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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  

ـ يف ظّل مناخ متوتر 
كيف سيواجه اليوم 

الفخفاخ الكتل الربملانية؟

أحزاب الحكم تهرب من املواجهة 
وتيارات الفوضى تحرض..

هيئة إدارية وطنية يف صفاقس

احتجاجات الكامور 2 لفتح 
ورقة من فصل جديد للصراع 
بني القوى االجتماعية وبعض 

الجهات السياسيّة 

إضراب أعوان الصحة العموميّة:

حكومة الفخفاخ تُجازي الجيش األبيض بالجحود

إضراب ناجح بوزارة الفالحة:

مطالب مزمنة ومشاكل مرتاكمة 
وال حياد عن معركة الحقوق املشروعة
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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وطنيةوطنية

تسيري  يف  إرشاكه  ويرفض  شعب  عىل  نفسه  يفرض  نظاما  »إن 
شؤونه محكوم عليه حتام بالفشل الذريع. فال سبيل إىل تحقيق 
أي تقدم وطني عىل الصعيد االقتصادي واالجتامعي يف إطار نظام 
سيايس ال يكون فيه للشعب وهو املعني األول باملوضوع«.         
                                                                        جانفي 1966

من هو الزعيم أحمد التليلي؟ 
التلييل مبدينة قفصة سنة 1916... واصل تعليمه يف  نشأ أحمد 
ومن  املعهد  أطرد من هذا  إذ  الباكالوريا  الصادقية حتى  معهد 
كل املعاهد يف تونس وأمام هذا اإلقصاء تحول إىل الجزائر وأقام 
بالعاصمة الجزائرية مدة 6 سنوات من حياته واغتنم هذه الفرتة 
ليناضل جانب الزعيم »مسعيل الحاج« وانضم إىل حزب الشعب 

الجزائري وأصبح من املناضلني الفاعلني يف هذه الحركة.
وبعد نهاية الحرب العاملية الثانية عاد إىل قفصة وأسس االتحاد 
هذه  يف  أسس  كام   1944 سنة  قفصة  مبنطقة  للشغل  الجهوي 

السنة نفسها الجامعة الدستورية بقفصة.
التونيس للشغل مع عديد  العام  وكان من بني مؤسسني االتحاد 

النقابيني يتقدمهم كل من »فرحات حشاد« و»حبيب عاشور«.
ويف سنة 1949 اتفق مع الرئيس الحبيب بورقيبة عىل الدخول يف 
نضال سيايس مسلح وبداية من هذه السنة بدأ اإلعداد لتنظيم 

الحركة املسلحة بكامل البالد التونسية.  
باإلعدام،  عليه  وحكم   1952 سنة  التلييل  أحمد  الزعيم  اعتقل 
وعند خروجه من السجن أواخَر سنة 1954 واصل نضاله املدين 
الدستوري  الحر  الحزب  ويف  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يف 
للمنظمة  عام  أمني  منها:  مسؤوليات  عدة  وتحمل  التونيس. 

العاملية وعضو يف الديوان السيايس للحزب بخطة أمني مال. 
كل  يف  الرسمي  والناطق  األول  املسؤول  أصبح   1957 سنة  ويف 
ما يتعلق بالكفاح من أجل االستقالل يف إفريقيا أساسا كام ُعني 
املنسق العام لكل ما يتعلق بالثورة الجزائرية وساهم يف تسليحها 

وتسيريها خاصة مبنطقة تبسة وعنابة وتلمسان.
وساهم يف تأسيس شبكة االستعامالت الجزائرية التي نشطت يف 
الجزائرية.  الثورة  مبادئ  املقاومة وبث  لدعم  العامل  أنحاء  كافة 
الحرة  للنقابات  العام  األمني  نائب  أصبح  نفسها  السنة  ويف 
إفريقية  نقابية  فيدرالية  أول  أسس  املوقع  هذا  ومن  )السيزل( 
اليوم  واالستقالل  لألفارقة  إفريقيا  يف  النقابات  كل  تجمع  وهي 

ومناهضة االستعامر بكافة أشكاله. 
عند  نضاله  يقف  مل  أنه  التلييل  أحمد  للزعيم  أيضا  يسجل  كام 
استقالل تونس والجزائر واملغرب بل واصل النضال وكان تقريبا 
هو السبّاق يف طرح رضورة االعتامد عىل اقتصاد تضامني وعىل 
نظام دميقراطي. ويف بداية سنة 1958 عرّب عن توجهه السيايس 
كنقايب  »أنا  بقوله  اإلفريقية  الشعوب  مؤمتر  يف  وعالنية  رصاحة 
كانت  ومهام  جذورها  كانت  مهام  الدكتاتورية  أنواع  كل  أرفض 

أهدافها وبالطبع أنا أرفض أيضا دكتاتورية الربوليتاريا«.
مواقفه  ينرش  التلييل  أحمد  الزعيم  أصبح  الوقت  ذلك  ومنذ 
هيمنة  وبتوسع  تونس  يف  الواحد  الحزب  بهيمنة  تندد  التي 
اإلنسان  وحقوق  الدستور  احرتام  عن  والتخيل  البريوقراطية 
ما  أشهر  ومن  املجال  هذا  يف  الكثري  فكتب  الشعب،  ومصارحة 
بورقيبة  الحبيب  إىل  وجهها  التي  الشهرية  الرسالة  تلك  كتب 
نفسه  يفرض  نظاما  »إن  فيها  يؤكد  والتي   1966 جانفي   26 يف 
عىل شعب ويرفض اشرتاكه يف تسيري شؤونه محكوم عليه حتام 

بالفشل الذريع فال سبيل إىل تحقيق أي تقدم وطني عىل الصعيد 
االقتصادي واالجتامعي يف إطار نظام سيايس ال يكون فيه للشعب 

وهو املعني األول باملوضوع«.
وأصبحت كلامته هذه أهم املراجع للفكر الدميقراطي يف تونس.

النقايب  النضال  التلييل بني عديد أشكال  جمعت شخصية أحمد 
والسيايس والنضال املسلح عىل مستوى املغرب العريب وإفريقيا 
من أجل االستقالل والسيادة الوطنية ثم النضال من أجل العدالة 
االجتامعية. وأصبح الزعيم أحمد التلييل يعترب من أبرز السياسيني 
جعل  الذي  اليشء  الدميقراطية،  الوطنية  الذاكرة  يف  واملناضلني 
عديد الشهادات تعطي ألحمد التلييل مكانة خاصة تكاد تكون 
النظام  وبناء  االستقالل  تحقيق  أجل  من  النضال  يف  منوذجية 

الجمهوري الدميقراطي االجتامعي.    

شهادات تاريخية  
•الحبيب بورقيبة: رئيس الجمهورية التونسية األسبق

يوم تويل تدشني الثكنة العسكرية التي أطلق عليها إسم »أحمد 
الجيش  بدوره يف مقاومة  له  اعرتافا  يوم 03-10-1968  التلييل« 
الفرنيس وهذه الثكنة هي بديل للثكنة القدمية التي خطط أحمد 
الثورة  لتمويل  والذخرية  األسلحة  الفتكاك  عليها  للهجوم  التلييل 

زمن الكفاح ضد املستعمر.
يف  رفيقنا  لذكرى  تخليدا  اليوم  ندشنه  الذي  اإلنجاز  هذا  »إن 
الكفاح األخ أحمد التلييل أحد عنارص معركة التحرير الكربى التي 
إسمه  يطلق  أن  قررت  وقد  املكاسب  هذه  بفضلها عىل  أحرزنا 
عىل هذه الثكنة ولو أن الكثريين منكم ال يعرفون مساهمته يف 

معركة التحرير.
سنة  أيدوا  الذين  القالئل  املناضلني  من  كان  التلييل  أحمد  إن 
الذي  املبارش  والعمل  املسلح  الكفاح  اختيار  يف  اتجاهي   1951
البالد بحثا عن  الردود. وقد رافقني يف جواليت داخل  أثار بعض 

السالح واألنصار.
رفض  ولكنه  وتعذيبه  اعتقاله  بنبا  عملت   1952 صائفة  ويف 
االعرتاف مبا هو منسوب إليه وقد اتخذ من قباضة الربيد التي 
الكفاح  عىل  املرشف  وأصبح  للمقاومني  اتصال  مركز  بها  يعمل 
املسلح ومن ألطاف الله أنه استطاع اإلفالت من التهمة والخروج 
نزول  وإثر  نضاله،  وواصل  التهمة  ثبوت  بعدم  السجن  من 
املقاومني من الجبل وقيام الفتنة التي ابتلينا بها بقي وفيّا للحزب.
وهكذا فإن أحمد التلييل من الرجال الذين نعتمد عليهم ونعتز 
الهاممة  عروش  أو  قفصة  قرص  أو  قفصة  ال  به.  قاطبة  تونس 
بالجميل  له  اعرتافا  به  نقوم  واجب  هذا  أن  وأعتقد  وحدهم. 

وتخليدا لذكراه.

• النقابي الحبيب عاشور 
لقد كان أحمد التلييل أول رجال نادى بحمل السالح إميانا منه 
من  ذلك  علمت  وقد  والفداء  بالتضحية  إال  تحرر  ال  تونس  بأن 

حشاد عندما كان يزورين يف املنتفى. 
• املحجوب بن الصديق األمني العام لالتحاد املغريب للشغل:

»كان القائد النقايب واملسري السيايس واملنظم للمقاومة املسلحة 
ضد الوجود االستعامري«.  

• جوزي أنطونيو أغرييانو نائب املدير العام ملكتب العمل الدويل 
املكلف بالشؤون العاملية:

جميع  يف  النقابية  والحرية  اإلنسان  لحقوق  منارصة  »مواقف 

أنحاء العامل«.
•أنزو فريزو األمني العام املساعد للكنفيدرالية العاملية للنقابات 

الحرة:
»أحمد التلييل هو وجه عاملي بارز ال ميكن أن يُنىس«.

•رشيد قايد: أمني عام اتحاد العامل الجزائرين:
»كنا يف حاجة إىل دبلوماسية أحمد التلييل ملناهضة االستعامر«.

• أحمد سامل جلول رئيس منظمة الوحدة النقابية اإلفريقية:
»أحمد التلييل بطل من أبطال إفريقيا«.
• عيل ربيع ممثل اتحاد عامل فلسطني:

»أحمد التلييل قىض حياته يناضل من أجل هدف ساٍم يؤمن به«.
• الفيتوري الدايل أمني عام سابق للنقابات بالجامهريية الليبية: 

املستوى  وعىل  العريب  املغرب  مستوى  نقابيا عىل  مناضال  »كان 
القومي إذ كانت له عالقات نضالية مع كافة زعامء إفريقيا«. 

• الباهي األدغم رئيس الحكومة التونسية سابقا:
 »كان أحمد التلييل الرأس املدبر للمقاومة«. 

• أحمد املستريي مؤسس الحركة الدميقراطية االشرتاكية:
»إن أحمد التلييل من رجاالت تونس العظام«.

• جورج عدة ممثل عن الحزب الشيوعي:
التلييل هو الوحيد الذي صّوت ضد حظر األحزاب بعد  »أحمد 

االستقالل«. 
• عبد السالم بن حميدة أستاذ جامعي:

 »أحمد التلييل يعترب قضية املغرب العريب قضية واحدة«.
• جون زيجلر عضو الربملان السويرسي:

»يعترب أحمد التلييل زعيام من زعامء العامل الثالث«.
• البشري بن يحمد وزير تونيس سابق ومدير مجلة جون أفريك:

»أحمد التلييل سيايس إفريقي مل تفسده السلطة«. 
• حسن جامم األمني العام لالتحاد الدويل لنقابات العامل العرب:

»أحمد  التلييل وجه بارز يف حركة التحرير العريب«.
اإلفريقي  للمركز  املساعد  التنفسذي  املدير  برمربت  دايفيد   •

األمرييك املساعد للعمل:
»أحمد التلييل كرس حياته للدفاع عن الدميقراطية«.

• عبد الرحامن اليوسفي األمني العام التحاد املحامني العرب:
»أحمد التلييل هو أحد صانعي اجتامع طنجة«. 

• نجيب البوزيري وزير سابق وسفري تونس:
لعبادة  مطلق  ورفض  مثالية  سرية  املتحدة  الألمم  »لدى 

األشخاص«. 
الربيد  ملوظفي  الدويل  لالتحاد  العام  األمني  ندزيسيك  ستيفان   •

والتيليغراف والهاتف:
التلييل تصورات واضحة جدا رغم صفاته كمنظم.  »كان ألحمد 
كان قبل كل يشء رجل عمل ورجل عمل ورجل نضال لذلك كان 

يقبل العمل مع أناس ال يشاطرهم الرأي متاما«. 

مبناسبة إحياء ذكرى وفاة املناضل النقايب والوطني »أحمد التلييل« رحمه الله يترشف املكتب التنفيذي لالتحاد العام التونيس للشغل بدعوتكم 
لحضور موكب الرتحم عىل روح فقيد املنظمة وذلك يوم الخميس 25 جوان 2020 عىل الساعة التاسعة صباحا )09.00( مبقربة الجالز.

ويعترب هذا البالغ استدعاء شخصيا لكافة اإلخوة النقابيني.

أحمد التليلي  كلمات خالدة 
إن التنوع املقام عىل التكامل قد يكون العنرص األهم يف تحقيق االنسجام ملجتمعنا يف املستقبل ألن الشباب 

الذي يرتىب باالعتامد عىل احرتام شخصيته بفضل الحرية التي متتع بها يف سن املراهقة ليحرتم أكرث حرية 
اآلخرين يف طور الكهول أما إذا ترىب عكس ذلك فإن نزعة مبكرة لالستبداد والقرشية تتكون لديه كرد فعل 

عكيس أو بحكم العداوة.
* مقطف من رسالة أحمد التلييل للحبيب بورقيبة سنة 1966

ذكرى وفاة املناضل النقابي أحمد التليلي

مائوية الزعيم أحمد التليلي  1916 - 1967 

  بيـــان
التونيس للشغل  العام  التنفيذي الوطني لالتحاد  اجتمع املكتب 

وتابع املستجّدات وتدارس الوضع العام والوضع االجتامعي وإنّه:

1 ـ يستغرب ترصيحات رئيس الحكومة التي يهّدد فيها املوظّفني 
بدعوى  أجورهم  من  بالتخفيض  واملتقاعدين  العموميني  واألعوان 
ملّمحا  تبعاتها  إيّاهم  محّمال  الكورونا  وباء  بعد  األزمة  استفحال 
متغاضيا  جيوبهم،  من  امليزانية  يف  الحاصل  الخلل  استخالص  إىل 
املالية  الجهات  امتناع  وعن  املتهّربني  من  الجبايئ  االستخالص  عن 
الخيارات  أفسدته  ما  إنقاذ  يف  الوطني  واجبها  أداء  عن  املتنّفذة 
السياسية واالقتصادية الفاشلة للحكومات املتعاقبة وممعنا يف عدم 
كثرية  بلدان  فيه  تتفاوض  الذي  الوقت  يف  الديون  سداد  مراجعة 
لتأجيل ديونها وإعادة جدولتها، ويعرّب املكتب التنفيذي عن رفضه 
املطلق املساس بأجور العاّمل واملوظّفني ويؤكّد عىل وجوب التزام 
والقطاعية  العاّمة  املمضاة  االتفاقيات  بتطبيق  بتعّهداتها  الحكومة 
ومنها القسط الثالث من الزيادة العاّمة يف الوظيفة العمومية التزاما 
املضّمنة يف  املكتسبة  الحقوق  باحرتام  ويطالبها  الدولة  باستمرارية 

القوانني واألنظمة األساسية من ترقيات ومنح وغريها.
التفاوض الجّدي من أجل إنهاء امللّفات  2 ـ يدعو الحكومة إىل 
القطاعية والجهوية  املشاكل  العديد من  العالقة والعمل عىل فّض 
بتطاوين  الكامور  اتفاق  بنود  من  تبّقى  ما  بتطبيق  اإلرساع  ومنها 
وإنهاء ملّف أشكال العمل الهش من حظائر ومتعاقدين ونّواب يف 
التعليم وآليات، حفاظا عىل االستقرار االجتامعي والتزاما باملفاوضة 
الجامعية والحوار االجتامعي املسؤول. كام يجّدد مطالبته مبراجعة 

األجر األدىن املضمون.
االجتامعي  االقتصاد  قانون  عىل  املصادقة  برضورة  يتمّسك  ـ   3
والتضامني، الذي كان االتحاد من األوائل املبادرين مبرشوع قانون 
متكامل حوله ألهّميته يف هذا الظرف بالّذات يف معاضدة القطاعني 
وملساهمته  الخانقة  االقتصادية  األزمة  من  للخروج  والخاص  العام 
من  املعطّل  الشباب  وآالف  املهّمشة  الفئات  انتشال  يف  املنتظرة 
البطالة واإلقصاء. ويشّدد عىل رضورة األخذ بعني االعتبار مالحظات 
وفد االتحاد العام التونيس للشغل يف اللجنة املختّصة مبجلس نواب 

الشعب.
واالعتداءات  والتحريض  التجييش  موجة  تصاعد  يرفض  ـ   4
الحّريات  عىل  التضييقات  وتزايد  واملدّونني  الناشطني  بعض  عىل 
والحصار املرضوب عىل التحرّكات االحتجاجية السلمية التي وصلت 
املعاهد  خّريجي  منع  وآخرها  القضائية،  واملتابعات  االعتداء  حّد 
ومنع  االنتداب،  يف  حّقهم  أجل  من  االحتجاج  من  للّرياضة  العليا 
الوطني  التنفيذي  املكتب  ويجّدد  باردو،  ساحة  يف  االحتجاجات 
تأكيده عىل متّسكه بحق التونسيات والتونسيني يف التظاهر السلمي 
مجابهة  يف  املعتمد  القمعي  األسلوب  ويدين  القانوين.  واالحتجاج 
التحرّكات االجتامعية ويدعو إىل النأي باملؤّسسة األمنية عن النزاعات 
االجتامعية والخالفات السياسية، ويحّذر من تزايد االنتهاكات وما قد 
تخفيه من إضامر النتهاج سياسات قمعية قد تعيد بالدنا إىل مربّع 

االستبداد أو تدفعها إىل الفوىض وردود الفعل العنيفة.
 األمني العام
نورالدين الطبويب

  هيئة إدارية وطنية 
يف صفاقس

يرشف األخ نورالدين الطبويب األمني العام لالتحاد عىل 
أشغال الهيئة االدارية الوطنية الذي ستنعقد يوم 27 جوان 

2020 مبدينة صفاقس.
رمــزي

* الحبيب الشايب      

يف ظّل ارتفاع منسوب االحتجاجات االجتامعية وتوسع رقعتها الجغرافية ويف ظّل 
االزمة االقتصادية واالجتامعية الخانقة واملناكفات السياسية املتصاعدة يقف اليوم 25 
جوان 2020 السيد الياس الفخفاخ رئيس الحكومة تحت قبة مجلس نواب الشعب 
كاشفا حقيقة االوضاع االقتصادية واالجتامعية ومستعرضا نشاط حكومته عىل مدار 

مائة يوم منذ منحها الثقة من مجلس نواب الشعب.
ويف هذا السياق يتساءل املراقبون للشأن الوطني عن الدور الذي ستلعبه الكتل 
االخر  بعضها  مواصلة  او  الفخفاخ  لحكومة  بعضها  دعم  استمرار  يف  سواء  الربملانية 

معارضتها وتعرية هناتها ومواطن فشلها.

* ائتالف الكرامة قاطرة المعارضة لحكومة الفخفاخ
ستشدُّ األنظار اليوم إىل ما سيعتمل من جدل ونقاش داخل مجلس نواب الشعب 
االوضاع  حول  دقيق  كشف  تقديم  الفخفاخ  الياس  الحكومة  رئيس  يتوىل  ان  بعد 
عىل  سلبية  آثار  من  »كورونا«  جائحة  خلفته  وما  البالد  يف  واالقتصادية  االجتامعية 
االقتصاد وعىل مواطن الشغل مع عرض نشاط حكومته عىل مدار مائة يوم منذ نيلها 

الثقة من مجلس نواب الشعب.
الجلسة العامة ليوم الخميس 25 جوان، ستكون فرصة سانحة لنواب كتلة ائتالف 
الكرامة لشن هجومات كاسحة عىل رئيس الحكومة، إذ من املنتظر تركيز هذه الكتلة 
الحكومة وذلك إثر حصول احدى الرشكات  عىل مسألة تضارب املصالح لدى رئيس 

التي يساهم الياس الفخفاخ يف أسهمها عىل صفقة من الدولة مبقدار أربعني ملياًرا!
هذه الصفقة التي اعتربها رئيس كتلة ائتالف الكرامة سيف الدين مخلوف يف 
ترصيحه ليلة االثنني للقناة الوطنية خرقا للقانون والدستور وجرمية مالية خطط لها 
رئيس الحكومة بعد ان فصل وزارة الشؤون املحلية عن وزارة البيئة وتعيني عىل رأس 
هذه االخرية وزيرًا مواليا له توىل تأمني الصفقة املالية الحدى رشكات الفخفاخ الناشطة 

يف مجال البيئة.
وحسب ما رّصح به يف القناة نفسها فإن رئيس كتلة ائتالف الكرامة سيدعو اىل 

تشكيل لجنة برملانية يُعهد اليها التحقيق يف ما اعتربه ملّف فساد لرئيس الحكومة قبل 
تقديم شكوى ضده اىل القطب االقتصادي واملايل.
* قلب تونس يقتنص الفرصة

الحكومة،  لرئيس  استامع  جلسة  ستكون  والتي  الخميس  اليوم  العامة  الجلسة 
الكتلة  ستمثل فرصة كربى لكتلة »قلب تونس« إذ حيث من املتوقع ان تركز هذه 
املتعلقة  املالية  املسألة  يف  وخاصة  الحكومي  االداء  يف  الضعف  نقاط  تدخالتها عىل 
الفخفاخ خالل جائحة »كورونا« امللف املايل  التي تلقتها حكومة  بقيمة املساعدات 
أن  خاصة  تونس  قلب  نواب  مداخالت  مضمون  سيكون  واالجتامعي  واالقتصادي 
نائبها السيد عياض اللومي الذي يرتأس لجنة املالية يف الربملان مل يُْخِف يف ترصيحاته 
تلقتها من  التي  املالية  القيمة  الفخفاخ عن حقيقة  السابقة تسرت حكومة  اإلعالمية 
ُر يف نظره بنحو 8 آالف مليار  الجهات والشخصيات املانحة داخليا وخارجيا والتي تُقدَّ

من املليامت التونسية.
كام ستحاول كتلة قلب تونس ربط ما اكتنف املالية العومية زمن حكومة يوسف 
ارتفاع منسوب  الجهوية املتسببة يف  التنمية  الشاهد من تالعب باالرقام بالفشل يف 
الحراك االجتامعي يف عدد من الجهات وللتذكري يف هذا السياق فإن قلب تونس سيجد 
نفسه امام فرصة محاسبة وتصفية حساب مزدوجة مع كل من يوسف الشاهد الذي  

كان وراء نبيل القروي وإلياس الفخفاخ الذي أقىص قلب تونس من الحكم.

* التعاطي النهضاوي البارد
يتوقع العديد من املراقبني انتهاج كتلة حرة النهضة ظاهريا الحياد مع ما يقدمه 
الباطن  باداء حكومته ويف  اقتصادية وسياسية يف عالقة  الفخفاخ من عروض  الياس 
مناطق  عن  والكشف  الحكومة  رئيس  احراج  مزيد  إىل  النهضة  حركة  كتلة  ستدفع 
الفشل يف ادارته للحكم وذلك ردًّا منها عىل ما ورد يف حواره األخري يف احدى القنوات 
الخاصة بكونه يرفض رفضا قاطعا توسيع االئتالف الحكومي بترشيك قلب تونس وهو 
ما تدعو اليه حركة النهضة يف اطار توجهها اىل اعادة تشكيل املشهد السيايس وبناء 
تحالفات برملانية جديدة تساعدها عىل عدم سحب الثقة من راشد الغنويش رئيس 
الربملان وتصنيف الحركة ضمن الحركات الداعمة لالرهاب وذلك بعد ان قدمت كتلة 

الدستور الحّر عريضة او الئحة يف الغرض.

* التيار والشعب: لسان دفاع الفخفاخ!
أمام الهجومات الكاسحة التي ستشنها أغلب الكتل الربملانية عىل حكومة الشاهد 
وخاصة نواب الجهات التي تشهد حراكا شعبيا وتوترا اجتامعيا مثل تطاوين وقفصة 
ستجد  الكرامة،  ائتالف  كتلة  نواب  يف  ممثلة  جهات  وهي  بوزيد  وسيدي  والقريوان 
»الكتلة الدميقراطية« اي كتلتا التيار والشعب نفسيهام امام واجب التآزر مع الحكومة 
التي يعتربها  الحكومة  الشاهد هذه  الدفاع عن حكومة  من خالل لعب دور لسان 
يف  وذلك  والحدايث  االجتامعي  العمق  ذات  الرئيس«  »حكومة  الشعب  حركة  نواب 
الحّر  الدستوري  كتل  عليها  ستفرضه  التي  والسيايس  الربملاين  الحصار  لفك  محاولة 

وائتالف الكرامة وقلب تونس.
ويف اطار هذا السيناريو، سيجد السيد الياس الفخفاخ نفسه يف وضع ال يحسد 
عليه، خاصة اذا ما تعرضت بقية الكتل اىل الخطوط العريضة ملرشوع ميزانية الدولة 
حركة  كتلة  نّواب  أصابع  بني  الحكومة  رئيس  حنجرة  ستكون  وبالتايل   2021 سنة 
النهضة، فإّما ان تفك الخناق عنه ومتنحه »كتلة السجني« مؤقتة لتنفس حكومته ملدة 
ثالثة اشهر أخرى أو تضييق الخناق عليه ودفعه إما إىل تقديم استقالة حكومته او 

الخضوع اىل رضورة توسيع تركيبتها مثلام ترغب يف ذلك حركة النهضة.
وباملحصلة فإن املناخ العام يف البالد مبا يتميز به من توتر اجتامعي ومن تأزم 
اقتصادي فضال عن تنامي جبهة املعارضة لسياسة الحكومة الحالية، فإّن السيد الياس 
الفخفاخ رئيس الحكومة سيجد نفسه اليوم عىل صفيح ساخن سيكتوي بحرارته يف كل 

الحاالت ان مل يحرتق به نهائيا.
فامللفات الساخنة املطروحة اليوم واملتعلقة بإرضابات قطاعات الصحة والفالحة 
من  كل  يف  التوترات  عن  فضال  التونسية  الجوية  الخطوط  وضعية  وخاصة  والنقل 
الكامور وحاجب العيون واملكنايس وقفصة ونضيف إىل ذلك تأزم االوضاع االقتصادية 
واالجتامعية وتعّدد املبادرات السياسية النقاذ الحالة املعقدة يف تونس ستضعف من 
حجج ومرشوعية النّواب الذين سيدافعون عىل الحكومة كام أنها ستضع السيد الياس 

الفخفاخ يف وضعية ال يحسد عليها.

في  ظّل  مناخ اجتماعي متوتر:

كيف سيواجه الفخفاخ اليوم الكتل الربملانية؟

* خليفة شوشان     

بني حرائق االحتجاجات يف مدينة تطاوين والصدامات غري املسبوقة بني شباب الكامور 
وانتظار  ليبيا  يف  األوضاع  وبني سخونة  يومني  من  استمرت ألكرث  التي  األمن  وقوات 
ودوليا حول  وإقليميا  وطنيا  الواقع  السجال  من  التونسية  الجمهورية  رئيس  موقف 
الجمهورية  رئيس  زيارة  انطلقت  الليبية  الساحة  والسياسية عىل  امليدانية  املتغريات 
التونسية قيس سعيد الثانية إىل الخارج بعد الجارة الجزائر األوىل له إىل فرنسا الرشيك 
يف  التونسية  الجالية  من  األكرب  العدد  يحتضن  الذي  ولبلد  لتونس  األول  االقتصادي 

الخارج.
أعني التونسيني كانت موجهة إىل هذه الزيارة كل حسب انتظاراته ففي حني اعتربها 
ودعم  الفرنسية  التونسية  الثنائية  العالقات  تعزيز  مهّمة عىل صعيد  البعض خطوة 
والدولية  االقليمية  القضايا  حول  املواقف  وتنسيق  البلدين  بني  االقتصادي  التعاون 
وعىل رأسها األزمة الليبية وقف آخرون باملرصاد لتلّقف كّل شاردة وواردة تخص هذه 
الزيارات من حيث الشكل والربوتوكول أو من حيث املشاورات واملضامني السياسية 

ووجهات نظر الرئيسني والبلدين.

قصّة البروتوكول والجهل بأنواعه
مبجرّد وصول رئيس الجمهورية إىل باريس ومع نرش صفحة رئاسة الجمهورية لصور 
سّموه  ملا  شديدة  بانتقادات  االجتامعي  التواصل  وصفحات  مواقع  ضّجت  استقباله 
للدولة  احتقار  عن  وتنّم  مذلّة  اعتربها  من  هناك  بل  املتواضعة  االستقبال  بطريقة 
التونسية اجتهدت عديد املواقع يف نرش صور الستقبال الرؤساء الفرنسيني املتعاقبني 
العارفني  العاملني  الدبلوماسيني  بعض  يتدخل  أن  قبل  التونسية،  الجمهورية  لرؤساء 
بطبيعة الربوتوكول الذي تخضع له الزيارات وإبراز أن األمر يخضع لنوع الزيارة التي 
يؤديها رئيس الجمهورية التونسية وأن زيارات العمل والصداقة وعىل خالف زيارات 
الدولة ال تتضمن مراسم استقبال رسمية يف املطار وال حضور الرئيس الفرنيس الستقبال 
ضيفه بل مثة من اعترب أن حضور وزير الخارجية الفرنيس الستقبال قيس سعيّد يعترب 

دليل احرتام وتقدير للرئيس التونيس وللدولة التونسية.

الفرنكفونيون أكثر من ماكرون
تتعلّق  جديدة  شكليات  أما  أنفسنا  لنجد  االستقبال،  بروتوكول  قّصة  من  انتهينا 
باملؤمتر الصحفي املشرتك بني الرئيسني سعيّد وماكرون، إذ توقفت العديد من مواقع 
وصفحات التواصل االجتامعي عند اللغة التي اختارها رئيس الجمهورية خالل املؤمتر 
الصحفي منتقدين اختياره اللغة العربية للتحدث بها وخاصة التربير الذي قدمه لذلك 
معتربين أنه من غري الالئق أن تستعّد تونس الحتضان القمة الفرنكفونية خالل نهاية 
الرّد مل يتأخر كثريا عىل هذه االنتقادات  بالفرنسية،  الحديث  السنة ويتعّمد رئيسها 

فيها:  جاء  الفصحى  العربية  باللغة  تدوينة  نفسه  الفرنيس  الرلئيس  يكتب  أن  قبل 
»تربط فرنسا بتونس عالقة راسخة. ويف هذه اللحظة الحرجة، أخربت الرئيس سعيد 
الجائحة وترسيخ عالقتنا ال سيام يف مجايْل  التعويل عىل دعمنا ملواجهة  بإمكانه  أن 
الصحة وتدريب الشباب« واسقط بني أيدي امللكيني أكرث من امللك أو الفرنكفونيني 

أكرث من فرنسا الفرنكفونية.

المقدمات القانونية والصمت عن االعتذار الفرنسي 
استمرت إىل مضمون  بل  بروتوكوال ولغة  الشكلية  االنتقادات  األمور عند  تتوقف  مل 
كلمة رئيس الجمهورية التي اخضعت ملرشط التحليل والنقد من الفاعلني السياسيني 
الرئيس ففي  اليها  التي تطرّق  امللفات  املرّة وبوجوه مكشوفة حول  التونسيني هذه 
لكلمته  اختارها سعيّد  التي  التوطئة  أو  املقدمة  البعض عىل  انتقادات  انصبت  حني 
الشخصيّة االوىل لفرنسا لحضور ندوة يف  الخاصة خالل زيارته  وتركيزه عىل تجربته 
القرنني  اىل  والعودة  ذلك  الحديث عن  وإسهابه يف  الدستوري  القانون  اختصاصه يف 
الثامن عرش والتاسع عرش رأى آخرون يف األمر مدخال مقبوال بحكم االختصاص وأحد 
االعالمي  ظهوره  منذ  خصوصيته  شكلت  التي  السيايس  سعيد  خطاب  خصوصيات 
بعد  معه  وتواصلت  االنتخابية  حملته  وأثناء  الدستوري  القانون  يف  كمختص  االول 
العلوي  اللطيف  عبد  الكرامة  ائتالف  عن  النائب  استغرب  الجمهورية.  رئاسة  توليه 
تغييب الرئيس قضية »االعتذار الفرنيس« رغم أنها من القضايا التي شغلت الرأي العام 
التونيس خالل تقديم كتلته ملرشوع الئحة برملانية تم إسقاطها واعترب أن هذا التغييب 
يعترب مبثابة األمر »املخزي واملخجل« كام دّون النائب عىل صفحته، بل إن األمر وصل 
الهدف من  بأن  الترصيحات  أحد  للرئيس يف  االتهام  توجيه  اىل حّد  العلوي  بالنائب 
زيارته كان »االعتذار عن الئحة االعتذار« يف حني أن تاريخ الزيارة مربمج قبل تقديم 

كتلته ملرشوع املباردة. 

الدعوة إلى شرعيّة جديدة في ليبيا تغضب أنصار الشرعية القديمة
واعتربت  التونيس  العام  الرأي  شغلت  التي  الفرنيس«  »االعتذار  قضية  خالف  عىل 
السياسية  السجال  بؤرة  شّكل  الذي  الليبي«  »امللف  فإن  الزيارة  يف  الغائب  الحارض 
يف  الرتيك  التدخل  »رفض  بالئحة  الحّر  الدستوري  كتلة  تقدم  اثر  ألسابيع  تونس  يف 
إذ هاجم  للرئيسني سعيد وماكرون،  الصحفية  الندوة  بقّوة خالل  كان حارضا  ليبيا« 
الرئيس الفرنيس يف معرض حديثه مبارشة التدخل الرتيك يف ليبيا واتهمها بأنها »تلعب 
مؤمتر  يف  عاتقها  عىل  حملتها  التي  االلتزامات  جميع  وتخالف  ليبيا  يف  لعبة خطرية 
برلني« أما الرئيس قيس سعيّد فاعترب أن »السلطة القامئة يف ليبيا تقوم عىل الرشعية 
رشعية  ألنها  تستمّر  أن  ميكن  ال  الرشعية  »هذه  إن  بالقول  استدرك  لكنه  الدولية« 
وهو  الليبي«  الشعب  إرادة  من  تنبع  محلها رشعية جديدة  تحل  أن  ويجب  مؤقتة 
املساندة  الليبية  األطراف  حتّى  قبل  تونس  يف  النهضة  أثار غضب حركة  الذي  االمر 
لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز الرّساج وتسبّب يف حملة انتقاد واسعة للرئيس 
قيس سعيّد وصلت ببعض الصفحات املوالية لقوات »بركان الغضب الليبية« اإلخوانيّة 
والتابعة لحكومة الرّساج إىل اعتبار ترصيحات سعيّد »معادية للشعب الليبي« وبأنها 
الفرنيس ماكرون«. بل ذهبت أكرث من ذلك  صادرة »عن حكومة اإلمارات والرئيس 
»استدعاء  إىل  الرساج  فائز  الحكومة  ورئيس  الليبي  الرئايس  املجلس  رئيس  بدعوتها 
السفري التونيس يف ليبيا وإرسال رسالة احتجاج كام دعت إىل سحب السفري الليبي يف 

تونس واالكتفاء بالقنصليه لتقديم الخدمات للجالية الليبية بتونس«.

المّكي يتهم النهضة بالوقوف وراء التهجم على رئيس الجمهورية
والغضب من ترصيحات  واالنتقادات  النقد  البعض يف حدود  لدى  تتوقّف  مل  األمور 
الذي  اللقاء  هامش  فعىل  عليه،  املبارش  التهّجم  إىل  تطّورت  بل  الجمهورية  رئيس 
أجراه رئيس الجمهورية مساء الثالثاء 23 جوان 2020 ويف اليوم الثاين من زيارته مع 
تنديدا  التونسية  السفارة  ساحة  يف  تجمعوا  الذين  التونسية  الجالية  أفراد  من  عدد 
الكامور بتطاوين أظهر فيديو تداوله عديد املواقع  التي شهدها اعتصام  بالتطورات 
الجالية  أفراد  والتوتر طالب خاللها عدد من  الفوىض  االجتامعي حالة من  التواصل 
خاطب  الكامور  اتفاق  وتطبيق  املوقوفني  رساح  وإطالق  األمني  التصعيد  بوقف 
بعض الحارضين الرئيس بلهجة متشنجة واتهمه بعبارة »اطفالكم هم الذين أشعلوا 
تطاوين… ما تبيعش تطاوين« األمر الذين أثار غضب الرئيس الذي طالبه »بعدم رفع 
إصبعه يف وجهه« وهو األمر الذي أثار استهجان العديد من التونسيني، بل إن القيادي 
يف حركة الشعب هيكل امليك مل يرتدد يف اتهام حركة النهضة بالوقوف وراء التهجم 
عىل الرئيس والتطاول عليه وهو األمر الذي مل ينِفِه الشخص الذي ظهر يف الفيديو 
والذي اعرتف بانتامئه إىل حركة النهضة. وللتذكري فإن القيادي يف حركة النهضة نور 
الدين البحريي كان قد اتهم يف وقت سابق حركة الشعب بالوقوف وراء التصعيد الذي 

شهدته مدينة تطاوين.

زيارة سعيّد إلى فرنسا:

غاب الحديث عن امللفات املشرتكة التونسية الفرنسية وحضرت القضايا الخالفيّة الداخليّة
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مل تقف حركة النهضة املرة عند حدود املطالبة بتوسيع االئتالف الحاكم فحسب،بل 
التصعيدي من اجل فرض  الثانية مبارشة معتمدة عىل الشكل  مرت اىل الدرجة 
آخر  يف  الحركة  بدت  وقد  الحكومة.  يف  تونس«  »قلب  بترشيك  القايض  مطلبها 
بيان صادر مستاءة اىل ابعد حد من ترصيحات رئيس الحكومة الياس الفخفاخ 
ان  بل  النهضة  حكومة  ليست  الحكومة  ان  فيه  قال  والذي  بالحكومة  املتعلق 
هذه االخرية هي حزب من جملة االحزاب املشكلة لالئتالف.وبالتايل فانه متمسك 

برفض مقرتحها الداعي اىل توسيع االئتالف الحاكم وضم حزب قلب تونس.
وجاء يف بيان حركة النهضة ان املكتب التنفيذي للحركة قد عقد اجتامعه الدوري 
والوضعني  السياسية  املستجدات  »لتدارس  وخّصصه  الغنويش،  راشد  برئاسة 
عن  معربا  الّداخلية.  الحزبيّة  القضايا  من  وعدد  بالبالد،  واالقتصادي  االجتامعي 
استيائه من بعض ما ورد يف الحوار األخري لرئيس الحكومة من حديث عن مجلس 
نواب الشعب ورئيسه رئيس »الحزب األكرب املزيك للحكومة«. وأضاف البيان أن 
الحركة »إذ تتمسك بقناعتها التامة بحاجة البالد املاسة إىل توسيع الحزام السيايس 
ضمن  التنمية  مطالب  ومواجهة  الرضورية  باإلصالحات  القيام  أجل  من  للحكم 
توافق وطني واسع، فإنها تهيب بكّل القوى والفعاليات الوطنية دعم الحكومة 
وإعطاءها الفرصة لإلنجاز، ومواجهة تحديات اإلصالح بروح البذل والعطاء، التي 

عرّب عنها الشعب يف مواجهة الجائحة.
االقتصادية  التداعيات  ملواجهة  أوحد  الحوار سبيالً  انتهاج  إىل  »النهضة«  ودعت 
االجتامعية لوباء كورونا، وذلك بإرشاك األحزاب الربملانية واملنظامت الوطنية يف 
الوطنية،  الوحدة  وتحقيق  املوارد،  تعبئة  أجل  من  اقتصادي  إنعاش  وضع خطة 
والتضامن الوطني املطلوب. ومثل بيان حركة النهضة خطوة تصعيدية يف خطابها، 
بالحوار لحّل هذه األزمة، ما يعني عدم  إذ متت االشارة يف محتواه إىل متسكها 

استعدادها إلسقاطها مبدئياً، خصوصاً أنها تنوه مبا حققته يف حربها عىل كورونا.
وحتى اجتامع الياس الفخفاخ بكتلة حركة النهضة مل يُْفِض إىل التوافق يف خصوص 
مسألة التوسيع، عكس ما رّوج له.. إذ أفادت مصادرنا صلب رئاسة الحكومة ان 
ما قاله الفخفاخ يف آخر ظهور له هو نفسه املوقف الحايل ومل يتغري.. وبني ذات 
املصدر ان رئيس الحكومة التقى كتلة حركة النهضة وتحاور معها يف عدة مواضيع 
من بينها توسيع االئتالف الحاكم.وقد تم التأكيد عىل أنه ليس هناك أي داٍع يف 
الوقت الحايل إلدخال أية تحويرات، مبينا أنه بعد تقييم عمل الحكومة ويف حال 

اتضح أن هناك مواطن نقص فسيتم التوجه حينها إىل التغيري والتوسع.

نور الدين البحيري: الحركة متمسكة بتوسيع االئتالف
أن  أفادنا  البحريي،  الدين  نور  النهضة  حركة  كتلة  رئيس  مع  لنا  كان  اتصال  يف 
مقرتح حركة النهضة بتوسيع االئتالف الحاكم ليس له عالقة مبوقف الحركة من 
األمنية  باملخاطر  ووعي  للواقع  قراءة  مبني عىل  إنه  وقال  ذاك.  أو  الحزب  هذا 
واالقتصادية واالجتامعية التي تهدد البالد التي يقر بها كل أعضاء الحكومة. واكد 
ان هذا الوضع وهذا الظرف يفرض علينا مزيد التضامن ونزيد من الوحدة ليس 
بني األطراف املساهمة يف الحكم ويف املجالس املنتخبة فقط، بل بني كل التونسيني 
واعالم.  مدين  ومجتمع  وطنية  وشخصيات  كربى  ومنظامت  ونواب  احزاب  من 
فالبالد عىل حد تعبريه مقبلة عىل حرب أخرى تتمثل يف شبح االنهيار االقتصادي 

واملايل واألمني.
وحسب البحريي فإنه خالل اجتامعهم برئيس الحكومة يوم االثنني عرب لهم هذا 
لكن  التضامن..  إىل  والحاجة  املخاوف  وهذه  الوعي  هذا  مشاركتهم  عن  االخري 
وخوض  وتقويته  الحايل  االئتالف  تعزيز  هو  املطلوب  أن  يعترب  الحكومة  رئيس 
واذا  الكورونا  ملواجهة  مخصصة  كانت  الفائتة  الفرتة  كل  أن  باعتبار  التجربة 
التوسيع فسيتم يف وقته... وقال رئيس  تبني بعد مدة أن هناك حاجة إىل مزيد 
كتلة حركة النهضة أن ما تختلف فيه حركة النهضة مع رئيس الحكومة هو أن 
النجاح  رشوط  توفري  يف  نتأخر  أو  نرتدد  ال  أن  يجب  أنه  عىل  ينص  البالد  واقع 
غرار  عىل  باالنهيار  مهّددة  منظومات  هناك  أن  عىل  مشددا  الحرب.  هذه  يف 
الصحة والتعليم والنقل وضعها مايل خطري جدا، نسبة بطالة مرتفعة جدا. وهناك 
إصالحات يجب أن تتم وال يجب أن نظل مكتويف األيدي يف انتظار وقوع األسوإ. 
ومن يخوض الحرب عىل حد قوله يجب أن يجمع الجميع حوله. وقال إن النهضة 
مع سياسة اإلدماج ليس مع األحزاب فقط وإمنا مع املنظامت الوطنية الكربى عىل 
اإلبعاد  وسياسة  الفالحني..  واتحاد  والتجارة  الصناعة  واتحاد  الشغل  اتحاد  غرار 
واإلقصاء حسب البحريي لها آثار سلبية خطرية... وشّدد البحريي عىل أن الحركة 
البالد يف حاجة إىل وحدة  اقتناعها أن  متمّسكة بتوسيع االئتالف وكل يوم يزيد 

وطنية واسعة. مبيّنا أنهم يعّولون عىل وعي زمالئهم باملصلحة الوطنية ويعولون 
عىل وعيهم برضورة العمل الجامعي لتجاوز صعوبات املرحلة. فالشعوب تقود 
الحروب موحدة عىل قلب رجل واحد.. وسياسة اإلقصاء ال ميكن أن تحقق النجاح 
يف أية حرب.. ونفى البحريي ان تكون مساعي النهضة هدفها ابعاد حركة الشعب 
من الحكومة موّضحا أنهم مع تعزيز وتدعيم االئتالف املوجود وتوضيح الرؤية 

بينهم..
النهضة باالنسحاب من الحكومة يف حال تّم  ويف ما يتعلق مبسألة تلويح حركة 
التمسك برفض مقرتحها القايض بالتوسيع، أفادنا البحريي أن تلك مجرد مصادرة 
للمستقبل وقراءات من بعض املحلّلني مل ترصح بها الحركة.. وبني أنهم مل يصلوا 
فإن مؤسسات  املقرتح  التفاوض ولكنه يف حال رفض  اليأس من  اىل مرحلة  بعد 

الحركة وستجتمع وتقرر وسيكون وقتها لكل حادث حديث...

الحكم  في  األول  الحزب  يكون  أن  يستقيم  ال  النهضة:  حركة 
والثاني في المعارضة

لحركة  السيايس  املكتب  عضو  حسن،  بلقاسم  النائب  قال  املوضوع  هذا  حول 
النيابية  السيايس للحكومة عن طريق توسيع قاعدتها  الحزام  النهضة إن توسيع 
هو لصالح الحكومة وليس لصالح حركة النهضة، مؤكدا أن رفض رئيس الحكومة 
الفخفاخ عرّب لحركة  الفخفاخ ملقرتح الحركة لن يغري موقفها. وأضاف أن  إلياس 
النهضة عن اقتناعه بأن التوسيع أفضل لكنه يفّضل يف الوقت الحايل عدم اإلقدام 
الحالية للحكومة. وذكر بأن وثيقة  بالرتكيبة  العمل  عىل هذه الخطوة ومواصلة 
حركة  فيها  ضّمنت  اآلن  حد  إىل  عليها  اإلمضاء  يقع  مل  التي  الحكومي  التضامن 
النهضة نقطة تتعلق بنيّة توسيع االئتالف الحاكم، من أجل ضامن قاعدة برملانيّة 
مريحة للحكومة تسّهل مترير مشاريع القوانني. وهو ما ترفضه أحزاب االئتالف 
الحاكم االخرى ورئيس الحكومة، الذي أكد أنه ال مكان لقلب تونس يف حكومته. 
وقد تّم حذف هذه النقطة التى تدافع عنها حركة النهضة من نص الوثيقة التي 
عرضها الفخفاخ منذ ماي الفارط عىل رشكاء الحكم بهدف مزيد تدعيم التضامن 
فيام بينهم. وقال بلقاسم حسن أن غايتهم من املقرتح هو ان تكون كل القوى 
تكون  وأن  البالد،  يف  السيايس  النظام  يستهدف  من  أمام  واحدة  يدا  الربملانية 
األغلبية الربملانية والحكومية متجانسة… وأكد أن حركة النهضة ليست يف مناكفة 
مع حركة الشعب والتيار الدميقراطي ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وامنا 
املصلحة  تغليب  منه  الهدف  الحكومي،  االئتالف  توسيع  بأن  اقناعهم  اىل  ترمى 
الوطنية عىل املصلحة الحزبية.وأشار اىل أن النهضة مل تطلب خروج حركة الشعب 
ليحّل محلّها حزب قلب تونس بل تطلب إضافة وزراء إىل تركيبة هذه الحكومة 
وهو  الربملان  يف  الثاين  الحزب  حّق  من  أنه  معتربا  العاّمة،  للمصلحة  وتوسيعها 
قلب تونس أن يكون يف الحكم، مبينا انه ال يستقيم أن يكون الحزب األول يف 

االنتخابات يف الحكم والحزب الثاين يف املعارضة.

توسيع  إلى  تسعى  النهضة  الشعب(:  )حركة  المغزاوي  زهير 
الحكومة لخدمة مصالحها

ساّمها  ما  مغادرة  حزبه  رفض  املغزاوي  زهري  الشعب  لحركة  العام  األمني  جّدد 
الحاكم.  االئتالف  تركيبة  عىل  تغيري  أي  إدخال  عدم  مؤكدا  الرئيس«،  »حكومة 
لسحب  الربملان  إىل  الذهاب  أو  وزرائها  سحب  إما  خيارين  بني  النهضة  ووضع 
الثقة من حكومة الفخفاخ. وقال إنّه من غري املنطقي املطالبة بتوسيع االئتالف 
الحاكم دون تقييم أداء الحكومة ملّدة كافية، مضيفا بأّن الحكومة الحالية وفّقت 
يف جائحة كورونا التّي فاجأتها أيّام قليلة بعد تسلّمها الحكم وأخرجت منها البالد 
الحاكم  أّن استعامل كلمة توسيع االئتالف  بأقّل األرضار. وأشار املصدر ذاته إىل 
يرغب  األمر  إىل هذا  دعا  ومن  البالد،  يخدم مصلحة  ال  سياسية  لخدمة مصالح 
الكتلة  قبل  عليه حاّصة من  الّضغط  الحكومة ورفع  يف ضامن دميومته يف هذه 
الدميقراطية، وفق قوله. كام أكد أّن حركة الّنهضة تتعامل معهم كعّدو ايديولوجي 
يف حني أنّهم يعتربونها طرفا سياسيا فاعال يف البالد رغم أنّها مل تقدم أي انجازات 
بشكل  تعمل  الحكومة  أّن  عىل  شّدد  كام  سنوات.  طيلة  البالد  لفائدة  ملموسة 
حركة  ودعا  حكومية،  وليست  برملانية  هي  الخالفات  وهذه  ومتناغم  متناسق 
الّنهضة إىل تعديل أوتارها واختيار مكانها يف الحكم أو يف املعارضة. وقال املغزاوي 
إن »حركة الشعب ستواصل التعبري عن موقفها الرافض لوضع حركة النهضة قَدما 
قطر  أجندات  يف  النخراطها  التصدي  جانب  إىل  املعارضة،  يف  وقدما  السلطة  يف 

وتركيا الخارجية، وفق تعبريه.
الحكم  من  إزاحتها  الشعب  لحركة  »تغفر«  مل  النهضة  حركة  أن  املغزاوي  واكد 
وجعلها رشيكة فيه. معتربا الحكومة يف الطريق الصحيح وليس هنالك من داع 
القانونية  اآلليات  استعامل  عليه  الحكومة  إسقاط  يريد  من  إن  وقال  لتغيريها. 
الدستورية التي تكفل ذلك. وأضاف ان حكومة الفخفاخ ال تسقط بقرار رئيس 
حركة النهضة االنسحاب منها أو سحب تأييد نوابها للحكومة مضيفا أن »حكومة 

الرئيس تسقط يف حالة واحدة هي أن تسحب منها الثقة من قبل 109 نواب.

إلى تعويم وزن رئيس  الديمقراطي: عبث سياسي وسعي  التيار 
الحكومة

التيار  حزب  يف  القيادي  و  الشعب  نواب  مجلس  عضو  اكد  نفسه  السياق  يف 
من  مُتارسه  الذي  ضغطها  يف  النهضة  حركة  أن  العجبوين،  هشام  الدميقراطي 
باطل  به  أُريد  التوافق، بل هو حق  الحاكم ال تبحث عن  االئتالف  أجل توسيع 
باألحرى هدف شّق  أو  النهضة،  أن هدف حركة  العجبوين  وقال  تعبريه.  حسب 
الوطنية وغريها  الواسع واملصلحة  التوافق  البحث عن  أبدا  من شقوقها، مل يكن 
من الشعارات املعدة لالستهالك الداخيل والخارجي بقدر ما هو السعي إىل نقل 
األغلبيّة الربملانية املتشّكلة داخل مكتب املجلس من الثاليث، حركة النهضة، قلب 
تونس، ائتالف الكرامة، إىل داخل الحكومة وبالتايل تعويم وزن رئيس الحكومة 
واألحزاب املساندة له وتحديدا حركة الشعب والتيار الدميقراطي، وكذلك ضامن 
بقاء رئيس الحركة راشد الغنويش عىل رأس الربملان بعد الدعوات املتكّررة لسحب 
الثقة منه. وشدد العجبوين أن ما زاد عنه فهو مجرد تفاصيل. خاصة أنه ال داعَي 
أية حكومة  تتجرأ  التي تجرأت حسب قوله وفتحت ملفات مل  الحكومة  لتغيري 
سابقة عىل فتحها.واكد ان توسيع دائرة الحكم تكون نتيجة لتقييم عمل الحكومة 
بعد مائة يوم عمل وهذا مل يحصل. وبالتايل فإن ما ذهبت إليه حركة النهضة هو 

مجرد عبث سيايس يرفضه التيار الدميقراطي.
 

أهداف  وراءه  الحاكم  االئتالف  تونس(: توسيع  )تحيا  وليد جالد 
أخرى 

من جهته اعترب القيادي يف حزب تحيا تونس، وليد جالد، أّن  الدعوة إىل توسيع 
التي تحظى حاليًّا بدعم حزيب،  الحكومة  الحكومي تشويش عىل عمل  االئتالف 
الدعوة  أّن هذه  القوانني، وحتى املعارضة تصوت لها. معترباً  وهي بصدد مترير 
تعني تحويراً حكومياً، وتونس ليست يف حاجة إىل هذا األمر، خصوصاً بعد ميّض 
االئتالف  توسيع  أّن  جالد  وأضاف  الثقة.  الحكومة  منح  عىل  يوم  مائة  من  أقل 
عنوان يخفي أهدافاً أخرى،ومن شأنه التشويش عىل الحكومة، ال تعزيز دورها 
التفكري يف توسيعه،  الحكومي قبل  االئتالف  إىل دعم  له، داعياً  الرتويج  يتم  كام 
ألنه بحاجة اىل مزيد من التضامن  والحد من التجاذبات. وبني أن اإلشكال يكمن 
يف غياب التضامن وتقريب وجهات النظر وأخلقة الحياة السياسية، واالبتعاد عن 
التجاذبات السياسية«، مشرياً إىل أّن التجاذبات الحاصلة ال تليق مبكونات االئتالف 
الحاكم، وأن أزمة الثقة كبرية وعميقة، وتنعكس يف الترصيحات املتشنجة وغياب 

الدعم السيايس للحكومة، وهذا ُمختلف عن الدعم الربملاين.
يشار إىل أن حركة النهضة أعادت طرح موضوع توسيع تركيبة الحكومة الحاليّة 
بعد أن صّوت حزب حركة الشعب يف الربملان مع الالّئحة التي قّدمتها كتلة الحزب 

الدستوري الحر والتى تنص عىل رفض التدخل األجنبي يف ليبيا.
وكان رئيس الربملان، راشد الغنويش، رصح يف حواره االخري عىل قناة نسمة أن ما 
شهدته جلسة األربعاء 3 جوان 2020، تحت قبة الربملان، من أن أحزابا حاكمة 
تعارض بعضها بعضا، مل يكن مشهدا طبيعيا، وال ميكن أن يستمر طويال. فتصويت 
من  لذلك  طبيعيا،  أمرا  ليس  النهضة،  حركة  ضد  تونس  وتحيا  الشعب  حركتي 
تلتقي  طبيعي  وضع  إىل  للوصول  الحكم،  بنية  يف  تطورات  تحصل  أن  املنتظر 
فيه األغلبية الربملانية مع األغلبية الحكومية. وقال الغنويش ان الثقة اهتزّت بني 
وضع  إىل  والذهاب  التغيري  إىل  الدعوة  أطلقت  وقد  الحاكم،  االئتالف  مكّونات 
اللقاء بني أحزاب متشابهة، قامئة عىل برنامج ويدّعم بعضها  طبيعي يكون فيه 

بعضا.
وأمام متسك الفخفاخ وبقية أحزاب االئتالف، »الشعب« و»تحيا تونس« و»التيار 
لفرض  حلوال  متلك  تعد  مل  »النهضة«  فإن  التوسيع،  مقرتح  برفض  الدميقراطي«، 

مقرتحها، غري االنسحاب من الحكومة أو إسقاطها يف الربملان.
* حياة الغامني 

هل هو سعي إلى خدمة البالد ام بحث عن خدمة مصالحها السياسية؟

ملاذا تصر النهضة على توسيع االئتالف الحاكم وضم قلب تونس؟

اذا ماتناولنا موضوع التعامل األمني خالل هذه االحتجاجات من جانبيه 
الحقوقي والقانوين،فان جمعية الدفاع عن حقوق االنسان رصدت عدم 
احرتام القانون عدد 4 لسنة 1969 املتعلق بفض التجمهر يف فصوله 19 

و20و21 حسب ما أشار اليه الخبري.
التدرج يف مبدأ  استخدام  ،عىل  اآلنف ذكره  القانون  قوله »ينص  تابع  و 
توجب  فصوله  دستوريته«،موضحا،أن  عدم  رغم  االسلحة  استعامل 
اطالق  قبل  املتظاهرين  لتفريق  العصا  واستخدام  باملياه  الرش  استخدام 

قنابل الغاز املسيل للدموع.
الغاز  بقنابل  املبارش  لالستهداف  تعرضت  حاالت   3 الجمعية  وأحصت 
بالقنابل  املسيل للدموع عىل مستوى الصدر فيام بلغ مجموع املصابني 

املسيلة للدموعة32 حالة،طبقا ملا ذكره املسؤول بالجمعية.
اىل  العارشة  الساعة  من  للدموع  املسيل  للغاز  املكثف  االطالق  واستمر 
غاية الثانية مساءا بعد الظهر ،وفق ذات املتحدت،الذي أكد أن التعاطي 
االمني خلف حالة من الهلع واالحتقان لدى أهايل الجهة ما دفع بهم اىل 

الخروج للتظاهر.
وظهر يوم االثنني انترشت قوات الجيش الوطني لتأمني مقرات املنشآت 

العمومية يف مقابل انسحاب قوات األمن من وسط مدينة تطاوين.
أمام  حاشدة  احتجاجية  وقفة  الكامور  تنسيقية  نظمت  الثالثاء  ويوم 
باطالق رساح  فيها  املشاركون  طالب  بتطاوين حيث  االبتدائية  املحكمة 
بأنه  املصادر  الحداد،الذي تشري بعض  للتنسيقية طارق  الرسمي  الناطق 

رهن االيقاف .

تحقيق التنمية يتجاوز سقف اتفاق الكامور

عن  االفراج  والتنسيقية  للشغل  الجهوي  االتحاد  من  كل  يشرتط  وبينام 
الحداد من اجل املشاركة يف مجلس وزاري مرتقب عقده بوالية تطاوين 

فان التطلعات اىل التنمية تتجاوز تفعيل بنود اتفاق الكامور.

األخ  بتطاوين  للشغل  الجهوي  باالتحاد  التنفيذي  املكتب  عضو  واعترب 
عدنان اليحياوي،أن تخصيص خط متويل بقيمة 80 مليون دينار  سنويا  
لالستثامر  متويالت  رصد  من  ميكن  الكامور  اتفاق   بنود  احدى  مبوجب 

الخاص لفائدة العاطلني .
ويف وقت ترزح فيه الجهة،يف قامئة من بني أدىن مراتب التشغيل وطنيا 
فانها تتوفر عىل ثاين اكرب مخزون عاملي من الجبس ما ييرس تحويلها اىل 

قطب للصناعات االنشائية.
كام يقرتح النقايب،أن يوجه قسط من هذه االعتامدات اىل متويل املشاريع 
الفالحية واحداث األراض السقوية يف جهة تتوفر عىل أعىل مخزون وطني 

من املياه الجوفية.
الدين درزة،بالقول«تتوفر  الكامور،نور  الرأي عضو تنسيقية  ويدعم هذا 
والتشغيل  التنمية  تحقيق  رشوط  لكن  ملشاكلها  حلول  عىل  تطاوين 

يتطلبان توفر االرادة السياسية«.
الهادي الحريزي

التعامل االمني مع ملف اتفاق الكامور،

أطراف تدفع نحو الفوضى ومزيد تأزيم الوضع؟

تزداد  منظمة،  وحمالت  كبرية  هجمة  إىل  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يتعرض 
أصوات  تعالت  الحلول، وكلام  إيجاد  السياسية يف  الطبقة  ازداد فشل  كلاّم  رشاسة 

االحتجاج وبدأ ينفد صرب املفّقرين والعامل والطبقات املسحوقة.
هذه الطبقة، يف الحكم خاصة، تعرف جيدا أنها هي التي فشلت عىل مّر سنوات يف 
لْم  إيجاد الحلول ويف تنقية األجواء، وخصوصا يف الحفاظ عىل املعاين السامية للسِّ
االجتامعيّة، لكنها ال تقدر عىل املكاشفة واملصارحة، وال متلك جرأة أن تعرتف بأخطاء 
يزداد تدهورا  الذي  للواقع  برامجها، ومجانبتها  مقارباتها وببعد أطروحاتها وفشل 
كل يوم، وترص هذه الطبقة كل يوم عىل الهروب إىل األمام وعىل افتعال املعارك 
الوهمية مع االتحاد ومع قوى املجتمع املدين والحراك السلمي، وحتى مع املدّونني 
ُجبنها  عىل  للتعمية  وخصوصا  الذريع  فشلها  عىل  للتغطية  فقط  والفايسبوكيني، 

وعدم قدرتها عىل املواجهة.
العام الوطني والدويل يعلم جيدا أن ما يجري يف تطاوين منذ أسبوع هو  فالرأي 
نتاج لفشل الحكومات املتالحقة وعدم إيفائها بتعّهداتها التي قطعتها عىل نفسها 
وتنصلها من االتفاقات املربمة والتي كان االتحاد العام التونيس للشغل هو الضامن 
لها، وهو الذي توصل إليها بعد مفاوضات مضنية يف 2017 جّنبت الجهة والبالد دماء 
كانت ستسيل خاصة بعد فشل الخيار األمني الذي انتهجته ساعتها حكومة الشاهد، 
وما أدى إليه التدخل العنيف من ضحايا، وبعد عجز جهاز الدولة وكل السلطات 

عىل إيجاد الحلول.
وحني تشتد الحمالت عىل االتحاد فإن ذلك ال يعني إال شيئا واحدا، هو أن خيارات 
الرصح النقايب وثباته  إىل جانب املفّقرين واملهمشني واملسحوقني، قد أزعج القامئني 

عىل هذه الحمالت املسعورة ومسبقة الدفع يف غالب األحيان.
والتطرق إىل هذا املوضوع من جديد إمنا يتنزل يف إطار توضيح األسباب التي تدفع 

طبقة سياسية من املفرتض هي التي ترسم السياسات وهي التي تخططها، بالتهرّب 
من مسؤولياتها ومحاولة مغالطة الرأي العام بأكاذيب وافرتاءات ال أساس لها من 
الصحة، من أجل رضب مصداقية االتحاد ومحاولة حرشه يف زاوية املتقبل للسياسات 
والخانع لالمالءات، وهي الوضعية التي مل تستطع أّي حكومة منذ تأسيسه، أن تضعه 
فيها، ولن تقدر حكومة اليوم أو الغد عىل ذلك، ألن االتحاد ببساطة يستمد قّوته 
من قواعده املؤمنة بتوجهاته وخياراته، والتي تتقن جيدا فهم املتغريات االجتامعية 
واالقتصادية، وتعرف بالخصوص أن مخططاتها البعيدة املدى، والهادفة إىل االستيالء 
عىل السلطة وعىل الرثوة والتحكم يف املجتمع، ال ميكنها أن متّر ما دام االتحاد قويا، 
وذي مصداقية عالية عند منظوريه وعند عامة الشعب التونيس، وما دام موضع ثقة 

عند القوى السياسية املدنية الحقيقية، وحتى لدى املنظامت الدولية.
من  كبرية  نسبة  عىل  تحّوزت  التي  الطبقات  أكرب  من  الحالية  الحكم  طبقة  وتعّد 
املركّب  والجهل  الغباء  من  نسبة  أكرب  عىل  وبالخصوص  االتحاد،  عىل  الحاقدين 
واضعافه  االتحاد  مصداقية  رضب  ان  تعتقد  يجعلها  الذي  االيديولوجي،  والعمى 
وشيطنته وشن الحمالت عليه، ستحّد من دوره أو تجعله يقبل بالخطوط الحمراء 

التي ترسمها عىل هواها.
فالحزب األغلبي، الذي من املفرتض انه يقبل بقواعد اللعبة بوصفه الحزب الحاكم 
تقريبا، ويعرف جيدا أهمية وقيمة ودور االتحاد يف املسارات االجتامعية والسياسية 
واألكاذيب  التفاهات  تزعجها  ال  النقابية  القوة  أن  أيضا  ويعرف  واالقتصادية، 
»الّسفالة  ومجموعات  األزرق«  »ذبابه  جعل  عن  يتواىن  ال  ذلك  ومع  واالفرتاءات، 
الثورية« التابعة له، تشّن الهجامت التي ال تنقطع عىل منظمة حشاد، وتختلق كل 
ما تستطيع مخيّلتها الحاقدة من االكاذيب والرتهات من أجل اإلساءة اىل االتحاد، 
تعطيل  يف  املتسبب  هو  أنه  املحتّج  والشباب  املنتفضة  الجامهري  امام  وإخراجه 

تحاول  نفسه  الوقت  ويف  والفئات،  الجهات  عن  يدافع  مل  الذي  هو  أو  االتفاقات 
تسويق صورة يف الخارج قامئة عىل أن االتحاد هو الذي يشعل الحرائق االجتامعية 
وهو الذي يعطّل التّوافقات ويرضب اإلنتاج ويريد إغراق الدولة يف االفالس والديون 

وال هّم له إال املطالبة بالزيادات.
جبارة  جهود  من  االتحاد  يكابده  مبا  علمه  رغم  فإنه  النواب،  مجلس  رئيس  حتى 
عىل  للحفاظ  الجهد  قصارى  من  يبذله  وما  االجتامعيّة،  لم  السِّ عىل  للمحافظة 
مؤسسات االنتاج سواء يف القطاع العام او الخاص، وحاميتها من هجامت التفريط 
تستعمل  بأن  مرة  كل  يف  انصاره  من  لرشذمة  يسمح  انه  إال  والبيع،  والتفليس 
التونسيني  املنرب الترشيعي، مركز السيادة االول، الذي ضّحى من أجله اآلالف من 
اىل  لالساءة  املبارش  التلفزي  النقل  وتستغل  املنرب،  هذا  تستغل  بأن  والتونسيات، 
وهّز  مصداقيتها،  رضب  أجل  من  لها،  واألكاذيب  األباطيل  وتلفيق  حشاد  منظمة 
ادارة  يف  املتتايل  الفشل  من  التملص  أجل  ومن  الوطني،  العام  الرأي  أمام  صورتها 
ونتاج  مسؤولية  عليها  يُعلّق  شامعة  وإيجاد  املجلس،  شؤون  وحتى  البالد  شؤون 
املجال  إفساح  أجل  ومن  املعاش،  التونسيني  واقع  مع  تتامىش  ال  التي  خياراته 
تربطهم  لدول  تابعا  وجعله  الوطني  االقتصاد  رضب  اىل  تسعى  أخرى  ملخططات 
بها عالقات وحسابات وأجندات سياسية ايديولوجية ال عالقة لها بطموح التونيس 

وحلمه يف الحياة املستقرة اآلمنة.
والرتكيز عىل رضب مصداقية االتحاد، يعلو يف كل مرة تشهد فيها البالد احتجاجات 
شعبية وغضب عىل سياسات الفشل، يؤكد مرة أخرى أن الهدف ليس توجيه االتهام 
القوة  بالخصوص رضبه وتحجيم دوره والسيطرة عليه، بوصفه  إمنا  لالتحاد،  فقط 

الوحيدة التي بقيت قادرة عىل الدفاع عن املجتمع والدولة.
* طاهر عيل 

أحزاب الحكم تهرب من المواجهة وتيارات الفوضى تحرّض على االتحاد:

مصداقية املنظمة الشغيلة ضمان للسِّْلم األهليّة 

تصدرت أحداث التدخل األمني يف تطاوين اهتامم الرأي العام 
يف  يوجد  مل  و  سياقها  غري  يف  اقحمت  عنف  مشاهد  بسبب 

الوقائع ما كان يوحي بها..
 هذا تتبع للسري الزمني لألحداث ومالمح الحل الكفيل بتهدئة 

األوضاع و استعادة الحياة لنسقها املعهود:
يف  الخيام  ونصب  الكامور  اعتصام  تجدد   :2020 جوان  بداية 
نقاط االعتصام ليبلغ عددها بعد اكتامل انتشارهل يف مختلف 

املعتمديات 13 نثقطة اعتصام.
09 جوان 2020: مراسلة من األخ الكاتب العام لالتحاد الجهوي 
لقاء  عقد  طلب  فيها  العام  األمني  األخ  إىل  بتطاوين  للشغل 
بينه وبني رئيس الحكومة لتحديد موعد ملجلس وزاري خاص 
يتعهد  الحكومة  املعتصمني..رئيس  للنظر يف مطالب  بتطاوين 
بأن  يطالب  واالتحاد  لذلك   دقيق  موعد  تحديد  دون  بذلك 

يكون ذلك يف غضون أسبوع.
مقر  أمام  املعتصمون  ينظمه  غضب  يوم   :2020 جوان   11
االتحاد  بني  باجتامع  ينتهي  بتطاوين  للشغل  الجهوي  االتحاد 

بعقد  الترسيع  رضورة  عىل  واالتفاق  االعتصام  وتنسيقية 
املجلس الوزاري.

18 جوان 2020: انتهاء مهلة األسبوع دون انعقاد املجلس وال 
تحديد موعده .

الرسمي لالعتصام يف  الناطق  19جوان 2020: تصعيد بدخول 
إرضاب جوع لدفع الحكومة إىل اإليفاء بالتزاماتها.

، قوات األمن تداهم خيام  الواحدة  الساعة  21 جوان 2020: 
لفرتة  تعتقلهم  و  املعتصم  الشباب  عىل  تعتدي  و  املعتصمني 
قصرية  قبل أن تطلق رساحهم و تعتدي عليهم و تفك االعتصام 
بالقوة و تبقي الناطق الرسمي طارق الحداد وهن االحتفاظ 

بحجة صدور برقيات تفتيش يف شأنه.
21 جوان 2020: مع ساعات الصباح األوىل انطالق احتجاجات 
أهايل تطاوين عىل التعامل األمني و فك االعتصام بالقوة وسط 
تعزيزات أمنية رهيبة ، رسعان ما تحولت إىل اشتباكات عنيفة 
املسيل  للغاز  مسبوق  غري  إطالق  وسط  املدينة  أهايل  طالت 
وخلفت  واالثنني  األحد  يومي  تواصلت  املواجهات  للدموع. 

واإلذاعة  املستشفى  وطالت  واالختناق  االحتقان  من  حاالت 
األمن  انسحاب  بدأ  املساء  يف  الوالية.  ومقر  الرشطة  ومنطقة 
العامة  املؤسسات  لحامية  الوطني  الجيش  من  فرق  وحلول 
غمراسن  معتمديتي  إىل  املواجهات  انتشار  السيادة..  ومراكز 
والبرئ األحمر.. االتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يعلن اإلرضاب 
برساح  وللمطالبة  األمني  التعامل  احتجاجا عىل رشاسة  العام 
وقفة  وتنظيم  الوزاري.  املجلس  بعقد  واإلرساع  املوقوفني 

احتجاجية أمام منطقة األمن الوطني وعقد 
اجتامع مع الوايل.

قرار  ينفذون  النقابيون   :2020 جوان   22
مقابل  املوقوفني  رساح  وإطالق  اإلرضاب 
الرسمي  الناطق  الحداد  بطارق  االحتفاظ 

باسم االعتصام.
احتجاجية  وقفة   :2020 23جوان 
للمعتصمني أمام املحكمة للمطالبة بإطالق 
مناوشات  تواصل  الحداد.  طارق  رساح 

يوم  وزاري  مجلس  عقد  عن  اإلعالن  اإلداري.  بالحي  متفرقة 
26 جوان .

24 جوان 2020: هدوء حذر وإطالق رساح طارق الحداد..
نجاح  يف  املدينة  أهايل  يأمل   ، الوزاري  املجلس  انتظار  يف     
يوفر  جهوي  تنموي  مخطط  مالمح  ووضع  املرتقبة  الجلسة 
يلبي  تنموي  منوال  مقّومات  ويركز  للعاطلني  شغل  مواطن 

احتياجات الجهة وطموحات أهلها.

أحداث تطاوين أو الكامور2.. لحظة بلحظة..
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 شهدت االحتجاجات التي عاشت عىل وقعها والية تطاوين يف ما بات يعرف باعتصام 
اندلعت  الذي   1 الكامور  اعتصام  مع  باملقارنة  انطالقاتها  مكان  يف  تغريا   2 الكامور 
تحركاته األوىل من العامدات واألرياف لتبلغ وسط املدينة يف وقت مثلت فيه هذه 
املرحلة تتمة ملخاض عسري من املد والجز يف التعاطي مع امللف التنموي واالجتامعي 
بني قوى اجتامعية تؤمن برضور التنمية وأخرى سياسية تتمرتس ضمن حرب خفية 

لنيل مكاسب بالسلطة.
الكامور  اعتصام  يف  ممثال  تطاوين،  بوالية  االحتجاجي  الحراك  اندالع  أطوار  وتعود   
باقي  االحتجاجية يف  للحركة  الجهة توسعا  يوم 25 مارس 2017، حني شهدت  اىل   1
بالعدالة  املظاهرات،  هذه  خالل  املحتجون  وطالب  املدينة.  وسط  لتصل  املناطق 
االجتامعية، بعدما مل تنلهم الحظوظ املتكافئة من وعد الحكومات املتعاقبة، داعني، 
اىل توفري مواطن شغل ألبناء الجهة صلب الرشكات البرتولية الناشطة يف الجهة وإضفاء 
الجهوي  االتحاد  معها  تجاوب  مطالب  والقبول.  االنتداب  مناظرات  عىل  الشفافية 
للشغل بتطاوين، يوم 2 أفريل اذ عرب ببيان له عن مساندته للتحركات االحتجاجية 
مشريا اىل كون مطالب املحتّجني مرشوعة، وسط غياب ملواقف النواب املمثلني آنذاك 

يف مجلس النواب
. ورغم أن الحكومة بادرت يوم 4 أفريل بعقد جملة من املشاورات مع املحتجني إذ 
أوفدت وفدا وزاريا دون أن يفيض االجراء اىل نتيجة تذكر، ذلك أن وترية االحتجاجات 
بني  من  الحكومة،  ممثيل  من طرف  املتابعة  انعدام  األول.  شهرها  لتدخل  استمرت 
املحتجني  بني  تواصل  وجود  عدم  أسباب  أهم  أحد  مثل  واملحلية  الجهوية  السلط 
باالتحاد  دفع  ما  وهو  الحايل  يومنا  غاية  اىل  رتقه  يصعب  رشخا  وخلق  والحكومة، 
الحل  توفر  متكافئة  صيغة  إيجاد  أجل  من  التوسط  اىل  بتطاوين  للشغل  الجهوي 

التنموي وتجنب الجهة مسارات الفوىض
الجه تنفيذ ارضاب عام بعد اإلعالن عن جملة االجراءات  . ويوم 11أفريل، شهدت 
ومع  تطاوين.  مدينة  يف  املحتّجني  من  املئات  وتظاهر  كافية،  غري  اعتبارها  تّم  التي 
األشهر  أكرث  بني  من  أنه  يعترب  الذي  أفريل  مطلع  خالل  االحتجاجية  الحركة  توسع 
تصاعدا يف التحركات االجتامعية بالجهة، قرر املعتصمون يف خطوة تهدف اىل الضغط 
عىل الحكومة تنفيذ اعتصام يف منطقة الكامور التي تبعد 160 كلم عن مركز مدينة 
تطاوين. ومتثل الكامور نقطة العبور التي من خاللها الدخول اىل اىل الحقول البرتولية 
تلك  الصحراء. وقد وجد عدد كبري من عاّمل  البرتول عرب  بالنسبة اىل شاحنات نقل 

الرشكات أنفسهم غري قادرين عىل مغادرة املكان بسبب انسداد الطرقات. 
وبحلول يوم 27 أفريل زار رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد الجهة، لكنه اضطر 
اىل املغادرة تحت وطأة وطأة الغضب الشعبي يف املنطقة عىل خلفية عدم الرضا عن 
ال64 قرارا التي تّم إعالنها يف وقت سابق من اليوم ذاته. وتقرر بعد يومني فقط من 
الزيارة إقالة وايل تطاوين ، محسن بن عيل، وتعويضه مبحمد عيل الربهومي،  هذه 
القايض و وكيل الجمهورية املساعد سابقا لدى املحكمة االبتدائية بقفصة وكذلك تم 

إنهاء مهام معتمدْي رمادة وذهيبة خالل نفس اليوم.

الباجي قايد السبيس اىل الجيش  ويوم 10 ماي 2017 أمر رئيس الجمهورية الراحل 
وتعطيل  الطرقات  اغالق  دون  والحيلولة  البرتولية  املنشآت  بحامية  رسميا،  الوطني، 

اإلنتاج، معربا عن ادانته ملوجة االحتجاجات بتطاوين. 
غداة مرور 10 أيام من االعتصام اقتحم املحتجون محطّة الضّخ بالكامور املحميّة من 
قبل الجيش التي مل تتمكن من منعهم من إغالق املضّخة البرتولية، فيام اعتربت آنذاك 

الحكومة، أ، التعاطي األمني كفيل مبعالجة الوضع. 
خيام  حارصت  التي  األمنية  الوحدات  بني   2017 ماي   22 يوم  املواجهات،  اندلعت 
هذه  خالل  وفارق  املعتصمني  لتفريق  للحركة  املشّل  الغاز  استعملت  و  املعتصمني 
املواجهات الشاب أ نور السكرايف، 23 سنة، أحد املحتّجني يف الكامور فارق الحياة عىل 

الفور بعد دهسه من قبل سيّارة الحرس الوطني. 
يوم 8 جوان 2017 أعلن اتحاد الشغل دخوله الوساطة بني الحكومة و املعتصمني من 
أجل بلوغ اتفاق يوفر التنمية، ومتكن اثر رعايته للمفاوضات بني الطرفني من بلوغ 
اتّفاق بني الحكومة واملحتّجني يف الكامور خالل الليلة الفاصلة بني 15 و 16 جوان يف 
مقّر الوالية عىل أن يكون ضامنا لتطبيقه.  وينص هذا االتّفاق يف أهم نقاطه، خلق 
3000 موطن شغل يف رشكات البيئة بني سنتْي 2017 و 2019، و 1500 موطن شغل 
يف الرشكات البرتولية قبل موّف العام الجاري. ميزانية تقّدر ب 80 مليون دينار سيتّم 
تعبئتها لتنمية الجهة فضال عن تعّهد الحكومة بعدم مالحقة املحتّجني أمام القضاء. يف 
املقابل، يتعّهد املحتّجون برفع االعتصام، وعدم تعطيل الطرقات والسامح بإعادة فتح 

صاّمم املضّخة وعودة أنشطة الرشكات البرتولية اىل سالف عهدها
انجاز  بعد  الكامور  اتفاق  بنود  بتفعيل  املطالبة  تجددت   2018 أفريل  مطلع  خالل 
دفعات  وانتداب  والغراسة  والبستنة  للبيئة  إحداث رشكة  املطالب شملت  من  جزء 
من العاطلني عن العمل، لكن هذه االحتجاجات مل تشهد توسعا وانحرست مطالبها 
يف إطالق رساح الناطق الرسمي العتصام الكامور طارق الحداد آنذاك قبل أن يجري 

اإلفراج عنه الحقا.
تنظيم  اىل  العودة  الكامور  اعتصام  تنسيقية  قررت   ،2020 ديسمرب   19 بحلول 
االحتجاجات تنديدا بعدم تطبيق البنود العالقة من اتفاق الكامور من بينها تشغيل 
دفعة ب500 شخصا كان من املفرتض دخولهم العمل مطلع جانفي 2019 فضال عن 
تشغيل شباب الجهة يف الرشكات البرتولية وتفعيل صندوق التنمية. ووّجه اثر ذلك 
إىل  التوايل، رسالة  الرابع عىل  لألسبوع  تطاوين  التنسيقية مبقر والية  معتصمون من 
رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، طلبوا فيها النظر يف إمكانية برمجة لقاء رسمي معه. 
املستويني  األطراف عىل  بأّن عديد  ثقتهم يف شخصه وشعورهم  وأكدوا يف رسالتهم، 
الجهوي والوطني تريد اإللتفاف عىل مطالب الجهة الرشعية وإجهاض هذه الحركة 
وملتزمون  الوطنية  من  عال  مستوى  عىل  أنهم  عىل  أكدوا  كام  والسلمية،  النضالية 
أوساط  سعيّد  قيس  الجمهورية  رئيس  واستقبل   . الدولة  مؤسسات  عىل  بالحفاظ 
جانفي املنقيض بقرص قرطاج ممثلني عن معتصمي الكامور بتطاوين. وقد قدموا له 
بسطة عن مجمل الصعوبات التي يعيشونها بسبب عدم تطبيق االتفاق املربم معهم 

منذ سنة 2017 . وأكّد سعيد أن قضية اعتصام الكامور هي قضية شعب كامل ال جهة 
فقط، مشّددا عىل رضورة حل املشاكل املطروحة وفق مقاربة جديدة تتمثل يف بلورة 
جملة من املشاريع النابعة من إرادة املواطنني أنفسهم بعيدا عن أي توظيف، وعن 
الفكر السيايس القديم الذي يكرّس املركزية. كام التقوا وبرئيس مجلس النواب بأنه مل 
ثم عرب لهم نواب من كتل مختلفة عن تعهدات مبتابعة تطبيق ملف اتفاق الكامور.

األمني  اىل  رسالة  يوجه  بتطاوين  للشغل  الجهوي  االتحاد  9 جوان 2020 وجه  ويوم 
لالتحاد التونيس للشغل نور الدين الطبويب للتدخل لدى رئيس الحكومة لعقد مجلس 
وتشري  الكامور.  اتفاق  من  العالقة  البنود  تطبيق  يف  للبحث  بالوالية  خاص  وزاري 
معطيات، اىل أن بعض األطراف السياسية مل تستغ فكرة نجاح االتحاد يف دور الوساطة 
يف ملف الكامور، ما دفع بها إىل الضغط من أجل استخدام الحل األمني ونسف كل 
التدخل  ويغذي  الكامور.  اتفاق  تبقى من  ما  تطبيق  البحث يف  اىل  الهادفة  الجهود 
األمني أيام قليلة، من اعتزام الحكومة تنظيم مجلس وزاري خاص بتطاوين فرضية، 
ل  أمنية  قوة  مداهمة  أن  اذ  بخيار سيايس،  مدفوعا  األمني  التعاطي  قرار  يكون  أن 
القلق  يزيد  الحداد  طارق  للتنسيقية  الرسمي  للناطق  واحتجازها  للمعتصمني  خيام 
من إمكانية أن يشكل ملف الكامور ورقة ضغط لدى أطراف حكومية يف إطار تباين 
وجهات النظر بني قرصي قرطاج وباردو ميدانيا، استخدمت قوات األمن خالل يومي 
األحد واالثنني، إلخامد أصوات املحتجني أعرية القنابل املسيلة للدموع بكثافة يف وقت 
طالب فيه املتظاهرون بإطالق رساح الناطق الرسمي باسم اعتصام الكامور، وهو ذات 
الرشط الذي رفعه االتحاد الجهوي للشغل بتطاوين . وكان االتحاد الجهوي قد نفذ 
االحتجاجات  األمني مع ملف  بالتعاطي  للتنديد  الجاري  يوم 22 جوان  عاما  إرضابا 
االجتامعية ويدعو اىل إطالق رساح املعتصمني املوقوفني وعقد مجلس وزاري بالجهة 

وقد تم يوم االثنني إطالق االحد عرشة موقوفا وبقي الناطق الرسمي العتصام الكامور 
طارق الحداد قيد االعتقال ليفرج عنه يوم األربعاء 24 جوان 2020.

فإىل أين ستتّجه أزمة شباب تطاوين؟ وهل سيكون صيف 2020 ساخنا بانظر للوضع 
االجتامعي الذي تعيشه مناطق كثرية يف تونس؟

الهادي الحريزي

لالتحاد العام التونيس للشغل مواقف مبدئية يف الدفاع عن املهمشني واملظلومني 
عامال أو هيئات أو جهات وكان دوما يف طليعة الدفاع عن تطلعات أبناء شعبنا 
يف الجهات الداخلية املحرومة واملهمشة ويقود كل التحركات من أجل منوال 

تنموي متوازن وعادل.
هذه املنطلقات هي دفعت مبنظمتنا إىل االستجابة لنداءات التدخل مساندة 
كل  قبلها  كام  الثورة  بعد  تتصدر  جهة  يف  املعطل  تطاوين  شباب  لتحركات 
مؤرشات البطالة وتتذيل مؤرشات التنمية. هذه االستجابة تجسدت يف تحملنا 
املسؤولية وقيادة التفاوض من أجل التوصل إىل اتفاق ينهي األزمة االجتامعية 
استمرت  ماراطونية  مفاوضات  بعد  الكامور  اتفاق  يف  واإلمضاء  املستفحلة 
قرابة 16 ساعة توجت بهذا االتفاق الشهري وفتح »الفانة« املوجودة يف منطقة 

الكامور.
أمضينا االتفاق رغم إدراكنا بحكم تعاملنا مع حكومات ما بعد الثورة بقدرتها 
تحملنا مسؤوليتنا  لكننا  للتعهدات  والتنكر  والتسويف  املامطلة  العجيبة عىل 
وحرصنا عىل ان نكون يف مستوى ثقة أبناء تطاوين يف االتحاد العام التونيس 

للشغل.
نّص االتفاق عىل إحداث لجنة متابعة من ضمنها ممثلون عىل االتحاد العام 
ثم  الجلسات طيلة سنتْي 2017 و 2018  للشغل وعقدت عددا من  التونيس 
انقطعت االجتامعات يف حكومة الشاهد الثانية. إزاء ذلك تجددت االحتجاجات 
يف بداية سنة 2019 ويف نهايتها يف شكل اعتصامات ووقفات وإرضابات جوع 

أشهرها ما تّم يف مقر والية تطاوين يف شهري ديسمرب وجانفي املاضيني ونتج 
عنهام انتقال وفد من املعتصمني للقاء السيد رئيس الجمهورية ثم إىل مجلس 
املامطلة  لكن  الكتل..  ممثيل  من  وعدد  املجلس  رئاسة  مكتب  ولقاء  النواس 
تشكيل  يف  التأخر  بسبب  املخاطب  توفر  عدم  مع  خاصة  تواصال  والتسويف 
الحكومة فتجددت االعتصامات مرة أخرى مع بداية شهر مارس الفارط. ومرة 
يف  البالد  دخول  نتيجة  االعتصام  فرفعوا  مسؤوليتهم  املعتصمون  يثبت  أخرى 

حجر صّحي وانتشار الفريوس.
املتعاقبة ويف أجهزة  الحكومات  السنوات مل يجد يف  كل ما حدث طيلة هذه 
الحكم من كان قادرا عىل تفكيك الرسائل املوجهة من الشباب األعزل املدافع 
عن حقه الدستوري يف الشغل لذا فبمجرد رفع إجراءات الحجر عاد املعتصمون 
مرة  أسابيع..  ثالثة  من  أكرث  السلمي  احتجاجهم  واستمر  بحقهم  املطالبة  إىل 
أخرى تدخل االتحاد العام التونيس للشغل يف شخص األخ األمني العام والتقى 
برئيس الحكومة وأعلمه بطلبات املعتصمني وطالبه بالتحرك والعودة إىل طاولة 
الحوار وهو ما تعهد به وكنا ننتظر أن ينعقد مجلس وزاري يلتقي املعتصمني 

ويحل كل اإلشكاليات العالقة.
االجتامعي  للوضع  قريب  وبانفراج  الحل  بقرب  توحي  املؤرشات  كل  كانت 
وقررت  أمرها  حزمت  قد  الحكومة  بأن  الفاصلة  الليلة  يف  لنتفاجأ  املحتقن 
اعتقال  فتّم  البوليس  وقوة  بالقمع  والّسلمية  الرشعية  االحتجاجات  مواجهة 
الناطق الرسمي باسم اعتصام الكامور وفّض االعتصام بالقوة وإزالة كل أثر له 

يف نقاط االعتصام الثالث عرشة املوجودة يف كل الوالية..
إن الحل األمني الذي اختارته الحكومة أو باألصّح أطراف من الحكومة يتناقض 
متاما مع التعهد الذي قدمه السيد رئيس الحكومة لألخ األمني العام ومن خالله 
للمعتصمني وللشباب املنتفض يف الجهة ينبئ بأن تلك الجهات ال تريد لوساطة 
االتحاد أن تنجح وال يرضيها أن يواصل االتحاد أداء واجبه يف الدفاع عن القضايا 
االجتامعية العادلة وتريد للبالد ان تسري يف طريق محفوف باملخاطر و يفتح 
عىل املجهول.. هذه األطراف السياسية من داخل االئتالف الحاكم لعبت ورقة 
النقاط يف رصاعها مع  املزيد من  لتحقيق منافع حزبية وربح  األمني  التدخل 
شعبنا  ألبناء  يُراد  والذي  املتجانس  غري  االئتالف  هذا  داخل  »اإلخوة/األعداء« 
األبرياء أن يدفعوا مثنه بتلك الحدة وذلك املنسوب املرتفع من العنف الذي 
الحكومة  بّد لرئيس  عاشت عىل وقعه والية تطاوين طيلة يومني متتاليني. ال 
مناسنني  أشخاص  واختيار  األطراف  تلك  ملساءلة  الالزمة  بالشجاعة  يتحىل  أن 
التعامل معها يك ال تتكرر  لدراسة امللفات االجتامعية ووضع خطة ناجعة يف 
األحداث التي رأيناها يف الحوض املنجمي ويف املكنايس وأخريا يف تطاوين.. تلك 
املساءلة ال بّد أن تؤدي إىل املحاسبة وتحميل املسؤوليات لألطراف السياسية 
املصلحة  عىل  الحزبية  مصلحتها  تغلب  والتي  تهدأ  أن  لألوضاع  تريد  ال  التي 

الوطنية العليا. 
*عدنان اليحياوي

من املسؤول عن الحل األمني؟

احتجاجات الكامور 2 

وبعض  االجتماعية  القوى  للصراع بني  ورقة من فصل جديد  تفتح 
شّن أعوان الصحة العمومية يوم 18 جوان الجاري إرضابا عاما بكامل تراب الجمهورية  الجهات السياسية ذات األفق التمثيلي يف السلطة

للمطالبة بالخصوص بتطبيق االتفاقيات حول القانون األسايس وسحب الفصل 2 من 
الوظيفة العمومية عىل كافة العاملني بالقطاع.

الجهوية  واإلدارات  واالستشفائية  الصحية  باملؤسسات  العاملني  االرضاب  وشمل 
واملركزية الراجعة بالنظر إىل وزارة الصحة مع تأمني الخدمات الصحية االستعجالية، 

لتصل نسبة االرضاب اىل 100 باملائة.
وأرشفت الجامعة العامة للصحة عىل تجمع حاشد أمام مقر الوزارة بالعاصمة تخلّلته 
الحكومة  بتجاهل  تنديد  شعارات  املحتجون  رفع  اين  الجامعة،  العضاء  مداخالت 
الجبارة  للمجهودات  بالجحود  ومبواجهتها  الرتويكا  اىل حكومة  تعود  مزمنة  مبطالب 
التي بذلها ويبذلها الجيش االبيض يف مواجهة وباء كوفيد 19 ما أدى إىل إصابة 147 

عون صحة بالعدوى.

جحود وتنكر للتضحيات
ويف ترصيح خّص به جريدة الشعب قال االخ عثامن الجلويل الكاتب العام للجامعة 
العامة للصحة إن البالد يف وقت االزمات ومنها أزمة كورونا مل تجد إال مهنيي الصحة 
العمومية الذين يحملون رسالة نبيلة لن يتخلوا عنها، والذين ووجهوا بالجحود من 

قبل الحكومة التي مل تعرتف لهم حتى بجهودهم التي قدموها يف مواجهة الوباء.
وبنّي ان الحكومة ليست لها عالقة بتطلعات وهموم ومشاغل اعوان الصحة العمومية 
مدفوعني  أنفسهم  ليجدوا  املتكررة  والخيانات  الظهر  وراء  بالطعنة  يواجهون  الذين 

لإلحساس بكونهم غرباء عن وطنهم مع حكام ال يشبهون 
لتحسني  وتوقه  ومشاكله  مبعاناته  يحسون  وال  شعبهم 

وضعه املعييش.

خصوصية القطاع
هذا القطاع كانت له خصوصية ظهرت عىل أرض الواقع 
أعامال  الصحة  أعوان  قدم  عندما  الثورة،  انطالق  منذ 
نبيلة خالل األحداث، وتؤكد األخت سامية لطيف عضوة 
الجامعة العامة أن اآلالف من زمالئه أرّصوا عىل العمل يف 
وقت حرض الجوالن واالهتامم بجرحى الثورة عىل امتداد 

تراب الجمهورية والقيام بواجبهم عىل أكمل وجه يف ظروف صعبة جدا، نفس اليشء 
يف  املهنيني  وكل  الصحة  اعوان  امتثل  إذ   ،19 كوفيد  جائحة  خالل  محدثتنا  تضيف 
القطاع لواجب املهنة دون خوف من االصابة بالعدوى ومن املشاكل النفسية واشتغلوا 
وسط امكانيات منعدمة وظروف مهنية رديئة ونقص فادح يف االعوان وواقع مادي 

واجتامعي ال يوصف.

تجاهل الحوار
لتنفيذ  املوعد املحدد  التنبيه باالرضاب تم إصدارها 12 يوما قبل  الغريب أن برقية 
مع مطالب  التعاطي  النظر يف  لتقريب وجهات  واسعا  كان  املجال  أن  أي  االرضاب، 

القطاع التي تعود اىل عهد حكومة الرتويكا وتم تجاهلها.
يف هذا الصدد كشف االخ عبد الفتاح العياري عضو الجامعة العامة لـ»الشعب« أن 
ال وزير الشؤون االجتامعية وال االدارة العامة لتفقدية الشغل وفّض النزاعات املهنية 
تدخلت ، وهو ما جعل الجامعة تضطر إلقرار االرضاب وامليض قدما فيه بسبب تجاهل 

الحوار االجتامعي الجاد دفاعا عن املطالب املزمنة.
وحول مطلب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية، وّضح االخ عثامن الجلويل أن 
ذلك يعني إدراج جميع االسالك باالسامء يف القانون العام عدد 112 الفتا إىل ان االصل 
ان  العمومية، مربزا  الوظيفة  به من تحت سقف  للخروج  االسايس  القانون  فيه هو 

الحكومة متجاهلة متاما معاناة االعوان يف كل اقسام القطاع واسالكه.
ودعا االخ الجلويل الحكومة اىل الكّف عن تسجيل نقاط استثامر سياسية عىل كاهل 
من هم قدموا بحق الجحود والركوب عىل تضحياتهم، مؤكدا ان ارضاب الصحة هو 
يصّب يف املصلحة املبارشة للشعب التونيس وحقه يف التمتع بخدمة صحية محرتمة، 
ويعرفون  العمومية  املستشفيات  يف  للتداوي  يذهبون  من  هم  الصحة  اعوان  ألن 
او االحزاب  الحكومة  القرار يف  مشاكلها وهناتها ونقائصها ومشاكلها وليس اصحاب 

الحاكمة، لذلك عليهم بالكّف ايضا عن النفاق السيايس والكذب.

التي  مطالبنا  هذه 
نناضل من أجلها

االدارية  الهيئة  ان  ومعلوم 
بتطبيق  تطالب  القطاعية 
القانون  حول  الحاصلة  االتفاقيات 
الفصل  وسحب  الخاص  االسايس 
بالقطاع  العاملني  كافة  عىل   2
املشرتكة  لالسالك  االمكانية  وفتح 
القطاعية  باالسالك  لاللتحاق 

الخاصة بالصحة.
كام طالبت الهيئة االدارية بتطبيق 
فتح  حول  الحاصلة  االتفاقات 
العالجية  لالطارات  العلمية  االفاق 
واالدارية  والتقنية  والتمريضية 
املهني  املسار  وربط  للصحة 
التسوية  جانب  اىل  بالعلمي، 
الجدد  للمنتدبني  بالرتسيم  النهائية 
وبعث  والوقتيني  املتعاقدين 
العالجية  للشؤون  العامة  االدارة 

والتمريضية واقرار منحة االقسام الثقيلة.
منحة  إقرار  وجوب  عىل  ايضا  يشددون  الصحة  أعوان 
بعض  وبني  بينهم  الفوارق  وإنهاء  واالوبئة  الجوائح 
القطاعات يف االجور، اىل جانب تشبثهم بإعادة توظيف 
االعوان وفق شهائدهم العلمية وتطبيق كافة االتفاقيات 
االجتامعي  العمل  وتوحيد  بالرتقية  واملتعلقة  املمضاة 
والتصنيف اآليل للمصابني بالكورونا كحادث شغل وتحيني 

االمر عدد 85-1178 املتعلق باملهنة الشاقة واملرهقة.

إفالس حكومة الفخفاخ
الحوار  وادبيات  ملبادئ  الفخفاخ ورضبها  حكومة  إفالس  ليؤكد  جاء  الصحة  إرضاب 

االجتامعي، كام عكس المباالتها لتضحيات مالئكة الرحمة الذين يعانون األمّرين من 
خارطة صحية  ومن  متخلفة  تحتية  وبنية  مهرتئة  ملنظومة صحية  املرتاكمة  املشاكل 
بالية  ووضع معييش رديء وهو ما رضب يف الصميم حق الشعب التونيس يف خدمة 

صحية انسانية.
وينهي االخ عبد الفتاح العياري تدخله بالقول »لن نعود اال يتحقيق مطالبنا املرشوعة 
انتصارا منا لحقوق منظورينا ولحق الشعب التونيس يف صحة سليمة ومرفق عمومي 

متطور«.
تراب  كامل  يف  مفتوحة  اعتصامات  يف  العمومية  الصحة  أعوان  دخل  االرضاب  بعد 
هياكلهم  حول  التفافهم  مدى  عكست  ونشيطة  واسعة  مشاركة  لقيت  الجمهورية 
النقابية كام عكست مدى مرشوعية مطالبهم يف ملحمة نضالية مشّعة ضد جحود 

حكومة الفخفاخ.
* ريبورتاج صربي الزغيدي صور محمد كريم السعدي

االرضاب  مبدأ  مؤخرا  املنعقدة  والتخطيط  للاملية  اإلدارية  الهيئة  أقرّت 
يف الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وسيتم تحديد مدته وتاريخه بالتنسيق 
بني الهياكل النقابية. ويأيت القرار بسبب التعاطي السلبي لسلطة االرشاف 
مع مختلف امللفات املهنية واالجتامعية املطروحة ومامطلتها يف حسمها.

وعرّب أعوان الوكالة عن رفضهم للمنشور عدد 16 املؤرخ يف 14 ماي 2020 
إنفاذ  يف  وتلكؤها  االرشاف  سلطة  مامطلة  من  استيائهم  عن  عربوا  كام 

االتفاقات السابقة املمضاة مع الهياكل النقابية.
وطالبوا بنظام أسايس خاص ألعوان قطاع التبغ وتصنيف مؤسساته ضمن 
اصحاب  وتنظري  بالصحة  واملخلة  الخطرة  للمهن  املنتمية  املؤسسات 
الشهائد العلمية عىل غرار زمالئهم الذين وقع انتدابهم يف املناظرة سنة 

2013 وتصحيح التوازنات املالية.
للتبغ  الوطنية  الوكالة  ضمن  املصادرة  الرشكات  بإدماج  يطالبون  كام 

املوارد  وتعزيز  وتطويره  املحيل  التبغ  زراعة  عىل  والتشجيع  والوقيد 
البرشية عرب االنتدابات الخارجية وتفعيل محرض االتفاق برتسيم العملة 
يف  الرتفيع  رضورة  عىل  وشددوا  و2020،   2019 دفعتني  عىل  العرضيني 
منحة غربة الدخان وتسوية وضعية االعوان املتعاقدين وإلغاء املساهمة 

التضامنية ب1 باملئة.
*صربي الزغيدي

إضراب أعوان الصحة العموميّة:

حكومة الفخفاخ تُجازي الجيش األبيض بالجحود

· اعتصام مفتوح وملحمة 
نضالية عكست مدى 

التفاف أعوان الصحة حول 
هياكلهم النقابية ومدى 

مشروعية مطالبهم

إقرار مبدإ اإلضراب في الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد:

ال تنازل عن النظام األساسي الخاص وعن تصنيف املؤسسة ضمن املهن الخطرة وامُلخّلة بالصحة

يوم  املجتمعني  للنقل  القطاعية  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  نحن 
15 جوان 2020 مبقر االتحاد العام التونيس للشغل بإرشاف 
األخ صالح الدين الساملي األمني العام املساعد املسؤول عن 
العام  الوضع  تدارسنا  وبعد  العمومية،  واملنشآت  الدواوين 
بالقطاع وما ميثّله من أهمية كربى يف أداء دوره االجتامعي 

والوطني واالقتصادي، فإنّنا نعرّب عن:
ـ فخرنا واعتزازنا باالنتامء إىل منظمتنا العتيدة االتحاد العام 

التونيس للشغل.
ـ رفضنا الحملة املمنهجة التي تتعرّض لها املنظمة من ِقبَل 

بعض األطراف السياسية املعادية للطرف النقايب.
ـ رفضنا القطعي للتفويت يف القطاع العام كام نطالب بفتح 
وهياكل  املعنية  والوزارات  الحكومة  رئاسة  بني  حوار جّدي 
للمحافظة  واإلنقاذ  لإلصالح  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 

عىل دميومة املؤسسة عموميتها.
الفساد إن وجدت داخل قطاع  ـ نتمّسك بفتح كل ملفات 

النقل دون انتقائية أو متييز.
ـ التمّسك بإعادة هيكلة مؤسسات النقل تجسيام التفاق 22 
أكتوبر 2018 والقايض بتناول ودراسة كل مؤسسة عىل حدة.

ـ ترشيك ممثلني عن االتحاد وجوبا يف مجالس اإلدارات.
مختلف  لدى  املتخلدة  املستحقات  جميع  استخالص  ـ 

الوزارات وهياكل الدولة لفائدة رشكات النقل.
ـ اإلرساع يف تحيني وتنقيح القوانني األساسية يف قطاع النقل.

ـ تسوية وضعية املتعاقدين يف قطاع النقل حسب القوانني 
الجاري بها العمل.

ـ تطبيق جميع محارض الجلسات املمضاة.

النقل الجّوي:
ـ تفعيل اتفاق 3 فيفري 2011 الخاص بالخطوط التونسية.

ـ تفعيل اتفاق 2018 القايض بالرشاكة قطاع عام.
ـ دعم الدولة للناقلة الوطنية.

ـ عدم املساس مبكتسبات العاّمل.
ـ استخالص ديون ومستحقات الرشكات الخدماتية واملطارات 

الخاصة بديوان الطريان املدين واملطارات.
ـ االلتزام بكل التعّهدات واالتفاقيات املمضاة من ِقبل رشكة 
أعوان  وتجاه   ATUوTDF غرار  عىل  وفروعها   »TAU«
عىل  املوضوعني  واملطارات  املدين  الطريان  ديوان  وإطارات 

الذّمة إىل جانب متسكنا بتطبيق اتفاقية املؤسسة.

النقل الربّي:
فيه  والرتفيع  آجاله  يف  الدعم  برصف  املالية  وزارة  التزام  ـ 

لتغطية التكلفة.
ـ تجديد األسطول ودعمه.

حسب  املطرودين  بعض  إدماج  إعادة  إمكانية  يف  النظر  ـ 
طبيعة ملفاتهم.

ـ إصدار امللحق التعدييل الخاص بنقل البضائع عرب الطرقات.
ـ تطبيق محرض 2 ماي 2019 لنقل البضائع واملحروقات.

النقل البحري:
لرشكة  املسافرين  بنقل  خاصة  بعبارتني  األسطول  تعزيز  ـ 

النقل البحري بقرقنة.
ـ تنقيح مجلة الشغل بالنقل البحري مع ما يتامىش واالتفاقية 

.»MLC« الدولية
ـ صنع باخرة بالرشكة الجديدة بقرقنة حسب قرار املجلس 

الوزاري بتاريخ 18 ماي 2016.
هذا ويف صورة متادي سلطة اإلرشاف يف عدم جّديتها يف فتح 
حوار بناء ومسؤول إلنقاذ املؤسسات العمومية، فإّن الهيئة 
بحرا  )برّا،  النقل  لقطاع  عاّميل  تجّمع  تنظيم  تقّرر  اإلدارية 
وجّوا( يوم 28 جويلية 2020. وتوكل للجامعة وبالتنسيق مع 
املكتب التنفيذي الوطني تحديد األشكال النضالية وتوقيتها 

مبا يف ذلك اإلرضاب.

الئحة أعوان النقل
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* طارق السعيدي       

حذرت الهيئة اإلدارية القطاعية للمعادن واإللكرتونيك املجتمعة يوم 19 جوان 
عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  البوغديري  محمد عيل  األخ  برئاسة   2020
قسم القطاع الخاص، من تدهور الوضع االجتامعي للتونسيني نتيجة السياسات 
الفاشلة للحكومات املتعاقبة وعجز الحكومة الحالية عىل إيجاد الحلول الكفيلة 

إلنقاذ البالد. 

تأثيرات سلبية 
نبهت الهيئة اإلدارية إىل التأثريات السلبية لجائحة كورونا عىل قطاع املعادن 
أدى  الطلبيات  يف  كبريا  تراجعا  فروعه  مختلف  شهدت  ان  بعد  واإللكرتونيك 
الفنية  وما نتج عن ذلك من  للبطالة  اللجوء  الشغل وإىل  إىل فقدان مواطن 
القطاعية،  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  فيه. وحمل  التحكم  يصعب  اجتامعي  وضع 
الحكومة مسؤولية يف ما يحدث نظرا إىل غياب دور الدولة يف حامية أبنائها من 
الفقر املحدق وفق ما جاء يف نص البيان الصادر عن الهيئة اإلدارية. وطالب 
أعضاء الهيئة اإلدارية املؤسسات بالتزامها بتعهداتها تجاه عاملها بضامن مواطن 
املقابل  يف  مثنوا  كام  بالذمة.  املتخلدة  واملستحقات  األجور  وخالص  الشغل 
الحاصلة يف عدد من املؤسسات والتي ساهمت يف حامية مواطن  االتفاقيات 
السليم كإطار  الحوار االجتامعي  الشغل والحفاظ عليه، وهو ما يؤكد أهمية 
لحل اإلشكاليات وإيجاد الحلول واملخارج. وأصدرت الهيئة االدرية بيان مساندة 
عربت من خالله عن تضامنها ومساندتها املطلقة والالمرشوطة لنضاالت جهة 
النقابيني  اإلخوة  حق  عن  دفاعا  والنقابيني  العامل  يخوضها  التي  صفاقس 
النقايب،  العمل  لرضب  توظيفها  وقع  كيدية  تهم  بسبب  السجن  يف  القابعني 
ودعت اىل احرتام استقاللية القضاء واالبتعاد عن إشكال الضغط عليه بهدف 
تحويل وجهة القضية. وأكد اإلخوة أعضاء الهيئة اإلدارية ان هذه التهم الكيدية 
والزج بالنقابيني يف السجن ميثل جزءا من حملة كربى تستهدف االتحاد العام 

التونيس للشغل قصد ثنيه عن لعب دوره الوطني كقوة توازن وقوة اقرتاح.

حماية العمال
واقع  عىل  سلبا  أثرت  الكورونا  جائحة  ان  البوغديري  عيل  محمد  األخ  قال 
ما  وهو  صعب  القطاع  يف  واالجتامعي  االقتصادي  الوضع  أن  وفرس  العامل. 
األوضاع  استغالل  يتم  ال  الجهد حتى  وبذل  العمل  مزيد  النقابيني  يحتّم عىل 
لتحميل األجراء تبعات األزمة، وحتى ال يتم تحميلهم انعكاسات واقع ال دخل 
لهم فيه.  وبنّي األخ األمني العام املساعد ان االتحاد العام التونيس للشغل مع 
الحوار ومع الحفاظ عىل املؤسسات ومع دميومة املؤسسة، غري انه معني قبل 
كل يشء بحامية حقوق ومكتسبات العامل. ودعا إىل رضورة رسم اسرتاتيجية 
األخ  وقال  الشغل.  مواطن  وحامية  العامل  حامية  اجل  من  متكاملة  نقابية 
البوغديري انه عىل قناعة تامة بأن األجور يف تونس زهيدة وضعيفة جدا وان 
املؤسسات األجنبية وخاصة الرشكات العابرة للقارات قد راكمت األرباح نتيجة 

واألجور  التونيس  األجور  بني  الفوارق 
وكفاءة  إنتاجية  ان  ورشح  أوروبا.  يف 
العامل التونيس تضاهي وتفوق العامل 
األورويب، غري ان هذا األخري يحصل عىل 
أجر يساوي عرشات أضعاف األجر الذي 
ان  وبنّي  التونيس.  العامل  عليه  يحصل 
للقارات  العابرة  الرشكات  مصلحة  من 
انتهاء  بع  تونس  يف  االستثامر  مواصلة 

أزمة الكورونا.

االستقرار السياسي
انه  املساعد  العام  األمني  األخ  رشح 

متفائل بشان الوضع االقتصادي واالجتامعي يف تونس رغم كل الصعوبات. وقال 
املالية  الكفاءة وقرب املسافة إىل أوروبا ومختلف االمتيازات  العاملة  اليد  ان 
والجبائية فضال عن جامل البالد تجعل تونس وجهة ممتازة لالستثامر األجنبي 
االستقرار  ممكن رشط  الحل  وان  للتحسن  قابل  االقتصادي  الوضع  ان  وفرس 
من  تونس  يف  العمل  عن  العاطلني  عدد  ان  البوغديري  األخ  السيايس. ورشح 
الشبان ميثلون خزانا من اليد العاملة الكفؤة وميثلون عامال مشجعا عىل قدوم 
الحالة.  هذه  يف  جدا  مهم  واألمني  السيايس  االستقرار  ان  مربزا  االستثامرات، 
االستثامر  يعيق  املتشنج  السيايس  الوضع  ان  املساعد  العام  األمني  األخ  وقال 
ويعوق النمو االقتصادي. ورشح ان الحلول ممكنة ومتوفرة رشط توفر اإلرادة 

السياسية. 
نحو  الدفع  يف  االتحاد  دور  أهمية  عن  املساعد  العام  األمني  األخ  وتحدث 
االستقرار ورشح ان االتحاد والنقابيني ال يخجلون وال ينكرون دورهم السيايس 

الوطني ولكنهم مييزون بني الدور الوطني والتوظيف الحزيب املرفوض.

أزمة حقيقية
قدم األخ الطاهر الربباري الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن واإللكرتونيك، 
تقييام مفصال لواقع القطاع مشريا اىل وجود عدة صعوبات يف مختلف الفروع 
وفعلية  حقيقية  أزمة  وجود  مربزا  ومعقد  القطاع صعب  يف  الوضع  ان  وقال 
ستكون لها انعكاساتها السلبية عىل الوضع االجتامعي. وقال ان العدد الجميل 
بلغ  قد  اإلدارية،  الهيئة  اجتامع  حدود  إىل  فقدانها،  تم  التي  الشغل  ملواطن 
خالل  الرقم  هذا  يرتفع  بان  توقعات  مع  العامل  عدد  من  باملائة   25 حوايل 
املعادن  قطاع  يف  الفروع  من  عدد  ان  الربباري  األخ  وفرس  القادمة.  الثالثية 
تتعامل  التي  اإلقليمية  األسواق  انحسار  نتيجة  متواصلة  من صعوبات  تشكو 
املعدين.  والبناء  التعدين  املترضرة هي  القطاعات  ابرز  أن  بالدنا. وفرس  معها 
وقد أدى االضطراب السيايس الذي شهدته بلدان الجوار إىل نقص يف الطلب 
املرتبطة  األزمة  زادت  وقد  النشاط،  مستوى  عىل  انعكس  ما  وهو  الخارجي 

بجائحة الكورونا يف الطني بلة لتعكر واقع املؤسسات التي تعاين بطبيعتها.

الدويل وكان  بالوضع  مرتبط  القطاعات  آخر من  ان عددا  الربباري  األخ  وقال 
مستقرا إىل ان ظهرت جائحة الكورونا. وقال ان الوضع يف هذه القطاعات مقلق 
االتحاد  مثل  الدولية  املنظامت  تصدرها  التي  األرقام  مع  خاصة  كبري  حد  إىل 
التي تعاين منها قطاعات مثل  الصعوبات  الدويل للصناعات والتي تبني حجم 
صناعة  قطاع  ان  الربباري  األخ  وتحدث  الطائرات.  وصناعة  السيارات  صناعة 
اىل  مشريا  البلدان  بني  التنقل  وحركة  السياحة  نسق  بعودة  مرتبط  الطائرات 
إمكانية ان يبدأ يف التعايف التدريجي يف منتصف سنة 2020. وقال ان القطاع 
يف تونس قد تأثر باألزمة الكربى التي شهدها العامل. ورشح يف هذا الصدد ان 
قطاع صناعة مكونات الطائرات يف تونس يرتكز عىل رشكتني عابرتني للقارات 
إحدى  يف  تقنية  أخطاء  نتيجة  من صعوبات  تشكو  الرشكات  إحدى  ان  وقال 
النامذج وهو ما أدى إىل تكبدها خسائر كربى حتى قبل بروز الجائحة. وذكر ان 
الرشكة األخرى تأثرت كثريا بسبب الكورونا وهو ما سينعكس سلبا عىل الوضع 

االقتصادي واالجتامعي يف تونس. 

جهد مضاعف
دعا الطاهر الربباري النقابيني يف القطاع  إىل مزيد بذل الجهد من أجل مسايرة 
الوضع االجتامعي والنقايب العقد ورشح ان النقابيني يتحركون يف وضع صعب 
ال  هذا  إن  وقال  دويل.  طابع  وذات  خارجية  األزمة  عوامل  اغلب  أن  خاصة 
يحجب الدور الكبري الذي يجب عىل النقابيني وعىل الجامعة العامة ان تقوم به 
يف ظل هذه األزمة من اجل إيجاد الحلول واملخارج التي ال تكون عىل حساب 
اإلشكاليات  تنامي  مسؤولية  التونسية  الحكومة  الربباري  األخ  وحمل  األجراء. 
االجتامعية يف القطاع مشريا إىل غياب أي اسرتاتيجية وطنية إلنقاذ القطاع مربزا 
القطاع يف املستقبل  انعكاسات وخيمة عىل  له  الحكومي ستكون  التقصري  أن 
الحكومة مل تضع خطة لحامية العامل معتربا أن منحة 200 دينار التي تقدمها 
الحكومة ال متثل حال وال تعرب عن وجود تصور لواقع القطاع. ودعا إىل رضورة 
العمل رسيعا عىل فتح حوار وطني حول القطاع من اجل تدارك نتائج األزمة 

التي ميّر بها. 

الهيئة اإلدارية للمعادن واإللكترونيك:

صعوبات عميقة وجهد نقابي مضاعف وعلى الحكومة وضع 
اسرتاتيجية لحماية القطاع

املرأة  املسؤول عن قسم  املساعد  العام  األمني  أمىض 
تنبيه  برقية  يف  الشفي  سمري  االخ  العامل  والشباب 
ديوان  وموظفي  عامل  دخول  تضمنت  باالرضاب 
جويلية   7 يوم  كامل  العمل  عن  ارضاب  يف  الحبوب 
2020 باإلدارة املركزية وكافة فروع الديوان الجهوية 
واملحلية وذلك احتجاجا عىل سياسة املامطلة املنتهجة 
من ِقبَِل وزارة االرشاف واإلدارة العامة لديوان الحبوب 
الجلسات  مبحارض  املضّمنة  االتفاقات  تنفيذ  وعدم 

املربمة مع الجامعة العامة للفالحة.
باملصادقة  باالرساع  الديوان  وموظفو  عامل  ويطالب 
ومتكينهم   2014 منذ  املنقح  األسايس  النظام  علی 
من منحة تطوير اإلنتاجية لسنة 2018 وزي الشغل 

وضعية  بتسوية  واالرساع   2019 ـ   2018 لسنوات 
املتعاقدين طبقا لالتفاق املُمىض بني االدارة والجامعة 

العامة للفالحة بتاريخ 21 جانفي 2020.
محرض  تفعيل  رضورة  عىل  الديوان  أعوان  ويشّدد 
ديسمرب 2014 بخصوص هبة  يوم 19  املربم  الجلسة 
يف  الرتقية  تطبيق  وعىل  الفطر  وعيد  االضحى  عيد 
للفصول  االعوان بصفاقس طبقا  إىل  بالنسبة  الصنف 

59 ـ 60 ـ 61 ـ 62 من النظام األسايس للديوان.
الداخلية  املناظرات  بفتح  باالرساع  يطالبون  كام 
والنظر  االستثنائية  والرتقية   2019 ـ   2018 لسنوات 
واملتقاعدين من حيث  املبارشين  الشيالة  يف وضعية 
الرحامن  عبد  الوكيل  وإرجاع  الصحية  التغطية 

اىل  رشط   أو  قيد  دون  عمله  سالف  إىل  الغذيفي 
 2005 ـ   2004 سنة  املرسحني  االعوان  متكني  جانب 
التنفيل عند بلوغهم سن 60 سنة طبقا للقانون  من 

الصادر يف الغرض ومحرض االتفاق.
من ناحية أخرى، يؤكد موظفو الديوان وجوب صيانة 
وخاصة  الجهات  بكامل  التحتية  والبنية  الخزانات 
وبنزرت  صفاقس  وضعية  مثل  املزرية  الوضعيات 
ومتكني األعوان املحالني عىل التقاعد من جراية اإلحالة 
برتب  املتعلق  الحكومي  األمر  وتفعيل  التقاعد  عىل 
السلك التقني فضال عن رضورة مراجعة شبكة األجور 

لكافة اعوان وعملة الديوان.
* صربي الزغيدي

مشاكل مزمنة في ديوان الحبوب:

األعوان غاضبون وإضراب منتظر يوم 7 جويلية املقبل

االخ سمري الشفي

العمومية  للمحاسبة  العامة  االدارة  اعوان  كافة  الخميس  اليوم  يدخل 
يف  الخارجية  مصالحهام  وجميع  لألداءات  العامة  واالدارة  واالستخالص 
ارضاب عام قطاعي احتجاجا عىل عدم احرتام وتنفيذ االتفاقات املربمة بني 

سلطة االرشاف والجامعة العامة للتخطيط واملالية.
وكانت الهيئة اإلدارية القطاعية األخرية التي ترأسها االخ منعم عمري عضو 
املركزية النقابية طالبت بالخصوص باحرتام الحق النقايب واالصدار الفوري 
للنظام االسايس الخاص بأعوان الهيئة العامة للجباية واملحاسبة العمومية 
واالستخالص اىل جانب االصدار الفوري لنتائج املناظرات الداخلية للرتقية 

بامللفات ملختلف الرتب الرتب لسنتي 2018 و2019 .
الكاتب  القمودي  عبد  االخ  عرب  »الشعب«  جريدة  به  خص  ترصيح  ويف 
العام للجامعة العامة للاملية والتخطيط عن أسفه ملا بلغت اليه االوضاع 
يف القطاع من توتر، محّمال املسؤولية لوزارة االرشاف التي مل تتعاط ايجابيا 

مع املطالب املزمنة.
وأكد انه سيتم تقييم ارضاب اليوم والنظر يف اتخاذ كافة الخطوات النضالية 

التصعيدية املتاحة يف حال ارصت سلطة االرشاف عىل تعنتها وتصلبها.

مشاكل مزمنة
اشغالها عدد من  تدارست خالل  قد  االخرية  القطاعية  االدارية  الهيئة  وكانت 
امللفات املهنية واالجتامعية املرتاكمة التي تجاهلتها سلطة االرشاف، اذ يطالب 

اعوان واطارات القطاع بتمتيع اعوان الجباية واالستخالص بحقهم يف الخطط 
الوظيفية وخاصة املصالح الخارجية وعدول الخزينة واملحاسبني العموميني وفتح 
تفاوض جّدي حول منظومة التكوين باملدرسة الوطنية للاملية وتعميمه عىل 

الجهات والرتفيع يف منحة التوجه لعدول الخزينة ورصفها ملستحقيها شهريا.

ويدعو اعوان قطاع املحاسبة واالستخالص الوزارة اىل عقد جلسة عمل مع 
االمر  تنقيح  مع  تدخله  مجال  للنظر يف  املالية  وزارة  اعوان  مساكن  ديوان 
املنظم له، مشددين عىل وجوب تفعيل الفصل 3 من املطة الثانية من منحة 
االجراءات والتبليغ من النظام االسايس لعدول الخزينة وتنقيح االمر املتعلق 
مبنحة املراقبة واالستخالص وتحديد سقف رصفها عالوة عىل االصالح الفوري 
ملنحة املراقبة واالستخالص بالزيادة يف مستحقات االعوان من منحة املراقبة 

والتحفيز يف اجل ال يتجاوز 15 جوان 2020.
منحة  والعملة من  االعوان  باسناد مستحقات  ايضا  يطالبون  القطاع  اعوان 
الساعات السنوية لسنتي 2018 و2019 وتطبيق مبدأ الفصل بني امر الرصف 
واملحاسب يف خطة محاسب باملراكز الدبلوماسية بالخارج مع وضع معايري 
ومقاييس موضوعية فيها وإقرار مبدأ خمس سنوات بالخطة وترشيك الطرف 

االجتامعي يف كافة مراحلها.
املالية  بالقباضات  الشغورات  سد  رضورة  أكدت  القطاعية  االدارية  الهيئة 
بعض  وتنقيح  ومراجعة  العمل  ظروف  وتحسني  االداءات  مراقبة  ومكاتب 
املحاسبني  ذمة  بتعمري  يتعلق  فيام  العمومية  املحاسبة  مجلة  يف  الفصول 
العموميني وتطبيق جميع االتفاقات املمضاة مع الطرف النقايب وتلك الخاصة 
بسحب النظام االسايس للمركز الوطني لالعالمية بوزارة املالية عىل اعوان شبكة 

تونس للتجارة اىل جانب املطالبة بالغاء املساهمة التضامنية 1 باملائة.
صربي الزغيدي

احتجاجا على عدم احترام وتنفيذ االتفاقات الممضاة:

اليوم إضراب عام يف االدارة العامة للمحاسبة العمومية واإلستخالص واإلدارة العامة لالداءات

االخ منعم عمرية لدى ترأسه أشغال الهيئة االدارية القطاعية

 للجامعة العامة للاملية والتخطيط رفقة االخ عبد القمودي الكاتب العام للجامعة

كان لألخ منعم عمرية األمني العام املساعد املسؤول عن قسم الوظيفة العمومية يف 
املدة االخرية ماراطون من جلسات العمل واملفاوضات مع وزير التجارة حول االرضاب 
املزمع تنفيذه بالوزارة ومع وزيري الشؤون الدينية والشؤون االجتامعية ووزير الدفاع 
مختلف  لتدارس  الفالحة  قطاع  ملهنديس  جهات  لقاء  عن  إرشافه  عن  فضال  الوطني 

مشاغلهم.

مهندسو وزارة الفالحة
اختتمت أشغال لقاء الجهات ملهنديس قطاع الفالحة املنعقد يوم السبت 20 جوان 
2020 بقاعة أحمد التلييل مبقر االتحاد برئاسة األخ منعم عمرية االمني العام املساعد 
العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الزين  عامر  واألخ  العمومية  الوظيفة  عن  املسؤول 
مشاغل  حول  أعامله  متحورت  والذي  الجامعة  عضو  العلوي  يونس  واألخ  للفالحة 

ومطالب سلك املهندسني والقطاع بصفة عامة والتحركات املربمجة للفرتة القادمة.

جلسة مثمرة في وزارة الدفاع
انعقدت يوم الجمعة 19 جوان 2020 جلسة عمل بوزارة الدفاع الوطني بني وفد من 
االتحاد العام التونيس للشغل ترأسه األخ منعم عمرية االمني العام املساعد املسؤول 
عن الوظيفة العمومية واالخوة أعضاء الجامعة العامة ألعوان وزارة الدفاع الوطني 
)املدنيني( من جهة والسيد عامد الحزقي وزير الدفاع الوطني مصحوبا بالسيد رئيس 
منها،  النقاط  عديد  للنظر يف  وذلك  ثانية،  من جهة  مساعديه  من  والبعض  الديوان 
تفعيل منحة أعباء الدفاع ومجانية النقل وتعاونية األعوان املدنيني وعدد من املسائل 

األخرى.
وأكد الطرفان خالل هذه الجلسة املثمرة الدور املهّم الذي يقوم به االعوان املدنيون، 
االرهاب  ومقاومة  الوطن  عن  الدفاع  يف  الوطني  لجيشنا  الوطني  بالدور  اشادا  كام 

مثمنني دوره يف مجابهة كل الكوارث ومنها وباء الكوفيد 19 املستجد.
كام أكد الطرفان أهمية الحوار الجاد واملسؤول يف حلحلة كل املسائل املتعلقة مبطالب 

األعوان املدنيني.

جلسة بوزارة الشؤون االجتماعية
التامت يوم الثالثاء 16 جوان 2020 جلسة تفاوض يف وزارة الشؤون االجتامعية بني 
وفد من االتحاد العام التونيس للشغل ترأسه االخ منعم عمرية األمني العام املساعد 
للجامعة  العام  الكاتب  الطويل  االخ جامل  ورافقه  العمومية  الوظيفة  عن  املسؤول 
والسيد محمد  الشغل من جهة  نقابة متفقدي  االجتامعية ومكتب  للشؤون  العامة 

االجتامعية  الشؤون  الكشووزير  الحبيب 
أخرى،  ببعض مساعديه من جهة  مصحوبا 
متفقدي  سلك  مطالب  يف  للنظر  ُخّصصت 

الشغل.

وزارة  في  اإلضراب  تأجيل 
التجارة

مبقر   2020 جوان   19 يوم  صباح  إنعقدت 
وزارة التجارة جلسة تفاوضية بني وفد من 
األخ  ترأسه  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
املسؤول  املساعد  العام  األمني  منعم عمرية 
الله  عبد  واالخ  العمومية  الوظيفة  عن 
العامة  للجامعة  العام  الكاتب  القمودي 
الدخاييل  عزالدين  واالخ  واملالية  للتخطيط 
العامة من  للجامعة  العام املساعد  الكاتب 
جهة والسيد محمد مسيليني وزير التجارة 

من جهة أخرى.
وقد  تقّرر خالل هذا اللقاء تأجيل اإلرضاب املقرر ليوم 30 جوان 2020 بوزارة التجارة 
إىل يوم 30 جويلية املقبل، وذلك ملزيد تدارس املسائل العالقة والواردة بربقية االرضاب 
الخاص  األسايس  النظام  تنقيح  مبلفات  واملتعلقة   2020 جوان   15 بتاريخ  الصادرة 
منحة  وتعميم  للوزارة  الهيكيل  التنظيم  ومراجعة  االقتصادية  املراقبة  أعوان  بسلك 
املراقبة االقتصادية فضال عن إعادة توظيف وتصنيف العملة وإدراج استخالص خطايا 

املخالفات االقتصادية يف حساب التنزيل الخاص بوزارة التجارة. 

لقاء إيجابي بوزارة الشؤون الدينية
انعقدت صباح يوم الخميس 11 جوان 2020 مبقّر وزارة الشؤون الدينية جلسة عمل 
بني وفد من االتحاد العام التونيس للشغل ترأسه األخ منعم عمرية األمني العام املساعد 
الدينية  للشؤون  العامة  الجامعة  أعضاء  واإلخوة  العمومية  الوظيفة  عن  املسؤول 
يتقدمهم األخ الكاتب العام عبد السالم العطوي من جهة والسيد أحمد عظوم وزير 
الّشؤون الّدينية وثلّة من إطارات الوزارة من جهة من ثانية ُخصصت للنظر يف مطالب 

أعوان وإطارات القطاع.
وأشار السيد الوزير يف بداية الجلسة إىل العالقة املتميّزة بني الوزارة والطرف النقايب 

القامئة عىل الثقة املتبادلة والتفّهم لحقيقة اإلشكاليات والصعوبات املعروضة والتقدم 
املسّجل يف تنفيذ عديد الجوانب السابق االتفاق حولها والسعي إىل مواصلة الجهد 
املشرتك املبذول ملا فيه خري القطاع وإعالء الّشأن الّديني، مسّجال يف اآلخر عىل الّدور 
اإلدارة  وموظّفي  وواعظات  وّعاظ  من  الوزارة  منظوري  كافّة  به  قام  الّذي  الكبري 
وإطارات مسجدية قبل وأثناء وبعد الحجر الصّحي الشامل وما تحّقق من تأمني األمن 

الروحي للمواطنني واملحافظة عىل إقامة الشعائر.
من جهته، مثّن االخ منعم عمرية أداء منظوري الوزارة يف املرحلة الفارطة واضطالعهم 
يحّقق حسن  مبا  املنوال  نفس  عىل  املحافظة  إىل  داعيا  الوجوه  أكمل  عىل  مبهامهم 
الّدينية  باملعامل   19 كوفيد  بفريوس  اإلصابة  من  للتوقّي  الصحة  دليل رشوط  تطبيق 
الّدولة يف حامية املجتمع من  ومبا يساهم مساهمة فعالة إىل جانب بقية مكّونات 

كّل اآلفات.
وقد تداول الطرفان يف جملة املطالب التي تقّدمت بها الجامعة العامة وسبل إنفاذ 
املطالب العالقة، كام تّم االتفاق حول رضورة الترسيع يف تحقيقها ضامنا ملصداقية 
التفاوض وتعزيزا للعالقة املتميزة بني االتحاد العام التونيس للشغل والوزارة ومن أجل 

مناخ اجتامعي سليم.
* متابعة صربي الزغيدي

بإشراف االخ منعم عميرة:

كل التفاصيل عن املفاوضات يف التجارة والدفاع والشؤون الدينية واالجتماعية

صورة للقاء بوزير التجارة 

ونظرا   2020 10 جوان  بتاريخ  املنعقدة  القطاعية  اإلدارية  الهيئة  لقرار  تنفيذا 
إىل عدم التزام سلطة االرشاف بتعهداتها وخاصة بنرش األمر املتعلق بالنظام األسايس 
الخاص بأعوان الجباية واملحاسبة العمومية واالستخالص وكذلك بقية النقاط الواردة 

بالالئحة املهنية للهيئة اإلدارية رغم تحلينا املرونة الالزمة.
ندعو كافة أعوان سلك الجباية واالستخالص لتنفيذ اإلرضاب يوم 25 جوان 2020 
يف كنف الوحدة واالنضباط وحتى يكون إرضابنا محطة نضالية داعمة ملطالبنا ندعو 

كافة األعوان إىل تنفيذه حسب الرتاتيب التالية:
التاسعة  الساعة  عىل  واملحلية  الجهوية  االتحادات  مبقرات  بتجمعات  القيام  ـ 
والنصف صباحا بإرشاف الهياكل النقابية املعنية ملزيد توضيح مطالبنا وتأكيد متسكنا 

بها وابراز عدم جدية سلطة االرشاف يف معالجتها والنظر يف آفاق تحركاتنا.
ـ تقييم نسب نجاح االرضاب ومراسلة الجامعة يف اإلبان.

عىل  بالقصبة  املالية  وزارة  مقّر  امام  تجمع  الكربى  تونس  جهة  إىل  بالنسبة  ـ 

الساعة التاسعة والنصف صباحا.
التشويش عىل  الزمالء تجاه كل االستفزازات ومحاوالت  هذا ونؤكد عىل يقظة 
املحلية  النقابية  الهياكل  وباقي  الجامعة  دائم مع  والبقاء عىل صلة وتواصل  تحركنا 
والجهوية ملعالجة كل املستجدات يف إبّانها مع تأكيدنا عىل عدم تلّقي أي اعالم متعلق 

بإرضابنا من غري هياكل االتحاد العام التونيس للشغل.

بيان ترتيبي إلنجاز إضراب جامعة التخطيط واملاليّة
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صادق مجلس نواب الشعب يوم األربعاء 17 جوان 2020 عىل 
قانون االقتصاد االجتامعي والتضامني بـ 131 صوتا، واعرتاض 

29 نائبا فيام احتفظ نائب وحيد بصوته.
ويف ما ييل النص الكامل للصيغة النهائية للقانون:

›‹مرشوع قانون
يتعلق باالقتصاد االجتامعي والتضامني

الباب األول: أحكام عامة
الفصل األول:

االجتامعي  لالقتصاد  املرجعي  اإلطار  القانون  هذا  يضبط 
تنظيمه  وسبل  وأهدافه  مفهومه  يحدد  كام  والتضامني، 
والهياكل واآلليات الكفيلة بإرسائه ومتابعته وتقييمه وتطويره 

ودعمه.
الفصل 2:

يقصد بالعبارات التالية عىل معنى هذا القانون ما ييل:
-1 االقتصاد االجتامعي والتضامني: هو منوال اقتصادي يتكون 
االجتامعية  الغايات  ذات  االقتصادية  األنشطة  مجموع  من 
املتعلقة بإنتاج السلع والخدمات وتحويلها وتوزيعها وتبادلها 
االقتصاد  مؤسسات  تؤمنها  التي  واستهالكها  وتسويقها 
املشرتكة ألعضائها  للحاجيات  استجابة  والتضامني،  االجتامعي 
هدفها  يكون  وال  واالجتامعية  االقتصادية  العامة  واملصلحة 

األسايس تقاسم األرباح.
ويهدف االقتصاد االجتامعي والتضامني إىل:

وقيم  االقتصادية  الجدوى  متطلبات  بني  التوازن  تحقيق   -
التطوع والتضامن االجتامعي.

- تحقيق العدالة االجتامعية والتوزيع العادل للرثوة،
- هيكلة االقتصاد غري املنظم،

- تحقيق الرفاه االقتصادي واالجتامعي وتحسني جودة الحياة.
-2 األنشطة االقتصادية ذات الغايات االجتامعية: األنشطة التي 
يكون هدفها األسايس توفري ظروف عيش الئقة بغاية اإلدماج 

املستدامة  للتنمية  تحقيقا  والرتايب  االجتامعي  واالستقرار 
والعمل الالئق.

معنوية  ذات  كل  وتضامني:  اجتامعي  اقتصاد  مؤسسة   -  3
هذا  ملقتضيات  احرتامها  رشيطة  الخاص  للقانون  خاضعة 
اجتامعي  اقتصاد  »مؤسسة  عالمة  عىل  وحصولها  القانون 

وتضامني« املنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون وهي:
للخدمات  التعاونية  الرشكات  ذلك  يف  مبا  التعاضديات   -
الفالحية الخاضعة للقانون عدد 94 لسنة 2005 املؤرخ يف 18 

أكتوبر 2005.
- مجامع التنمية يف قطاعي الفالحة والصيد البحري.

- الجمعيات التعاونية.
- جمعيات التمويل الصغري الخاضعة ملقتضيات هذا القانون،

التزامها  رشيطة  التعاونية  الصبغة  ذات  التأمني  رشكات   -
مبقتضيات هذا القانون،

- الجمعيات الخاضعة للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 املؤرخ يف 
24 سبتمرب 2011 والتي متارس نشاطا اقتصاديا بغاية اجتامعية.
املسؤولية  ذات  الواحد  الشخص  رشكة  باستثناء  الرشكات،   -

املحدودة،
هذا  مبقتضيات  التزامها  رشيطة  االقتصادية  املصالح  تجمع   -

القانون،
الخاص ميكن أن يُحدثها  للقانون  - كل ذات معنوية خاضعة 

املرشع وتحرتم مقتضيات هذا القانون.
الفصل 3:

عالمة  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  مؤسسات  إىل  تسند 
أجل  يف  وذلك  والتضامني«  االجتامعي  االقتصاد  »مؤسسة 
األجل  هذا  وبانقضاء  املطلب  إيداع  تاريخ  من  شهر  أقصاه 
يعترب املطلب مقبوال. وتضبط إجراءات ورشوط إسناد العالمة 
وسحبها مبقتىض أمر حكومي يصدر يف أجل أقصاه شهرين من 

تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
الفصل 4:

أنظمتها  يف  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  مؤسسات  تلتزم 
األساسية وأنشطتها باملبادئ املتالزمة التالية:

1 - أولوية اإلنسان والغاية االجتامعية عىل رأس املال واحرتام 
قواعد التنمية املستدامة.

املنظمة  العمل  بها  الجاري  التشاريع  حسب  عضوية   -  2
للذوات املعنوية املنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 2 

من هذا القانون وانسحاب مفتوح وطوعي دون متييز.
الرشيدة  3 - تسيري دميقراطي وشفاف طبقا لقواعد الحوكمة 

وباالعتامد عىل قاعدة صوت واحد لكل عضو.
االقتصاد  متبادلة بني مؤسسات  تعاون طوعي ومساعدة   -  4

االجتامعي والتضامني.
5 - ربحية محدودة طبقا للقواعد التالية:

احتياطات  شكل  يف  الفواضل  من   %  15 نسبة  تخصيص   -
وجوبية إىل أن تبلغ نسبة 50 % من رأس مال املؤسسة املعنية،

لألنشطة  أقىص  كحد  الفواضل  من   %  5 نسبة  تخصيص   -
االجتامعية والثقافية والبيئية،

- توزيع املتبقي من الفواضل يف حدود نسبة ال تتجاوز 25 % 
بقرار من الجلسة العامة،

وتطويرها  أنشطتها  تنمية  يف  ذلك  عىل  زاد  ما  يوظف   -
االقتصاد  إطار  يف  جديدة  مؤسسات  بعث  يف  املساهمة  أو 

االجتامعي والتضامني.
ويُستثنى من تطبيق هذا املبدإ الجمعيات الخاضعة للمرسوم 

عدد 88 لسنة 2011 املؤرخ يف 24 سبتمرب 2011.
كام ال ميكن بالنسبة إىل الجمعيات املصنفة كمؤسسة اقتصاد 
السنويّة  واملنح  التأجري  معدل  يتعّدى  أن  وتضامني  اجتامعي 

لألجراء الثالثة األعىل رتبة، مثاين مرات األجر األدىن القطاعي.
6 - ملكية جامعية غري قابلة للتقسيم.

واألحزاب  العمومية  السلط  تجاه  التسيري  يف  استقاللية   -  7
السياسية باستثناء الجمعيات التعاونية.

الفصل 5:
تخضع الذوات املعنوية املوجودة يف تاريخ صدور هذا القانون 

والخاضعة ألحكامه إىل التشاريع الخاصة الجاري بها العمل.
االقتصاد  ملؤسسات  النموذجية  األساسية  األنظمة  وتتخذ 
املكلف  الوزير  من  قرار  مبقتىض  والتضامني  االجتامعي 
باالقتصاد االجتامعي والتضامني يف أجل أقصاه ستة أشهر من 

تاريخ دخول هذا القانون حيّز النفاذ.
الباب الثاين: َحوْكمة االقتصاد االجتامعي والتضامني

الفصل 6:
بينها  فيام  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  مؤسسات  تكون 
هياكل متثيلية تجمعها عىل املستوى املحيل والجهوي والوطني 
األنظمة  وضبط  قدراتها  وتطوير  املشرتكة  أنشطتها  لتنسيق 

األساسية النموذجية للهياكل التمثيلية املذكورة.
الفصل7:

يحدث لدى رئاسة الحكومة مجلس أعىل يطلق عليه تسمية 
إليه  تعهد  والتضامني«  االجتامعي  لالقتصاد  األعىل  »املجلس 
إدارة الحوار التشاريك والتشاور بني كافة األطراف املتدخلة يف 

مجال االقتصاد االجتامعي والتضامني.
ويتوىل يف هذا اإلطار خاصة، القيام باملهام التالية:

االقتصاد  تطوير  إىل  الرامية  الكربى  التوجهات  اقرتاح   -
االجتامعي والتضامني.

والنصوص  واألوامر  القوانني  مشاريع  يف  وجوبا  الرأي  إبداء   -
وتقديم  والتضامني  االجتامعي  باالقتصاد  املتعلقة  التطبيقية 

االقرتاحات بهدف تطويرها.
االجتامعي  لالقتصاد  األعىل  للمجلس  القارة  الكتابة  وتسند 
والتضامني إىل الوزارة املكلفة باالقتصاد االجتامعي والتضامني.

تضّم تركيبة املجلس وجوبا ممثلني عن الهياكل العمومية.

* منية الكواش     
قانون  مرشوع  مناقشة  يف   2020 جوان   16 الثالثاء  تونس  يف  النواب  مجلس  رشع 
يتعلّق باالقتصاد االجتامعي والتضامني لسّن أول إطار ترشيعي لهذا النمط االقتصادي 
نتيجة  أخرى  تلو  تتفاقم سنة  اقتصادية  أزمة  أن أصبح رضوريا يف ظل  بعد  الجديد 
عن  وعجزه  الخاص  القطاع  وضعف  االجتامعي  دورها  عن  التونسية  الدولة  لرتاجع 

توفري مواطن الشغل.
يتميّز االقتصاد الحديث يف أغلب البلدان بهيمنة القطاع الخاص الذي يهدف باألساس 
اىل توفري املرابيح للمستثمرين كام توجد يف معظم الّدول مؤسسات عاّمة تحت نظام 
واملاء  الكهرباء  مثل  وحياتية  اسرتاتيجية  قطاعات  تأمني  لها  يُعهد  الحكومية  امللكية 

والنقل الجّوي وشبكات الّنقل الّداخيل.
وميكن اعتبار االقتصاد االجتامعي والتضامني قطاعا اقتصاديا ثالثا، اعتمد يف البداية 
عرش،  التاسع  القرن  خالل  تطّوره  أوج  يف  الرأساميل  النظام  ملواجهة  محتشم  بشكل 
والناشطني  واملثقفني  النقابيني  لدى  خاصة  ف  عقود  منذ  جديدة  حيوية  وعرف 
اإلجتامعيني واملدافعني عن البيئة، أثناء بحثهم عن بديل اقتصادي للنظام الرأساميل 
الذي أثبت نجاعته يف العديد من املجاالت لكنه أهمل الفقراء واملهّمشني االجتامعيني 
وأصبح يهدد البيئة باالستغالل املفرط للموارد الطبيعية، كام أظهر عدم اكرتاثه بالبعد 

اإلنساين وترسيحه املطّرد للعامل أمام أول ضائقة مالية تعرتضه.

لتونس إرث نقابي وحكومي في مجال االقتصاد االجتماعي
عن  ترشيعية  مببادرة  تونس  يف  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  قانون  مرشوع  جاء 
االتحاد التونيس للشغل تبنتها الحكومة يف وقت الحق وآمن بجدواها عديد الخرباء 
ومكونات من املجتمع املدين مؤكّدين أن االقتصاد االجتامعي والتضامني هو القطاع 
الناجع للحّد من البطالة وإلتاحة الفرصة للمبادرات الخاصة والجامعية وفتح اآلفاق 
أمام الشباب. وتأيت هذه املبادرة بسبب وضع اقتصادي صعب إذ بلغت نسبة الفقر 
املدقع 15 باملائة، واسترشت البطالة وبلغت نسبة 16 باملائة حسب إحصائيات املعهد 
االقتصاد  قطاع  يوفر  أن  ويؤّمل  االقتصاَد.  املوازي  السوُق  واكتسح  لإلحصاء  الوطني 
الناتج الخام وأكرث من 300 ألف موطن شغل  االجتامعي والتضامني 10 باملائة من 

جديد ويساهم يف استيعاب االقتصاد املوازي.
كام راهن االتحاد التونيس للشغل عىل االقتصاد االجتامعي والتضامني إسوة مبا قام 
به يف السابق بعض زعامئه مثل النقايب محمد عيل الحامي الذي أسس يف العرشينات 
من القرن املايض تعاونية استهالكية كام ساهم أحمد بن صالح األمني العام السابق 
لالتحاد العام التونيس للشغل الذي دعاه الحقا الرئيس الحبيب بورقيبة اىل االنضامم 
اىل الحكومة، يف إرساء سياسة اقتصادية واجتامعية عرفت بتجربة التعاضد بني سنة 

1964 و1969.
موافقة من  محلّيا، ووجدت  وتوافقا  قبوال  للشغل  التونيس  االتحاد  مبادرة  ووجدت 
الحكومات التونسية املتعاقبة التي أعدت مرشوع قانون تم توجيهه للمناقشة منذ 
أربع سنوات اىل مجلس النّواب. كام علّق الخرباء والناشطون من املجتمع املدين عليها 
آماال كبرية ورأوا فيها متشيا جديدا كفيال بإعادة توزيع الرثوات وإرساء عدالة اجتامعية 
بني  وتوازن  شغل  فرص  من  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  قطاع  سيوفره  ملا  وفقا 

الجهات وإدماج لفئات تشتغل بالتهريب والتجارة املوازية.

مؤسسات اقتصادية في شكل تعاضديات وتعاونيات
تبعات  للتخفيف من  األخرى  الدول  قوانني مشابهة من بعض  اعتامد  تّم  أن  وسبق 
شغل  فرص  خلق  يف  الثالث  القطاع  هذا  ساهم  إذ  أكلها،  فأتت  االقتصادية  أزماتها 

جديدة بنسبة 12.9 باملائة يف بلدان االتحاد األورويب.
ثالثا، إىل  وينتظر من االقتصاد االجتامعي والتضامني أن يكون بديال تنمويا وقطاعا 
جانب القطاع العام والقطاع الخاص وله مؤسساته وأدواته الخاصة. ويشمل االقتصاد 
وصّحة  ونقل  وصناعية  فالحية  من  الحياتية  املجاالت  جميع  والتضامني  االجتامعي 
بأنشطته  ويتميّز  وذايت  تسيري جامعي  تقوم عىل  لثقافة جديدة  ويؤسس  وخدمات 

اإلنتاجية واملهيكلة ويف نفس الوقت املستقلة.
تتخذ هذه املبادرات شكل جمعيات وتعاونيات وتعاضديات وتخضع لتدبري دميقراطي 
قيمة  فيه  يُراَعى  الفردية،  املصلحة  حساب  عىل  املجموعة  مصلحة  غايته  وتشاريك 
إلنسان قبل رأس املال فهاجس الربح ال يكون من األولويات وقد يكون محدودا أو 
منعدما. وهو قطاع ميّول نفسه بنفسه ويوظّف جزءا من الفواضل الصافية لتحسني 
خدماته. ويحظى املنخرطون يف هذا القطاع بتشجيعات فيمنحون امتيازات جبائية 
وقروضا مالية وتسهيالت إدارية كام يقع تأهيلهم ودعمهم من أجل خلق آلية متويل 
تشاركية وتعاون طوعي وتتّم مرافقتهم حتى ال يعرقل املسار البريوقراطي مبادراتهم.

تجارب دولية في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني
يرى الخرباء أن االقتصاد االجتامعي والتضامني يلعب دورا تصحيحيا وتكميليا يتمثّل 
دمجها  عن  الرأساميل  النظام  عجز  التي  االجتامعية  للرشائح  االعتبار  رّد  يف  أساسا 
تحريري  وله هدف  الخرييّة،  لألعامل  ومساندته  كدعمه  الشغل  سوق  يف  وإقحامها 
وتنموي يعمل عىل بعث مؤسسات اقتصادية تعتمد مبادئ وأساليب عمل مختلفة 
عن املؤسسات الخاّصة ومتثّل بديال اقتصاديا ناجعا يف مجال إنتاج الرثوات وتوزيعها 

بأكرث عدل.
فإذا كانت الربحية هي الهدف الرئييس يف املؤسسات الخاّصة فإن مؤسسات االقتصاد 

االجتامعي والتضامني تعطي األولوية للمنفعة االجتامعية عند بعثها ألّي مرشوع كام 
النظام  بينام يف  فرد  لكل  أساس صوت  املشاركني عىل  بني  املساواة  مبدأ  تكرّس  أنها 
يعطي  و  املال  رأس  يف  لألسهم  ملكيته  نسبة  حسب  الرشيك  وزن  يكون  الرأساميل 
االقتصاد االجتامعي والتضامني األولوية لإلنسان سواء كان مشاركا يف عملية اإلنتاج 
أو منتفعا بالخدمة، وهذا ال يعني أن هذا النمط من االقتصاد يهمل متاما الّربح لكنه 
يكتفي بالّربح املحدود مبا يكفي لتغطية تكلفة اإلنتاج، متحّررا من هاجس معضلة 
الربح فإن جزءا كبريا منه يحتفظ  لهامش من  الوافر والرسيع وعند تحقيقها  الّربح 
به يف شكل ملكية جامعية لتطوير املؤسسة ويخّصص جزءا واحدا ليوزّع كمداخيل 
للعاملني. وتحرص مؤسسات االقتصاد االجتامعي أيضا عىل أن تكون املداخيل متقاربة، 

متجّنبة تلك الفوارق املهولة بني مداخيل العاملني يف املؤسسات الرأساملية.
وميكن ملؤسسات االقتصاد االجتامعي أن تكون يف شكل تعاضديات إنتاج أو خدمات 
يف  املنخرطون  يحتاجها  التي  الخدمات  تقريب  أجل  من  تعاونيات  شكل  تتخذ  وأن 
التعاونية أو الجمعية أو التعاضدية كخدمات يف التأمني الصّحي أو يف الرتفيه والسياحة 
توفري  هدفها  اقتصادية  صبغة  ذات  جمعيات  تكوين  ميكن  كام  الرحالت،  وتنظيم 

املرافق الالزمة واملفقودة مثل بعث مدرسة لذوي االحتياجات الخصوصية.
تجربة  وفرنسا  كندا  مثل  الليبريايل  باقتصادها  املعروفة  الدول  بعض  خاضت  وقد 
قانونا   2004 فرنسا سنة  فسّنت  عديدة  والتضامني يف مجاالت  االجتامعي  االقتصاد 
االقتصادي ومّكنتها  الّنمط  التي تعمل وفق هذا  األنشطة واملؤسسات  خاّصا، يؤطّر 
االقتصادية  الدراسات  الجامعات أضافت ضمن  أن بعض  امتيازات عديدة حتى  من 
وإدارة األعامل تخصصا جديدا يهّم إدارة مؤسسات االقتصاد االجتامعي والتضامني. 
وتعترب الدول السكندينافية مثل السويد والدامنارك من أكرث الدول اهتامما واعتامدا 

ملؤسسات االقتصاد االجتامعي.
اجتامعية  عادات  تكريس  عىل  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  مؤسسات  وتحرص 
جديدة تجّسد مبادئ التضامن وتدعو إىل تغيري السلوكيات املرضّة بالبيئة فعىل سبيل 
املثال اهتّمت بعض الجمعيات يف أوروبا بتشجيع االشرتاك يف التنقل بواسطة سيارة 
واحدة بََدالً عن سيارتني وذلك لتقليص استهالك الطاقة، كذلك عمل البعض عىل زرع 
حدائق جامعية تربز يف استغالل جامعي لقطعة أرض عىل مقُربة من حّي سكني وهي 
عادة منترشة يف كندا وبدأت تنترش يف فرنسا، ونجحت هذه التجربة يف توفري جزٍء 
من حاجيات السكان من الُخرَض. كام نظّمت معارَض يف األحياء كانت فرصة للتواصل 
وربط العالقات االجتامعية بني السّكان فمثل هذه املبادرات ورغم بساطتها يف الظاهر 
مقامها  النبيلة يف  اإلنسانية  والقيمة  االقتصادية  الخدمة  بني  فقد نجحت يف جمعها 

األّول رامية بركن التنافس السائد عامليا عرض الحائط.
* صدر يف املوقع االلكرتوين رأي اليوم

الصيغة النهائية لقانون االقتصاد االجتماعي والتضامني

تونس تخطو خطواتها األوىل إلرساء اقتصاد اجتماعي وتضامني
حاوره طارق السعيدي

تابع السيد كريم التومي املنسق الوطني ملرشوع »بروماس« مختلف مراحل 
ومسار قانون االقتصاد االجتامعي والتضامني، يف تونس منذ بروز الفكرة إىل 
حدود تنزيلها عىل ارض الواقع بعد املصادقة يف مجلس نواب الشعب. عندما 
التقيناه، ذكر ممثل منظمة العمل الدولية، يف هذا الحوار الذي بني أيدكم، 
مختلف تفاصيل هذا املسار الطويل واملعقد وتأثرياته عىل النمو والتشغيل 

واالحتياطات الرضورية لتجنب املنزلقات. 
كيف تقرا مصادقة مجلس النواب على قانون االقتصاد التضامني 

واالجتماعي ؟
عند  والسعادة  الفخر  من  بكثري  شعرت  تونسيا،  موطنا  وباعتباري  أوال، 
املصادقة عىل املرشوع. ويف اعتقادي فان املصادقة عىل مرشوع القانون متثل 
ابرز حدث ترشيعي يف الفرتة األخرية بعد إمضاء الدستور. و يكتيس القانون 
هذه األهمية البالغة باعتباره حجر األساس لبناء منوال اقتصادي جديد قائم 
ومنوال تنموي، بل وال أبالغ يف بناء منوال مجتمعي جديد. وبالعودة لسؤالك 
حول مسار القانون أود اإلشارة إىل املرشوع بدا يطرح منذ 2013 عندما وقع 
إمضاء العقد االجتامعي بني األطراف االجتامعية الثالث بإرشاف منظمة العمل 
الدولية. وقد مثل العقد االجتامعي أول وثيقة رسمية تذكر االقتصاد التضامني 
العقد االجتامعي قامت  واالجتامعي. بعد ذلك ويف إطار ترجمة ما جاء يف 
منظمة العمل الدولية بجملة من املبادرات امليدانية يف عدد من الجهات من 
اجل الوقوف عىل فرص وإمكانيات االقتصاد االجتامعي والتضامني، طبعا كل 
امليدانية قمنا سنة  التجارب  تلك  الحكومة. بعد  باالعتامد عىل طلبات  ذلك 
2015 بالتعاون مع االتحاد العام التونيس للشغل واالتحاد التونيس للصناعة 
وطنية،  ندوة  بتنظيم  الحكومة،  وبإرشاف  التقليدية،  والصناعات  والتجارة 
االجتامعي  االقتصاد  حول  للحديث  االجتامعي  األطراف  جمع  إىل  تهدف 
والتضامني. ومثلت الندوة أول حدثا وطنيا التزمت خالله الحكومة بالتأسيس 
التوصيات من  الندوة جملة من  لالقتصاد االجتامعي والتضامني. كام أقرت 
أبرزها طلب دعم منظمة العمل الدولية النجاز مرشوع »بروماس«. بعد  ذلك 
أي يف سنة 2016 تم إدراج االقتصاد االجتامعي والتضامني يف إطار مخطط 
ومرتابطا  معقدا  كان  بل  سهال  يكن  مل  املسار  فان  تالحظون  وكام  التنمية. 

وطويال تطلب الصرب واإلرصار.
فكيف  الثالث  اإلنتاج  أطراف  الدولية  العمل  منظمة  تضم 
تمكنتم من إقناع مختلف اإلطراف بجدوى االقتصاد االجتماعي 

والتضامني خاصة في ظل وجود بعض التخوفات؟
لقد واجه القطاع يف بداياته سوء فهم مع خلط يف املفاهيم واملضامني. وقد 
فرسه البعض عىل انه إعادة تجربة التعاضد، يف حني رآه البعض األخر مبثابة 
قطاع خاص جديد، كام تصور البعض ان االقتصاد االجتامعي والتضامني هو 
الخاص.  القطاع  ملنافسة  الدعم  تتلقى  التي سوف  املؤسسات  من  مجموعة 
حلقات  وتنظيم  والنقاش  الحوار  اعتمدنا  التخوفات،  هذه  كل  وملواجهة 
تجارب  لديها  لبلدان  ميدانية  بزيارات  قمنا  كام  الرشح.  اجل  من  تكوينية 

متقدمة،  منها املغرب األقىص  و اسبانيا وفرنسا وذلك 
حتى منكن األطراف االجتامعية من الوقوف عىل حقيقة 
بعدم  اإلقناع  إىل  األخري  يف  النقاش  أدى  وقد  األوضاع. 
الخاص.  والقطاع  القطاع  هذا  بني  تضارب  اي  وجود 
أصبح  لبس  كل  وإزالة  النظر  وجهات  توضيح  وبعد 
إضافة  التقليدية،  والصناعات  والتجارة  الصناعة  اتحاد 

إىل اتحاد الفالحني ،من اكرب الداعمني للمرشوع.
ميدانية  تجربة  »بروماس«  مشروع  يمثل 
تحدثنا  لو  والتضامني  االجتماعي  لالقتصاد 
حول هذه التجربة وتأثيرها في الجهات التي 

وقع تنفيذها فيها؟
يهدف مرشوع بروماس إىل وضع وتطوير مناخ أعامل 
مرشوع  ذلك  يف  مبا  والتضامني  االجتامعي  لالقتصاد 
النواب  مجلس  يف  عليه  املصادقة  وقع  الذي  القانون 
الترشيعية  املنظومة  من  املرشوع  ويتكون  مؤخرا. 
الحوكمة واليات التمويل واملرافقة. وقد أنجزنا يف إطار 
هذا املرشوع تجارب ميدانية يف واليات الشامل الغريب 
األربع وهي الكاف وجندوبة وسليانة وباجة. وقد متكنا 

من تأسيس 22 مرشوع أي مؤسسة قامئة الذات تحقق أرباحا وتشغل والعامل 
وتدفع الرضائب. واعتمدنا عىل نجاح التجارب لتقدميها كنامذج ناجحة إلقناع 
االجتامعي  االقتصاد  اي  الواعد  القطاع  هذا  بأهمية  الجهات  يف  الفاعلني 
والتضامني يف خلق مواطن الشغل وفرص التنمية يف الجهات. كام أردنا من 
خالل التجارب امليدانية ان نثبت قدرة االقتصاد االجتامعي والتضامني عىل 
التحتية.  البنية  التي تشكو من نقص كبري يف  املناطق  الفرص حتى يف  خلق 
وبشكل عام فان النامذج املنجزة متثل مشاريع منوذجية من اجل بعث رسالة 
أمل للتونسيني يف القدرة عىل العمل والتنمية يف اطر إعالء اإلنسان وتقدميه 
عىل مصلحة رأس املال. كام متثل تجربة واقعية تعطي فكرة عن اإلمكانيات 

الكربى لالقتصاد االجتامعي يف خلق املواطن الشغل ودفع التنمية.
يحتاج نجاح المشروع على صعيد وطني إلى برنامج دعاية كما أن 
للتونسيين مورث مع تجارب التعاضد ومع بعض النماذج الفاشلة، 
فما هو برنامجكم الدعائي لرسم صورة جديدة مشرقة لهذا 

القطاع؟ 
تغيري  عىل  والقدرة  التواصل  موضوع  الن  جدا  مهم  سؤال  هذا  الحقيقة  يف 
والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  فكرة  حول  الجاهزة  واملصادرات  التمثالت 
ميثل عنرصا مهام للنجاح. ولذلك عملنا عىل وضع خطة اتصالية، وقد اعتمدنا 
يف البداية عىل نجاح املشاريع النموذجية للرتويج لفكرة االقتصاد االجتامعي. 
النقابة  مع  بالتعاون  وقمنا  القانون  عىل  املصادقة  استبقنا  أننا  والحقيقة 
االجتامعي  االقتصاد  قرابة 30 صحفي يف مجال  بتكوين  للصحفيني  الوطنية 
التكوين بزيارات ميدانية للمشاريع وتحدثوا مع  التضامني. وقد قاموا بعد 

املنتفعني وعاينوا التجارب وقد تكفلوا بجعل تلك التجارب 
فنحن  عام،  وبشكل  يقدمونها.  التي  اإلعالمية  املواد  ضمن 
الفيديوهات  بصدد إعداد برنامج دعايئ متكامل يقوم عىل 
التوضيحية واعتامد اللهجة الدارجة التونسية ملزيد التوضيح 
ومن  الجهات.  مختلف  يف  العام  النقاش  باب  سنفتح  كام 
وزارة  مع  بالتعاون  دعائية  حملة  ننظم  ان  أيضا  املنتظر 

التشغيل.
تكون  ان  تتوقع  المقارنة كيف  التجارب  من خالل 
في  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  مساهمة 

التنمية في تونس؟
أود ان اوكد بكل تجرد وموضوعية ان هذا القانون اذا تم 
تفعيله عىل ارض الواقع واذا ما حيض بدعم جميع األطراف 
عىل  قادر  فانه  سياسية  تجاذبات  موضوع  اىل  يتحول  ومل 
خلق 200 ألف موطن شغل مبارش خالل السنوات الخمس 

القادمة. 
تحقيق  عن  الحديث  ويوازي  جدا  كبير  رقم  هذا 

نسبة نمو عالية قد تفوق 05 بالمائة؟
نقطتي  تحقيق  من  سيمكن  القطاع  هذا  ان  الثابت  من 
منو عىل األقل إضافيتني. هذا األمر يتطلب احتضان لدولة للمرشوع والقيام 
بالدعاية الالزمة. وأود اإلشارة إىل أهمية انخراط املجتمع املدين والشباب يف 
دعم املرشوع. والحقيقة أين متفائل يف هذا الصدد خاصة مع نجاح التجربة 
االجتامعي  االقتصاد  من  متمكنا  الشباب  أصبح  ان  بعد  الغريب  الشامل  يف 
بعد  الكربى  الفرحة  برز من خالل  ما  إنجاحه وهو  والتضامني ومنخرطا يف 
املصادقة عىل املرشوع وقد تجلت هذه الفرحة واالرتياح من خالل تفاعالت 

الشباب يف مواقع التواصل االجتامعي.
ما هي االحتياطات التي يجب اتخاذها من اجل تجنب المنزلقات 
والتضامني وخاصة  االجتماعي  االقتصاد  التي قد تحصل في 

تأثيرات اللوبيات وعصابات التهرب الضريبي؟      
أيضا  هناك  الفاسد،  ملال  رأس  سيطرة  وإمكانية  اللوبيات  سيطرة  اىل  إضافة 
مخاطر ومنزلقات أخرى، ومنها ان يصبح  القطاع جاذبا لالستثامرات املشبوهة 
ولتفادي املنزلقات، نرى يف منظمة العمل الدويل ، رضورة تأسيس وإحداث 
املؤسسات التي جاء بها القانون، وهي املجلس األعىل لالقتصاد االجتامعي، 
والهيئة التونسية لالقتصاد االجتامعي والتضامني واإلرساع بإحداث والهيئات 
التمثيلية للقطاع. ونحن نعول كثريا عىل االتحاد العام التونيس للشغل لتاطري 
هذه العملية نظرا النخراطه الكبري واملهم يف املرشوع حيث نعتربه من اكرب 
هذا  ويف  كبريا.  سيكون  الكبرية  املرحلة  يف  دوره  فان  ولذلك  عنه،  املدافعني 
يف  كبري  بشكل  الذين ساهموا  النقابيني  لكافة  بالشكر  أتوجه  ان  اود  اإلطار 
نجاح الربنامج واخص بالذكر، األخت وسيلة العياري واألخ حفيظ حفيظ واألخ 

املولدي الجندويب.

السيد كريم التومي  ممثل منظمة العمل الدولية:

االقتصاد االجتماعي والتضامني قادر على خلق 200 ألف موطن شغل ودور االتحاد مهم خالل املرحلة املقبلة

تتويجا  والتضامني  االجتامعي  لالقتصاد  أسايس  قانون  عىل مرشوع  املصادقة  جاءت 
التونيس للشغل حجر األساس له يف أدبياته وثوابته  العام  ملسار كامل وضع االتحاد 
من خالل  حاليا«  القانونية  »الشؤون  سابقا  والنزاعات  الترشيع  قسم  عليه  وإشتغل 
إعداد حملة متكاملة من صياغة الفكرة إىل بلورة مرشوع القانون الخاص باالقتصاد 
املساعد  العام  األمني  الجندويب  املولدي  األخ  إىل  العودة  لزاما  كان  وقد  االجتامعي 
إنجاحها  يف  واملساهمني  للفكرة  الدافعني  وأحد  والنزاعات  الترشيع  مسؤول  السابق 
االجتامعي  لإلقتصاد  قانون  ومرشوع  الفكرة  بأن  الجندويب  املولدي  األخ  أفادنا  وقد 
والتضامني يف االتحاد  حيث أبرز بأن املنظمة النقابية قد أسست لبلورة الفكرة من 
خالل تفعيل فكر الرواد واملؤسسني من الحامي إىل التلييل وقد جسد االتحاد بالفعل 
التي  االقتصادية  املبادرات  خالل  ومن  االتحاد  مؤسسات  خالل  من  القناعات  هذه 
املولدي  أكد األخ  الجنوب وقد  أطلقها من تعاضديات عاملية ومؤسسات منها بنك 
تونس  يف  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  حول  لقانون  اإلعداد  مسار  بأن  الجندويب 
مل يكن مسارا سهال وقد كان هناك حرص راسخ عىل مستوى املركزية النقابية وقسم 
الترشيع من أجل توفري كل سبل النجاح ملبادرة صياغة مرشوع قانون أسايس لالقتصاد 
االجتامعي والتضامني يف تونس أوال التزاما بثوابت منظمتنا يف بناء جبهة صد لتنامي 
العوملة والرأساملية املتوحشة وثانيا من أجل توفري حلول إضافية ومجاالت جديدة 
للتقليص من حدة أزمة البطالة ودفع مسار التنمية عىل املستور الوطني وخصوصا 
عىل املستوى الجهوي واملحيل حيث تشكو الجهات فقرا يف املشاريع الكربى واملهيكلة 

وحيث ميكن لالقتصاد اإلجتامعي والتضامني أن يشكل فرصة للشباب العاطل .
وأبرز األخ املولدي الجندويب أن آلية االقتصاد االجتامعي مهمة وقد أثبتت جدواها 
يف العديد من اقتصاديات الدول املتقدمة والنامية لذلك كان الحرص من أجل تنمية 
القدرات النقابية  يف هذا املجال وإرساء عالقات رشاكة وتعاون بني مختلقف الفاعلني 

املدنيني واالطراف.
وشدد االخ الجندويب بأن القسم حرص بشدة عىل صياغة مبادرة ترشيعية ملؤسسة 
رهانا  بإعتبارها  لها  واملنارصة  الدعم  وحشد  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  فكرة 

وتحديا كان يتوجب كسبه 
مبادرة  وطنية من  املرشوع  أعد يف سياق  االتحاد  أن  الجندويب  املولدي  األخ  وأبرز 
أجل قانون أسايس لالقتصاد االجتامعي والتضامني ودعى ممثلني عن  االتحاد التونيس 
املدين  املجتمع  ومكونات  الجمعيات  من  وعدد  الفالحني  واتحاد  والتجارة  للصناعة 
ونقابات وجمعيات صديقة من أوروبا وذلك لتعميق النقاش حول الوثائق التوجيهية.

ويف سياق اخر أكد االخ املولدي الجندويب بأن االقتصاد االجتامعي والتضامني كفكرة 
ومرشوع يقتيض تذليل عديد الصعوبات والقيود اإلدارية و الهيكلية إضافة إىل رضورة 
إيجاد حلول لعوائق التمويل وتثمني مشاريع وأنشطة االقتصاد االجتامعي والتضامني 
الهيكلية والقانونية والتمويلية للتمكن من  القيود  واالعرتاف بها ورضورة رفع هذه 
تحقيق اإلضافة النوعية وتحقيق املساهمة املتنامية لالقتصاد االجتامعي والتضامني 
الشباب.مع  فئات  لدى  ونرشه  املفهوم  هذا  وتثمني  تونس  يف  والتشغيل  التنمية  يف 
بقية  مع  والتفاعل  املدين  املجتمع  مكونات  من  ممكن  عدد  أكرب  تخريط  وجوب 
أن  أكد  وقد  البنيك.  القطاع  وكذلك  واملحلية  والجهوية  اإلدارية  والهياكل  املكونات 
هذه الخطوة الترشيعية هامة لكنها تبقى يف حاجة إىل إرفاقها بإرادة سياسية داعمة 
من أجل لتحويل هذا القانون إىل سياسات عمومية عىل غرار ما وقع يف فرنسا حيث 

سجلت قفزة نوعية يف السياسات العمومية بعد املصادقة عىل القانون سنة 2014 .
وأبرز االخ املولدي الجندويب بأن املبادرة التي صاغها االتحاد كانت عىل مراحل من 
والتكيالت  للقواعد  والتوعية  التحسيسية  والندوات  امللتقيات  تنظيم  إىل  الفكر  نرش 

الحقا  لتتلوه  النقابية 
ندوات مشرتكة مع األطراف 
مع  لقاءات  ثم  اإلجتامعية 
إطار  يف  الربملانية  الكتل 
أعدها  التي  املنارصة  حملة 
مختلف  بحضور  القسم 
الكتل النقابية وذلك ملعاينة 
فكر  وتبني  انتشار  مدى 
لدى  االجتامعي  االقتصاد 
السيايس  الطيف  مكونات 
لدعم  إستعداداتها  ومدى 
بان  وأضاف  املرشوع. 

القسم يف إعداده املادي إتبع منهجية واضحة من خالل توفري كل السندات الفكرية 
الترشيع  فريق عمل قسم  عليها  إشتغل  التي  املرجعية  الوثيقة  بداية من  واملعرفية 
برئاسة االخ لطفي بن عيىس وإرشاف االخ املولدي الجندويب وقد شكل هذا العمل 
والرتتيبية  الترشيعية  النصوص  كافة  جرد  خالل  من  مهمة  وتوثيقية  فكرية  أرضية 

وإستعراض كل املسائل املتعلقة بالهيكلة والتمويل.
الترشيع  قسم  أطلقه  الذي  املسار  ان  عىل  بالتاكيد  ترصيحه  املولدي  االخ  وختم 
االوىل  أهدافه  تحقيق  يف  نجح  قد  التونيس  العام  االتحاد  برنامج  ضمن  والنزاعات 
ومقاربة  فكرة  وتفعيل  القانون  تفعيل  اجل  من  العمل  وسيتواصل  القانون  بإصدار 

االقتصاد االجتامعي يف تونس التي ضحت من اجلها أجيال.
نرصالدين سايس 

 المصادقة على مشروع قانون أساسي لالقتصاد االجتماعي والتضامني

األخ املولدي الجندوبي : مبادرة نقابية منصهرة ضمن ثوابت االتحاد ومبادئه وقناعات رواده

األخ املولدي الجندويب

السيد كريم التومي  
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 المبحث الثالث : دور االتحاد العام التونسي للشغل 
ثقافة االقتصاد االجتامعي والتضامني متجذرة بقوة يف تاريخ تونس.

تجسم  التي  )املعونة(  التويزة  سنجد  القدمية  العصور  إىل  رجعنا  ما  إذا 
منطا متداوال للعمل التعاوين يف البلدان املغاربية خاصة يف مواسم الحرث 
وقد  التضامنية.  واألعامل  األشغال  من  وغريها  الزيتون  وجني  والحصاد 
لوحظ أنه» لدى سكان املغرب الكبري كل األعامل تنجز بشكل تضامني... 
ففي الحياة املدنية اتخذ النشاط التضامني أشكاال متنوعة خاصة يف املجال 

الفالحي الذي يلبي بطبيعته جميع الحاجيات« 29.
مجال  يف  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  التاريخي  الدور   : األول  الفرع 

االقتصاد االجتامعي والتضامني
الفقرة األوىل: االتحاد العام التونيس للشغل كان فاعال اقتصاديا مبارشا يف 

القطاع التعاضدي
لقد الزم ظهور بعض أشكال االقتصاد االجتامعي والتضامني العرصية نشأة 
الحركة النقابية مع الكنفدرالية العامة للعملة التونسيني األوىل الذي أسسها 
محمد عيل الحامي سنة 1924 بالتوازي مع تكوين النقابات العاملية. وقد 
عمل االتحاد العام التونيس للشغل منذ تأسيسه عىل تنمية فكرة التعاضد 
لدى الطبقة العاملة. وخالل تقييمه إلنجازات االتحاد العام التونيس للشغل 
يف املجال االقتصادي واالجتامعي أكد التقرير حول النشاط املعروض عىل 
املركزية  أن  عىل   1960 أفريل   1-2-3 يف  املنعقد  الثامن  الوطني  املؤمتر 
التنمية  يف  اإلسهام  بل رشعت يف  الحكومة  بدعم عمل  تكتف  مل  النقابية 
االقتصادية للبالد بوسائلها الخاصة من خالل إنشاء التعاضديات. هذا بال 
شك أكربإنجاز لها يف التنمية االقتصادية للبالد منذ عام 1957. فقد تم إنشاء 
البحري  الصيد  مثل  اإلنتاج  قطاعات  التعاضديات يف مختلف  من  العديد 
والفالحة والغابات واملالبس واملقاطع ومواد البناء واملخابز ومصانع العجني 
واملعارص وقطاع البناء والنجارة والطباعة وغريها. وقد تم إنشاء تعاضديات 
واملنتجات  واملالبس  األسامك  لبيع  النموذجية  املتاجر  مثل  استهالكية 
والرتفيه  الشعبية  )السياحة  الخدماتية  التعاضديات  وكذلك  الغذائية. 
والنقل( والتعاضديات االجتامعية )السوق املركزي، املسالخ، موزعو املواد 
النفطية(. لقد سمح الربنامج االقتصادي واالجتامعي لالتحاد العام التونيس 
تعاضدي يف  بإنشاء نسيج  والتعاونية  التعاضدية  باملبادئ  املتشبع  للشغل 

الستينات بدعم مايل من بنك تعاضدي اسمه بنك الشعب.
والتزم  حيوية  رضورة  التعاضد  أن  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  اعترب 

مبضاعفة عدد تعاضديات اإلنتاج واالستهالك بهدف :
- إحداث مجاالت عمل للحد من البطالة ؛

- زيادة اإلنتاج بأسعار منخفضة للتأثري عىل األسعار عند االستهالك وتحسني 
مستوى املعيشة ؛

- فتح مغازات منوذجية معدة لبيع هذا اإلنتاج يف املدن والقرى يف جميع 
أنحاء البالد؛

- مشاركة وسائل اإلنتاج من خالل املشاركة الجامعية يف متويل هذا الصنف 
من املؤسسات ؛

املوارد  من  ميكن  ما  أقىص  تشغيل  طريق  عن  اإلنتاج  نسق  مضاعفة   -
البرشية املحلية لغاية تعبئة كل اإلمكانيات الوطنية.

الفقرة الثانية : االتحاد العام التونيس للشغل هو الذي بادر بفكرة إحداث 
قطاع تعاضدي قائم بذاته

والعام  الخاص  القطاعني  عن  يتميز  تعاضدي  قطاع  إنشاء  فكرة  ظهرت 
ألول مرة يف تونس يف برنامج االتحاد العام التونيس للشغل املصادق عليه 
التقرير  أكد  إذ   1956 سبتمرب   20-23 بتاريخ  املنعقد  السادس  مؤمتره  يف 
االقتصادية  التنمية  أن  يعترب  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  أن  االقتصادي 
وتعميم  التعاضد  تطبيق  عىل  تعتمد  أن  يجب  الحقيقية  الدميقراطية 
تعاضديات  إحداث  إىل  نسعى  ال  نحن  أشكالها...  بجميع  التعاضديات 
االندماج  إقامة منظومة تعاضدية حقيقية تضمن تحقيق  معزولة بل إىل 
االقتصادي لتونس بشكل فعال«. لقد كانت اإلرادة واضحة يف إرساء نظام 
الثامن  الوطني  املؤمتر  أوىص  االقتصادية  باآلفاق  يتعلق  وفيام  تعاضدي. 
باعتامد   1960 أفريل   1-2-3 أيام  املنعقد  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد 
ترشيعات تشجع عىل انتشار التعاضديات وتنظيم الهياكل الجامعية. وجاء 
يف ختام التقرير االقتصادي أن البناء االشرتايك هو السبيل الوحيد للضامن 

التدريجي ال فقط للمنفعة الفردية وإمنا أيضا للكسب االجتامعي.
الفقرة الثالثة: اإلدراج الرسمي للتعاضد ضمن الخيارات السياسية للدولة

رسمي  سيايس  وكخيار  الفالحية  للتنمية  كنموذج  التعاضدي  النظام  ظهر 
للدولة التونسية يف وثيقة اآلفاق العرشية 1971-1962 إذ أعلنت الدولة أن 
النظام التعاضدي وحده كفيل باملساهمة يف تجديد القطاع الفالحي بشكل 
1962- للتنمية  الثاليث  املخطط  أكد  فيام   .)82 )ص  فيه  رجعة  ال  حاسم 
الفالحي  النشاط  مجاالت  كل  يشمل  التعاضد  نظام  انطالق  أن«   1964
املخطط  ثبت  كام   .)36 وتحويل«)ص.  وخدمات  ورشاء  وبيع  إنتاج  من 
الرباعي للسنوات 1968-1965 حركية تطويرالقطاع الفالحي وفق النموذج 
التعاضدي. وقد نص عىل»وجوب مواصلة توسيع نظام التعاضد وترسيخه 
املبارش يف هذا  الدولة عن تدخلها  إعادة هيكلة حركته وتخيل  من خالل 
القطاع لفائدة املتعاضدين الساهرين عىل الترصف الدميقراطي يف جميع 

مجاالت نشاطهم«.
تطور  التنمية  مخططات  يف  التعاضد  بدور  املؤسسايت  لالعرتاف  وموازاة 
القانون الوضعي التونيس يف اتجاه إقامة نظام تعاضدي شامل. وكانت نقطة 
املتعلق   1963 ماي   27 يف  1963املؤرخ  لسنة   19 عدد  القانون  االنطالق 
القطاع  يف  أوىل  مرحلة  يف  تجربته  بعد  و  الفالحي.  القطاع  يف  بالتعاضد 
القطاعات  جميع  عىل  للتعاضديات  القانوين  اإلطار  تعميم  تم  الفالحي 
الصادر  لسنة 1967  القانون عدد 4  املصادقة عىل  بعد  االقتصادية وذلك 
بتاريخ 19 جانفي 1967 املتعلق بالقانون األسايس العام للتعاضد والقانون 
عدد 56 لسنة 1964 املؤرخ يف 28 ديسمرب 1964 املتعلق باملصادقة عىل 

التعاضديات.
أسباب فشل تجربة التعاضد الفالحي يف الستينيات.

املتعلق  قانون1963  وضع   1967 لسنة  العام  األسايس  القانون  بخالف   
مببدأين  مخلة  موجهة  اقتصادية  سياسة  الفالحي  القطاع  يف  بالتعاضد 
أساسيني لالقتصاد االجتامعي والتضامني وهي حرية االنخراط واالستقاللية. 
تقودهم  األشخاص  من  ملجموعة  تلقايئ  تجمع  هو  التعاضد  اصطالحيا 
مصالح مشرتكة غري أن تجربة التعاضد الفالحية يف الستينات مل تكن سوى 
إكراه وهيمنة وتدخل مكثف للدولة . إذ تحولت التعاضديات آنذاك اىل 
ومتعارضة  العمومية  السلط  إلرادة  تخضع  مقنعة  عمومية  هياكل  مجرد 
جذريا مع مفهوم االقتصاد االجتامعي والتضامني. فالتعاضديات الفالحية 
 1963 ماي   27 يف  1963املؤرخ  لسنة   19 عدد  القانون  مبقتىض  املحدثة 
املتعلق بالتعاضد يف القطاع الفالحي كانت خدعة موصوفة إذ كانت ملزمة 
لجميع ماليك األرايض داخل حدودها مبجرد إنشائها. مبعنى أن مالك األرض 
أرضه  باستئجار  مطالبا  كان  التعاضدية  يف  االنخراط  من  يتمكن  مل  الذي 
أو بيعها 30 .ومع إصدار القانون عدد 56 لسنة 1969 املؤرخ 22 سبتمرب 
1969 املتعلق بإصالح الهياكل الفالحية31 تّم إغالق قوس تجربة التعاضد 

يف بالدنا.
الفرع الثاين : أي موقع مستقبيل لالتحاد العام التونيس للشغل يف االقتصاد 

االجتامعي والتضامني
فاعل  أم  والتضامني  االجتامعي  لالقتصاد  إسناد  هيكل  األوىل:  الفقرة 

اقتصادي؟
االقتصاد  مبنظومة  اهتاممه  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  اليوم  يجدد 
وااللتزام  املاضية  للتجارب  نقدية  قراءة  ضوء  عىل  والتضامني  االجتامعي 
تأسس عليها. وبعد إطالق مبادرة ترشيعية لغرض  التي  الكونية  باملبادئ 
الذي  املحتمل  الدور  عن  النقابية  اإلطارات  تتساءل  القطاع  هذا  تأسيس 
النقابية : هل ستكتفي بدورها كهيكل إسناد لالقتصاد  قد تلعبه املركزية 
وتتقدم  االقتصادي  الفاعل  بدور  ستضطلع  أنها  أم  والتضامني  االجتامعي 
السؤال  عمليا  والتضامني.  االجتامعي  االقتصاد  منظومة  مكونات  كإحدى 
املطروح هو التايل : هل يكتفي اإلتحاد العام التونيس للشغل بدوره كقوة 
لبعض مشاريع  ودعم  العمومية  السياسات  وتفاوض حول  اقرتاح وضغط 
الفاعل  دور  يلعب  أن  سيختار  أنه  أم  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد 
من  الخاص  نسيجه  يبعث  و  وميول  يؤطر  الذي  والعميل  االسرتاتيجي 
املؤسسات االجتامعية والتضامنية؟ بعبارة أخرى، هل يجوز لالتحاد العام 
التونيس للشغل أن يكتفي بدور خارجي للنهوض بقطاع طاملا عاىن من عدم 
االكرتاث والتهميش )مبادرة ترشيعية وملتقيات تكوينية وحمالت منارصة 
لالقتصاد االجتامعي والتضامني( بصفته طرفا اجتامعيا أم أنه يقرر التدخل 
الجدي كفاعل اقتصادي يف مسار تأسيس وإدارة شؤون االقتصاد االجتامعي 

والتضامني كام قام بذلك سابقا باعتباره جزءا من هذه املنظومة.
مبرشوع  املتعلقة  الترشيعية  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  مبادرة  إن 

اجتامعي  كطرف  وتدخله  والتضامني  االجتامعي  لالقتصاد  أسايس  قانون 
التنمية  كمخطط  املجال  يف  العمومية  بالسياسات  الخاصة  املفاوضات  يف 
والتحسيسية  التكوينية  امللتقيات  وتنظيم  االجتامعي  العقد  وتفعيل 
كهيكل  االتحاد  دور  ضمن  جميعها  تندرج  املنارصة  وحمالت  والتأطريية 

داعم لالقتصاد االجتامعي والتضامني.
دوليني  فاعلني  من  بدعم   - للشغل  التونيس  العام  االتحاد  تدخل  أن  غري 
بأهمية  التحسيس  عىل  يقترص  مل  )إيطاليا(  وناكسيس  )فرنسا(  كإيكوزي 
االقتصاد االجتامعي والتضامني وتكوين املكونني يف الجهات بل تعدى ذلك 
ليتوىل مرافقة أصحاب املشاريع يف إحداث مشاريعهم يف جهات محددة. 
خمسة  عن  ممثلني  من  ترتكب  متابعة  وحدة  عليها  تسهر  مهّمة  وهي 
أقسام من االتحاد العام التونيس للشغل. هذا العمل التعبوي الذي يقوم 
به االتحاد العام التونيس للشغل متت ترجمته يف إعالن مدينة الحاممات 
يف جانفي 2015 الذي رسخ رغبة االتحاد يف لعب دور املحرك يف النهوض 
إحداث  الهدف  وكان  تونس.  وتنميته يف  والتضامني  االجتامعي  باالقتصاد 
املناطق  يف  والشباب  النساء  تشغيل  لغاية  وتضامنية  اجتامعية  مؤسسات 
البحري»االتحاد«  الصيد  لخدمات  التعاونية  الرشكة  غرار  عىل  الريفية 
والرشكة  بسوسة  »الخيمة«  والرتفيه  الخدمات  وتعاضدية  قرقنة  بجزيرة 
مجامع  وثالثة  – سوسة  بكروسيا  »االتحاد«  الفالحية  للخدمات  التعاونية 
للتنمية الفالحية والصيد البحري لفائدة املرأة الريفية والسوق التضامني 

باملروج 2 بنب عروس.
الفقرة الثانية : توجهات السرتاتيجية نقابية مستقبلية لالقتصاد االجتامعي 

والتضامني
االجتامعي  االقتصاد  يف  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  انخراط  يستوجب 
الخيار  لهذا  املالمئة  األدوات  من  عدد  بلورة  اقتصادي  كفاعل  والتضامني 

االسرتاتيجي.
اإلجراء عدد 1 : إحداث هيكل مركزي متكون من أصحاب القرار وخرباء 

مخصص كليا لالقتصاد االجتامعي والتضامني
االقتصاد  لقطاع  حقيقية  تنموية  إسرتاتيجية  إعداد   :  2 عدد  اإلجراء 

االجتامعي والتضامني
وتتمحور هندسة اإلسرتاتيجية املقرتحة حول أربعة محاور :

1( املحور القانوين
2( املحور املؤسسايت

3( املحور املايل
4( املحور البيداغوجي

اإلجراء عدد 3 : ضبط وسائل تدخل االتحاد العام التونيس للشغل كفاعل 
اقتصادي وذلك من خالل :

االجتامعي  االقتصاد  مؤسسات  من  متنوع  نسيج  بإحداث  مبادرته     -
والتضامني

 - املساهمة يف رأس مال البنك التعاضدي،
 - تعبئة املوارد املالية الخارجية وتوظيفها يف تحقيق أهداف اسرتاتيجية،

 -  دعم الخدمات املوجهة لألجراء وتنمية العمل الالئق ومخططات إنقاذ 
املؤسسات التي متر بصعوبات، إلخ.

اإلجراء عدد 4 : تشبيك مكونات االقتصاد االجتامعي والتضامني من خالل 
املبادرة بتنظيم ملتقيات جهوية ووطنية متهيدا لهيكلة القطاع.

الثقافة  تنمي  التي  األهداف  حسب  الترصف  آلية  5:تطبيق  عدد  اإلجراء 
التشاركية ومحاسبة كل املتدخلني يف انجاز املخطط االسرتاتيجي.
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قام قسم الشؤون القانونية يف االتحاد العام التونيس للشغل 
بدور مهم للغاية يف مسار انجاز مرشوع االقتصاد االجتامعي 
عىل  االنفتاح  و  املقرتحات  اإلعداد  جهد  عرب  والتضامني 
الكفاءات الوطنية، وعرب تجميع األطراف االجتامعية والدفع 
نحو الحوار واإلقناع. وملعرفة مسار تفعيل مرشوع االقتصاد 
االجتامعي والتضامني ومختلف تفاصيله وتأثرياته التنموية 
املسؤول  املساعد  العام  األمني  حفيظ  حفيظ  باألخ  التقينا 
املرشوع  هذا  ان  أكد  الذي  القانونية  الشؤون  قسم  عن 
رافد للتنمية يعيل قيمة اإلنسان ويقدمها عىل الربح وعىل 

مصلحة رأس املال
االقتصاد  قانون  عىل  النواب  مجلس  يف  املصادقة  متت 
خاصة  الحدث  هذا  تقيم  فكيف  والتضامني  االجتامعي 
وان العديد يعتربونه انتصارا لالتحاد العام التونيس للشغل 

وللنظرة اإلنسانية لالقتصاد؟
أخريا، بعد مخاض عسري صادق مجلس النواب عىل قانون 
 06 حوايل  املرشوع  وظل  والتضامني.  االجتامعي  االقتصاد 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  بدأ  أن  منذ  وذلك  سنوات 
يفكر يف صياغة القانون سنة 2015. وميثل القانون، اإلطار 
وقد  واعدا.  جديدا  قطاعا  تقنني  ميكن  الذي  الترشيعي 
انطلق مسار انجاز هذا القانون منذ املدة النيابية الفارطة 
قسم  عن  مسوؤال  الجندويب  املولدي  األخ  كان  عندما 
الترشيع. وقد يكون من املهم وضع القانون يف إطاره، حيث 
يأيت هذا املرشوع يف ظل األزمة الهيكلية لالقتصاد التونيس 
وعجز القطاع الخاص عن لعب دوره يف االستثامر ويف توفري 

مواطن الشغل وفق معايري العمل الالئق، إضافة إىل األزمات 
املؤسسات  جعلت  والتي  العمومي  للقطاع  املتكررة  املالية 

العمومية غري قادرة عىل توفري مواطن الشغل. وأمام هذا الواقع، 
وبناء عىل مسألة مهمة جدا وهي تجسيد استحقاقات الثورة، كان 
البد من التفكري يف قطاع ثالث ليس مدمجا يف احد القطاعات بل 
مستقل بذاته وهو االقتصاد االجتامعي والتضامني.  ولتجسيد هذا 
املرشوع انطلقنا يف تعريف القطاع، وتحديد مالمحه بصفته قطاعا 
االجتامعي  العقد  يف  ورد  مبا  مرتبط  قطاع  وهو  واعدا.   اقتصاديا 
الذي اميض يف 14 جانفي 2013. وقد تضمن العقد االجتامعي عدة 
مبادئ من أبرزها التنمية الجهوية العادلة والتمييز االيجايب وإعداد 
العام  االتحاد  تجاوز  األطراف  لبقية  وخالفا  جديد.  تنموي  منوال 
التونيس للشغل مسألة اإلمضاء عىل العقد إىل إعداد البدائل ومن 

بينها إعادة االعتبار للتضامن واالقتصاد االجتامعي.
والفاعلني  االجتامعية  األطراف  بقية  عىل  االنفتاح  االتحاد  اختار 
االقتصاديني وحتى الكفاءات الوطنية خالل إعداد املرشوع فلامذا 

اخرتتم هذا التوجه؟
كل  توفر  يستوجب  الحجم،  بهذا  نجاح مرشوع  ان  الطبيعي  من 
األطراف. وليك نجد  الدعم من مختلف  املالمئة وتجميع  الظروف 
الكامل ملرشوعنا كان من الرضوري ان نرشك بشكل فعيل  التأييد 
اتحاد  إىل  إضافة  االجتامعي،  العقد  عىل  املمضية  اإلنتاج  أطراف 
بالقطاع  مرتبط  القطاع  هذا  من  مهام  مجاال  ان  باعتبار  الفالحني 
الفالحي. إضافة إىل ذلك اعتربنا يف االتحاد، انه من االيجايب إعداد 
يعني  ما  قانون فعيل وهو  إىل  تحويله  األهم هو  ان  القانون غري 
بداية  االتحاد ومنذ  قام  النواب. ولذلك  املرور عرب مجلس  حتمية 
املشهد  تشكل  التي  الربملانية  الكتل  جميع  بجمع  القانون  صياغة 
ورشحناه  املرشوع  قدمنا  وقد  الفارطة.  النيابية  املدة  يف  السيايس 
األرضية  إعداد  بهدف  وذلك  درايس  يوم  إطار  يف  الكتل  ملمثيل 
الجلسة  وعىل  املختصة  اللجنة  عىل  عرضة  خالل  األمور  وتسهيل 

مع  للغاية  مهمة  برشاكة  قمنا  االنفتاح،  هذا  إىل  وإضافة  العامة. 
يعترب  الذي  الالئق  للعمل  راعية  باعتبارها  الدولية  العمل  منظمة 
احد أهم أهداف االقتصاد االجتامعي والتضامني. وقد قامت هذه 
الرشاكة يف مستويني، وهام توظيف املنظمة لسلطتها املعنوية عىل 
بقية أطراف اإلنتاج لتسهيل انجاز املرشوع، و متويل هذا املرشوع 
الواعد الذي يتطلب متويال كبري النجازه والدعاية له. وإضافة إىل كل 
ما سبق ومن اجل االطالع عىل التجارب امليدانية واستقرائها قمنا 
املغرب  تجربة  مثل  ناجحة  بتجارب  قامت  التي  للبلدان  بزيارات 
األقىص والنمسا والبلدان االسكندينافية التي مكنتنا من االطالع عىل 

هذا القطاع وعىل تاليف جل النقائص. 
من خالل التجارب املقاربة هل ميكن ان تقدم تصورا حول إضافة 
هذا القطاع لالقتصاد التونيس ومساهمته يف حل مشاكل التونسيني؟

عىل مستوى التجارب املقارنة هناك تجربتني مهمتني يف أوروبا وهام 
فرنسا  ففي  واعدة.  تجارب  وهي  االسكندينافية  والبلدان  فرنسا 
االقتصاد االجتامعي والتضامني حوايل 10  املثال  ميثل  عىل سبيل 
باملائة من مواطن الشغل وحوايل 10 باملائة أيضا من الناتج املحيل 
القطاع  هذا  مثل  يف  الرائدة  الالتينية  أمريكا  بلدان  يف  أما  الخام. 
نتيجة الخلفيات الفكرية واإليديولوجية لألنظمة التي حكمت تلك 
املنطقة، فقد أصبح االقتصاد االجتامعي والتضامني ميثل حوايل 15 
باملائة من الناتج املحيل الخام. ونحن نأمل ان ننسج يف تونس عىل 
منوال هذه التجارب الناجحة مع تجاوز سلبيات املايض. والحقيقة 
ال بد من اإلشارة إىل أن االقتصاد االجتامعي والتضامني ليس غريبا 
تعاضد  من  عناوينه  مبختلف  القطاع  هذا  بدأ  حيث  تونس  عىل 
وتعاونيات، منذ سنة 1924. وعندما أىت الزعيم النقايب محمد عيل 
الحامي من أملانيا مل يكن يف نيته تكوين نقابة بل كان يهدف إىل 
تكوين تعاونيات وقد كانت تجربة ناجحة توجت بتأسيس الجامعة 

العامة لعموم العملة التونسيني. بعد ذلك شهدت بالدنا 
تجربة التعاضد سنة 1969، وهي تجربة ال بد من تجاوز 
سلبياته باعتبارها كانت فوقية ومل  تسري باعتامد حوكمة 
رشيدة، مام أدى إىل تحولها تدريجيا إىل رأساملية الدولة 
يف  فشلها  اىل  اجى  كربى  سلبية  نقطة  مثل  ما  وذلك 

النهاسة.
ملنع  اتخذمتوها  التي  واإلجراءات  االحتياطات  هي  ما 
القطاع  هذا  عىل  النفوذ  وأصحاب  اللوبيات  سيطرة 

الواعد؟ 
القانوين،  االعداد  مرحلة  مازلنا يف  اللحظة  إىل حد هذه 
يف  والقانونية  الترشيعية  االحتياطات  باتخاذ  قمنا  وقد 
املخاطر  إىل  متنبهون  ونحن  التفعيل.  إىل  املرور  انتظار 
منذ  قانونية  احتياطات  تستوجب  والتي  ذكرتها  التي 
القانون  ان  إىل  اإلشارة  أود  اإلطار  هذا  ويف  البداية. 
التضامني  »االقتصاد  ان  التعريف  مجال  يف  ذكر  قد 
مجموع  من  يتكون  اقتصادي  قطاع  هو  واالجتامعي 
املتعلقة  االجتامعية  الغايات  ذات  االقتصادية  األنشطة 
واستهالكها  وتسويقها  وتبادلها  والخدمات  السلع  بإنتاج 
والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  املؤسسات  تؤمنها  التي 
العامة  واملصلحة  لألعضاء  املشرتكة  للحاجات  استجابة 
االقتصادية واالجتامعية  وال يكون هدفها األسايس تقاسم 
األرباح.« وعىل عكس االقتصاد الرأس مايل الذي يهدف 
والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  غاية  فان  الربح،  إىل 
تنموية وذلك من خالل نص القانون. إضافة إىل التعريف 
قمنا بتضمني مبادئ أساسية، متثل حامية مستقبلية لهذا 
القطاع من املنزلقات املحتملة. ومن هذه املبادئ نجد، 
أولوية اإلنسان والغايات االجتامعية عىل رأس املال. كام 
قمنا بحامية القطاع من تغول اللوبيات، عرب إقرار مبدأ 
مهم وهو ان العضوية  واالنسحاب مفتوح وطوعي دون 
الدميقراطي  الشفاف  التسيري  رضورة  القانون  يف  أقررنا  متييز.كام 
املبدأ  هذا  عضو.ويقوم  لكل  واحد  صوت  قاعدة  عىل  باالعتامد 
العادي  االقتصاد  إطار  ففي  للعدالة.   تؤسس  كاملة  فلسفة  عىل 
يؤدي امتالك حصة اكرب من أسهم الرشكة إىل امتالك عدد أصوات 
أكرث يف مجلس اإلدارة وبالتايل قدرة عىل السيطرة. أما يف االقتصاد 
كانت  مهام  واحد  له صوت  كل عضو  فان  والتضامني  االجتامعي 
حجم مساهمته يف رأس املال. كام يتضمن القانون مبدأ مهام ميكن 
املبدأ يف تحفيز  االقتصادية وميثل هذا  التنمية  اعتباره دافعا نحو 
تطوير رأس املال عرب فرض تخصيص 15 باملائة من األرباح السنوية 
من  وتطويرها  املؤسسة  دميومة  يضمن  مبا  املال  رأس  إىل  لتضاف 
اجل مزيد إشعاع املؤسسة. كام تخصيص 05 باملائة من الفواضل 
حال  والتضامني  االجتامع  االقتصاد  يكون  وبذلك  البيئة  لدعم 
تنمويا وداعام للثقافة دون بروباغندا ودون غايات ربحية وهو ما 

سينعكس بشكل كبري عىل الثقافة البديلة. 
البديل  هو  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  أن  االتحاد  يعترب  هل 
التنموي الذي يبحث عنه او انه واجهة من ضمن واجهات الرصاع 

من اجل تنمية عادلة؟ 
التي  العنارص  من  عنرصا  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  ميثل 
ستلعب دورا، بنسب متفاوتة، يف بلوغ اقتصاد جديد عادل ومنصف 
لدورها  الدولة  استعادة  يتطلب  ما  وهو  الجبائية  العدالة  أساسه 
كراع اجتامعي وفاعل يف التنمية. كام يستوجب أن يلعب القطاع 
الرضائب  كدفع  االستثامر  رشوط  إىل  االستجابة  مع  دوره  الخاص 
والقيام بالدور املجتمعي وتوفري العمل الالئق. ويف حال توفر كل 
هذه الرشوط سيصبح من املمكن التأسيس ملنوال اقتصادي جديد 

عادل ومنصف.

األخ حفيظ حفيظ: 

االقتصاد التضامني واالجتماعي قطاع واعد
يحمل حلوال تنموية ويعلي قيمة اإلنسان 

األخ حفيظ حفيظ  



الخميس 25 جوان 2020 - العدد 1596  15الخميس 25 جوان 2020 - العدد 1596 14
الحدث الحدث

  وضع االتحاد العام التونيس للشغل اللبنة األوىل لنص ترشيعي 
ينظم االقتصاد االجتامعي والتضامني كقطاع ثالث واعد وداعم 

ومعزز للقطاعني العام والخاص. 
التونيس  العام  االتحاد  عىل  بغريبة  ليست  املبادرة  هذه  ان 
النقايب  التعاوين يف بالدنا قد الزم النضال  للشغل اذ ان النشاط 
أفكار  كام طبعت  الحامي،  تجربة محمد عيل  مع  البداية  منذ 
االقتصاد االجتامعي والتضامني برنامج االتحاد يف الخمسينيات 
عرب احاث نسيج تعاضدي و تعاوين مسنود ببنك الشعب أندلك 
االقتصاد  منظومة  للشغل يف  التونيس  العام  االتحاد  انخراط  إن 

االجتامعي والتضامني جاءت عرب اطالق هذه املبادرة إثر: 
يف  التعاضد  تجربة  وخاصة  املاضية  للتجارب  نقدية  قراءة   -

الستينيات 
اعتامد  دون  احالت  التي  القانونية  للعوائق  دقيق  تشخيص   -

هذا املنوال 
لتجاوز  بها وفق مقاربة قطاعية  الترشيعات املعمول  - تبويب 

تشتت النصوص القانونية 
- تحيني النصوص الرتتيبية واإلجرائية لتجاوز التنافر يف ما بينها 

كم نشري أيضا اىل ان االتحاد العام التونيس للشغل ولضامن نجاح 
املنظومة عرب مراجعة  لهذه  املبادرة قد مهد ووفر مناخ مالئم 
مالمئته  ومدى  تونس  يف  االجتامعي  للشأن  الترشيعي  الواقع 
للمبادئ الكونية و ذلك عرب مبادرات ومساهامت هامة باعتبار 
ويتضح  تونس  يف  واالجتامعي  االقتصادي  الشأن  قاطرة  االتحاد 

هذا كااليت : 
- سنة 2012 تقدم االتحاد العام التونيس للشغل مبرشوع دستور 
الجمهورية الثانية، هذا املرشوع جاء لحامية الحقوق االقتصادية 
املرشع  به  استأنس  لذي  و  وتدعيمها  املكتسبة  واالجتامعية 

التونيس خاصة يف الفصول 21و40و46 منه 
العام  االتحاد  امىض   2013 جانفي   14 الثورة  ذكرى  مبناسبة   -

التونيس للشغل العقد االجتامعي مع منظمة األعراف 

- غرة ماي 2013 اعلن االتحاد العام 
بني  التوحيد  عىل  للشعل  التونيس 
األدىن  واالجر  الفالحي  األدىن  االجر 

الصناعي 
العام  االتحاد  تقدم   2015 ماي   -12
اتفاقية  مبرشوع  للشغل  التونيس 
العالقات  تنظم  مشرتكة  اطارية 
تم  وقد  الفالحة  قطاع  يف  الشغلية 
امضاؤها مع املنظمة الفالحية ونرشت 

بالرائد الرسمي يف 25 نوفمرب 2015
- يف سبتمرب 2015 اعلن االتحاد العام 
عن  وطنية  ندوة  يف  للشغل  التونيس 
اعتزامه تقديم مباردة ترشيعية تنظم 

االقتصاد االجتامعي والتضامني يف 
اليوم  مبناسبة   2016 أكتوبر   14 يف   -

للشغل  التونيس  العام  االتحاد  تقدم   الريفية   للمرأة  الوطني 
الفالحي  القطاع  يف  والعامالت  العملة  لنقل  اتفاق  بربوتوكول 
وتم امضاؤه مع املنظمة الفالحية ومنظمة األعراف ووزارة املرأة 

واالرسة والطفولة. 
املبادرة  هذه  سبقت  تحضريات  من  ذكره  تقدم  ما  عىل  بناء 
القطاع  ومهدت املناخ املالئم لصياغة نص ترشيعي ينظم هذا 
العقد  مبادئ  تجسيم  اطار  يف  يندرج  والذي  الواعد  الثالث 
االجتامعي الذي نص يف محوره األول الخاص بالنمو االقتصادي 
والتنمية الجهوية عىل »رضورة مراجعة املنوال التنموي« مراجعة 
جذرية ملنحه عمقا يحقق العدالة االجتامعية و االنصاف باعتبار 

أن االقتصاد االجتامعي والتضامني احد روافد التنمية 
التونيس للشغل عىل إحداث منظومة  العام  كام حرص االتحاد 
تسيري  يف  واملتدخلة  املعنية  األطراف  مختلف  تضبط  قانونية 
االقتصاد االجتامعي والتضامني وذلك بالتوازي مع إقرار االليات 

التمويلية وهو ما سيساهم يف صياغة 
وتحديد مقومات منوال تنموي جديد 
التنمية  ويحقق  السابق  مع  ويقطع 

والتشغيل والعدالة االجتامعية 
للتعريف  االتحاد  مبادرة  جاءت  لقد 
يف  والتضامني  االجتامعي  باالقتصاد 
الفصل األول  العامة ويف  باب االحكام 
والتضامني  االجتامعي  »االقتصاد  منه 
هو سبيل للتنمية املستدامة واملدمجة، 
األنشطة  مجاالت  لكل  املالمئة 
والكرامة  الحرية  قوامه  اإلنسانية، 
الذوات  يشمل  والتضامن،  والعدالة 
املعنوية التي متارس أنشطة اقتصادية 
لحاجيات  تستجيب  واجتامعية 
ان  دون  ومجتمعية  مشرتكة  ومصالح 

تكون غايتها األساسية توزيع األرباح«. 
ومنذ اعالن االتحاد يف 30 سبتمرب 2015عىل املبادرة تم تكليف 
فريق من الخرباء من ذوي االختصاصات القانونية واالجتامعية 
لصياغة املبادرة مع االستئناس بخربات وتجارب دولية يف الغرض. 
والكونية  األساسية  املبادئ  عىل  لتنص  جاءت  املبادرة  هذه  إن 
عرب إعادة االعتبار لإلنسان كأولوية وقيمة العمل عىل رأس املال 
التنمية  لتحيق  الفردية وذلك  املصلحة  املشرتكة عىل  واملصلحة 
املستدامة والعدالة القامئة عىل التوازن بني الجهات عرب تكريس 
النمو  وتحقيق  للرثوات  العادل  والتوزيع  االجتامعية  العدالة 

املندمج واملدمج لفائدة كافة الفئات. 
التنمية  تحقيق  عىل  قادر  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  إن 
التقليدية  القطاعات  يف  بالتشغيل  النهوض  لغاية  املستدامة 
االجتامعية  الرشائح  لكل  الالئق  العمل  توفري  مع  واملستحدثة 
وتحقيق الرفاه االجتامعي واالقتصادي مع املحافظة عىل القطاع 

العام ودعمه. 
للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  الترشيعية  املبادرة  هذه  وتأيت 
والشبكات  الوطنية  املنظامت  تشاركية شملت  مقاربة  اطار  يف 
بالحقوق  املعنية  املواطنية  والجمعيات  املجال  يف  املختصة 
االقتصادية واالجتامعية كام تم ترشيك موظفني سامني ممثلني 
للوزارات املعنية )وزارة الفالحة، وزارة التنمية واالستثامروالتعاون 
الخارجي، وزارة الشؤون االجتامعية ووزارة املالية، وزارة التكوين 

املهني والتشغيل ووزارة السياحة والصناعات التقليدية(.
كام تم التحسيس باملبادرة ونرشها يف الجهات عرب تنظيم عرشات 
كل  عىل  واالنفتاح  املبادرة  ألثراء  والجهوية  اإلقليمية  الندوات 

مكونات املجتمع املدين. 
العام  األمني  عنها  اعلن  املبادرة  صياغة  من  االنتهاء  تم  عندما 
لالتحاد العام التونيس للشغل األخ حسني العبايس مبناسبة عيد 
الشغل يوم غرة ماي 2016 تّم عرضها عىل الهيئة اإلدارية الوطنية 
لتقرر إحالة املبادرة عىل أنظار الحكومة وقد تّم ذلك بتاريخ 30 
نوفمرب 2016 مبوجب مراسلة مصحوبة مبرشوع القانون األسايس 
لالقتصاد االجتامعي والتضامني )53  فصال( مع مذكرة يف رشح 

األسباب.
*وسيلة العياري
عضو فريق الخرباء باالتحاد العام التونيس للشغل املعني
باملبادرة الترشيعية لالتحاد حول قانون أسايس لالقتصاد االجتامعي والتضامني

المبادرة التشريعية لالتحاد العام التونسي للشغل

حول قانون أساسي لالقتصاد االجتماعي والتضامني

بقلم وسيلة العياري

د. لطفي بن عيىس 
)املنسق العلمي ملرشوع االتحاد العام التونيس للشغل(

 
صادق مجلس نواب الشعب بأغلبية مطلقة )131 صوتا( عىل مرشوع القانون املتعلق باالقتصاد 
االجتامعي والتضامني وهي صيغة لنئ تداركت اىل حّد ما بعض الثغرات الخطرية التي جاءت 
يف الصيغة املشوهة ملرشوع االتحاد العام التونيس للشغل التي عرضتها الحكومة املتخلية عىل 
أنظار مجلس نواب الشعب فإنها تضّمنت عيوبا عديدة شكال ومضمونا يتعني االنكباب عليها يف 
قادم األيام ال سيّام أنّه سيصعب تطبيق بعض األحكام الواردة يف النص املصادق عليه أو تفعيل 

بعض املؤسسات املحدثة مبقتضاه يف اآلجال املنصوص عليها كام سنبيّنه الحقا.
 

1( نقطة البداية
االجتامعي  االقتصاد  بتنظيم  تتعلق  ترشيعية  مبادرة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  أطلق 
والتضامني خالل ندوة وطنية انعقدت يف 30 سبتمرب 2015 بأحد نزل العاصمة شاركت فيها 
كل من األطراف االجتامعية واملنظامت الوطنية الحقوقية والنسائية والشبكات املعنية بالقطاع 
والجمعيات املواطنية وممثيل املنظامت التابعة لألمم املتحدة وكذلك رؤساء كل الكتل النيابية 
إطار رشاكة  يف  املعنية  األطراف  مختلف  جمعت  التي  التشاركية  االتحاد  مقاربة  مثنوا  الذين 

فعلية.
امليداين ملختلف مكونات  الواقع  اشتغلت عىل تشخيص  لجان  إحداث عدة  تّم  ذاته  اليوم  يف 
االقتصاد االجتامعي والتضامني وجرد النصوص الترشيعية والرتتيبية املتعلقة بتنظيمها وهيكلتها 
ومتويلها ودراسة الترشيعات املقارنة لالستئناس بتجارب البلدان األخرى يف املجال وذلك وفق 
الخرباء من مختلف  تكليف فريق من  ثانية وقع  للغرض. ويف مرحلة  أُعّدت  توجيهية  مذكرة 
االختصاصات من قبل املكتب التنفيذي لالتحاد العام التونيس للشغل بصياغة مرشوع قانون 
أسايس لالقتصاد االجتامعي والتضامني بناء عىل التقارير التي أعّدتها مختلف اللّجان املذكورة. 
وخلُص فريق الخرباء إىل رضورة وضع إطار قانوين مرجعي وموحد يعرّف االقتصاد االجتامعي 
والتضامني ومببادئه وأهدافه ويحدد مكوناته ويضع االطار املؤسسايت )التمثييل واالستشاري( 
تنظيم  تم  التشاركية  للمقاربة  وتجسيام  املالمئة.  التمويل  آليات  له  يوفر  كام  القطاع  لهذا 
استشارات جهوية شملت كل الجهات خالل شهري مارس وأفريل 2016 انخرطت فيها االطارات 
النقابية الجهوية وممثلو الجمعيات وشبكات االقتصاد االجتامعي والتضامني التي تفاعلت مع 

مختلف العروض التي قدمها الخرباء واالطارات املنتمية إىل الوزارات املعنية. 

2( المسار الحكومي
بعد مصادقة الهيئة اإلدارية لالتحاد العام التونيس للشغل عىل النص الذي أعده فريق الخرباء 
انطالق  تاريخ  نوفمرب 2016  الحكومة يف شهر  اىل  العام  األمني  أرسله  توصياتها  وتعديله وفق 

املسار الحكومي الذي استغرق ثالث سنوات كاملة.
بتاريخ 26 سبتمرب2017 احداث لجنة قيادة  التكوين املهني والتشغيل  تّم مبقتىض قرار وزير 
االجتامعي  االقتصاد  مجال  يف  ومنظامت  آليات  تطوير  مرشوع  تنفيذ  مبتابعة  مكلفة  وطنية 
والتضامني املدعوم من منظمة العمل الدولية والذي يحتوي عىل ثالث مكّونات أساسية تتمثل 
االجتامعي  باالقتصاد  مرافقة خاصة  ومنظومة  وطنية  واتصال  تحسيس  اسرتاتيجيات  يف وضع 

والتضامني وكذلك وضع إطار قانوين ومؤسسايت للقطاع. 
انطلقت اللجنة يف صياغة مرشوع قانون معتمدة عىل املبادرة الترشيعية التي قدمها االتحاد 
العام التونيس للشغل. ثم تتالت جلسات العمل وتنوعت الصيغ وعرضت إحداها عىل االستشارة 
العمومية لكن استقر رأي الحكومة يف الّنهاية عىل نسخة مشوهة نسفت روح املرشوع األصيل 
وهندسته املتامسكة وتغافلت عن مسائل جوهرية نّص عليها وأسقطت أحكاما أساسية وردت 

فيه كام سرنى.
3( حملة املنارصة من أجل تنمية االقتصاد االجتامعي والتضامني يف تونس

االقتصاد  تنمية  أجل  من  منارصة  حملة  االتحاد  أطلق  الحكومي  للمسار  وموازاة  األثناء  يف 
االجتامعي والتضامني يف تونس )وهي تندرج ضمن الربنامج متعدد الفاعلني )PCPA( لنكن 
امتدت من شهر أوت 2017 إىل شهر جويلية 2018  باستشارة وطنية  فاعلني/ فاعالت( وقام 
الفالحية  للخدمات  التعاونية  والرشكات  النقابات  فيها  وانخرطت  البالد  جهات  كل  شملت 
والجهوية  املركزية  العمومية  واإلدارات  والجمعيات  والتعاونيات  الفالحية  التنمية  ومجامع 

واملنظامت الدولية ونواب الجهات. 
حول  االسرتاتيجية  الّدراسة  نتائج  حول  اآلراء  تبادل  اللّقاءات  هذه  تنظيم  من  الغاية  كانت 
الترشيعية  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  ومبادرة  تونس  يف  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد 
اجتامعية  اقتصادية  مشاريع  عىل  التعرف  وكذلك  والتضامني  االجتامعي  باالقتصاد  املتعلقة 
تضامنيّة أنجزها فاعلون ميدانيون وتنظيم ورشات عمل تشاركية حول دور االتحاد يف تأسيس 
هذا القطاع. وأفضت هذه اللقاءات إىل نرش كرّاس أعده خبريان يف املجال يتضمن أربعة مباحث 
تتعلق بتحديد ماهية االقتصاد االجتامعي والتضامني يف تونس وحظوظ وإكراهات هذا القطاع 
الورقات  )انظر  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  مجال  يف  واملستقبيل  التاريخي  االتحاد  ودور 

املختارة من الكراس املذكور يف مكان آخر من هذا امللف( وأخريا توصيات حملة املنارصة.
4( المسار البرلماني

صيغته  يف  القانون  مرشوع  عىل  التحفظات  عديد  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  وفد  سجل 
إليها لجنة الفالحة  التي دعته  النيايب خالل جلسة االستامع  الحكومية املعروضة عىل املجلس 
غري  عادي  بقانون  األسايس  القانون  استبدال  وقع  أنه  اىل  مشريا   2020 فيفري   20 تاريخ  يف 
التنموي لالقتصاد  الدور  القطاع وتغييب  الترشيعية املنظمة ملختلف مكونات  ملزم للنصوص 
بني  التباين  خط  بذلك  ملغني  املوزعة  األرباح  تسقيف  عن  والتغافل  والتضامني  االجتامعي 
املجال  والتضامني وترك  االجتامعي  االقتصاد  التقليدية ومؤسسة  الربحية  الرأساملية  املؤسسة 
مفتوحا للرشكات التجارية لالستثامر يف قطاعات الصحة والتعليم والنقل تحت عالمة االقتصاد 
ملختلف  وممثلة  جامعة  هيئات  بإرساء  املتعلقة  األحكام  كل  وإسقاط  والتضامني  االجتامعي 
وهو  تعاضدي  بنك  ببعث  املتعلقة  األحكام  وإلغاء  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  مكونات 

الذراع املايل األسايس للقطاع والضامن الستقالليته ودميومته.  
كام انخرط عديد الفاعلني يف مجال االقتصاد االجتامعي والتضامني )جمعيات وشبكات وأفراد( 
التونيس للشغل وكان لهم دور فعال داخل قبة  العام  االتحاد  التي أطلقها  املنارصة  يف حملة 
املجلس سواء خالل جلسات االستامع أو يف عالقة بلجنة التوافقات التي اجتمعت خالل الجلسة 
العامة ما مكن من إدراج - من جديد ضمن النص املصادق عليه - عدٍد من االحكام الواردة يف 

املرشوع األصيل لالتحاد والتي كان قد أسقطها املرشوع الحكومي.

5( المكاسب 
أنه  منه عىل  األول  الفصل  يف  التنصيص  مجرد  فإن  عادي  قانون  القانون يف شكل  مترير  رغم 
»يضبط اإلطار املرجعي لالقتصاد االجتامعي والتضامني ويحدد مفهومه وأهدافه وسبل تنظيمه 
والهياكل واآلليات الكفيلة بإرسائه ومتابعته وتقييمه وتطويره ودعمه« يشكل ضامنة ملراجعة 
النصوص الترشيعية والرتتيبية املنظمة ملختلف املؤسسات املنخرطة يف هذا القطاع وفق إحكام 
الفصل  هذا  يف  العبارة  هذه  إدراج  عىل  الذي حرص  هو  االتحاد  فإن  وللتاريخ  القانون.  هذا 

بالذات تحسبا لكل طارئ )رفض شكل قانون أسايس(.
من  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  عليها  يقوم  التي  الكونية  املبادئ  أهم  عىل  القانون  نص 
والتسيري  واالنسحاب  االنخراط  وحرية  املال  رأس  عىل  االجتامعية  والغاية  االنسان  أولوية 
الدميقراطي والشفاف باالعتامد عىل قاعدة صوت واحد لكل عضو والربحية املحدودة وامللكية 
الجامعية الغري قابلة للتقسيم واالستقاللية يف التسيري تجاه السلط العمومية واالحزاب السياسية 

مع تسجيل بعض النقائص التي سنعود إليها يف الفقرة املوالية.
تضمنت النسخة املصادق عليها أهم األهداف التنموية التي جاءت يف املرشوع األصيل لالتحاد 
االقتصادية وقيم  الجدوى  التوازن بني متطلبات  الحكومية كتحقيق  النسخة  والتي غابت من 
وهيكلة  للرثوة  العادل  والتوزيع  االجتامعية  العدالة  وتحقيق  االجتامعي  والتضامن  التطوع 

االقتصاد غري املنظم. 
ألزم القانون مؤسسات االقتصاد االجتامعي والتضامني بتكوين فيام بينها هياكل متثيلية تجمعها 
عىل املستوى املحيل والجهوي والوطني لتنسيق أنشطتها املشرتكة وتطوير قدراتها وهو جانب 
أسايس يف هندسة القانون خّصص له مرشوع االتحاد بابا كامال وقع حذفه يف املرشوع الحكومي. 

لكن هيكلة القطاع ال تخلو من اإلخالالت التي سنتناولها الحقا. 
صادق النواب عىل أهم االحكام املتعلقة بتمويل منظومة االقتصاد االجتامعي والتضامني كام 
جاءت يف مرشوع االتحاد واملتعلقة بإحداث بنك تعاضدي وفق نظام أسايس منوذجي يستند 
اىل القانون األسايس العام للتعاضد وفتح خطوط متويل بصفة تفاضلية لدى املؤسسات املالية 
لفائدة مؤسسات االقتصاد االجتامعي والتضامني وتخصيص نسبة من الطلبات العمومية لفائدة 
مؤسسات االقتصاد االجتامعي والتضامني ومنح امتيازات جبائية ومالية حسب صنف املؤسسة 
أخرى  بإجراءات  اإلجراءات  هذه  تعزيز  وتم  االنتصاب.  بجهة  التقيد  دون  نشاطها  وطبيعة 
باالقتصاد االجتامعي والتضامني وآلية  تركيز وتطوير منصات خاصة  تتمثل يف  القطاع  لفائدة 
ضامن لفائدة مؤسسات االقتصاد االجتامعي والتضامني تهدف إىل ضامن القروض وكافة أصناف 

التمويالت املسندة خاصة من قبل الجهاز البنيك وغريه من مؤسسات التمويل.
6( الهنات  

على مستوى الشكل: 
واضحة:  محاور  أربعة  وفق  تبويبه  تم  إذ  املتامسكة  بهندسته  االتحاد  مرشوع  متيز  ما  بقدر 
العامة )التعريف واملبادئ واالهداف( . 2( مجال االقتصاد االجتامعي والتضامني  1( األحكام 
االجتامعي  االقتصاد  متويل  آلليات   )4 والتضامني.  االجتامعي  االقتصاد  هياكل   )3 ومكوناته. 
والتضامني، رغم دسامة بعض أحكامه التي كان من األفضل أحالتها اىل أوامر تطبيقية، بقدر 
ما جاء القانون مفّككا إذ تداخلت أبوابه واختلت توازناته واختلطت أحكامه. فهذا الفصل 4 
املتعلق مببادئ االقتصاد االجتامعي والتضامني نجده يتعرض اىل كيفية توظيف األرباح وبأية 
نسب وهو موضوع يعالج يف باب التمويل. ثم ما الداعي اىل تخصيص باب كامل )الباب الثالث( 
والخامس(  )الرابع  منفصلني  بابني  تخصيص  أو  القمري  والحساب  البيانات  وقاعدة  للتسجيل 
للترصف املايل والتمويل والحال أنه يتعني تجميع كل االحكام املالية يف باب واحد سواء تعلق 

االمر مبوارد املؤسسة الذاتية أو الخارجية.

على مستوى المضمون : 
- جاء يف باب التعريف أن »االقتصاد االجتامعي والتضامني: هو منوال اقتصادي« )الفصل 2( 
وهي صيغة غري موفقة إذ ال معنى لعبارة منوال اقتصادي يف السياق الذي ذكرت فيه. مرشوع 
االتحاد ينص عىل أن »االقتصاد االجتامعي والتضامني هو سبيل للتنمية املستدامة واملدمجة«.

الدولة واملواطنة وعدم  باملبادئ عن ذكر مبدإ مدنية  املتعلق  القانون  الفصل 4 من  - تغافل 
التمييز عىل أسس جنسية أو دينية أو فئوية الذي ورد يف مرشوع االتحاد. كام وقع خرق مبدإ 
االستقاللية يف التسيري تجاه السلط العمومية واالحزاب السياسية باستثناء الجمعيات التعاونية 
من املبدإ املذكور. كان املطلوب عدم املساس من مبدإ االستقاللية وترك التعاونيات التي ال تلتزم 

مببديئ الحرية واالستقاللية خارج منظومة االقتصاد االجتامعي والتضامني. 
- نص الفصل 3 من القانون عىل اسناد مؤسسات االقتصاد االجتامعي والتضامني عالمة »مؤسسة 
االقتصاد االجتامعي والتضامني« وذلك يف أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع املطلب وبانقضاء 
هذا األجل يعترب املطلب مقبوال. وتضبط إجراءات ورشوط إسناد العالمة وسحبها مبقتىض أمر 
حكومي يصدر يف أجل أقصاه شهرين من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النفاذ. تجدر االشارة 
االقتصاد  مؤسسات  وقد صّنف  العالمة  ينص عىل هذه  ال  االتحاد  أن مرشوع  الصدد  يف هذا 
منظومة  يف   )par nature( بالطبيعة  منخرطة  مؤسسات  صنفني:  إىل  والتضامني  االجتامعي 
االقتصاد االجتامعي والتضامني )التعاونيات ورشكات التأمني ذات الصبغة التعاونية والرشكات 
التعاونية للخدمات الفالحية والتعاضديات والوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي. ومؤسسات 
البحري  والّصيد  الفالحة  التنمية يف قطاع  املكونة يف شكل جمعيايت ومجامع  الصغري  التمويل 
وتجّمع املصالح االقتصادية وتعاضديات العاّمل ومؤسسات العاّمل ومؤسسات العمل االجتامعي 
 par( ومؤسسات منخرطة اختياريا )واملؤسسات والهيئات الناشطة يف مجال اإلحاطة االجتامعية
الرشكات  )باستثناء  التجارية  كالرشكات  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  منظومة  يف   )option
التجارية الناشطة يف قطاعات الصحة والتعليم والنقل( التي تستجيب لرشطْي الغاية االجتامعية 

للنشاط وإعادة استثامر األرباح يف حدود الثلثني عىل األقل يف مجال موضوعها االجتامعي.
التنصيص عىل العالمة وهي عبارة عىل تأشرية الدخول ملنظومة االقتصاد االجتامعي والتضامني 
يثري اشكاالت مبدئية وعملية. فالصنف األول من املؤسسات ال يحتاج أصال إىل عالمة باعتبار 
التي  للعالمة  املانحة  الجهة  هي  من  ثم  والتضامني.  واالجتامعي  االقتصادي  نشاطها  طبيعة 
واالجتامعي  االقتصادي  هياكل  استشارة  يتعني  الحاالت  كل  إليها؟ ويف  اإلشارة  القانون  تجنب 

والتضامني املنتخبة واملمثلة للقطاع عند منح أو سحب العالمة.
- نصَّ القانون يف باب الهيكلة )الفصول7 و8 و9( عىل احداث ثالث مؤسسات:

املحيل  املستوى  عىل  تجمعها  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  ملؤسسات  متثيلية  هياكل   )1  
األنظمة  ضبط  مهمة  وتوكل  قدراتها  وتطوير  املشرتكة  أنشطتها  لتنسيق  والوطني  والجهوي 

األساسية النموذجية إىل الهياكل التمثيلية املذكورة. 

2( مجلس أعىل لالقتصاد االجتامعي والتضامني لدى رئاسة الحكومة تعهد إليه إدارة الحوار 
التشاريك والتشاور بني كافة األطراف املتدخلة يف مجال االقتصاد االجتامعي والتضامني. ويتوىل 

يف هذا اإلطار خاصة، القيام باملهام التالية:
- اقرتاح التوجهات الكربى الرامية إىل تطوير االقتصاد االجتامعي والتضامني

باالقتصاد  املتعلقة  التطبيقية  والنصوص  واألوامر  القوانني  مشاريع  يف  وجوبا  الرأي  إبداء   -
للمجلس  القارة  الكتابة  وتسند  تطويرها.  بهدف  االقرتاحات  وتقديم  والتضامني  االجتامعي 
الوزارة املكلفة باالقتصاد االجتامعي والتضامني. وتضّم تركيبة املجلس وجوبا ممثلني عن  إىل 
مؤسسات  عن  وممثلني  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  قطاع  يف  املتدخلة  العمومية  الهياكل 
تركيبة  املدين. وتضبط  املجتمع  والتضامني وخرباء مستقلني وممثلني عن  االجتامعي  االقتصاد 

املجلس ومهامه وطرق تسيريه مبقتىض أمر حكومي. 
واالستقاللية  القانونية  بالشخصية  تتمتع  والتضامني  االجتامعي  لالقتصاد  عمومية  هيئة   )3
االدارية واملالية بإرشاف الوزارة املكلفة باالقتصاد االجتامعي والتضامني يكون مقرها العاصمة 
وتكون لها متثيليات جهوية. تتكون مواردها خاصة من ميزانية الدولة. وتختص الهيئة بإدارة 
جميع الجوانب الفنية لالقتصاد االجتامعي والتضامني عدا ما اسند إىل غريها بنّص خاص وهي 
مجال  يف  والقطاعية  والجهوية  الوطنية  والخطط  واالسرتاتيجيات  الدراسات  إعداد  يف  تتمثل 
إىل نرش  تهدف  واتصالية وطنية  إعالمية  وتنفيذ خطة  والتضامني ووضع  االجتامعي  االقتصاد 
ثقافة االقتصاد االجتامعي والتضامني والتحسيس بها عىل املستوى الوطني والجهوي ولدى كافة 
املتدخلني ومتابعة وتقييم مدى تطور االقتصاد االجتامعي والتضامني واقرتاح اآلليات الكفيلة 
االقتصاد  برامج  تنفيذ  يف  املسؤوليات  وتوزيع  األداء  قياس  مؤرشات  وضبط  واعداد  بتطويره 
االجتامعي والتضامني ووضع تقارير دورية يف الغرض وتنفيذ سياسة الدولة يف مجال التعاون 
ووضع  الغرض،  لهذا  وطنية  خطط  وتنفيذ  والتضامني  االجتامعي  باالقتصاد  املتعلق  الدويل 
الربامج الوطنية للتكوين يف مجال االقتصاد االجتامعي والتضامني واقرتاح آليات إدراجها صلب 
مختلف منظومات تكوين رأس املال البرشي وتنظيم دورات تكوينية لفائدة االدارات العمومية 
القطاع  والتضامني واسترشاف مستقبل  االجتامعي  االقتصاد  املجال ورصد واقع  والناشطني يف 
توفري  و  املعلومة  ومنتجي  القطاع  يف  املتدخلني  ومختلف  القطاعية  السياسات  بني  والتنسيق 

املرافقة والتأطري ملؤسسات االقتصاد االجتامعي والتضامني.
املمثلة  الهياكل  فقط:  مؤسستني  بإحداث  اكتفى  قد  االتحاد  أن مرشوع  الصدد  هذا  نذكر يف 
والتضامني  االجتامعي  لالقتصاد  األعىل  واملجلس  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  ملؤسسات 
وتغافل عن التنصيص عىل الهيكل العمومي. أن يتدارك القانون هذه النقيصة بإحداث هيئة 
عمومية لالقتصاد االجتامعي والتضامني أمر جيد يف حد ذاته، لكن أن يستأثر الهيكل العمومي 
بكل املهاّم املوكَلة إىل الهياكل املنتخبة وتبعا لذلك يصبح القطاع برمته تحت وصاية االجهزة 

اإلدارية )منح العالمة واملهام الواسعة( فهذا أمر مرفوض. 
كان من االجدى توزيع املهام بني الهيكلني العمومي واملنتحب حسب التميش التايل الذي اقرتحه 

االتحاد:
- مهام موكَلة حرصيا للمؤسسة العمومية كإعداد الدراسات واالسرتاتيجيات والخطط الوطنية 
والجهوية والقطاعية يف مجال االقتصاد االجتامعي والتضامني وتنفيذ سياسة الدولة يف مجال 
القطاعية  السياسات  بني  والتنسيق  والتضامني  االجتامعي  باالقتصاد  املتعلق  الدويل  التعاون 

ومختلف املتدخلني يف القطاع.
- مهام موكلة حرصيا للمؤسسة املنتخبة كمتابعة تطور االقتصاد االجتامعي والتضامني واقرتاح 
والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  ملؤسسات  والتأطري  املرافقة  وتوفري  بتطويره  الكفيلة  اآلليات 
والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  ثقافة  نرش  إىل  تهدف  وطنية  واتصالية  إعالمية  خطة  ووضع 

والتحسيس بها عىل املستوى الوطني والجهوي ولدى كافة املتدخلني.
- مهام مشرتكة تتطلب التعاون والتنسيق بني املؤسستني. 

7( اآلفاق المستقبلية على المدى القريب والبعيد 
تحديات كربى مطروحة يف عالقة بنرش األوامر التطبيقية الستة يف اآلجال التي ضبطها القانون 

وهي تتعلق بضبط:  
- إجراءات ورشوط إسناد العاملة وسحبها وذلك يف أجل أقصاه شهرين من تاريخ دخول هذا 

القانون حيز النفاذ، 
واملنتخب  العمومي  الهيكلني  تأسيس  يفرتض  والذي  تسيريه  وطرق  ومهامه  املجلس  تركيبة   -

مسبقا حتى يتسنى تفعيله، 
- التنظيم االداري واملايل للهيئة العمومية وكذلك النظام االسايس الخاص بأعوانها.

- نظام أسايس منوذجي للبنوك التعاضدية.
- نسبة ورشوط االنتفاع من الطلبات العمومية.  

- االمتيازات املالية.
والسؤال املطروح بكل إلحاح من هي الجهة املؤهلة إلعداد كل هذه األوامر أهي الوكالة الوطنية 
للتشغيل والعمل املستقل أم لجنة خاصة لدى رئاسة الحكومة؟ مهام يكن األمر فاالتحاد العام 
التونيس للشغل معني بصياغة األوامر املذكورة كام أنه معنّي بكل املسار الترشيعي الذي سيتبع 

واملتعلق مبراجعة الترشيعات الخصوصية.
بهذا القانون ورغم النقائص املسجلة نكون قد خطونا خطوة حاسمة يف اتجاه تحقيق متطلبات 
لالقتصاد  التنموي  بالدور  السيايس  االعرتاف  بعد  القانوين،  التأسيس  مرحلة  الثانية،  املرحلة 
هذا  بتموقع  واملتعلقة  املسار  لكامل  املتّوجة  الثالثة  للمرحلة  ومتهيدا  والتضامني  االجتامعي 

القطاع يف املشهد االقتصادي واالجتامعي كرافد مميّز ضمن منوال التنمية البديل.
يف هذا السياق وبناء عىل ما سبق تتساءل اإلطارات النقابية عن الدور املستقبيل الذي سيضطلع 
به االتحاد العام التونيس للشغل مستقبال: هل سيكتفي بدوره كهيكل إسناد لالقتصاد االجتامعي 
والتضامني أم أنه سيقوم بدور الفاعل االقتصادي ويتقدم كإحدى مكونات منظومة االقتصاد 
كقوة  بدوره  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  سيكتفي  هل  آخر  مبعنى  والتضامني.  االجتامعي 
االقتصاد االجتامعي  لبعض مشاريع  العمومية ودعم  السياسات  اقرتاح وضغط وتفاوض حول 
والتضامني أم أنه سيلعب دور الفاعل االسرتاتيجي والعميل الذي يؤطر وميول ويبعث نسيجه 
أن  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  يجوز  والتضامنية؟ وهل  االجتامعية  املؤسسات  الخاص من 
يكتفي بدور خارجي للنهوض بقطاع طاملا عاىن من عدم االكرتاث والتهميش )مبادرة ترشيعية 
وملتقيات تكوينية وحمالت منارصة لالقتصاد االجتامعي والتضامني( بصفته طرفا اجتامعيا أم 
االجتامعي  االقتصاد  تأسيس وإدارة شؤون  اقتصادي يف مسار  الجدي كفاعل  يقررالتدخل  أنه 
املختارة من  الورقات  )انظر  املنظومة  والتضامني كام قام بذلك سابقا بوصفه جزءا من هذه 

الكراس املذكور يف مكان آخر من هذا امللف(.

القانون املتعلق باالقتصاد االجتماعي والتضامني
مسار إعداده، مكاسبه، هناته
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الحدث الحدث

* بقلم الصغري الزكراوي
)أستاذ القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، جامعة تونس املنار(

ثرواتهم، ويف  وازدياد حجم  العامل  األثرياء يف  ارتفاع عدد  والتقارير  الدراسات  تفيد عديد    
املقابل تزداد جحافل الفقراء والبؤساء يف العامل..]1[ ومن املرجح أن يتضاعف عدد الفقراء 

بعد جائحة كورونا إثر دخول االقتصاد العاملي يف فرتة ركود وانكامش قد تطول.
وملجابهة هذه املفارقة الصارخة، عمدت بعض الدول إىل إحداث رضيبة عىل الرثوة أصبحت 

مع مرور الوقت أحد مكونات النظام الرضيبي العرصي.

 وإن حظي الفقر والفقراء بدراسات وافية، فقد ندر البحث حول الرثاء واألثرياء. فليس هناك 
نسب دقيقة حول حجم الرثوات ومالكيها ومنط عيشهم وأماكن إقامتهم ومدى مساهمتهم يف 
الدورة االقتصادية. فعىل سبيل املثال، يوجد يف فرنسا 5.1 مليون ثري ميثلون 8.2 من مجموع 
السكان. ويعترب ثريا كل شخص يتجاوز دخله ضعفي الدخل املتوسط، أي ما يساوي 3.470 
أورو شهريا للشخص الواحد بعد دفع كل األداءات، و7.287 أورو شهريا للزوجني اللذين لهام 

طفالن. وهذا السقف، هو مجرد مؤرش لدخول »نادي األثرياء«.]2[

أّما يف تونس، فإن كبار األثرياء هم باألساس عائالت أحكمت السيطرة عىل أهم  قطاعات 
التنمية لصالحا، فضال عن  االقتصاد ومنعت املنافسة والشفافية ونجحت يف تطويع مناويل 
بعض مامريس املهن الحرة وكبار املهربني واملاسكني باالقتصاد املوازي. ويف ظّل ظرف متأزم 
اقتصاديا ومحتقن اجتامعيا وبدون رؤية سياسية واضحة، يصبح البحث عن كل الوسائل التي 
قد تساهم يف الخروج من األزمة مرشوعا. فعىل املستوى الرضيبي ظل عبء تحمل الرضيبة 
قامئا باألساس عىل مداخيل العمل. أّما رأس املال فظل يتمتع بامتيازات سخية بداعي التشجيع 

عىل االستثامر.
تحتاج البالد اليوم إىل كل هبة وطنية وخاصة رشيحة من األثرياء استفادوا بصورة أو بأخرى 
عدد  أن  خاصة  إنقاذها  يف  يساهموا  أن  األوان  وآن  البالد  ثروات  من  الزمن  من  عقود  عرب 

األثرياء يف تصاعد بعد 2011 يف الوقت الذي يعرف فيه االقتصاد ركودا غري مسبوق.

فقد تبنّي من تقرير صادر عن مؤّسسة اإلحصاء األمريكية »تقرير الرثاء العاملي«،]3[  أّن عدد 
املليونريات يف تونس ارتفع منذ سنة 2011، ليبلغ 6500 فيام تعدى عدد املليارديرات الـ 70 
لتحتل بذلك املرتبة األوىل يف شامل إفريقيا والسابعة إفريقيا. واعتمدت املؤّسسة املذكورة عىل 
مقاييس عاملية تعترب كل شخص تجاوزت ثروته املليون دوالر مليونريا فيام تصنف كل شخص 
تجاوزت ثروته املليار دوالر مليارديرا لتتكدس لدى هؤالء ثروة قدرها التقرير بـ14.871 مليار 

دينار تونيس أي تقريبا ثلث ميزانية البالد.
الكثري من رجال األعامل األثرياء جمعوا أمواال طائلة دون عناء،  أّن  وليس بخاٍف عىل أحد 
يقوموا  ومل  التهريب،  وشبكات  املوازي  االقتصاد  يف  انخراطهم  بحكم  جهد  أي  بذل  ودون 
باإليفاء بواجباتهم الجبائية. بل أكرث من ذلك، فالبعض بدَل أن يستثمر ويضّخ أمواال ويبعث 
مشاريع قد تساهم يف دفع عجلة االقتصاد، غادر ليستثمر يف بلدان مجاروة،]4[ أو ليقتني 
فقد  اليوم،  وليدة  ليست  الظاهرة  هذه  ومثل  األوروبية.]5[  البلدان  بعض  يف  فاخرة  شققا 
استفحلت ظاهرة تهريب رؤوس األموال إىل الخارج عرب آليات كشفتها تقارير دولية بدرجة 
أصبحت تهدد كيان الدولة، فوفق البنك الدويل، ارتفع تهريب رؤوس األموال بتونس من 1.6 

مليار دوالر سنة 2011 إىل 4.1 مليار حاليا.]6[

وملقاومة هذه الظاهرة، تبدو املبادرة بإحداث رضيبة عىل الرثوة يف محلّها. وتستوجب هذه 
الرضيبة عىل األشخاص األثرياء املقيمني بالبالد. ومثل هذه الرضيبة طرحت عىل بساط البحث 
يف أكرث من مناسبة قبل حتى 2011. لكن يف كل مرة يتّم قرب املبادرة لغياب إرادة سياسية.]7[
وتاريخيا، تعد مثل هذه الرضيبة التي تستوجب عىل األمالك من أقدم الرضائب. فالخراج.
للرثوة وهي  ]8[ وهو ما يدفعه كل مالك ألرض زراعية تكون يف يده، يوظف أهم مصدر 
األرض. وعّوضت الخراج رضائب أخرى مامثلة وإن تغرّيت التسميات. فقد عرفت تونس عرب 
السور  بأداء  يعرف  كان  »ما  منها خاصة  واملنقوالت  العقارات  متنوعة عىل  التاريخ رضائب 
والذي عّوض بالخروبة يف عهد أحمد باي وهو أداء عىل كل العقارات املعدة للسكن أو ذات 
صبغة اقتصادية. كام عرفت أداءات عىل األرايض الفالحية مثل الحكر أو الجزاء الذي كان عىل 

األرايض التي يتم إحياؤها وحسب طريقة استغاللها«. ]9[
أكرث  إلغاؤها  وتّم  الكربى.  الرثوات  بإحداث رضيبة عىل  منذ سنة 1982  فرنسا  بادرت  وقد 
من مرة وإعادة العمل بها مع بعض التعديالت.]10[ وحاليا يستوجب عىل الرثوة العقارية 

فقط.]11[
وبرصف النظر عن مردودها الذين لن يحّل مسألة متويل ميزانية الدولة، فإّن إحداث مثل 
هذه الرضيبة يف تونس هذه املرحلة الدقيقة التي متر بها البالد يكتيس بعدا رمزيا من شأنه أن 
يساهم يف التخفيض من درجة االحتقان االجتامعي الذي قد يتحول إىل حقد طبقي وشيطنة 
لألثرياء، خاصة أن املوظفني واألجراء ظلوا طيلة عقود يتحملون عبء الجباية القايس والثقيل.
األيديولوجية  صبغتها  عليها  يعاب  إذ  املساوئ،  بعض  من  تخلو  ال  الرثوة  عىل  والرضيبة 
والعقابية إزاء عدد قليل من املطالبني بالرضيبة، فضال عن أنّها ال تأخذ بعني االعتبار الرهانات 
االقتصادية.  فالرضيبة عىل رأس املال ال تشجع عىل االستثامر إذ غالبا ما يغادر األثرياء بلدانهم 

بحثا عن مالذات رضيبية.

أما يف تونس، فقد عمقت جائحة كورونا األزمة االقتصادية مام يعقد مهمة الحكومة يف مسعى 
الداخيل  الناتج  من   %  100 التداين  نسبة  بلغت  أن  بعد  محدود  املناورة  فهامش  اإلنقاذ. 
من  للحد  استثنائية  إجراءات  االستثنائية  الظروف  وتستوجب  يطاق.  ال  حد  وهو  اإلجاميل، 
وطأتها وحدتها. فإحداث رضيبة عامة عىل الرثوة تربره ليس فقط مقتضيات العدالة الجبائية، 

وإمنا كذلك اإلكراهات االقتصادية.
ويف سياق األزمات التي عرفتها بلدان أوروبا يف الحربني األوىل والثانية، عمدت هذه الدول 

التي ترضرت اقتصادياتها بإحداث رضائب استثنائية تحت مسّميات مختلفة. ]12[

وهذه الرضيبة التي نقرتح إحداثها هي رضيبة عىل رأس املال  وليس عىل مداخيل رأس املال. 
فيجب أن ال تكون لها صبغة عقابية أو تفيض إىل مصادرة جزء من رأس املال.]13[ ويجب أن 
ال يجرب املطالب بهذه الرضيبة عىل التفويت يف جزء من أمالكه ليدفع الرضيبة املوظفة عليه. 
ويستفاد من فقه قضاء املجلس الدستوري الفرنيس ومحكمة التعقيب الفرنسية، أّن الرضيبة 
عىل الرثوة يجب أن ال تفيض إىل اإلخالل مببدأ املساواة أمام األعباء العامة، من ذلك أّن املرّشع 
حدد سقفا أقىص ال يجب تجاوزه. فهذه الرضيبة يجب أن ال تفيض بأي شكل من األشكال إىل 

التخفيض من مداخيل ومن الذمة املالية للمطالب بها.]14[
وعىل هذا األساس، فسيكون للرضيبة عىل الرثوة مجال تطبيق )I( وقاعدة )II( محدودان، 

.)IV( وطرق استخالص مالمئة ،)III( وطرق احتساب قامئة عىل تعريفة تصاعدية

]1[ هناك مكاتب دراسات ومنظامت غري حكومية عىل غرار أوكسفام oxfam تصدر تقارير 
تتمتع مبصداقية يف الغرض. ويستفاد من هذه التقارير والدراسات أن  األثرياء وهم يشكلون 

نسبة 1 % من السكان يف العامل، ميتلكون أكرث من 50 % من ثروات العامل. يراجع عىل سبيل 
املثال تقرير الرثوة العاملية،2017 الصادر عن بنك »كريدي سويس«.                       

وقدر التقرير إجاميل الرثوة العاملية اآلن بنحو 280 تريليون دوالر أمرييك، وتتصدر الواليات 
املتحدة والصني وأملانيا الرتتيب، وهو أعىل بنسبة 27 %، مقارنة مبا كان عليه قبل عقد من 

الزمان يف بداية األزمة املالية سنة 2007.
فحسب  ثرواتهم،  حجم  وتزايد  العامل،  يف  املليارديرات  عدد  تزايد  حديثة  دراسة  وأظهرت   
الدراسة التي أعدتها رشكة الخدمات االستشارية واالسترشاف االقتصادي بالتعاون مع اتحاد 
البنوك السويرسي، فإن ثروة أغنى أغنياء العامل ارتفعت بنسبة 17 %، وحققت رقامً قياسياً 

مدفوعة بارتفاع أسعار املواد الخام، والعقارات.
العامل  العامل إجامالً إىل 6 تريليون دوالر. وارتفع عدد مليارديرات  ووصل حجم ثروة أغنياء 

بنسبة 10، ليصبح 1542 مليارديراً. وكانت أكرث الزيادات يف أعداد املليارديرات يف الصني.
وقال معّدو الدراسة، إنه وألول مرة يصبح عدد املليارديرات يف قارة آسيا 637 مليارديرا، أكرث 
مام هو يف الواليات املتحدة )563(. وقال ماركوس هامر، إنه إذا  استمر هذا التطور فإن آسيا 

رمبا تتفوق خالل أربع سنوات عىل الواليات املتحدة يف حجم الرثوة اإلجاميل.
وحسب نفس الدراسة، فإن هناك نسبة كبرية من بني أغنى أغنياء العامل ممن صنعوا أنفسهم 
بأنفسهم.  وتتجاوز نسبة هذا الصنف حاليا 70 % من ضمن األثرياء يف العامل، علام أنها كنت 

متثل 45 % سنة 1995.
للدراسة  وفقاً  الرشكات  هذه  وتشغل  فيها،  يساهمون  أو  العامل رشكات  مليارديرات  وميتلك 
املذكورة 27,7 مليون شخص عىل مستوى العامل. وأخذ معّدو الدراسة يف االعتبار أيضاً الرثوة 

اإلجاملية لهؤالء األثرياء مبا يف ذلك عقارات ومرشوعات فنية.
 Pour d’amples informtions,voir :Rapport sur les inégalités en France ,  sous]2[
 la direction d’Anne  Brunner  et Louis Maurin, édition de  l’Observatoire des

.inégalités,2019
يتوفر عىل 4900  املغرب  أن  التقرير عن  يراجع، »World Wealth Report« وكشف   ]3[
مليونريا ليتموضع بذلك يف املرتبة الثالثة عىل مستوى بلدان املغرب العريب بعد تونس )6500( 

وليبيا )6400(، أما يف املرتبة الرابعة فجاءت الجزائر بـ 4100 مليونريا.
للقيام مبشاريع  والجزائر  املغرب  إىل  غادروا  أعامل  رجال  أسامء  اإلعالم  وسائل  تناقلت   ]4[

استثامرية.
األشخاص  عرشات  مع  التحقيق  عىل  واملايل  االقتصادي  القضايئ  القطب  حاليا   ينكب   ]5[
اقتنوا شققا فاخرة يف مدينة أليكانتي االسبانية. وأصبحت القضية تعرف بـعقارات أليكانتي 

Alicante، وهي مدينة اسبانية.
]6[ للفوز بنظرة كاملة يراجع، جامل الدين العويديدي، أرشيف جريدة الشارع املغاريب.

]7[ تم طرح إحداث رضيبة عىل الرثوة يف املغرب أكرث من مرة، وخاصة سنتي 2012 و 2017 
لتمويل الصحة والتعليم. لكن باءت هذه املبادرات بالفشل.

]8[ أبو يوسف يعقوب، كتاب الخراج، القاهرة املكتبة األزهرية للرتاث، دون تاريخ نرش.
]9[  نائلة شعبان، تاريخ الجباية يف تونس، سلسلة دراسات برملانية، العدد 80، دون دار النرش، 

تونس 05 جويلية 2006، ص.24.
 L’ impôt sur les grandes Fortunes  10[ تم إحداث رضيبة عىل الرثوات الكربى[

مبقتىض قانون املالية لسنة 1982 غداة انتخاب فرنسوا ميرتان رئيسا للجمهورية. لكن رسعان 
ما ألغته حكومة جاك شرياك اليمينية الذي عني وزيرا أوال سنة 1987 ليقع من جديد العمل به 
.impôt de solidarité sur la fortune سنة 1989 تحت مسمى رضيبة تضامنية عىل الرثوة

]11[ تم إلغاء الرضيبة عىل الرثوة غداة انتخاب إميانوال ماكرون رئيسا للجمهورية يف شهر 
 impôt :ماي 2017 وال يستوجب منذ غرة جانفي 2018 إال عىل الرثوة العقارية تحت مسمى

)sur la fortune immobilière)L’IFI
وطالبت حركة السرتات الصفراء منذ بداية احتجاجاتها يف 17 نوفمر 2018 بإرجاع العمل به.

إلغاء  منذ   )Le président des riches(األغنياء برئيس  يوصف  ماكرون  الرئيس  وأصبح 
الرضيبة عىل الرثوة. وتحت ضغط االحتجاجات وعد بتقييمها والنظر يف إعادة العمل بها من 
جديد يف صورة تأكيد التقييم عىل عدم الجدوى من إلغائها خاصة عىل مستوى عودة األثرياء 

الذين غادروا بسبب هذه الرضيبة وتحسن مؤرشات االستثامر.
وبعد جائحة كورونا، ثار جدل حول الرضيبة عىل الرثوة وتعالت أصوات ذات توجه يساري 
تطالب من جديد بإعادة توظيف الرضيبة عىل الرثوة من جديد. ومن بني هذه األصوات نذكر 
خاصة صاحبة جائزة نوبل يف االقتصاد لسنة 2019 التي اعتربت أن هذه الرضيبة معقولة وما 

كان لها أن تلغى.

من أجل إحداث ضريبة على الثروة

* حاورتها: سلمى الجاليص      
نّوال جبّاس أحد أعضاء فريق الخرباء الذي اشتغل عىل مرشوع قانون االقتصاد االجتامعي 
والتضامني صلب االتحاد العام التونيس للشغل منذ فيفري 2016، قبل أن تتوىّل بصفتها خبرية 
يف املجال مهّمة يف وزارة الفالحة يف ذات االطار تحدثت للشعب عن املراحل التي سبقت 

املصادقة  عىل هذا املرشوع واملراحل التي ستليها.

* قطع هذا القانون مراحل عديدة قبل بلوغ صبغته الحالية. فما هي أهم 
محطات هذا المسار الطويل؟ 

- مر قانون االقتصاد االجتامعي والتضامني بعديد املحطات أثرت فيه شكال ومضمونا وقد 
دامت رحلته 4 سنوات و 4 أشهر تحديدا إىل حني مصادقة مجلس النواب الشعب عىل صيغته 
النهائية يف 17 جوان 2020. وميكن ربط أهم محطاته باملؤسسات التي مر بها والتي طبعته 
بصبغتها املختلفة: من النضالية إىل الفنية-اإلدارية وصوال إىل السياسية وبعض من الشعبوية: 
- أول مرحلة وأهمها والتي لوالها ملا كان لنا هذا القانون وهي مرحلة الصياغة األوىل وكانت 
الدولية  العالقات  قسم  ومنها  أقسامه  من  للشغل عرب عدد  التونيس  العام  االتحاد  محطتها 
والهجرة وقسم الترشيع والنزاعات الذي أوكل مهمة صياغة مرشوع قانون أسايس لالقتصاد 
االجتامعي والتضامني إىل مجموعة من خرية نساء ورجال القانون يف تونس والخرباء يف مجال 
االقتصاد االجتامعي والتضامني بالتعاون من مكتب العمل الدويل، وكانت البداية يف فيفري 
عىل  لتوافق  مرتني  لالتحاد  اإلدارية  الهيأة  عىل  القانون  مرشوع  عرض  توّجب  وقد   .2016
صيغته يف أوت 2016 والتي ستحمل إسم مرشوع االتحاد ضمن فيها رؤيته يف مجال التنمية 

االجتامعية واالقتصادية للبالد. 
عرضه  يف  الترسيع  بهدف   2016 نوفمرب  يف  للحكومة  املرشوع  هذا  االتحاد  أودع  بعدها   -
يف  األولوية  لها  الحكومة  تقرتحها  التي  القوانني  مشاريع  أن  إذ  الشعب  نواب  مجلس  عىل 
القانون  مرشوع  تحل  مل  الحكومة  أّن  إال  للمجلس.  العامة  الجلسة  عىل  والعرض  املناقشة 
إىل املجلس إال يف ديسمرب 2019. ويف األثناء تعرض إىل تغريات جوهرية. فقد كلفت وزارة 
التكوين املهني والتشغيل بالنظر يف مرشوع القانون، كونها تنسق أكرب مرشوع تعاون دويل 
بآليات وهياكل  )النهوض   PROMESS باالقتصاد االجتامعي والتضامني وهو مرشوع  يهتّم 
 PROMESS االقتصاد االجتامعي والتضامني(. وقد أوكلت الوزارة إىل لجنة تنسيق مرشوع
الوزارات  أغلب  ممثيل  تضم  لجنة  وهي  االتحاد.  قانون  مرشوع  مضمون  وتعديل  مناقشة 
قانون  فصول مرشوع  لصياغة  التوافق  آلية  اعتمدت  والتي  االجتامعية  الوطنية  واملنظامت 
االقتصاد االجتامعي والتضامني، ولكن من مساوئ التوافق أنه أثر سلبا عىل املحتوى املجدد 
املؤسسايت  املحيط  يف  إيجابية  »صدمة«  ليحدث  صيغ  الذي  األويل  للمرشوع  و»الثوري« 
الصيغة  الشاملة. وعرضت  التنموية  أهدافه  تحقيق  آليات  من  املجتمعية، وحد  واملكونات 
الجديدة ملرشوع القانون عىل مجلس الوزراء الذي صادق عليه يف ديسمرب 2019 وأودعت 

الحكومة مرشوعها ملجلس النواب. 
الثالثة املتزامنة مع املحطة السابقة متثلت يف رحلة حشد الدعم ملرشوع االتحاد  - املحطة 
عليها  أرشف  والتي  الجمهورية  واليات  بكامل  والتضامني  االجتامعي  باالقتصاد  والتحسيس 
االتحاد العام التونيس للشغل ضمن برنامج )PCPA لنكن فاعلني/فاعالت(. وأفرزت مجموعة 
من املقرتحات والتوصيات وقع تجميعها يف كتيّب سيكون له األثر الكبري يف املحطة الرابعة 

واألخرية ملرشوع القانون وهي محطة مجلس نواب الشعب.
- بدأ النقاش حول مرشوع قانون االقتصاد االجتامعي والتضامني يف لجنة الفالحة والتجارة 
والخدمات واألمن الغذايئ ملجلس نواب الشعب يف فيفري 2020 )والسؤال ملاذا هذه اللجنة 
وليست لجنة الترشيع العام( ومن خالل جلسات استامع اللجنة ملمثيل االتحاد العام التونيس 
مجال  يف  الناشط  املدين  املجتمع  مكّونات  من  ولعدد  االجتامعية  املنظامت  وباقي  للشغل 
االقتصاد االجتامعي والتضامني ولتنسيقية: تونس-  خري Tounessolidaire أدرجت اللجنة 
بعض املقرتحات التعديلية عىل مرشوع الحكومة وهي تعديالت أرجعت ملرشوع القانون ولو 
جزئيا روحه األوىل وبعضا من فصوله املجددة. وتواصل التأثري عىل النواب ومحاوالت إقناعهم 
إىل حدود يومْي 16 و17 جوان وقد نظمت صبيحة يوم 17 جوان لجنة للتوافقات ليصوت يف 

األخري 131 نائبا لصالح املرشوع املقرتح دون أي اعرتاض. 

القانون )عضو لجنة إعداده صلب  التعاطي مع هذا  * حظيت بنظرتين في 
وزارة  صلب  التنفيذية  السلطة  من  جزء    - للشغل  التونسي  العام  االتحاد 

الفالحة( كيف تفاعلت النظرتان؟ 
- بالنسبة إيّل ال تتغري نظرة الخبري بتغري موقعه بل مبراكمة التجربة وبنضج التفكري واملقاربات. 
ما مل يتغري والثابت هو مجموع األهداف التي نريد تحقيقها من خالل صياغة هذا القانون 
واملوجودة بوثيقة رشح األسباب املرافقة ملرشوع قانون االتحاد، وقد كانت البوصلة واملحّك 
الذي نضع عليه الفصول املقرتحة لتعديلها أو تثبيتها. وهي كذلك املرجع الذي ميكننا من نقد 
النصوص املقرتحة يف مختلف مراحل صياغة مرشوع القانون. ما يجب اإلقرار به أن كل الذين 
ساهموا يف صياغة مختلف النسخ ملرشوع قانون االقتصاد االجتامعي والتضامني مهام كانت 
مواقعهم سواء يف السلطة التنفيذية أو الترشيعية أو ممثلني عن املنظامت الوطنية واملجتمع 
املدين كانوا يتقاسمون األهداف املعلنة نفسها التي مثلت أرضية التقاء الجميع، إالّ أن ترتيبها 
حسب األهمية كان مختلفا حسب أولويات جهة االنتامء وهو ما أفرز نسخا مختلفة ملرشوع 

القانون نفسه باختالف املحطات التي مر بها. 

بل يصوغ منواال جديدا  التشغيل  إلى دفع  القانون فقط  * ال يهدف هذا 
لحياة الناس فما هي أهم تمايزاته عن قوانين المبادرات االقتصادية؟ 

- سؤال مهم جدا يدفع إىل الحديث حول أهمية قانون االقتصاد االجتامعي والتضامني وقبل 
ذلك ماهية االقتصاد االجتامعي والتضامني التي نريد تطويره يف تونس. عرف مرشوع القانون 
بقية  استكامل  انتظار  يف  مرشوعا  )يعترب  والتضامني  االجتامعي  لالقتصاد  التونيس  االطاري 
اإلجراءات الدستورية إىل حني صدوره بالرائد الرسمي( بأنه منوال اقتصادي )كنا كمجموعة 
ضغط من االتحادات الثالثة ومن املجتمع املدين ومن خرباء أردنا أن يكون التعريف أشمل 
التفاوض أوصل إىل  للتنمية املستدامة، ولكن  أو هو منوال   Concept أنه مفهوم أي بذكر 

الصيغة الحالية والتي هي أفضل من النسخة الحكومية أين كان يعرف بأنه قطاع اقتصادي( 
يتكون من مجموع األنشطة االقتصادية ذات الغايات االجتامعية.... التي تؤمنها مؤسسات 
العامة  واملصلحة  ألعضائها  املشرتكة  للحاجيات  استجابة  والتضامني،  االجتامعي  االقتصاد 
االقتصادية واالجتامعية وال يكون هدفها األسايس تقاسم األرباح. ويهدف االقتصاد االجتامعي 

والتضامني إىل: 
- تحقيق التوازن بني متطلبات الجدوى االقتصادية وقيم التطوع والتضامن االجتامعي.

 - تحقيق العدالة االجتامعية والتوزيع العادل للرثوة،
- هيكلة االقتصاد غري املنظم،

- تحقيق الرفاه االقتصادي واالجتامعي وتحسني جودة الحياة. 
هدفها  يكون  التي  األنشطة  بأنها  االجتامعية  الغايات  ذات  االقتصادية  األنشطة  وعرف 
األسايس توفري ظروف عيش الئقة بغاية اإلدماج واالستقرار االجتامعي والرتايب تحقيقا للتنمية 

املستدامة والعمل الالئق.
املستدامة  التنموية  العملية  قلب  يف  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  التعريف  هذا  يضع 
ويتجاوز بذلك املجال االقتصادي إىل املجالني االجتامعي والبيئي بهدف تحقيق رفاه العيش 
املشرتك Le bien vivre ensemble. فاالقتصاد االجتامعي والتضامني هو خيار يقوم به الفرد/
املواطن يف إطار جامعي ملسار حياته  يف مامرساته االستهالكية واملهنية وتفاعله مع محيطه 
االجتامعي واالقتصادي والبيئي قبل أن يكون سياسات عمومية واسرتاتيجيات آقتصادية. ومن 
تطبيقها  وتيسري  الخيارات  بهذه  والقانوين  السيايس  االعرتاف  هو  القانون  مرشوع  تداعيات 
االقتصادية والتقليص من نسب  املؤسسات  الواقع. وبالتايل فإن بعث  ومامرستها عىل أرض 
البطالة يكون نتاجا إلرساء هذا املنوال التنموي وليس العكس. ومل ترد هذه املقاربة والنظرة 
التنموية يف أي من القوانني األخرى للمبادرات االقتصادية مثل قانون املبادر الذايت أو قانون 

املؤسسات الناشئة Start Up أو حتى قانون الرشاكة بني القطاع العام والقطاع الخاص. 

برامج  إلى  إضافة  التعليم  برامج  في  القانون  هذا  إدراج  إلى  نحتاج  هل   *
التكوين؟ 

- ما يجب إدراجه هو القيم واملبادئ الكونية التي يحملها االقتصاد االجتامعي والتضامني 
واملتضمنة يف جزء منها بالقانون التونيس. فإذا أردنا الدفع نحو تغيري جذري ودائم يف مجتمعنا 
بحيث تصبح قيم االقتصاد االجتامعي والتضامني مشاعة يف سلوكياتنا الشخصية ويف معامالتنا 
االجتامعية ويف خياراتنا االقتصادية، يجب العمل عىل ثقافة وسلوكيات األجيال القادمة وهذا 
ال يكون إال باستعامل وسيلة مؤثرة كاّم وكيفا. وال أرى غري املؤسسات التعليمية والرتبوية، من 
خالل الربامج التعليمية واألنشطة الرتبوية التثقيفية التي تنظمها، هي التي ميكنها أن تحقق 
هذا الهدف. وهو ما تبينه كذلك التجارب املقارنة يف بلدان يزدهر فيها االقتصاد االجتامعي 
يف  املايض  القرن  بدايات  منذ  والتعاوين  الجامعي  العمل  أدرج  فرنسا  يف  فمثال  والتضامني. 
املناهج التعليمية منذ مرحلة ما قبل التمدرس ثم يف املؤسسات الرتبوية يف املراحل االبتدائية 
واإلعدادية، وأصبحت كل املدارس تنظم »أسبوع التعاون باملدرسة« والذي ُسّمي يف ما بعد 
»اقتصادي االجتامعي والتضامني يف املدرسة« )mon ESS à l’école(. واملالحظ أن كل هذه 
املبادرات يف الفضاء املدريس اقرتحتها يف البداية جمعيات املربني وهياكل االقتصاد االجتامعي 
املقرتحات. يف 2016 شارك  إيجابا مع هذه  تفاعلت  التي  املعنية  الوزارات  والتضامني عىل 
آالف التالميذ يف بعث مؤسسات اقتصاد اجتامعي وتضامني يف مدارسهم ومناطق سكنهم. 
وخيار الربامج التعليمية سيمكن من تحقيق املعادلة يف أقرص اآلجال بعد عقود من السياسات 
املمنهجة لرتويج ثقافة االنا والفردانية يف مجتمعنا، والتي من متظهراتها التشجيع منذ الصغر 
 ،)mutualiser et coopérer( عىل الحلول الفردية واملنافسة، عوضا عن التعاون والتعاضد

وصوال إىل الحّث عىل بعث املشاريع االقتصادية الفردية يف سياسات تشغيل الشباب.  

* كيف لهذا القانون ان يشع على باقي القطاعات خارج الفالحة والصناعات 
التقليدية كالصحة والتعليم...؟ 

كام  فهو  معني  اقتصادي  قطاع  يف  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  مجال  حرص  ميكن  ال   -
ألفناه، تتخذ جامعيا وتشاركيا إلدارة الشأن  الخيارات، مغايرة ملا  ذكرت سلفا مجموعة من 
الخاص والعام يف كل املجاالت واألنشطة اإلنسانية املتاحة قانونيا، مبعنى آخر هو يتامىش مع 
كل األنشطة االقتصادية املنتجة للرثوة يف املجاالت الصناعية والفالحية والتجارية والسياحية 
واالجتامعية والخدماتية والحرفية واإلبداعية الثقافية والرياضية إلخ... تقوم بهذه األنشطة 

مؤسسات تنتمي إىل االقتصاد االجتامعي والتضامني وتتميز أساسا بأنها:
- متأتية من مبادرة ملجموعة من األفراد، 

- أهداف تأسيسها اجتامعية-بيئية ومتجذرة يف محيطها فهي تقرتح حلوال إلشكاليات محلية 
الثقاف  املخزون  أو  والبرشية  الطبيعية  مواردها  وتثمن  أو/  اجتامعية  أو  اقتصادية  أو  بيئية 

والحضاري.  
- ولها حوْكمة خاصة منصوص عليها يف أنظمتها األساسية تستجيب فيها ملبادئ وقيم االقتصاد 

االجتامعي والتضامني. 
الترصف  املؤسسة وطريقة  أهداف  ينعكس عىل  أن  الجديد يجب  املنوال  فتمظهر هذا  إذا 
فيها وليس عىل مجال النشاط االقتصادي. وما يدّعم ذلك هو أن العالمة »مؤسسة اقتصاد 
اجتامعي وتضامني« التي نص عليها مرشوع القانون متنح للمؤسسة مهام كان القطاع الذي 

تنشط فيه. 
ولكن صحيح ما ذكرتِه، فاالنطباع السائد أن الفالحة والصناعات التقليدية هي أكرث املجاالت 

املعنية بهذا املنوال، وميكن إيجاد أسباب موضوعية لهذا االنطباع منها:
وهشاشة  القطاعني  هذين  يف  الصغر  املتناهية  االقتصادية  الوحدات  من  املرتفعة  النسبة   -

الوضع االقتصادي واالجتامعي للناشطني فيهام. 
االجتامعي  االقتصاد  ملؤسسات  والقانوين  الفعيل  التواجد  الفالحي  القطاع  إىل  وبالنسبة   -
وذلك  مؤسسة،   3000 يفوق  هام  بعدد  البحري  والصيد  الفالحة  يف  الناشطة  والتضامني 
لوجود النصوص الترشيعية املنظمة لها من جهة )مثل الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي، 
الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية ومجامع التنمية يف الفالحة والصيد البحري( ومن جهة 
أخرى لوجود الربامج التنموية العمومية للنهوض بها مثل املنح التفاضلية والخطوط التمويلية 

املخصصة لها )غري املفعلة يف واقع األمر(. 
يف  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  مؤسسات  تُوجد 
بعض البلدان بكثافة يف مجال الخدمات االجتامعية 
خصوصياته  بلد  فلكل  والبنيك.  التجاري  املجال  ويف 
واحتياجاته التنموية. وفعال ميثل تجاوز هذا االنطباع 

أحد  وتكنولوجيا  اجتامعيا  املجددة  املجاالت  يف  االقتصاديني  والفاعلني  املبادرين  وانفتاح 
االجتامعي  االقتصادي  النسيج  إلثراء  الجديد  املنوال  بهذا  للمهتمني  املطروحة  التحديات 

والتضامني وتنويعه لتنتفع به مختلف الطبقات االجتامعية والجهات الجغرافية بالبالد. 
ويف  االعالمية  املنابر  كل  يف  املنوال  بهذا  التعريف  تكثيف  يجب  الهدف  هذا  نبلغ  وحتى 
التعليمية وتقدميه دون أي  املناهج  انتظار إدراجه يف  التعليم املهني والعايل، يف  مؤسسات 
مركبات كمنوال اقتصادي مغاير ملا هو سائد اآلن وإعطاء البديل للشاب وصاحب املبادرة 

الختيار املنوال الذي يالئم قيمه ونظرته للحياة. 

هذا  بها  تمّثل  التي  الطريقة  ماهي  للعمل  المتطلعة  التونسية  المرأة   *
القانون تطلعاتها، أو ما هي رؤية هذا القانون لمفهوم الجندر والتنمية؟

- غياب الجندرة يف نسخة مرشوع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب يوم 17 جوان 
شكال  النقص  هذا  تاليف  النسوية  الجمعيات  عديد  مطالبة  رغم  هناته،  إحدى  هي   2020
االجتامعي  االقتصاد  قانون  مرشوع  عىل  املصادقة  أن  النفس  يعزي  ما  ولكن  ومضمونا. 
إذ  االقتصادي واالجتامعي.  التمكني  إىل  الساعية  للمرأة  انتصار  ذاته  والتضامني هو يف حّد 
ما ميكن استنتاجه من التجارب املقارنة أن هذا االقتصاد هو اقتصاد مؤنث، وهو ما أثبتته 
اإلحصائيات يف مختلف بلدان العامل. إذ أن ثلثي أجرائه عرب العامل هن نسوة وتقارب نسب 
وترتفع هذه   % 50 النسوة  من  والتضامني ومسرييها  االجتامعي  االقتصاد  هياكل  مؤسيس 
النسبة يف البلدان التي تشهد أوضاعا اقتصادية واجتامعية متأزّمة لتصل إىل أكرث من 80 %. 
صناديق  أو   Self-Employed Women‹s Association بالهند  سيوا  منظمة  ذلك  ومثال 
ميكن  وبالتايل  الصحراء.  جنوب  إفريقيا  بلدان  بقرى  التجارة  وتعاضديات  التعاوين  التمويل 
القول أن تأنيث االقتصاد االجتامعي والتضامني هو ردة فعل يف مواجهة تأنيث الفقر، فهو 
الوسيلة املثىل لتحقيق العدالة االجتامعية ودمقرطة االقتصاد يف الفعل اليومي. وأول املنتفعني 
ستكون املرأة حتام التي تعاين كل أنواع الحيف )الحقوقي واالقتصادي واالجتامعي(. وميكن 
إرجاع ذلك إىل أسباب موضوعية راجعة لقدرة هذه الهياكل عىل تلبية حاجيات املرأة وأخذها 
بعني االعتبار لخصوصياتها. وبالتايل ينتظر أن تتكثف املبادرات االقتصادية النسوية يف إطار 
املرأة  بعث  خالل  من   2016 منذ  كذلك  فعال  بدأت  وقد  والتضامني.  االجتامعي  االقتصاد 
الناشطة يف الوسط الريفي ألكرث من 80 مجمعا للتنمية يف الفالحة والصيد البحري ولرشكات 
تعاونية نسوية بهدف تسويق منتجاتها. وهي تحتل املراكز القيادية يف هذه الهياكل إضافة 
إىل دعم قدرتها االنتاجية كاّم وكيفا من خالل التضامن والتشارك يف وسائل اإلنتاج التي مل 

تكن متاحة فرديا. 

* بعد المصادقة على مشروع قانون االقتصاد االجتماعي والتضامني ما هو 
دور اإلتحاد العام التونسي للشغل خاصة أنه كان صاحب المبادرة التشريعية 

األولى في هذا المجال؟ 
وأن  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  الريادة يف مجال  يواصل  أن  أراد،  إذا  لالتحاد،  - ميكن 
يساهم فعليا يف تطويره وذلك خدمة ملنخرطيه وللصالح العام عموما. وهذه بعض املقرتحات 
التي وردت يف حملة املنارصة ملرشوع االتحاد يف الجهات، واستئناسا بتجارب مقارنة لعدد من 
البلدان االفريقية والجنوب أمريكية مثل جنوب إفريقيا وغانا وكوستاريكا. كام أننا رجعنا إىل 

بدايات تأسيس االتحاد واألنشطة التي كان يدعمها مبارشة أو بطريقة غري مبارشة.  
ويف ما ييل بعض األدوار املقرتحة يف الجهات من قبل عدة أطراف نقابية واملجتمع املدين، 
وهي برامج وأنشطة ميكن أن يقوم بها االتحاد لو قرر مواصلة دعمه لالقتصاد االجتامعي 

والتضامني، وهو ما يتوافق متاما مع قانونه األسايس وأهدافه التأسيسية:
االجتامعي  االقتصاد  قانون  أحكام  تنفيذ  عىل  قانونيا  املسؤولة  الجهات  لدى  الحرص   -
والتضامني ومتابعة تنفيذها يف اآلجال املنصوص عليها. وميكن البدء باستعجال إصداره بالرائد 
الحكومة  االتحاد  استعجل  وقد  التطبيقية.  نصوصه  وإصدار  التونسية  للجمهورية  الرسمي 

مبراسالت رسميّة يف مناسبتني عىل األقل لعرض مرشوع القانون عىل مجلس النواب. 
- أقر مرشوع قانون االقتصاد االجتامعي والتضامني يف فصله 15 بعث بنوك تعاضدية طبقا 
للقانون عدد 48 لسنة 2016 ونظام أسايس منوذجي مبقتىض أمر حكومي تطبيقا للقانون عدد 
4 لسنة 1967 املتعلق بالقانون األسايس العام للتعاضد. وميكن أن يكون االتحاد أحد العنارص 
املحّددة يف بعث بنك تعاضدي  فقط بدعوة منخرطيه لتحويل حساباتهم الجارية لهذا البنك 
واالنخراط يف رأس ماله االجتامعي لكل من أراد ذلك، وهو بدوره ميكنه القيام بذلك كمنظمة 
تجربة  لالتحاد  أن  فرنسا(، خاصة  إيطاليا،  إسبانيا،  نقابات كوستاريكا،  )مثال  نقابية  وطنية 

تأسيس بنك الشعب يف الستينات. 
-حّث النقابات األساسية وتكوينها للتفكري يف إمكانيات تحسني ظروف عمل/تقاعد منخرطيها. 
وميكن ذلك بالعمل عىل بعث مثال مطاعم عاملية وتعاضديات مستهلكني ومركبات لحضانة 
األطفال وتأمني نقل العملة وتحسني ظروف التغطية االجتامعية، عن طريق مؤسسات اقتصاد 
اجتامعي وتضامني يساهم يف بعثها املنخرطون واملؤسسات املشغلة )وليس النقابات مبارشة 

كهيكل(. 
إىل  وتحويلها  صعوبات  تشكو  التي  الخاصة  املؤسسات  استعادة  عىل  العاّمل  مساعدة   -

تعاضديات إنتاج )جنوب إفريقيا، الربازيل واألرجنتني(.
إبرام  عىل  املفاوضات(  خالل  )من  نقابات  بها  التي  والخاصة  العمومية  املؤسسات  حّث   -
)الوجبات،  لتقديم خدماتها  االقتصاد االجتامعي والتضامني  بينها وبني مؤسسات  اتفاقيات 
من  جزء  بتخصيص  يقّر  القانون  نفس  من   16 الفصل  أن  خاصة  إلخ....(،  العمل،  مالبس 

الصفقات العمومية لفائدة التعاضديات )مثال الربازيل(.
ويف الحقيقة كلنا أمل يف أن يواصل االتحاد العام التونيس للشغل دعمه لالقتصاد االجتامعي 

والتضامني خاصة يف ظل تواصل تشتت مكوناته وغياب الهياكل التمثيلية له.

الخبيرة نوال جبّاس تتحدث عن االقتصاد االجتماعي والتضامني:

هو خيار الفرد يف إطار جماعي وهو ردّ على تأنيث الفقر

نوال جباس

مؤتمر جهة صفاقس 
مكان املؤمترالتوقيتتاريخ فتح وغلق باب الرتشحالتاريخالنقابة األساسيةالقطــاع

مقر العملس 10من 2020/6/21 إىل 2020/7/12020/6/27صفاقسوحدة االنتاج التلفزي

انعقدت أشغال الهيئة اإلدارية الجهوية مبدنني يوم 23 جوان 2020 بكلمة 
ترحيبية لالخ عيل العدواين الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل مبدنني. 
قبل أن يحيل الكلمة لألخ منعم عمرية االمني العام املساعد املسؤول عن 
الوظيفة العمومية الذي أشاد يف بداية مداخلته بنضاالت نقابيات ونقابيي 
التونيس  العام  لالتحاد  النضالية  القيم  إعالء  عىل  حرصهم  ومثن  الجهة 
للشغل. وقد تعرض األخ منعم عمرية يف مداخلته إىل االوضاع االجتامعية 
واالقتصادية الصعبة والتي يتحمل أعباءها فئات الشعب والشغالني رغم 
انها نتيجة خيارات مل يشاركوا يف وضعها. كام تعرض للرصاعات الحزبية 
البعيدة عن مصالح الشعب وللسياسات والربامج املمالة من طرف الدوائر 
الخارجية والتي تهّدد القطاع العام واملرفق العمومي مثل النقل والبلديات 

والتعليم والصحة والذين أثبتوا مبناسبة 
أهميتهم  األخرية  الوبائية  الجائحة 
املواطن  صحة  حامية  يف  وجدارتهم 
وتأمني سالمته. كام ذكر مبوقف االتحاد 
يف رضورة إصالح املؤسسات العمومية 
رفض  عىل  مؤكدا  بدورها،  تقوم  حتى 

املنظمة التفريط فيها.
األمني  األخ  أكد  نفسه  السياق  ونفس 

يف  االتحاد  موقف  عىل  العمومية  الوظيفة  عن  املسؤول  املساعد  العام 
التمسك بكل االستحقاقات واالتفاقات املربمة مع الحكومة ومنها القسط 

الثالث من الزيادة يف األجور بالنسبة إىل الوظيفة العمومية واالتفاقات 
العالقة والتي تهّم عديد القطاعات والجامعات العامة.

الهيئة اإلدارية الجهوية بمدنين

صعوبات اقتصادية واجتماعية لتوجهات خاطئة 
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احتفت دول العامل يوم 20 جوان 2020  باليوم العاملي لالجئني، ل 20 
الالجئني  لشؤون  العليا  املفوضية  خالله  ورفعت  سنة،  كل  من  جوان 

عنوانا هذا العام كان: »كل بادرة لها أثر«.
الالجئني  ومشاكل  وقضايا  هموم  الستعراض  املناسبة  هذه  وتُخّصص 
واألشخاص الذين تتعرض حياتهم يف أوطانهم للتهديد، وتسليط الضوء 
عىل معاناة هؤالء وبحث سبل تقديم املزيد من العون لهم خاصة يف 

ظل جائحة كوفيد 19.

موضوع 2020 هو »كل بادرة لها أثر«
وموضوع هذه السنة يهدف إىل تذكري العامل بأن للجميع )مبا يف ذلك 
يف  أثر  بادرة  لكل  وأن  املجتمع،  يف  املساهمة  عىل  القدرة  الالجئني( 
مواجهة  خضم  يف  وأنصف،  وأشمل  أعدل  عامل  لبناء  املبذولة  الجهود 
والتي  للعنرصية  املناهضة  األخرية  واالحتجاجات   19  - كوفيد  جائحة 

ابدت مدى الحاجة املاسة للكفاح لعامل أكرث شموال ومساواة.
العاملي طالت كل مجال يف الحياة يف  ومعلوم أن تبعات وباء كورونا 
كل بقاع األرض، ومازال املتوقع من آثاره أكرب من الحاصل، والتي من 
العاملني وفاقدي  األطفال  والفقر وأعداد  البطالة  ارتفاع نسب  تبعاته 

السكن والسند ما أدى اىل ارتفاع أعداد الالجئني وطالبي اللجوء أيضا.
كام زاد الوباء من حاجة الالجئني إىل الدعم والتمويل ملواجهة األزمة 

الصحية وما ترتب عليها من أزمات اقتصادية واجتامعية.
وقد أعلنت األمم املتحدة، عن أّن ما يقارب من 80 مليون شخص يف 
العامل أجربوا يف نهاية عام 2019 عىل النزوح أو اللجوء بسبب الحروب 
أو االضطهاد، وهو رقم قيايس تم تسجيله خالل فرتة وجيزة شهدت فيها 

نسب الالجئني والفارين ارتفاعا غري مسبوق .
ويعيش الجئو ونازحو العامل - باختالف األسباب التي دفعتهم ملغادرة 
أوطانهم ـ أوضاعا معيشية صعبة وكارثية زادها انتشار وباء »كورونا« 

يف اآلونة األخرية تعقيدا وضبابية.
ويزيد هذا االرتفاع الخطري يف أعداد الالجئني والنازحني حول العامل من 
التكاليف االقتصادية واالجتامعية والسياسية الباهظة سواء لدول األصل 
أو لدول االستقبال خاصة مع غياب آليات عمل ناجعة ومشرتكة بني 
الدول املترضرة، كذلك عىل صعيد متويل املؤسسات واملنظامت الدولية 

املعنية بشؤون الالجئني الذين يعانون من أوضاع معيشية صعبة.
وذكرت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني أن الرقم ارتفع 
الرقم  ضعف  من  ويقرتب  السابق،  بالعام  مقارنة  ماليني  تسعة  بنحو 
املسجل يف 2010 البالغ 41 مليونا، رغم أن القيود التي فرضت ملكافحة 

مرض كوفيد19- تبطئ التنقالت.
ويف تقريرها الرئييس السنوي  قالت املفوضية إن السوريني والفنزويليني 
ميامنار  من  الفارين  والروهينغا  السودان  جنوب  ومواطني  واألفغان 
مليون الجئ   79.5 قامئة من  يتصدرون  أي جنسية  يحملون  الذين ال 

وطالب لجوء ونازح.
وتعتمد املنظامت الراعية لالجئني، من الكيانات األممية الرسمية حتى 
الدول  والتربعات من  املساهامت  الفردية، عىل  واملبادرات  الجمعيات 

واملؤسسات واألفراد.
العامة ويف ظل  األزمة  انحسارا يف ظل  أيضا  التربعات قد تشهد  هذه 
ما  املستقبل،  االقتصادي وغموض  األمن  وانعدام  االستقرار  حالة عدم 

يدفع دعم الالجئني إىل ذيل قوائم األولويات.

تاريخية المناسبة
بدأ االحتفال بهذه الذكرى يف سنة 2000 بعد قرار من قبل الجمعية 
أن  القرار  ونوه  السنة،  نفس  من  ديسمرب   4 يف  املتحدة  لألمم  العامة 
جينيف  اتفاقية  إلعالن  الخمسني  الذكرى  ليوافق  كان   2001 تاريخ 
املتعلقة بوضع الالجئني، فيام احتفل به للمرة األوىل يف سنة 2001، وتم 
اختيار 20 جوان لتزامنه مع االحتفال مع يوم الالجئني األفريقي الذي 

تحتفل به عدة بلدان أفريقية.
من جهتها كانت الكنيسة الرومانية تحتفي باليوم العاملي للمهاجرين 
والالجئني يف شهر جانفي من كل عام، بعد أن أنشأه البابا بيوس العارش 

عام 1914.
أكرث  أن  إىل  الالجئني  لشؤون  العليا  املفوضية  أحدث معلومات  وتشري 

وجود  إىل  املفوضية  وتشري  آسيا  يف  يعيشون  العامل  الجئي  نصف  من 
65،3 مليون من الالجئني والنازحني داخليا يف 26 بلدا، كام أن ظروفهم 
املعيشية تتفاوت إذ يعيش بعضهم يف مخيامت ومراكز ثابتة يف حني 

يقيم آخرون يف مراكز مؤقتة ويعيش البعض اآلخر يف العراء.
وامتدت أزمة اللجوء والنزوح إىل بلدان عربية أخرى يف سياق الثورات 
التي شهدتها كل من ليبيا واليمن وسوريا منذ عام 2011، إىل جانب 

موجات نزوح ولجوء يشهدها العراق منذ عام 2003.

الالجؤون في تونس وكورونا
اكدت جريدة »املغرب« أن هناك اآلالف من األشخاص املوجودين يف 
تشملهم  مل  كبرية  تجمعات  يف  ويعيشون  »هشة«  وضعياتهم  تونس 
الحجر  عبء  تحمل  عىل  تساعدهم  قد  التي  االستثنائية  اإلجراءات 

الصحي الشامل وااللتزام به ...
بني  الحكومة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  جملة  أن  »املغرب«  وبينت 
العاملني  من  وغريهم  الهشة  الفئات  مساعدة  اجل  من  واآلخر  الحني 
الصحي  بالحجر  والتزامهم  »كورونا«  فريوس  ملجابهة  واملؤسسات 
بهذه  للتمتع  الفئات   احدى  تشمل  مل  انتشاره  عدم  لضامن  الشامل 
من  غريها  من  اكرث  مترضرة  تكون  قد  والتي  االستثنائية  اإلجراءات 
وهي  اال  تونس  يف  اليوم  »كورونا«  انتشار  من  للحد  املتخذة  التدابري 
طالبي اللجوء واملهاجرين والذي يعمل اغلبهم يف قطاعات هشة ومورد 

رزقهم محدود.
من ناحيته، أكد املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية عىل 
لجريدة  ترصيح  يف  عمر  بن  رمضان  واالتصال  باإلعالم  املكلف  لسان 
 4200 حوايل  تونس  يف  اليوم  اللجوء  وطالبي  الالجئني  ان  »املغرب« 
باملائة منهم من السوريني وبعضهم موجود يف  شخصا وان حوايل 38 
مراكز إيواء بالجنوب وبعض اندمج مع عائالت تونسية اما املهاجرون 
غري النظاميني فان اعدادهم باآلالف وال يوجد رقم محدد لهم ، بعضهم 
أي  يوجد  وال  واليات  عدة  عىل  موزعة  أخرى  وأعداد  إيواء  مراكز  يف 
يف  اليهم  التطرق  عدم  اىل  باإلضافة  هذا  اغلبيتهم  مع  تواصل  وسيلة 
أي اجراء من اإلجراءات االستثنائية التي تم اإلعالن عنها يف حني انهم 
موجودون يف املجتمع ويعدون من بني الفئات الهشة وهم يف مناطق 

متفرقة كالوردية وسكرة  مع وجود عدد منهم يف مركز الحجز.
وأضاف نفس املتحدث ان هناك نداءات استغاثة من قبل هؤالء الفئات 
وعند التوجه اىل املنظامت األممية تقول ان ذلك من مسؤولية الحكومة 
التونسية والعكس صحيح »أي ان كل طرف يرمي الكرة إىل األخر«، مربزا 
الهشة وكان  الفئات  الفئات من بني  ان تكون هذه  انه من الرضوري 
باإلمكان تقديم مساعدات عينية من خالل االتحاد التونيس للتضامن 
االجتامعي عىل األقل حتى يستطيعوا العيش وحتى ال يكونوا مضطرين 

إىل العمل دون حامية ألن يف حاميتهم حامية لبقية املجتمع...

ما يخشاه أيضا املنتدى هو ظهور بعض الترصفات العنرصية كام كان 
الحال مع عدد من املصابني بالفريوس ورفض ايوائهم، مشددا عىل ان 
الدولة التونسية مجربة عىل حاميتهم وعىل التكفل بهم واعتبارهم جزًءا 
من املجتمع التونيس وتنسق مع املنظامت األممية إليجاد مورد لهؤالء 

األشخاص، وفق ما أوردته جريدة »املغرب«.

مفاهيم حول اليوم العالمي لالجئين
من هو الالجئ؟

اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بوضع الالجئني  تعرّف املادة األوىل من 
لعام 1951 بوضوح الالجئ بقولها:

بسبب  املعتادة،  إقامته  بلد  أو  جنسيته  بلد  خارج  يوجد  شخص  إنه 
خوف له ما يربره من التعرض لالضطهاد بسبب العنرص، أو الدين، أو 
القومية، أو االنتامء إىل طائفة اجتامعية معينة، أو إىل رأي سيايس، وال 
يستطيع بسبب ذلك الخوف أو ال يريد أن يستظل/ تستظل بحامية 

ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض لالضطهاد.

من الذى يحمي الالجئين؟
حامية  مسؤولية  أساسية  بصفة  املضيفة  الحكومات  عاتق  عىل  تقع 
عىل  وقعت  التي  العامل،  نطاق  عىل  الـ139  البلدان  وتعترب  الالجئني، 
بـ»التزام  املفوضية  وتحتفظ  أحكامها.  بتنفيذ  ملزمة   ،1951 اتفاقية 
رقايب« عىل هذه العملية، وتتدخل حسب االقتضاء لضامن منح الالجئني 
الصادقني اللجوء وعدم إرغامهم عىل العودة إىل بلدان يُخىش أن تتعرض 

فيها حياتهم للخطر.
حياتهم  بدء  عىل  الالجئني  مساعدة  أجل  من  السبل  الوكالة  وتلتمس 
مجددا، من خالل العودة الطوعية إىل أوطانهم إذا كانت ممكنة، أو من 

خالل توطينهم يف دول مضيفة أو بلدان »ثالثة« أخرى.

ماذا تتضمن اتفاقية 1951؟
تعرف االتفاقية املقصود بلفظة »الجئ« وتحمل حقوق الالجئ، مبا يف 
ذلك حقوقه من قبيل حرية العقيدة والتنقل من مكان إىل آخر، والحق 
للعمل، كام  الفرصة  وإتاحة  السفر،  التعليم، ووثائق  الحصول عىل  يف 

أنها تشدد عىل أهمية التزاماته تجاه الحكومة املضيفة.
وينص أحد األحكام الرئيسية يف هذه االتفاقية عىل عدم جواز إعادة 
يخىش  بلد  إىل  الردـ  أو  الطرد  حظر  هو  القانوين  واملصطلح  الالجئني 
مجموعات  أو  األشخاص  تحدد  أنها  كام  لالضطهاد،  تعرضهم  من  فيه 

األشخاص الذين ال تشملهم هذه االتفاقية.
* إعداد: صربي الزغيدي

20 جوان اليوم العالمي لالجئين:

أوضاع معيشية كارثية لالجئي العالم  زادها انتشار 
انعقدت يوم الثالثاء 23 جوان 2020 هيئة إدارية جهوية استثنائية أرشف وباء كورونا  تعقيدا وضبابية

عليها اإلخ يوسف العوادين الكاتب العام لإلتحاد الجهوي للشغل بصفاقس 
وبحضور كافة األخوة أعضاء املكتب التنفيذي الجهوي وخالل مداخلته 
عرب األخ الكاتب العام عن مدى اعتزاز املنظمة الشغيلة باملد التضامني 
الذي شهدته الجهة أثناء تنفيذ كافة القطاعات إرضاباتهم نرصة ألخوتهم 
نقابيي الصحة املوقوفني تعسفا  والتي كللت بنجاح أقلق أعداء اإلتحاد. 
و  فخرهم  اإلدارية عىل  الهيئة  أعضاء  أجمع  ثري ومسؤول  نقاش  وبعد 
اعتزازهم بنجاح كل اإلرضابات التضامنية والتجمعات واملسريات العاملية 
دفاعا عن اإلخوة املعتقلني من قطاع الصحة وعن االتحاد العام التونيس 
للشغل يف وجه من يخطط عبثا الستهدافه و التشكيك يف دوره يف االنتصار 
لقضايا الشعب والوطن... كام جدد أعضاء الهيئة اإلدارية الجهوية التزامهم 
بإنجاح التجمع العاميل الوطني املقرر ليوم األحد 28 جوان 2020 تنديدا 
مبا ورد عىل لسان رئيس الحكومة من تهديدات مبارشة لعموم الشغالني 

ومن مس بحقوقهم املكتسبة ويف انتظاراتهم املرشوعة.
ويف نهاية أشغالها أصدرت الهيئة اإلدارية الجهوية بيانا هذا نّصه:

نحن أعضاء الهيئة االدارية الجهوية لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس 
برئاسة  االتحاد  بدار   2020 جوان   23 الثالثاء  اليوم  استثنائيا  املجتمعني 
بصفاقس  للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  العوادين  يوسف  األخ 
وبعد تدارسنا لألوضاع النقابية واالجتامعية بالجهة إثر االنتهاء من تنفيذ 

االرضابات التضامنية الجهوية:
1 ـ نجّدد اعتزازنا باالنتامء إىل االتحاد الجهوي للشغل املنظمة العريقة 
واملناضلة ونعرّب عن استعدادنا للدفاع والذود عنها وعن قياداتها محليا 

وجهويا ووطنيا إزاء الهجامت املمنهجة من أعداء املنظمة.
واملتقاعدين  والساعد  بالفكر  الشغالني  لكل  واكبارا  إجالال  نقف  ـ   2

ولجميع  هياكلهم النقابية األساسية والجهوية التي مل تتوان لحظة واحدة 
عن بذل كل الجهود إلنجاح االرضابات والتجمعات واملسريات التي أقرّتها 
تصّديا ملحاوالت  بتاريخ 15 ماي 2020  الطارئة  الجهوية  االدارية  الهيئة 
بفخر  نسّجل  الصحة. كام  االتحاد وتضامنا مع قطاع  استهداف وتشويه 
وإعتزاز منسوب الوحدة النقابية املناضلة الذي ارتفع مؤخرا بشكل واضح 
والثقة  تونس  يف  املناضلة  النقابية  الحركة  أصالة  يؤكد  ما  وهو  ورصيح 
الكبرية التي يتمتّع بها االتحاد العام التونيس للشغل لدى منظوريه ولدى 

كّل أحرار الجهة وطالئعها املناضلة.
3  ـ كام نقف إجالال لإلخوة املعتقلني: مربوك شطورو، أرشف بالخري 
وسامي القريوي الذي صمدوا وال يزالون يف وجه العسف عليهم ووضعوا 
ثقتهم يف هياكلهم النقابية القطاعية والجهوية واملركزية دفاعا عن العمل 
النقايب املناضل وحرمته كام ال يفوتنا التوّجه بالشكر إىل هيئة الدفاع التي 

مل تّدخر أي جهد يف الدفاع عن اإلخوة املعتقلني.

املركزية  النقابية  الهياكل  لكل  واالمتنان  الشكر  بخالص  نتوّجه  ـ   4
الطبويب  نورالدين  واألخ  الوطني  التنفيذي  املكتب  رأسها  وعىل  املسرية 
األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل الذين مل يرتّددوا يف دعم جهة 
صفاقس وإسناد عائالت املعتقلني وتوفري كّل ما يتوّجب من خدمات لهم.

مبا  املتاحة  النضالية  األشكال  بكل  النضال  مبواصلة  التزامنا  نجّدد  ـ   5
ونوكل  الجهوي  العام  واالرضاب  التضامنية  القطاعية  االرضابات  ذلك  يف 
للمكتب التنفيذي تحديد تواريخها إىل حني إطالق رساح املعتقلني وحفظ 
التأكيد  يتوّجب علينا  السياق  امللفقة ضّدهم. ويف هذا  الكيدية  القضايا 
من جديد أن حراكنا ليس تدخال يف شؤون القضاء وال ضغطا عليه بل هو 

الضغوطات  لكل  الحق ووضع حّد  راية  إعالء  نقايب مناضل عنوانه  فعل 
الدولة وسلطاتها مبا يف ذلك  املعتدية عىل أجهزة  الجهات  التي مارستها 

السلطة القضائية.
6 ـ نعترب أّن ما ورد عىل لسان السيد رئيس الحكومة اعتداء موصوف 
وجرايات  األجور  يف  التخفيض  ونيّة  للشغالني  املكتسبة  الحقوق  عىل 
السابقة  الحكومات  نهج  يف  ومواصلة  املرشوعة  وانتظاراتهم  املتقاعدين 
وتكريس سافر لتدخل صندوق النقد الدويل وإمالءاته الهادفة إىل رضب 
ولعموم  للشغالني  الرشائية  املقدرة  استهداف  ومزيد  الوطنية  السيادة 

الشعب.
7 ـ نؤكد دْعَمَنا الالمرشوط للحراك االجتامعي مبختلف الواليات من 
أجل مطالبهم املرشوعة ونرفض قرار التدخل األمني )املكنايس والكامور( 

ونطالب الحكومة بتنفيذ كافة تعهداتها السابقة.
8 ـ نطالب الحكومة باإلرساع بتنفيذ املشاريع املعطلة بجهة صفاقس: 
لتحويل  ورفضنا  الريايض وغريها...  واملركب  واملرتو  املياه،  تحلية  تربورة، 
األشغال  بإنهاء  باالرساع  ونطالب  عسكري  ملستشفى  الجديد  املستشفى 
والتجهيزات حتى يكون مستشفى جامعي فاعل يف أقرب اآلجال لعموم 

الفئات الشعبية.
الوطنية  االدارية  الهيئة  أعضاء  باإلخوة  مسبقا  نرّحب  إذ  وإنّنا  ـ   9
الذين ينزلون ضيوفا كراما بيننا يوم السبت 27 جوان 2020 فإنّنا ندعو 
القطاعات  لكل  والجهوية وجميع منظورينا  األساسية  النقابية  األطر  كّل 
األحد  يوم  تنظيمه  تقّرر  الذي  العاّميل  التجّمع  يف  املشاركةاملكثّفة  اىل 
28/6/2020 عىل الساعة التاسعة صباحا بإرشاف األخ األمني العام وأعضاء 
ملكاسبنا  وصونا  العتيدة  منظمتنا  عن  دفاعا  الوطنية  االدارية  الهيئة 

ومطالبنا ومساهمة مّنا يف الترسيع بإطالق رساح أخوتنا املعتقلني.

نحن أعضاءالهيئة االدارية القطاعية للجامعة العامة للصناعات 
الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية املجتمعون اليوم 
االربعاء 10 جوان 2020 يف قاعة الشهيد سعيد قاقي باملقر املركزي 
البوغديري  برئاسة االخ محمد عيل  التونيس للشغل  العام  لالتحاد 
االخ  وبحضور  الخاص  القطاع  عن  املسؤول  املساعد  العام  االمني 
كامل سعد االمني العام املساعد املسؤول عن النظام الداخيل وبعد 

تدارسنا ألوضاعنا املهنية فإننا:
1( نسجل:

العام  االتحاد  العتيدة  حشاد  منظمة  إىل  باالنتامء  اعتزازنا  ـ 
التونيس للشغل.

ـ تثمينا لدور ابناء القطاع خالل فرتة الحجر الصحي
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  بني  الحاصل  باالتفاق  اشادتنا  ـ 
واالتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والجامعة 

التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكاالت االسفار.
2( ندين:

ـ الهجمة املمنهجة عىل االتحاد العام التونيس للشغل وقياداته 
وهياكله

ـ تلّكؤ األعراف يف تطبيق االتفاق الحاصل بخصوص اجور شهر 
افريل 2020 وتأويل نصوصه

ـ طرد العامل املتعاقدين وعدم االلتزام مبرسوم رئيس الحكومة

ـ عدم خالص األجور الشهر ما قبل افريل 2020 مبدة مؤسسات 
بقطاع السياحة.

ـ التهرب الرضيبي لبعض الرشكات وعدم الترصيح عىل االجور 
لدى الصندوق الوطني للضامن االجتامعي االمر الذي ادی إىل عدم 

التمتع باملساعدات االجتامعية االستثنائية  ملستحقيها.
وإثره فإننا

3( نطالب بـ :
ـ االرساع بخالص أجور عامل السياحة لشهر أفريل 2020 وما 

قبله.
تنته  مل  الذين  السياحة  قطاع  يف  املتعاقدين  العامل  ارجاع  ـ 
نشاطهم  سالف  إىل  كورونا  جائحة  إثر  طردهم  وقع  عقودهم 
التونيس  العام  االتحاد  بني  املربم  لالتفاق  طبقا  اجورهم  وخالص 

للشغل والجامعة التونسية للنزل.
السياحية  النزل  ألعوان   2020 ماي  شهر  أجور   خالص  ـ 

واملؤسسات املشابهة لها وأعوان وكاالت األسفار.
كورونا  جائحة  اثر  املؤجلة  االجتامعية  املفاوضات  باب  فتح  ـ 
والتي كان من املفرتض انطالقها يف شهر مارس 2020 حسب االتفاق 
الحاصل بني االتحاد العام التونيس للشغل واالتحاد التونيس للصناعة 
والتجارة والصناعات التقليدية مع متسكنا باحداث اتفاقية قطاعية 

مشرتكة للمساحات التجارية الكربى واخرى ملسالخ الدواجن.

القطاعية  االتفاقية  ملراجعة  االجتامعية  املفاوضات  استئناف  ـ 
جانبيها  يف  لها  املشابهة  واملؤسسات  السياحية  للنزل  املشرتكة 
ملجابهة  الصحي  الحجر  اعالن  إثر  تأجلت  والتي  واملايل  الرتتيبي 

جائحة كورونا.
ـ متكني العامل املرسحني إثر جائحة كورونا ومل يتمتعوا مبنحة 
للصندوق  أجورهم  عىل  الترصيح  عدم  نتيجة  االستثنائية  الدولة 
الوطني للضامن االجتامعي من طرف االعراف من منحة استثنائية 

خاصة.
4( ـ كام نعلن عن:

املوقوفني  صفاقس  بجهة  الصحة  لنقابيي  املطلقة  مساندتنا  ـ 
وعدم  عنهم  لالفراج  القضائية  السلط  وندعو   القضاء  ذمة  عىل 

الرضوخ اىل الضغوطات الحزبية.
القضية  مقدمتها  ويف  العامل  يف  التحرر  حركات  لكافة  دعمنا  ـ 

الفلسطينية قضيتنا املركزية
ـ مطالبتنا تجنيب بالدنا التورط يف سياسة املحاور ونرفض أن 

تكون تونس قاعدة لرضب الشعب العريب يف ليبيا.
االتفاقات  تطبيق  يف  وتلكؤهم  النزل  أصحاب  مامطلة  وأمام 
أتّم  عىل  فإننا  الذكر  سالفة  ملطالبنا  االستجابة  ورفضهم  السابقة 
حتى  املتاحة  القانونية  النضالية  االشكال  كل  التخاذ  االستعداد 

االستجابة.

الالئحة املهنية للجامعة العامة للصناعات الغذائية
والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية

هيئة إدارية استثنائية بصفاقس:

التزام بإنجاح التجمّع العمّالي يوم 28 جوان
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متفرقات نقابة

كلمـة حق:

ترامب قيصر أمريكا
النفطي حولة/ ناشط نقابي

أمريكا اإلمربيالية التي تأسست عىل نظرية الحقد العنرصي ونظام القرصنة 
لبناء رصحها عىل  العبودية  نظام  وكرّست  السود،  لألفارقة  العبيد  وتجارة 
جثث وأجساد سواعد العضالت املفتولة للعبيد، وعىل أنقاض شعب الهنود 
منطق  عىل  تأسست  التي  اإلمربيالية،  أمريكا  األصليني.  السكان  الحمر 
القّوة والحروب التي أبادت شعوبا بأكملها. أمريكا اإلمربيالية، أكرب دولة 
مارقة يف العامل منذ ما بعد الحرب العاملية الثانية التي متّخض عنها توازن 
الباردة. أمريكا اإلمربيالية، زعيمة محور  النسبي يف مرحلة الحرب  القوى 
الرّش النظري والفعيل، وليس املفرتض بقصد تصفية سوريا، أو ليبيا معمر 
القذايف، أو عراق صدام حسني، أو إيران الثورة، ألنها دول وطنية تريد أن 
تحيا حرة فوق األرض وتحت الشمس. والسيّام يف مرحلة القطب الواحد 
اإلمربيالية مازالت حية تسعى مبخالبها  أمريكا  بالعامل.  األمرييك  واالنفراد 

املسمومة، وأظفارها الكارسة املشؤومة، وأنيابها الحادة املعلومة.
هاهي أمريكا اإلمربيالية بعد سن قوانني الغاب، برضب كل حقوق الدول 
الحرة واملستقلة عرض الباب، وبعد سن قانون محاسبة سوريا، ومحارصة 
العراق وليبيا. وبعد محارصة سوريا مجّددا إثر انسحابها من لبنان بقرار 
حرب  فرض  وبعد   ،1559 القرار  وهو  األمن  مجلس  من  أمرييك  دويل 
مارس  يف  السورية«  »الثورة  باسم  السورية  الدولة  ضد  الدولية  اإلرهاب 
شامل  حصار  فرض  وبعد  العريب«.  »بالربيع  يسّمى  ما  مرحلة  يف   2011
عىل إيران، وعقوبات اقتصادية ضد فنزويال وإيران مجددا، وسن عقوبات 
الشعوب  وعدّوة  اإلمربيالية  أمريكا  هاهي  والصني،  روسيا  ضد  اقتصادية 
للحّرية والتحّرر من نري االستعامر والصهيونية والعبودية.  والعدّو األبدي 
ها هي أمريكا رأس الحيّة تسّن قانون جديد لزيادة معاقبة سوريا، اختار 
له دونالد ترامب قيرص أمريكا الجديد »قانون قيرص« ريثام يذكّر حرضته، 
وحرضة اإلنجيليني املتصهينني املتشددين، من اليمني واليمني الجديد، قيرص 
روما األّول مبا فعله يف الشعوب املستضعفة واألمم املضطهدة، من استبداد 

وجربوت وغطرسة، وعنرصية مقيتة قبيحة متغطرسة.
الرئيس  األمريكية،  املتحدة  للواليات  واألربعون  الخامس  الرئيس  هاهو 
العظمة،  كربياء  جنون  مبرض  واملجنون  باملعتوه  امللّقب  ترامب،  دونالد 
املتورّمة.  الرنجسية  وبهسترييا  األوروبية،  الغربية  املركزية  األنا  وتضّخم 
ومجد  وسلطان  هارون  وجربوت  وسلطة  قارون،  نظرية  يحيي  هاهو 
فرعون. هاهو بغطرسته املعّقدة واملعقودة، وعقيدته العنرصية املعهودة، 
وتتايل عقوباته الالمحدودة عىل سوريا، يزبد ويرعد ويتوّعد. وهاهو صوته 
يفرقع، وسط مظلومية غضب األمريكيني السود وصوتهم املدوي واملتقطّع، 
سوريا  ضد  واملتوقّع،  واملنتظر  املستطري  ورشه  الدفني  حقده  من  ليزيد 
وشعبها األيب الذي لن يوقّع، عىل صّك عبوديته ألمريكا وعقود استسالمه 

للصهاينة وقيود رضوخه للرجعية العربية ولن يطبّع.
ومحور  السوري  الصمود  صخرة  عىل  قيرص.  وقانون  القانون  فسيسقط 
. وسيهزم ترامب والجمع وقانون قيرص. وسيُوىّل  املقاومة طال الزمن أو قرَُصَ
الّدبر هو وحاّملة الحطب وسيخرس، كّل الحروب واملعارك والجوالت وحتى 
مامنعة  جدران  وعىل  طهران،  أسوار  عىل  وسيتكرّس،  املتمرّدة  الجيوب 
بريوت، وعىل أبواب دمشق، وعىل حصون بغداد الرّشيد، وعىل صرب إدلب، 
وعىل عقيدة كربالء الحسني سيّد الشهداء حفيد ابن عبد الله، وعىل إميان 

تدمر.
فسيسقط قانونه الظامل األرعن. وسيبيك بعدها خسارته الكربى، يف معركة 
الرتاب كالكلب يعوي. ولن  العظام منافسه ولن يقوى. وسيهوى يف  كرس 
تسمع له قعقعة وال صوت يدّوي، ولن يبقى له حتى خيال يُرى. وستخيب 
لكّنها  فاستقوى.  لنفسه،  اصطنعها  عرجاء  سورية  معارضة  يف  ظنونه  كل 

ُهزمت، وسيخرج من التاريخ ولن يُرى. 

يعترب ملف األساتذة النواب من بني امللفات الحارقة التي مازالت مل 
تجد تسوية إىل حّد هذا اليوم رغم حساسيته املفرطة مبا أنه ميس 

أهم قطاع يقرر مستقبل األجيال وبالتايل مستقبل البالد.
التونيس  العام  االتحاد  سعى   2020 حدود  اىل   2008 سنة  فمنذ   
للشغل ممثال يف الجامعة العامة للتعليم الثانوي اىل إبرام اتفاقيات 
بغرض تسوية املشاكل املزمنة لكن حكومات ما بعد الثورة مل تلتزم 
بهذه االتفاقيات اليشء الذي أثار سخطا كبريا وغضبا لدى  األساتذة 
الوطنية  التنسيقية  عضو  مع  حوارنا  يتنزل  اإلطار  هذا  ويف  النواب 

لألساتذة النواب األخ محمد القوماين.

* ماهي وضعية األساتذة النواب داخل وزارة 
التربية؟

- هي وضعية أقل ما يقال عنها أنها مزرية وغري مريحة فمنذ 12 
سنة ما يسلط علينا يعترب جرمية ضد فئة مثقفة.

* هل تتمتعون بجراية شهرية ومنحة التقاعد 
االجتماعي؟

-ال، بالطبع، إىل حدود هذه األيام هناك عديد من الزمالء مل يتمتعوا 
تعترب  الشهرية  الجراية  وحتى   2019 سبتمرب  شهر  منذ  بجراياتهم 
املسائل  مازالت  لذا  دينارا،   620 بـ  تقدر  إذ  جراية  وليست  منحة 

املادية غري واضحة اىل حّد اآلن.

العامة  الجامعة  من  انتظاراتكم  هي  ما   *
للتعليم الثانوي؟ 

- أوال نتقدم بالشكر الجزيل للجامعة العامة التي كانت وما زالت 
الزمالء منذ  انتداب عديد  النواب إذ ساهمت يف  يف صف األساتذة 
مربمة  التفاقيات  عليهم  نّصت  الذين  من   1200 قرابة  وهم   2008
هذا وقد ورد  يف املؤمتر االخري للجامعة العامة للتعليم الثانوي ملف 
األساتذة النواب كنقطة رابعة ضمن لوائح املؤمتر، لهذا نريد تفعيل 
هذه النقطة والدخول املبارش يف املفاوضات مع الوزارة بخصوصها. 

* ماهي طلباتكم بالتحديد؟
وهم  وضعيتهم  وتسوية  جذريا  حالّ  النواب  األساتذة  ملف  حّل   -

يتّم  دفعات  عرب  وانتدابهم   2008-2018 للفرتة  اشتغلوا  الذين 
التفاوض بشأنها، مع املالحظة أن االعتصام الذي تقوم به مجموعة 
الرتبية منذ أسبوعني سوف  امام وزارة  النواب  من زمالئنا األساتذة 
وإن  املرشوعة  مبطالبنا  واستهتارها  الوزارة  مباالت  ال  أمام  يتواصل 
العام   لالتحاد  التنفيذي  املكتب  تدخل  يف  كبرية  وثقتنا  وطيد  أملنا 
التونيس للشغل إلنهاء معاناتنا الطويلة عرب إيجاد حل عادل يضمن 

حقوقنا املهدورة منذ سنني.
* حاوره نزار التوكابري 

األخ محمد القوماني عضو التنسقية الوطنية لألساتذة النواب:

نضالنا متواصل يف مواجهة الالمباالة والتهميش 

  منذ إحداث سلك محافظي الرتاث بتونس سنة 
1999 اىل حد اليوم رغم نضاالت ابناء هذا السلك 
العلمي والتقني باملعهد الوطني للرتاث  تحت 
راية االتحاد العام التونيس للشغل اال ان مطالب 
يف  مهملة  ورق  عىل  حربا  مازالت  السلك  ابناء 
الحكومات  ورؤساء  الوزراء  ومكاتب  ادراج 
املتعاقبة فقد نادى ابناء سلك محافظي الرتاث 
التي  االشكاليات  جميع  بحل  الترسيع  برضورة 
تهدد قطاع الرتاث بتونس والحد من االعتداءات 
ومتاحفها  ومواقعها  ومعاملها  تونس  تاريخ  عىل 
من  الحيوي  القطاع  بهذا  والنهوض  ومخازنها 
اجل إدراجه يف مخططات التنمية  عىل املستوى 

الوطني والجهوي واملحيل.
عقد  االسبوع  هذا  نهاية  خالل  املنتظر  ومن 
لسلك  االساسية  النقابة  بني  تفاوض  جلسة 
الشؤون  وزيرة  والسيدة  الرتاث  محافظي 

الثقافية جدول اعاملها كالتايل:

-1 -  مصري مرشوع إعادة هيكلة املعهد الوطني 
للرتاث الذي كلف املجموعة الوطنية 200 الف 

دينار من قبل مكتب دراسات مختص.
املؤسسات  جميع  هيكلة  اعادة  يف  النظر   -  2-

املرشفة عىل الرتاث
يف  الرتاث  قطاع  حول  وطني  حوار  عقد    -  3-

تونس
باتت  التي  الرتاث  حامية  مجلة  -تنقيح   4-

متخلفة جدا وغري مواكبة لزمانها وعرصها
-5 -  تفعيل املجلس العلمي للمعهد  وترشيك 

سلك محافظي الرتاث به
عدد  الحكومي  للمنشور  املبديئ  الرفض   -  6-
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وخاصة املتعلق بفتح املناظرات.
و  السلك  ألبناء  العلمية  الشهائد  تنظري   -  7-
حاميل  السلك  إلطارات  جذرية  حلول  إيجاد 

شهادة الدكتوراه.

محافظي  لسلك  األسايس  النظام  تنقيح   -  8-
الرتاث الذي ال يتامىش مع الواقع.

-9 - إحداث منح خصوصية خاصة بالسلك.
السلك من  ألبناء  املالمئة  الظروف  توفري   -  10-

مقرات وتجهيزات ومعدات عمل.
-11 - ترشيك الطرف النقايب يف جميع امللفات 

ذات العالقة بالسلك وبالقطاع
آلية  من  الرتاث  محافظي  سلك  متكني   -  12-
قانونية متكنهم من مامرسة مهامهم بكل اريحية 
االعتداءات  من  والحد  تونس  آثار  عىل  حفاظا 
التي تطال املواقع األثرية واملعامل التاريخية عىل 
شاكلة الضابطة العدلية ملن يبارش مهام تقتضيها 

تلك الصفة.
-13 - باالضافة اىل عدة ملفات حارقة اخرى.

  توفيق عمري
كاتب عام مساعد بالنقابة االساسية لسلك 
محافظي الرتاث

إىل حكومة الياس  الفخفاخ و السيدة وزيرة الشؤون الثقافية

شّن أعوان واطارات وزارة الفالحة  يوم أمس االربعاء ارضابا عاما عن العمل احتجاجا 
ملحارض  تنفيذها  وعدم  االرشاف  سلطة  طرف  من  املنهجة  املامطلة  سياسة  عىل 

االتفاقات املربمة مع الجامعة العامة للفالحة.
البحث  ومؤسسة  املركزية  االدارات  شمل  كبرية  نجاح  نسبة  حقق  الذي  االرضاب 
للتنمية  الجهوية  واملندوبيات  الفالحي  والتكوين  االرشاد  ووكالة  الفالحي  والتعليم 
الحيوانية ووكالة  االغذية  لتحليل  املركزي  للفالحة واملخرب  الوطني  الفالحية واملرصد 
التنقيب عن املياه ومؤسسات البحث والتعليم العايل الفالحي ووكالة املعدات لتسوية 
الغابات  استغالل  ووكالة  الفالحي  االنتاج  وحدات  مراقبة  ومكتب  الفالحية  االرايض 
ومكتب التقييم والبحوث املائية واملركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية ومعاهد 

ومراكز التكوين املهني الفالحي واالدارة العامة للسدود.
وتجّمع صباح أمس موظفو وعملة الوزارة تحت ارشاف الجامعة العامة يتقدمهم االخ 
عامر الزين الكاتب العام للجامعة واالخ سمري الشفي عضو املركزية النقابية، اين رفع 
املحتجون شعارات والفتات تنديد بتجاهل الوزارة مبطالبهم املزمنة ومشاكلهم املهنية 
االجتامعية  الشؤون  ووزارة  الوزارة  تجاهل  ايضا  واستنكروا  املرتاكمة،  واالجتامعية 

والحكومة للسياسة التعاقدية وملبادئ املفاوضة الجامعية والحوار االجتامعي.

انتهاك للسياسة التعاقدية
ايضا تجاهل  للتفاوض، تم  الصحة من تجاهل  التعامل مع ارضاب قطاع  ومثلام تم 
ومبادئ  التعاقدية  للسياسة  انتهاك  يف  الفالحة  وزارة  اعوان  ارضاب  بشأن  التفاوض 
املفاوضة الجامعية، وهو ما وصفه االخ سمري الشفي عضو املركزية النقابية يف ترصيح 
ل«الشعب« بالسابقة الخطرية مل تشهدها البالد حتى يف فرتة االستبداد ومتّش ينم عن 

جهل بالحوار االجتامعي وتعايل عن الحوار وعن حقوق الناس ومؤرش خطري.
 واكد محدثنا ان االتحاد لن يقبل بهذا السلوك وله من الطرق التي من شانها ان تعيد 
الوعي وروح املسؤولية يف التعاطي مع هذه القضايا وفرض احرتام االتفاقيات الدولية 
التي امضت عليها تونس منذ عقود، الفتا اىل امكانية رفع قضايا اىل منظمة العمل 
الدولية ضد الحكومة اذا ارصت الحكومة يف رضب حرية العمل النقايب ولن مير دون 

ردود فعل فعلية ضد هذا التميش املشني الذي ميّس من حقوق األجراء.

 مطالب مزمنة
ترصيح  يف  للفالحة  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الزين  عامر  االخ  أبرز  جهته  من 
سيخوضها  النضاالت  من  سلسلة  بداية  هو  الوزارة  اعوان  ارضاب  أن  ل«الشعب« 
القطاع استندا لقرار الهيئة االدارية االخرية، وبنّي ان الئحة االرضاب تضمنت مطالب 
قدمية ومزمنة تتجاهلها الوزارة عرب الوزراء املتعاقبني وتتجاهلها رئاسة الحكومة ألن 

القطاع منذ سنة 2011 مل يخض تحركات ونضاالت .

وأوضح االخ عامر الزين أن القطاع  وضع خالل الهيئة االدارية االخرية خطة لخوض 
السالك  ملختلف  بالنسبة  مرشوعة  استحقاقات  تعترب  التي  النضاالت  من  سلسلة 

واالصناف والرتب العاملة بوزارة الفالحة.

واطارات  اعوان  ويطالب 
االنظمة  بإصدار  الوزارة 
السلكية  االساسية 
الخاصة  املهن  ومدونة 
توظيف  واعادة  بالعملة 
مؤهالتهم  حسب  االعوان 
العلمية  وشهائدهم 
ومراجعة الهيكل التنظيمي 
واحداث  الفالحة  لوزارة 
وترشيك  للغابات  ديوان 
للفالحة  العامة  الجامعة 
القوانني  وتفعيل  ذلك  يف 
املحدثة ملنحة العمل اللييل 
ومنحة  الصيانة  ومنحة 
السامعة  ومنحة  التنقل 
ومادة  االضافية  والساعات 

الحليب.
كام طالب اعوان واطارات 
اعوان  بتمكني  الوزارة 

السدود من منحة الترصف يف املياه ومتتيع رؤساء مواقع السدود مبنحة خاصة وترشيك 
الطرف النقايب يف لجان اسناد الخطط الوظيفية والتعيينات وحركة النقل وبعث برنامج 
املنحة  يف  الرتفيع  جانب  اىل  واملهني،  العلمي  االرتقاء  اىل  يفيض  والرسكلة  للتكوين 
املحدثة مبوجب االمر عدد 526 بتاريخ 24 جوان 2015 وتعميمها عىل كافة العاملني 
واعتامد وصوالت الرشاء القتناء زي الشغل مع الرتفيع يف قيمته والتحسني يف نوعيته.

اىل ذلك شدد املحتجون عىل وجوب تسوية وضعية عامل الحضائر والعملة واالعوان 
مقاييس  ومراجعة  اجورهم  لخالص  االعتامدات  وتوفري  البحث  مبراكز  العرضيني 
مارس   27 بتاريخ   897 عدد  االمر  مبوجب  واملحدثة  الخاصة  التكاليف  منحة  اسناد 
2006 والرتفيع فيها ومتكني العاملني بالقطاع من منحة خصوصية وترقيات استثنائية 
البحث  التكوين ومؤسسات  الحاصل يف االطار للمندوبيات ومراكز  النقص  وتعويض 
التايعة من عملة وتقنيني ومهندسني واطارات ادارية فضال عن مطالبهم بإفراد االعوان 
سلك املخابر بنظام اسايس خاص عىل غرار وزارات اخرى ومتكينهم من منحة خطر 

العدوى املحدثة مبوجب االمر عدد 891 لسنة 2009.

سلسلة نضاالت
الفالحة يوم  الفالحة انطلق يف سلسلة نضاالت بدأت بارضاب وزارة  يُذكر ان قطاع 
أمس  يليه ارضاب يف االرايض الدولية يوم غرة جويلية  وارضاب يف ديوان الحبوب 
يوم 7 جويلية ديوان تربية املاشية وتوفري املرعى يومي 14 و15 جويلية، فضال عن 

ارضابات يف سليانة يومي 24 و 25 جوان الجاري.
ومثن االخ الكاتب العام متسك اعوان واطارات الوزارة مبطالبهم املرشوعة والتفافهم 
حول هياكلهم النقابية والجامعة العامة للفالحة وتصديهم ملحاوالت تقسيم صفوفهم 
وإلهائهم عن حقوقهم ومطالبهم، مؤكدا أن قطار النضال لن يتوقف إال عند االستجابة 
املجزية للمطالب، ولن يكلف النضال أكرث مام كلف الصمت أكرث من 25 سنة وسيتم 
رفع الظلم والغنب عن القطاع، رغم ما يضمره اعداء الجامعة العامة واعداء االتحاد 

من عداوة.
الجامعة ومنذ  أن  الجامعة  الجبايل عضوة  الربقاوي  نادية  أكدت االخت  ناحيتها  من 
مؤمترها االخرية منكبّة عىل رفع الظلم عىل القطاع ومجازاة كافة اسالكه والتحسني 

من اوضاع العاملني املهنية واملادية.
القطاع وتوحدهم من  اعوان وموظفي  بالغ فرحها حول تجند  وعرّبت محدثتنا عن 
النقايب  العمل  أجل حقوقهم الفتة اىل رفضهم الي مسعى لشق الصفوف او لرضب 
مؤكدة ان االتحاد العام التونيس للشغل هو الجهة الوحيدة والقانونية املمثلة لعموم 

اعوان واطارات القطاع.
ما يحصل االن يف قطاع الفالحة ومن احتقان متنام بسبب تعنت الحكومة ينم عن 
إفالسها وعدم تبنيها ألي سياسة أو رؤية واضحة بخصوص قطاع اسرتاتيجي مهم جدا 

لبناء اقتصاد وطني وحاسم يف تأمني الغذاء للتونسيات والتونسيني.
ريبورتاج صربي الزغيدي-  صور محمد كريم السعدي

إضراب ناجح بوزارة الفالحة:

مطالب مزمنة ومشاكل مرتاكمة وال حياد عن معركة الحقوق املشروعة

أعوانه يستعدون لشنّ اضراب يوم 2 جويلية المقبل:

للتعهدات  وتنّكر  النقابي  للحق  انتهاك 
يف املعهد الوطني لإلحصاء

 
من املنتظر أن يدخل اعوان املعهد الوطني لالحصاء يف إرضاب عام قطاعي عن العمل كامل يوم الخميس 
العامة  2 جويلية املقبل احتجاجا عىل عدم احرتام وتنفيذ االتفاقات املمضاة بني سلطة االرشاف والجامعة 

للتخطيط واملالية.
ووفق برقية التنبيه باالرضاب التي امضاها االخ منعم عمرية االمني العام املساعد املسؤول عن قسم الوظيفة 
العمومية، فإن اعوان املعهد يطالبون باحرتام الحق النقايب وبتطبيق ما ورد مبحرض اجتامع اللجنة املركزية 

للتصالح يوم 13 فيفري الفارط.
يُذكر أنه تم توجيه نص الربقية اىل كل من رئيس الحكومة ووزير التنمية واالستثامر الدويل ووزير الداخلية 
ووزير الشؤون االجتامعية ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة املكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة 

الفساد.
* صربي الزغيدي 

اهلل أكبر
إثر  »إمامي«  لعائلة  التّعازي  بأحّر  نتقّدم  والحزن  األىس  ببالغ 

وفاة املغفور له املريب الفاضل والنقايب املناضل »نبيل إمامي«.
تغمد الله فقيد العائلة النقابية واألرسة الرتبوية بواسع رحمته 

ورزق أهله وذويه جميل الصرب والسلوان.

الروحية  كرسى  مكرث  للشغل  املحيل  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  أعلن 
عىل  احتجاجا  الروحية  مبعتمدية  العمل  عن  عام  ارضاب  يف  الدخول 
تعطّل املشاريع وحرمان حقها يف التنمية الخدمات واملاء الصالح للرشب، 

وذلك بالتنسيق مع االتحاد الجهوي للشغل بسليانة.
وأكد املكتب التنفيذي أن أهايل الجهة مستاؤون من الجلسة التمهيدية 
التي انعقدت يوم 12 جوان الجاري التي سجلوا فيها تسويفا ومامطلة 

تجاه مطالب الجهة الحارقة.
املاء  من  محرومة  تزال  ال  الجهة  إن  له  بيان  يف  قال  التنفيذي  املكتب 
الجهة  اهايل  امتعاض  ان  اىل  ولفت  الكهربايئ،  والتنوير  للرشب  الصالح 
تعمق خاصة عندما رصح رئيس البلدية ان مرشوع املحطة الكهربائية 
تحويله  كانت مربمجة منذ سنة 2017 قد وقع  والتي   poste mobile

اىل والية أخرى.
واستنكر املكتب التنفيذي لالتحاد املحيل هذا االمر واالستخفاف مبطالب 
الجهة التنموية مؤكدا تضامنه التام مع االهايل يف الدفاع عن حقوقهم 
املرشوعة، مطالبا بعقد مجلس محيل للتنمية خاص مبعتمدية الروحية 

يف اقرب اآلجال بإرشاف وايل الجهة مبقر املعتمدية.

استخفاف السلطات
العام  الكاتب  بلغيث  كريم  االخ  قال  »الشعب«  لجريدة  ترصيح  ويف 

كرسى  مبكرث  للشغل  املحيل  لالتحاد 
النقايب  والطرف  االهايل  إن  الروحية 
الجلسات  محارض  بتنفيذ  يطالبون 
منذ  الجهوية  السلط  مع  املمضاة 
داخل  األحياء  بعض  وربط  سنوات، 
مركز املعتمدية باملاء الصالح للرشب، 

وتحسني البنية التحتية املهرتئة.
من  تشكو  املدينة  أن  محدثنا  وأضاف 

رضورة  جانب  اىل  األشخاص،  عديد  بحياة  أودى  الذي  األدوية  فيضان 
سيارة  وتوفري  املدنية  الحامية  مركز  وإحداث  املغطاة  القاعة  إنجاز 
الكهربايئ  التوليد  وحدة  وتركيز  بالروحية  املحيل  للمستشفى  إسعاف 
التي تعترب مسألة حياتية خاصة أن املنطقة فالحية وتعاين من إنقطاعات 

املتكررة، فضال عن مطالب أخرى عالقة ومرتبطة بالتشغيل.
وأبرز االخ كريم أن االرضاب يأيت نتيجة ملامطلة وتسويف السلط الجهوية 
والحكومة بتنفيذ الوعود املقدمة للجهة وعدم احرتامها  ملطالب الجهة 
واالستخفاف بآالم املتساكنني، الفتا إىل أن ما زاد االحتقان والغضب هو 
تم  الذي  الكهربايئ  املولد  بأن  البلدية يف جلسة متهيدية  رئيس  ترصيح 

االتفاق يف خصوصية منذ 2017 والذي تّم نقله إىل والية أخرى.
* صربي الزغيدي

أهاليها سيدخلون في إضراب عام بالتنسيق مع االتحاد:

هل قدر معتمدية الروحية الحرمان الدائم 
من املاء الصالح للشرب ومن الكهرباء؟

االخ كريم بلغيث 
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نحن اعضاء الهيئة االدارية القطاعية للبلديني بجهة املنستري املجتمعون يوم الثالثاء 
العام املساعد لالتحاد  الكاتب  الغضاب  16 جوان 2020 بإرشاف االخ محمد صالح 
الوضع  استعراض  وبعد  العمومية  الوظيفة  عن  املسؤول  باملنستري  للشغل  الجهوي 
العام للقطاع ومشاغل البلديني وخاصة يف ظل الوضع الذي مرت به البالد اثر تفيش 
وباء كورونا املستجد واذ نشكر كافة البلديني ملا قدموه من مجهودات جبارة اثناء 
الجائحة الصحية ووقوفهم يف الصفوف األوىل نستنكر ما قابل مجهوداتهم من جحود 
الوطنية  باالنتامء إىل منظمتنا  اعتزازنا  املركزية كام نعرب عن  البلديات والسلط  من 
التونيس للشغل ونعلن عن دعمنا ومساندتنا املطلقة وغري  العام  والعريقة االتحاد 
املرشوطة للجامعة العامة للبلديني يف مسارها التفاويض مع سلطة االرشاف يف مطالبنا 

الوطنية كام نعرب عن رفضنا القطعي لالمر عدد315 املتعلق بالحراك الوظيفي.
كام نطالب جهويا بـ

الخاصة  القارات  يف  االجتامعي  الطرف  وترشيك  النقايب  الحق  باحرتام  املطالبة  ـ   1
بالعملة واالعوان من انتدابات وترقيات باعتباره طرفًا اجتامعيًا فاعالً.

2 ـ دعوة الجهات املسؤولة باالرساع بتوزيع املنح االجتامعية والرتفيع فيها
3 ـ توزيع تذاكر األكل عىل كافة االعوان والعملة املبارشين لعملهم اثناء فرتة الحجر 

الصحي
4 ـ تعميم توزيع مادة الحليب للعملة البلديني بالنسبة إىل البلديات غري املنتفعة

5 ـ االرساع بفتح مناظرات الرتقية بالنسبة إىل العملة واالعوان وسلك التقنيني.
6 ـ تحسني وضعية املستودعات البلدية

7 ـ توفري زي الشغل والصحة والسالمة املهنية يف آجاله
8 ـ توفري جميع وسائل ومستلزمات السالمة املهنية وتحسني ظروف العمل لالعوان 

البلديني
9 ـ دعوة اللجنة الجهوية إىل إعادة التصنيف العملة لالنعقاد يف اقرب اآلجال للنظر 

يف بعض الوضعيات العالقة.
10 ـ تفعيل اللجنة الجهوية للصحة والسالمة املهنية.

وأمام سياسية املامطلة والتسويف التي تنتهجها سلطة االرشاف الجهوية واملجالس 
املحلية فإنه تقرر تنفيذ ارضاب جهوي حضوري بكافة بلديات والية املنستري وذلك 

يومي 29 و30 جوان 2020 ما مل يتم النظر بجدية يف مطالبنا املرشوعة املذكورة.

تنظّم الودادية الوطنية للربيد التونيس لكرة القدم املصّغرة دورة كرويّة تحت عنوان ابطال الجيش االصفر خالل 
جائحة كورونا املربمجة يومي 27 و28 جوان 2020 بنزل الفل بالحاممات الشاملية.

وتأيت هذه الدورة إثر النجاح الذي حققه أعوان الربيد زمن الكورونا ببادرة من الودادية الوطنية، مبشاركة فرق 
بريد بنزرت والقريوان واملنستري وباجة.

* محمد 

* طارق السعيدي

االتحاد  مع  بالتعاون  للنسيج  الجامعة  نظمت 
الدويل للصناعات، من 22 إىل 24 جوان 2020، 
»الصحة  عنوان  تحت  معمقة  تكوينية  ندوة 
دعم  مزيد  إطار  يف  وذلك  املهنية«،  والسالمة 
والسالمة  الصحة  وتعميقه يف جوانب  التكوين 
املهنية التي متثل عنرصا مهاّم من عنارص العمل 
الالئق. وقد حرض هذه الندوة عدد من اإلخوة 
النقابيني من مختلف الهياكل كام حرضها األخ 
الحبيب الحزامي الكاتب العام للجامعة العامة 

للنسيج واملالبس والجلود واألحذية واألخت ليىل الشعري ممثلة منظمة فريدريش 
ايربت.

قطاع متعدّد المخاطر
بجائحة  تأثر  قد  أنه  معتربا  القطاع  واقع  عن  ملحة  الحزامي  الحبيب  األخ  وقّدم 
اجتامعيا  أنتج وضعا  مام  املؤسسات  من  عدد  النشاط يف  تعرث  إىل  وأشار  الكورونا. 
معّقدا. ورشح أن النظرة الضيقة ألصحاب العمل زادت يف تعقيد األوضاع. وتحدث 
األخ الحزامي عن تشنج الوضع السيايس نتيجة التجاذبات وقال إن هذا األمر يؤثر 
سلبيا عن النمّو وعىل النشاط االقتصادي وعىل الوضع االجتامعي استنكر الحزامي 
العمل  رضب  إىل  والهادفة  وقياداته  االتحاد  تستهدف  التي  الرشسة  الهجامت  من 
النقايب بقصد مترير مشاريع اقتصادية واجتامعية ال تخدم مصلحة الشعب التونيس.

الصحة والسالمة أوال
وذكر األخ الحبيب الحزامي أن الجامعة اختارت منذ سنة 2018 الرتكيز عىل جوانب 
الصحة والسالمة املهنية كمحور عمل وتكوين دائم وذلك إلميان الجامعة الراسخ بأن 
العامل وان توفر رشوط الصحة والسالمة  هذا املحور ميثل جزًءا مهامًّ من مشاغل 
امرض وروي لحامية العامل ولتامني صحتهم. وقال إن عامل النسيج يعملون يف ظل 
ظروف صعبة ويتعاملون مع مواد كيميائية سامة وخطرة. وقال ان صناعة الجلود 
وصناعة مقود السيارات تعتمد أيضا عىل مواد كيميائية متثل خطرا حقيقيا وفرس أن 
ليكونوا قادرين  النقابيني  العمل تحتم االعتناء بهذا املحور وتكوين  خطورة وسائل 

عىل رقابة رشوط الصحة والسالمة. 
ورشح األخ الحزامي ان الندوة متثل تواصال لربنامج تكويني انطلق منذ سنة 2018 
دائرة  توسيع  الندوة  من  الهدف  إن  وقال  النقابيني.  تكوين عرشات  من  مّكن  وقد 
ووضح  أخرى.  ناحية  من  التكوين  ومجاالت  محاور  وتعميق  ناحية،  من  املنتفعني 
هذه  يف  النقابيني  تكوين  من  االستفادة  إىل  تسعى  العامة  الجامعة  ان  الحزامي 
القطاع  تلقوه من تكوين إىل مختلف هياكل  نقل معارفهم وما  الدورات من اجل 

خاصة يف مستوى الجهات.

محاور وبروتوكول 
بني  التعاون  تاريخ  وعن  الرشاكة  برنامج  عن  ملحة  الشعري  ليىل  األخت  وقّدمت 
االتحاد ومنظمة فريدريش ايربت مربزة جملة املبادئ والقيم املشرتكة وأكّدت عىل 

أهمية نجاح برامج التكوين من أجل دعم القدرات النقابية.
املؤجر  مسؤولية  أبرزها  مختلفة،  محاور  يف  معمقا  تكوينا  النقابيون  اإلخوة  وتابع 
يف  املهنية  والسالمة  الصحة  وتنظيم  املهنية،  والسالمة  الصحة  مجال  يف  واألجري 
تونس. والتميش املنهجي للتحكم يف املخاطر املهنية. وحادث الشغل واملرض املهني، 
محور  اىل  إضافة  البيولوجية  واألحذية  واملالبس  النسيج  بصناعة  املرتبطة  واملخاطر 

الصحة والسالمة املتعلقة بتفيش جائحة الكورونا )كوفيد19-(.
وقد حرصت الجامعة عىل تطبيق برتوكول الصحة العاملي. لحامية املشاركني والتوقي 
يف  النقابية  الهياكل  لباقي  واملثال  األمنوذج  إعطاء  عن  فضال   19 كوفيد  جائحة  من 
القطاع حول شكل تنظيم الندوات التكوينية مع الحفاظ عىل صحة الحارضين ومنع 

وباء الكورونا من التفيش.

إضراب مضمون الوصول

الودادية الوطنية للربيد التونسي 
تنظم الدور نصف النهائي للكأس

في النسيج:

تكوين معمق حول الصحة والسالمة املهنية
المنستير:

في قطاع الصحة 

إضراب ناجح ودعم مُطلق
كسائر جهات البالد وتنفيذا لقرار الهيئة اإلدارية املنعقدة يف 4 جوان 
العام  لالتحاد  املساعد  العام  األمني  حفيظ  حفيظ  األخ  برئاسة   2020
التونيس للشغل شّن أعوان وإطارات الصّحة بجهة املنستري ارضابا حضوريا 
ناجحا يوم 18 جوان الجاري وبنسبة تفوق التسعني باملائة 90٪ مبختلف 
املؤسسات الصحية بالوالية وذلك حسب قامئات الحضور املوقعة للغرض.

للصحة  الجامعي  الفرع  عام  كاتب  الدوس  رجب  األخ  أفاد  وقد 
آنفا)4/6(  املذكورة  االدارية  الهيئة  عن  الّصادرة  الالئحة  أّن  اإلعالميني 
الحاصلة  االتفاقيات  بتطبيق  املطالبة  يتصّدرها  املطالب  تضّمنت عديد 
العاملني  كافة  عىل   2 الفصل  وسحب  الخاص  األسايس  القانون  حول 
القطاعية  باألسالك  لاللتحاق  املشرتكة  لألسالك  اإلمكانية  وفتح  بالقطاع 

الخاصة للصحة.
وقد أشاد األخ رجب بردود األفعال االيجابية تجاه هذا التحرّك الذي 
التحرّك  ثّم  بورقيبة  فطومة  الجامعي  باملستشفى  بتجّمع ضخم  انطلق 
باتجاه الوالية وصوال اىل مقر االتحاد الجهوي للشغل ليجد يف انتظاره األخ 
سعيد يوسف كاتب عام االتحاد الجهوي للشغل الذي ألقى يف الجموع 
الحاشدة كلمة حامسية ومعرّبة عن دعم ومساندة هذا التحرّك واملطالب 
املرفوعة والتي لها من الرشعية ما يجعلها قابلة لالستجابة والتنفيذ دون 
تلكؤ من قبل أصحاب القرار مبا يخدم املنظومة الصحية ومبا يعود بالنفع 

عىل الناس وخاّصة منهم املتعاملون مع هذا املرفق الحيوي.

الُكلُّ ال يتجزأ
األخ سعيد يوسف مل يفّوت الفرصة دون أن يعّرج عىل بعض املسائل 
األخرى ذات العالقة بالشأن النقايب العام إذ دعا إىل االنتباه إىل صعوبة 
الصفوف  تراّص  األوضاع والتي تدعو أكرث من أي وقت مىض إىل مزيد 
وتدعيم الوحدة النقابية يف ظّل هذه الحمالت املسعورة التي تستهدف 
املنظمة ورجالها من أجل إرباكها وإثنائها عن أداء رسالتها تجاه الوطن 
واملواطن عىل حّد سواء. كام أضاف األخ سعيد أّن ما يُحاك ضد االتحاد 
هو متاما ما يُحاك ضّد الوطن ألّن املؤامرة واحدة وكذلك املستهدف واحد 

وهو الوطن ومصالحه العليا.

مؤتمر تأسيسي
بحضور األخ عبد الله القمودي كاتب عام الجامعة عقد الفرع الجامعي 
للتخطيط واملالية مؤمتره التأسييس إذ افتتح أشغاله األخ الڤمودي بكلمة 
حول مخرجات الهيئة االدارية القطاعية األخرية املنعقدة يوم 10 جوان 
الجامعة  مكّونات  كّل  صلب  النضالية  األشكال  من  جملة  أقرّت  والتي 
املندوبيات  التبغ،  قطاع  املالية،  التجارة،  وزارة  أعوان  اإلحصاء،  )معهد 

الجهوية(.
كام قّدم األخ عبد الله بسطة عن آخر املستجّدات يف القطاع وكذلك 
اإلجابة عن عديد النقاط التي تداولها املؤمترون عىل غرار النظام األسايس 
للاملية والرتقيات املهنية والتسميات يف الخطط الوظيفية فضال عن بعض 
اإلشكاليات العرضية عىل غرار ظروف العمل التي اشتىك منها الكثريون.
حمدة الزبادي

* متابعة : رمزي الجباري- عدسة منترص العكرمي 
قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  الساملي  الدين  صالح  األخ  أرشف 
السكك  لقطاع  اإلدارية  الهيئة  فعاليات  عن  العمومية  واملنشآت  الدواويني 
الحديدية بقاعة سعيد قاقي مبقر االتحاد العام التونيس للشغل، أعضاء الهيئة 
اإلدارية خاضوا نقاشا عسريا تواصل عىل مدى 6 ساعات قدموا خالله العديد 

من التفاعالت ليختتم بصياغة الئحة مهنية تضمنت النقاط التالية:
 26 بتاريخ  العامة  اإلدارة  إىل  املوجهة  باملراسلة  املبوبة  باملطالب  التمسك   *
ماي 2020 من طرف الجامعة العامة للسكك الحديدية والتي تضمنت النقاط 

التالية:
منحة  املوازنة،  منحة  السنة،  آخر  منحة  احتساب  طريقة  يف  النظر  إعادة   *
أعوان  بإدماج  اإلرساع  السكن،  منحة  النقل،  منحة  املغادرة،  منحة  اإلنتاج، 
رشكة أشغال السكك الحديدية، مضاعفة وترية الجلسات املعدة لتنقيح النظام 
األسايس الخاص باألعوان، إرجاع املطرودين، تسوية وضعية أصحاب الشهائد، 

تسوية وضعية األعوان الذين يقومون بخطط تفوق رتبهم.
* إحداث منحة جديدة لجميع األسالك واملصالح.

الضغط عىل الدوائر املسؤولة للمطالبة باستخالص مستحقات الرشكة املتخلدة 
لدى العديد من الوزارات.

* تحميل سلطة اإلرشاف الخسائر الناتجة عن تعطيل نقل الفسفاط عىل الخط 
الحديدي نتيجة االعتصامات واملطالبة بالتعويضات، مع اعتبار الرشكة الوطنية 

للسكك الحديدية الناقلة الوحيدة للفسفاط.
* استخالص الديون املتخلدة بذمة عديد الوزارات املعنية.

 SOUFRE والبخارة TSP الرتفيع يف تسعرية نقل الثاليث للفسفاط الرفيع و *
التي مل تعد تتناسب إطالقا مع تكلفة النقل الحديدي.

وبعض  الحديدية  للسكك  الوطنية  الرشكة  بني  املربمة  االتفاقيات  مراجعة   *
الوزارات بخصوص نقل أعوانها

املطالب  هذه  أجل  من  للنضال  استعدادهم  عن  الحارضون  األخري  يف  وعرب 
والحشد والتعبئة للقيام بوقفات احتجاجية امام وزارة النقل، ويف صورة عدم 
استجابة سلطة اإلرشاف لهذه املطالب توكل إىل الجامعة العامة بالتنسيق مع 
املكتب التنفيذي لالتحاد العام التونيس للشغل مهّمة تحديد موعد شن إرضاب 

قطاعي.
العام  املدير  الرئيس  الهيئة اإلدارية استاؤوا من ترصّف  هذا ويذكر أن أعضاء 

الجديد الذي قرر إيقاف 8 عامل عن العمل بعد حادثة البطحاء التي تخص 
تذاكر األكل.

ساخنا يف  كان  فقد  العام  النقاش  من حيث  أما  املتّخذ  القرار  من حيث  هذا 
كّل أبعاده رغم أن األخ صالح الدين الساملي كان حاسام يف إعادة الهدوء إىل 
القاعة كلاّم استلزم األمر ذلك ولو أنه كان واضحا يف توجهاته التي تركزت عىل 
سعي الحكومات املتعاقبة عىل بيع مؤسسات القطاع العام وأن 104 موسسة 
العريب  األخ  أما  للخواص  فيها  التفريط  وهو  واحد  شفا هدف  عىل  موضوعة 
اليعقويب فقد تحدث عن الصعوبات الكثرية التي تعاين منها الرشكة يف السنوات 

األخرية.
* )يتبع(

الهيئة اإلدارية للسكك الحديدية

بمراجعة  مطالبة  الجديد،  العام  املدير  الرئيس  تصرفات  من  استياء 
املنح وترفيع يف اسعار نقل الفسفاط

الشهادات  اصحاب  اتحاد  استنكر 
املعطلني عن العمل اتّباع الحكومة 
الحوار  عن  بدالً  األمني  للمنهج 
الرضورية  التنمويّة  الخطط  ووضع 
املوقوفني  رساح  بإطالق  وطالبها 
حّق  يف  التتبّعات  كّل  ووقف  فورا 
تحقيق  وفتح  االعتصام  شباب 
الحاصلة  األمنيّة  »االنفالتات«  يف 
يف  تعّهداتها  تنفيذ  وجوب  مشّددا 

التشغيل والتنمية فورا.

من  جّد  ما  أن  االتحاد  واعترب 
وإيقافات  ومداهامت  اعتداءات 
يف  األمنيّة  القبضة  لعودة  يؤرّش 
اجتامعيّة  ملّفات  مع  التعامل 
ومطالب حياتيّة للمواطنني، خاّصة 
أنور  الشهيد  قّدمت  الجهة  أّن 
فداًء  سنوات  ثالث  منذ  السكرايف 

لهذه املطالب العادلة.
الحيّة  القوى  بكّل  االتحاد  واهاب 
نضاالت  إسناد  ومركزيّا  جهويّا 

تطاوين من أجل التنمية والتشغيل، 
داعيا  منظوريه  بالجهة إىل التجّند 
الكامور  اعتصام  مطالب  أجل  من 
تحركات  كل  يف  بقّوة  واملشاركة 
جهويّا  واملدنية  النقابية  الفعاليّات 
التنموي  املسار  مراجعة  أجل  من 
ثار  التي  املتّبعة  الخيارات  الفاشل 

ضّدها الشعب التونيس.
* صربي الزغيدي

اتحاد املعطلني عن العمل يدعو منظوريه اىل التجند من اجل مطالب اعتصام الكامور

النهضة  حركة  عن  بالربملان  النائبة  حميد  بن  آمنة  عىل  لها  رّد  يف 
بجهة بنزرت والتي اتهمت اعوان رشكة الفوالذ بالفساد يف مداخلة 
لها بالربملان يف جلسة يوم 17 جوان ألنهم حصلوا عىل مستحقاتهم 
هذا  واالطارات  االعوان  نقابتا  استنكرت  القانون،  يكفلها  التي 
عامل  تجويع  اىل  يهدف  مغرضا  ترصيحا  واعتربته  النائبة  خطاب 
حقوقهم  عىل  للحصول  عنهم  الدفاع  عن  بدالً  وعائالتهم  الفوالذ 

ومستحقاتهم.
وأعربت النقابتان يف بيان مشرتك امضياه مع الكاتب العام لالتحاد 
الجهوي للشغل ببرنزت األخ البشري السحباين، أعربتا عن استغرابهام 
يف  الترصف  شؤون  يف  للتدخل  للنائبة  املتكررة  املحاوالت  من 
املؤسسة وسعيها املتواصل لفرض امالءاتها لصالح اطراف معينة مام 
ساهم يف توتري األجواء داخل الرشكة وتغذية الخالفات األمر الذي 

سيهدد املناخ االجتامعي بالرشكة والجهة.
بشأن  االنتخابية  لوعودها  تنكرت  التي  النائبة  إىل  لفتتا  النقابتان 
تنميتها  يف  واالستثامر  تطويرها  عىل  والحرص  الفوالذ  رشكة  دعم 

املوقف  عن  السياق  هذا  يف  النقابتان  وتساءلت  هيكلتها،  واعادة 
الرسمي لحركة النهضة التي تنتمي اليها النائبة وهل ان ترصيحاتها 
واالطارات  العامل  استعداد  مؤكدتني  ال،  ام  للحزب  ملزم  وسلوكها 
بوصفها  وتطويرها  ازدهارها  اىل  وسعيهم  مؤسستهم  عن  الدفاع 

ركيزة للنسيج الصناعي الوطني بالجهة.
* صربي الزغيدي

ألنها اتهمت ظلما أعوان شركة الفوالذ ببنزرت بالفساد:

نقابتا أعوان وإطارات املؤسّسة تردّ على نائبة من حركة 
النهضة

االخ سامي البجاوي  االخ غازي بن عامر   االخ البشري السحباين

الئحة قطاع السياحة بتوزر
نحن اعوان قطاع السياحة بتوزر )نزل سياحية ووكاالت 
األسفار ومقاه( املجتمعون يوم االثنني 22 جوان 2020 
بدار االتحاد الجهوي للشغل بتوزر وبحضور اإلطارات 
الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  وبإرشاف  النقابية 
االحتجاجية  بالوقفة  قيامنا  وبعد  فإننا  بتوزر  للشغل 
 2020 ماي  لشهر  أجورنا  رصف  عدم  إثر  الوالية  مبقر 

وحرماننا من املساعدات االجتامعية.
فإننا نعرب عن:

العام  االتحاد  العتيدة  منظمتنا  اىل  بانتامئنا  اعتزازنا   -
التونيس للشغل.

- ارتياحنا بنجاح الوقفة االحتجاجية لكافة اعوان قطاع 

السياحة وتقدم اليهم بجزيل الشكر.
- مساندتنا للوفد التفاويض لالتحاد ونشدد عىل خالص 

األجور كاملة.
التي  الحكومة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  من  استيائنا   -
ألعوان  املزرية  املعيشية  األوضاع  حجم  اىل  ترتقي  ال 

السياحة.
 - مطالبتنا الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية 
لوكاالت األسفار الدخول يف مفاوضات جدية ومسؤولة 

تحفظ كرامتهم واملحافظة عىل أجورهم.
- تأكيدنا فتح مفاوضات مع الغرفة الوطنية للمقاهي 
أنهم  علام  املقاهي  أعوان  أجور  يف  الزيادة  أجل  من 
من  ومحرومون   2010 منذ  زيادة  أي  تشملهم  مل 

املساعدات االجتامعية.
للدخول يف جميع أشكال  استعدادنا  أننا نعرب عن  كام 

النضال القانونية يف حالة عدم االستجابة ملطالبنا.

اضراب يف يوم 30 جوان 
لقطاع  النقابية  اإلطارات  ندوة  انعقاد  إثر 
 2020 جوان   11 الخميس  يوم  بتوزر  الفالحة 

االتفاقيات  من  جملة  تطبيق  عدم  اىل  ونظرا 
يف  الدخول  تقرر  اإلداري  الطرف  مع  املمضاة 
جوان   30 الثالثاء  يوم  كامل  إنذاري  إرضاب 
بكافة املصالح التابعة للندوبية الجهوية للتنمية 

الفالحية بتوزر.

أربعينيّة عز الدين كريشان

يحيي االتحاد العام التونيس للشغل أربعينية 
الفقيد عز الدين كريشان الكاتب العام 

السابق للنقابة العامة للشحن والرصيف وذلك 
يوم االربعاء 1 جويلية 2020 عىل الساعة 

التاسعة بقاعة »أحمد  التلييل« الدعوة إىل 
كافة النقابيني.
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يكتبها: ناجي الخشناوي    

السيّد  الجمهوريّة  رئيس  مع  أنّنا،  يبُدو 
منظُومة  اكتشاف  بصدد  سعيّد،  قيس 
الخطاب  مستوى  يف  جديدة  مفاهيمية 
انتقلنا  ولنئ  لطة،  السُّ الرّسمي ألعىل هرم 
بابيّة التي  نسبيّا من مرحلة الُغموض والضَّ
رافقت رئيس الجمهوريّة طيلة حملته االنتخابيّة، إذ مل يظفر النَّاخبُون بربنامج 
املعامل عىل جميع األصعدة، االقتصاديّة والّسياسيّة واالجتامعيّة  انتخايّب واضح 
والثقافيّة، فإنّنا اليوم بصدد اكتشاف بعض من »أحالم« رئيس الجمهوريّة، ومنها 
تلك التي أفصَح عنها للرّئيس الفرنيّس ماكُرون يف أثناء زيارة العمل والّصداقة 

التي أّداها رئيسنا إىل باريس يومي 22 و23 جوان الجاري.
َوعَد، يف حملته  الّسبْيس، كان قد  الباجي قائد  الّسابق  الرّئيس  سُنذكُّر هنا أن 
االنتخابيّة بأّن حزبُه نداء تونس »سيُنقُذ البالد من االنهيار االقتصادّي« من خالل 
ُه 160 خبريا، مثلام قالوا آنذاك، ومن بني ُخططه االقتصاديّة  برنامج انتخايّب أعدَّ
لطة بتحقيق منّو قوّي وثابت بنسبة 34  أعلَن أنّه يتعّهُد يف حال وُصوله إىل السُّ
املُقبلة )2014/2019( وزيادة  الّداخيل خالل الخمس سنوات  الّناتج  باملائة يف 
بـ28 باملائة يف الّدخل الفردّي. وتعّهد بتقليص نسبة البطالة وَخلق 450 ألف 
مبَّد  الداخليّة  الجهات  الُعزلة عن  املقبلة وفّك  الخمس سنوات  فُرصة عمل يف 
الطُّرقات وتحديث البنية التّحتيّة وتركيز أقطاب صناعيّة داخلها وتخصيص 40 
سينام  قاعة   100 وإحداث  الجهويّة،  للتّنمية  الُجمليّة  االستثامرات  من  باملائة 
عىل مدى خمس سنوات وفضاء ُمندمج بكل معتمديّة و25 مرسح هواء طلْق 

والرّتفيع يف ميزانيّة وزارة الثّقافة ثالث مرات... 
انتخابيًّة برّاقًة مل تنجح  إنتخابية برّاقة يف األخري ظلّت كلُّها وُعوًدا  لكن وعود 
سوى يف منح الّسبيس األسبقيّة عىل منافسه املنصف املرزوقي يف الّدور الثاين 
من انتخابات سنة 2014، وإىل أن رحل الباجي قائد السبيس مل تُفتح قاعة سينام 

وحيدة من املائة التي وعد بها.

وعىل عكس الرّئيس الرّاحل الباجي فائد السبيس، مل يكن الرّئيس الحايّل قيّس 
براّقة  وُعود  عىل  تننِب  مل  االنتخابيّة  وحملتُه  ما،  لحزب  سياسيّا  زعياًم  سعيّد 
وبرنامج مفّصل. مل يفعل سوى أّن ألقى الُكرة يف َمرمى الّناخبني من خالل شعار 
»الّشعُب يريد«، وإىل أن تسلّم مقاليد الرّئاسة من الرئيس املؤقّت السيّد محّمد 
الّنارص، ظل الغُموُض الّسمة األبرز لدى السيّد قيّس سعيّد فيام يتعلّق بخياراته 
»الّشعب  مفهوم  وظل  الّدولة،  دواليب  تسيري  يف  العاّمة  وتوّجهاته  السياسيّة 

يريد« غامضا ال مستقّر له...
الفرنيّس  نظريه  أمام  سعيّد،  قيّس  التونسيّة،  الجمهورية  رئيس  السيّد  تكلّم 
اإليليزي  بقرص  ألقاها  كلمة  22 جوان 2020 خالل  االثنني  يوم  ماكرون مساء 
يف ندوة صحافيّة مشرتكة فقال: »لديَّ حلٌم أرُجو أن أراُه قد تحّقق وهو سّكة 
مع  ناقشُت  الجنوب…  أقىص  إىل  الّشامل  أقىص  من  متتدُّ   »TGV« حديديّة 
جانب  إىل  بالقريوان  الصحيّة  املدينة  مشاريع  إمتام  الفرنيّس  الرّئيس  الّسيد 
يوفّقني يف تحقيق  أن  الله  بالقرصين وقفصة، وأيضا  أطلُب من  مستشفيات 
لتحقيق  استعداد  من  أبداُه  ما  عىل  الفرنيّس  الرّئيس  أشكُر  املشاريع…  هذه 

هذا الحلم«. 
التونسيّة، قد أخطأ هنا، أوالً  السيّد رئيس الجمهوريّة  أّن  نعتقُد بكل بساطة، 
أخرى، يف  رئيس دولة  أمام  أي  ُحلمه،  فيه عن  أفصح  الذي  اإلطار  يف مستوى 
إّما الربملاُن  القانويّن والدستورّي وحتّى األخالقّي، هو  الطبيعّي،  حني أن اإلطار 
التّونيّس أو يف مجلس وزارّي يُخّصص للغرض، ومُيكن بعدها أن تُوكَل إىل فرنسا 
الّسكة الحديديّة  أو إىل غريها مهّمة »تحقيق األحالم«، فتقوم بتنفيذ مرشوع 
ألّن  فيها،  لفرنسا  دخل  ال  التونسيّة  أحالمنا  فباألخري  املشاريع،  من  غريها  أو 
فرنسا تُحّقق أحالمها هي يف تونس من خالل مدارسها الخاصة ورشكاتها الخاصة 
ومعامالتها التجارية الخاصة التي تعود بالّنفع لفرنسا قبل تونس، وهي يف األخري 
تحّقق أحالم األّمة الفرنسيّة، ولو ستبني فرنسا فعال املدينة الصحيّة بالقريوان 
أو املستشفيات بالقرصين وقفصة، فإنها ستظل بنايات أشباح مادامت فرنسا 
تستقطب خرية األطباء التونسيني وتدعم رجال األعامل لفتح املصحات الخاصة...

أّما من حيث مضمون الحلم، ولنئ كان حلاًم مرشوًعا لدى السيّد الرئيس، كام 

لدينا نحن الّشعب، إال أنّنا نعتقد أيضا بأنّه ليس أولويّتنا عىل األقل يف املرحلة 
الرّاهنة، فبعُض أحالمنا الحقيقيّة سيّدي الرّئيس واملستعجلة تتمثّل يف مكافحة 
الفساد، ومن أوجهه تضارب املصالح التي يرّبرها اليوم رئيس الحكومة وفريقه 
وتشغيل  التونيّس،  للمواطن  الرشائيّة  املقدرة  يف  الرّتفيع  أحالمنا  من  الوزارّي، 
املُعطّلني عن العمل، من أحالمنا سيّدي الرّئيس تحقيُق العدالة الجبائيّة وإنقاُذ 
العموميّة  املُمنهج، وإنقاُذ مؤّسساتنا  الّصناديق االجتامعيّة من مسار تفليسها 
من بيعها يف املزادات الرسيّة، أحالمنا أن تُعاد َجْدَولَُة ديُوننا مع االتّحاد األورويّب 

ومع صناديق الّنقد والّدعم...
قائم  اقتصادّي  بالجنوب يف ظّل وجود منوال  الّشامل  يربط   TGVفام جدوى

عىل الفساد والتّهريب والتّهرب الرضيبّي، وقائم عىل االقتصاد املوازي؟
عن  املَُعطّلني  ُحشود  تكاثر  ظّل  يف  بالجنوب  الّشامل  يربط   TGVجدوى وما 
ليكتشفوا  الرّسيع  القطار  هذا  امتطاء  يف  الّرغبة  لديهم  تعد  مل  الذين  العمل 

بالدهم، ألّن الجوع نسف كل الّرغبات لديهم؟
وما جدوىTGV يربط الّشامل بالجنوب يف دولة ظلّت منذ استقاللها تكرّس 
الّسياحة الّشاطئيّة وتحتفي بسْقط املتاع من الّسياح األجانب ُمهملة الّسياحة 
املواطن  وأهملت  الداخليّة  التنمية  أهملت  ألنها  التونيّس  والّسائح  الداخليّة 

التونيّس؟
وما جدوىTGV يربط الّشامل بالجنوب يف بلد أصبح عنوانا للجرمية املنظّمة، 
املسافرين  سالمة  تطال  الفظيعة  الجرائم  عرشات  عن  يوم  كل  نسمُع  ونحن 

وطأمنينتهم يف وسائل الّنقل العمومّي؟
وقطار  العدالة  وقطار  التّنمية  قطار  توقّف  وقد  قطارك  حلم  جدوى  وما 
الحريّة وقطار الكرامة وقطار الّدولة القويّة بقانونها وعدلها، ال القوية بقمعها 
وظلمها... ما جدوى ذلك وقد تعطّلت مقطُورات تونس منذ سطا عىل ثورتها 

اإلسالم السيايّس؟
املزعجة  الكوابيس  مبرض  أصيب  بلد  يف  الرئيس  سيّدي  ُحلمك  جدوى  وما 
واألوهام املفزعة واآلمال املخيبة وأضغاُث األحالم؟ وما جدوى حلمك والّشعب 

ال تتحّقق أحالمه؟

أفكار متقاطعة:
الرّئيسُ ال يحلمُ، الرّئيسُ يُحّققُ أحالمَ شعبهِ 

»لسنا يف حاجة اىل انتاج أثر فني بقدر ما نحن يف حاجة اىل العيش فنا«، 
هكذا يقول الفنان التشكييل سليامن الكامل. قد يكون من الواضح انه ال 
معنى ألثر فني معلق يف قاعات العرض او يف أي مكان ما مل ندرك حضورنا 
وتشكلنا يف االثر، فنحرض فيه ويتشكل فينا، من املهم ان نشري يف البداية 
إىل ان الفن رس دفني يف ذواتنا لذا علينا الولوج اليه واالستغراق فيه، ومن 
املهم أيضا ان نصل اىل انه نور من انوار الذات، واللوحة هنا ما هي إال 
لوح محفوظ ومخزن يف مستودع مشيئة الفنان وإذا ما فاض فينا أدركنا 
سبل النجاة والخالص، فيصبح األثر الفني ظاهرا، كامال، متجليا، خارجا من 

مدار العتمة والعدم عىل أهبة االستعداد للتلقي والقراءة والتبرص.
تلوح اللوحة كُمزْن ثقيل عيص عن القراءة والفهم اال ملن كان برصه حديد، 
تراودك اللوحة فتستدرجك إىل مناطقها لرتمي اليك حبال الجذب فتغرق 
فيها حبا وانقيادا. تستسلم وتسلم نفسك اليها يف لحظة طقوسية كأنها 

ألواح موىس تأمرك »هذا ما اتاك فُخذه بقوة وكن من الشاكرين«.
عندما تقف أمام اللوحة لن يصيبك غري طرب حفي وكأنك لست يف أرض 
أو سامء وإذا كان للعقل نصيب من الفهم فال بد من سؤال حول النقطة 
أعامل  يف  التشكييل  الفعل  وجوهر  وعصاب  ومدار  محور  شكلت  التي 
األسئلة  العديد من  علينا حقيقة  يطرح  ما  الكامل، وهو  الفنان سليامن 
الكتابة  فعل  تركيبة  نفهم  حتى  عنها  اإلجابة  من  بّد  ال  التي  الجوهرية 
ولحمها وشحمها وعظمها يف هذه األعامل. كيف تكون النقطة أصل كل 
فعل ومبدأ كل أمر؟ هل هي رس مكنون بها تكون اللوحة تجليا وبيانا 
له؟ هل سيل النقط هو فيض لحال عرفاين عميق أم أنه أمر ظاهر ومفكر 
فيه؟ هل الفنان رسام معنّي مبا ظهر فقط ام انه يعيش تجربة وجدانية 
عميقة تتّحد فيها الذات باملوضوع فيصري العرفان أصل كل علم وما الرسم 
النقطة  أن يظهر فيام ظهر؟ هل  بد  باطنّي كان ال  لحال  ترجامٍن  سوى 
لسان الرسد وقلم به تكتب الحكايات يف لوحات الفنان سليامن الكامل؟ 
ما عالقة النقطة بالبناء الرسدي للّوحة؟ أال تبدو اللوحة رحلة؟ من اين 

املنطلق واين الوصول؟ اين الراحلة والزاد؟ 
هل تعيدك اللوحة اىل نفسك فلم تكن يف 

النهاية سوى طريٍق منك اليك؟
يف رحلة االنشاء داخل الورشة  وبرضبات 
يرمي  القامش  قطع  عىل  عشوائية  اقالم 
مدحور،  مهجور  فراغ  يف  النقطة  الفنان 
ومن هنا ينطلق فعل الكتابة وكأنه غيث 
الخطوط  لتنشئ  النقطة   فتتحرك  منهمر 
والدوائر، فالنقطة هي »مدار الدوائر ومنها 
الفنان سليامن  أعامل  دائر«، يف  كل  ينَشأُ 
الفراغات  كل  النقطة  تجوب  الكامل 
يساعد  ما  منها  وتحصل  لتمألها  املمكنة 
تلد  فالنقطة  وتوالده،  املعنى  إنشاء  عىل 
النقطة والواحدة تدهس األخرى وتختفي 
للنقطة  إال  فعل  وال  أثر  ال  وهنا  وراءها 
وترتّحل  التشكييل  الفضاء  تجوب  وهي 
كانت  فكرة  إال  النقطة  وما  ثناياه  داخل 
إىل  لتتحول  تجريدها  من  ونزلت  مجردة 

معطى برصي يغذي شعرية اللوحة ومعناها. 
يبدو أن كل ما يؤثث املشهد التشكييل مرتبط بالنقطة حّد التشيع، فكل 
الصور وكل األشكال وكل املفردات تشكلت عرب النقطة وبالتايل فإن »كل 
ما نشاهده هو نقطة بني نقطتني«، ويف لحظة الكتابة يحدث »التفجري« 
وكأننا أمام انشطار ذري يف صلب النواة ما إن يبدأ ال ينتهي أبدا، أوله 
نقطة تدلت من غيوب الفنان وتنتهي فيك أنت الناظر يف اللوحة لتكتشف 
يف النهاية ان كل املرويّات مروياتك وكل الرسديّات رسدياتك أنت الناظر 
واملنظور إليه يف لحظة فناء صويف ينتهي بك اىل وحدة املشاهدة والشهود 

فشهودك شهوده ووجودك وجوده.
يبدو يل أن رهان اللوحة هو أن ترثثر، 
التي  منها شهرزاد  يجعل  الذي  بالقدر 
تخاتل  املوت،  أذى  نفسها  عن  تدفع 
ضجر شهريار القاتل والرثثرة هنا تُحَمل 
عىل معنى اإلكثار واملبالغة فيه، فكلام 
التشكييل  الفضاء  يف  برصك  ألقيت 
تهاجمك الحكايات من كل جهة فرتمي 
لك حبل املتعة واللذة لتتحول إىل أسري 
من  تأخذك  إنها  الراوية،  شهرزاد  عند 
نفسك ومن ضيقها إىل فضاء رْحب فيه 

ما فيه من الحسن والبهاء.
التشكييل  الفضاء  يف  الحكايات  تنبت 
نهايات،  بال  فتتفرع  جهة،  كل  من 
بدأت.  كيف  نعرف  فال  أخرى  وتنتهي 
والفواعل عىل نحو  الشخصيات  تتوزع 
جغرافية  داخل  تكون  بأن  لها  يسمح 
الفوق وتحت  إنها فوق وفوق  اللوحة 
الشامل  وشامل  وشامال  التحت  وتحت 
أللتقط  اللحظات،  بعض  يف  وار  الدُّ يأخذين  الجنوب...  وجنوب  وجنوبا 
أنفايس وأستجمع هّمتي يف محاولة للفهم واقتفاء األثر... هذا أنا وهذا 
األثر الفني ينفلت فيه الرسد فيدور بك يف كل األفالك واألزمنة، لتسقط 
حدود اللوحة ورسومها فتنبت الحكايات وقد التصقت باإلطار الخارجي 
وكأين بالفنان سليامن الكامل يقول »هذا أنا أحمل ما أحمل واسع ال حّد 

يل«. 
•خالد الطاهري

النقطة بزوغ الفكرة وتوالدها يف أعمال سليمان الكامل

لوحة للفنان التشكييل سليامن الكامل


