وجماعته ليُسأل ال ليُساءل

غدا لقاء تشاوري بين االتحاد والحكومة :

التشغيل الهش وعمال الحظـائر واملدرسـون 
النـواب والقطاع الصحي  يف قلب االهتمامات

الرجل »املسرتئس« 
ومعاركه

إثر حادثة  القوارص القاتلة..

مواد منعت يف أوروبا ألنها 
مسرطنة ولكنها تباع يف تونس
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لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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نقابة

أكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خالل لقائه بعد 
ظهر الثالثاء 26 ماي 2020 بقرص الحكومة بالقصبة 
للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  العام  األمني  باألخ 
نورالدين الطبويب حرص الحكومة عىل التشاور مع 
مختلف األطراف االجتامعية والسياسية وعىل تنقية 
املناخ االجتامعي، مشددا عىل أن أولويات املرحلة 
تداعيات  لتجاوز  الجميع  جهود  تضافر  تتطلّب 
اإلنعاش  مرحلة  إىل  واملرور  االستثنائيّة  الفرتة  هذه 

االقتصادي واالجتامعي.
و من جهته، أكّد األمني العام لالتحاد العام التونيس 
للشغل أن املنظمة الشغيلة ملست تجاوبا من قبل 
املرحلة  هذه  تجاوز  عىل  وعزما  الحكومة  رئيس 
الوطني  االقتصاد  دعم  عىل  والرتكيز  االستثنائيّة 
وتجاوز التداعيات السلبية التي لحقته بسبب أزمة 
كورونا من خالل الحوار البّناء واملسؤول حول أبرز 

امللفات االقتصادية واالجتامعية العالقة. 
للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  العام  األمني  وأوضح 
أنه  الحكومة،  برئيس  اللقاء  عقب  له  ترصيح  يف 
واالجتامعي  االقتصادي  الوضع  إىل  التطرّق  تّم 
الفرتة  هذه  خالل  تونس  تعرتض  التي  والتحديّات 
مختلف  ترشيك  تتطلب  تجاوزها  سبل  أن  مربزا 

األطراف الفاعلة واعتامد مبدأ الحوار النزيه بعيدا 
إرادة  احرتام  إطار  ويف  الفوىض  مظاهر  كل  عن 
الشعب ودولة القانون واملؤّسسات ودون متييز بني 

جميع أبناء الوطن.
أن  السياق  هذا  يف  الطبويب  الدين  نور  األخ  وأفاد 
واملنظمة  الحكومة  بني  قريبا  تشاوريا سيعقد  لقاًء 
االجتامعية  امللفات  من  عدد  يف  للنظر  الشغيلة 
الحظائر  وعاّمل  الهّش  التشغيل  أشكال  غرار  عىل 
النّواب والقطاع الصّحي إضافة إىل عدد  واملدرّسني 

من اللفات املطروحة.
التونيس  العام  لالتحاد  العام  األمني  األخ  وشّدد 
للشغل يف الختام عىل رضورة االبتعاد عن كل أشكال 
التجاذبات التي ال تخدم املصلحة الوطنية داعيا إىل 
البالد  ومصلحة  الشعب  تخدم  بناءة  أفكار  طرح 
وتـُقّدم دفعا اقتصاديّا وتنمويّا جديدا بكل مسؤوليّة 
عن  اإلطار  هذا  يف  معربا  عالية  وطنيّة  وبروح 
للمساهمة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  استعداد 

الفّعالة يف ذلك.

غدا لقاء تشاوري بين االتحاد والحكومة :

التشغيل الهشّ وعمّال الحظائر واملدرّسون النوّاب 
والقطاع الصحّي  يف قلب االهتمامات

إن ما يتعرض له عامل رشكة »الناطور شوز« لصناعة األحذية بحامم سوسة من تعسف 
صاحب  طرف  من  التونسية  الشغلية  والترشيعات  القوانني  عىل  ودوس  وارهاب  وتهديد 
هيئة  وتكوين  للشغل  التونيس  العام  باالتحاد  انخراطهم  مبجرد  الجنسية  ايطايل  املؤسسة 
نقابية متثلهم وتدافع عن حقوقهم قام هذا املؤجر بإجبار العامل عىل إمضاء عقود شغل غري 
قانونية باعتبار ان العامل مرتسمون حسب الفصل 17 من مجلة الشغل وليسوا يف حاجة اىل 
إمضاء هذه العقود كام تّم منع العامل الرافضني اإلمضاء عىل هذه العقود )البدعة الجديدة( 
متمسكني بحقهم الرشعي املكفول قانونا وقد قام العامل مبعاينة ذلك عن طريق عدل تنفيذ 
ورفض  سوسة  معتمدية حامم  مبقر  العمل  جلسة  رفض حضور  املؤسسة  ان صاحب  كام 
الجمهورية  علم  بإزالة  أمن  عون  قام مبساعدة  وقد  التونسية  الشغلية  بالقوانني  االعرتاف 

التونسية الذي ثبته العامل املمنوعون من الدخول أمام املؤسسة وتهديدهم وإجبارهم عىل 
اإلمضاء عىل العقود غري القانونية وهو موثق يف رشيط فيديو مصاحب.

وأمام هذه املامرسات والخروقات والتجاوزات الخطرية يف حق العامل املتجمهرين سلميا 
والتي ترضب يف العمق القوانني واألعراف والترشيعات الوطنية فإننا نحمل املسؤولية كاملة 
والوطنية تحمل  الجهوية  السلط  ينجّر عن ذلك ونطالب  ان  املؤسسة وما ميكن  لصحاب 
مسؤولياتها بإلزامه باحرتام قوانني البالد وإرجاع العامل لسالف عملهم للحفاظ عىل املناخ 
االجتامعي السليم لتفادي االنفالت والفوىض وحتى ال نضطر اىل تنفيذ تحركات احتجاجية 

رشعية للدفاع عن حقوق وكرامة منظورينا.

بيان االتحاد الجهوي للشغل بسوسة 
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يخوض رئيس الربملان السيد راشد الغنويش 
رئاسة  الرئاسة...  أجل  من  طاحنة  معارك 

الربملان ورئاسة النهضة وحتى رئاسة البالد.
ويف ظرف قيايس اجتمع خصومه كل من 
الجامح  موقعه من أجل وضع حّد لطموحه 
يف رئاسة كل يشء والرتبع عىل أي كريس وفري 

استمتاعا مبجد السلطة... 
داخل  من  وبيانات  الربملان  يف  مساءلة 
حركة النهضة  ومعارك ومشاحنات ومناكفات 
مع رئيس الجمهورية الذي صار يستشعر ان 
الرجل يريد مزاحمته حتّى عىل رئاسة البالد.

يشبه  ما  اىل  الغنويش  راشد  تحول طموح 
ما  مع  تام  تناقض  الرئاسة يف  بكريس  الهوس 
اىل  عودته  عند  له  كلمة  أول  يف  أظهره  كان 
الثورة إذ شّدد عىل أنه متعفف  إبّان  تونس 
تونس  اىل  عاد  وأنه  فيه  زاهد  الحكم  عن 
التي  والدميقراطية  الحرية  مبناخ  ليتمتع 

توفرت فيها بعد إزاحة بن عيل.
هوس بالسلطة جعله أقرب اىل صفه الرجل 
»املسرتئس« الذي يبحث عن مجد الرئاسة بال 
رضاوة  املعارك  أشّد  لخوض  مستعّد  هوادة، 

من أجل اعتالء سّدة يف الحكم.

* شخصية غير جامعة 
ذلك هو االستنتاج الذي خرج به املالحظون 
الربملان  رئاسة  الغنويش يف  راشد  أداء  لتقييم 
فالرجل مل ينجح يف ادارة جل الجلسات التي 
أرشف عليها وخصوصا الساخنة منها حتى أنه 
وخصوصا  ملعاونيه  الجلسة  رئاسة  يرتك  صار 
طارق الفتيتي الذي يلقى اىل حّد ما نوعا يف 

القبول بني النواب.
كام تشري استطالعات الرأي اىل ان الغنويش 
يطمنئ  ال  التي  السياسية  الشخصيات  أكرث 

التونسيون. هذا الوضع أثبت صحة ما  إليها 
الرجل بشخصيته  أن  البعض من  اليه  ذهب 
ال  ورصاحة  الربملان  لرئاسة  مؤهل  غري  تلك 
ميكن مقارنته ال مبحمد النارص وال حتى بعبد 

الفتاح مورو.
البيانات  كل  بأن  هنا  التذكري  ويجب 
النيايب  املجلس  عن  صدرت  التي  والقوانني 
الفارط كانت تلقى نوعا من االجامع من كل 
الكتل ومرّد ذلك هو فتح نقاش واسع حول 
صياغاتها ومضامينها حتى تضمن الحّد األدىن 

من التوافق مبا يف ذلك لدى املعارضة.
أما اليوم ومع املجلس الحايل فقد صارت 
القرارات تؤخذ بالغلبة دون مراعاة للمعارضة، 
السكتارية  من  كثري  عىل  ينطوي  أمر  وهو 
السياسية  املطالبة  اىل  أفىض  الذي  والتشدد 

برأس الرجل من أعىل كريس رئاسة املجاس.

* معارك مع الرئيس 
بني  السلطة  تنازع  ان معركة  صار واضحا 
النواب  مجلس  ورئيس  الجمهورية  رئيس 
استعرت واشتعلت عىل آخرها ففي ترصيحني 
منفصلني يؤكد رئيس الجمهورية عىل رضورة 
عدم الخلط بني رئيس البالد أو رئيس الدولة 
وبني أّي رئيس آخر سواء كان رئيس الربملان 
او رئيس الحكومة مجددا يف كل مرة ان هناك 
ان  اىل  واضحة  اشارة  يف  للبالد  واحد  رئيسا 
بالقّوة للدولة  الربملان يترصف كرئيس  رئيس 
يلقى الكلامت يف املناسبات الدينية والوطنية 
وحتى يف الجوائح ويضع نفسه يف مقام رئيس 
ثالثة  عن  يقل  ال  مبا  املنتخب  الجمهورية 
ماليني صوت. ولعّل ما عقد الوضعية اكرث هو 
االتصاالت التي ما فتئ يجريها رئيس مجلس 
هو  وكأنه  االخرى  الدول  رؤساء  مع  النّواب 
الرئيس الفعيل لتونس زيارات ومكاملات مع 

والرساج  اردوغان 
ِقبَِل  دون ان يكون مبعوثا او مأذونا له من 
ذلك يف كل  تغليف  ويقع  الجمهورية  رئيس 
مرة بأن الرجل يترصف كرئيس لحركة النهضة 
وال يترصف بصفته رئيسا للربملان وهذا اللبس 
تنازع  ازمة  وخلق  االمر  استشكال  يف  زاد 
سلطات خيمت بظاللها عىل البالد واقحمتها 

يف سياسة املحاور السيئة الذكر.

* وفي النهضة ايضا...
عند  تقف  مل  املسرتئس  الرجل  معارك 
الربملان ومؤسسة رئاسة الجمهورية بل تعدت 
ذلك اىل املرتاس السيايس للرجل وهي الحركة 
لقيادات  ازاحته  فبعد  اليها.  ينتمي  التي 
ما  اىل  االسالمي  االتجاه  منذ  كربى  تاريخية 
بعد الثورة من املكني إىل القيادات التاريخية 
الحميد  وعبد  والجبايل  مورو  امثال  للحركة 
الجاليص وصوال إىل الشهودي وامليك وبن سامل 
داخل  الرجل  سياسة  يعارضون  الذين  وكل 
الحركة وسعيه إىل االستبداد بالرأي حتى ولو 
اقتىض االمر إلغاء االنتخابات الجهوية للحركة 
وتعيني املقربني منه عىل رأس قامئات الحركة 
كام حصل يف االنتخابات الترشيعية الفارطة.

كام ان هذا النزوع نحو السيطرة ترتجمه 
عادة نتائج مؤمتراتها التي يستأثر فيها الرئيس 
يف  وصل  الذي  والربط  والحل  بالتعيينات 
الحركة  آخر مؤمتر اىل حدود تعريض وحدة 

ومصريها اىل خطر املجهول.
والرغبة  بالرئاسة  الهوس  ان  الواضح  من 
يف التمتع مبجد السلطة وامليّض به اىل اقصاه 
وضع الغنويش يف سجن كبري ال تحّده إالّ أسوار 
مسرتئسا  رجال  صار  حتى  بالرئاسة  أحالمه 
بامتياز قادرا عىل خوض كل املعارك الضارية 

من اجل بلوغ حدود تلك األسوار.

معارك رجل مسرتئس 
يوسف الوسالتي
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أحر التهاين إىل كافة العاملني بالفكر والساعد 
وإىل مجيع أبناء الشعب التونيس 

متمّنني لتونس مزيدا من االستقرار والنامء.

وبهذه المناسبة يؤكد  المركز عزمه المضي قدما نحو استكمال عدد من المشاريع ذات البعد االستراتيجي والتي تتنزل في اطار تنفيذ  االصالحات الجوهرية

لمنظومة الحماية االجتماعية في تونس على غرار مشروع المعرف االجتماعي الذي شارف على االنجاز التام  واحداث انموذج تنقيط وطني الستهداف الفئات

الهشة ومحدودة الدخل يهدف إلى تطوير وتنفيذ منهجية تصويب جديدة باالعتماد على الخصائص االجتماعية والديمغرافية لألسر واألفراد

مركز البحوث والدراسات االجتماعية
يهنئ الشغالين 

 بالعيد العالمي للشغل 

12020ماي

بمناسبة العيد العالمي للشغل، يتقدم أعوان وإطارات مركز البحوث والدراسات االجتماعية وعلى رأسهم المدير العام السيد الهادي بوكر، بأحر التهاني وأطيب

التمنيات إلى كافة الشغالين بالفكر والساعد في مختلف مواقع االنتاج

ويجدد المركز بهذه المناسبة، انحراطه التام في كل المشاريع  الوطنية الرامية إلى إرساء منظومة للحماية االجتماعية تكرس عمليا الحقوق

االجتماعية واالقتصادية األساسية وتستجيب لخصوصيات كل الفئات المهنية واالجتماعية بدون استثناء

  كل عام وكل الشغالين بخير، كل عام وتونس بخير

كما يعمل المركز على انجاز دراسة تقييمية لمنظومة التأمين على المرض ودراسة ميدانية حول الالمساواة االجتماعية واالقتصادية ودراسة حول تركيبة النمو

االقتصادي وخلق فرص العمل  وهي دراسات  من شأنها أن تقدم مقترحات عملية وتوصيات تساعد على أخذ القرار

.

.

.

.



 1592 العدد   -  2020 ماي   28 الجمعة  6
وطنية

القادم موعدا لجلسة  الثالث من جوان  إقرار يوم  بعد 

عامة ستتم فيها مساءلة الغنويش عن دوره يف العالقات 

تحصيلها  أمكن  والتي  الليبي،  امللّف  وخاصة  الخارجية 

وإضافتها اىل جدول أعامل يتضمن ستة مواضيع أخرى، 

صحبة  مويس  عبري  نفذته  جوع  وإرضاب  اعتصام  بعد 

بالغات  عدة  صدور  وبعد  الربملانية،  كتلتها  من  نواب 

لحق  االفريقي  والربملان  األورويب  الربملان  من  مساندة 

كل نائب يف مساءلة رئيس املجلس، تبدو هذه الجلسة، 

وعىل عكس ما يتوقع الكثريون، غري ذات جدوى وغري 

ذات مردودية نظرا إىل عدة عوامل لعل أبرزها:

*راشد الغنويش مل يسمح بإضافة بند املساءلة اىل جدول 

أعامل جلسة الثالث من جوان اال بعد ان تأكد من ثقله 

يف  الدفاع  ونظّم خطط  عبّأ جامعته  أن  وبعد  الربملاين، 

الربملان والتي ستحّول املساءلة بالتأكيد اىل مجرد سؤال 

لن ترتتّب عليه أي إجراءات وال تبعات، طاملا انه ال يوجد 

يف النظام الداخيل للمجلس قانون يجرّم االنحرافات التي 

توجد  ال  انه  وطاملا  املجلس،  رئيس  بها  يقوم  ان  ميكن 

وعالقات  عمل  عىل  دستورية  وال  قانونية  مؤاخذات 

االتصاالت ال  أن هذه  املجلس، وطاملا  واتصاالت رئيس 

تؤدي إىل ما يجرّمه القانون كالخيانة العظمى أو التآمر 

عىل أمن البالد القومي.

أن  تستطيع  لن  املساءلة  طلب  صاحبة  مويس  *عبري 

تحشد قوى كثرية تساندها يف جلسة الثالث من جوان، 

الكتل  باقي  من  اآلن  حد  إىل  الفعل  ردود  ان  خاصة 

مسائلة  إلنجاح  املطلوب  املستوى  دون  تبدو  الربملانية 

من هذا الحجم وبهذا الثقل، رغم أن أربعة من الكتل 

الربملانية أصدرت بالغا مشرتكا طالبت فيه مبساءلة راشد 

واتصاالته  الرساج  لفايز  تهنئته  مسألة  حول  الغنويش 

بأردوغان إال أن ذلك ال يعني عمليا أنها أصبحت متثل 

ثقال ميكن أن يجرب رئيس الربملان عىل طلب االعتذار أو 

يضعه يف موضع قانوين وسيايس حرج، خاصة ان النواة 

مازالت  الربملان  يف  الغنويش  عليها  يعتمد  التي  الصلبة 

كام هي وستسانده بقوة، وحتى ان صمت بعضها فلن 

يكون نصريا لخصومه ان حاوال تجاوز القاء االسئلة اىل 

الصلبة ألغلبية  بالنواة  تحديدا  أخرى، ونقصد  مسارات 

الكرامة  ائتالف  ونواب  طبعا  النهضة  نواب  الغنويش، 

وقلب تونس ونواب التيار ونواب حركة الشعب، والذين 

حول  سابقة  مساءلة  يف  مويس  عبري  جّربتهم  ان  سبق 

الغنويش املفاجئ ليلة تشكيل حكومة  الغاية من سفر 

مع  واالنفرادي  املستعجل  ولقائه  أنقرة  اىل  الفخفاخ 

انها  بل  يقفوا معها،  اردوغان، ومل  الرئيس رجب طيب 

هذا  خلفية  عىل  منهم  العديد  مع  واشتبكت  تالسنت 

االستجواب ونخص بالذكر النائبة ليىل الحداد عن حركة 

الغنويش،  الغلبية  الصلبة  النواة  هذه  أن  أي  الشعب، 

ارتخاء  ارتخاء يف بعض جوانبها، فهو  حتى وان شهدت 

باملرور  يسمح  وال  السؤال  بحدود  فقط  يسمح  لني  أو 

تنجّر عنها،  أن  التي ميكن  التبعات  او  املسائلة  اىل  منه 

زاوية  يف  الغنويش  بحرش  يستمتعون  قد  باختصار  اي 

املساءلة لكنهم لن يرتكوه ينهزم ولن يسمحوا الحد بهّز 

الضامن  الرشيك  أنّه  خصوصا  باردو،  قبّة  تحت  عرشه 

القوي يف حكومة تعبوا كثريا للظفر مبقاعد فيها.

اليومني االخريين من موقف  *الغنويش استفاد كثريا يف 

الرئيس قيس سعيّد، فقد أعطاه دفعا وتاييدا عىل طبق 

من ذهب، مل يكن ينتظره حتى من اقرب حلفائه، حني 

أجرى مكاملة هاتفية يوم العيد مع الرئيس الرتيك رجب 

طيب أردوغان، عرب له فيها عن توافق تونس وتركيا عىل 

السياسات يف املنطقة وتناغم رؤيتهام ملا يجري يف  كل 

اإلقليم، وبالخصوص عن التعاون الثنايئ ومسألة الصداقة 

صالح  يف  كلها  تصب  والتي  وغريها،  العالقات  وعمق 

السياسة  مع  التصاالته  تعارضا  يجد  لن  الذي  الغنويش 

رئيس  يف  ممثلة  التونسية  للدولة  الرسمية  الخارجية 

الجمهورية. أما الهدية الثانية من قيس سعيد فقد جاءت 

عن طريق البالغ الذي أصدرته رئاسة الجمهورية والذي 

إن تونس  الليبي ويقول فيه حرفيا  امللف  يتحدث عن 

متشبثة بالرشعية الدولية ورضورة أن يكون الحّل ليبيا 

ليبيا، وهو بالضبط ما يعني أن تونس مساندة للمجلس 

الرئايس بقيادة فايز الرساج الذي عينته الرشعية الدولية 

أي األمم املتحدة كرتجمة ساعتها ملقررات الحوار الليبي 

الليبي يف الصخريات.

االنتقادات  حّدة  تراجعت  الشعبي،  املستوى  *عىل 

أن  بعد  للبالد،  الخارجية  السياسة  يف  الغنويش  لتدخل 

تجاوز الوقت أكرث من أسبوعني وسيصل إىل قرابة الشهر 

ضغط  هناك  يكون  لن  انه  يعني  ما  الجلسة،  يوم  يف 

شعبي قوّي ملن يريد مساءلة الغنويش، فقد استطاع من 

خالل تأخري الجلسة أبعد ما ميكن، ان يستوعب الضغط، 

وان يجعل امللفات األخرى تطغى عىل اهتاممات الناس، 

كاملوىت بالقوارص يف بوحجلة أو الحارقني إىل ايطاليا ليلة 

والجامعية  املدرسية  والعودة  والنقل  واألسعار  العيد، 

وكل الضغوطات التي تسلطت عىل الناس خالل العيد 

الغنويش  مكاملة  مبسألة  يقذف  مبا  الحجر،  رفع  وخالل 

إىل  تتدحرج  الوطية  قاعدة  باستعادة  وتهنئته  للرساج 

أخر اهتاممات الجمهور الذي كان ميكن أن يكون سندا 

التواصل االجتامعي، لو  قويا من خالل الشارع ومواقع 

الرساج  مكتب  كشف  مبارشة حني  وقعت  املسائلة  أن 

اإلعالمي عن فحواها.

غري  املساءلة  موضوع  شك  بال  تجعل  معطيات  وهي 

يكون  ان  ميكن  ما  اليها  أضفنا  اذا  خاصة  جدوى،  ذي 

لتعويم  سيناريوهات  من  حرّضوه  قد  الغنويش  أنصار 

أية حجة  الجلسة وتخريبها ورفعها ان لزم االمر تحت 

من الحجج. وهو ما قد توفّره عبري مويس نفسها النها لن 

ترتك املجال لنائب غريها يتقدم باملسائلة، بل سترّص عىل 

ان تكون هي الوحيدة، وستدخل يف مالسنات ومزايدات 

ال فائدة منها، ستعصف بالجلسة من أولها وستحولها اىل 

مجرد فولكلور برملاين عادي، ال ينهزم فيه الغنويش وال 

يكسب خصومه.

*طاهر عيل 

هل ستكون مبارزة برلمانية أم جلسة مساءلة حقيقية؟

الغنوشي يمُثل أمام نفسه وجماعته ليُسأل ال ليُساءل
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* طارق السعيدي    

املبادرات واملقرتحات  تعّدد  املنقضية  القليلة  األيام  عرفت 

تغيري   إىل  الهادفة  السياسية  القوى  مختلف  من  القادمة 

عام.  بشكل  السيايس  والنظام  خاص  بشكل  الحكومة 

وتراوحت  املبادرات من الدعوة إىل االنتقال إىل جمهورية 

الوطنية مرورا بحكومة  الوحدة  الثالثة وصوال إىل حكومة 

األطراف  ملختلف  القصرية  التجربة  أن  ويبدو  التكنوقراط. 

السياسية يف الحكم واملعارضة قد كشف هشاشة العالقات 

والتحالفات أو قلقا من املواقع الحالية التي تسعى القوى 

عرفتها  التي  الظروف  كانت  وإذا  تغيريها.  إىل  السياسية 

بالدنا نتيجة جائحة الكورونا قد أجلت الحركية السياسية 

األزمة  عن  الناتج  الضغط  فإن  واملواقع  املواقف  وتغريات 

التموقع  نحو  لإلرساع  حافزا  ميثل  واالجتامعية  االقتصادية 

الجديد.

الجمهورية الثالثة
حكومة  إىل  واالنتقال  الحكومة  بتغيري  املطالبة  وتصّدرت 

الرامية إىل تغيري مكّونات الحكم.  وحدة وطنية املبادرات 

وقد صدرت هذه الدعوات عن حزب نبيل القروي رئيس 

تقارب  ورغم  األخرى.  القوى  بعض  وعن  تونس  قلب 

الخلفيات  من حيث  متاما  مختلفة  املطالب  فإن  العناوين 

الوطنية  الوحدة  بحكومة  املقصود  كان  وإذا  والغايات. 

بالنسبة إىل قلب تونس هو حكومة تضّم أغلب املكونات 

السياسية، فإن داللة الوحدة الوطنية تفهم عن عدد آخر 

من العائلة الدميقراطية الوسطية عىل أنها حكومة كفاءات 

أو حكومة التكنوقراط. ويختلف هذا الطرح كثريا عن طرح 

قلب تونس. ويقدم السيد نبيل القروي حزبه بصفته عنرص 

توازن واستقرار الحكومة التي يدعو إليها، ويف املقابل فإن 

تتمثّل  للدعوة إىل حكومة وحدة وطنية  الوسطيني  دوافع 

أمر  الحكم، وهو  السياسية عن  القوى  يد  رفع  الحاجة  يف 

مختلف متاما عن مطالب قلب تونس. ويبدو أن الدعوة اىل 

العائلة  الكفاءات تخفي مساعَي لتجميع وتوحيد  حكومة 

الوسطية يف حزب كبري وقوي وهو ما يفرتض رفع يد القوى 

السياسية املوجودة حاليا عن الحكومة باعتبارها أداة تأثري 

لدى  القناعة  تشكل  ظل  يف  املساعي  هذه  وتأيت  قوية.  

جمهور من الوسطيني بأّن الوضع السيايس يفرتض إحداث 

من  يتعلم  وسطي  حزب  عرب  اليمينية  القوى  مع  التوازن 

أخطاء املايض حسب املنتمني إىل هذا الطرح.

الجمهورية الثالثة 
الوطنية  الوحدة  حكومة  إىل  الدعوات  مع  وبالتوازي 

باختالف أهدافها وخلفياتها برزت الدعوة إىل تغيري النظام 

السيد  وكان  الثالثة.  الجمهورية  إىل  االنتقال  أو  السيايس 

قيس سعيد رئيس الجمهورية مثّل الصوت األبرز يف الدعوة 

إىل تغيري النظام السيايس الذي اعتربه العائق أمام إمكانية 

االنتخابية.  الحملة  انطالق  منذ  التونسيني  حياة  تطوير 

تونس  يف  األسايس  املشكل  أن  خطاب  من  أكرث  يف  واعترب 

وعدم  البؤس  مرحلة  بلغ  الذي  السيايس  النظام  يف  يكمن 

االستقرار وهو سبب البؤس االقتصادي واالجتامعية. وميثل 

عنرص  الشعبي  وبثقله  برمزيته  الجمهورية  رئيس  موقف 

دفع قوّي نحو تغيري النظام السيايس. وقد مثّل هذا املوقف 

مصدر قلق ضغط عىل األحزاب الحاكمة التي فقدت جزءا 

للمشاكل  الحلول  إيجاد  عن  بعجزها  متأثرة  شعبيّتها  من 

االقتصادية واالجتامعية املرتاكمة.

قد  تونس  مرشوع  وحزب  أمل  حركة  مثل  أحزاب  وكانت 

دعت إىل جمهورية ثالثة باعتبارها األفق الرضوري لتغيري 

الوضع  ان  التونسيني مبختلف رشائحهم. واعتربوا  مستقبل 

كل  ويكبل  االقتصادي  والتقدم  النمو  أمام  عائق  السيايس 

إمكانيات تطوير واقع التونسيني وتحسني مستوى عيشهم 

وهو ما عرب عنه السيد محسن مرزوق يف ترصيح »ملوزاييك 

ومينعها  تونس  يكبّل  السيايس  النظام  إن  بالقول  ام«  اف 

واعترب  لتغيريه.  وطنيا  حوارا  يتطلب  ما  وهو  التقدم  من 

حزب األمل ان الجمهورية الثالثة هي الحل أمام أزمة الثقة 

وتفيش منطق الغنيمة السياسية. 

استباق
وعىل صعيد االئتالف الحاكم أثبت الواقع تصّدعا ال ميكن 

والفكري  العقائدي  التجانس  عدم  عن  ناتجا  تجاهله 

مكوناته  بسلوك  الحاكم  االئتالف  تأثر  كام  مكوناته.  بني 

القضايا  من  كبري  عدد  يف  واملتناقضة  املتباعدة  ومواقفها 

الوطنية واإلقليمية وهو ما دفعه اىل  الخالفات التي برزت 

يف مجلس النواب وخارجها. وذكرت حركة الشعب من خالل 

ذرعا  ضاقت  قد  أنها  املغزاوي  زهري  السيد  امينها  ترصيح 

املشهد  كامل  عىل  واالستحواذ  االحتواء  النهضة  مبحاوالت 

الحكومة  يف  التواجد  عرب  املعارضة  يف  او  الحكم  يف  سواء 

خارج  من  قوى  مع  برملانية  تحالفات  وتشكيل  ناحية  من 

أن من  النهضة  رأت  املقابل  أخرى. ويف  ناحية  الحكم من 

حقها محاولة ملّ شمل املكونات السياسية من اجل تحالف 

أوسع. والحقيقة ان السعي وراء هذا التحالف الجديد ميثل 

املوقع  لتغيري  خفية  سياسية  حركة  وجود  مؤرشات  أوىل 

والتحالفات. ويدل هذا األمر عىل ان جّل القوى غري راضية 

او غري مستقرة يف واقعها الحايل. ويف هذا اإلطار وسعيا إىل 

الذي  التحالف  خالل  من  النهضة  حركة  تهدف  االستباق، 

يجمعه رئيسها يف مجلس النواب إىل توسيع دائرة املشاركني 

لرفع  أدّق  مبعنى  أو  الخيارات،  دائرة  لتوسيع  الحكم  يف 

ضغط املكونات التي تجمعها بها عالقة نقدية عرب إضافة 

مكونات تجمعها بالنهضة عالقة تحالف أو والء وتبعية. 

التريث وتمتين الجبهة
مساعي  عىل  الفخفاخ  الياس  الحكومة  رئيس  رد  وجاء 

حركة النهضة بالدعوة إىل مأدبة عشاء يف محاولة لتقريب 

وجهات النظر بني القوى املكونة للحكومة. وبعد ذلك رصح 

هي  الحكومة  أولوية  ان   24 فرنس  قناة  مع  حوار  خالل 

متتني التحالف الحكومي الحايل وليس التوسع يف إشارة إىل 

السيد  ان  ورغم  بالحكومة.  تونس  قلب  التحاق  إمكانية 

الياس الفخفاخ مل يتحمس لتمثيل قلب تونس يف حكومته، 

إال أنه مل يغلق الباب أمام إمكانية الحوار والتفاوض يف الفرتة 

املقبلة. وقد يكون من املهم التأكيد عىل أن السيد رئيس 

أو  األهمية  )االهتامم وليس  االهتامم  الحكومة ميثل مركز 

الثقل( يف املشهد السيايس املتحرك وذلك لسببني. ويتمثل 

املبادرات  جميع  من  مستهدفة  حكومته  ان  يف  األول 

السياسية سواء بالتوسعة أو بالتغيري وهو ما يجعله األكرث 

تأثرا بكل السيناريوهات املمكنة. ويتمثل السبب الثاين يف 

الحكومة عىل  تكوين حزب  نحو  توجه  راج عن وجود  ما 

طريقة السيد يوسف الشاهد. ويف كل الحاالت ومهام كان 

يتأثر  الفخفاخ ستكون أول من  الياس  الواقع فإن حكومة 

األيام  ستفرزه  ما  انتظار  ويف  الكربى.  السياسية  بالتغريات 

القادمة عىل صعيد سيايس فإن حكومة الفخفاخ ستكون يف 

مواجهة أزمة اقتصادية واجتامعية خانقة قد ال تفلح معها 

الدويل.  النقد  من  املمالة  والسياسات  الجاهزة  الوصفات 

التعامل مع هذه األزمة بوقف  ولعل قدرة الحكومة عىل 

نزيفها أو إعطاء األمل للتونسيني قد يكون عامال مهاّم يف 

رسم مالمح الوضع السيايس ملا بعد الكورنا.

دعوات حكومة الوحدة الوطنية والجمهورية الثالثة:

وفضح  متصدّع  حاكم  ائتالف  على  ضغط 
هشاشة واقع سياسيّ متحرك
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بمناسبة عيد الشغل العالمي 
يسعد الرئيس المدير العام وكافة إطارات وأعوان

ديوان البحرية التجارية والمواني
أن يتقّدموا بأحر التهاني  إلى كافة العاملين بالفكر والساعد 

وإلى جميع أبناء الشعب التونسي 
متمّنين لتونس مزيدا من االستقرار والنماء.
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رُّمانة  بأنّها  االقتصاد  علم  يف  الوسطى  الطبقُة  توصُف 
بني  تفصل  التي  املجتمعيّة  الطبقة  تلك  وهي  امليزان، 
فىل  طبقة األثرياء الُعليا من جهة، وطبقة املُعدمني السُّ
التّقارب واالحتكاك بينهام.  من جهة ثانية أو هي متنُع 
والتآكل  االهرتاء  بني  مكانها  تراوح  ظلت  الرّمانة  لكن 
اقتصادي  نظام  كل  مع  والتذّرر  والّضمور  واالضمحالل 
تبتدعه الطبقة السياسية الحاكمة، من االقتصاد اإلقطاعي 
إىل االقتصاد املوّجه فالطفييّل مرورا باالحتكارّي ووصوالً 
إىل االقتصاد املُعومل الذي نحياه اليوم... لقد ظلت الطبقة 
الوسطى منذورة للتعّفِن بسبب امليزان السيايّس الذي ال 

يُحسُن غري التحرّك يف الربك املتعّفنة.
فاختالل املوازين بني الطبقات املجتمعية الثالثة، وانهيار 
يُنّمطه  ما  دامئا  له  كان  والدولة،  املجتمع  بني  الثقة 
ويُسبُغ عليه صفة الوضع الطبيعي، ذاك الوضع املسنود 
مفتاح  هي  الوسطى  الطبقة  أن  قبيل  من  مبصطلحات 
األمان وأنها قادرة عىل تخفيف حدة االحتقان املجتمعي 
واملحافظة عىل التوازن االجتامعي والتكيّف مع األوضاع 
االقتصادية وتدبّر أمور معيشتها وغري ذلك من املسّكنات 
الجوفاء التي تلقيها الّشعارات الربّاقة والخطب الرّنانة، 
وخاصة تلك التي تجد يف الدين تجارة مربحة يف التّسكني 
والتّبكيت واللّجم سادة بذلك اآلفاق املستقبلية للدولة 

الوطنية.
للطبقة  الرّسيع  للمرور  املبارشة  األسباب  أحد  ومن 
يف  املمثل  السيايس  اإلسالم  هو  التعّفن،  إىل  الوسطى 
األحزاب ذات املرجعية الدينية، والجمعيات واملنظامت 
تنّمي  التي  تلك  الخريية،  باألعامل  املتسرّتة  الدينية 
رأساملها الديني عىل حساب رأسامل الدولة االجتامعي 
الّدين، مستفيدة من  الّسياسة وتسيس  أسلمة  إطار  يف 
الدولة التي أصبحت بدورها رشيكا مستفيدا من مثلث 
ورشيكا  عيب(،  ممنوع،  )حرام،  الكربى«  »املحظورات 
مؤيدا يف تضييق مساحة حرية التعبري والفكر واالعتقاد 
والرأي، وأيضا رشيكا متسرّتا عىل تحييد كل نفس معارض 
وخاصة وتهميش القضايا الرئيسية ومنها شبهات الفساد 

املايل وغّض النظر عن سؤال من أين لك هذا؟
حسن  اإلسالمية  للجامعات  األول  املُنظّر  اىل  فبالعودة 
وال  وسندها،  الدعوات  عامد  هو  »املال  أن  نطالع  البنا 
تبقى دعوة دون أن يضّحي قادتها وجنودها بأموالهم يف 
سبيلها«، ولذلك، وعرب تاريخ تشكل الجامعات اإلسالمية 
واسترشى  ضخمة،  اقتصادية  مظلة  امتدت  اليوم،  واىل 

وكل  الدول،  عرب  واالقتصادية  املالية  معامالتهم  حجم 
ذلك يتم يف رسيّة مطلقة خاصة فيام تعلّق باملساعدات 
ودول  وبريطانيا  أمريكا  تقدمها  التي  الّضخمة  املاليّة 
أسباب  بني  أن من  أيضا  وتركيا. ومعلوم  العريب  الخليج 
االنشقاقات والخالفات الكربى يف التنظيم اإلخواين يعود 
يف  بالترصّف  االنفراد  اىل  وتحديدا  املالية  خزينتهم  اىل 
نستعري  هنا  ورمبا  الكربى،  لالختالسات  وأيضا  مقّدراتها 
مقولة أحد االخوانيني املرصيني، الشيخ كشك، الذي كان 
يردد يف عالقة مبرص قائال إن »املشكلة ليست يف تحديد 
النسل ولكن املشكلة الحقيقية هي يف تحديد الّنْشل«، 
ولكن يبدو أن هذه املقولة تنسحب عىل تنظيم االخوان 
يف حد ذاته ولهم يف هذا »منهاج« يسّمونه فقه التّلّون.

املايل  بالجانب  يتعلق  ما  كل  الُغموض  يلّف  تونس  يف 
تحت  تتحرك  التي  والتنظيامت  والجمعيات  لألحزاب 
غطاء ديني ويف مقدمتها حزب حركة النهضة ورئيسها، 
بل ان الخالفات تنفجر من حني اىل آخر بسبب أموال 
هذه  تصدرّت  وقد  فيها،  الترصّف  وطريقة  الحركة 
اىل  مشرية  مرة،  من  أكرث  يف  الصحف  عناوين  االزمات 
أن الّصندوق األسود للحركة مبا فيه من حسابات مالية 
معاذ  وابنه  الغنويش  ترصف  تحت  التمويل  ومصادر 
عبد  الشورى  مجلس  ورئيس  السالم  عبد  رفيق  وصهره 
نكتفي  وهنا  زيتون....  لطفي  ومعهم  الهاروين  الكريم 
قال حرفيا  الذي  بن سامل  القيادي محمد  بذكر ترصيح 

»نعم هناك مرتزقة يف النهضة«.
رمانة  تعّفن  عن  بعيدا  ليس  والغموض  الرصاع  وهذا 
امليزان املجتمعي، الطبقة الوسطى، التي تطرح من جديد 
سؤال من أين لكم هذا؟ يف إطار مبادرة شعبية للمطالبة 
بالتدقيق يف ثروة رئيس حركة النهضة اإلسالمية، عريضة 
أنيس  بفرنسا،  املقيم  املستقل  التونيس  الناشط  أطلقها 
منصوري منذ يوم 9 ماي 2020، وقد فاق عدد املشاركني 
من  االطياف  مختلف  وضمت  امضاء  ألف   25 فيها 
وفنانني  مدنيني  وناشطني  وإعالميني  ونقابيني  حقوقيني 

وكُتّاب ومحامني...
آن  يف  والحضارية  السلمية  املواطنية  الحملة  هذه 
من  بكثري  باألمر  املعنيني  قبل  من  تزال،  وال  ُجوبهت، 
مرّبر،  هو  )أو  املرّبر  غري  والوعيد  والتهديد  الهيجان 
وهنا  العنف(،  اىل  يلجؤون  عليهم  الخناق  ضاق  فكلام 
بديهي أن نقرن رّدة فعل االخوان باملثلّث الذي تتغّذى 
منه، فالتدقيق يف ثروة الغنويش يدخل يف باب املمنوع 

والحرام ومن العيب الخوض فيه، وهياكل الدولة الرقابية 
والنيابة العمومية يف حياد تاّم وغري مربر، وثالثة االثايف، 
تتمثّل يف أن الهجوم االخواين عىل كل من شارك يف طرح 
مساحة  عىل  التضييق  مزيد  إال  يكرس  ال  السؤال  هذا 
حرية الفكر واالعتقاد والرأي والتعبري، ولهذا، واستعانة 
باألعشاش التي فرّختها الحركة يف مختلف وسائل االعالم، 
املطالبة  الوطنية  العريضة  عىل  إعالميا  حصارا  رضبت 
املصادر  بعض  ترّوج  الذي  الغنويش  ثروة  يف  بالتدقيق 
تونس  أغنياء  قامئة  يف  الخامسة  املرتبة  يحتل  بات  أنه 
ويحتكم عىل ما يعادل خمس ميزانية الدولة التونسية.

الحد؟  هذا  اىل  مخيف  الغنويش  ثروة  يف  التدقيق  فهل 
أم أن سؤال من أين لك هذا يخفي وراءه سؤال كيف 
جمعت ما جمعت؟ أليس حريا بقيادات حركة النهضة 
السؤال عىل رئيسهم وزعيمهم؟  قبل غريهم طرح هذا 
الربملان  رئيس  هو  الذي  الشخص  يكون  بأن  يفرتض  أال 
التونيس »الثوري« املثال والقدوة يف الشفافية والوضوح 
خاصة فيام يتعلق مبصادر ثروته؟ أليس من حق الطبقة 
للتدقيق  الشعبية  املبادرة  منها  انبثقت  التي  الوسطى 
يف ثروة الغنويش وحركته أن تعرف ملاذا تضّخمت ثروة 
الرجل وثروة حزبه وازدادت هي فقرا وخصاصة؟ أليس 
من واجب رئيس الربملان الذي يتحدث دامئا عن مكافحة 
الفساد واالثراء غري املرشوع أن يكون أول الضاربني عىل 
نافعا خاصة  الدور مل يعّد  الفاسدين؟ أم أن هذا  أيدي 
الغباء  من  أليس  تونس؟  قلب  التحالف مع حزب  بعد 
اعتبار الترصيح بالرشف عىل املمتلكات هو مبثابة تدقيق 

مايل؟
املشبُوهة  التّعيينات  امليزان  رّمانة  مواطنو  يتجاوز  قد 
ون النظر عن تجاوز  يف مكتب رئاسة الربملان، وقد يغضُّ
صالحيات رئيس الربملان فيام يتعلق بالسياسة الخارجية 
لتونس، وقد ال ينتبه مواطنو الطبقة الوسطى اىل الكّم 
الهائل للوالّة والعمد واملعتمدين وغريهم من املسؤولني 
ممن تجري عمليات تعيينهم يف هذه اآلونة، وقد ال نعلم 
مبا يتّم تدبريه للمنظامت الوطنية يف قادم األيام وعدد 
املجتمع  أسلمة  ملرشوع  الرافضني  األعامل  رجال  من 
الوسطى  الطبقة  مواطني  أن  األكيد  لكن  التونيس... 
املطالبة  الوطنية  العريضة  امضوا عىل  منهم من  الذين 
بالتدقيق يف ثروة الغنويش لن يرتاجعوا عن سؤالهم من 
أين لك هذا؟ ألنه ذات السؤال الذي أطاح بالنظام الذي 

كان قامئا عىل الفساد.

أفكار متقاطعة:
يكتبها: ناجي الخشناوي    

سؤال من أين لك هذا وتعفُّن رمّانُة امليزانِ
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* الحبيب الشايب

السيايس  العام  الرأي  اهتامم  سيكون 
مشدوًدا يوم الثالثاء القادم إىل ما سيتعمل 
خالل  نقاشات  من  النواب  مجلس  داخل 
السيد  ملساءلة  املخصصة  العامة  الجلسة 
راشد الغنويش رئيس مجلس النواب حول 
فايز  عامة ومن  الليبي  امللف  موقفة من 
الرساج رئيس الحكومة املعرتف بها دوليا. 

* حالة احتقان
العامة  الجلسة  هذه  ستكون  ولنئ 
متيز  التي  االحتقان  حالة  بحكم  ساخنة 
عالقة الكتل فيام بينها، فإن مساءلة رئيس 
املساءلة  ستكون  الشعب  نواب  مجلس 
العضاء  سبق  حيث  نوعها،  من  الثانية 
السيد  ساءلوا  ان  الشعب  نواب  مجلس 
لرتكيا  املفاجئة  زيارته  عن  الغنويش  راشد 
رجب  طيب  السيد  برئيسها  وااللتقاء 
اردغان وذلك مبارشة بعد سقوط حكومة 

السيد الحبيب الجميل.
نحو  مداها  تأخذ  مل  االوىل  فاملساءلة 
الكتل  أغلبية  نتائج ومواقف محّددة من 
رئيس  قرار  ترتقب  كانت  التي  الربملانية 
رئيس حكومة  بتعيني  القايض  الجمهورية 
برنامجها  حول  مفاوضات  يف  والدخول 

وتركيبتها.

* تصدع االئتالف الحاكم
الربملاين  للشأنني  املتابعون  ويتوقع 
الثالثاء  عمل  جلسة  تكون  ان  والسيايس 
الحالة  إىل  نظرا  وساخنة  متوترة  القادم 
تتميز  والتي  الربملانية  للكتل  الراهنة 
من  الحاكم  االئتالف  داخل  بالتصدع 

ناحية وتنامي عدد الكتل املطالبة مبساءلة 
عن  النظر  وبقطع  الغنويش  راشد  السيد 
اشكال التحرّك التي انتهجتها كتلة الحزب 
الدستوري الحّر بدَءا بالعريضة وصوال إىل 
االيام االخرية من  املفتوح خالل  االعتصام 
شهر رمضان، فان هذه الكتلة قد وجدت 
الدعم من كتل االصالح واملستقبل وعدد 
الحزب  إىل  سابقا  املنتمني  النواب  من 
نداء تونس املندثر وبالتايل فاعتصام كتلة 
النواب  عدد  وارتفاع  الحّر  الدستوري 
املطالبني مبساءلة السيد راشد الغنويش قد 
املجلس  مكتب  عىل  ضغط  ورقتْي  شكال 

ودفعته اىل القبول بعقد جلسة مساءلة.

* الشعب قاطرة المعارضة
حركة  نواب  تدخالت  وستمثل 
نواب  وتدخالت  االوىل  بالدرجة  الشعب 
واللتان  ثانية  بدرجة  الدميقراطي  التيار 
لدرجة  محرارا  الدميقراطية  الكتلة  متثالن 
عىل  مؤرشا  أو  الحكومي  االئتالف  متاسك 
الرصاع  وترية  ارتفاع  بعد  خاصة  تفككها 
الشعب  حركة  نواب  بني  وخطابا  اسلوبا 
خرجت  والتي  النهضة  حركة  ونواب 
دائرتها  لتتوسع  الربملان  قبة  تحت  من 
الذي  الوقت  ففي  االعالم  وسائل  داخل 
نلحظ فيه مساندة كل من حركة النهضة 
فإننا  الرساج  لحكومة  الكرامة  وائتالف 
الكتل  بقية  مواقف  عناء عىل  نقف دون 
الداعمة للمشري خليفة حفرت وذلك يف ظّل 
من  والديبلومايس  الرسمي  املوقف  فتور 
القضية الليبية والذي يستوجب من رئيس 
الجمهورية السيد قيس سعيد حسمه بكل 
التونيس  املوقف  حسم  وبالتايل  وضوح 
والنأي به عن معركة املحاور التي تقودها 

من جانب كل من تركيا وقطر ومن جانب 
االمارات  ودولة  السعودية  العربية  آخر 

ومرص.

* زيارة السيسي وآثارها
تبادل زيارات الدولة بني رئيس تونس 
مساعَي  املالحظني  بعض  يعتربه  ومرص 
ذكية من قبل السيد قيس سعيد ملزيد رسم 
والجام  النهضة  حركة  وبني  بينه  املسافة 
استمرار  يف  الغنويش  راشد  السيد  زعيمها 
تدخله يف الجانب الديبلومايس والخارجي 
قيس  السيد  صالحيات  من  يعترب  والذي 

سعيد ومن مشموالته الحرصية.
القادم  الثالثاء  ليوم  العامة  الجلسة 
املحاور  حرب  تداعيات  مجمل  ستعّري 
سواء  الداخيل  الوضع  عىل  الخارجي 

السيايس أو الربملاين.

* حكومة جديدة في االفق
االختالف  مسافة  توسع  ان  ونرى 
وزاري  تحوير  اىل  تدفع  رمبا  الكتل،  بني 
السيد  له  استعد  ما  وهو  به  والترسيع 
راشد الغنويش الذي بادر باستاملة ما بقي 
االحتامالت  نحو  تونس  قلب  كتلة  من 

القادمة داخل الربملان وداخل الحكومة.

الشعبية  العريضة  فإن  ذلك،  ومقابل 
الغنويش وحّل   ثروة  بالتدقيق يف  املطالبة 
الربملان فضال عن ارتفاع االصوات املنادية 
ستعيد  االنتخايب  القانون  تغيري  برضورة 
هام  رئيسيني  العبني  بني  االوراق  توزيع 
نواب  مجلس  ورئيس  الجمهورية  رئيس 

الشعب.

الثالثاء القادم:

حرب املحاور يف جلسة مساءلة السيد راشد الغنوشي

 ALICE مستحقات عالقة للعاملني يف حضانة
MUTUELLE VILLE بجهة

إىل حد اليوم، مل يحصل العاملون بحضانة ALICE الكائنة بجهة MUTUELLE VILLE بالعاصمة 
عىل مستحقاتهم املالية ومن بينها منحة 200 دينار الخاصة بأجرة شهر افريل اىل جانب آجر  شهر 

ماي 2020.
لدى  مرصّحني  ليسوا  عاملني  أجر  من  200د  بخصم  قامت  الحضانة  ادارة  ان  مصادرنا،  واكدت 
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي، األمر الذي يثري تساؤالت عن كيفية املوافقة عىل قبول متتع 

الحضانة مبنحة الدولة وأوضاعها غري مسّواة  لدى الصندوق.
عىل كل، فاألجواء يف املؤسسة ال تنبئ بخري، والتوتر يسود املكان، والعاملون متخوفون من عدم 
حصولهم عىل مستحقاتهم، وهم الذين بذلوا جهودا كبرية خالل فرتة الحجر وتأمني والتعلم عن بعد 

لالطفال، ومستعدون اتم االستعداد الستئناف النشاط اليوم الخميس.
 دون أن ننىس ان عالقاتهم مع الحضانة متجّذرة والكثري منهم مرّسم منذ أكرث من 10 سنوات، ومن 
غري املعقول ان تبقى وضعياتهم املادية عالقة ووضعياتهم االجتامعية دقيقة وهم امللتزمون بعودة 

أبنائهم املدرسية والجامعية وما يتطلبه ذلك من مصاريف...
حضانة alice   *صربي الزغيدي

بعمال  تفتك  الكورونا 
القطاع الخاص..

* الحبيب الشايب:    

ال شّك يف ان جائحة كورونا قد كانت لها آثار بليغة عىل عدد من القطاعات 
واملؤسسات بحكم قرارْي الحْجر الصحي الشامل واملوجه، ولكن الثابت ان عامل 

القطاع الخاص هم األكرث ترضرا من الكورونا ومن األعراف حّد السواء.
والتي  الخاص  القطاع  يف  التجاوزات  تواتر  أحد  عىل  خافيا  اليوم  يعد  ومل 

طالت العامل واالجراء وعّمقت جراحهم خالل شهر رمضان وأيام العيد.
الحية«  »اللحمة  من  لتنال  املتوقع  حدود  االعراف  تجاوزات  وامتدت 
للكادحني الذين حرموا من أجورهم ومن حقهم يف التعويض عن ذلك بالعطل 
للطرد  الخاصة  املؤسسات  يف  العاملني  من  واسع  قطاع  واجه  كام  السنوية 

التعسفي.
االعراف يف القطاع الخاص مل يتنكروا لالتفاقات التي وقعوا عليها فقط، بل 
رضبوا يف االعمق اتفاق افريل 2020 املمىض بني االتحاد العام التونيس للشغل 
أجور  بخالص  أساسا  والقايض  التقليدية  والصناعات  والتجارة  الصناعة  واتحاد 
عامل القطاع الخاص لشهر افريل وعدم املساس من بقية حقوقهم، حيث ان 
املنظمة الشغيلة قيادة وهياكل ما انفكت تؤكد عىل وضوح اتفاق 14 افريل 
وعدم احتامله ألي تأويل، مربزة يف السياق ذاته ان استحقاق العامل ال ميكن 
االضافية  الساعات  أو  السنوية  العطلة  عىل  تسبقة  أو  قرضا  أو  سلفة  اعتباره 

ومطالبة برضورة تطبيقه رصفيا.
ومقابل موقف املنظمة الشغيلة لتعلل أرباب العمل يف املؤسسات الخاصة 
بأن املبالغ التي دفعت يف فرتة الحجر الصحي لشهر مارس واملبالغ التي دفعت 
كأجور لشهر افريل استهالكا لرصيد العطل الخالصة األجر لسنة 2020 أو قروضا 
يتم تسديدها عن طريق ساعات العامل االضافية بعد رجورع االمور اىل نصابها 

أو عرب منح آخر السنة.
هذه الجراحات واملدارات التي لحقت عامل القطاع الخاص تراها املركزية 
االعراف  اتحاد  عن  الصادر  لالتفاق  ومنتهكة  خاطئة  تأويالت  وليدة  النقابية 
فيه  يقع  مل  والذي  الحكومة  رئيس  عن  الصادر   4 عدد  املرسوم  اىل  واملستند 
استشارة األطراف االجتامعية ان االستمرار يف رضب مضمون اتفاق 14 افريل 
النيل  لسنة 2021 سيساهم يف  املالية  قانون  الحكومة مبضامني  2020 ومتسك 
عن مصداقية التفاوض واالخالل باملسؤولية الوطنية وتوفري املناخات االجتامعية 
الصحي  بالحجر  العمل  الذي سيتصاعد مبجرّد وقف  الشعبي  الغضب  وتأجيج 

املوجه.
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بمناسبة عيد الشغل العالمي 
يسعد الرئيس المدير العام وكافة إطارات وأعوان

شركة فسفاط قفصة
أن يتقّدموا بأحر التهاني 

 إلى كافة العاملين بالفكر والساعد 

وإلى جميع أبناء الشعب التونسي 

متمّنين لتونس مزيدا من االستقرار والنماء.
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بمناسبة عيد الشغل العالمي
تتقدم اإلدارة العامة 

للشركة التونسية 
الكويتية الصينية للبترول 

وإطاراتها وأعوانها

بتهانيها الحارة إلى كافة الشغالين بالفكر والساعد متمنين 
لتونس وشعبها األبي مزيدا من االزدهار االقتصادي 

والرقي االجتماعي
مؤسسة مشتركة تونسية كويتية صينية متناصفة بين 
المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية وكل من الشركة 

الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية والشركة 
الصينية البترولية الدولية المحدودة مهمتها استغالل 
وتطوير الحقل البترولي بسيدي الكيالني بمعتمدية 

السواسي بوالية المهدية
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إثر احتجاجات بمؤسستي SIC وAMO للنسيج بالشابة:

فرض إنفاذ اتفاق 14 افريل وحصول 
العامالت على مستحقاتهن

 
بعد مسريات واعتصام مبقر معتمدية الشابة وتحركات احتجاجية لعامالت النسيج مبؤسستي SIC و AMO، بسبب 

عدم التزام العرف بخالص مستحقاتهم املالية، انعقدت جلسة صلحية مبقر والية املهدية يوم 23 ماي 2020.
وتّم خالل الجلسة االتفاق تطبيق محرض االتفاق املمىض يوم 14 افريل بني االتحاد العام التونيس للشغل ومنظمة 

أرباب العمل يف كافة بنوده، وقد حصلوا عىل منح الـ 200 د املخصصة من الدولة يوم السبت أي قبل العيد بيوم.
وكان االتحاد املحيل للشغل بالشابة وملولش أصدر يوم الخميس املنقيض بيانا أكد فيه تبّنيه لتحركات عامالت وعامل 

القطاع الخاص بعد دخول مؤسستي SIC وAMO يف تحركات احتجاجية.
وحّمل االتحاد املسؤولية الكاملة للحكومة التي وقفت ضّد العامل يف محاولة لرضب اتفاق 14 أفريل والتلكؤ يف 
التنصل من االتفاقيات ورفض متكني العامل من  االلتزام بتعهداتها تجاه الشغيلة، كام نّدد مبحاولة بعض األعراف 

حقوقهم.
صورة الحتجاجات عامالت مؤسستي SIC وAMO بالشابة* صربي الزغيدي

التعاون بني وزارة املرأة واتحاد الشغل 
يف مجالي الطفولة وكبار السن

مثّل تعزيز التعاون الثنايئ بني وزارة املرأة واألرسة والطفولة وكبار السن واالتحاد التونيس لالتحاد 
العام التونيس للشغل خاصة يف مجايل الطفولة وكبار السن محور جلسة عمل جمعت السيدة أسامء 
السحريي، وزيرة املرأة واألرسة والطفولة وكبار السن، مبقر الوزارة، باالخ منعم عمرية االمني العام 

املساعد باالتحاد العام التونيس للشغل املسؤول عن قسم الوظيفة العمومية.

رفضه  للثقافة  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  أعلن 

القطعي أن يدفع األجري وحده الثمن يف الحد من التأثريات 

وينعم  أخرى،  فئات  منها  تتمعش  وقت  يف  لألزمة  السلبية 

فيها البعض اآلخر من أموال الدولة ومن التهرب  الرضيبي 

االستعامر  اتفاقيات  وتكريس  الديوانية،  األداءات  ومن 

»التدقيق  اىل  الحكومة  داعيا  العشوايئ،  والتوريد  التجاري 

الدينارات  ماليني  آالف  مآل  عن  والكشف  وحوكمتها،  فيها 

التي تحصلت عليها الدولة ملجابهة جائحة الكورونا، والبحث 

عن الحد من تداعياتها يف جيوب األغنياء والبارونات«.

أنظمة  الرتقيات تحكمها  أن  بيان،  الجامعة يف  وأبرز مكتب 

منحة  اىل  بالنسبة  هو  كام  نسبتها  ويف  دوريتها  يف  أساسية 

الطعن  من  متّكن  حكومية  أوامر  يف  مضمنة  هي  اإلنتاج 

تصقل  األول،  الدفاع  خط  الثقافة  أن  اىل  الفتا  املنشور،  يف 

وتؤطر  اإلبداع،  وترافق  املواهب، 

أن  وتحاول  الجامل،  وتصنع  الناشئة، 

تنأى باملجتمع عن التطرف.

واكد انه ال مجال للمساس باالتفاقيات 

االضافية،وأعلن  وبالساعات  املربمة 

من  النضاالت  كل  لخوض  استعداده 

كل  مسؤولية  محّمال  تطبيقها،  أجل 

يف  املعنية  للمصالح  واحتقان  توتّر 

التي  املالية  وزارة  ويف  الحكومة  رئاسة 

ترفض حضور الجلسات التفاوضية ومتاطل يف تنفيذ كل ما 

يتم االتفاق عليه.

سنة  ترقيات  برنامج  تفعيل  تعتزم  الحكومة  ان  اىل  يُشار 

إىل سنة 2022  برنامج 2021  وتأجيل  2020 يف سنة 2021 

 80 نسبة   يف  اإلنتاج  منحة  تحديد  و 

االعتامدات  من  والتقليص  منها   %

اإلضافية  الساعات  بعنوان  املرسمة 

نفقات  لرتشيد  املجهودات  ومضاعفة 

التسيري وإقرار استثناءات يف االنتدابات 

إىل  إضافة  االستحقاقات،  بعض  ويف 

له  قرار  أي  إنفاذ  أو  اتفاق  أي  إمضاء 

انعكاسات مالية قبل الرجوع إىل مصالح 

وذلك  املالية،  ووزارة  الحكومة  رئاسة 

بتعلة مجابهة التداعيات السلبية لألزمة والحد من تأثرياتها 

الجانبية.

 *صربي الزغيدي

الجامعة العامة للثقافة تردّ على منشور رئاسة الحكومة:

حريّ بكم البحث يف جيوب املتهربني من الضرائب 
واملتمعّشني من أموال الدولة

االخ مفتاح ونايس
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شـركــة البحيـرة للتّطهيــر واالستصـــالح واالستثمـــار
مبناسبة االحتفال بعيد الّشغل العاملي 

تتقدم اإلدارة العامة لرشكة البحرية للتّطهري واالستصالح واالستثامر باسمها الخاّص وباسم إطارات 

وأعوان الرّشكة بأحّر التّهاين وأطيب التّمّنيات لشعب تونس األيّب ولكّل العاملني بالفكر والّساعد 

راجية للجميع املزيد من الخري والّنامء ولتونس العزيزة كل التقّدم واالزدهار

المنطقة الشّمالية الغربيّة والجنوبيّة الغربيّة - تونس
املقّر الرّئييس : نهج بحرية روديغو دي فريتاس

ضفاف البحرية 1053 - تونس 

الهاتف : 861 800 71 )00216(         الفاكس : 861 922 71 )00216(

www.splt.com.tn : موقع الواب 
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جلسة عمل يف االتحاد 
الجهوي للشغل بسوسة

رشكة فرنسية مقيمة يف تونس منذ 10 سنوات OZEOL مهمتها اقتناء 

البضائع من الصني تّم إعادة بيعها يف سلسلة NOZ يف فرنسا يف الفرتة 

األخرية قامت هذه الرشكة بطرد 75 موظفا من بينهم حتى من أقدميته 

تجاوزت 9 سنوات دون أن تحفظ لهم حقوقهم ووصل بها األمر بعد 

الكمبيوتر وغلق اإلمييالت بعد أن طالبت موظفة بعد  افتكاك أجهزة 

200د  أن  كام  نفسها،  تحرتم  رشكة  به  تطالب  أن  يصح  ال  مبا  طردها 

التي وضعتها الدولة عىل ذمة صغار املوظفني استحوذت عليها الرشكة 

وأعطتها ملن فضلت اإلبقاء عليهم وحرمت الذين أطردتهم وهم األحق، 

لذا طالب موظفو الرشكة عرب وسائل االتصال واإلذاعات واالتحاد العام 

الطرق  كل  العتامد  استعدادهم  مع  كاملة  بحقوقهم  للشغل  التونيس 

القانونية لرد الحقوق ألصحابها.

ان  الحكومة  رئاسة  واطارات  العوان  االساسية  النقابة  كشفت   
الطرف االداري ال يتعاطى بإيجابية وبجدية يف تنفيذ تعهداته، 
واعتربت ذلك رضبا للعمل النقايب ومساسا من مصداقيّة املسار 
التفاويض الذي بني عىل الثقة مع القواعد، داعية الطّرف اإلداري 
املناخ  توتّر  ملزيد  تفاديا  اآلجال  اقرب  يف  عمل  جلسة  عقد  اىل 

االجتامعي.
وكانت النقابة االساسية شاركت يف جلسة عمل مع وزير الّدولة 
والحوكمة  العموميّة  بالوظيفة  املكلّف  الحكومة  رئيس  لدى 
ومكافحة الفساد يوم 27 أفريل 2020 وتّم االتّفاق عىل مواصلة 
مقدار  استثنائيّة يف  بصفة  والرتفيع  العالقة  النقاط  التفاوض يف 
عىل  الوداديّة  طرف  من  تسند  التي  املبارك  الفطر  عيد  منحة 

النحو التايل : 120 د بدالً عن 70 دينار و 100 د بدالً عن 50 
النقايب مشّقة متابعة تنفيذ  التاريخ تكبّد املكتب  د ومنذ ذلك 

االتّفاق.
من  وغضبهم  استيائهم  عن  عرّبوا  الذين  العملة  دعت  النقابة 
االنصياع إىل  نقابتهم وعدم  االلتفاف حول  هذه املامرسات إىل 
األصوات التي تدعو إىل الفوىض وبّث الفتنة، مؤكدة االستعداد 
املطالب  بتحقيق  الكفيلة  النضاليّة  اإلجراءات  كل  التخاذ  التام 
املرشوعة وأداء واجبهم التاريخي وحرصهم عىل تحسني وضعيّة 
األعوان برئاسة الحكومة، كام أكدت التزامها بلغة الحوار رشيطة 
توفّر الرشوط األساسية للتفاوض ولن تقبل برضب العمل النقايب.

بيان له، عن استنكاره  النقايب يف  ناحية اخرى، عرّب املكتب  من 

به  تقوم  مام 
األطراف  بعض 
لإلساءة إىل صورة 
االتّحاد والنقابيني 
العام،  الّرأي  لدى 
رشيك  انه  واكد 

اجتامعّي فاعل وجب التشاور معه يف عّدة ملّفات قبل الحسم 
فيها وإصدار النصوص القانونيّة، مجددا شكره وتقديره إىل جنود 
الصّف األّول املبارشين لعملهم برئاسة الحكومة وببقيّة الهياكل 

اإلدارية رغم املخاطر والّصعوبات.
صربي الزغيدي 

أعوان واطارات رئاسة الحكومة:

استياء واسع من تجاهل الطرف اإلداري لالتفاقات 
وضرب مصداقية املسار التفاوضي

االخ امين الدميايس

أكدت أن المفاوضات في مراحلها األخيرة:

الجامعة العامة للربيد تحّذر 
من عدم تطبيق االتفاقيات

املادية  املصالح  عن  والدفاع  التفاوض  أن  للربيد  العامة  الجامعة  أكدت 
واملعنوية األعوان هو دور الجامعة العامة دون سواها.

وذكّرت أن تعطيل الرتقيات وتطبيق اتفاق 2018 كان نتيجة تعّنت الوزير 
السابق وموقفه املعادي للعمل النقايب، والذي دفع الطرف النقايب اىل خوض 

عديد التحركات واإلرضابات اخرها اعتصام اوت 2019الذي دام 8 أيام.
جاء ذلك يف توضيح أصدرته الجامعة إثر توجيه مساءلة لوزير اإلرشاف حول 
أنها  اىل  لفتت  الجامعة  النواب.  أحد  ِقبَِل  االتفاقيات من  الرتقيات وتطبيق 

انطلقت منذ جلسة التعارف مع الوزير الحايل يف سلسلة من املشاورات حول تطبيق كّل االتفاقيات بلغت اىل املراحل 
األخرية للوصول التفاق يضمن حقوق كل األعوان ويساهم يف تنقية املناخ االجتامعي املتوتر بالقطاع.

االلتزام  عدم  صورة  يف  املرشوعة  األشكال  بكّل  املطروحة  املطالب  عن  للدفاع  استعداد  عىل  أنها  الجامعة  أكدت  كام 
باالتفاقيات.

* صربي الزغيدي

االخ الحبيب امليزوري

نعي
التي وافتها  الزّميلة جليلة عاممي  التونسية  الثقافية واإلعالمية  الساحة  فقدت 

املنّية يوم الثالثاء 26 ماي 2020.
عائلة  إىل  التعازي  بأحّر  الشعب  جريدة  أرسة  تتقّدم  األليم  املُصاب  هذا  وإثر 
أن  تعاىل  الله  من  راجية  واإلبداعية  والثقافية  األدبية  األرسة  كل  وإىل  الفقيدة 

يتغمدها برحمته الواسعة وأن يلهم أهلها وذويها بجميل الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.



 1592 2020 - العدد  28 ماي  17الجمعة 
اعالنات

بمناسبة عيد الشغل العالمي 

يسعد الرئيس المدير العام وكافة إطارات وأعوان

الشركة التونسية لمواد التزييت
أن يتقّدموا بأحر التهاني  

إلى كافة العاملين بالفكر والساعد 
وإلى جميع أبناء الشعب التونسي  

متمّنين لتونس مزيدا من االستقرار والنماء.
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 قرابة 30 مصابًا من شباب وكهول يف حاالت متفاوتة الخطورة 
مع وفاة 7 أشخاص ترتاوح أعامرهم بني 25 و60 سنة من 

بينهم 3 أشقاء.. تلك هي حصيلة فاجعة »القوارص«.
وقد توزع املصابون بني املستشفى الجهوي ابن جزار بالقريوان 
ومستشفيات أخرى يف سوسة واملنستري وسيدي بوزيد، مع 
تعزيز طاقم سيارات اإلسعاف من الواليات املجاورة ملواجهة 
توافد املصابني بسبب هذه املادة الخمرية التي أكد املدير 
عىل  احتواءها  الحذري  حمدي  بالقريوان  للصحة  الجهوي 
يف  تسبب  الذي  السام  كحول»امليثانول«  من  مرتفعة  نسبة 
مختلفة  أوقات  يف  تظهر  التي  و  الخطورة  متفاوتة  أعراض 

تصل يف بعض األحيان إىل 72 ساعة منذ بداية االستهالك.
القبض  ألقت  وقد  األولية  باألبحاث  األمنية  القوات  وتقوم 
تم  السامة  املادة  هذه  من  كميات  وحجزت  شخصني  عىل 

تحويل عينات منها إىل املصالح الصحية بهدف تحليلها.
»امليثانول«  مادة  تتضمن  عطرية  مادة  هو  و»القوارص« 
السامة يُضاف إىل املادة الخمرية يف خليط ُمسكر ينترش يف 

األرياف بسبب محدودية مثنه.
ويف هذا الخصوص اوضح مساعد وكيل الجمهورية والناطق 
الرسمي باسم املحكمة االبتدائية بالقريوان، نزار الغريبي، ان 
العمومية اذنت بفتح تحقيق يف وفاة ستة اشخاص  النيابة 
واصابة العرشات من بينهم 9 اشخاص يف حالة حرجة جراء 

احتساء مادة كحولية.
وحجز  التحقيق  ذمة  عىل  شخصني  ايقاف  تم  أنه  وأضاف 
كميات من هذه املادة توزعت عىل 48 قارورة سعة نصف 
لرت و52 قارورة سعة لرت واحد يف محلني لبيع املواد الغذائية 

مبدينة حاجب العيون.

ومواد  أسنان  ومعجون  تجميل  مواد 
تنظيف تحتوي مواد سامة 

مواد  بعض  انتشار  إىل  رأسا  تحيلنا  »القوارص«  وحادثة 
استهالكية كمواد التنظيف والتجميل يف تونس والتي تحتوي 
األسنان  معجون  غرار  عىل   ومرسطنة  سامة  مواد  عىل 
والصابون وغريها... وقد حذرت دراسة فرنسية جديدة  من 
عدد من املواد االستهالكية املوجودة يف أسواقنا والتي تحتوي 

مواد مرسطنة.
ماركات  منها  وغذائيّة  استهالكية  مواد  اىل  تطرقت  حيث 
معروفة من معجون األسنان والصابون املتداولة يف أسواقنا، 

وقالت إنها تحتوي  عىل مواّد خطرية مرسطنة.
وقد استند تقرير املنظمة الفرنسية »لنعمل من أجل البيئة« 
اىل نتائج تحاليل مخربية ملكونات املواد املستهلكة، مشريا إىل 
احتوائها ملادة »ديوكسيد التيتان« الذي يرمز له ب E171،وهو 
التجميلية واملواد  ملّون يستعمل بكثافة يف عدد من املواد 

والشامبوان  التنظيف  ومواد  واألدوية  والحلويات  الغذائيّة 
والصابون، ويف معجون األسنان للكبار وللصغار ايضا. ورجح 
املستهلكة يف  األسنان  أنواع معجون  أرباع  ثالثة  أن  التقرير 
فرنسا تحتوي عىل مواد مرسطنة خطرية. ويذكر أن السوق 

التونسية تستعمل العالمات التجارية نفسها تقريبا.
ال  مادة  كونها  يف  التيتان  ديوكسيد  مادة  مخاطر  وتتمثل   
يستطيع الجسم التخلص منها وتصيب الرئة والجهاز الهضمي 
بااللتهابات مام يؤدي إىل الرسطان، وقد سبق أن تم تصنيفها 
سنة 2006 من طرف املركز الدويل ألبحاث الرسطان كامدة 

مرسطنة وخطرة.
األسنان  معجون  من  نوعا   480 مبتابعة  التقرير  قام  وقد 
 59 ومنها  املذكورة  املادة  يحتوي  منها  نوعا   279 أن  تبنّي 
نوعا مخّصصا لألطفال. وتوجد هذه املادة يف 47 باملائة من 

معجون األسنان يف فرنسا ويف تونس ايضا. .
يف  املوجودة  الفلوريد  مادة  من  أخرى  دراسات  تحذر  كام 
عرب  التسمم  يف  املتسبب  و  االسنان  ومعجون  تجميل  مواد 
اللثة وهشاشة بنية العظام  اسوداد األسنان وتبّقعها وتآكل 
الكىل  وأمراض  والتعلم  االستيعاب  قدرات  عىل  والتأثري 

والخلل يف الدماغ.

المستهلك..  عن  الدفاع  منظمة 
»األسواق الموازية فيها مواد سامة«

منظمة  رئيس  الله  سعد  سليم  قال  املوضوع  هذا  وحول 
الدفاع عن املستهلك ان مواد التجميل والتنظيف ومعجون 
عىل  أغلبها   تحتوي  املوازية  األسواق  يف  وامللونات  األسنان 
مواّد مرسطنة. واضاف إن هذه املواد مجهولة املصدر وهي 
األسواق  من  وغريها  الخردة  وسوق  بومنديل  يف  موجودة 
توريدها ومعلباتها غري  يقع  مواد  املوازية. كام حذرت من 

صحية.
فاملعلبات  مراقبة،  املعلبات غري  باملائة من   3 أن  إىل  وأشار 
ومجهولة  مراقبة  غري  واألجنبية  ومراقبة  صحية  التونسية 
املصدر. وطالبت املنظمة باملراقبة وإيضاح حقيقة ما يشاع 
حول رسطنة املواد وضامن حق املستهلك. واعتربت أن هناك 
ال  وأنه  املواد،  وهذه  االمراض  من  عدد  انتشار  بني  عالقة 
غالية. وقال سليم  التي هي  اإلنسان  التالعب بصحة  يجب 
مرسطنة  وهي  اوروبا  يف  منعت  مواد  هناك  ان  الله  سعد 
ولكنها موجودة وتباع يف تونس.يف الخارج هناك الئحة تصدر 
بشكل دوري حول املواد املمنوعة من االستعامل. ولعل هذا 

من أسباب انتشار الرسطان يف بالدنا.
وباإلضافة اىل مواد التجميل ومعجون األسنان  نجد ايضا مواد 
استهالكية محتوية عىل مواد حافظة، ومنها األغذية الصناعية 

واملثلجات.إذ يحتوي عىل بعضها مواد سامة ومرسطنة .

وتحتوي امللونات أيضا عىل مواد مرسطنة وكذلك 90 باملائة 
من مواد التجميل، وحتى واقيات الشمس مرسطنة. . وكذلك 
التي  العرق  ومزيالت  إىل»الديودورون«  بالنسبة  الشأن 
يف  يتسبب  الذي  األليمينيوم  ومن  مرسطنة،  موادا  تحتوي 

أمراض األعصاب.
 ومن املواد املرضة نجد املنتجات املستعملة ملا هو مستخرج 

من النفط ومنها مواد التجميل، واملبيدات. 
فحتى  مرض،  منتج  لكل  موجودة  البدائل  فإن  وعموما 
الرشكات  لكن  ضار.  غري  نبايت  نوع  منه  يوجد  البالستيك 

الكربى تحارب لضامن مصالحها االقتصادية.

إدارة حفظ الصحة ... حجز مواد تجميل 
وتنظيف وملونات غذائية 

الوسط  الصحة وحامية  قال مدير حفظ  السياق نفسه  ويف 
مقاومة  الديوانة  من  املطلوب  ان  الرابحي  محمد  مدير 

البضائع املهّربة ومجهولة املصدر.
بعد ما تّم تداوله عن دراسة تحذر من مواد مرسطنة يف عدد 

من املواد االستهالكية مثل معجون األسنان.
وأكد أن  لديهم وحدة خاصة باليقظة يف عالقة بالتحذيرات، 
ولديهم  وعامليا،  محليا  إليها  التطرق  يتم  التي  والدراسات 
املدين  املجتمع  دراسة  تحاليل  نتائج  عىل  مبارش  اطالع 
الفرنسية التي أشارت إىل أخطار وجود مواد مرسطنة يف عدد 
من املواد املروجة يف السوق، لكن ولإلشارة ال وجود لهيكل 

رسمي قد تبنى ما جاء يف هذه الدراسة يف فرنسا.
وأكد الرابحي ان ادارتهم الحظت أن املواد املشار إليها كمواد 
استعاملها عادة ودامئا يف  يقع  كيميائية  مرسطنة هي مواد 
أيضا  املعروف  ومن  معروف،  أمر  وهو  املواد،  تصنيع هذه 
أن عدم احرتام رشوط التصنيع أو تجاوز آجال االستعامل أو 
اإلكثار من هذه املواد سيجعل من تأثريات املواد الكيميائية 
ما  الضّد. وهو  إىل  ينقلب  الحّد  يزيد عن  ما  عكسية، فكل 
األسنان  وامللونات ومعجون  واملصربات  املنكهات  يحدث يف 

ويف كل املواد الكيميائية التي يجب احرتام تركيبتها.
وأضاف ان اإلشكاليات دامئا مطروحة يف مستوى املواد التي 
تباع يف االسواق املوازية واملواد املهربة، واإلشكال يتعلق بأن 
هذه املواد يف ظاهرها »محرتمة« من حيث الشكل وطرق 
التعليب لكّن املضار يف محتوى هذه املواد، فداخلها مجهول 
مرارا  قاموا  انهم  وقال  ومرسطنة.  سامة  مواد  يحتوي  وقد 
الصحة  حفظ  مصالح  قامت  كام  استعاملها.  من  بالتحذير 
سابقا بحجز عدد من املواد الغذائية ومواد التجميل ومواد 
التنظيف غري املطابقة وحرروا بالغات تحذيرية. وأشار إىل أن 
أغلب املواد التي نستهلكها ستتحول إىل مواد مرسطنة إذا مل 

تحرتم رشوط استخدام املواد الكيميائية يف تركيبتها.

إثر حادثة  القوارص القاتلة..

مواد منعت يف أوروبا ألنها مسرطنة ولكنها تباع يف تونس
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بدأت  مستقلة  نقابية  وطنية  منظمة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
املدنية تدافع عن حقوق املظلومني  الوطنية  القوى  وستبقى يف مقدمة 
ا منيًعا  ضد كل من يتالعب مبصلحة البالد  العاملني بالفكر الساعد وسدًّ

ومؤسساتها وكيان شعبها.
ان اعوان واطارات الرشكة هم يف حداد وطني منذ مقتل أخينا املرحوم 
محمد املهذيب من ِقبل سفاح وبطريقة وحشية بكل املقاييس وهذا سببه 
التطبيق  غياب  يف  االعوان  لكل  الجسدية  بالسالمة  واالستهتار  التهاون 
الصارم ملقتضيات الفصل العارش من النظام االسايس الخاص واالفالت من 
العقاب ال نعرف إىل حّد اليوم مآل القضايا ألكرث من 1500 شكوى ضد 
املعتدين، وقد سجلنا حادثتني بكل من اقليم بن عروس واقليم سليانة 
الجمهورية  تراب  بكامل  نضالية عامة  مناسبا وحركة  ردا  مام يستوجب 

ومساندة ملنسوب النضال املتصاعد بواليات الوسط.
الدكتاتورية الناعمة

الداعي  ومرشوعه  بيانه  يف  العامة  االدارة  مستشار  عليه  أقدم  ما  إن 
الوسط  جهات  ونقابات  العامل  مع  ازمته  وتصدير  الباطل  يف  ملساندته 
محاولة  العامة هي  الجامعة  ملعب  اىل  اكاذيبه  من  ذرًعا  الذين ضاقوا 
العام  االتحاد  املغرضة عىل هياكل  الحملة  وتأيت يف سياق  بائسة  يائسة 
كام  ِقبل حزب رجعي  من  السيايس  بالدعم  واالستقواء  للشغل  التونيس 
يعمل عىل بث الفتنة بني االطارات والعامل وهذا املستوى املتدين الذي 
مواز  عام  مدير  لرئيس  القاطع  ورفضنا  موقفنا  يؤكد سالمة  عليه  اصبح 
ينتهج سياسة الرتهيب والرتغيب وبث رصاع طبقي وعنرصي بني االطارات 
الكربى  بتونس  لالستغالل  الجهوية  االدارة  وبتوريط  بالتنسيق  والعامل 
واالدارة الرتابية لالشغال الجديدة بالساحل ويا جبل ما يهزك ريح وهذه 

املعركة نحن لها.
النقابات  وخاصة  وإطارات  أعوان  والزميالت  الزمالء  كافة  ندعو  لذا 
االساسية والفروع الجامعية بالساحل والوسط إىل عدم التعامل والتفاوض 
لالستغالل  الجهوية  باالدارة  الصفة  لعدم  العامة  االدارة  مستشار  مع 
بالوسط والتنسيق يف كل املسائل املهنية واالجتامعية مع املدير املركزي 
عن  الصادرة  التعليامت  كل  ورفض  واألقاليم  الدوائر  ورؤساء  لالستغالل 

دونهم والنضال متواصل.

الجامعة العامة للمياه
تعلن التصعيد وتطلب التربع
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بمناسبة عيد الشغل العالمي 
يسعد رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واملدير العام وكافة إطارات وموظفي وأعوان

 تعاونية التأمين للتعليم 

أن يتقّدموا بأحر التهاين إىل كافة العاملني بالفكر والساعد 

وإىل جميع أبناء الشعب التونيس متمّنني لتونس مزيدا من االستقرار والنامء.
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للبناء واالخشاب،  العامة  الجامعة  أن  »الشعب«  علمت 

بوشاموي  لرشكة  االساسية  النقابة  مع  وبالتنسيق 

للصناعات وقسم القطاع الخاص باالتحاد العام التونيس 

الحظائر  كافة  يف  العمل  عن  ارضابا  سيقررون  للشغل، 

التابعة للمؤسسة يف االيام القليلة القادمة احتجاجا عىل 

ومنها  االدارة  اليها  عمدت  التي  التعسفية  االجراءات 

شهر  اجور  من  العامل  من  باملائة   85 من  أكرث  حرمان 

افريل الفارط.

نفس  عىل  ايضا  مرصة  االدارة  فإن  املعطيات،  وحسب 

االجراء مع أجور شهر ماي، وهو فرض التزام عىل العامل 

كنا رسدنا تفاصيله يف اعدادنا السابقة.

ويف سياق املامرسات املستفزة للمدير العام، تؤكد مصادرنا 

أن هذا االخري وقبل الجائحة رضب عرض الحائط بالنظام 

العمل  مذكرات  من  العديد  بإصداره  للرشكة  الداخيل 

 2014 منذ  العامل  مستحقات  خالص  ورفض  الالقانونية 

الخربة  ذوي  العملة  لعديد  التعسفي  الطرد  اىل  ،وعمد 

تجاوزات  إىل  إضافة  الخربة،  عدميي  بآخرين  وتعويضهم 

وسلوكات غري قانونية متعلقة بإعادة االنتخابات لتجديد 

اللجنة االستشارية للمؤسسة.

أما أثناء الجائحة فقد قام املدير العام بخصم 9 ايام من 

إال  افريل  يقم بخالص أجرة شهر  أجرة شهر مارس  ومل 

للمتنازلني عن جزء من مستحقاتهم املتخلدة بالذمة، كام 

رفض ارجاع  العامل إىل العمل خالل شهر ماي والتجاءه 

أجرة  من  حرمانهم  لغاية  عوضهم  للعمل  مناولة  لرشكة 

املتكررة  تهديداته  عن  فضال  تجويعهم  بغاية  ماي  شهر 

الفعيل  الرجوع  إثر  العمل  عن  سيرضب  من  كل  بطرد 

اوائل شهر جوان.

الشؤون  ووزارة  الدولة  عىل  أخرى  تحيّل  عملية  ويف 

االجتامعية فقد اتصل العامل مبنح 200 دينار رغم عدم 

نفس  فإن  يبدو  ما  وعىل  ألغلبهم،  افريل  أجور  خالص 

الجاري،  ماي  شهر  بأجور  عالقة  يف  سينتظرهم  االجراء 

عىل  التوقيع  برشيطة  اال  رصفه  عىل  االدارة  ترص  الذي 

التزام املهانة.

وكنا كشفنا يف عدد سابق من الجريدة عن فضيحة ادارة 

بالتزام  عاملها  هددت  التي  للصناعات  بوشاموي  رشكة 

الشهر  منحة  الحصول عىل  املوافقة عىل  تضمن وجوب 

شهر  أجرة  عن  بدال  وذلك   ،2019 لسنة  عرش  الثالث 

الرشكة  لفائدة  افريل 2020  أجرة شهر  افريل، وتقسيط 

ال  ان  عىل  العمل  عقد  مدة  حسب  متتد  لجدولة  وفقا 

تفاصيلها  تحديد  يقع  اشهر  ستة  القصوى  املدة  تتجاوز 

من طرف ادارة املوارد البرشية أو أنهم لن يتمتعوا بأي 

مليم...

الصحي  الحجر  الجراءات  خالفا  أنه  املصادر  اكدت  كام 

املوجه الذي أعلنته رئاسة الحكومة، تستعد ادارة الرشكة 

عامل  توفري  قصد  املناولة  رشكات  بعض  مع  للتعاقد 

للقيام باالشغال خالل شهر ماي يف حني تبقي عىل عاملها 

والتنكيل  تجويعهم  امعانا يف  ذلك  و  بيوتهم  القارين يف 

اجرة شهر  مقابل  التنازل عن مستحقاتهم  لرفضهم  بهم 

أفريل.

تُعترب  مترضرة من  املؤسسة ال  أن  ايضا  مصادرنا أكدت 

أزمة كوفيد 19،و الدليل انها مل تقم باالنخراط يف منظومة 

االعانات الظرفية لعاملها املمنوحة من الدولة باعتبارها مل 

تتمكن من إثبات ترضرها من االزمة، كام انها استفادت 

من االجراءات الحكومية االخرية  كتأجيل خالص معاليم 

الضامن االجتامعي واألداءات.

تضامن وتكاتف

التأطري  يف  جبّار  بعمل  تقوم  للرشكة  االساسية  النقابة 

وتعزيز  العامل  معنويات  من  والرفع  والنصح  والتوجيه 

وقد  االبتزاز،  و  الظلم  امام  صمودهم  وتقوية  صربهم 

عىل  وارصارهم  العامل  بحرص  االساسية  النقابة  اشادت 

نيل حقوقهم بال خنوع أو قبول للذل.

كام دعت الجميع اىل االبتعاد عن االشاعات واملحاوالت 

اليائسة لشق الصفوف وبث الفتنة  وذلك مبحاولة االدارة 

استغالل الظروف الصعبة لحمل العامل عىل ما يكرهون 

سواء بالرتغيب او بالرتهيب.

كل تلك التجاوزات هي من »إبداع« املدير العام للرشكة، 

وهو أحد رجال األعامل النافذين يف البالد وأحد االصدقاء 

املقربني لعديد الوزراء، ال يهّمه دولة وال تهمه قوانينها...

* صربي الزغيدي

انعقدت يوم الثالثاء 26 ماي 2020 الهيئة القطاعية 
الثانوي  بإرشاف األخ ماهر قاسم  للتعليم  الجهوية 
يوسف  األخ  و  شبشوب  فاطمة  األخت  بحضور  و 
للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  العوادين 
بصفاقس... ويف بدايتها قدم األخ الكاتب العام عرضا 
تفصيليا مدققا حول تطورات وضعية قطاع الصحة 
وما نتج عنها من إيداع بالسجن املدين لثالثة نقابيني 
الجامعي  الفرع  عضو  شطورو  مربوك  األخ  منهم 
للصحة و النقابة األساسية ألعوان الصحة مبستشفى 
الحبيب بورقيبة وذلك منذ نهاية شهر مارس إىل يوم 

الناس هذا... كام شدد األخ الكاتب العام عىل الطابع 
الكيدي للقضية املرفوعة ضد مجموعة من مناضيل 
قطاع الصحة و عىل جاهزية الجهة للدفاع عن الحق 
النقايب وعن اإلخوة املوقوفني بكل الوسائل النضالية 
التي ستتواصل  التضامنية  اإلرضابات  منها  املرشوعة 
إىل 17 جوان القادم عالوة عىل التجمع العاميل الذي 
اإلدارية  الهيئة  انعقاد  هامش  عىل  تنظيمه  سيقع 

الوطنية بصفاقس...
إثر ذلك تداول عىل الكلمة األخ ماهر قاسم واإلخوة 
األساسية  النقابات  وممثيل  الجامعي  الفرع  أعضاء 

الذين أكدوا جميعهم عىل جاهزيتهم إلنحاح العودة 
التي  املوضوعية  الرشوط  كل  توفر  برشط  املدرسية 
الرتبية  أسالك  لكل  املهنية  والسالمة  الصحة  تضمن 
و أبنائنا التالميذ... كام أكد جميعهم عىل جاهزيتهم 
من  للموقوفني  املمكنة  الدعم  أشكال  كل  لتقديم 
مناضيل قطاع الصحة و للدفاع عن منظمتنا العتيدة 
االتحاد العام التونيس للشغل يف وجه ائتالف الكرامة 
إىل  عبثا  يسعون  الذين  املنظمة  أعداء  من  غريه  و 
الجهوية  النقابية  هياكلها  استهداف  و  منها  النيل 

واملركزية املسرية.

يف شركة بوشماوي للصناعات:
فصول من التجاوزات والدوس على القوانني، فمن أين تأتي 

اإلدارة بكل هذا النفوذ؟

ماذا يف الهيئة القطاعية الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس؟
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بمناسبة عيد الشغل العالمي 
يسعد الرئيس المدير العام وكافة إطارات وأعوان

MARETAP
أن يتقّدموا بأحر التهاني  إلى كافة العاملين بالفكر والساعد 

وإلى جميع أبناء الشعب التونسي 

متمّنين لتونس مزيدا من االستقرار والنماء.
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مختص يف العلوم النفسية 
يدعو اىل تأطري وتوعية الشباب 

بقواعد السالمة الخاصة 
باستهالك املواد الكحولية 

دعا املختص يف العلوم النفسية نعامن بورشيكة، اىل تنظيم حمالت توعية موجهة للشباب 
لتأطريهم بقواعد السالمة الخاصة باستهالك املرشوبات الكحولية وذلك تعليقا منه  عىل 
حادثة وفاة 5 أشخاص بالقريوان ليلة امس بعد استهالكهم ملادة القوارص املمزوج بكحول 

امليثانول.
الكحولية  املواد  توفري  يتعني  انه  الثالثاء  ل-)وات(اليوم  ترصيح  خالل  بورشيكة  وأكد 

للمستهلكني حتى ال ينجّروا اىل استهالك بدائل لها تنطوي عىل مخاطر تهدد حياتهم.
استهالكية  حاجيات  باعتبارها  املواد  هذه  توفري  تؤمن  أن  الدولة  واجب  من  انه  واعترب 
يصنفها مستهلكوها بأنها »أساسية«، مشريا، اىل ان االفراد لوحدهم من يرتبون سلم أولوية 

هذه الحاجيات.
الصحة  تدعم  حمالت  بتنظيم  الدولة  تتعهد  ان  النفس،برضورة  علم  يف  الباحث  ويرى 
النفسية للشباب  يف املعاهد والجامعات مبا يوفر لهم الوعي بقواعد حفظ الصحة خالل 

استهالك املواد الكحولية.
واكد ان منع ترويج هذه املواد عادة ما تكون نتيجته عكسية اذ تتفاقم مظاهر انتاج بدائل 
لها دون االلتزام برشوط حفظ الصحة، مشريا،ا ىل ان تطبيق الحقوق الكونية يفرض توفري 

هذه الحاجيات مع احرتام الجودة وبأسعار مقبولة.
والحظ نعامن بورشيكة، ان الرتفيع يف اسعار املواد الكحولية مل يساهم يف خفض الطلب 
اي  عن  الروحية  املواد  استهالك  يف  بالحق  النأي  اىل  ،داعيا،  يرتفع  الطلب  ان  بل  عليها 

منظومة أخالقية ألنه مستمد من حقوق االنسان.
وقال »اثبتت التجربة ان املمنوع مرغوب فيه ويحق لكل فرد ان يقرر ما إذا كان تناول 
هذه املرشوبات رضوريا ام ال«،معتربا،انه يتعني فسح املجال واعطاء الرخص لرتويج الكحول 

باملناطق التي تنعدم بها نقاط بيع منظمة.
ومن شأن هذا االجراء  حسب تحليل االخصايئ ،ان يلغي ترويج مثل هذه املواد يف السوق 
السوداء لتّجار غري مرخص لهم كام يحول دون انجرار  الشباب اىل تعريض حياتهم للخطر 

بسبب استهالك مواد  بديلة للخمور.
*الهادي الحريزي

زمالؤنا بإذاعة misk fm بال أجور 
منذ 3 أشهر

علمنا أن العاملني بإذاعة misk fm مل يحصلوا عىل أجورهم منذ 3 اشهر دون تقديم أي تفسري.
وحسب مصادرنا، يعمل زمالؤنا يف ظروف مهنية رديئة وبأشكال شغلية هشة ويحصلون عىل أجور غري قانونية.

يُشار اىل ان االذاعة نفسها لها تجربة يف رضب حقوق العاملني فيها، إذ عمدت ادارتها إىل طرد عدد من الصحافيني 
قبل ثالث سنوات.

صربي الزغيدي

شركة نقل تونس:

ملّفات مرتاكمة على طاولة املفاوضات

 
التأمت االسبوع املايض مبقر اإلدارة العامة لرشكة نقل تونس جلسة عمل بإرشاف الجامعة العامة للنقل وبحضور 

الفروع الجامعية للنقل لجهات تونس وبن عروس ومنوبة، وتّم خاللها التطرق اىل عديد النقاط املطروحة.
وتّم النظر يف ملفات تفعيل التدرج العادي السنوي بداية من 1 جانفي2020 وتفعيل الفصل 15 مبفعوله الرجعي 

بداية من شهر افريل 2020 وتطبيق الفصل 35 ورصف وصوالت االكل لشهري أفريل وجوان 2020.
كام تّم التطرق إىل تطبيق الفرتة التعاقدية بداية من 1 ماي 2020 وإحالة ملّف مناظرات األعوان واإلطارات عىل 
أنظار وزارة النقل وتحيني لجنة اإلحالة عىل التقاعد ألعوان رشكة نقل تونس الحسم يف ملّف جدولة قروض األعوان 

عىل املنح.
هذا وقد متت املوافقة عىل ملّف القروض الشخصية مع موافقة سلطة اإلرشاف.

* صربي الزغيدي

صورة اجتامع رشكة نقل تونس

تعزية

التنفيذي  يتقّدم املكتب 

جريدة  وأرسة  الوطني 

واالتحاد  الشعب 

للشغل  الجهوي 

التعازي  بأحّر  بصفاقس 

واملواساة لألخ فيصل بن 

والدته  وفاة  إثر  غزالة 

رحمها الله وإن شاء الله 

مثواها الجنة.

خّفاشُ وداع الّطفولة
* أرشف القرقني

)شاعر ومرتجم تونيس(

أنا أيضا كنُت أطرُي يف لحم الّشوارع املظلمة، آنذاَك، ُمهدهدا سنوايت القليلة، فاتحا 

كهوفها عىل ضوء قليل أزرَق، أيضا، إىل أن انتهت يب أجنحتي إىل الحافّة.

هناَك، رأيُت ما مل يره شخٌص غريي، وما مل يره شخٌص غريي ثّم عاد من جديد إىل هنا. 

مثلُت بعتمة كانت تخرتُق األزمنَة، الواحد تلو اآلخر، مخلّفة يف كّل مرّة مذاقا حارقا 

وغريبا يف لسان شقيق معتكف يف الظاّلم برسّه.

ما جعلني أبديّا يف تلك اللّحظات، هو ذاتُه ما مييتني اآلن. كنُت حيّا إىل ما ال نهاية، 

يف عينّي املشّعتني يف الظاّلم، صوٌت غامٌض مل يجد جسدا بعُد،

ولن.

تعازينا 

انتقل إىل جوار ربه املغفور له 

الجيالين  الله عامرة بن  بإذن 

طارق  الزميل  عم  السعيدي 

املناسبة  وبهذه  السعيدي 

جريدة  أرسة  تتوجه  األليمة 

الشعب بأحر التعازي لعائلة 

الفقيد رحمه الله ورزق أهله 

وذويه بالصرب والسلوان.

»إنا لله و إنا إليه راجعون« 
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