لعابهم يسيل للقضاء عليها

الدايمي يحاول تحطيم الناقلة الجوية خدمة ألسياده
يف الداخل والخارج تحضريا للتفريط فيها
الوزير ال يملك أي برنامج للنهوض بها
كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

وهذه المرأة بينكم أقامت
الدليل أكثر من السابق على أنّها
دخلت ميدان الكفاح ،وهؤالء
الع ّمال والمتوظفون وقدماء
المحاربين قد كافحوا االضطهاد،
وهؤالء المثقفون التونسيون قد انضموا لالتحاد.

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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اشكالية خالص عمّال القطاع الخاص:

كيف تواطأت منظمة األعراف والحكومة
لإلنقالب على اتفاق  14أفريل
اإلتفاقيتان مع تركيا وقطر:

إنتهاك للسيادة الوطنية والزج
بتونس يف محاور عدوانية

بعد أزمة كورونا:
ربعات ودار لقمان
 190مليار من الت ّ
االشتراكات

فاجعة حريق سوق المالبس المستعملة بالحفصية:

األسباب مجهولة والخسائر فادحة

حتى ال نهدر المال العام في دعم مؤسسات منقرضة:

على الدولة الفصل
بني املال والسياسة

قد يضحّي بكل
مؤسسات الحركة من أجل
كرسيّ الرئاسة
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نقابة

ممثلو أحزاب عند األخ األمني العام
إلتقى األخ األمني العام نور الدين الطبويب صباح االثنني وفدا من قيادات حزبية تضم كل من زهري حمدي
االمني العام للتيار الشعبي وعصام الشايب امني عام الحزب الجمهوري وحمة الهاممي امني عام حزب العامل
والخبري االقتصادي جامل العويديدي.
قدم السادة ممثلو األحزاب املبادرة الوطنية التي اطلقوها حول كيفية ادارة ازمة الكورونا ومعالجة تداعياتها
املستقبلية سياسيا واقتصاديا واجتامعيا.
يذكر أن عددا من االحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية قد اطلقت هذه املبادرة الوطنية منذ مدة.
كام دار نقاش حول الواقع الذي متر به تونس وافق الخروج من هذه األزمة....
وعرب األخ نورالدين الطبويب األمني العام واالخ سامي الطاهري االمني العام املساعد عن تطابق وجهات نظر
الطرفني حول تشخيص الوضع واملخاطر والفرص التي تشكلها االزمة إلعادة بناء اقتصادنا وإصالح الوضعني
املايل والتجاري و إنقاذ االوضاع االجتامعية للماليني من التونسيات والتونسيني ،واالستعداد لكل التغيريات
املنتظرة مابعد الكورونا.

بيـان االتحاد العام التونسي للشغل
تنديد لحمالت التشويه ومساندة ملعتقلي قطاع الصحة بصفاقس
يف الظرف الذي مازال الجهد الوطني منص ّبا عىل
مكافحة وباء الكوفيد ،ويف الوقت الذي تتفاقم األزمة
االقتصادية واالجتامعية ويفقد آالف العماّ ل مواطن
رزقهم وميتنع عدد من رجال األعامل عن سداد حقوق
األجراء وترتفع وترية االحتكار وسوق املضاربات
وتشت ّد التوتّرات االجتامعية ،تقفز حمالت التشويه
والرتهيب والتهديد والتكفري عىل الساحة السياسية
ويتعاىل ضجيج بعض حديثي العهد يف السياسة
يعربدون ويتطاولون عىل كلّ الرموز واملنظّامت
والهيئات ،مشيعني حالة ترذيل للمشهد السيايس
وابتذال للرصاع وتصعيده نحو االحتقان والتصادم
للتغطية عىل فشلهم وتصعيد أزماتهم ،وإ ّن املكتب
التنفيذي الوطني لالتحاد العام التونيس للشّ غل ،وهو
يتابع الوضع العام:
.1يدين بش ّدة التهديدات اإلرهابية التي طالت
ن ّواب الشعب السيدين زهري املغزاوي وسامل لبيض
والسيدة عبري مويس ،ويحذّر من التع ّرض إىل حياتهم
معترب هذا التهديد نتيجة طبيعية لحمالت الشحن
والتجييش والتحريض التي متارسها بعض األطراف
املتط ّرفة واملعروفة مبامرسة العنف ومنها امل ّمثّلة يف
الربملان.
 .2ين ّدد بحمالت التشويه التي تعتمدها بعض
أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

أحمد التليلي

األطراف السياسية تجاه االتحاد العام التونيس
للشغل وتجاه خصومهم السياسيني من خالل ترصيح
مسؤوليهم وقياداتهم أو عرب تحريك أذرعهم املحيطة
وجيوشهم االلكرتونية املرتزقة ،ويحذّر من أ ّن استمرار
تعفني األجواء السياسية بحمالت التشويه واملغالطة
املس من األعراض ونرش األخبار ال ّزائفة هي مق ّدمات
و ّ
للعودة إىل مربّعات العنف والرتهيب التي تح ّن هذه
األطراف إىل إحاللها بدل الحوار والرصاع عىل الربامج
والسياسات.
.3نعبرّ عن مساندتنا للمعتقلني من النقابيني وأعوان
الص ّحة يف صفاقس األخوة مربوك شطورو وسامي
وأرشف ونطالب بإطالق رساحهم.
.4يرفض دعوات البعض إىل تجريم االحتجاجات
السلمية ومصادرة الح ّريات ومنع النقد واملساءلة
ويدين الوعيد الذي تطلقه قيادات سياسية ض ّد
الشباب الغاضب واليائس من الوعود االنتخابية
ال ّزائفة ،ويعترب االحتجاج والنقد مكسبا فرضته
تضحيات املناضلني والشهداء ال ميكن التفريط فيه
وحقّا يكفله الدستور ال تنازل عنه تحت أ ّي عنوان.
املؤسسات
.5يعترب أ ّن االستقرار السيايس واستمرار ّ
ومتاسك الدولة رهني حلّ املسائل االجتامعية من
بطالة وفقر وتهميش وإقصاء ومتييز وحيف اجتامعي
املدير املسؤول

نور الدين الطبوبي

املدير

وتدمري للقدرة الرشائية وتدهور للخدمات العمومية،
ورهني تجاوز األزمة االقتصادية عرب رؤية تنموية
عادلة مندمجة منتجة محوكمة مستدامة ذات عمق
اجتامعي بارز وأفق سيادي يحقّق االكتفاء الذايت
واألمن الغذايئ والقدرة عىل املنافسة يف ظلّ اقتصاد
ليبريايل معومل ومتو ّحش .ويدعو األطراف السياسية إىل
طرح املسائل التي تشغل بال التونسيات والتونسيني
وتجيب عىل انتظاراتهم وطموحاتهم بعيدا عن
املهاترات والتجاذبات املصلحية والحزبية.
.6يرفض تع ّمد الرئيس املدير العام ،رغم حداثة
تعيينه منذ أقل من أسبوع عىل رأس الرشكة التونسية
للشّ حن والرتصيف ،وبتواطؤ مع وزير النقل ودون
موافقة مجلس اإلدارة أو إرشاك الطرف النقايب ،إمضاء
رصف يف ميناء رادس األمر
امللحق عدد  2للزمة الت ّ
باملؤسسة ويك ّبدها خسائر
الذي سيلحق األرضار
ّ
فادحة بعرشات املاليني من الدينارات ويفتحها
للخوصصة ،ويعبرّ عن استعداد كافّة عماّ ل املوانئ
التونسية إىل التص ّدي القوي لهذا التو ّجه التفريطي
املشبوه واملخاتل الذي ي ُخطّط يف الغرف املظلمة
بعيدا عن الشفافية وعن مصالح الوطن.
األمني العام
نورالدين الطبويب

سامي الطاهري

رئيس تحرير

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس
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الحدث

سؤال االسبوع

ملاذا تجميد املكتب التنفيذي لحركة النهضة؟

* الحبيب الشايب
اعلنت حركة النهضة عن ادخال تحوير عىل تركيبة مكتبها التنفيذي،
طبقا للفصلني  34و 35من قانونها االسايس ،يحق لرئيس الحركة ادخال
التغيري الذي يراه عىل تركيبة املكتب التنفيذي الذي يعترب مبثابة الحكومة
وعرضه عىل مجلس الشورى..
هذا االعالن استأثر باهتامم الرأي العام النهضاوي وباهتامم الرأي
العام الوطني ،ذلك ان حركة النهضة كتنظيم عقائدي ،دأبت عىل التسرت
عىل ما يحتمل داخلها من رصاعات والتقليل من شأن االستقاالت مثلام
وقع مع السادة حامدي الجبايل األمني العام ورئيس الحكومة األسبق
وزياد العذاري األمني العام والوزير السابق وصوال اىل استقالة القيادي
عبد الحميد الجاليص الذي قىض اربعني سنة يف قاطرة الحركة.

* نصف قرن قاصف باالخوان:

حركة النهضة التي كانت تتهيأ لعقد مؤمترها الوطني الحادي عرش
خالل الشهر الجاري واملتزامن مع الذكرى الخمسني لتأسيسها شهدت
عواصف خارجية وتيارات هوجاء داخلية عجزت عىل اثرها عىل اخامد
النريان امللتهبة منذ أكرث من عقد تحت رماد موقدها ،تحت الرماد بدأنا
نرى اللهيب منذ أول مؤمتر علني لها سنة  2012عندما عجزت حركة
النهضة عىل حلحلة اخطر القضايا وأكرث امللفات الدعوى عن السيايس
ذلك التناقض بني «الدواخل» وهم الذين عانوا السجون يف تونس حرقة
التنسقية أساسا بفصل «والخوارج» الذين نعموا بنسائم حرية الغرب
وغنموا أمواال طائلة فضال عن تقليص الهوة..
ولنئ توفق شيخ الحركة راشد الغنويش من ابعاد عديد الرموز املعروفة
بالتشدد مثل الحبيب اللوز واملرحوم محمد بن سامل وصالح كركر...
فإنه مل يقدر عىل ثني عزم األمينني العامني من االستقالة خالل مدتني

نيابيتني (الجبايل والعذاري).

* تسبيق االنتخابات عن المؤتمر

لتفادي االنقسامات ورءب التصدعات ،سبقت حركة النهضة خوض
انتخابات  2014عن مؤمترها العارش مثلام انشغلت بإنتخابات  2019ومل
تنكب عىل اعداد مؤمترها الحادي عرش الذي كان من املزمع عقده ما بني
شهر افريل وماي الجاري.
وصول السيد راشد الغمويش اىل رئاسة مجلس النواب وعدم احقيته
بالرتشح مرة أخرى لرئاسة الحركة ،خلقا حراكا داخليا انشغل بالخالفة غري
ان دهاء الشيخ قد جعله يقود السفينة مبجداف واحد وبأرشعة ممزقة
وذلك بتأجيل موعد انعقاد املؤمتر الحادي عرش اىل أجل غري مس ّمى فضال
عن حسن تعامله مع معارضيه أما بتمكينهم من مواقع داخل الربملان
والحكومة وترويضهم اىل صفه أو دفعهم لالستقالة من تلقاء أنفسهم عىل
غرار ما وقع اساسا مع القياديني زياد العذاري وعبد الحميد الجاليص.
* حلّ املكتب التنفيذي لتعبيد الطريق أمام رئاسة مدى الحياة
رغم ان مهام رئيس الحركة تعيني اعضاء املكتب التنفيذي للنهضة
رشط موافقة مجلس الشورى فإن أغلب اعضاء املكتب التنفيذي قد
متردوا عىل شيخهم منذ املؤمتر العارش وتواصل «عصيانهم» عن االنتخابات
الترشيعية والرئاسية اىل ما بعد تويل الغنويش رئاسة مجلس نواب الشعب.
انشغال شيخ النهضة مبشاكل الربملان وفشله يف مترير حكومة
الحبيب الجميل والتفويت يف ترؤس الحركة للحكومة وتنامي املعارضة
داخل مجلس النواب فضال عن الخالفات املحتدمة مع رئاسة الجمهورية
قوى وترية املعارضة للسيد راشد الغنويش من داخل الحركة ومن خارجها
وبخاصة من طريف التحالف الحكومي وهام حركة الشعب والتيار
الدميقراطي.

* الغنوشي أمام تحد مصيري

الشيخ راشد الغنويش ،يدرك متام االدراك خ ّزان معاركه يف رئاسة
املجلس وضد رئاسة الجمهورية وضد معارضيه من داخل الحركة ومن
خارجها ،يستوجب حسم معركة التأييد عىل رأس الحركة لفائدته.
وبناء عليه ،فإن توليف املؤلفة قلوبهم إزاءه يتم عرب استبعاد
اعضاء املكتب التنفيذي الحاليني واستبدالهم بآخرين موالني لهم وذلك
لضامن ادخال تعديالت عىل القانون االسايس للحركة مبا يضمن له مدة
نيابية جديدة  -منصب راشد الغنويش يف الحكم فتح له آفاقا سياسية
وديبلوماسية عاملية وهو منصب يخول للغنويش التحرك ذات الشامل
وذات اليمني داخليا وخارجيا وحامية حركة النهضة من كل املساءالت
والتهم املوجهة اليها وبالتايل جعلها دامئا رقام صعبا يف املعادالت الوطنية
والدولية.

عذرا زياد كريشان

األجر ليس كلفة بل هو ربح دائم
طارق السعيدي
تحدث الزميل زياد كريشان يف برنامج ميدي شو يوم االثنني  11ماي
 2020عن مسألة دعم الحكومة للمؤسسات اإلعالمية .وقد جره الحديث
إىل اإلشارة إىل رضورة دعم املؤسسات االقتصادية عموما من أجل
املحافظة عىل مواطن الشغل.

املايل (تحتسب عىل أساس نسبة الفائدة) .ويبدو من خالل هذه املعادلة
أن لكل عامل من عوامل اإلنتاج ،كلفته الخاصة التي متكن من رقابة
إنتاجيته وتحديد تأثري كل عامل يف عملية اإلنتاج وهو ما يفرض عدم
الخلط .وعىل هذا األساس فان محاولة إلصاق كلفة التجهيزات بكلفة
موطن الشغل فيه إجحاف ومغالطة.

لبس وإبهام

اآلجر ربح

ومن منطلق نظرته االقتصادية ومنظومة التفكري التي يعتمدها فقد
كان كالمه معقوال إىل حد كبري إىل أن حرش وسط الحديث كالما مبهام
حول «كلفة األجر» .ثم أخذ يقسم كلفة األجر إىل قسمني يتضمن األول
ما يحصل عليه األجري يف جيبه ( يضعه يف مكتوبه) وتبعات ذلك األجر
من رضائب ومساهامت اجتامعية .ويتضمن القسم الثاين كلفة املؤسسة
ككل .ثم فرس بكالم واضح ال يحتمل التأويل أن كلفة التجهيزات ( صيانة
وتقادم وفقدان قيمة وغريها) تضاف إىل كلفة األجر .وقدم مثاال توضيحيا
ذكر فيه ،أنه يف حال كانت كلفة التجهيزات تقدر ب 100ألف دينار وكان
عدد العامل  100عامل يتم حسابيا إضافة ألف دينار لكلفة كل أجر.
والحقيقة أن هذا الكالم فيه الكثري من الخلط ألن كلفة التجهيزات ال
تدخل مطلقا يف كلفة األجر بل هي مكون من كلفة املنتوج وهذا فرق
كبري.

إجحاف

يف البديهيات االقتصادية التي ال تحتاج اإلثبات ،تشري املعادلة االقتصادية
إىل أن كلفة املنتوج تساوي مجموع كلفة اليد العاملة (األجر) ،مع كلفة
التجهيزات ( تحتسب عىل أساس اضمحالل القيمة) ،مع كلفة رأس املال

والحقيقة أن ما يعنيني أكرث يف كالم الزميل زياد كريشان هو اعتباره
األجر كلفة وهو أمر غري صحيح .فمصطلح كلفة األجور أو كلفة األجر هو
اقرب إىل املصطلح املحاسبايت الذي ميكن من تسهيل الحسابات ومتابعة
املؤسسة وهو مصطلح متوفر بكرثة يف الدفاتر القانونية ولكنه دون
مدلول اقتصادي ،خالفا لألجر الذي ميثل مؤرشا اقتصاديا محوريا .وتجدر
اإلشارة إىل أن النظرة االقتصادية لألجر تختلف وفق منظومة التفكري،
بيد أنه ال توجد الكثري من منظومات التفكري .فهناك املاركسية وهناك
الرأساملية مبختلف تفرعاتها الليربالية أو مدرسة التعديل .وبالنسبة
للمدرسة الليربالية فان األجر هو سعر تعاقدي يحدد سعر عدد ساعات
العمل التي سيقضيها العامل يف املؤسسة خالل فرتة محددة ويتم تحديده
باالعتامد عىل آلية العرض والطلب .وتتخذ املؤسسة قرار التعاقد بناء
عىل حاجتها لساعات العمل التي ستحقق من خاللها أرباحا بالرضورة.
ولتجنب أن يسبب األجري املنتدب كلفة إضافية تؤدي إىل الخسارة ،وقع
اخرتاع آليات متكن من معرفة إضافة األجري األخري إىل اإلنتاج ،وتسمى
«اإلنتاجية الهامشية لقوة العمل» .كام تم اخرتاع ما يسمى «بعتبة
املردودية» لتحديد الحجم الرضوري للعامل من اجل ضامن تحقيق الربح
وملنع أي كلفة إضافية .وعىل هذا األساس فان األجر يف أخر التحليل هو

مثن رضوري لتحقيق األرباح ،والميكن ان نلصق به طابع الكلفة باعتبار
ارتباطه الدائم واملبارش مبصلحة املؤسسة .وإذا ما علمنا أن األجري اإلضايف
سيمكن دامئا من تحقيق ربح إضايف ،فانه ميكن اعتبار أن كل اجر هو يف
األخري ربح بالرضورة.

السلعة المربحة

أ ّما بالنسبة للمدرسة املاركسية فان األجر سعر سلعة ،هي قوة العمل.
ويعترب ماركس أن قوة العمل هي سلعة خصوصية تتمثل يف «كونها ينبوع
قيمة أكرث من ذلك ،إذ أنها تخلق عند استخدامها بصورة مالمئة ،قيمة
تفوق القيمة التي متلكها هي نفسها» (رأس املال املجلد األول ،الجزء
األول ،السلعة والنقد ).ويعترب ماركس انه وبالرغم من ان األجر يقاس
باالعتامد عىل ساعات العمل إلاّ انه ال يعكس القيمة الحقيقة لقيمة
العمل املنجز من طرف العامل .وميثل الفارق يف قيمة األجر وقيمة العمل
املنجز مصدر الربح وهو ما سامه ماركس فائض القيمة وبالنسبة لهذه
املدرسة فان األجر هو مصدر ربح الربجوازية وال يعترب بأي شكل من
األشكال كلفة عىل املصنع .والحقيقة أن الحديث عن رؤية املاركسية
لألجر قد ال يتناسب مع الوضع الدويل الحايل ومع انتصار النيوليربالية يف
العامل ويف بالدنا ،غري أنه تذكري رضوري من باب األمانة العلمية والصحفية
ولنكشف للسيد زياد كريشان أن الفكر البرشي تناول األجر بشكل معمق
أبعد من بساطة اعتباره كلفة ثم املرور بسالم .ولنربز ان هذا املعيار أو
املؤرش مثل موضوع الرصاع والنضال االجتامعي عىل امتداد قرون وال
ميكن التعامل معه بالتكاسل والتساهل واإلسقاطات غري املدروسة بل هو
موضوع عميق وجوهري يستوجب الحديث عنه االنتباه وبذل الجهد يف
الدراسة واالطالع.
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بسبب رفضهم ثنائية الفساد واالستبداد داخلها:

استقاالت ،إبعاد ،إقصاء ،تهميش وتجميد لقيادات حركة النهضة
ناجي الخشناوي
«الج ّو خانق ،أفكّر جديا يف االعتزال نهائ ّيا»،
هذه الزفرة التي مل تعد مكتومة ،والتي أطلقها
القيادي يف حركة النهضة سمري ديلو منذ سنة
 ،2019يبدو أنها سترسي عىل لسان أكرث من
«زميل وأخ» له داخل الحركة التي نجحت
إىل حد كبري يف الحفاظ عىل متاسكها الداخيل
وتطويق الخالفات واألصوات املعارضة لسياسة
رئيسها راشد الغنويش والشق الذي يتز ّعمه
وبه يُسيطر عىل مفاصل الحزب عىل جميع
املستويات وخاصة منها املايل والقرارات
السياسية والتموقعات الهيكلية.
ولكن يبدو أن السحر سينقلب عىل الساحر،
فتتايل االستقاالت ومواصلة سياسة التجاهل
ستقلب شعار الشيخ الذي
واألبعاد والتجميد
ُ
مل يعد قادرا عىل كبح جامح قطيعه من «ال
مستقبل سيايس ملن هو خارج النهضة :إىل «ال
مستقبل لراشد الغنويش داخل حركة النهضة»
املكتب التنفيذي يف قبضة الغنويش
أعلن يوم االثنني  12ماي الجاري عضو املكتب التنفيذي واملكلف
باإلعالم يف حركة النهضة محمد خليل الربعومي أن رئيس الحركة راشد
الغنويش قرر تحويل املكتب التنفيذي ( 28عضو و 4مستشارين و4
مكلفني مبهام ومقرر واحد) إىل مكتب لترصيف األعامل ال أكرث وال
اقل ،إىل حني عرض األمر الحقا عىل مجلس الشورى لتزكية املكتب
الجدي ،موضحا أن هذا القرار يتنزل يف إطار ما وصفه الربعومي
بــأنه :جاء يف إطار تقييم الغنويش لعمل املكتب التنفيذي ويف إطار
التفاعل مع املستجدات».
وهنا ميكن أن نسوق مالحظتني ال ميكن تجاوزهام ،األوىل أن املكتب
الجديد الذي سيتشكّل ستتم تزكيته ،وبالتايل هو مكتب غري منتخب
وال يحتكم ال إىل نتائج الصندوق وال إىل قواعد اللعبة الدميقراطية،
التي ما فتأت حركة النهضة توهمنا بها ،كام إن التزكية باعتبارها آلية
غري دميقراطية ،وتقوم أساسا إ ّما عىل التوافق وإما عىل وجود مرشح
يتميز بصفات خاصة تؤهله لتبوء املنصب ،وبالتايل فإن املكتب
املنتظر لحركة النهضة لن يخرج من جلباب راشد الغنويش وشقه،
الذي ميارس منذ مدة إ ّما نفوذه وسلطته وإ ّما إغراءاته وتطميناته
عىل باقي أعضاء مكتب الشورى يف إطار تقاسم األدوار شعاره يف
ذلك ،ما يُكرره دامئا الغنويش رسا وعلنا « ال مستقبل سيايس ملن هو
خارج النهضة».
أما املالحظة الثانية فتتعلق بالتربير غري املعللّ لتحويل املكتب
التنفيذي إىل مكتب ترصيف أعامل ،إذ أن الربعومي ارجع ذلك إىل
مستجدات الوضع ويف إطار تقييم الغنويش لعمل املكتب ،وهذا
تربير ال ميكن أن ينطيل عىل عاقل ،فرغم الترصيحات التي أقرت أن
الغنويش قام باستشارات داخلية واستند إىل مخرجات الندوة السنوية
الثانية للحركة ،فإن الرأي العام مل يعلم بهذه االستشارات من جهة،
ومن جهة ثانية فإن املطلع عىل الكلمة االختتامية للغنويش يف الندوة
السنوية الثانية للحركة سيعرث عىل كالم عام وفضفاض يُقال يف مثل
هذه املناسبات ،حيث نطالع يف الكلمة الختامية املنشورة بتاريخ 24
جوان  2019مبوقع الحركة الرسمي ما ييل »:ستواصل النهضة بذل
جهد مخصوص ملزيد تشبيب الحزب يف مستوى املنخرطني والهياكل
القيادية واعتبار ذلك أحد األهداف الرئيسية للمؤمتر الحادي عرش،
كام ستواصل دعم خيار االنفتاح عىل الكفاءات التونسية مبزيد تطوير
قوانينها الداخلية وهياكلها مبا يجعل خيار االنفتاح قوة دفع حقيقية

استقالة الجاليص جاءت بعد «تنامي ملفات
الفساد املايل املرتبطة بعائلة زعيم الحركة،
خاصة ابنه معاذ الغنويش ،وصهره رفيق عبد
السالم ،وبعد إرصار راشد الغنويش عىل رئاسة
الحركة يف مؤمترها القادم ،والبقاء عىل رأس
حزب النهضة ،رغم معارضة القوانني الداخلية
للحزب ،التي تنهي عهدته يف شهر ماي
املقبل .»2020

إلغناء الحزب بطاقات وأفكار جديدة ستساهم يف تطوير الحزب
وبرامجه .وتفعيال لتوصيات الندوة السنوية الثانية ،ستع ّزز هياكل
الحزب تعهدها للتجربة الناشئة للحزب يف الحكم املحيل ومتابعتها
ومساندتها ودعم املحليات والجهات لتعزيز الحضور االجتامعي
للحزب وتكريس الالمركزية وتطوير هياكل الحزب متاشيا مع الدور
املتنامي للجهات كام سطره الباب السابع من دستور  2014وكام
عززته مجلة الجامعات املحلية.».
استبداد بالرأي وشبهات فساد مايل
وبالعودة عىل االستقاالت واإلبعاد واإلقصاء والتهميش الذي طال
األصوات الرافضة لسياسة االنفراد بالحركة التي يتوخاها راشد
الغنويش والشق املوايل له ،نذكّر ههنا بعدد من القيادات ،لعل أبرزها
استقالة أمينها العام حامدي الجبايل يف  5مارس  2014من كافة
هياكلها ،وقبله استقال القيادي رياض الشعيببي يف نوفمرب ،2013
واستقالة رئيس مكتب رئيس الحركة زبري الشهودي يف سبتمرب 2019
من كافة مؤسسات الحركة ،الذي «نصح» علنا الغنويش باعتزال
العمل السيايس ومالزمة بيته وإبعاد صهره رفيق بوشالكة من
الحزب .وقد تلت استقالة الشهودي ،كل من محمد غراد املكلف
بالعالقات الخارجية ،إضافة إىل عضو مجلس الشورى ،حاتم بولبيار،
كام اعتزل عبد الفتاح مورو السياسة ،وهو أحد مؤسيس الحركة إثر
نتائج االنتخابات الرئاسية التي ز ّجه فيها راشد الغنويش زجا.
واستقالة أمني عام الحركة زياد العذاري يف  26نوفمرب  2019من
املناصب القيادية ،ثم استقالة كل من هشام العريض (ابن عيل
العريض) وزياد بومخلة يوم  14جانفي  2020من الحركة ،رفضا
لفرض راشد الغنويش ترشحه عىل دائرة تونس واحد وعىل رؤساء
القامئات الترشيعية التي زكاها راشد الغنويش نفسه باختيار املوالني
له واملقربني منه ،مثلام رصح بذلك هشام العريض ،أما زميله زياد
بومخلة فارجع استقالته إىل شبهة فساد مايل داخيل واستحواذ
الغنويش وبعض الشخصيات املقربة منه عىل املوارد املالية للحركة
وكيفية رصفها بطرق غري واضحة حسب قوله.
أما عبد الحميد الجاليص الذي سبق أن استقال يف  28جانفي 2015
من مهامه كنائب رئيس الحركة ،فقد أعلن نيته مرة ثانية االستقالة
النهائية من الحركة يف مارس  2020مهددا بنرش كل حيثيات استقالته
يف نص مل ينرشه ،بعد أن نجح الغنويش يف «إقناعه» بالعدول عن
ذلك هو وزوجته منية ابراهيم عضو مجلس الشورى والنائب السابق
مبجلس نواب الشعب .وقد تداولت وسائل إعالم متطابقة آنذاك ،أن

انفجار منتظر في المؤتمر
القادم
كام يتفق يف هذين السببني املبارشين،
شبهات الفساد املايل واالستبداد بالرأي،
ال ّناشط السابق يف حركة النهضة ،عبد الحفيظ
الزياين ،،حيث اعترب أن تتايل االستقاالت يعود
إىل ما اسامه «الرغبة الجامحة لرئيس الحركة
الحتكار الحزب ومتويالته وتوزيعها وفق
رغبات عائلته وأصهاره».
وقد ح ّمل الزياين املسؤولية كاملة لراشد
الغنويش يف فشل مترير حكومة الحبيب الجميل وأيضا يف فشل
التموقع يف الوزارات السيادية يف حكومة الياس الفخفاخ ،مح ّذرا من
انفجار كبري يف مؤمتر الحركة املقبلة.
ويف سياق تواتر االستقاالت أيضا نذكّر بأن لطفي زيتون الوزير
الحايل ،سبق أن قدم يف جويلية  2019استقالته من منصب املستشار
السيايس لراشد الغنويش بسبب عدم األخذ برأيه وانفراد الغنويش
بالقرار مبفرده.
وجدير بالذكر أيضا اإلشارة إىل االستقالة املثرية للجدل التي أعلنها
وزير الصحة الحايل والقيادي يف حركة النهضة ،عبد اللطيف امليك
الذي كتب يف نص استقالته «شعرت بنقاوة األخوة يف ظل االختناق
الذي صنعته املامرسات التي أتاها البعض» ،.كام يظل لغز إبعاد
األب التنظيمي للحركة واكرب منظر لها صالح كركر (الذي تويف سنة
 )2012لغزا محيرّ ا خاصة أن كركر دعا الحركة إىل فصل الدعوي عن
السيايس فصال تاما ورفض اعتامد الرشيعة يف تشكيل األحزاب.
سياسة الهروب إلى األمام
راشد الغنويش الذي يحكم حركة النهضة منذ خمسني سنة وفق
قاعديت «شي ٌخ وقطيع» و «ال مستقبل سيايس ملن هو خارج النهضة»،
يضع مستقبل الحركة عىل املحك ،خاصة بانتهاج أسلوب تهميش
هذه االستقاالت  -وبالتايل تهميش أصحابها الذين منهم من كان
معه لحظة التأسيس  -وانتهاج سياسة الهروب إىل األمام ،ويظهر
ذلك من خالل ترحيل األزمات الداخلية للحركة أو تأجيل الخوض
فيها ،بتوجيه الرأي العام إىل مسائل أخرى ،وهو ما نطالعه يف آخر
بيان أصدره مكتب الحركة ،الذي طبعا يرتأسه الغنويش ،حيث وجه
سهام االتهام إىل كتلة الحزب الحر الدستوري متهام إياها بالقيام
مبا وصفته «الحمالت املشبوهة الداعية للفوىض والتي تستهدف
مجلس نواب الشعب ورئيسه ،وتسعى إلرباك املسار الدميقراطي
التونيس وإضعاف مؤسسات الدولة ،يف ظل تحديات صحية
واقتصادية استثنائية» ،وأيضا بتوجيه االتهامات إىل رئاسة الجمهورية
وتحديدا إىل رئيس الدولة قيس سعيد ،معربة عن استنكارها لكل
«الترصيحات السياسية واملامرسات التي تغذي الخالفات وتضعف
مجهود الدولة يف السيطرة عىل الوباء وتحقيق االستقرار االقتصادي
واالجتامعي ،ويؤكد عىل رضورة تجسيد معاين الوحدة الوطنية يف
جميع املستويات».
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قد يضحّي بكل مؤسسات الحركة من أجل البقاء على كرسي الرئاسة:

الغنّوشي يحيّد معارضيه ،يؤجّل املؤتمرّ ،
ويحل املكتب التنفيذي
يف بادرة غري مألوفة يف الحركة ،عىل األقل علنا ،أعلن رئيس
حل املكتب التنفيذي ،وإبقائه مكتب
حركة النهضة عن ّ
ترصيف أعامل إىل غاية إدخال تعديالت عليه ،او تغيريه .وهي
صيغة ال تعني أنه ذاهب إىل انتخابه من قبل مجلس الشورى
كام جرت العادة ،بل األغلب أنه سيدخل عليه التغيريات التي
يراها مناسبة ،متاشيا مع تطورات املرحلة القادمة يف الحركة
ويف البالد.
ففي مستوى الحركة ،يعيش النهضاويون عىل وقع تأجيل
املؤمتر ،الذي كان مربمجا للنصف الثاين من شهر ماي الحايل،
يف حني أن مصادر من داخل الحركة تقول أن مجرد النقاشات
التي تسبق إعداد اللوائح واملقررات ،مل تنطلق بعد بشكل
جدي ،أي أن ال تحضريات مطلقا للمؤمتر الحادي عرش ،الذي
كان واضحا منذ البداية ان الشيخ ال يريد عقده يف موعده إال
برشوطه هو ،وقد جاءت جائحة الكورونا لتعطيه الذريعة
املناسبة التي كان ينتظرها ،وتُهديه متديدا مجانيا ،كان ميكن
محل جدل كبري لو كانت الظروف طبيعية وعادية.
أن يكون ّ
أهم رشطني عند رئيس الحركة النجاز املؤمتر يف أوانه ،والذي
أصبح مستحيال عقده االن ،هو أن يقع إقرار مواصلته عىل
رأس الحركة من قبل املؤمترين قبل انطالق األشغال ،أي أن
يقع التفويض له مدى الحياة ،وأن ال يقع دفع منصب رئاسة
الحركة إىل بوتقة الرتشحات والتصويت واملنافسة ،التي ال
يريدها الغنويش وعمل كل ما يف وسعه طيلة العقود التي
بقيها عىل رأس الحركة وطيلة العرشة مؤمترات التي حرضها،
عىل إبعادها عن منصب رئيس الحركة ،فهو يقبل باملنافسة
عىل كل املواقع يف الحركة اال عىل موقع رئيس الحركة.
أما الرشط الثاين فهو الذي ير ّوج له أنصاره يف الفرتة األخرية
ومفاده أن الحركة يجب أن تعطي عىل األقل مهلة عام
آخر للشيخ راشد عىل رأس الحركة ،باعتبار وضعه الجديد
يف البالد ،وباعتبار أنه أخالقيا وسياسيا كام يقولون ،ال يجوز
أن يكون الشيخ أحد الرؤساء الثالثة الذين يسوسون البالد،
ورئيس الربملان «السلطة األصلية» ،وصانع الحكومات والوزراء
والسياسيات يف السلطة التنفيذية ،ويف نفس الوقت يقع
إبعاده من رئاسة الحركة.
وهو الرشط الذي يروج له أنصاره املقربون ،وبدؤوا منذ فرتة
يف محاوالت اعالمية دعائية مربمجة من أجل اقناع الجميع
به ،من قبيل اطالق اسم شيخ املجاهدين عىل الغنويش ،او
الحديث عن رضورة معاقبة كل من يتطاول عليه يف الربملان
وتلك الهجامت الرشسة عىل كل من ينتقده ،وتقوم هذه
املجموعة اساسا عىل ثالثة عنارص استطاع الشيخ استاملتها
وتقريبها اىل ح ّد أصبحت هي املحيطة به واملروجة لكل ما
يرغب فيه واملدافعة عن سياساته حتى أكرث منه ،كنور الدين
البحريي وعبد الكريم الهاروين والعرباوي ،وهي االسامء التي
ارتبطت بالغنويش طيلة وجودها يف الحركة وال تستطيع ان
تفرض وجودها يف أي هيكل لو أنها ابتعدت عنه ،وبالتايل من
مصلحتها بقاؤه أكرث ما ميكن عىل رأس الحركة حتى تبقى يف
مواقع الصدارة.
باملقابل ،استطاع الغنويش بدهاء وحنكة كبريين ان يحيّد
املعارضة القوية الحقيقية التي كادت أن تعصف برئاسته

للحركة يف املؤمتر العارش ،والتي تقدم بديال حقيقيا للقيادة،
وتعتمد عىل امتدادات شعبية محرتمة داخل قواعد الحركة،
أي أنها قادرة عىل ان تزعج الغنويش وتهدد مكانته فعال ،وعىل
رأسها عبد الحميد الجاليص الذي دفعه لالستقالة القرسية،
وأطلق عليه صفحات الذباب االلكرتوين لتج ّرمه وتنعته
بالخيانة واالنقالب ،والسيد عبد اللطيف امليك الذي أعطاه
وزارة الصحة يف الظرف الحايل فانغمس فيها دون ان يبقى له
الوقت حتى ملجرد التفكري يف أحوال الحركة فام بالك باعداد
مؤمتر او تقديم بدائل أو التفكري يف منافسة الشيخ ،والثالث
والرابع هام محمد بن سامل وسمري ديلو اللذين استطاع الشيخ
ان يعيدهام اىل بيت الطاعة ،يف الوقت الذي أنهى فيها رسميا
أي تواجد سيايس لنائبه السابق عبد الفتاح مورو ،وأخرجه إىل
تقاعد سيايس إجباري.
متسك عيل العريض ،الرجل الثاين يف الحركة وصاحب
يف املقابلّ ،
الوزن واملكانة الكبريين نسبيا فيها ،مبوقع الذي ينتظر الثمرة
حتى تنضج ،ومل يبادر باالنضامم اىل جوقة املطبلني للشيخ مدى
الحياة ،وال لجامعة املعارضني ،وبقي صامتا يف أغلب االحيان،
رغم تأكد الجميع من دوره يف رسم كثري من السياسات التي
تسيرّ الحركة ،من وراء الستار.
وقد كانت الخطوة األخرية التي أقدم عليها الشيخ راشد
حل املكتب التنفيذي ،هي مبثابة اإلعالن عن انتصاره
الغنويشّ ،
عىل كل منافسيه داخل الحركة ،وتتويج مسريته «التصفوية»
التي أ ّهلته اآلن ليصبح رئيسا مدى الحياة لحزب النهضة دون
أي منافسة تُذكر.
وحل املكتب التنفيذي ،الذي يض ّم عرشين عضوا ،وقعت
ّ
تسميتهم من قبل الغنويش شخصيا بعد املؤمتر العارش ،وهم
يف األساس رؤساء املكاتب املركزية داخل الحركة ،أي ممثيل
القطاعات الشبابية والثقافية والنسوية والطالبية وغريها،
استقال منه اثنان من األعضاء يف فرتة سابقة هام هشام
العريض وزياد بومخلة ،مسؤوال املكتبني الطاليب والشبايب،
والبقية معرفون تقريبا للساحة السياسية يف مجملهم ،كعيل
العريض باعتباره النائب األول لرئيس الحركة ومسؤول الهيكلة،

والعجمي الورميي مسؤول الثقافة ،ويامينة الزغالمي مسؤولة
املرأة وجامل العو ّي مسؤول اإلعالم ،وغريهم.
وهو مكتب استشاري باألساس ال قرارات ملزمة له ،يُعنى
بالتسيري اليومي ملشاغل الحركة وقطاعاتها ،وال يجتمع بشكل
دوري ،بل فقط بدعوة من رئيس الحركة ،ويحيل توصياته اىل
مجلس الشورى للنظر فيها.
ومجلس الشورى هو نقطة القوة التي ميتلكها الغنويش داخل
الحركة ،اذ يتمتع يف داخله بأغلبية ساحقة ،وهو السلطة
الثانية يف الحزب بعد السلطة التقديرية لكل مؤمتر ،وعمليا
هو الذراع الضارب للشيخ راشد الغنويش الذي كان منذ
تأسيس الحركة يف بداية السبعينات هو أعىل سلطة حقيقية
فعلية يف الحركة.
ومل يُعرف عن مجلس شورى حركة النهضة أنه عارض قرارا
للشيخ راشد منذ التأسيس اىل االن ،وحتى املسائل الخالفية
فانه يؤجلها يك ال تكون نتائجها ضد إرادة الشيخ ،يف حني أن
كل قراراته يف السنوات االخرية كانت ال تظهر علنا يف البيان
الختامي الجتامعاته ،بل استعاض عنها بجملة أصبحت محل
تن ّدر يف الشارع السيايس خصوصا أيام األزمات الحكومية
والسياسية التي متر بها البالد ،والتي تخترص عىل عبارات
بسيطة فقط هي :هذا وخ ّول اجتامع مجلس الشورى لرئيس
الحركة ان يتخذ القرار الذي يراه مناسبا..
وهي السلطة التي جعلت من الشيخ راشد هو املاسك الفعيل
بكل خيوط اللعبة داخل الحركة ،وجعلت كل حديث عن
دميقراطية الحركة وحزب املؤسسات وغريها ال تعدو ان تكون
لغوا سياسيا ال معنى له ،طاملا ان الرجل يحكم بأمره دون
منازع طيلة خمسة عقود ،واىل االن الزالت الحركة نفسها تفكر
يف ايجاد مخرج قانوين يجعله يبقى مدى الحياة يف موقعه
عىل رأس الحركة ،وطاملا ايضا استطاع هو ان يح ّيد معارضيه،
ويريض الغاضبني باملواقع واملناصب واالمتيازات داخل الدولة،
وطاملا استطاع ايضا ان يفرغ مؤسسات الحركة من معانيها
ويحولها اىل مجرد ديكور دميقراطي ال يعني شيئا يف واقع
االمر ،أمام سلطته املطلقة وحكمه املتواصل منذ عقود.
حل املكتب التنفيذي دليال عىل أزمة سياسية
والذين رأوا يف ّ
داخل الحركة ،جانبوا الصواب نوعا ما ،النه بالفعل توجد أزمة
داخلها لكلن ليس اىل الحد الذي ص ّورته بعض الفضائيات
العربية ،بل هي أزمة تنحرص تقريبا يف رغبة الشيخ ومن
معه يف تأجيل املؤمتر أو تولية الشيخ مدى الحياة ،ويف عجز
مؤسسات الحركة عىل مواكبة التطورات السياسية وعدم
قدرتها عىل تطوير ذاتها لتصبح فعال مؤسسات حزب يحكم،
بل الزالت تتعاطى مع الواقع عىل اساس انها يف املعارضة
وليست يف الحكم ،ويف االخري هي أزمة اصطنعها الغنويش
الرضاء املطالبني بحل املكتب التنفيذي الذي اختاره هو يف
املؤمتر العارش ،ولتعطيل االستعدادات للمؤمتر أكرث ما ميكن،
لضامن بقائه عىل رأس الحركة دون منغصات ودون ازعاج،
متيش الباجي قايد
وهو عىل ما يبدو ّ
متش قريب جدا من ّ
السبيس رحمه الله ،حينام اختار ان يكون رئيسا ،حتى وان كان
ذلك عىل حساب تدمري حزبه نداء تونس.
طاهر عيل
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لعابهم يسيل للقضاء عليها

عماد الدايمي يحاول تحطيم الناقلة الجوية خدمة ألسياده يف الداخل
والخارج تحضريا للتفريط فيها
قررت النقابات األساسية برشكة الخطوط التونسية التوجه إىل القضاء ورفع
شكاية عاجلة ضد رئيس منظمة «رقابة» عامد الداميي بعد ترصيحاته
اإلعالمية األخرية املسيئة للناقلة الوطنية ولكل العاملني فيها واستهدافها
للنقابيني ولهياكل االتحاد التونيس الشغل.
كان ذلك خالل االجتامع الذي إلتأم االثنني املايض مبقر االتحاد الجهوي
للشغل بأريانة لنقابات الخطوط التونسية وبإرشاف األخ محمد الشايب
الكاتب العام لالتحاد الجهوي واعضاء املكتب التنفيذي الوطني األخوة
بوعيل املباريك وحفيظ حفيظ ومنعم عمرية وسامي الطاهري و عن
الجامعة العامة للنقل األخ محمد تريك مصحوبصا بثلة من أعضاء املكتب
الجامعي  ،حيث تناول هذا اإلجتامع االتهامات التي توجه بها عامد
الداميي رقابة تجاه حرائر و احرار الخطوط التونسية ،والنظر يف اإلجراءات
القانونية والخطوات النضالية للرد عىل ادعاءاته التي تستهدف الناقلة
الوطنية وتسعى اىل تحطيمها خدمة ألجندات جهات داخلية وخارجية
تخطط لبيع الخطوط التونسية.
والواضح أن الداميي مستمر يف تنفيذ تعليامت عديد الجهات الداخلية
والخارجية التي من مصلحتها إضعاف الخطوط التونسية تحضريا للتفريط
فيها ،وهو برنامج قديم جديد يعمل لرضب املؤسسات العمومية والقضاء
عليها.
واعترب اعضاء املكتب التنفيذي الوطني لالتحاد أن ترصيحات عامد
الداميي خطرية وغري بريئة ،وال يجب التغافل عنها ،ألنها تيسء آلالف
ومتس من رشفهم وهي ترصيحات
العاملني بالناقلة الوطنية ولعائالتهم ّ
هدفها إضعاف الناقلة الوطنية استعدادا للتفويت فيها ،مؤكدين أن
الخطوط التونسية خط أحمر شأنها شأن بقية املؤسسات العمومية ،وال
سبيل للتفريط فيها أو بيعها.

اتهامات غير بريئة

الداميي اتهم عددا من النقابيني واألعوان بإدارة «شبكات دعارة» داخل
رشكة الخطوط التونسية ،بهدف ابتزاز املسؤولني للحصول عىل امتيازات
خاصة.
وأثار هذا االتهام سخطا واسعا لدى الرأي العام
النقايب ولدى شغيلة الخطوط التونسية ،وقد
د ّون االخ سامي الطاهري ،الناطق باسم اتحاد
الشغل“ :اتهام الخطوط التونسية بإدارة شبكات
دعارة داخلها ،هو قنبلة وهو أمر جلل ومريع،
عىل املستويات الشخصية للعاملني يف الناقلة
الوطنية جيال بعد جيل ،وللناقلة الوطنية ذاتها ولتونس يف النهاية .أين
النيابة العمومية؟ أين وزارة النقل؟ أين اإلدارة العامة للمؤسسة؟ أين
بنات وأبناء الغزالة؟ هذه التهمة إما أن تدمركم يا حراير وأحرار الغزالة
عن بكرة أبيكم أو أن تدمر عصابة الخوصصة املرتبصة بالخطوط التونسية
وتسكتهم إىل األبد” ،مشريا إىل أن االتحاد بشكوى قضائية ضد الدامئي.

أخرى ،وانطلقت عندما قام
عبد الكريم الهاروين وزير
النقل السابق النهضاوي يف
 ،2012بإمضاء اتفاقية مع
دولة قطر دون أن يصحب
معه حينها رئيس مدير عام
الخطوط التونسية ،كام
تتبلور محاوالت التفريط
يف عدم سعي سلطة
اإلرشاف اليوم إىل بذل
أي مجهود إلنقاذ الناقلة
العمومية ،وهذا ظهر بالكاشف عىل لسان الوزير نفسه الذي أكد ان
ال عالقة له مبوضوع النقل إذ ميلك يف جعبته أي برامج للنهوض بالقطاع
يحق لنا التساؤل عماّ يفعله الوزير يف الوزارة وماذا ميكنه
وتطويره ،وهنا ّ
أن يقدم لقطاع حيوي كقطاع النقل وهو الذي ال ميلك كفاءة  ،فأليس
من االجدر أن يبحث عن عمل آخر باعتباره ليس الرجل املناسب يف
املكان املناسب؟

النقابات بالمرصاد

منذ أن بدأ اللعاب يسيل لالنقضاض عىل الخطوط التونسية ،كانت
النقابات عىل وعي بهذا املرشوع الخطري ،عىل املؤسسة وعىل االقتصاد
التونيس وعىل سيادة البالد الوطنية ،ومثّل محورا اعادة هيكلة الخطوط
التونسية ومرشوع األجواء املفتوحة الهاجس الكبري الذي يقض مضجع
الشغالني يف املؤسسة ،باعتبارهام صامم أمان انقاذ الرشكة ومفتاح اعادة
بريقها.
هاذان امللفان كانا محور جلسات متعددة منذ سنة  2014بني جميع
االطراف املتدخلة وقد ت ّم التوصل إىل حلول إعادة هيكلة ته ّربت
الحكومات املتعاقبة من تطبيقها ،فاألطراف النقابية مبجمع الخطوط
التونسية تطالب بال ّدخول فورا يف تنفيذ برنامج
إعادة الهيكلة مع تح ّمل ال ّدولة لكافة مسؤولياتها
تجاه ال ّناقلة الوطنية حتّى يتس ّنى لها اإلعداد الجيّد
ملراجعة كلّ تحديات هذا املرشوع ،كام ترفض قطعيا
إمضاء اتفاق األجواء املفتوحة الذي تحوال الحكومات
املتعاقبة االرساع بتنفيذه قبل القيام بأي إصالح.
فشغيلة الخطوط التونسية ترفض بشكل بات تحميل
املؤسسة تر ّدي األوضاع بها من طرف سلطة اإلرشاف،
أعوان وإطارات ّ
وتنصال رصيحا من املستوجبات املحمول عليها إليجاد
وتعترب ذلك ته ّربا ّ
حلول ناجعة ومسؤولة إلنقاذها.
وح ّملت نقاباتنا املسؤولية كاملة فيام ميكن ان يرتتب عن موجة االحتقان
التي تسود الرشكة واالنعكاسات التي ميكن ان تنج ّر بفتح أجوائنا سواء
عىل الرشكة أو عىل االقتصاد الوطني باعتبار أن الرشكة ال ميكنها املنافسة
يف هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه بالدنا وبالنظر نقد املخوارد املالية
وضعف االستخالص وإىل األسطول اىل االسطول املحدود والقديم وعدم
توفري االرضية املالمئة عالوة عىل عدم وضع اجراءات حامئية للناقلة
الوطنية.
اىل ذلك ،فان تم التفريط يف هذا املكسب فان اكرث من  70باملائة من
ال ُعملة الصعبة كانت توفرها الخطوط التونسية ستتذرر مع الرياح.
من ناحية أخرى ،تطالب النقابات بتفعيل محرض اتفاق  03فيفري 2011
املتعلق باعادة الرشكة االم ،الخطوط التونسية للخدمات االرضية ،الرشكة
التونسية للتموين والخطوط الرسيعة ،الخطوط التونسية الفنية ،كام
طالبت االطراف النقابية بتفعيل اتفاق  17أكتوبر  2014الخاص بعملية
الترسيح.
ويؤكد النقابيون والخرباء ايضا بروز نتائج كارثية لخوصصة ادارة التموين

الوزير ال يملك
أي برنامج
للنهوض به

برنامج لالضعاف والتحطيم

ما قاله الداميي ليس بالجديد يف استهداف املؤسسات العموميةـ لكن هذه
املرة كانت أكرث حدة باعتبار خطورة وح ّدة االتهامات التي وجهها ،والتي
متس من كرامة ورشف العاملني ،يف اطار خطة لتشويه سمعة املوظفني
ّ
ومؤسستهم ،ولعمري ليست من «مبادئ» الداميي التمسك باالخالق
الحميدة والقيم االنسانية وهو الذي شهد أكرث املؤامرات والدسائس
واالغتياالت وانتهاك املال العام خالل فرتة حكم حزبه وإئتالفه.
بالتايل فليس ه ّمه «الحفاظ عىل العفة» ،بل املشكل اعمق من ذلك
بكثري ،فهاجسه تطبيق تعليامت اسياده من الداخل والخارج الضعاف
الناقلة الوطنية وتحطيمها بهدف التفريط فيها بأبخس االمثان ،وهو
الداعم لجمعية يجهل الجميع مصادر متويلها املشبوهة.
والنية يف التفريط يف املؤسسة ليست بالجديدة ايضا ،بل سبقتها محاوالت

عىل املستويني االقتصادي واالجتامعي التي انتهت بهروب املستثمر
االجنبي وخوصصة االدارة املركزية لالعالمية واالتصاالت لرشكة AISA
وما انجر عنها من استنزاف ما قيمته  55مليارا و  155مليونا يف املدة
املرتاوحة بني سنتي  2008و  ،2012عالوة عىل أن عملية تفريع رشكة
الخطوط التونسية للخدمات األرضية والسامح للرشكة الرتكية  TAVوبناء
مطار النفيضة واالستحواذ عىل نشاط مطار املنستري اىل جانب رشكة
الخطوط التونسية الفنية وهي كلها عوامل ساهمت يف تأزم الوضع املايل
للرشكة وجعل الناقلة الوطنية تعاين من نزيف مايل ساهم يف تدين مستوى
الخدمات.
عديدة هي املشاكل القدمية واملستجدة التي تعاين منها الرشكة ،وميكن
أن نذكر يف هذا الخصوص ناحية أخرى ،ومن املشاكل االخرى التي عانت
منها الخطوط التونسية ،ميكن أن نذكر ما حدث السنة الفارطة عندما تم
الغاء أكرث من  180الف مقعد وما يقارب  700رحلة ،دون ان ننىس أن
الرحالت امللغاة وعرشات االالف املقاعد التي تم التخيل عنها تم تحويلها
لفائدة رشكات «سيفاكس» و رشكة «نوفال آر» و»الجديدة ياسمني آر
وايز» ،ويف الوقت نفسه تم فرض عىل اإلدارة العامة توفري  12ألف تذكرة
لفائدة الجالية بالخارج بأسعار تفاضلية ال تغطي أدين مصاريف الرحلة
زد عىل ذلك  5000تذكرة مجانية بعنوان عائالت معوزة بالخارج ،ومن
الطبيعي ان تتكفل بكل هذا الناقلة الوطنية بطلب وبإرصار من سلطات
القرار بتونس والقصبة.
إضافة اىل الطائرات الرابضة مبحيط املطار وباملركّب الفني بسبب االعطاب
الفنية وعدم التزود بقطع الغيار الالزمة للصيانة ،والتي تنتظر أيضا قيمته
 30مليارا لخالص املزودين.
ثم كيف ألزمت سلطة االرشاف الخطوط التونسية مبنح جملة من
االمتيازات التجارية وبعض التعريفات املنخفضة الخاصة باملواطنني
بالخارج دون دعم من الدولة عىل غرار ما وقع بالرشكة التونسية للمالحة
االمر الذي كبّد الناقلة الوطنية خسائر كربى من العملة الصعبة ،وكيف
تنصل أصحاب القرار من مسؤولياتهم ومل يقوموا بتفعيل مخرجات
املجلس الوزاري وأسندوا تراخيص لرشكات طريان اجنبية عىل غرار
«العربية مغرب».
هذا كله حدث ويحدث يف الخطوط التونسية ،وعامد الداميي مل يتطرق
سيمس اسياده واصحاب الفضل عليه
اليه ،وهذا طبيعي ،ألن ذلك
ّ
و ُحامته من العمالء ،ومبا انه مكلّف مبهمة ،فام عليه إال ان يستهدف
االتحاد العام التونيس وهياكله ألنه جدار الصد االول يف الدفاع عن الناقلة
التونسية وعن املؤسسات العمومية من خطر أنياب البيع والتفريط يف
ثروات البالد وخرياتها.
االجتامع كان مناسبة لتأكيد املكتب التنفيذي الوطني دعمه لنقابات
ومتسك االتحاد بهمومية هذه املؤسسة العريقة
وأعوان الناقلة الوطنيةّ ،
ورضورة فتح تفاوض ج ّدي ورسيع إلنقاذها بعي ًدا عن عقلية التفريط
والتفويت.
كام مثّل االجتامع مناسبة لتمتني الوحدة النقابية وإىل إعداد خطّة إعالمية
للر ّد عىل التشويهات وهو فرصة للتو ّجه إىل االعالم الوطني الجاد لالستامع
إىل أبناء الخطوط التونسية ومتكينهم من حق الدفاع عن مؤسستهم.
صربي الزغيدي
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إسقاط نصف الديون المتخلدة بذمة المؤسسات التلفزية واالذاعية الخاصة:

جامعة تكنولوجيا املعلومات تستنكر إصرار الحكومة
على إضعاف ديوان االرسال وتعميق ازمته
استنكر املكتب التنفيذي للجامعة العامة لتكنولوجيا
املعلومات والخدمات قرار الحكومة االخري املتعلّق
بإسقاط نصف الديون املتخلدة بذمة املؤسسات
االذاعية والتلفزية الخاصة معتربة إيّاه قرارا مرتجال
ومسقطا و خطوة ا ٔخرى الٕضعاف الديوان وتعميق
ا ٔزمته.
واعترب املكتب التنفيذي ان الديوان الوطني
ل ٕالرسال التلفزي واالٕذاعي يعاين من ا ٔزمة مالية
بسبب تدنيّ نسب استخالص املعاليم وامتناع
الخاصة عن
امل ٔو ّسسات االٕذاعية والتلفزية ّ
دفع ما تخلّد يف ذ ّمتها من ديون
بلغت حدود  20مليون دينارـ
الفتا اىل ان عملية البث
للقنوات التلفزية واالٕذاعية
تكبد الديوان ا ٔمواال طائلة
من ال ُعملة الصعبة لخالص مستحقات الرشكات املالكة
لالٔقامر االٕصطناعية وإقتناء ا ٔجهزة البث وقطع الغيار وتطوير
الشبكة.
املكتب التنفيذي ندد يف بيان له ،بالتربيرات التي لجأت
إليها الحكومة للتخفيف من حملة املواطنني الرافضة لهذا
القرار والذي ي ٔوكّد ا ٔ ّن الحكومة ما زالت تنظر إىل امل ٔو ّسسات
العمومية ،رغم تأخر رصد االعتامدات ،عىل أنّها مج ّرد خ ّزان
تستند إليه لل ّدعاية السياسية مبا توفّره لها من سيولة تغدقها
بسخاء لرتضية لوبيات إعالمية لطاملا استهانت بالقانون
وتعاملت مع املرفق العام كبقرة حلوب تستغلّها لالستثامر
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الخاصة واالستثناء
وتكديس الرثوة ،ومتييزها للم ٔو ّسسات
ّ
الذي ُسلّط عىل امل ٔو ّسسات االٕعالمية العمومية.
وعبرّ املكتب التنفيذي عن غضبه للطريقة
التي تعاملت بها الحكومات املتعاقبة مع
مطالب العاملني يف الديوان رغم عدم
شططها يف الوقت الذي مل ترت ّدد يف تبديد
املال العام مل ٔو ّسسات مارقة ال تحرتم
عقودها وتع ّهداتها ،مطالبا الحكومة بإلغاء
هذا القرار الخاطئ ا ٔو التعويض لل ّديوان
وخالص الديون املسقطة
امل ٔو ّسسات
بدل
املدينة.
كام اكد ا ٔ ّن رفض
هذا القار ليس
رضرة
نابعا من رفضه لدعم االٕعالم وهو من القطاعات املت ّ
من ا ٔزمة كورونا ،بل دفاعا عن الديوان بوصفه مرفقا عا ّما
يجب ا ٔن يستم ّر ويتط ّور ،مجددا متسك الجامعة برضورة
إنقاذ الديوان الوطني ل ٕالرسال االٕذاعي والتلفزي عرب هيكلته
وتنظيمه ومتكينه من االعتامدات الرضورية لتحقيق التط ّور
والتق ّدم ،معبرّ ا عن شكرها الٔعوان واطارات الديوان الوطني
لالرسال االذاعي والتلفزي الذين كانوا يف الصفوف االمامية
وا ّمنوا بث جميع القنوات االذاعية والتلفزية طيلة مراحل
الحجر الصحي.
صربي الزغيدي

نداء من عمال الحظائر إلى رئيس الحكومة

ملاذا تمّ استثناؤنا من إجراءات مجابهة
فريوس كوفيد 19؟!
وجهت مجموعة من
عامل الحظائر ندا ًءا إىل
رئيس الحكومة ووزراء
االجتامعية
الشؤون
والتنمية واملالية أكدت
فيها الظلم الذي يواجهونه
ج ّراء استثنائهم من كل
االجراءات االجتامعية ملجابهة جائحة الكورونا رغم ظروفهم الصعبة واألجر غري العادل وغالء
املعيشة ووضعيتهم املهنية الهشة وغياب أبسط الحقوق ،وهم املطالبون بتسديد فاتورة
أخطاء السلط املعنية برصد املساعدات االجتامعية االستثنائية الظرفية للمستحقني.
وأبرزت املجموعة يف ندائها أن البعض من عامل الحظائر وقع ضحية خطإ إداري إجرايئ ت ّم من
خالله رصف الـ  200دينار باعتبار أنهم يتمتعون بالتغطية الصحية ذات التعريفة املنخفضة
(الدفرت األصفر) ،وهو الدفرت الذي تسنده وزارة الشؤون االجتامعية للذين يستحقون حسب
تأشرية الوحدة املحلية للشؤون االجتامعية ،وتساءلوا «كيف للدولة أن تسند هذه الخدمة ثم
تتنكر إذا ما متتعت بامتيازات هذه الخدمة؟».
ولفتوا اىل فرضية أن عملية تحيني املعطيات مل تحصل وأن املعنيني باألمر يتمتعون بكلتا
الخدمتني الصحيتني أي دفرت عالج التعريفة املنخفضة ودفرت عالج الصندوق الوطني للضامن
االجتامعي وتحصلوا عىل الـ  200دينار مساعدة وهم عماّ ل حظائر ،وقد اقتنعوا بعدم
أحقيتهم بهذه املساعدة رغم الحاجة إليها ،وتساءلوا :كيف للدولة أن تقتطع لهم كل املبلغ
( 200د) من أصل أجر شهري ( 396د) يف هذا الظرف العصيب.
ويبقى هذا املطلب ثانويا امام املطلب الرئيس أال وهو تسوية الوضعية املهنية لعامل الحظائر
بتطبيق ما جاء يف محرض جلسة  28ديسمرب  2018بني االتحاد العام التونيس للشغل ورئاسة
الحكومة ،وااللتزام مبا جاء يف النقطة الثامنة من اإلجراءات العاجلة يف الوثيقة التعاقدية
لرئيس الحكومة الحايل.
* صربي الزغيدي

الطرف النقابي يؤكد لوزير البيئة

إدارة الوكالة الوطنية للتصرف يف النفايات لم
تف بتعهداتها وخلقت مناخا متوترا

عبرّ املكتب التنفيذي للجامعة العامة لالشغال العمومية واالسكان والبيئة
عن قلقه من عدم إلتزام بعض املؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة البيئة
عىل غرار الوكالة الوطنية للترصف يف النفايات باإليفاء بتعهداتها وهو ما
يؤثر عىل املناخ االجتامعي داخلها .
كان ذلك خالل جلسة عمل التأمت يوم  11ماي الجاري بوزارة البيئة
بني وفد من اإلتحاد العام التونيس للشغل يرتأسه األخ منعم عمرية األمني
العام املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية و أعضاء املكتب التنفيذي
للجامعة العامة لالشغال العمومية واإلسكان والبيئة من جهة و السيد
شكري بن حسن وزير البيئة مرفوقا بثلة من مساعديه بالديوان و بعض
الرؤساء املديرين العامني و املدراء العامني للمؤسسات الراجعة بالنظر
للوزارة من جهة ثانية .
وت ّم خالل هذه الجلسة التعرض اىل اهم االجراءات العملية التي اتخذتها
الوزارة للوقاية من فريوس كورونا وخطة عملها يف املجال كام متت اإلشارة
للمجهودات التي تم بذلها من طرف أعوان و اطارات و خرباء املراقبة يف
قطاع البيئة يف مواجهة هذا الوباء و اإلشادة مبجهوداتهم يف هذا املجال
مع التأكيد عىل مزيد الحرص لتوفري كل وسائل الوقاية.
من ناحية اخرى ،تم تناول عدد من املسائل العالقة التي تتطلب االرساع
بإيجاد حلول لها عىل غرار نقص املوارد بالديوان الوطني للتطهري وما
يتطلبه من رضورة الرتفيع يف الدعم و دعم االنتدابات و مساعدته يف
استخالص ديونه لدى مختلف املؤسسات الوطنية.
أما بالنسبة للوكالة الوطنية لحامية املحيط فقد تم التأكيد عىل متكني

خرباء املراقبة من وسائل الوقاية إضافة إىل اإلرساع بإصدار مقررات
الخطط الوظيفية و نرش تنقيح االمر عد  1403لسنة  2007املتعلق بإسناد
الخطط الوظيفية بالرائد الرسمي ،كام تم خالل التعرض إىل ملف القانون
األسايس ألعوان مركز تونس الدويل لتكنولوجيا البيئة واىل الوضعية
القانونية ألعوان وعامل املنتزهات الراجعة بالنظر للوكالة الوطنية لحامية

املحيط.
طرفا التفاوض اتفقا عىل مبدأ ضبط رزنامة إجتامعات تعقد عىل مستوى
كل مؤسسة بغاية إيجاد الحلول للمسائل العالقة و ذلك يف اطار الحوار
والتشاور.
صربي الزغيدي
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مسلسل «قلب الذيب» ...

عندما يُشـوّه تاريخنا و رموزنا الوطنية
بعد أن أثار جدال يف الدوائر القضائية قبل عرضه ثم من قبل املالحظني
واملحلّلني إثر عرض الحلقة األوىل منه ،ها هو مسلسل قلب الذيب يسدل
ستاره.
و يف الحقيقة ال يعترب مسلسل «قلب الذيب» أول تجربة يف الدراما التي
تدور حول فرتة هامة من تاريخ تونس املعارص .فقد سبقتها تجارب نذكر
منها «قمرة سيدي محروس» (سنة  )2002و «وردة و كتاب» (سنة 2016
) و «تاج الحارضة» (سنة ...)2017
أمس الحاجة ألعامل
و لنئ تعترب فكرة املسلسل طيبة خاصة و نحن يف ّ
تحفظ ذاكرتنا الوطنية وتنقلها بأمانة لألجيال الحالية ،إال أ ّن العمل
املذكور كان حافال بالكثري من الهنات.

إطار تاريخي غير واضح و خلط في سرد
الوقائع

من املعلوم أن كل عمل درامي تاريخي يسري وفق سياق كرونولوجي
واضح املعامل ويستند لحزمة من املصادر واملراجع الدقيقة التي تؤ ّرخ
للفرتة محور التجسيم يف التلفزة أو السينام من كتابات ووثائق تاريخية
أصلية (صور ،صحف منشورات رسمية )...وشهادات حيّة لفاعلني يف
تلك األحداث او ممن عايشوها...الخ ،إال أنّنا فوجئنا منذ الحلقة األوىل
للمسلسل بارتباك كبري يف تحديد الفرتة التي يعالجها .فهل نحن يف نهاية
األربعينات كام ورد يف الصورة األوىل من الحلقة األوىل «اإليّالىة التونسية
سنة  »1948أم يف بداية الخمسينات كام تدلّ عليه املقاومة املسلحة
لالستعامر الفرنيس؟
يقول منتجو العمل يف ترصيحاتهم يف االذاعات والقنوات التلفزية أ ّن
العمل يهت ّم مبا حصل يف تونس عىل الصعيد السيايس خالل الفرتة املمتدة
بني  1948و  .1952و لو سلمنا بصحة ما قالوا هل يعقل أن نقيض عرش
حلقات يف فرتة زمنية ال تتجاوز الثامنية أشهر (إىل غاية وفاة «باي الشعب،
املنصف باي» و كيف سيتم معالجة األمر يف الحلقات الخمس املتبقية ؟
أضف اىل ذلك فإن املقاومة املسلحة قد انطلقت يف تونس يوم 18
جانفي  1952إثر تالوة الئحة املؤمتر الرسي للحزب الدستوري الجديد
املنعقد بشعبة ت ُرنجة بنهج سيدي محرز يوم  18جانفي  1952برئاسة
الزعيم الهادي شاكر ردا عىل رفض فرنسا التفاوض حول مبدأ االستقالل و
مطالبتها مبزيد اإلصالحات التي من بينها القبول مببدا السيادة املزدوجة
(رسالة  15ديسمرب  )1951؟ سؤال مل يجبنا عنه العمل الدرامي !
إضافة لذلك نالحظ استحضارا لشخصية املنصف باي و للحركة املنصفية
التي بدأت قبل  1948بخمس سنوات ،أي إثر عزله من قبل املقيم العام
الفرنيس املارشال «إستيفا « »Estevaيف  15ماي  1943بتهمة «التعامل
لب الحديث عنه يف
مع األملان» ...لقد مثلت وفاته يف  01سبتمرب ّ 1948
املسلسل وهو استحضار غري مفهوم !
ومن االخطاء التاريخية الصادمة هي مسألة تهريب السالح من القطر
الجزائري إىل الرتاب التونيس سنة  1948لك ّن العكس هو الذي حصل
فالسالح كان يو ّجه من تونس ومن مرص عرب جنوب ليبيا إىل الجزائر
لكن بعد إعالن الثورة الجزائرية املسلحة يف  1نوفمرب  ،1954أي يف وقت
توقفت فيه املقاومة املسلحة التونسية تقريبا يف  31ديسمرب 1954

ونزول املقاومني من الجبال والشعاب بعد
اعالن رئيس الحكومة الفرنسية «بيار -منداس
فرانس» االستقالل الداخيل لتونس يف قرص
قرطاج امام ملك البالد وخليفة املنصف باي،
مح ّمد األمني باشا باي يوم  31جويلية .1954
و من األخطاء الواردة أيضا يف املسلسل
الحديث عن انتفاضات يف الساحل بسبب
االنتزاع العقاري من قبل املستعمر الفرنيس
الغاصب ...و إيحاءات عن «أوالد بلواعر»
بجهة النفيضة لكن هذا أمر ُمجانب للصواب
أل ّن األمور قد ُحسمت قضائيا (عرب املحكمة
العقارية املحدثة للغرض سنة  )1885لفائدة
العنرص األورويب بجهة الساحل ومبدينة
النفيضة مركز الرشكة الفرنسية اإلفريقية
تحديدا منذ منتصف العرشينات حيث كانت
آخر انتفاضة بها سنة .1926

اعرف بالدك

لسنا يف حاجة النتظار حلقة أو حلقتني ملشاهدة أخطاء تخص املوروث
االجتامعي و الثقايف التونيس فاملشهد األول (مشهد جني الزيتون) كان
حافال باألخطاء .فعىل حد علمنا ت ّم تصوير املسلسل بإحدى القرى
الجبلية بجهة القرصين لكننا اكتشفنا أننا يف جهة الساحل من خالل
اللهجة و اللباس (الكدرون الساحيل املد ّور وامللية ذات اللون– األزرق
واألحمر الداكن للمرأة السعيدية ...مكان القشّ ابية و امللية الوردية
والحمراء والزرقاء الفاتحة واللحاف القرصيني .)...أ ّما الخطأ الثاين فيتعلق
بلقاء البطل مع خطيبته يف الهواء الطلق وهو أمر مل يكن متاحا باملرة
فالزوج ال يعرف زوجته إال ليلة الزفاف أل ّن مسألة اختيار الزوجة مسألة
عائلية عادة ما تق ّررها النساء تحديدا وغالبا األم واألخت والخالة والعمة
وال يلتقي الشاب بخطيبته إالّ بحضور أحد أفراد عائلتها وببيت والديها
وليس خارجه ...كام أ ّن حفالت الزواج كانت تقام يف الربيع أي بعد جني
الصابة (صابة الزيتون) و ليس يف الصيف كام ورد يف املسلسل .كام اعتمد
املسلسل غري دارجة البتة يف خطاب الناس انذاك فال وجود لكلامت من
قبيل << «اصنع روحك» و «مريقل»...

أخطاء على مستوى االكسسوارات

نبدأ باالسلحة حيث الحظنا وجود أسلحة سوفياتية الصنع يف املسلسل
يف حني أن السالح الذي كان يستعمله املقاومون هو من صنع أملاين
من مخلفات الحرب العاملية الثانية .كام الحظنا وجود مالبس دخيلة
عىل الفرتة التي عالجها املسلسل مثل «البنوار» و حتى «امللية» فلم
يكن حضورها مطابقا لواقع الحال يف الجهات آنذاك .كام رأينا طاوالت
رسة «أينوكس» عوضا عن الطاوالت الخشبية والحديدية وستار عرصي
أ ّ
« »Storeباألليمنيوم مببنى باملدينة األوروبية بتونس العاصمة مل يظهر
عىل الساحة إال منذ تسعينات القرن املايض و مقاوم يعتمد عىل «أيفون

 »4لإلضاءة عوضا عن قنديل زيتي أو قازة و سيارة جندرمة فرنسية
برتقيم تونيس ،...وغريها من األخطاء الكثرية األخرى التي يضيق املجال
باستعراضها.

تغييب العمل النقابي

الحظنا يف املسلسل تغييبا واضحا للعمل النقايب حيث مل يتم تجسيمه
أو حتى اإلشارة إليه رغم وجود أحداث دامية ه ّزت البالد وساهم من
خاللها االتحاد العام التونيس للشغل بق ّوة رغم حداثة تكوينه (يف 20
جانفي  )1946عىل غرار أحداث النفيضة يوم  21نوفمرب  1950التي
راح ضحيتها  05من عماّ ل هنشري النفيضة من بينهم امرأة حبىل بتوأمني
وجرح  12مواطنا أصيبوا بجروح بليغة و انتهت املجزرة باعتقال 161
شخصا من بينهم  50امرأة رغم دور الزعيم فرحات حشاد يف املفاوضات
بني عماّ ل الهنشري املرضبني والرشكة الفرنسية اإلفريقية املالكة له ومقاله
املرجع الصادر بجريدة «الحرية» يوم  226نوفمرب  1950بعنوان «أٌحبّك
يا شعب» وكذلك دوره يف الكفاح الوطني ،خاصة إثر التضييقات التي
طالت قادة الحزب الحر الدستوري الجديد .فهل أ ّن يف األمر سهو أم أ ّن
السياسة كامنة يف التفاصيل؟

ضرورة تشريك أهل االختصاص

ختاما يبقى مسلسل «قلب الذيب» محاولة لسرب أغوار تاريخ تونس
املعارص لكنها كانت محاولة فاشلة أساءت لتاريخ الحركة الوطنية و
أظهرت املقاومة يف صور غري الئقة كإظهارهم يف صورة آكيل الزواحف
و ال يشء يشغلهم سوى «النفّة» .و يعود هذا الفشل لتغييب أهل
االختصاص عن انجاز هذا العمل و البد أن يعلم من أنجزوا املسلسل أ ّن
التاريخ ليس مج ّرد حكايات تروى يف املسامرات بل هو علم قائم الذات
له آليات و ضوابط البد من احرتامها إذا ما فكروا يف انجاز جزء ثان لهذا
العمل الدرامي التاريخي ميسح الفرتة املمتدة إىل غاية استقالل تونس
سنة .1956
أمري العقريب (باحث يف التاريخ السيايس املعارص)

الوزير السابق الشاذلي القليبي يف ذمة اهلل
تويف أمس األربعاء  13ماي  ،2020الوزير األسبق الشاذيل القليبي مبنزله عن سن تناهز  94سنة ،وشغل القليبي منصب أمني عام جامعة الدول العربية بني 1979
و ،1990عندما كان مقرها تونس بعد اتفاقية كامب ديفيد ،استقال خالل الحشد األمرييك عىل العراق  1991 - 1990قبيل حرب الخليج الثانية العرتاضه عىل
الحرب األجنبية للعراق.
وأسس الراحل وزارة الثقافة وتوىل شؤونها وشؤون وزارة اإلعالم من عام  1979 1961-تخللها توليه منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية.
وشارك يف تحرير معظم الصحف واملجالت الوطنية ،ونرش العديد من املقاالت السياسية والبحوث وألقى الكثري من املحارضات األدبية ومن مؤلفاته «العرب أمام
قضية فلسطني» و»من قضايا الدين والعرص».
ويحمل الفقيد وسامي الجمهورية واالستقالل وعددا كبريا من األوسمة العربية واألجنبية .كام كان عضوا ً مبجمع اللغة العربية يف القاهرة منذ فيفري .1970

الجمعة  14ماي  - 2020العدد 1590

9

الحدث

مظلمة صاحبيْ مصنع قارتاكس للمالبس بفوشانة في حقّ  56عامال ونقابيا

على وزارة الشؤون االجتماعية والسلط الجهوية ممارسة
واجباتها ووضع حد النتهاك القانون
ينتهي اليوم الخميس االرضاب عن العمل الذي انطلق يف تنفيذه عامل
مصنع «قارتاكس» للمالبس بفوشانة أمس االربعاء احتجاجا عىل تواصل
طرد  56عامال عن العمل من بينهم جميع اعضاء النقابة االساسية واللجنة
االستشارية.

وتجمع العامل يف اليوم االول من االرضاب مبقر العمل بكثافة رافعني
شعارات تندد باملظلمة املسلطة عليهم وعىل املسؤولني النقابيني املوقوفني
عن العمل وعىل انتهاك الحق النقايب وقوانني البالد من قبل املستثمريْن
االملاين والهولندي.
رصح به االخ املنجي الخرايفي الكاتب العامة للنقابة االساسية
ووفق ما ّ
للمصنع «للشعب» فإن االرضاب لقي نجاحا كبريا يف نسبة املشاركة بلغت
 100باملائة ،وهو ما عكس مدى مرشوعية املطالب املرفوعة ومدى
التفاف العامل حول نقابتهم وحول االتحاد العام التونيس للشغل.
واكد محدثنا انه سيتم تقييم االرضاب وانتظار كيفية تعاطي االدارة ،وعىل
ضوء كل ذلك سيتم التحرك وفق املعطيات الجديدة ،مل ّوحا بالتصعيد
يف حال ارصت االدارة عىل تعنتها ،وذلك بالتنسيق مع االتحاد الجهوي
للشغل ببنعروس واملركزية النقابية.
وكان عامل املصنع املطرودين تحولوا يف وقت سابق إىل ساحة محمد عيل
بالعاصمة حيث تفاعلت معهم املركزية النقابية ايجابيا ،وتم استقبالهم
من قبل االخ نور الدين الطبويب االمني العام لالتحاد بحضور األمناء العامني
املساعدين االخوين بوعيل املباريك و محمد عيل البوغديري.
وعبرّ االخ نور الدين الطبويب واالخوان املباريك والبوغديري عن وقوف
املركزية الالمرشوط اىل جانب املطرودين وتعهدوا بإيالء املوضوع االهمية
الالزمة من أجل إسرتجاع حقوقهم املسلوبة بكل األساليب القانونية
املمكنة واملتاحة ،كام تعهدوا بأن تكون املنحة اإلجتامعية موضوع إتصال
بني األمني العام ووزير الشؤون االجتامعية .

تجاهل للحوار

ورغم كل ما بذله العامل من جهد للحفاظ عىل مناخ مالئم لإلنتاج إال أن
رص عىل طرد كل النقابيني فقط ألنهم
صاحب الرشكة تجاهل كل ذلك وأ ّ
أطّروا وقفات احتجاجية سلمية من أجل نيل مستحقاتهم املالية.
كام أجلت النقابة بالتنسيق مع االتحاد الجهوي للشغل ببنعروس
االرضاب الذي قرروه بسبب الوضع الص ّحي الذي مت ّر به البالد والتخ ّوفات
من إمكانية انتشار العدوى يف صفوف العماّ ل ،وايضا لرتك املجال أكرب

لحلّ املعضلة التي خلقها املستثمريْن ويقوما يارجاع املطرودين اىل سالف
نشاطهم واحرتام الحق النقايب.
رص املستمران عىل تصلبهام وتغيبا عن جلسات التفاوض
لكن لالسف ،ا ّ
بتفقدية الشغل واملصالحة يف تجاهل تام لقوانني البالد وترشيعاتها ،بل
عمدا اىل اكرث ذلك ،بعدم احرتامهام لالجراءات الحكومية املتعلقة بوباء
كورونا ،وقاما بتهديد العامل باالستغناء عنهم وإجبارهم عىل العودة اىل
العمل رغم الحجر الصحي الشامل وتصنيع كاممات مع ّدة للتصدير اىل
املانيا.
لإلشارة ،فإن أطوار املظلمة تعود اىل اصدار االتحاد الجهوي ببنعروس
برقية تنبيه باالرضاب تضمنت دخول عامل املؤسسة يف ارضاب عن العمل
يومي  20و  21فيفري الفارط للمطالبة باحرتام رشوط حفظ الصحة
والسالمة املهنية ولباس الشغل بعنوان  2019واحرتام الحق النقايب
ومراجعة مقاييس االنتاج ومراجعة التصنيف املهني ومستحقات الجباية .
وقد انعقدت جلسة صلحية يوم  19فيفري مبقر الوالية بحضور كل
االطراف االجتامعية دامت  6ساعات من الحوار والتفاوض تعهد اثرها
الطرف االداري عىل احرتام الحق النقايب وطلب تأجيل النظر يف باقي
النقاط اىل شهر ماي بدعوى الصعوبات االقتصادية .
الطرف النقايب تحىل بالرصانة واملسؤولية واملرونة وألغى االرضاب ،وتم
اعالم العامل مبضامني االتفاقات والتي رفضها العامل وتوقفوا عن العمل،

مام دفع االدارة للتصعيد وطرد  56عامال يف نفس اليوم من بينهم جميع
اعضاء النقابة االساسية واعضاء اللجنة االستشارية ،يف حركة غريبة وغري
مسؤولة.
وقد ساند نحو  850عامال زمالءهم املطرودين بالتوقف عن العمل ،قبل
ان يستأنفوا نشاطهم يوم  24فيفري بدعوة من النقابة االساسية تفاديا
ملزيد من التوتر واالحتقان وبحثا عن الحلول وتنقية املناخ االجتامعي.
واىل حد اليوم ،مازال العامل ونقابتهم خارج املصنع ،ما اجرب النقابة
االساسية واالتحاد الجهوي للشغل بنب عروس عىل اصدار برقية تنبيه
باالرضاب الذي نفذوه أمس االربعاء واليوم الخميس دفاعا عن الحق
النقايب وعن رغيف الخبز ،يف وقت عصيب يعيشه العامل املبارشين
وباالخص العامل والنقابيني املطرودين الفاقدين ألي مورد رزق بسبب
غطرسة وظلم املستثمريْن اللذين نزعا عن نفسيهام كل القيم االنسانية
ومبادئ حقوق االنسان التي من املفروض انهام تلقياها يف مدارس املانيا
وهولندا.
واالن ،فمن واجب وزارة الشؤون االجتامعية والسلط الجهوية تحمل
مسؤولياتها أن تتصدى للمستثمريْن املذكوريْن ومتارس واجباتها
االجتامعية يف حامية حقوق العامل املظلومني وإنصافهم وإرجاع الحقوق
اليهم.
صربي الزغيدي

االخ عبد القادر الحمدوني عضو الجامعة العامة للتعليم العالي ل»الشعب»:

على رئيسي الجمهورية والحكومة إيجاد ّ
حل عاجل
يضمن عودة االساتذة الجامعيني من السعودية

يعيش المئات من االساتذة الجامعيين في السعودية حالة من التوتر نتيجة انتظار طال اكثر من اللزوم.

عن هذا املوضوع قال االخ عبد القادر الحمدوين الكاتب العام املساعد
للجامعة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي يف ترصيح ل»الشعب»
إن عددا من االساتذة اتصلوا بالجامعة العامة طالبني املساندة بحثا عن
حل يضمن عودتهم إىل بالدهم.
وأبرز أنهم سافروا بطريقة منظمة برتخيص من وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي ووفق عقود واضحة بينهم وبني الجامعات السعودية
تحت إرشاف وكالة التعاون الفني التونسية ،الفتا اىل أن من بني بنود
العقد تكفل الجهات السعودية بتوفري تذاكر سفر لهم وألصولهم
وفروعهم (يف حدود االربعة) عند الذهاب وعند الرجوع إىل تونس.

وبينّ محدثنا أن االساتذة مل يكن بامكانهم العودة ضمن عمليات االجالء
التي قامت بها السلطات التونسية للتونسيني ألنهم ملتزمون بإنهاء
االمتحانات يف الجامعات السعودية ،مشريا اىل انهم اليوم يريدون العودة
إىل بالدهم بعد أن أوىف الجانب السعودي بالتزامه بتوفري تذاكر السفر
لهم عىل الخطوط الجوية السعودية ،كام قرر البعض العودة بصورة
نهائية والبعض اآلخر يريد االستفادة من عطلته يف بلده وبني أهله قبل
استئناف التدريس من جديد يف الجامعات السعودية.
ووجه االخ عبد القادر الحمدوين دعوة اىل رئاسة الجمهورية واىل
حكومة إليالء هذا امللف األهمية الالزمة ليتمكن االساتذة من العودة

وتوفري مكان محرتم
لقضاء مدة الحظر
الصحي اإلجباري قبل
االلتحاق بعائالتهم،
مؤكدا أنه من املمكن
إيجاد حل يضمن
عودتهم يف أقرب
وقت.
صربي الزغيدي
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اتفاق ايجابي في صندوق التأمين على المرض

تعميم منحة املراقبة واالستخالص على غرار
اعوان صندوقي التقاعد والضمان االجتماعي

تم يوم  12ماي الجاري التوقيع عىل محرض اتفاق بني ادارة الصندوق التي ترضب اإلتفاقات املربمة بني األطراف االجتامعية( تذاكر األكل,
الوطني للتأمني عىل املرض والجامعة العامة للضامن االجتامعي تضمن الرتقيات  ).....ونبه إىل عدم إستغالل التضامن الوطني ملجابهة الجائحة
تعميم منحة املراقبة واالستخالص عىل بقية االعوان غري املنتفعني مبنح لتمرير سياسات إقتصادية ممالة من الدوائر املالية العاملية .
خصوصية والبالغ عددهم  1595عونا وذلك باعتبار طبيعة نشاط كام ن ّدد املكتب التنفيذي للجامعة بتهميش الدور النقايب ملمثيل القطاع
من طرف سلط اإلرشاف التي دأبت عىل املامطلة والتنصل من اإلتفاقات
الصندوق التي تتضمن بالرضورة جوانب املراقبة واالستخالص.
املمضاة وطالب بإصدار النظام األسايس املستويف لجميع مراحله يف أقرب
كام تضمن محرض االتفاق الذي تحصلت «الشعب» عىل نسخة منه ،اآلجال وبإصدار األمر املتعلق باملراقبني .
رصف املنحة املذكورة خالل شهر جوان  2020مبفعول رجعي بداية من اىل ذلك ،ش ّدد املكتب عىل وجوب تطبيق ماجاء يف إتفاق  8أكتوبر 2014
سبتمرب  ،2019وعرض الكلفة املالية الخاصة بتعميم هذه املنحة عىل وعىل متكني األعوان من حقهم يف املفعول اإلداري واملايل للمناظرات
الداخلية وتفعيل منظومة التكوين املستمر وإعادة
انظار مجلس االدارة.
تصنيف املتحصلني عىل شهائد علمية ،عالوة عىل
هذا وتم االتفاق عىل إعادة مراسلة سلطة االرشاف
·االخ لطفي
الرتفيع يف مبالغ قروض السكن والتسبقات ومواصلة
بخصوص النظر يف الجمع بني منحتني خصوصيتني اللطيفي :أحيّ
تأجيل اإلقتطاع إىل نهاية الحجر الصحي التام.
بهدف متكني اعوان االستقبال واالرشاد من منحة
ُ
االعوان
حمة
ل
هذا ومث ّن مكتب الجامعة الوقفة البطولية لألعوان
خصوصية أخرى قصد تحفيزهم ملزيد البذل والعطاء
والتفافهم
واإلطارات يف ضامن سري خدمات الصناديق دون
نظرا ملجهوداتهم الكبرية واعتبارا للضغط املسلّط عليهم
إنقطاع واملساهمة يف تسيري شؤون عموم املواطنني
من طرف املضمونني االجتامعيني.
حول نقاباتهم
مبكاتبهم وعن بعد ،مج ّددا الدعوة اىل كافة االعوان
كام سيتم الرشوع يف رصف منحة الخزينة ومنحة
وادعوهم الى
ملزيد التامسك ورص الصفوف واإللتفاف حول هياكلهم
املراقبة واالستخالص الخاص بسنة  2018كاملة واىل
للنضال
االستعداد
النقابية هياكل اإلتحاد العام التونيس للشغل والوقوف
غاية شهر نوفمرب من  2019والراجعة لالعوان املكلفني
من اجل حسم
صفا واحدا من أجل الدفاع عن حقوقهم واإلستعداد
بالخزينة واملراقبة واالستخالص باملراكز الجهوية
للمحطات النضالية املقبلة .
واملحلية باالعتامد عىل نفس التميش الخاص بسنتي المطالب العالقة
 2016و 2017وذلك بعد التنسيق مع االدارة املركزية
للاملية واملحاسبة واالستخالص وادارة التنسيق مع
الضمان
مؤسسات
نقابات
الهياكل الجهوية.
االتفاق ،قال االخ لطفي اللطيفي الكاتب العام للجامعة العامة االجتماعي تتحرك
عن هذا
للضامن االجتامعي ل»الشعب» إنه اتفاق ايجايب وجاء بعد نضاالت هذا وشهدت الفرتة االخرية توترا واحتقانا واجواء مشحونة بجميع
األعوان والهياكل النقابية بالصندوق الوطني للتأمني عىل املرض وهو الذي مؤسسات الضامن االجتامعي يف البالد بسبب تعمد االدارات العامة
ملس مكتسبات االعوان ورضب
وسلطة االرشاف استغالل جائحة كورونا ّ
جاء لينصف االعوان عىل غرار أعوان بقية الصناديق االخرى.
ومثن ُاالخ الكاتب العام نضاالت االعوان والنقابات االساسية بجميع وحدتهم النضالية والنقابية رغم املجهودات الكبرية التي يقدمونها يف هذا
املؤسسات واكد وجوب وحدة القطاع ونبذ التفرقة والتفاف االعوان حول الظرف وشبح العدوى الذي يرتصدهم كل دقيقة.
نقاباتهم االساسية والجامعة العامة استعدادا لخوض النضاالت حول بقية فقد أصدرت جميع النقابات االساسية مبؤسسات القطاع بيانات رفضت
فيها انتهاج سياسة تقشف وشددت عىل انه ليس مثة وجه قانوين يخول
املطالب العالقة.
للحكومة حرمان املوظف العمومي من تذاكر الطعام باعتبارها منفعة
اجتامعية مسندة مبوجب اتفاقات نقابية ومن نوابع االجر.
إعداد العدّة للمطالب العالقة
واكدت النقابات متسكها باسعاف اعوان الصندوق بتمديد اضايف يف
املكتب التنفيذي للجامعة العامة كان عبرّ عن خشيته ،يف بيان له ،من اجراءات تأجيل اقتطاع القروض االجتامعية باعتبار تواصل فرتة الحجر
إستغالل هذا الوباء لتمرير قرارات ومراسيم خطرية لرضب املرفق العام الصحي اسوة مبا تم اعتامده باملؤسسات البنكية ،وذكّرت بالحق الثابت
والتضييق عىل مكاسب العاملني به ،معبرّ ا عن رفضه للمراسيم الحكومية واملستقر للسواق يف الحصول عىل املنحة الجزافية املسندة مبقتىض اتفاق

نقايب وامللحقة باجورهم دون رشط موضوعي .
كام نبهت اىل خطورة الرتاخي يف الحصول عىل املستحقات املالية من
صندوقي الضامن االجتامعي والتقاعد والحيطة االجتامعية وتحميل
االعوان عبء نقص السيولة املالية واعتبار حقوقهم وامتيازاتهم املالية
حسابا احتياطيا ملجابهة مثل هذه االزمات ،محذّرة من خطورة التغايض
عن بعض السلوكات التي تستهدف خاصة اعوان الحراسة وتزيد من توتر
املناخ االجتامعي املشحون اصال بفعل شبح العدوى .
النقابات دعت كذلك اىل احرتام الحوار االجتامعي وتكريسه يف هذا
الظرف الحساس حفاظا عىل املناخ االجتامعي الضامن لدميومة املؤسسة
واستمرارية اسداء الخدمات ،كام اكدت أن االعوان الذين يبذلون جهودا
رغم املصاعب والنقص الفادح يف وسائل العمل وتعرضهم لخطر العدوى،
فإنهم ال يتلقون غري التهديد والوعيد بالرتاجع عن املكاسب والحقوق
ضمن مراسيم ومكاتيب وقرارات احادية الجانب.
ميس بصفة مبارشة او غري مبارشة من
ورفضت كل قرار او مرسوم ّ
الحقوق واملكتسبات كتجميد الرتقيات وتعليق وصوالت االكل ،وطالبت
مبواصلة تأجيل اقتطاع القروض والتسبيقات اىل نهاية الحجر الصحي
التام والجلوس مع الهياكل النقابية لالتفاق عىل طريقة االسرتجاع ،مؤكدة
رضورة توفري وسائل الحامية .
كام دعت االعوان اىل التنبه من محاوالت بث الفرقة والوحدة النضالية
واكدت االستعداد لخوض كل النضاالت املتاحة يف حال واصل الطرف
االداري يف اسلوب املامنعة والتعنت.
اىل ذلك  ،أكدت نقابات القطاع رفضها ملنشور وزير املالية القايض برتشسد
النفقات العمومية الداخلية وطالبت بتمديد اضايف يف اجراءات تأجيل
اقتطاع القروض واملنافع االجتامعية .
كام رفضت طريقة استخالص اقساط القروض املؤجلة التي تم اعدادها
بطريقة انفرادية ودون ترشيك للطرف النقايب مع املطالبة بتوفري وسائل
الحامية والوقاية دون متييز .
صربي الزغيدي

الجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات

بيان إىل الرأي العام النقابي والوطني

يف الوقت الذي يعاين فيه الديوان الوطني
لالرسال التلفزي واالذاعي من ازمة مالية بسبب تدين
نسب استخالص املعاليم وامتناع املؤسسات االذاعية
والتلفزية الخاصة عن دفع ما تخلد يف ذمتها من ديون
بلغت حدود  20مليون دينار مع العلم بان عملية
البث للقنوات التلفزية واالذاعية تكبد الديوان امواال
طائلة من العملة الصعبة لخالص مستحقات الرشكات
املالكة لالقامر االصطناعية واقتناء اجهزة البث وقطع
الغيار وتطوير الشبكة تطالعنا الحكومة بقرار مرتجل
ومسقط يقيض باسقاط نصف هذه الديون بعنوان
دعم املؤسسات االعالمية الخاصة ويه ّم الجامعة

العامة لتكنولوجيا املعلومات والخدمات ان تعبرّ عن:
 1ـ شكرها ألعوان واطارات الديوان الوطني
لالرسال االذاعي والتلفزي الذين كانوا يف الصفوف
االمامية ليؤمنوا بث جميع القنوات االذاعية والتلفزية
طيلة مراحل الحجر الصحي.
 2ـ استنكارها لهذا القرار معتربة اياه خطوة
اخرى الضعاف الديوان وتعميق ازمته
 3ـ تنديدها بالتربيرات التي لجأت اليها الحكومة
للتخفيف من حملة املواطنني الرافضة لهذا القرار
والذي يؤكد ا ّن الحكومة مازالت تنظر اىل املؤسسات
العمومية ،رغم تأخر رصد االعتامدات عىل انها مجرد

خزان تستند اليه للدعاية السياسية مبا توفره لها من
سيولة تغدقها بسخاء لرتضية لوبيات اعالمية لطاملا
استهانت بالقانون وتعاملت مع املرفق العام كبقرة
حلوب تستغلها لالستثامر وتكديس الرثوة ،وما يزيدنا
تأكدا من ذلك هو التمييز الذي حظيت به املؤسسات
الخاصة واالستثناء الذي سلط عىل املؤسسات
االعالمية العمومية.
 4ـ عميق غضبها للطريقة التي تعاملت بها
الحكومات املتعاقبة مع مطالب العاملني يف الديوان
رغم عدم شططها يف الوقت الذي مل ترتدد يف
تبديد املال العام ملؤسسات مارقة ال تحرتم عقودها

وتع ّهداتها.
 5ـ تطالب الحكومة بإلغاء هذا القرار الخاطئ
او التعويض للديوان وخالص الديون املسقطة بدل
املؤسسات املدنية مؤكدين ان رفضنا لهذا القرار ليس
نابعا من رفضنا لدعم االعالم وهو من القطاعات
املترضرة من ازمة كورونا بل دفاعا عن الديوان
بوصفة مرفقا عاما يجب ان يستم ّر ويتط ّور.
متسكنا برضورة انقاذ الديوان الوطني لالرسال
6ـ ّ
االذاعي والتلفزي وهيكلته وتنظيمه ومتكينه من
االعتامدات الرضورية لتحقيق التط ّور والتق ّدم.
* الكاتب العام عيل ورق
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وقفة احتجاجية بمقرات العمل التابعة لبلدية صفاقس

الرتفيع يف منحة العيد ب 50دينارا...
التأمت يوم االثنني  11ماي الجاري ببلدية
صفاقس جلسة عمل بني وفد اداري ووفد
من النقابة االساسية لبلدية املكان والودادية
بحضور رئيس البلدية ومراقب املصاريف
العمومية ،وذلك للنظر يف مطالب الرتفيع يف
منحة عيد الفطر ،هذا املطلب رفضه مراقب
املصاريف العمومية.
وبعد طلب النقابة االساسية وبدعم من
رئيس البلدية والكاتب العام وكل االطارات
البلدية الحارضة ،تعهدت الودادية باضافة
 50دينا ًرا من مواردها الخاصة اىل ال 150
دينا ًرا السابقة لتصبح منحة العيد  200د
لكل عون.
جدير بالذكر ان النقابة االساسية نظمت
وقفات احتجاجية يوم  7ماي الجاري مبقرات
العمل التابعة لبلدية صفاقس احتجاجا عىل
عدم تثمني تضحياتهم خالل الوباء وعىل تراجع املجلس البلدي عن اتفاق سابق بخصوص الرتفيع يف منحة العيد بعد التضحيات الكبرية
التي قدمها االعوان وأداء واجبهم املهني بكل اقتدار وتفان يف الفرتة االخرية واحتجاجا ايضا عىل رفض مراقب املصاريف العمومية التأشري
عىل رصف مستحقات الودادية رغم توفر االعتامدات.
صربي الزغيدي

مستحقات متأخرة منذ
مارس املاضي لعمال نزل
قصر سوسة

نفذ عملة نزل القرص بسوسة وقفة احتجاجية يوم االثنني 11ماي الجاري أمام مقر
الوالية رفعوا خاللها شعارات تؤكد ظروفهم املادية واالجتامعية القاسية.
وطالب املحتجون مبستحقاتهم املالية التي مل يحصلوا عليها طيلة شهري مارس
وأفريل اىل جانب منحة انتاج لسنة .2019
صربي الزغيدي

قسم الحماية االجتماعية باالتحاد العام التونسي للشغل

قراءة يف إجراءات تأجيل دفع املساهمات املحمولة على األعراف يف النظام القانوني للضمان االجتماعي
بعنوان الثالثية الثانية لسنة  2020ملدّة ثالثة أشهر التي جاء بها املرسوم عدد  4لسنة  2020واألمر
الحكومي عدد  164الصادر بتاريخ  14أفريل 2020
ضبط املرسوم واألمر الحكومي املشار إليهام أعاله إجراءات التمتّع
بتأجيل دفع املساهامت بالنسبة للثالثية الثانية لسنة  2020من شهر
جويلية  2020إىل شهر أكتوبر  .2020ولنئ كان هذا التأجيل يندرج يف
إطار مراعاة ظروف املؤسسة التي توقفت عن النشاط بسبب الحجر
الصحي مماّ قد يؤثر عىل مداخيلها إالّ أ ّن االعالن عن القرار يف نهاية شهر
مارس ث ّم إصدار املرسوم واألمر الحكومي يف منتصف شهر أفريل كانا
مترسعني وسابقني ألوانهام وذلك لألسباب التالية:
أوال :أ ّن الفرتة التي سيستغرقها التوقف خالل الثالثية الثانية لسنة
 2020مل تتضح بعد ومل يكن باإلمكان تقدير تأثريها عىل املساهامت.
ثانيا :ا ّن القرار مل يكن له آنذاك أثر عميل مادام يخص دفع مساهامت
بعد  3أشهر.
ثالثا :أ ّن اإلعالن عن القرار أدخل بلبلة لدى املؤجرين بل أغرى بعضهم
للمطالبة بتأجيل دفع مساهامت الثالثية األوىل لسنة  2020يف حني أ ّن
املؤسسات اشتغلت خاللها بصفة عادية وت ّم أيضا اقتطاع مساهامت
األجراء بعنوانها .وقد تبينّ فيام بعد أ ّن الثالثية األوىل سجلت استخالص
متسك الصندوق الوطني للضامن االجتامعي بدفعها.
عادية بعد أن ّ
لذلك اشرتط األمر عىل املؤسسة التي ترغب يف تأجيل دفع مساهامت
الثالثية الثانية لسنة  2020أن تكون يف وضعية مسواة من حيث إيداع
التصاريح وخالص االشرتاكات املستوجبة بعنوان الثالثية األوىل لسنة
 .2020لك ّنه تغاىض عن الديون املتخلدة بذمة املؤجرين قبل الحظر
الصحي وكان عليه أن يشرتط أن يكون لدى املؤجر املدين جدول تقسيط
ديون أو عىل األقل مطالبته بالتعبري عن استعداده لتسوية وضعيته
بإمضاء جدولة يف تقسيط الديون حتى ال تتحول هذه االجراءت اىل
تشجيع غري مبارش للمؤجرين املدينني واملتلددين عىل مواصلة التخلف
عىل تسوية وضعياتهم.
غري أ ّن النص طالب املؤسسة عند ايداع الترصيح باألجور يف اآلجال
القانونية اي يف شهر جويلية  2020بخالص املساهامت املحمولة عىل

كاهل األجراء وهو أمر طبيعي
باعتبار ان املؤجر يقوم باقتطاعها من
األجر وعليه إيداعها لدى الصندوق.
كام اشرتط دفع املساهامت بعنوان
نظام حوادث الشغل واألمراض
املهنية وهو إجراء صائب ومتناسق
مع األولوية التي ما انفك يوليها
املرشع للتأمني عىل حوادث الشغل
واألمراض املهنية .لك ّنه مل يتعرض اىل
املساهمة لفائدة الدولة املنصوص
عليها بقانون املالية لسنة 1975
والتي تبلغ  0.5باملائة والتي ال تعترب
جزءا من املساهامت ضمن النظام
القانوين مماّ يجعلها مستوجبة وغري
قابلة للتأجيل .وفيام يتعلق باآلجال
فقد اشرتط النص عىل املؤسسة أن
تقوم بإيداع تصاريح األجور بعنوان
الثالثية الثانية لسنة  2020يف اآلجال
القانونية لك ّنه مل يح ّدد آخر أجل
لتقديم مطلب التأجيل.
كام جاء يف األمر الحكومي أ ّن عىل
املؤسسة اإلدالء باملؤيدات والوثائق الالزمة املثبتة للصعوبات املالية أو
تراجع النشاط أو الصعوبات املسجلة عىل مستوى السيولة النقدية أو
مبقتىض ترصيح عىل الرشف ممىض من قبل املؤجر يفيد مبقتضاه بوجود
هذه الصعوبات .ومل يح ّدد النص طرق التثبت من املؤيدات والوثائق
الالزمة املثبتة ملختلف الصعوبات بل انّه اكتفى يف بعض الحاالت
بالترصيح عىل الرشف .وال نعتقد أ ّن اللجنة التي سيت ّم إحداثها عىل

مستوى وزارة الشؤون االجتامعية
لدراسة مطالب املؤسسات املتقدم
بطلب تأجيل دفع املساهامت ميكن
لها أن تقوم بهذا العمل عىل مستوى
مركزي يف حني أ ّن املطالب تشمل كلّ
أنحاء البالد علام بأ ّن الصندوق قطع
أشواطا يف الترصف الالمركزي يف دراسة
مثل هذه امللفات والبت فيها.
إ ّن قرار تأجيل دفع مساهامت
الثالثية الثانية من شأنه أن يؤثر دون
شك عىل مداخيل الصندوق خالل
أشهر جويلية وأوت وسبتمرب 2020
وبالتايل عىل إلتزاماته نحو املنتفعني
بجرايات وعىل منافع الصندوق
الوطني للتأمني عىل املرض .كام أ ّن
تأجيل دفع املساهامت سيطرح
اشكالية مدى قدرة املؤسسة يف أكتوبر
القادم عىل دفع مساهامت ثالثيتني يف
ظل التداعيات االقتصادية للوباء عىل
مدى بعيد.
وعموما فإ ّن إجراءات تأجيل دفع
املساهامت مل تأخذ بعني االعتبار تأثريها عىل التوازنات املالية للصندوق
الوطني للضامن االجتامعي والصندوق الوطني للتأمني عىل املرض وهي
مخاطر البد للحكومة أن تتداركها ضامنا ملواصلة رصف الجرايات ومختلف
املنافع االجتامعية حتى ال تتح ّول الكورونا إىل ذريعة لتربير عجزها عىل
إنقاذ أنظمة الضامن االجتامعي بعد انفالت األمور من بني يديها يف ملف
املساعدات االجتامعية.
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اشكاليّة خالص األجور لعمال القطاع الخاص إبّان أزمة الكورونا:

كيف تواطئت منظمّة األعراف مع الحكومة وانقلبت على اتفاق  14أفريل؟
بقلم :االخ فوزي الشيباين،
كاتب عا ّم مساعد سابق
بالجامعة العامة لل ّنفط واملوا ّد
الكيمياوية-

يواجه العامل يف الوقت الراهن
تح ّدياً تاريخ ّياً ورهاناً كبرياً
يتمثل يف مدى القدرة عىل إدارة
أزمة فريوس الكورونا والح ّد
من تداعياته الخطرية عىل
حي واالقتصاد ّي
املستوى ّ
الص ّ
االجتامعي.
و
ّ
فمن املعلوم اليوم أ ّن كلّ الدول يف العامل تقريبا قد س ّجلت انهيارا
الصح ّية وعجزاً عىل استيعاب العدد الكبري للمصابني بهذا
ملنظوماتها ّ
الصح ّية الرضوريّة ،يكفي أن نذكر
الفريوس وفشالً يف تأمني الخدمــات ّ
ال ّنقص الفادح يف مستلزمات اإلنعاش
رسة الكافية إليواء املرىض فضال عن غياب جاهزيّة مخابر التحاليل
واأل ّ
الطبي ملواجهة
ّ
الطبي وشبه ّ
املختصة ،إضافة إىل ال ّنقص الواضح يف اإلطار ّ
هذا الفريوس والح ّد من انتشاره.
العاملي منذ الثالث ّية األوىل
أ ّما عىل املستوى االقتصادي ،فقد شهد االقتصاد ّ
السنة أسوأ تراجع يف نسب النمومل يشهدها العامل منذ أزمة
من هذه ّ
الثالثينيات يف القرن املنرصم ،نتيجة توقف أغلب األنشطة االقتصاديّة
الصناع ّية والتجاريّة والخدمات ّية ،إذ أجربت املصانع عىل إيقاف نشاطها
و ّ
السفر ونقل البضائع جواً وبحراً وب ّرا بني الدول.
وأغلِقت الحدو ُدو ُعل َِّق ّ
ويف تقيمها ملا آل إليه الوضع اإلقتصادي العاملي ،حذّرت «كريستالينا
غورغيفا» رئيسة صندوق ال ّنقد الدو ّيل خالل ندوة صحف ّية عقدتها يف
 27مارس  2020قائلة:
«إ ّن العامل يواجه أسوأ أزمة إقتصاديّة منذ الكساد الكبري الذي وقع يف
ثالثينيات القرن املايض ...وإن األسواق الناشئة والدول النام ّية ستكون
األكرث ترضراً ونتوقع اآلن أن تشهد أكرث من  170دولة تراجعاً يف الدخل
الفردي لهذا العام .»...
يس لجميع املجاالت الحيويّة
ومبا أ ّن املسألة اإلقتصاديّة هي املح ّرك األسا ّ
واإلنسان ّية  ،فإن هذه األزمة االقتصاديّة كانت لها انعكاسات مبارشة
اإلجتامعي ،ودفعت دول العامل يف د ّوامة معقّدة ومربكة
عىل املستوى
ّ
أبرزعناوينها «ارتفاع معدالت الفقر والتهميش والبطالة»  ،إذ افادت
ُمنظّمة العمل الدول ّية أنّه يف حالة تواصل هذه األزمة فإ ّن  25مليون
فرصة عمل ستفقد يف العامل منها  1,7مليون فرصة يف الوطن العر ّيب.
السياق:
ويؤكّد «غاي رايدر»(املدير العا ّم مل ُنظّمة العمل الدول ّية)يف هذا ّ
«هذه ليست مج ّرد أزمة صح ّية فحسب ،بل أيضاً أزمة سوق عمل وأزمة
إقتصاديّة كربى لها أثر هائل عىل البرش».
ويف سياق متّصل ،حذّرت ُمنظّمة العمل الدول ّية يف آخر دراسة أع ّدتها
حول هذا املوضوع  ،من أنّ»بعض الفئات ستتأثّر من أزمة الوظائف
أكرث بكثري من فئات أخرى مام يفاقم عدم املساواة ...ومن هذه الفئات
العاملون يف وظائف األقل حامية واألدىن أجرا «
ومن هذا املنطلق نسعى يف هذا املقال إىل املساهمة يف البحث عن
وضعنا القطري يف عالقة بهذه األزمة واستتباعاتها ،فـ:
السياس ّية يف تونس ملواجهة انعكاسات الوباء
ـ كيف كان أداء القيادة ّ
العاملي ؟
وماهي اإلجراءت املتّخذة؟
 وهل نجحت يف التخفيف من انعكاساته االجتامع ّية ؟االجتامعي؟
 وهل من سبيل إىل عدم توتري املناخّ

اإلجراءات الحكومية المتّخذة وامضاء اتفاق  14افريل
2020
يف  20مارس  ،2020أعلن قيس سعيد رئيس الجمهوريّةيف خطابه،إثر
القومي ،عن أوىل اإلجراءات التي متّاتّخاذها ملجابهة
اجتامع مجلس األمن
ّ
الصح ّيالعا ّم»بالبالد.
أزمة وباء فريوس الكورونا بد ًءا «بالحجر ّ
وت ّم التاكيد عىل هذا االجراء يف اجتامع املجلس الوزاري املضيق الذي
السبت  21مارس  2020اضافة اىل االعالن عن حزمة من
انعقد يوم ّ
االجراءات االستثنائ ّية وعددها  23إجراء بكلفة مال ّية تبلغ  2،5مليار دينار
بعنوان «مجابهة تدعيات وباء الكورونا ،والح ّد من تبعات قرار ْي حظر
حي الشامل عىل الرشائح االجتامع ّية واالقتصاديّة «.
الجوالن والحجر ّ
الص ّ
َو ُخ ِّصص مبلغ  300مليون دينار من ُمجمل املبلغ املرصود لغاية اإلحاطة
رضرين منهم من مساعدة اجتامع ّية بعد
االجتامع ّية بالعماّ ل ومتكني املت ّ
باملؤسسات التي يعملون
أن أجربوا عىل البقاء مبنازلهم وعدم االلتحاق ّ
بها تنفيذاً ملا ورد بالفصل الثاين من األمر الحكومي عدد  156لسنة
 « :2020مينع عىل األعوان العموميني وأعوان القطاع الخاص التنقّل
خارج مقرات اقاماتهم إال بناء عىل ترخيص تقتضيه رضورة العمل».
ومن جهة أخرى ،أصدر وزير الدولة لدى رئيس الحكومة املكلف
بالوظيفة العموم ّية والحوكمة ومكافحة الفساد بالغاً بتاريخ  22مارس
حي هم يف
 2020أعلن فيه»:إ ّن األعوان العموميني خالل فرتة الحجر ّ
الص ّ
حالة مبارشة «.
ومن هنا ،نستنتج أ ّن الحكومة خرقت مبدأ دستوريّا وهواملساواة أمام
القانون حيث ّنص الفصل  21من الدستور :
»املواطنون واملواطنات متساوون يف الحقوق والواجبات ،وهم سواءامام القانون من غري متييز.
 «تضمن الدولة للمواطنني واملواطنات الحقوق والحريات الفرديّةوالعا ّمة وته ّيئ لهم أسباب العيش الكريم».
فعىل أيّة قاعدة يت ّم التمييز بني أعوان الدولة وعامل القطاع الخاص
حي الشامل ،يف حني أنهم أجربوا من طرف الحكومة
املعنيني بالحجر ّ
الص ّ
عىل عدم االلتحاق بعملهم ؟
فأي عدل يضمن وبكل وضوح خالص أعوان الدولة خالل فرتة الحجر
حي الشامل وإعتبارهم يف حالة مبارشة يف حني يرتك خالص أجور
ّ
الص ّ
عامل القطاع الخاص للتفاوض مع ُمنظّمة األعراف ؟
يف عالقة بعامل القطاع الخاص وهم الفئات األكرث تأثّرا بتداعيات
األزمة ،كانت بدايات التفاوض حول خالص أجورهم مثمرة.إذ انعقدت
يوم الثالثاء  14افريل  2020جلسة عمل تحت إرشاف وزير الشؤون
االجتامع ّية وبحضور االمني العا ّم لالتحاد العا ّمالتّونس ّيللشّ غل ورئيس
للصناعة والتجارة وت ّم خالل هذه الجلسة االتّفاق عىل
يس ّ
االتّحاد التّون ّ
متكني عامل قطاع الخاص املعنيني باالجراءات االستثنائ ّية من أجورهم
كاملة بالنسبة لشهر افريل  2020عىل النحوالتايل :
ــ  200دينار بعنوان املساعدة االستثنائ ّية الظرف ّية (محمولة عىل كاهل
وزارة الشؤون االجتامع ّية).
ــ بق ّية األجرُ :
املؤسسة املشغلة.
ترصف منطرف ّ

وكان لهذا االتّفاق الوقع الط ّيب عىل عماّ ل القطاع الخاص وكلّ املتابعني
االجتامعي .وتجدر اإلشارة اىل أنه سبق مل ُنظّمة األعراف
للشّ أن النقايب و
ّ
أن ع ّربت يف بيانني متتاليني يف  22و 28مارس 2020دعمها إلجراءات
رضرة،
الحكومة بخصوص الفئات الهشة و ّ
املؤسسات االقتصاديّة املت ّ
وأكدت حرصها عىل ضامن أجور العا ّملني يف القطاع الخاص ،مستندة
عىل دراسة أع ّدتها بالتعاون مع الجامعة التّونس ّية للنزل واملعهد العريب
املؤسسات والجامعة التّونس ّية لرشكات التأمني ومجلس الغرف
لرؤساء ّ
املشرتكة بتونس ومركز املسيرّ ين الشبان نُشرِ ت نتائجها يوم  13افريل

 .2020وتؤكّد هذه الدراسة أ ّن :
« 93%من رشكات القطاع الخاص قد س ّددت أجور العامل لشهر مارس
،2020
وأ ّن  70،5%من هذه الرشكات قادرة عىل تسديد أجور شهر أفريل
.»2020

تنكر ّ
ّ
منظمة األعراف و التفافها على االتفاق
لكن،ويف خطوة مفاجئة أصدرت ُمنظّمة األعراف يوم  15أفريل ،2020
أي بعد يوم واحدمن إمضاء االتّفاق مع االتّحاد العا ّمالتّونس ّيللشّ غل بيانا
تض ّمن تراجعا وخرقا لإلتفاق املمىض إذ قدمت رشطا تعجيزيا يتمثل يف
مطالبتها الحكومة باإلرساع يف تطبيق االجراءات التي اعلنت عنها سابقا
يف  22مارس  2020وعددها  23إجراءا بالتامم والكامل.
لنصاالتّفاق معتربة
وفضال عماّ سبق ،قدمت ُمنظّمة األعراف تأويال غريبا ّ
حي لشهر مارس ،واملبالغ التّي
«املبالغ التّي ُدفعت يف فرتة الحجر ّ
الص ّ
ستدفع كأجور لشهر أفريل استهالكا لرصيد العطل الخالصة ،أوتسبقة
عىل العطل خالصة األجر لسنة  2020أوقروض يت ّم تسديدها عن طريق
ساعات العمل اإلضاف ّية بعد رجوع األمور لطبيعتها أوعرب منح آخر
السنة».
ّ
ومن هنا لنا أن نتساءلعن أسباب هذا الترّ اجع وااللتفاف عىل هذا
االتّفاق.
يف الحقيقة إ ّن األزمات الداخل ّية مل ُنظّمة األعراف ألقت بظاللها عىل
عالقتها مع رشكائها اإلجتامع ّيني ،وميكن لنا أن نذكر يف هذا املجال
البيان الحا ّد للجامعة الوطن ّية للنسيج واملالبس الجاهزة التابعة مل ُنظّمة
األعراف الصادر إثر إجتامعها الطارئ املنعقد مساء يوم  14أفريل 2020
أي يوم إمضاء االتّفاق ،والذي أعترب هذااالتّفاقمفاجئا وغري معلن وغري
قابل للتنفيذ !
إضافة لل ّرفض الداخ ّيل من طرف عدد من الجامعات املهن ّية داخل
ةاملؤسسات املواطنة التّونس ّية  « �CO
ُ منظّمة األعراف ،كان لكنفدرال ّي ّ
 »NECTيف إطار املنافسة واملزايدة الستقطاب رجال األعامل بهدف
االنضامم إليها ،موقف ض ّمنته يف بيان لها بتاريخ  15أفريل  2020أعلنت
فيه رفضها التام لهذا االتّفاق.
غموض المسار الحكوميّ وخرق القانون
يف الواقع مل تكن األزمة الداخل ّية مل ُنظّمة األعراف الدافع الوحيد للرتاجع
يس الّذي مه ّد وفتح املجال لهذا الرتاجع
عن االتّفاق إذ أ ّن ّ
السبب الرئي ّ
هي اإلجراءات واملراسيم والتي أصدرتها رئاسة الحكومة يوم  14أفريل
 2020ونرشتها عىل موقعها اإللكرتوين يف نفس يوم إمضاء االتّفاق التّي
مك ّنت ُمنظّمة األعراف من سن ّد قانوين وترشيعي للترّ اجع وااللتفاف
عليه.
ونذكر يف هذا املجال املرسوم عدد  2لسنة  2020املتعلق بس ّن أحكاما
أستثنائ ّية وظرف ّية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل
وأه ّمها:
ــ تعليق العمل بأحكام الفقرة األوىل من الفصل  « :92التمديد يف أجل
تعويض ساعات العمل الضّ ائعة بسبب انقطاع مشرتك ،وتداركها خالل 6
أشهر عوضا عن شهرين».
ــ تعليق العمل بأحكام الفقرة األوىل من الفصل 117ومبقتضاه أصبح
للمؤجر إمكان ّية« :إسناد إجازة سنويّة لكلّ العملة أوللبعض منهم بعنوان
السنة الجاريّة بعد أن كانت فرتة إسناد اإلجازة ما بني
السنة املنقض ّية أو ّ
ّ
غرة جوان و 31أكتوبر من كلّ سنة».
أ ّما األخطر من ذلك،فهوما ورد يف املرسوم عدد  4لسنة  2020املتعلق
بس ّن اإلجراءات االجتامع ّية والظرف ّية (مساهمة  200دينار يف األجر)
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حيث أضاف رشوطا مل يتضمنها إتفاق  14أفريل  ,2020من ذلك:
 « تقديم املؤجر لتفقديّة الشغل واملصالحة املختصة تراب ّيا ما يفيدالسنويّة الخالصة األجر
أنه مكّن كل األجراء أوجزءا منهم برصيد ال ّراحة ّ
السنويّة الخالصة بصفة مسبقة أويف مرحلة أخرية تكفل املؤجر
أوبالراحة ّ
املؤسسة».
بكامل األجر أوبجزء منه عن فرتة توقف نشاط ّ
الوطني للضّ امن
بالصندوق
رضرة املعن ّية منخرطة ّ
»أن تكون ّاملؤسسة املت ّ
ّ
الصندوق
رصح بأجورهم لدى ّ
االجتامعي وأن يكون أجراءها ُمس ّجلني وم ّ
ّ
بعنوان الثالث ّية الّرابعة لسنة  2019أوالثالث ّية األوىل لسنة .« 2020
مراسيم أصدرتها الحكومة من جانب واحد وأقل ما يقال عنها أنها تجاوزت
الجامعي.وأ ّول خرق يتمثّل يف
كل التّرشيعات واألعراف وأسس التّفاوض
ّ
االجتامعي
الوطني للحوار
تجاوز األطراف االجتامع ّية املك ّونة للمجلس
ّ
ّ
الّذي من مها ّمه »:يستشار املجلس وجوبا يف جميع الترشيعات الّتي
االجتامعي).
االجتامعي»(العقد
لها عالقة مبارشة أوغري مبارشة باملجال
ّ
ّ
باإلضافة إىل هذا متادىاملرسوم عدد 4يف تكريس سياسة تعميق الفوارق
الوطني
بالصندوق
رصح بهم ّ
االجتامع ّية من خالل إقصاء العماّ ل غري امل ّ
ّ
االجتامعي من الحصول عىل املنحة االجتامع ّية ،وبذلك يتع ّرضون
للضّ امن
ّ
م ّرتني إىل املظلمة واإلقصاء:
رصح بأجورهم لدى
ــ امل ّرة األوىل تس ّبب فيهام مؤ ّجرهم الّذي مل ي ّ
ةالصح ّية واالجتامع ّية.
الصندوق ،و َح َرمهم من التغط ّي ّ
ّ
ــ وامل ّرة الثان ّية تس ّببت فيهام الحكومة باعتبارها خرقت املبدأ الدستوري
يف املساواة يف الحقوق والواجبات أمام القانون ودون متييز.
السالم النصريي(الخبري
ويجدر الذكر أ ّن هذا املرسوم كام بينه االستاذ عبد ّ
يس للشّ غل)متادى
القانوين لقسم الترشيع والنزاعات باالتّحاد العا ّم التّون ّ
يس ومن ركائز النظام العا ّم
يف خروقاتهإىل ح ّد املساس بـ»مبدأ قانوين أسا ّ
االجتامعي،ومقتضاه أولويّة وعلويّة الحكم األفضل لألجري بغض ال ّنظر
ّ
عن مصدره أكان تعاقديّا أم ترتيب ّيا أم قانون ّيا.وبتطبيق هذا املبدأ عىل
وضع ّية الحال ،فإ ّن إتفاق  14أفريل والقايض بخالص أجرة شهر أفريل
دون أيّة رشوط مسبقة يكون أوىل بالتطبيق وواجب اإلحرتام من قبل
الجميع ألنه أفضل لألجراء من النصوص األخرى ذات العالقة مبا فيه
املرسوم املذكور».
وبالرجوعاىل القوانني املقارنة واستئناسا بها نشريإىل أ ّن مجلة الشغل
االجتامعي يف الفصل
الفرنس ّية أك ّدت هذا املبدأ العا ّم يف القانون
ّ
: L2251-1
«Article L 2251-1 : La règle inferieure peut être amenée à
déroger une
norme supérieure lorsqu’elle va dans un sens plus favorable
». au salarié
ويُذك ُرأ ّن محكمة النقضالفرنس ّيةيف 27مارس 2001واملجلس الدستور ّي
االجتامعي
الفرنيس يف 13جانفي  2003ك ّيفا مبدأ األكرث نفعا يف ال ّنظام العا ّم
ّ
عىل أنّه من املبادئ األساس ّية لقانون العمل وأ ّن مجلس الدولة الفرنيس
يف  22مارس  1973سبقهام وك ّيفه أنّه من املبادئ العا ّمة للقانون.
لقد كشف هذا املرسوم عن أزمة هيكل ّية داخل منظومة الحكم كشفت
زيف الشّ عارات املفرغة من مضامينها كاملصداق ّية والشّ فاف ّية والحوكمة
ال ّرشيدة واملساواة أمام القانون.
فكيف لحكومة متيض صباحا عن طريق عضومنها ،وهووزير الشؤون
االجتامع ّية ،اتفاقا يقيض اىل تكفّل ال ّدولة مبساعدة استثنائ ّية ظرف ّية بـ
املؤسسة املشغلة ببق ّية األجر ،يف حني
 200دينار مقابل تكفل صاحب ّ
يصدر رئيس حكومتها مساء مرسوما يناقض االتّفاق الذي عقد تحت
إرشاف حكومته معتربا أجرة شهر أفريل  2020تسبقة عىل حساب
السنويّة الخالصة بصفة مسبقة
السنويّة الخالصة أوال ّراحة ّ
ال ّراحة ّ
أوتعويضالساعات العمل الضائعة يف فرتة توقف العمل خالل  6أشهر

الحدث
القادمة ؟
االجتامعي
ث ّم ما هي مصلحة الحكومة و ُمنظّمة األعراف يف توتري املناخ
ّ
وتأجيج الغضب الشّ عبي كام جاء يف بيان االتّحاد العا ّمالتّونس ّيللشّ غل
بتاريخ  21افريل  2020الذي يعترب أنّاتفاق  14افريل  »2020واضح وال
يحتمل التّأويل ،ومل يعترب باملرة هذا االستحقاق سلفة أوقرضا أوتسبقة
الساعات االضاف ّية «.
السنويّة أو ّ
عىل العطلة ّ
مقترحات ممكنة للخروج من واقع االحتقان االجتماعي
اليوم وغدا
وأمام تخ ّبط الحكومة وتضارب مواقفها املتأرجحة بني الضباب ّية وال ّرضوخ
السلم
إىل ضغوطات ُمنظّمة األعراف نجد أنفسنا أمام خطر داهم يه ّدد ّ
االجتامعي.
ّ
وعليه كان من األجدر اتخاذ إجراءات وقائ ّية وقرارات استباق ّية تشمل
االجتامعي وهياكله.
الترشيعات وأطر التفاوض
ّ
أ .على المستوى التّشريعيّ:
§ كان عىل االتّحاد العا ّمالتّونس ّيللشّ غل التفطّن أكرث إلمكان ّية الترّ اجع عن
محارض االتّفاقات سواء من ُمنظّمة االعراف أومن الحكومة خصوصا أ ّن
الجامعي شهد العديد من وضعيات الهروب اىل األمام
تاريخ التفاوض
ّ
ونقض التع ّهدات .ونذكر عىل سبيل املثال ال الحرص رفض الجامعة
الوطن ّية للنسيج واملالبس الجاهزة التابعة مل ُنظّمة األعراف اتّفاق ال ّزيادة
يف األجور بعنوان سنتي  ،2016/2017وقد ّمت استقالتها من امل ُنظّمة
بعد يوم من إمضاء االتّفاق واشرتطت رجوعها آنذاك إالّ بعد إقالة وداد
بوشاموي من رئاسة ُمنظّمة االعراف والترّ اجع عن االتّفاق ّية املمضاة،
وأفرز هذا الضّ غط واالبتزاز إمضاء محرض تكمي ّيل بني االتّحاد
العا ّمالتّونس ّيللشّ غل و ُمنظّمة االعراف بتاريخ  23ماي  2017ت ّم
مبقتضاه تعديل تواريخ بداية رصف الزيادة يف األجور واملنح بعنوان
سنتي.2016/2017
ْ
يس للشّ غل مطالب ،يف هذا الوقت أكرث
التون
م
العا
ّحاد
ت
اال
ن
فإ
وعليه
ّ
ّ
ّ
مماّ مىض ،بالضّ غط عىل الحكومة إلعطاء كلّ االتفاقيات التي تمُضىَ مع
منظمة االعراف برعاية وإرشاف وزير الشؤون االجتامعية وإمضائه
الصبغة التنفيذية وذلك عن طريق إصدارها ،من هنا فصاعدا ،يف صيغة
ّ
قرارات تصدرعن وزارة الشّ ؤون االجتامعية وتُنشرَ بال ّرائد الرسمي
للجمهورية التونسية وذلك لصبغتها العموم ّية والشمولية حتى تصبح
لها صبغة اإللزام ّية يف التنفيذ وحينها ميكن للقضاء التونيس اعتامدها
كنصومرجع قانو ّين لفضّ في كل خالف وأ ّي نزاع حول التّطبيق.
ّ
جدير بالذكر أ ّن الظروف االستثنائية التي من ّر بها خلقت شكال جديدا
للعمل غري متداول مل تتضمنه مجلة الشغل وهو» العمل عن بعد Le -
.»Télétravail
وهو حسب تعريف منظمة العمل الدول ّية « نظام عمل قائم يف مكان
بعيد عن املكتب الرئييس أومواقع اإلنتاج حيث يكون العامل منفصال
عن االتّصال الشخيص مع العاملني االخرين ويتم االتصال مبوقع العمل
الرسمي من خالل وسائل التكنولوجيا الحديثة».
ترشيعي ينظّم هذا الشّ كل الجديد من
وعليه ،نقرتح إحداث إطار
ّ
العمل ويضبط العالقات الشغلية وأحكامها وتراتيبها وذلك باضافة صيغة
جديدة لعقد الشغل تحت عنوان «عقد عمل عن بعد» يدرج يف الفصل
 6من مجلة الشغألو من خالل إضافة ملحق تكمي ّيل للعقد األص ّيل يؤطّر
العمل عن بعد لفرتة مح ّددة تقتضيها الظّروف االستثنائية (التّهديد
بانتشار وباء و /أويف حالة القوة القاهرة) عىل أن يكون التّعاقد مبنيا
عىل اإلرادة املشرتكة بني العامل واملؤ ّجر ورشيطة أن يكفل هذا العقد
للعامل عن بعد كل الحقوق واملكاسب املاديّة واملعنويّة التي يتمتّع بها
باملؤسسة.
العامل يف مقر العمل ّ
ب .على مستوى االنعكاسات االجتماعيّة:
§ يف خضم هذه االزمة الذي ته ّدد باحالة آالف العماّ ل عىل البطالة
القرسيّة والخصاصة ،فإنّنا نذكر أ ّن االئتالف الحاكم منذ سنة  2013اليزال
االجتامعي امل ُمىض بني
يتلكّأ يف تطبيق ما ت ّم االتّفاق يف شأنه بالعقد
ّ
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ينص عىل «إحداث نظام
االطراف االجتامع ّية يف  14جانفي  2013والذي ّ
للتّأمني عىل فقدان مواطن الشغل يف إطار صندوق مستقلّ يشمل األجراء
املرسحني ألسباب إقتصاديّة أوفن ّية أوفاقدي الشغل ألسباب خارجة عن
إرادتهم» كام هوواقع الحال.
رسح مل ّدة
وس ُيمكّن هذا ّ
الصندوق عند إحداثه من مرافقة العامل امل ُ ّ
ةالصح ّية واالجتامع ّية ورصف أجره كل ّيا أوجزئ ّيا
مع ّينة والتكفّل بالتغط ّي ّ
استنادا اىل آخر أجر تقاضاه العامل قبل الترسيح يف انتظار إدماجه
مجددا يف سوق الشّ غل.
الصندوق ،ال ندري أسباب تعطيل إحداثه منذ ت ّم
وعىل أهم ّية هذا ّ
االتّفاق يف شأنه سنة  2013يف حني أ ّن الحال يفرض ،أكرث مماّ مىض،
العملَ عىل تفعيله وبصفة إستعجال ّية عن طريق تقديم مرشوع قانون
يُع َرض عن مجلس الن ّواب للمصادقة عوض تداول وعرض العديد من
السيادة االقتصاديّة
ميس من ّ
املشاريع املجانبة للواقع ال ّراهن ومنها ما ّ
والوطن ّية.
الصندوق،
ومماّ يزيد الغموض يف موقف اإلئتالف الحاكم من إحداث هذا ّ
الس ّيد كامل
أ ّن هذا املرشوع جرى استكاملُ التفاوض فيه حسب ترصيح ّ
امل ّدوري املدير العا ّم للضامن االجتامع ّيبوزارة الشّ ؤون االجتامع ّية لوكالة
تونس افريقا لألنباء بتاريخ ،23/11/2019
رصح »:إ ّن املشاورات بني االطراف االجتامع ّية وممثّيل الوزارات
إذ ّ
االجتامعي بلغت مراحل متق ّدمة إلحداث
الوطني للحوار
صلب املجلس
ّ
ّ
صندوق التأمني عىل مواطن الشّ غل .وإ ّن هذه املشاورات شارفت عىل
الصندوق».
املراحل النهائ ّية للدر ّاسة املال ّية والتقن ّية لهذا ّ
الخاص ،بل
متس فقط العامل ال ّناشطني بالقطاع ّ
أزمة الكورونا مل ّ
إ ّن متقاعدي القطاع ازدادت ازمتهم ش ّدة إذ أنّ 65باملائة منهم تقل
جراياتهم عن األجر األدىن املضمون ( )SMIGأي أقلّ من  370دينارا،
الخاص تقلّ جرايتهم عى قيمة
وأنّأكرث من  45ألف متقاعد بالقطاع ّ
املنحة املس َندة اىل العائالت املعوزة ،أي أقلّ من  180دينارا!!!وهذا ناتج
أساسا عن عدم قيام مؤ ّجريهم بالتّرصيح بأجورهم وتسديد مساهامتهم
لدى الصندوق الوطني للضامن االجتامعي .
ولرفع هذا الغنب فإ ّن الحكومة مطالبة باتّخاذ العديد من اإلجراءات
نذكر منها :
اعتبار األجر االدىن املضمون هوالح ّد الذي ال يجب لجرايات متقاعديالخاصأن تقل ّعنه.
القطاع ّ
املراجعة اآلل ّية لجرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضامن االجتامعييتحصل عليها زمالؤهم املبارشون عىل غرار
عند كل زيادة يف األجور ّ
النظاماملعتمد يف الوظيفة العموم ّية وأعوان الدولة.
 تكثيف ال ّرقابة والترّ فيع من العقوبات املال ّية ض ّد املته ّربني من التّرصيحبأجور العماّ ل
وتسديد مساهامتهم لدى الصندوق الوطني للضامن االجتامعي.
يحق لنا أن نتساءل هل إ ّن مثل هذه الترّ اجعات مل ُنظّمة
ويف الختام ّ
األعراف بدعم ومباركة من الحكومة متثّل مدخال للترّ اجع عن التزامها
بالدخول يف املفاوضات االجتامع ّية ملراجعة االتّفاقيات املشرتكة القطاع ّية
يف جانبيها الترّ تيبي واملا ّيل وكذلك ملراجعة قيمة ال ّدرجة لجداول األجوركام
ّنص عىل ذلك االتّفاق املمىض بتاريخ  19/09/2018بينهاوبني االتّحاد
العا ّمالتّونس ّيللشّ غل والذي ح ّددموىف شهر مارس  2020كموعد النطالق
هذه املفاوضات؟
فهل متثّل هذه الرتاجعات مؤشرّ ا كذلك النطالق الحكومة يف
مرحلة»التّضحيات»و»اتّخاذ القرارات املؤملة» بتعلّة «التحكّم وترشيد
التضامني»
استهالك النفقات العموم ّية» بعد أن استكملت مرحلة «امل ّد
ّ
رصح رئيس الحكومة يف آخر حوار تلفزي عىل القناة الوطن ّية األوىل
كام ّ
بتاريخ  19افريل2020؟
وهل إ ّن هذه الحكومة قادرة عىل تنفيذ مخطّطاتها مبا يتوافق وتعه ّداتها
ّلصندوق النقد ال ّدويل يف ظلّ اعرتاض باتٍّ لالتحاد العام التونيس للشغل
وعدم قبوله للتفاوض والترّ اجع عن املكاسب االقتصاديّة واالجتامع ّية
للطبقة الشّ غيلة؟
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األخ حسين الشارني الكاتب العام للجامعة العامة للمياه:

أعوان الصوناد تعرضوا ألكثر من  1500اعتداء
وعدم صدور األحكام القضائية يكرس اإلفالت من العقاب
طارق السعيدي
نظم عدد من الفروع الجهوية لقطاع املياه يومي  11و 12ماي ،2020
وقفات احتجاجية تنديدا باالعتداءات وللمطالبة بإنفاذ القانون وتطبيق
االتفاقيات املتعلقة بحامية أعوان الرشكة التونسية الستغالل وتوزيع
املياه .وتأيت هذه الوقفات االحتجاجية اثر مقتل عون «الصوناد»
بالنفيضة بعد االعتداء عليه أثناء قيامه بواجبه يف حامية امللك العمومي.
واستغربت الجامعة العامة للمياه يف بيان لها عدم صدور أي نتيجة او
حكم قضايئ يف كل القضايا املتعلقة باالعتداءات عىل األعوان .كام طالبت
الجامعة العامة بوضع إسرتاتجية أمنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية
وتفعيل ما تم االتفاق حوله يف جلسات سابقة.

امن وقضاء

واعترب األخ حسني الشارين الكاتب العام للجامعة العامة للمياه يف ترصيح
لجريدة الشعب ان االعتداء عىل أعوان الرشكة التونسية الستغالل وتوزيع
املياه ،أصبح متواترا خاصة يف ظل عدم ردع هذه االعتداءات .وفرس ان
هناك  1500اعتداء حصل ضد األعوان منذ  2011ومل يتم إىل اآلن إصدار
أي حكم قضايئ يف شانها وهو ما كرس اآلفالت من العقاب واستسهال

املعتدين للقيام بجرامئهم ضد أعوان
الرشكة .وقال ان األمن والقضاء
يتحرك برسعة يف العديد من القضايا
األخرى غري انه يؤجل النظر ويتحرك
ببطء يف ما يتعلق باالعتداءات عىل
األعوان العموميني للرشكات العمومية
التي تقدم خدمات عمومية مهمة
وحياتية .وفرس األخ الكاتب العام
ان االعتداءات تحصل يف مقرات
العمل وخارجها .وبني ان االعتداءات
تحصل يف العادة نتيجة قيام األعوان
بواجباتهم الوطنية الكربى واملتمثلة
يف استخالص الديون مبا يؤمن دميومة
الرشكة العمومية كمكسب شعبي،
ويف حامية املمتلكات العمومية.
ورشح أن األعوان مسؤولون علن
حامية قنوات املياه من االعتداءات أو رسقة املاء واستغالله دون وجه
حق.

أين وزارة الشؤون االجتماعية؟

إدارة شركة بوشماوي للصناعات تتمادى
يف الظلم وتجوّع عمالها !
كنا كشفنا يف عدد سابق عن فضيحة
ولصوصية ادارة رشكة بوشاموي للصناعات
التي هددت عاملها بالتزام تضمن وجوب
املوافقة عىل الحصول عىل منحة الشهر الثالث
عرش لسنة ( 2019التي مل يحصلوا عليها اىل
االن بطبيعة الحال) ،وذلك بدال عن أجرة
شهر افريل ،وتقسيط أجرة شهر افريل 2020
لفائدة الرشكة وفقا لجدولة متتد حسب مدة
عقد العمل عىل ان ال تتجاوز املدة القصوى
ستة اشهر يقع تحديد تفاصيلها من طرف
ادارة املوارد البرشية أو أنهم لن يتمتعوا بأي
ميليم...
وبالفعل رصفت االدارة «االجور» اال ملن
اضطر ،خوفا ،لقبول تهديد االدارة واكرث
من  85باملائة من العامل مل يحصلوا عىل

يشء ألنهم رفضوا التوقيع عىل التزام املهانة
ومتسكوا بكرامتهم وباتفاق  14افريل بني
االتحاد ومنظمة االعراف .
هذا كله يحدث واملصالح املعنية بوزارة
الشؤون االجتامعية نامئة يف العسل ،وقد
يكون بعضها متورط يف تلك الفضيحة.
وما زاد يف التعنت والتصلب وتوتري االوضاع
باملؤسسة ،ما أكدته لنا مصادرنا ،وهو خالفا
الجراءات الحجر الصحي املوجه الذي أعلنته
رئاسة الحكومة ،تستعد ادارة الرشكة للتعاقد
مع بعض رشكات املناولة قصد توفري عامل
للقيام باالشغال خالل شهر ماي يف حني تبقي
عىل عاملها القارين يف بيوتهم و ذلك امعانا يف
تجويعهم والتنكيل بهم لرفضهم التنازل عن
مستحقاتهم مقابل اجرة شهر أفريل.

مصادرنا أكدت ايضا أن املؤسسة ال تُعترب
مترضرة من أزمة كوفيد  ، 19و الدليل انها
مل تقم يف االنخراط يف منظومة االعانات
الظرفية لعاملها املمنوحة من الدولة باعتبارها
مل تتمكن من إثبات ترضرها من االزمة ،كام
انها استفادت من االجراءات الحكومية االخرية
كتأجيل خالص معاليم الضامن االجتامعي و
االداءات.
مل تكتف ادارة «بوشاموي» من االبتزاز
والتخويف واللصوصية بل ذهبت مبارشة
اىل التجويع ،ضاربة بعرض الحائط كل القيم
االنسانية واالخالقية والقانونية ،وكأين بها تقول
 :أن الحاكم الناهي ،ال بعدي وال قبيل أحد...
فهل سنسمع صوتا لوزارة الشؤون االجتامعية؟
صربي الزغيدي

انتهاكات في مؤسسة «سيون» بزغوان

اهانات للعامالت ،انعدام وسائل الوقاية
وصمت مُريب لتفقدية الشغل
كشفت النقابة االساسية ملؤسسة «سيون» بزغوان عن حالة احتقان
وتوتر تشهدها املؤسسة خالل هذه الفرتة وح ّملت مدير االنتاج
املسؤولية بسبب متاديه يف تجاوزاته املتمثلة يف عدم احرتام العامالت
والدوس عىل كرامتهن واهانتهن ونرش الفنت.
وأكدت النقابة يف اجتامعها مع العامالت يوم  7ماي الجاري استحالة

مواصلة العمل يف مثل هذه الظروف املرتدية الفتة اىل افتقاد رشوط
حفظ السالمة والوقاية رغم حصول الرشكة عىل ترخيص للعمل ،يف
ظل صمت مريب من تفقدية الشغل .وعربت النقابة عن متسكها بر ّد
االعتبار وحفظ كرامة العامالت مؤكدة تصديها لهذه التجاوزات.
صربي الزغيدي

تحمل المسؤولية

ودعا الشارين اإلدارة إىل رضورة تحمل املسؤولية
وتطبيق الفصل  10من النظام األسايس الخاص الذي
ينص عىل ان تقوم الرشكة التونسية الستغالل وتوزيع
املياه ،مقام العون يف كل نزاع .وبينّ ان الرشكة تقوم
بنرش القضية ثم تنسحب من باقي مسار التقايض .كام
طالب القضاء برضورة النظر يف القضايا املتعلقة بأعوان
ملؤسسات العمومية التي تقدم خدمات عمومية .وقال
ان الغريب يف األمر هو ان املجموعة الوطنية تتحمل
مصاريف وتكلفة العالج وأجرة العون خالل العالج
والتعويض عن األرضار يف حال السقوط وغريها من
املصاريف والكلفة املرتتبة عن االعتداء ،يف حني يبقى
املجرمون الذين اعتدوا عليهم بالعنف الشديد طلقاء
دون عقاب وهو أمر ال يستقيم .وفرس األخ الكاتب
العام ان الجامعة العامة ستنظم خالل األسبوع املقبل
احتجاجا وطنيا يف يوم الغضب الوطني احتجاجا عىل االعتداءات ودفاعا
عن الحقوق املادية واملعنية لألعوان.

املعهد الوطني ألمراض
األعصاب

مببادرة و سعي من السيدة إلهام بشري« فني سامي رئيس يف
التبنيج» بقسم العمليات و بطلب من النقابة األساسية للمعهد
الوطني ألمراض األعصاب تم تقديم يوم  8ماي  2020كمية من
وسائل الحامية الفردية من الفريو س �combinaisons réutili
، sablesبصفة تربع من اللجنة املحلية ملجابهة الكورونا ببني خيار
 ،وقد تم تسليمها يف نفس اليوم لقسم الصيدلية باملعهد لتوزيعها
و إستعاملها أثناء العمليات الجراحية بقسم العمليات
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في البناء واألخشاب:

تربعات لفائدة  900عائلة
أطلقت الجامعة العامة للبناء واألخشاب حملة لجمع
التربعات العينية (مواد صحية وغذائية) لفائدة أبناء
القطاع الذين ترضروا من جائحة كورونا بعد إغالق
مؤسساتهم .ودعت الجامعة العامة كافة نقابيي القطاع
يف تونس الكربى لجمع التربعات وتقديم العون الرضوري
إلنجاح الحملة وذلك يف بالغ صادر يوم  18افريل .2020
وقد مكنت الحملة من تجميع حوايل  900مساعدة عينية
قدمت للعامل يف معمل تاجرة بعقارب ومعمل تاجرة
بزرمدين .ويذكر ان املساعدات املقدمة لفائدة عامل
تاجرة زرمدين وعامل املركب الصناعي بالجهة جاءت
نتيجة جهد النقابة األساسية لرشكة سوموسار وبدعم
كبري من طرف إدارة املؤسسة املذكورة .وقال األخ الطيب
البحري الكاتب العام للجامعة العامة للبناء واألخشاب
ان التضامن العاميل والنقايب أمر رضوري غري ان الجامعة العامة تتمسك برضورة عودة كافة العامل يف املؤسسات املذكورة إىل
سالف نشاطهم.
السعيدي

عمال نزل الحمام االبيض بالحمامات
محرومون من مستحقاتهم
دخل عامل نزل الحامم االبيض بالحاممات
يف اعتصام مفتوح منذ يوم  7ماي الجاري
للمطالبة بخالص اجورهم وبرصف منحة االنتاج
وبالترصيح بأجورهم لدى الصندوق الوطني
للضامن االجتامعي .
وقد تجمع العامل أمام مقر العمل ورفعوا
شعارات تندد بتجاهل االدارة ملطالبهم
ومستحقات مطالبني السلط الجهوية الرسمية
بالتدخل وإنصافهم.
صربي الزغيدي

في ميناء رادس

في جلسة عمل بين نقابة بلدية تونس وشيخة المدينة:

كل التفاصيل عن تذاكر االكل
وإكساء االعوان والرتقيات املهنية
واملنح االجتماعية وإعادة التصنيف

التأمت يوم  11ماي الجاري بقرص البلدية بالقصبة جلسة عمل بني وفد اداري ترأسته شيخ
املدينة ووفد نقايب من النقابة االساسية لبلدية
تونس تناولت ملفات تذاكر االكل وغكساء
االعوان والرتقيات املهنية واملنح االجتامعية
وإعادة تصنيف العملة.
ويف خصوص وصوالت االكل فقد تم اسنادها
بالنسبة لشهر مارس ،والنظر يف امكانية اسنادها
بعنوان شهر افريل بالنسبة لالعوان املبارشين
خالل فرتة الحجر الصحي الشامل حسب اوراق
الحضور وتراخيص التنقل بصفة استثنائية وذلك
عىل ضوء ر ّد رئاسة الحكومة عىل االستشارة
املوجهة للغرض مع السعي اىل بذل املجهودات
الالزمة لالستجابة لهذا املطلب.
أما يف خصوص إكساء االعوان ،فتم تخصيص
زي خاص لرؤساء االقسام بعنوان سنة 2020
بالتشاور مع الطرف النقايب واالرساع يف حلّ االشكاليات املتعلقة بالزي املهني للمصالح املتبقية
بعنوان سنتي  2018و 2019وذلك عن طريق التفاوض املبارش بالنسبة لطلبات العروض
السابقة غري املثمرة مع التعهد باالنجاز يف اقرب االجال.
كام سيتم الرشوع يف االجراءات القانونية الخاصة بزي الشغل لسنة  2020وإمتام ذلك يف اجل
اقصاه موىف سبتمرب املقبل.
هذا وتم االتفاق عىل إمتام اجراءات املنحة االجتامعية والعمل عىل رصفها بداية من  18ماي
الجاري وإسناد  3كاممات لكل عون بلدي مبارش ومتكني رؤساء الفرق من  20قفازا احتياطيا
زيادة عن العدد الجميل ويتم تحديد القفازات حسب عدد القفازات املستهلكة.
من ناحية إعادة تصنيف العملة ،فستتواصل الجلسات املتعلقة بهذا امللف عىل مستوى الوالية
ثم توجيه امللف بعد استكامل هذه الجلسات اىل املركز الوطني لالعالمية لتقعيل قرارات
اعادة التصنيف.
كام سيتم اعادة النظر يف ملفات رؤساء الفرق ضمن جلسة عمل تض ّم جميع االطراف لتحديد
املقاييس واعادة التثبت يف القامئات االسمية املطروحة وذلك اليوم الخميس  14ماي . 2020
أما بالنسبة للرتقيات املهنية فسيتم الرشوع يف االجراءات املتعلقة برتقية العملة يف الصنف
بعنوان سنة  2020مبارشة اثر االنتهاء من ملف اعادة التصنيف املهني.
صربي الزغيدي

الرئيس املدير العام الجديد غابت عنه اشياء واستغالل
الرصيفني 8و 9قد يسببان البالء!
يف ميناء رادس كلام تنتهي «مشكلة» حتى تظهر اخرى لتظل حديث العاملني هناك ملدة طويلة حتى يأيت ما يخالف ذلك
ولعل ما يشغل املهتمني بشأن ميناء رادس «هو ملحق عقد اللزمة» وهو ملف مهم ان مل نقل انه واحد من رشايني الحياة
داخل امليناء ،لك ّن يبدو ا ّن اطرافا تعمل عىل ان تستغل التكليف الجديد للرئيس املدير العام الجديد غري املطلع عىل العديد
من امللفات لتمرر ما يتامىش ومصالحها وليس مصالح امليناء وعامله والعاملني يف صلبه عىل غرار اهل رشكة الشحن وديواين
البحرية واملواين والتجارة ،يف عالقة باملنجز الجديد وهو الرصيفني  8و 9اللذين سيتحوالن إىل مربض للسفن ـ مصادرنا الخاصة
قالت ان ملحق عقد اللزمة تضمن فصوال ليست يف صالح االعوان وهو ما يخالف ما حصل فيه اتفاق سابق واالتفاق تم تضمينه
يف محرض مجلس الوزراء املؤرخ يف  14نوفمرب 2017الذي ينص رصاحة عىل ا ّن الرشكة التونسية للشحن والرتصيف هي الطرف
الرئييس مللف ميناء رادس لذلك فا ّن ما يقوم به البعض ليس يف صالح امليناء وقد حاولنا االتصال باألخ لطفي الكردي ملزيد
استفساره حول هذا امللف هو الكاتب العام املساعد لالتحاد الجهوي بنب عروس املكلف مبيناء رادس إال انه تعذر علينا ذلك.
* رمزي الجبّاري
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فاجعة حريق سوق المالبس المستعملة بالحفصية:

األسباب مجهولة والخسائر فادحة
عىل عني املكان
رمزي الج ّباري عدسة جالل الفرجاين

كان صباح يوم أمس االربعاء يوما حزينا
عىل نفوس تجار املالبس املستعملة بالحفصية
بعد أن رسى خرب حرق أغلب محالته حيث
سارع البعض إىل مكان الحريق عله ينقذ ما
ميكن انقاذه وذهب آخرون الستجالء حقيقة
ما حصل يف رمضان وقد بدا واضحا منذ صباحه
ا ّن شيئا ما سيحصل يف العاصمة وأحوازها هذا
ما اكدته الخالة فاطمة وهي التي كانت عىل
مقربة من السوق بحكم ا ّن لها ابنا يعمل
هناك وهي التي اكدت ا ّن ابنها فقد مورد رزقه
الوحيد وانه سيحال عىل البطالة القرسية كام
ا ّن وضعه صعب وانه سيكون ضحية جديدة
لغياب حامية هذه السوق التي كانت منذ
نشأتها معرضة للرسقة والخلع والحرق.
يف واجهة اخرى لهذه السوق تحدث إلينا
العم الحفيص الذي بىك حظه بعد تعرض شقى
عمره ورزق ابنائه إىل الحرق وإىل اتالف ما
بداخل محله ث ّم اضاف انه يعمل يف هذا املتجر
مبعية  4من أبنائه الذي يبقى مورد رزقهم
الوحيد الذي تحول يف لحظة ما إىل رماد وهو
الذي دفع كل ماله الجل ان يواصل هذا املحل
فتح ابوابه.
الحقيقة املشهد كان حزينا ومؤملا بشكل
موجع ملا شاهدناه من مناظر خراب اذ يف
لحظة واحدة ح ّولت النريان الحلم إىل بؤس
وإىل مأساة حقيقية ـ حاولنا الحقيقة التحدث
رضر من هذا الحريق ،االّ أ ّن
إىل أكرث من مت ّ
فيهم من اعتذر وفيهم من قال أ ّن صور املحالت
لوحدها تكشف حجم املأساة التي رضبت
آالف العائالت ومصادر عيشهم الوحيدة ـ مؤمل

ما حصل يف الحفصية وهو املكان الذي تح ّبذه
عديد العائالت التونسية للتبضع من مكان يقال
أنّه «فضاء الزوايل» فجأة انقطع صوت من كانوا
ميالؤون املكان حياة ،يف لحظة ما ضاع كلّ يشء
!! يف لحظة واحدة كانت الخسائر باملليارات.
من سيعوّض لهؤالء التجّار؟
السؤال األهم إىل أين سيتجهون لضامن
قوت العيال والعائالت لكن بأي طعم سيكون
رضرة فاق 30؟!
هذا العيد وعدد املحالت املت ّ
سؤال يطرح لكن من سيجيبنا عنه.
هذا ما تركه الحريق!
متكنت فرق اإلطفاء التابعة لإلدارة الجهويّة
للحامية املدنيّة بتونس يوم أمس االربعاء 13
ماي  ،2020من إخامد حريق بسوق الحفص ّية
وتحديدا بنهج سيدي «الرسيديك» بالعاصمة
قبالة ملعب الحفص ّية وفق ما أفاد به الناطق
الرسمي للحامية املدنيّة معز تريعة.
وبينّ تريعة أ ّن الحريق اندلع يف حدود
الخامسة صباحا وأىت عىل قرابة  30محلاّ
لبيع املالبس املستعملة مشريا إىل أ ّن وحدات
الحامية املدنيّة التي كانت مع ّززة بوحدات
وسائل مجاورة من تونس وبن عروس ومنوبة
رسبه إىل
واريانة قد متّكنت من إخامده ومنع ت ّ
املنازل املجاورة.
وأكّد أنّه مل يقع تسجيل خسائر برشيّة أو
إصابات مضيفا أنّه سيت ّم تقييم الخسائر املاديّة
الحقا و سيت ّم فتح بحث تحقيقي للوقوف عىل
اسباب اندالع الحريق
ولفت يف اآلن نفسه إىل أنّه تت ّم حاليا عملية
التربيد والرفش مبكان الحريق ملنع اندالعه
مج ّددا.
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االتفاقيتان مع تركيا وقطر:
انتهاك للسيادة الوطنية والزج بتونس يف محاور عدوانية
بقلم د .بدر الساموي
اضطرت الحكومة ومجلس نواب الشعب يف نهاية شهر أفريل املايض
إىل تأجيل النظر يف اتفاقيتني اقتصاديتني مع تركيا وقطر إىل أجل غري
مسمى وذلك تحت ضغط الرأي العام الذي وصل إىل حد التهديد
بالنزول إىل الشارع والدخول يف اعتصام مفتوح أمام الربملان رغم
ظروف الحجر الصحي وحظر التجول.
وتكمن خطورة االتفاقية مع تركيا يف منح األتراك امتيازات جبائية
ومالية والحق يف االقامة وحرية تحويل األموال املرتبطة باالستثامرات
واألرباح .وبالنظر إىل اختالل امليزان التجاري بني تونس وتركيا الذي
مثل  38.54%من خدمة الدين الخارجي سنة  2019ستكون االتفاقية
ذات اتجاه واحد وال تختلف عن اتفاق التبادل الحر والشامل واملعمق
مع االتحاد األورويب والذي تصدت وما زالت تتصدى له املنظامت
الوطنية والقوى السياسية واملدنية .كام ستؤدي هذه االتفاقية إىل
القضاء عىل ما بقي من مؤسسات تونسية صغرى ومتوسطة وتفتح
الباب أمام التملك املقنع لألرايض الفالحية مبا يؤدي إىل إعادة
االستعامر املبارش وتهديد األمن الغذايئ.
وال تقل االتفاقية مع قطر خطورة حيث تنص عىل إنشاء فرع
للصندوق القطري للتنمية يف تونس تكون له سلطة كبرية تتجاوز
السلطة التونسية وترشيعاتها إذ ميكن له بعث املشاريع التي يرغب
فيها دون أن يكون لتونس الحق يف منعها ،وإن حاولت ذلك يحق
للصندوق أن يقاضيها وأن يطلب منها تعويضات حتى إذا كانت هذه
املشاريع مخالفة للخطة التنموية أو تضمنت أخطاء أو تجاوزات أو
جرائم .كام يحق للصندوق القطري الدخول يف رشاكات مع أطراف

أجنبية عند إنجاز مشاريع يف تونس دون العودة للدولة التونسية،
كام يحق له فتح حسابات بنكية بأي عملة يشاء وتحويل األموال
التي يجنيها يف تونس إىل أي جهة أجنبية دون أي قيد أو رشط مام
يفتح الباب أمام تبييض األموال .أما بخصوص التشغيل فإن االتفاقية
تتيح للصندوق استخدام موظفني ومستشارين من ذوي الجنسيات
األجنبية ومتنح لهم تراخيص عمل دون أن يكون للدولة التونسية
الحق يف مراقبتهم.
وهكذا تشرتك االتفاقيتان يف إعطاء األولوية ملصالح تركيا وقطر عىل
حساب تونس .لذلك كانت موجة رفضهام قوية دون أن يعني ذلك
موافقة عىل ما سبقهام من اتفاقيات مشابهة فكل اتفاقية تفرط يف
خريات البالد ومتس سيادتها الوطنية مدانة ومرفوضة مهام كان البلد
الذي أمضيت معه .لكن ما يفرس حدة رد الفعل هذه املرة أن الخطر
ال يقترص عىل انتهاك السيادة الوطنية للدولة التونسية بل يتجاوز
ذلك إىل الزج بالبالد يف محاور عدوانية تستهدف ليبيا الشقيقة .وقد
سبق أن تم الضغط عىل تونس يف نوفمرب املايض خالل زيارة أردوغان
لتكون قاعدة للتدخل العسكري الرتيك يف ليبيا.
وبالنظر إىل ما قامت به كل من تركيا وقطر يف السنوات األخرية
من تدخل مبارش ودعم للتنظيامت التكفريية اإلرهابية يف املنطقة ال
سيام يف سوريا ،وبعد العدوان األطليس عىل ليبيا سنة  2011والذي
كانت تركيا وقطر من بني أداوت تنفيذه ،فإن كل املعطيات تشري
إىل رشوع هذين البلدين يف تنفيذ عدوان جديد عىل ليبيا مبساعدة
ذراع تنظيم االخوان املسلمني يف تونس بغية إنقاذ فرعه يف ليبيا .وها
نحن نشاهد هذه األيام مناذج من التدخالت املشبوهة واملساعدات
املسمومة كإرسال تركيا مواد طبية إىل ليبيا عن طريق تونس وتركيز

مستشفى قطري متعدد االختصاصات يف الجنوب .وسبق ذلك مترير
قانون دخول تونس يف التحالف العاملي لألرايض الجافة الذي تقف
وراءه قطر وكذلك قانون التفويت يف املعابر الحدودية التابعة للدولة
إىل ديوان سيسند الترصف فيها إىل الخواص.
ونظرا إىل العالقات الجيدة بني تركيا وقطر من جهة والكيان الصهيوين
من جهة ثانية فإن هذين االتفاقيتني تهددان بإعطاء دفع للتطبيع مع
الكيان الصهيوين يف بلدان املغرب العريب خاصة أن الجانب االقتصادي
أصبح منذ ورشة البحرين يف السنة املاضية قاطرة التطبيع يف إطار
توفري الظروف لتطبيق «صفقة القرن» مام يتطلب انضامم أكرث ما
أمكن من األقطار العربية واستعامل مجاالت متنوعة.
وأمام هذه األخطار املحدقة بالبالد بادرت عدة قوى سياسية
ومنظامت وطنية وشخصيات حقوقية وإعالمية بالتشهري بهاتني
االتفاقيتني ويف مقدمتها الحزب الدستوري الحر الذي اعترب أنهام
تكرسان هيمنة الحلف الرتيك القطري عىل تونس بل إن املوافقة
عليهام خيانة للوطن .كام حذر االتحاد العام التونيس للشغل من «
استغالل الظرف لتمرير مشاريع واتفاقيات خارجية مشبوهة معادية
ملصالح تونس وترهن مستقبل األجيال لصالح اصطفافات وأحالف
أجنبية» .وقد بينت التطورات األخرية عىل الساحتني التونسية والليبية
وتحركات األطراف الخارجية خطر ما يخطط له من تدخل مبارش يف
ليبيا لنهب خرياتها واإلعداد ملرحلة إعادة اإلعامر مام يطرح عىل
القوى الوطنية بكل الحاح مواصلة النضال من أجل إسقاط هذين
االتفاقيتني والتصدي لكل املؤامرات التي تستهدف األمة العربية ويف
مقدمتها مؤامرة صفقة القرن التي تهدف إىل تكريس التطبيع الرسمي
والعلني مع الكيان الصهيوين سعيا إىل تصفية القضية الفلسطينية.

في اليوم الوطني للفالحة و الصيد البحري

جائحة كورونا تعيد االعتبار لعامالت القطاع الفالحي يف تونس.
معـز البـرقــــاوي :خبري وباحث إجتامعي.
تزامن إحتفال بالدنا يوم الثالثاء  12ماي  2020باليوم الوطني
للفالحة والصيد البحري مع جائحة كورونا .حيث م ّرت 56سنة عىل
الجالء الزراعي يف  12ماي  1964وحال القطاع الفالحي يف تونس
يف تدهور مستمر ال سيام العامالت الفالحات .هذه الذكرى تحتّم
علينا من باب االعرتاف بالجميل تسليط الضوء عىل صورة النساء
العامالت يف املزارع والضيعات الفالحية سواء ك ّن عامالت مستقالت
أو أجريات .بالرغم من تر ّدي أوضاعهن املهنيّة فه ّن الزلن دامئا
باختالف مستوياته ّن وإمكانيّاتهن يف الصفوف األوىل يف زمن الجائحة
لتأمني إستمرارية تزويد األسواق باملنتجات الفالحية من جهة وقوت
عائالته ّن من جهة أخرى .كل هذا مل يجد اىل اليوم أي صدى أو
تفاعل من الحكومة وباقي األطراف الفاعلة ومل نسمع عن قرارات
خاصة بهذه الفئة التي مل تتوان عن العمل ومضاعفة
وإجراءات ّ
الجهد يف زمن جائحة كورونا ومل تخش الوباء بل واجهته بكل عزمية
وطني عميق .وبالتايل أصبح من األجدر متتيعه ّن بحقوقهن يف
ّ
وحس ّ
العمل الالئق والحامية االجتامعية وتحسني ظروف الصحة والسالمة
املهنية يف مواقع العمل.
* جنديات خضر في مواجهة وباء كورونا.
ونحن يف حرب حقيقية ويف عزلة عن دول العامل ومكوث قرسي يف

الصحي العام ملدة شهرين ،أثبتت أزمة
املنزل بسبب قرار الحجر
ّ
كورونا أ ّن الغذاء هو كالدواء عىل ح ّد السواء كالهام رضوري فهل
من منقذ لنا غري أرضنا وفالحتنا والعاملني فيها بالفكر والساعد؟
فبفضل العامالت الفالحات كأول حلقة يف سالسل اإلنتاج الفالحي
والصيادين البحريني واملهنيني والناقلني والبائعني متكّنت الدولة من
تأمني التوزيع والتزويد لألسواق الداخلية باملواد الغذائية األساسية
بالكميّة والجودة املطلوبة.
يف الحديث عن النساء العامالت يف الفالحة فه ّن الجنديات الخرض
الصحي ،يخرجن يف
مثل جنديات امليدعة البيضاء يف القطاع
ّ
الشاحنات أو سريا عىل األقدام يف الصباح الباكر ليعدن عند الغروب
وشبح كورونا وحوادث الطريق يطارده ّن .ومع كلّ هذا تجدهن
مبتسامت كامتات لغيضه ّن بعزمية وإرصار وتحدي للوباء والعناء يف
رحلة يوميّة من أجل البقاء.
املتأمل يف الوضعية املهنية للعامالت يف القطاع الفالحي يف تونس
يالحظ أنه ّن يعملن إما كمعينات دون أجر يف الفالحة األرسية أو
كعامالت موسميّات بأجور متدنيّة يف إطار غري مهيكل ودون تغطية
إجتامعيّة ،حيث أ ّن  33.3%فقط من النساء الريفيات منخرطات
يف منظومة الضامن االجتامعي ،بينام يستوعب القطاع الفالحي
(الذي يوفّر حوايل 10%من الناتج املحيل اإلجاميل و 16%من مواطن
الشغل) حوايل 500ألف امرأة عاملة.

* إرادة اإلصالح وإيجاد منوال تنمي بديل
ال يجب أن ترتبط إرادة اإلصالح بكل أزمة تحلّ بالعامالت يف الفالحة
من حوادث الطرقات وحملة الفوالرة الخرضاء أو أزمة كورونا أو
بعناوين لوعود إنتخاب ّية وتنافس سيايس ،ولكن يجب أن تنبع من
قناعة راسخة وتصور عام ملنوال تنمو ّي بديل أكرث عدالة و إنصافا
للجهات والفئات الهشّ ة .يف هذا السياق ال يفوتنا أن ننوه بالدور
الرقايب والتحسييس للمنظامت الوطن ّية وملنظامت املجتمع املد ّين
الس ّيام االتحاد العام التونيس للشغل وإتحاد الفالحة والصيد البحري
واملنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامع ّية والجمع ّية
التونسية للنساء الدميقراط ّيات من خالل حمالت املنارصة والدراسات
والتقارير للضغط ميدان ّيا.
فاإلرادة السياسية ليست فقط مج ّرد إجراءات وقوانني وشعارات
ال تلقى يف أغلبها طريقا للتطبيق بل هي سياسات وبرامج وحلول
عمل ّية وقوانني ردع ّية عىل املدى القريب واملتوسط والبعيد ووعي
من قبل كافة األطراف املتدخلة من مؤسسات الدولة واملؤجرين
الفالحني .هذه اإلرادة يجب أن ترمي اىل تحسني وضع ّية املرأة
يف القطاع الفالحي مع مراجعة عميقة للسياسات االقتصادية
تصور أفضل للدور الريادي للفالحة يف االقتصاد
واالجتامع ّية وفق ّ
الوطني .وصدق املثل القائل  :يقوم الوطن عىل ثالث  :فالح يغذّيه
ومعلّم يربيه وجندي يحم ّيه.
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االعتداءات على الصحافيين خالل شهر مارس

اإلعتداء على  63صحافيا و 20مصورا صحفيا
سجلت وحدة الرصد مبركز السالمة املهنية بالنقابة الوطنية للصحفيني
التونسيني  16اعتداء من أصل  20إشعارا بحالة اعتداء خالل شهر مارس
2020
واكد تقرير املركز أن نسق االعتداءات عرف ارتفاعا ملحوظا مقارنة
بشهر فيفري من نفس السنة ،حيث سجلت الوحدة خالل شهر فيفري 9
اعتداءات من أصل  14إعشارا بحالة وردت عليها.
االعتداءات طالت  63صحفيا وصحفية و 20مص ّورا ومص ّورة صحفية،
وتوزع الصحفيون الضحايا حسب الجنس إىل  37نساء و 46رجال.
ويعمل الصحفيون الضحايا يف  44مؤسسات إعالمية من بينها  18قناة
تلفزية و 14إذاعة و 8مواقع الكرتونية و 2صحف مكتوبة ووكالتي أنباء،
وتوزعت املؤسسات اإلعالمية إىل  35مؤسسة تونسية و 9مؤسسات
أجنبية.
وس ّجلت الوحدة خالل شهر مارس  2020سبع حاالت منع من العمل ض ّد
الصحفيني و 6حاالت اعتداء لفظي.
كام تواصلت خالل شهر مارس حاالت التحريض والهرسلة ،حيث سجلت
وحدة الرصد حالتي تحريض وحالة هرسلة وحيدة ،كام وقعت االعتداءات
يف  5مناسبات يف الفضاء اإلفرتايض ويف  11مناسبة يف الفضاء الحقيقي.
وتص ّدر املواطنون ترتيب املعتدين عىل الصحفيني خالل شهر مارس ،حيث
كانوا مسؤولني عن  4اعتداءات ،تالهم نواب شعب ومسؤولون حكوميون
بـ  3اعتداءات لكل منهام ثم موظفون عموميون وأمنيون مسؤولون
عن  2اعتداءات لكل منهام .وكان جهاز األمن الرئايس والجهاز القضايئ

اإلجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم تنقل الصحفيني والطواقم
مسؤولني عن اعتداء وحيد لكل منهام.
اإلعالمية والعاملني باملؤسسات اإلعالمية وتسهيل عمل
وتوزعت خارطة االعتداءات بني عدة واليات ،حيث
الصحفيني امليدانيني  ،وإىل التحقيق يف االعتداءات التي
سجلت وحدة الرصد  9حاالت اعتداء يف والية تونس
مارسها منظوريها خالل قيام الصحفيني بعملهم رغم
و 3حاالت اعتداء يف والية مدنني وحالة اعتداء
حيازتهم للرتاخيص الجاري بها العمل.
وحيدة يف كل من واليات قفصة وسوسة والقريوان
ودعت مجلس نواب الشعب إىل رضورة اإلدانة
وتوزر.
العلنية العتداءات النواب عىل الصحفيني تحت
قبة الربملان واتخاذ التدابري الضامنة لسالمة
بماذا أوصت النقابة؟
الصحفيني داخل مقر مجلس نواب الشعب
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني رئاسة
يف اطار جهود الدولة يف التوقي من فريوس
الحكومة إىل وضع حامية للصحفيني وتوفري
كورونا ،كام دعتهم إىل السحب الفوري ملبادرة
معدات السالمة لهم ضمن النقاط املهمة يف
تعديل فصول املجلة الجزائية بوصفها تتناقض مع
اسرتاتيجيتها الوطنية ملكافحة فريوس كورونا،
مقتضيات الدستور التونيس وترشع للتضييق عىل
واكدت رضورة إلغاء كل املذكرات والعوائق اإلدارية
حرية النرش عىل األنرتنيت ،كام دعت النقابة املؤسسات
أمام الصحفيني يف الحصول عىل املعلومة خالل
اإلعالمية إىل رضورة توفري آليات السالمة والتوقي داخل
مواكبتهم امليدانية لكل األعامل يف اإلدارات العمومية
مقرات العمل ويف امليدان لكل صحفييها ومراسليها
الراجعة لها بالنظر.
محمود العرويس
العاملني فيها وتوفري كل الرتاخيص الرضورية لهم للقيام
كام دعت وزارة الصحة إىل اعتامد اسرتاتيجية اتصالية
عضو وحدة الرصد
بعملهم.
واضحة تحرتم تواترا دقيقا لنرش املعلومة حول تطور
واكدت وجوب أن يحرتم الصحافيون قواعد السالمة
الوضع الوبايئ ،وإىل توفري فضاء صحي ومناسب يراعي
إجراءات التوقي الرضورية لعقد ندواتها الصحفية ضامنا لعدم تعريض املهنية يف مواجهة فريوس كورونا والتي تم نرشها يف دليل خاص من قبل
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني.
الصحفيني لخطر العدوى بفريوس كورونا.
صربي الزغيدي
من ناحية أخرى ،دعت النقابة وزارة الداخلية إىل رضورة تدقيق

أكد أن قرارات الوزير غير مدروسة وتجاهلت مكونات األسرة الجامعية

االتحاد العام لطلبة تونس يطرح رؤيته يف استكمال السنة الجامعية
و ّجه املكتب التنفيذي لالتحاد العام لطلبة تونس مراسلة،
تحصلت «الشعب» عىل نسخة منها ،إىل االجتامع الذي
انعقد بوزارة التعليم العايل و البحث العلمي يوم  6ماي
الجاري بني وفد من االتحاد العام التونيس للشغل ضم
االخوة منعم عمرية األمني العام املساعد املسؤول عن
الوظيفة العمومية و حفيظ حفيظ األمني العام املساعد
املسؤول عن الشؤون القانونية و الكتاب العامني للجامعات
العامة االخت زكية الحفيص الكاتبة العامة ملوظفي وزارة
التعليم العايل و االخوة حسني بوجرة الكاتب العام ألساتذة
التعليم العايل و محمد ثابت الكاتب العام لعملة وزارة
التعليم العايل و حسان اليحمدي الكاتب العام ألساتذة
السلك املشرتك من جهة  ،والسيد سليم شورى وزير
التعليم العايل والبحث العلمي حول اإلجراءات الرضورية
إلنجاح السنة الجامعية .2019/2020
وعرب املكتب التنفيذي عن تفاجئه بقرارات وزير التعليم
العايل و البحث العلمي بتاريخ  29/04/2020واعترب أن ما
رصح به الوزير ال يعدو أن يكون سوى قرارات ارتجالية
و غري مدروسة و مسقطة  ،حيث أنه مل يقم بترشيك
املنظمة الطالبية و ال الجامعة العامة للتعليم العايل وال
نقابة املوظفني و ال نقابة العملة باعتبارهم العمود الفقري
للجامعة و املكون األسايس لألرسة الجامعية يف الروزنامة
التي أعلن عنها الوزير .
واكد املكتب التنفيذي أن الوزارة التي من املفروض أن
تراعي مصالح الطلبة و تحرص عىل سالمة األرسة الجامعية هي
التي ترصح باإلجراءات الوقائية و الخدماتية التي تم اتخاذها قبل إقرار
العودة حتى تطمنئ الطلبة و أولياءهم و كل مكونات الجامعة .
ولفت اىل أن قرار استئناف السنة الجامعية يوم  01جوان  2020ال يجب

العودة أفواجا مع تخصيص  3أسابيع لكل فوج الستكامل السنة
الجامعية ال ميكن قبوله ألن الفرتة املحددة ال تكفي حتى الستكامل
الدروس الحضورية و ال ميكن أن تستوعب الدروس و فرتة املراجعة
و االمتحانات ،كام أن تأجيل مناظرة إعادة التوجيه إىل شهر سبتمرب
ال يراعي ظروف الطلبة يف اإلعداد للسنة الجامعية املقبلة ،فضال
عن أن تحديد فرتة مشاريع ختم الدروس قبل موىف شهر جويلية
ال يستجيب لواقع الطلبة التي تأجلت تربصاتهم و بحوثهم بسبب
تفيش الوباء.

رؤية االتحاد

أن يكون قرارا نهائيا ألنه رهني الوضع الصحي للبالد ،عالوة عىل أن
قرار استئناف السنة الجامعية لكل املستويات يف نفس الفرتة هو خطر
عىل سالمة الطلبة و ال ميكن االستجابة له ويطرح عددا من اإلشكاليّات
خاصة السكن .
املتعلّقة بالخدمات الجامعية و ّ
املكتب التنفيذي لالتحاد العام لطلبة تونس اشار اىل ان الحديث عن

وطالب املكتب التنفيذي بإقرار العودة الجامعية يوم  01جوان
فقط للسنوات النهائية و للطلبة املعنيني باملناظرات الوطنية
الستئناف ما تبقى من الدروس حضوريا طيلة شهر جوان و اجتياز
اإلمتحانات يف جويلية ،وتأجيل عودة باقي املستويات إىل شهر
سبتمرب وإقرار تاريخ مناظرة إعادة التوجيه يف آخر شهر ماي أو
بداية شهر جوان كحد أقىص.
كام طالب بتأجيل مشاريع ختم الدروس إىل شهر سبتمرب و
التمديد يف فرتة البحث بالنسبة لطلبة الدكتوراه بشهرين عىل األقل
والتخفيض يف معدل اإلسعاف ،مشددا عىل وجوب تشكيل لجنة
وطنية مبشاركة املنظمة الطالبية االتحاد العام لطلبة تونس لترشف
عىل اإلجراءات الوقائية يف املؤسسات الجامعية و املبيتات
من جهة أخرى شدد املكتب التنفيذي للمنظمة الطالبية عىل
وجوب توفري السكن يف املبيتات الجامعية لكل الطلبة املعنيني
بالعودة يف شهر جوان و تخصيص غرفة لكل طالب والتخفيض يف معلوم
النقل العمومي بني الجهات بنسبة  ٪50عالوة عىل إسناد منحة استثنائية
للطلبة لخالص معلوم كراء شهري أفريل و ماي .
صربي الزغيدي
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الحدث

المجلس الجهوي لقطاعات التربية بسليانة يتضامن مع نقابيي صفاقس ويؤكد

ال الستفادة االنتهازيني واملستكرشني
من االزمة وتحميل العمال انعكاساتها عرب
االقتطاع والخصم والطرد التعسفي
ن ّدد املجلس الجهوي
لقطاعات الرتبية
بسليانة املجتمع
يوم 08/05/2020
بدار االتحاد الجهوي
بسليانة
للشغل
برئاسة االخ محي
القاسمي
الدين
الكاتب العام املساعد
الجهوي
لإلتحاد
بسليانة
للشغل
بالنظام
املكلف
الداخيل بالحملة التي
استهدفت االتحاد
وقيادته ومناضليه ومبدبريها ورفضه املطلق ملحاوالت االستفادة
من االزمة وتحميل االجراء والعامل انعكاساتها االقتصادية عرب
االقتطاع والخصم والطرد التعسفي.
وأبرز اعضاء املجلس أنه مبجرد إعالن االتحاد العام التونيس
للشغل رفضه لهذا املنحى الالوطني والالشعبي وفضحه لهذه
السياسة املشينة إنهال اعوانهم وزبانيتهم بالتشويه واالفرتاء
عىل املنظمة وقادتها ومناضليها ،الفتا اىل الحملة املبنية عىل
االكاذيب التي تطال االخ االمني العام املساعد املسؤول عن
االعالم والنرش والناطق الرسمي لإلتحاد العام التونيس للشغل
االخ سامي الطاهري من قبل «الذباب األزرق» للنهضة خري دليل
عىل عدائهم للعامل ومنظمتهم ورموزها وقيادتها.
وأشاروا اىل انه يف الوقت الذي مت ّر فيه البالد وسائر بالد العامل
بأحلك الظروف وأصعب األوقات بسبب انتشار وباء كورونا وما
خلفه من ضحايا وخسائر مادية ونفسية وصحية عىل عموم
البرشية ويف الفرتة التي سارع فيها االجراء وعموم الشعب
ورشفاء الوطن ويف مقدمتهم اعوان الصحة واطاراتها وقوات
االمن والبلديني وغريهم غري مبالني مبخاطر العدوى متربعني
بقسط من أجورهم عىل ضعفها واإلقبال عىل العمل والكد
متحدين خطر املوت يسعى االنتهازيون واملستكرشون ممن ال
ه ّم لهم سوى استغالل الفرص للتغول واالستفادة إىل استثامر
هذه الكارثة لحسابهم الخاص عرب الضغط عىل االجراء من جهة
ونهب التعويضات واستغالل النفوذ واكتساح املواقع بالتعيينات
املشبوهة واملعتمدة عىل املواالة ونظرية التمكني االخوانية.
كام أعلن املجلس الجهوي للرتبية استعداده واستعداد جميع
هياكله النقابية ومنظوريه للدفاع عن املنظمة وقيادييها
ومناضليها ومبادئها بكل األشكال النضالية الرشعية .

تضامن مع نقابيي الصحة بصفاقس

ويف سياق آخر ،ويف عالقة بإعتقال عدد من نقابيي الصحة
بصفاقس ،أدان اعضاء املجلس اعتداء العفاس عىل املنظمة خالل
الجلسة العامة ليوم الخميس  26مارس  2020واقتحامه لإلدارة
الجهوية للصحة بصفاقس واستفزازه للهياكل الصحية واإلدارية
والنقابية بالجهة وكل األعوان واإلطارات مستغال يف ذلك صفته
الربملانية.
واكد رفضه الكيل ملا أتاه راشد الغنويش من استغالل رئاسته
ملجلس النواب من أجل توجيه القضاء والتدخل يف شأنه وفرض
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ارادته عليه للزج بالنقابيني يف السجون يف سابقة خطرية تنذر
باملنحى الدكتاتوري الذي يحاول فرضه هو وجامعته ومن لف
لفهم عىل التونسيات والتونسيني ،داعيا إىل اإلفراج فورا عىل
النقابيني ومتكينهم من محاكامت عادلة مع رفع الحصانة عن
العفاس ومحاكمته أيضا عىل ما أتاه من اعتداء لفظي عىل مرأى
ومسمع من الجميع.
كام أعلن استعداده واستعداد كل مناضيل قطاعات الرتبية
بالجهة للتصدي لهذه الطغمة املتسلطة عىل رقاب التونسيات
والتونسيني واحباط محاوالتهم العودة بالبالد إىل ظلامت
الدكتاتورية والتعسف.
املجلس بني أن ما اقدم عليه نائب ائتالف الكرامة بجهة صفاقس
محمد العفّاس من اقتحام لإلدارة الجهوية للصحة واعتداء عىل
هياكلها اإلدارية والفنية والنقابية هو تجاوز صارخ لصفته
واستغالل لنفوذه بدافع التغطية عىل جرمية التسرت التي ارتكبها
أحد األطباء من أتباعه الذي تسرت عىل إصابة أحد املوالني لهم
بفريوس كورونا ،حيث تم إيواؤه مبستشفى الحبيب بورقيبة
بصفاقس دون علم اإلطار الطبي وشبه الطبي املبارش له مام
سبب انتشار العدوى يف صفوفه وخلق حالة هلع واحتقان
باملؤسسة ومحيطها والتي تعمقت باستفزازات النائب املذكور
وتعنته وإرصاره عىل فرض حضوره يف اجتامع فني ال عالقة له
به  ،ليتم التعجيل بعقد جلسة عامة من الغد مبجلس النواب
شكلت فضاء لشتم السلط الجهوية والنيابة العمومية بجهة
صفاقس واالعتداء عىل االتحاد العام التونيس للشغل ونقابيي
جهة صفاقس من قبل نواب هذا االئتالف العدواين ورعاته نواب
النهضة وتوعدهم للنقابيني.
واتهم املجلس راشد الغنويش بأنه استغل رئاسته ملجلس النواب
للضغط عىل القضاء والدوائر االمنية للزج بنقابيي مستشفى
الهادي شاكر يف السجن وتلفيق التهم الكيدية لهم وتوظيف
القضاء لسجنهم يف سابقة خطرية لالنتقام منهم دون ادىن اعتبار
العتداءات العفاس أثناء اقتحامه لإلدارة الجهوية للص ّحة وتهجمه
وجامعته عىل الجميع أثناء الجلسة العامة مبجلس نواب الشعب
يوم الخميس  26مارس  2020صوتا وصورة عىل مرأى ومسمع
النواب وماليني التونسيني.
وأكد املجلس أن ذلك ينذر بالعودة بالبالد ومقوماتها ومكاسبها
إىل العصور الغابرة من حكم األنظمة التيوقراطية العاسفة بكل
القوانني وحقوق اإلنسان.
صربي الزغيدي

كلمـة حق:

الكورونا وضرورة إعادة البناء()5

من فلسفة الرباكسيس
إىل الثورة الثقافية
*النفطي حولة

باملعنى الغراميش ملفهوم الهيمنة املضا ّدة ،أى تلك الهيمنة التي تتبناها أوسع
الطبقات املستغلة (بكرس الغني) واملهي َمن عليها ،التي تخوض رصاعها ضد
عد ّوها التاريخي مختزال يف الطبقة الربجوازية و حلفائها يف الدولة الخادمة لرأس
يتأت التغيري االجتامعي الذي تنشده أوسع الجامهري ،إالّ من خلفية «.
املال ،ال ىّ
 praxis،actionفلسفة الرباكسيس .الحركة»
ولعلّ فلسفة الرباكسيس هذه كانت أوىل بذرة يف الفكر املاركيس و إرث الفكر
االشرتايك  .وهنا تشري األستاذة جليلة عاممي يف كتابها»الثقايف السيايس يف فكر
غراميش» الطبعةاألوىل  2016وتحديدا بالصفحة 77منه:
« praxis- actionملفهوم الحركة
حضور يف الكتابات املاركسية وإن مل يكن مدروسا و معتمدا كمفهوم أسايس
يف بنية النظرية املاركسية و له دور تحليل يف البنية االقتصادية واإليديولوجية
ونجد هذا يف كتابات ماركس وخاصة فيورباخ يف مق ّدمة نصوصه
«»critique de l economie politique
و يعترب ذلك أحد أه ّم أسباب عودة غراميش إىل اإلرث الفكري املاركيس».
و تأسيسا عىل ما تق ّدم ذكره و بيانه ،فإن التغيري االجتامعي الثوري لن يكون له
أثر و ال حركة ،إالّ متى التحم املثقف العضوي بحركة الجامهري التي وجب عليه
أن يرتقي بوعيها ويرشدها .فيح ّول وعيها االجتامعي الجنيني الذي يحمل بني
جنبيه و يف أرحامه بذورالتناقضات الجوهرية مع الربجوازية وخيارها النيوليربايل
املعادي لتحررها وطموحاتها يف بناء مجتمع العدل والكفاية والحق .إذن يح ّول
وعيها الجنيني من وعي عفوي ،إىل وعي طبقي تفهم من خالله أوسع الجامهري
الكادحة التي ترزح تحت نظام العسف واالستغالل الفاحش طبيعة الرصاع
الذي تخوضه ضد أعدائها الطبقيني .وهكذا بهذه الطريقة فقط ،يستطيع
املثقف العضوي ،وهو يف معمعة الرصاع الدامي ويف خط االشتباك اليومي مع
الجامهري يف الواقع االجتامعي واملجتمعي ،قيادة الحركة الثورية وتنظيم كفاحها
االجتامعي ،واالقتصادي ،والثقايف ،وبالتايل السيايس ضد نظام االستغالل لسلطة
رأس املال.
من أجل ذلك وجب عىل املثقف العضوي أن يعمل عىل تطوير حركة الجامهري
تنظيميا و سياسيا حتى ّ
تفتك حقها يف التحرر و االنعتاق االجتامعي و الكرامة
الوطنية.و هكذا باالعتامد عىل فلسفة الرباكسيس أي عىل الفعل االجتامعي
يف الواقع االجتامعي داخل املجتمع ،وبالتايل االعتامد عىل قاعدة التنشئة
االجتامعية للجامهري وثقافة التفاعل و االحتكاك االجتامعيني ،يكون املثقف
حصن نفسه و وفّر الرشوط الذاتية واملوضوعية لحركة الكادحني
الثوري قد ّ
الواسعة ،من أجل بناء املجتمع االشرتايك.
من هنا ،تكون مسؤولية املثقف العضوي الذي يتص ّدر قيادة الجامهري الكادحة
واملفقّرين وامله ّمشني وكل الفئات وأبناء الطبقات املستغلة (بكرس الغني)،
مسؤولية وأمانة تاريخية .فكام هو واجبه ودوره باعتباره مثقفا عضويا يف التوعية
واإلرشاد الفكري والثقايف ألوسع الجامهري الكادحة ،يجب عليه أيضا تنظيم
حركتها السياسية بخطى ثابتة ضمن اسرتاتيجية وخطة متكاملة .ولن تكون تلك
االسرتاتيجية ،أو تلك الخطط التكتيكية ضمن ذات االسرتاتيجية ناجحة ،إالّ إذا
كانت مرتبطة ديناميكيا وجدليا بالواقع املحيل واالقليمي والدويل .ولن تكون
تلك الحركة السياسية املعبرّ ة عن حركة الجامهري املنظّمة والواعية مضمونة
النجاح إالّ بتوفر الحد األدىن من رشوط وحدة بناء القوة الذاتية الصلبة .تلك
الوحدة التنظيمية هي السالح الذي ّ
ستفك به جامهري الكادحني أغاللها وتحلّ
قيودها لتتح ّرر نهائيا من سلطة رأس املال.
ذلك هوال ّدرس املستفاد من فلسفة الرباكسيس امللقاة عىل كاهل املثقف العضوي
وثورته الثقافية السياسية التي ستطيح بنظام العسف والجور واالستغالل.
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التشريعات زمن «الكورونا»

املراسيم وبعض التشريعات قد تتمادى لضرب املكاسب
والتضييق على الحق النقابي.
شهدت أزمة «كورونا» يف مختلف دول العامل صدور
عديد املراسيم والقوانني لتسهيل مهام الحكومات
الحالية يف إدارة استفحال هذا الوباء والتحكم يف
انتشاره عىل غرار الحجر الصحي وغلق املحالت
واألسواق ومنع الجوالن وحرض التجول وجمع
التربعات ومساعدة املؤسسات اإلقتصادية ،بعض
الدول ذهبت حد تعقب الهواتف الجوالة والتنصت
عليها،بني االجراءات اإلجابية وبني املغاالة يف املراقبة
والتعقب قد ترضب الحقوق والحريات أو قد تستمر
نفس املامرسات ملا بعد إنتهاء الجائحة وهو ما
يشكل تهديدا حقيقيا لتجانس املنظومة الحقوقية
والترشيعية يف العامل.
يف تونس تم متكني الحكومة من إصدار مراسيم
لضامن إدارة هذه الجائحة خارج ثقل املسار
الترشيعي املعتاد وإتخاذ القرارات الالزمة وفرض
االنضباط لها بقوة القانون ،غري أن عددا من املراسيم
وحتى البيانات الصادرة عن الحكومة ثبت تتجاوزها
ألطر إدارة األزمة وتعدت كونها ترشيعات مؤقتة
وظرفية ،هذا التجاوز قد يرشع لتجاوزات أخرى
يف عالقة باملنظومة الترشيعية التونسية سواء من
الحكومة حاليا أو من مجلس نواب الشعب الحقا
فمعركة الترشيعات ستكون بال شك أوىل املعارك يف مرحلة مواجهة
التبعات االقتصادية واإلجتامعية املؤكدة للفريوس.

تحديات تشريعية منتظرة وتهديدات
واردة للحريات والحقوق النقابية .

من املؤكد بان جائحة كورونا ستكون لها تبعات ترشيعية بالنظر إىل
انعكاساتها االجتامعية واالقتصادية الثقيلة عىل البلدان النامية خصوصا
حيث سرتتفع معدالت اإلحالة عىل البطالة والترسيح وغريها من االثار
التي بات تأثريها مؤكدا عىل إقتصاد بالدنا يف الفرتة القادمة ،وألننا اعتدنا
من الحكومات التونسية اعتامد الحلول الرسيعة واألحادية الجانب
وتغليب مصلحة املؤسسات وأصحاب املال عىل األجراء فإن أسئلة عديدة
تطرح حول نوعية الربامج والحلول ملواجهة تبعات األزمة الوبائية وكيفية
مواجهة التحديات الناجمة عنها دون رضب مكاسب العامل وحقوقهم
ودون تهديد الحريات العامة والفردية ورضب الحق النقايب وخصوصا
حامية املعطيات الشخصية.
نقاط إستفهام عديدة مطروحة يف املجال الترشيعي خالل هذه
الجائحة وبعدها يجب علينا اإلنتباه لها واالشتغال عليها عىل غرار مسار
املفاوضات االجتامعية ومجلة الشغل والحق النقايب والحريات العامة
والفردية خصوصا يف هذا السياق املستجد وغري املعهود والذي قد
يطول او يعود يف شكل اخر وعليه فإنه من الرضوري تناول التحديات
الترشيعية بالدرس من خالل حامية مكاسب العامل واالستعداد املسبق
ملختلف «السيناريوات» بتضمني الحقوق املكتسبة وتأمني مؤسسات
القطاع العام من الخوصصة والتفويت وحشد الدعم من أجل التصدي
للمرونة وهشاشة العالقات الشغلية وتعميم الحامية االجتامعية ودفع
العدالة االجتامعية كذلك يجب اإلستعداد ملعركة مجلة الشغل بكل قوة
النها ستكون الوثيقة املرجعية للعقود القادمة .والحرص مطلوب كذلك
يف مراجعة االتفاقيات القطاعية وإتفاقيات املؤسسات عىل نحو يحمي
املكاسب التاريخية ويدمج املزيد من التدابري يف مجال الصحة والسالمة
املهنية والحامية اإلجتامعية.
تبقى أخريا معركة الحق النقايب والحريات معركة مفتوحة وعىل االتحاد
العام التونيس للشغل وخصوصا منظوريه ورشكائه يف املجتمع املدين ويف
الحركة النقابية الدولية أن يستعدوا لها جيدا من أجل حامية الحق النقايب

لن يقبل بأن يقع املساس بحقوق األجراء ومكتسباتهم
بأي شكل من األشكال وسيتصدى لكل املراسيم التي
تخرج عن إطار التوقي من جائحة كورونا والتي قد
ترضب املنظومة الترشيعية وتنسف مكاسب العامل.

األستاذ عبد السالم النصيري
الخبير لدى قسم الشؤون
القانونية باالتحاد:

وصيانة الحريات أمام الهجامت التي تحتدم عىل الحقوق االقتصادية
واالجتامعية.

األخ منعم عميرة:
ستصدى لكافة المراسيم التي تستهدف
مكاسب األجراء

أوضح األخ منعم عمرية األمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة
العمومية بأن التفويض املسند للحكومة من قبل مجلس نواب الشعب
تعلق يف البداية بتمكني رئيس الحكومة من إصدار مجموعة من املراسيم
لتسهيل مجابهة جائحة كورونا غري ان الحكومة الحالية كانت لها نوايا
أخرى واستغلت هذا التفويض من خالل مترير بعض املراسيم التي قد
متس من الحقوق املكتسبة لألعوان والعامل عىل غرار املرسوم املتعلق
باالقتطاع يوم عمل وهو املرسوم عدد  5لسنة  2020والذي ينص عىل
إحداث حساب للتوقي ومجابهة الجوائح الصحية « »1818والذي كان من
املفروض ان توجه املبالغ املنزلة بهذا الحساب لدعم جهود وزارة الصحة
العمومية وتدعيم إمكانياتها ومواردها وقد تكونت يف الغرض لجنة
مشرتكة تضم االتحاد العام التونيس للشغل واالتحاد التونيس للصناعة
والتجارة وعددا من الوزارات وتتوىل هذه اللجنة معرفة املبالغ املودعة
بالحساب الخاص ومراقبة مجاالت رصفها يف مجال الصحة العمومية إال
أن املرسوم عدد 5الذي أصدره رئيس الحكومة وقع مبقتضاه تحويل وجهة
املبالغ املجمعة من التربعات للحساب الجاري «  »1818إىل ميزانية
الدولة أي أنها سترصف يف النفقات بدل دعم املنظومة الصحية .وأضاف
بأن املراسيم بحسب ما نص عليه الفصل  70من الدستور التونيس تتعلق
باملجاالت التي تهم تسهيل مجابهة جائحة كورونا إال ان الحكومة تجاوزت
مقتضيات هذا الفصل لتطال مجاالت ترشيعية من إختصاص مجلس
نواب الشعب ولعل آخرها املرسوم الصادر يوم  12ماي  2020واملتعلق
باملعرف الوحيد للمواطن وأكد األخ منعم عمرية بأن املنظمة النقابية
تتابع بإنتباه مختلف املراسيم واملبادرات الترشيعية املقرتحة وتتدارس
تبعاتها املحتملة عىل العامل خصوصا منها التي تهدد مكتسبات العامل
او التي تعمد إىل تهشيش العالقات الشغلية ومترير املرونة واملناولة
والخصخصة وشدد عىل ان اإلتحاد حريص من عىل املساهمة الفاعلة
يف مجابهة هذا الوباء حفاظا عىل أرواح التونسيات والتونسيني وصيانة
ملواطن الشغل والوقوف إىل جانب الوطن يف هذه الجائحة الخطرية إال انه

مخاوف حقيقية من تغييب منظومة الحوار االجتامعي
بخصوص اغلب الترشيعات الحالية.
يعترب الترشيع من بني أهم وسائل مواجهة أزمة الكورونا
و معالجة اآلثار املرتتبة عنها عىل مختلف املستويات،
و خاصة االقتصادية و االجتامعية منها .وفعال ،صدرت
عدة ترشيعات خالل الشهرين املاضيني تناولت مسائل
و مواضيع ذات عالقة مبارشة بالشأن االجتامعي و
هدفت إىل تنظيم بعض جوانب العالقات املهنية يف
فرتة الحجر الصحي .وقد اختلفت هذه الترشيعات من
حيث طبيعتها بحسب اختالف سلطة إصدارها .فنجد
من بينها مراسيم حكومية صادرة مبقتىض تفويض
صالحية الترشيع من مجلس نواب الشعب إىل رئيس
الحكومة وفقا لنص الفصل  70من الدستور و كذلك أوامر رئاسية صادرة
مبوجب الفصل  80من الدستور باعتبار الوضع االستثنايئ الذي تشهده
البالد  .كام نجد أوامر حكومية و قرارات وزارية و مناشري للبنك املركزي
و مناشري لبعض الوزراء.
كام اختلفت تلك الترشيعات من حيث مت ّيز بعضها بصبغة استثنائية و
مؤقتة يف حني جاء البعض اآلخر عاديا و دامئا ،هذا اإلختالف والتواتر
و هذا النسق املتسارع يف صدور الترشيعات ،يثري عديد التساؤالت ،و
حتى املخاوف ،حول مدى فاعلية تلك النصوص أوال يف معالجة اآلثار
االجتامعية السلبية لوباء الكورونا عىل عموم الشغالني و خاصة عىل ذوي
العالقات املهنية الهشة منهم و ثانيا حول مدى عدالة تلك األحكام و
توازنها يف توزيع تحمل األعباء عىل مختلف األطراف و ثالثا حول تأثري
مثل هذه الترشيعات التي تم الترصيح بأنها ذات طابع استثنايئ و مؤقت
عىل مستقبل تنظيم ميدان العالقات املهنية بني أطراف اإلنتاج ،خاصة
و أن بعضها فيه تجاوز واضح للتوازنات املستقرة وإهدار للضامنات
التقليدية .
بعض الترشيعات تثري الريبة و الخوف من كونها قد تكون مجرد مقدمة
لتمرير مشاريع قدمية متجددة إلدخال جرعة من املرونة عىل الترشيعات
الشغلية ،عىل اعتبار أنها ،وفقا لتقدير املنظامت املمثلة لألعراف يف تونس
و كذلك املنظامت املالية الدولية  ،تتميز بتشدد واضح و مبالغة يف حامية
العامل بدرجة من شانها إعاقة ترصف املؤسسة يف مواردها البرشية و
تقليص قدرتها التنافسية و تهديد دميومتها.و تتعاظم هذه املخاوف حني
نجد استبعادا شبه كيل ملنظومة الحوار االجتامعي بخصوص اغلب تلك
الترشيعات و التي كان من املفروض ان تكون محل تشاور و تفاهم مسبق
مع األطراف االجتامعية املمثلة يف املجلس الوطني للحوار االجتامعي
الذي مل توجد أية إشارة لدوره و ألهميته ما اسند إليه من وظائف و ال
ملا تم االتفاق عليه صلبه من إحداث لصندوق التامني عىل فقدان مواطن
العمل و الذي لو كان حاز اهتامم السلطة السياسية و بعث للوجود لكان
ميثل اليوم إحدى أهم اآلليات القادرة فعال عىل مجابهة اآلثار السلبية
الزمة الكورونا و الحفاظ عىل مواطن العمل و اإلحاطة بالعامل الفاقدين
ملوارد رزقهم بطريقة منسقة و متوازنة و عادلة بني الحامية االجتامعية
للعامل و املصلحة االقتصادية للمؤسسة.
نرصالدين سايس
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مسلسل قلب الذيب الرمضاني

زوبعة يف فنجان
حسني عبد الرحيم

املسلسل الرمضاين «قلب
الذيب «أثار قبل عرضه
مشاكل مالية وقانونية بني
القناة الوطنية التى اشرتته
يف اللحظات االخرية وقناة
الحوار التونيس الخاصة والتى
كانت تزمع عرضه!هذه امور
مجالها املحاكم والشكايات
وليس الكتابة النقدية ..هناك
شكايات اخرى تخص اإلنتحال
دون ترخيص من أعامل أدبية
قام مؤلفه بعرض قضيتهم عىل
وسائل اإلصالح اإلجتامعي
ومن حقهم هم ايضا الشكاية
أمام الهيئات القضائية إلفتكاك
حقوقهم االدبية واملاليه!لكن حني تم عرضه عىل شاشة التلفزة الوطنية اثار إنتقادات من نوع آخرتخص إخالصه للوقائع التاريخية وهي التتعلق بزواج إحدى السيدات من
زوجة جارتها ولكنها تتعلق مبدونة تاريخ البالد وانطالق الحركة الوطنية ليس فقط يف تونس ولكن يف الجزائر أيضا وهو امر متعلق بالذاكرة الوطنية والرشعيات السياسية
واالجتامعية املبنية عليها! فبينام تبدأ الحكاية من العام  1948يف نزاع عىل االرض التي يغتصبها مستعمرين ِمن أصحابها التاريخيني ورثوها ابا عن جد ويأيت آخرون من وراء
البحار ينتزعوها منهم بحجج ورقية 1948هو عام إغتصاب فلسطني وقبله بعامني كان تأسيس املنظمة الشغيلة ثم أغتيل الشهيد «فرحات حشاد»1952كان رفيق دربه»
احمد التلييل «يقوم بتأطري وتسليح املقاومني (الفالقة) ويخوضا مع االتحاد يف ذات الوقت املعركة السياسية لتحرير البالد سواء بألتعبئة أو بالدعاية يف املحافل الدولية!
وكان إنطالق الكفاح املسلح بالجزائر متاخرا عن ذلك بعدة سنوات بعد مرحلة طويلة من نضال «مصايل الحاج» عىل رأس «نجمة شامل أفريقيا « ثم «حزب الشعب
الجزائري «ومل يتبلور تيار الكفاح املسلح إال بعد مذبحة «ستيت «والتى راح ضحيتها عرشات أالالف من املدنيني ال ٌعزل وأتت جبهة التحرير الوطنية كتتويج وتجاوز لنضال
سلمي طويل!
كل ما اثري من لغط حول املسلسل يستحق املعالجة الصحفية لكن هناك ماهو أهم وأبقى وهو التقييم الفني وهو ما نزعم منذ البداية انه دون املستوى والينفع يف هذا
املجال التحجج بأنه التجربة االوىل ملخرجه»بسام الحمراوي « وهو االمر الذي تعلل به يف مقابلة تلفزيونية الحقة! وكذلك ماذكره عن الظروف الخاصة باإلنتاج -اكتمل
التصوير يف جانفي يف ازمة تعصف بكل مظاهر الحياة سواء فنية او اقتصادية !نحن نعالج منتج نهايئ شاهده جمهور ورمبا كان تأثر بعضه مبحتواه وشكله!
السيناريو الذي شاهدناه عىل شاشات التلفزه ليس متامسكا ككتابة سينامئية لقطات متكررة بكرثة لوقائع درامية مختلفة ومتناقضة! حوارات غري مرتبة وال تتشكل من
خالل اإلختالف بني طبيعة الشخصيات وتواريخها وعالقاتها املجتمعية املتشابكة وليست تلك الكتابة ذات االيقاع الواحد والتى أمالها بالطبع املخرج وكاتب السيناريو
الذي هو نفسه!
اغنية املقدمة الجنرييك واألغاين االخرى بصوت ليس ملؤلف الفيلم فضل فيها فهي من الرتاث املوسيقي املعروف للكافة ومتداولة حتى اآلن !
هناك ايجايب رغم كل ىش هو إداء املمثلني الكبار «فتحي الهداوي» والذي ينافس نفسه عىل قنوات مختلفة بإتقان مذهل ألدوار مختلفة ومتنوعة! ولحسن الحظ انه مل
يصري وزيرا للثقافة وإال كنا افتقدنا هذا االداء التمثييل املتميز ! وكذلك «اميمه بن حفصية» و»رؤوف ُع ْمر» املتميزون دوما»..دليلة مفتاح» و «خولة القفيص» و»لطيفه
سليامين» و «كريم الغريب» وبيه الزدي « و»عبد الغني بن طارة» و»وليد الجبايل»جميعهم كانوا ممثلني مقنعني يف سيناريو مهلهل! وحوارات سطحية ومكررة! مل مينع
استعراضهم بإداء متقن.
أيضا يستحق اإلشادة النسجامه مع املرحلة التاريخية عىل الرغم من ان كلها متواجدة يف أفالم سينامئية وفوتوغرافية من مرحلة
مصمم املالبس أومنسق املالبس باألحرى ً
ماقبل اإلستقالل!
املسلسل من إنتاج املمثلة أيضا«خولة سليامين «و تضمن يف عرضه عىل التلفزة الوطنية باقة كاملة من اإلشهارات التي تعوض تكلفته املرتفعة!
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طفح الكيل يف الجامعة العامة للمياه
تتابع الجامعة العامة كلّ التطورات واألحداث بدءا
من تداعيات األزمة الصحية العاملية ظروف العمل القاسية
التي يعمل فيها اعوان الرشكة بحكم ان هذا القطاع مطالب
بتأمني التزويد املتواصل باملاء هذا ما جعلنا نعقد إجتامعا
عاجال يوم  9ماي  2020بعد اإلعتداء املضاعف من طرف
مجرم سفاح بجهة النفيضة عىل زميلنا الذي فارقنا بكل
حرسة وترك عائلة متكونة من الزوجة وثالثة أطفال وهذه
الكارثة مل تشهد الرشكة لها مثيال.
 ندين بكلّ العبارات اإلعتداءات املتكررة عىل اعوانالرشكة أثناء القيام بواجبهم واملتمثل يف متابعة املخالفني
وحفظ امللك العمومي ونستغرب من عدم صدور أي نتيجة
أوحكم قضايئ لكلّ االعتداءات التي حدثت عىل اعوان
الرشكة وهي حقوق ضائعة يف غياب االدارة واإلرادة.
 نشجب ونستنكر املوقف الباهت للمدير الجهويبالوسط وازالمه والسلوك الالخالقي تجاه املترضر واالعوان
والهياكل النقابية املنتخبة والرشعية وتكرار مثل هذه
التجاوزات لفرض واقع بال ومتخلف والترصف داخل الرشكة
كرئيس مدير عام مواز ونحمله املسؤولية اإلدارية واألدبية
لكل ما حدث وما يحدث من تجاوزات من املواطنني
واملسؤولني بجهات الوسط وتعيني مدير جهوي جديد
والفصل بني املسؤوليات أصبح مطلبا ملحا ورضوريا وجب
تطبيقه يف أقرب اآلجال وال لوم علينا يف املستقبل القريب
جدا ملا ستؤول إليه األمور.
 نؤيد ونساند الوقفة االحتجاجية التي قررها الفرع الجامعيوالنقابات األساسية بجهة سوسة نفذها يوم  11ماي  2020من
وسنقرر يف القريب العاجل حركة نضالية وطنية دفاعا عن مصالحنا
وكرامتنا وض ّد اعداء العمل النقايب املرتزقة من خارج ومن داخل
الرشكة لكلّ مظاهر العنف املسلط عىل أعوان القطاع العام وتحميل
كل اإلدارات املركزية والجهوية مسؤولية عدم توفري الحامية أو

صدور نتائج حقيقية ملأالت امللفات القضائية لالعوان ونطالب
بتقديم تقرير مفصل عن كل اإلعتداءات ونتائجها منذ الثورة يف
 2011اىل اليوم.
 نطالب اإلدارة العامة بتحمل مسؤولياتها مع سلط اإلرشافووضع إسرتاتيجية أمنية مع وزارة الداخلية وتفعيل ما ت ّم االتفاق
فيه يف جلسات سابقة لقد طفح الكيل وماذا بعد تفاقم العنف من
طرف حرفاء خارقني للقانون ما أدى اىل اقصاها جرمية قتل مع سبق
اإلرصار والرتصد أثناء العمل نتيجة رسقة املاء واالعتداء عىل امللك

العمومي .
 نؤكد أننا سنكون دامئا باملرصاد للمسؤولني الالمسؤولني وسنغريمعا هذا الواقع بعديد الجهات وسرند كام يجب عىل كلّ من يعتدي
عىل األعوان وعىل حرمة الرشكة مورد رزقنا وكفى تح ّرك من إدارة
التفقدية العامة مبجرد وشاية مغرضة من طرف بعض الحرفاء الذين
إحرتافوا التحيل عىل الرشكة وأعوانها والنصيحةللجميع تجنبوا
التناحر والرصاعات املدفوعني اليها جميعا.
* الكاتب العام حسن الشارين
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ثالثة والة تعمّدوا استثناء «الكاترينغ» من تموين مراكز ايواء خالل الحجر الصحي

هل املواالة والقرابة السياسية معايري للعمل
على حساب املرفق العمومي؟
كان للجامعة العامة للنقل يف بداية الحجر الصحي
الفضل يف اقناع الوزير ليك يكون للخطوط التونسية
للتموين «الكاترينغ» النشاط الحرصي يف متوين مراكز
االيواء ،حسب ما اكده لنا االخ محمد الرتيك الكاتب
العام للجامعة.
وبالفعل انطلقت هذه املؤسسة العمومية يف النشاط
يف توفري كل مستلزمات متوين مراكز االيواء الخاصة
بالحجر الصحي ،لتبتعد بذلك عن شبح التوقف عن
النشاط والحفاظ عىل مورد رزق  600عائلة ،مع العلم
أن الخطوط التونسية للتموين نشاطها يتمركز يف 3
واليات وهي مدنني و املنستري و تونس العاصمة و هي
نفس الواليات التي تتواجد فيها مراكز الحجر الصحي
زيادة عىل كونها رائدة يف مجال التموين الجوي و لها
من الخربة ما ميكنها من تأمني هذا النشاط يف ظروف
طيبة بجودة عالية حسب معايري السالمة و الصحة
العاملية و هذا بشهادة كربى رشكات الطريان العاملية
و رؤساء الدول و امللوك و األمراء يف زيارتهم لتونس.
ولكن هذا االمر اثار حفيظة من يريد الرش للمرفق
العمومي ويبحث عن الربح الرسيع من املال العام،
فعمد ثالثة والة لواليات سوسة واملنستري واملهدية من
ايجاد صيغة الستبعاد «الكاترينغ» مستغلني الظروف
ومستغلني نفوذهم لتقديم حرصية التموين الحدى
الرشكات الخاصة دون مناقصة.
وحسب مصادرنا ،فهذه العملية املشبوهة متت عىل
اساس معايري القرابة السياسية للوالة املذكورين
وللمواالة واملحاباة ،يف رضب واضح للمرفق العمومي
واحقيته الحرصية يف متوين مراكز االيواء.
ومن تداعيات هذا الخور ،ما حدث خالل االيام الفارطة
من تسمم غذايئ لعرشات املواطنني القاطنني مبراكز
االيواء يف سوسة واملهدية واملنستري الذين استهلكوا
ما تقدمه لهم الرشكة الخاصة التي تعاقد معها الوالة
الثالثة ،فضال عن التشكيات من جودة الغذاء املقدم
وكلفته املرتفعة باملقارنة مع تقدمه «الكاترينغ»،
فالرشكة املتعهدة بالتموين توفر  3وجبات يوميا

للشخص الواحد مببلغ  40دينار !!!
كل هذا يحدث دون أي تدخل من وزير النقل وال
من وزير الصحة ،املطالبينْ بالتدخل فورا اليقاف هذا
النزيف.
يُشار اىل أن «الكاترينغ» ومنذ انطالق العمل بنظام
الحجر الصحي االجباري مبراكز اإليواء املخصصة قد
أ ّمنت الوجبات الغذائية لنزالء هاته املراكز يف كل من
واليات مدنني و املنستري و سوسة و نابل و تونس و بن
عروس و بنزرت بطريقة حرفية عالية حسب معايري
الجودة و السالمة املعرتف بها عامليا.
من هي التونسية للتموين؟
معلوم أنه منذ بداية نشأة التونسية للتموين كانت
نسب مساهمة املشاركني يف رأس املال تتوزع كااليت
 :الخطوط التونسية  % 45الرشيك الفرنيس كومباس
ثم نيوراست  % 34الطريان الجديد  % 9الصندوق
التونيس الكويتي للتنمية  % 6كارطغو للطريان

لبلحسن الطرابليس  % 6خالل سنة 2008متت عملية
دمج بني الطريان الجديد «نوفال ار»» و كارطقو
للطريان» صلب رشكة واحدة اصبح مبقتضاها املدعو
بلحسن الطرابليس الرئيس املدير العام « لنوفال ار»
وعزيز ميالد املدير العام .
وبعد ثورة  14جانفي متت مصادرة كل امالك بلحسن
الطرابليس مبا فيهم  20%يف رأس مال «نوفال آر» و
تم وضعها تحت الترصف القضايئ  ،وتساءل النقابيون
اين تبخرت ال % 6التي تعترب حسب قانون املصادرة
ملك للدولة التونسية و بالتايل يرجع حق الترصف فيها
للخطوط التونسية التي تصبح صاحبة  51%من راس
مال التونسية للتموين.
مع العلم ان وحدة التموين باملنستري هي عىل ملك
«نوفال آر» و تستغلها التونسية للتموين عىل وجه
الكراء مببلغ مشط،وسط غياب للنيابة العمومية و
القطب املايل ولجنة املصادرة ووزارة النقل .
صربي الزغيدي
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روبرتاج اليوم من إيطاليا زمن الجائحة

بني مرض القلب وفريوس كورونا كيف تمّ إنقاذ الطفولة التونسية؟
إعداد رمزي الج ّباري

يتصل
وامللحق االجتامعي بقنصلية تونس بجنوة الذي كان ّ
بنا باستمرار لالطمئنان عىل ص ّحة الرضيع ويعمل عىل
تسهيل إجراءات العودة إىل أرض الوطن ،حدث ما مل يكن
يف الحسبان.

ألول م ّرة يف حيايت أسافر إىل الخارج من تونس إىل مدينة
جنوة االيطالية بغرض العالج .أجريت العملية الجراحية
عىل القلب لرضيعي أيسم يانس وعمره سنة ونصف يوم
20فيفري  2020وكلّلت بالنجاح ،وأريد أن أستغل هذه
الفرصة ألشيد باملجهودات الج ّبارة للطاقم الط ّبي وعىل
رأسهم الدكتور بومي والدكتور ال ّنوري ملساهمتهام يف نجاح
العملية الجراحية عىل القلب.
كان ه ّمي الوحيد هو عوديت اىل تونس قبل قرار الحجر
الصحي العام بإيطاليا .حيث ت ّم حجز تذكرة السفر
ّ
بالتنسيق بني املساعدة االجتامعية للمستشفى السيدة مايا
ومنسق
وامللحقني االجتامعيني بقنصلية تونس بجنوة وروما ّ
امللحقني االجتامعيني بإيطاليا .وقد تزامن ذلك اليوم مع
ذكرى عيد االستقالل 20مارس 2020وشعور الفرحة يغمر
قلبي وامتطيت سيارة اإلسعاف وانطلقت الرحلة بني مدينة
جنوة ومطار روما ليال.
ال يزال الفرح ميأل قلبي وأنا أقوم بإجراءات التسجيل وإيداع
األمتعة ،إىل حني وصويل إلجراء قيس درجة الحرارة ،فوجئت
الطبي االيطايل بإستحالة عبوري ال ّن رضيعي
بقرار الطاقم ّ
صحي عند باب الطائرة وحرارته مرتفعة ومن
تع ّرض لتوعك ّ
املر ّجح أن يكون مصابا بفريوس كورونا مامّ إستدعى نقيل
ورضيعي إىل مستشفى األطفال جوزي مببيني بروما إلجراء
الفحوص الالزمة.
بدأت املأساة عندما أقلعت طائرة الخطوط االيطالية نحو
تونس ومعها حقيبتي وأمتعتي ورجع زوجي يج ّر أذيال
الخيبة بعد أن كان يف إستقبايل يف مطار تونس قرطاج .ليلتان
سوداوتان قضيتهام يف إنتظار نتيجة التحاليل املخربية ،ويأيت
خرب النتيجة السلبية ليخفّف ع ّني الضغط النفيس .تواصل
قلقي وخويف طيلة إقامتي بروما مل ّدة  51يوما إضاف ّيا إىل
غاية إرجاعي إىل مدينة جنوة عرب طائرة الخطوط االيطالية
يوما قبل رحلة إجاليئ رفقة السيدة ملياء الجمعاوي يوم 9
الصحي بأحد النزل
ماي 2020إىل تونس وقضاء فرتة الحجر
ّ
مبدينة سوسة.

يف ظل أزمة كورونا تتواتر علينا قصص معاناة إنسانية
تحمل يف ط ّياتها دروسا قد تبدو بسيطة يف فحواها لك ّنها
عميقة يف أبعادها .فمواجهة الجالية التونسية لفريوس
الصني كيف عشت مأساة الحجر الصحيّ
كورونا يف إيطاليا كأ ّول بؤرة وباء يف أوروبا بعد ّ
لها رجالها وجنود صفوفها األمامية ،يس ّخرون أنفسهم وكابوس كورونا؟
ومجهوداتهم إلنقاذ املصابني واإلحاطة االجتامعية والنفسية قالت محدثتنا األوىل السيدة ملياء الجمعاوي «نزل ع ّيل خرب
الصحي العام بإيطاليا توق ّيا من
قصة املواطنتني اإلعالن عن قرار الحجر
بهم .وقد تجلّت هذه املواجهة من خالل ّ
ّ
التونسيتني اللتني قدمتا إىل إيطاليا إلجراء عمليتني جراحيتني تفشيّ فريوس كورونا يوم  11مارس 2020نزول الصاعقة
عىل القلب لرضيعيهام والتّي رسعان ما تحولت إىل مأساة وغلق املجال الجو ّي والبحر ّي بني تونس وايطاليا .وأمام
تقاسمت همومها األمهات واألطفال واألطباء واملمرضات تزايد عدد املرىض املصابني بفريوس كورونا عىل مستشفى
وسائق سيارة اإلسعاف وامللحقني االجتامعيني بقنصليتي األطفال قازليني بجنوة ،اضطّرت اإلدارة إىل نقيل ورضيعي
تونس بجنوة وروما .حيث تروي محدثتنا السيدتني إىل مركز اإليواء التابع ملنظمة الصليب األحمر الدويل فرع
مسعودة حمد وملياء الجمعاوي تجربة الطفولة التونسية إيطاليا توق ّيا من العدوى.
الصحي
لقد شعرت ألول م ّرة يف حيايت خالل فرتة الحجر
يف زمن جائحة كورونا.
ّ
بضغط نفيس ال مثيل له تزايد من ليلة إىل أخرى ،لخويف عىل
كيف تحققّ حلم الشفاء بين رضيعي وإمكانية إصابته بفريوس كورونا يف مركز اإليواء
مستشفى األطفال بباب سعدون بتونس الذي يضم عديد املقيمني من الذين ليس لهم ملجأ ،ومن
جهة ثانية بسبب املكوث القرس ّي يف البيت يف بلد املهجر
ومستشفى قازليني بجنوة؟
الصغار يف تونس .ومماّ زاد الطّني
تقول محدثتنا األوىل السيدة ملياء الجمعاوي أنّها بعيدا عن زوجي وبنايت ّ
صحي
أنجبت أبنها الذي إنتظرته بفارغ ّ
الصرب يوم 11فيفري 2020بلّة تع ّرض رضيعي من جديد يوم 21أفريل إىل توعك ّ
خاصة بضاحية مقرين ،لكن وبعد يومني فقط استوجب نقله إىل مستشفى األطفال لتلقي العالج وإصابتي
مبص ّحة ّ
بدأت املأساة بثبوت إصابته بقصور قلبي تطلّب نقله اىل بكرس يف يدي اليمنى لتتواصل إقامتي باملستشفى اىل حني
مستشفى األطفال بباب سعدون ث ّم قسم القلب مبستشفى عوديت إىل تونس يوم  9ماي  .2020يف خضّ م هذا الكابوس
الطبي إجراء تأيت املكاملة الهاتفية وزيارة امللحق االجتامعي بقنصلية
الرابطة بتونس أين إستعىص عىل الطاقم
ّ
عملية جراح ّية بسبب غياب التجهيزات وكاد أن يفارق تونس بجنوة لتبعث ّيف األمل وتدخل الفرحة وتخفّف من
أحس بالفخر بأنّه شاعر مبسؤول ّيته تجاه
الحياة .لكن رحمة الله كانت أوسع حني تزامن ذلك مع عزلتي وتجعلني ّ
قدوم البعثة الطب ّية االيطالية يف مه ّمة تبادل الخربات اىل الجالية التونسية ،بل خاطر بحياته وزارين يف  3مرات يف
مستشفى الرابطة ،التي ق ّررت نقله اىل مستشفى قازليني مركز اإليواء رفقة أحد املتطّوعني ومكن ّني من مساعدات
بجنوة إلجراء العملية يف إطار إتفاقية رشاكة مع الصندوق مالية وعين ّية خالل شهر رمضان ومعقّامت وكماّ مات
الصحي .كام
أثلجت صدري وخفّفت من وطأة الحجر
الوطني للتأمني عىل املرض بتونس.
ّ
وتواصل محدثتنا تقديم التفاصيل «وصلت رفقة رضيعي تد ّخل لتسهيل عوديت إىل تونس يف رحلة اإلجالء عرب مطار
عيل الجبايل يوم05مارس 2020إىل مدينة جنوة االيطالية ميالنو يوم  9ماي 2020وذلك بوضع سيارة إسعاف لنقيل ثمّ ماذا حصل بعد ذلك؟
الطبي االيطايل إىل املطار ،لتكتمل مأسايت بقضاء  14يوما رفقة رضيعي يف ـ تختم محدثتنا أ ّن أزمة فريوس كورونا أثبتت بصورة
حيث وجدت عناية فائقة من قبل اإلطار ّ
قصتي جل ّية ويف ايطاليا بالخصوص أ ّن ليس لإلنسان أهم وأنفع
بإرشاف الدكتور بومي والدكتور ال ّنوري عراقي الجنسية الحجر
الصحي بأحد النزل مبدينة سوسة .كانت هذه ّ
ّ
وخاصة يف الغربة .فوضع ّية الرضيعني كانت
وصديق املرىض العرب .لقد كانت عملية جراحية معق ّدة املليئة بالصعوبات ح ّولها جنود الصفوف األمامية يف زمن من اإلنسان ّ
عىل القلب املفتوح إستغرقت  10ساعات وخمسة عرش جائحة كورونا بإيطاليا ،الطاقم الط ّبي وامللحق االجتامعي بني مطرقة مرض القلب وسندان فريوس كورونا وقد
يوم إقامة بقسم العناية املركّزة وت ّوجت بالنجاح .عشت بالبعثة الدبلوماسية بجنوة ،إىل تحديّات شاركوا جميعا يف جابهاها بعزمية واقتدار جنود الصفوف األمامية الطاقم
االجتامعي بالبعثات الدبلوماسية
الطبي االيطايل وامللحق
مأساة يوم ّية ودموعي تنهمر يف طريقي بني مركز اإليواء مواجهتها مك ّملني بعضهم البعض يف مركب واحد».
ّ
ّ
بجنوة وروما بروح التضامن والتواصل واإلحاطة النفسية
التابع للصليب األحمر االيطايل وغرفة العناية املركّزة .حيث
بـتحقق حلم الشفاء ودموع الخوف تبخّر حلم العودة إلى تونس بين مدينتي واالجتامعية وبال ّنجاعة والرسعة املطلوبة سواء يف مقرات
إختلطت دموع الفرح
ّ
عملهم أو عن بعد مستجمعني قدراتهم الثقاف ّية والعلم ّية
من اإلصابة بفريوس كورونا .وعندما بدأنا نته ّيأ للعودة إىل جنوة وروما؟
تونس عرب مطار ميالنو وذلك بالتنسيق بني إدارة املستشفى ـ قالت محدثتنا الثانية وهي السيدة مسعودة حمد « والقيم ّية خدمة الفراد الجالية التونسية باملهجر.
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جامعة موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

رفض إصدار مقرر خاص بمؤسسات التعليم العالي
دون التشاور يف مجمل الفصول

يف قطاع التعليم العايل ،تم االتفاق عىل إصدار مقرر
ترتيبيي يخص التعليم العايل يتضمن كل اإلجراءات
املعلن عنها و توضيحها مبا يف ذلك استئناف العودة
الجامعية بالنسبة ملوظفي التعليم العايل و البحث
العلمي خالل فرتة الحجر الصحي املوجه مبا يوضح
النقاط التي تشغل بال املوظفني ومختلف هياكلهم
النقابية.
كان ذلك خالل جلسة عمل انعقدت يوم األربعاء 6
ماي  2020بني وفد من االتحاد العام التونيس للشغل
ضم االخوة منعم عمرية األمني العام املساعد املسؤول
عن الوظيفة العمومية و حفيظ حفيظ األمني العام
املساعد املسؤول عن الشؤون القانونية و الكتاب
العامني للجامعات العامة االخت زكية الحفيص
الكاتبة العامة ملوظفي وزارة التعليم العايل و االخوة
حسني بوجرة الكاتب العام ألساتذة التعليم العايل و
محمد ثابت الكاتب العام لعملة وزارة التعليم العايل
و حسان اليحمدي الكاتب العام ألساتذة السلك
املشرتك من جهة  ،والسيد سليم شورى وزير التعليم
العايل والبحث العلمي مرفوقا بثلة من مساعديه
من جهة ثانية و قد خصصت الجلسة للتداول حول
اإلجراءات الرضورية إلنجاح السنة الجامعية / 2020
. 2019
كام تم االتفاق خالل الجلسة عىل صياغة إجراءات
كل نقابات
صحية دقيقة وواضحة بالرشاكة التّامة مع ّ

التعليم العايل والبحث العلمي يشكل اإلطار املرجعي
الذي سيتم العمل مبقتضاه وتجسيده جهويا بكافة
مؤسسات التعليم العايل و البحث العلمي ،اىل جانب
تشكيل لجان عمل جهوية ولجان متابعة لوضع كل
الرشوط الوقائية والصحية الالزمة موضع التنفيذ
مبختلف املؤسسات و املبيتات و املطاعم الجامعية.
واكد الطرفان أهمية و رضورة ضامن سالمة األرسة
الجامعية بكل مكوناتها وذلك عرب توفري جميع آليات
النجاح من مستلزمات وقائية ورضورة التنسيق بني
جميع األطراف.
وقد تم للغرض إحداث لجنة مشرتكة ملتابعة ضامن
نجاح السنة الجامع ّية.
جامعة موظفي التعليم العالي تستنكر
من جهته ،أكد املكتب التنفيذي للجامعة العامة
ملوظفي التعليم العايل و البحث العلمي وعي الجامعة
بدقة املرحلة وخطورتها والتزامها مبا ميليه عليها
واجبها تجاه منظوريها ،و بناءا عىل مخرجات جلسة
العمل بني سلطة اإلرشاف و مختلف الجامعات
العامة للتعليم العايل و البحث العلمي املذكورة،
استنكر املكتب التنفيذي للجامعة العامة ملوظفي
التعليم العايل و البحث العلمي سياسة الالمباالة و
اإلقصاء التي تنتهجها سلطة اإلرشاف و ذلك باصدارها
مقرر خاص مبؤسسات التعليم العايل دون التشاور مع
الجامعة العامة يف مجمل الفصول التي ال تلزم قطاع

موظفي التعليم العايل و البحث العلمي.
و تأكيدا من الجامعة العامة ملوظفي التعليم العايل و
البحث العلمي عىل التفاعل اإليجايب من اجل إنجاح
ما تبقى من السنة الجامعية و التي تعترب مسألة
مبدئية لضامن حق طلبتها يف املعرفة و التحصيل
العلمي و تكافئ الفرص عىل قاعدة ضامن توفري
كل الرشوط الالزمة فقد دعا مكتب الجامعة سلطة
االرشاف اىل تحديد بروتوكول صحي دقيق وواضح
بترشيك كافة الهياكل النقابية الجهوية القطاعية مام
يوفر الضامنات التامة لتحقيق صحة وسالمة املوظفني
املعنيني باستئناف العمل .
كام دعتها اىل ترشيك الهياكل النقابية الجهوية
القطاعية عند توزيع املوظفني الستئناف عملهم
حسب املصالح و تحديد االسالك املعنية مبا يكفل
السري العادي للمؤسسة يف هذا الظرف االستثنايئ و
يضمن السالمة الصحية للهياكل اإلدارية اثر مامرستهم
لنشاطهم املهني ،داعية كافة الهياكل النقابية الجهوية
و االساسية القطاعية إىل االنخراط يف اللجان الجهوية
املشرتكة و تقييم الوضع تقييام دامئا و ذلك بالتنسيق
مع الجامعة العامة من اجل رصد االخالالت و مدى
الجاهزية التامة للعودة الجامعية ،والنخراط االيجايب
و مساعدة الهياكل النقابية االساسية و الجهوية و
دعم مجهوداتهم لضامن أقىص السالمة رشوطها.
صربي الزغيدي
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رسالة إىل السّيّد رئيس الحكومة التّونسيّة
عدالن ك ّمون
ترجمة املنترص الحميل
يف شبكة عالقايت ،هناك أشخاص مقربون منك وآمل أن تكون
الصادقة .وإنيّ
لديهم الشّ جاعة لينقلوا إليك هذه ال ّرسالة ّ
الصحفيني الكثرّ الّذين يتابعوين
أسمح بطبيعة الحال ألصدقا ّيئ ّ
باستخدام هذا املنشور مبا يناسبهم ولك ّنني أرجو منهم أن
يذكروا أنّهم قد اقتبسوا م ّني !!!
لقد انتهيت لت ّوي من مشاهدة مقابلتك عىل فرنسا 24
بذهول واندهاش حقيقيني.
مختص يف االسرتاتيجيات ،ولقد أتيحت يل الفرصة للعمل
أنا ّ
طوال عرشين عاما مع أكرب الشرّ كات االستشاريّة يف العامل ويف
كافّة أنحاء املعمورة .لذلك ،أنا أعرف متاما مالمح من يحيطون
أخصك أنت بخطايب هذا ،إالّ أ ّن كالمي مو ّجه
بك .ومع أنّني ّ
قبلّ كل يشء لفرق عملك.
أنا أنتمي إىل عامل يت ّم إعداد كل اجتامع فيه أو خطاب بج ّديّة،
فيتوقف عند ال ّرهانات واملخاطر واألهداف وعنارص اللّغة
ّ
والتّوقيت وخاصة عند «الخطوة التّالية» الشّ هرية.
ولكن ،يبدو أ ّن فرقك ذات األجور العالية ليس لديها أدىن
فكرة عماّ أتح ّدث عنه!
لقد أتيحت لك فرصة مذهلة لتمثيل تونس ،وجميع مواطنيها
وجميع رشكاتها أمام فرنسا  .24ودعني أذكّرك برهانات هذه
املقابلة:
إ ّن فرنسا  ،24هي أربع قنوات إخبارية عامليّة للبث املتواصل
(باللّغات الفرنس ّية واإلنجليزيّة والعرب ّية واإلسبان ّية) ،تبث
كامل ساعات اليوم وطوال أيّام األسبوع يف  355مليون أرسة
عىل امتداد القارات الخمس.
إ ّن فرنسا  24يتابعها  61.2مليون مشاهد أسبوعيّا ت ّم
إحصاؤهم يف  67بلدا ،وهي القناة اإلخبارية ال ّدولية األوىل يف
املغرب العر ّيب الكبري ويف إفريقيا ال ّناطقة بالفرنسيّة.
لقد متّت ترجمة مقابلتك اليوم إىل جميع اللّغات األربع،
وسيت ّم إعادة بثّها طوال األسبوع وستكون متاحة عىل قناة
يوتيوب.
سيت ّم بث مقتطفات من مقابلتك يف كلّ نرشة إخبارية ،أي كلّ
عرشين دقيقة وبشكل منتظم عىل مدار األسبوع.
سيتص ّدر هذا الخطاب الصفحة ال ّرئيسية ملوقع فرنسا 24
وبالبنط العريض.
باختصار ،سيشاهد العامل بأرسه أداءك ،من سياسيني
ومستثمرين ورشكات ومواطني العامل وسياح محتملني وطالّب
وباحثني وصناديق استثامر ورشكائنا ال ّرئيسيني مثل البنك
السفارات،
ال ّدويل ،وصندوق ال ّنقد ال ّدويل ،واالتّحاد األوروبيّ  ،و ّ
وبوسعي أن أستم ّر طويال يف ذكر غريهم.
فهل بإمكانك أن تذكر يل جملة واقع ّية واحدة من خطابك!!!
ظللت تلحق التّفاهة بتفاهة ،دون تقديم موقف واضح ،مل
متسكت بالضّ بابية التّامة بل واألسوأ من كلّ
تجب عىل األسئلةّ ،

ذلك أنّك تسرتسل يف استعامل جمل غري مح ّددة ميكن للجميع
متت كلامتك يف يشء بقضايا تونس.
أن يستخدمها وال ّ
ففيم كانت تتمثّل أهداف هذ املداخلة؟
لقد كان إنجازك أنّك مل تذكر أ ّي رقم ،وال أ ّي إجراء ،وال أيّة
دعوة ،وال أ ّي مقرتح ،وال أ ّي شكر ،وال أ ّي يشء عىل اإلطالق.
ففي الوقت الّذي تخ ّر فيه أكرث دول العامل حداثة وترزح
السهل عليك أن تستغلّ
تحت عبء الفشل واملهاترات ،كان من ّ
السهل لو مل تكن
الفرصة لتنترص يف حرب ّ
الصور :كان من ّ
محاطا بفريق من الهواة أن تبني خطابا عىل املحاور التّالية:

 7كان بإمكانك أن تع ّرج عىل مالحظات حول العوملة وأنتوضّ ح أ ّن تونس مستع ّدة لدعم أوروبا يف تحويل سالسل
الصني وأن تسلّط
اإلمدادات حتى يتوقّف االعتامد كلّ ّيا عىل ّ
الصيدالنية يف إطار عوملة
وخاصة منها ّ
الضّ وء عىل كلّ صناعاتنا ّ
جديدة أكرث إنسان ّية وإقليم ّية.
مك ّرر :كان بوسعك التّح ّدث عن قرارنا املشرتك مع
7الفرنيس
فرنسا يف األمم املتّحدة وأن تناشد دعم هذا القرار
ّ
ونيس!!! قد ال يبدو لك هذا مهماّ ولك ّنك من حيث الصورة
التّ ّ
الصورة!
ف ّوتّت ويا للهول فرصة ذهب ّية عىل صعيد ّ

السياسات املط ّبقة يف تونس تضعنا ضمن أفضل دول
 1أ ّن ّالعامل من حيث الكفاءة واألمن املستقب ّيل .وكان بإمكانك
تفصيل القول يف التّدابري املتّخذة وذكر أرقامنا.
 2كان بوسعك اللّعب عىل تأثري ال ّدكتور راوولت والقول إ ّنتونس تستخدم الكلوروكني وتصنعه ،وكان ميكن لشعب فرنسا
أن يصفّق لك .كان بإمكانك التّحدث عن األبحاث الوراثية
ملخترب شارل نيكول واإلعالن عن أ ّن تونس تعمل عىل صناعة
لقاح لتعزيز أبحاثنا املتط ّورة.
 3كان بإمكانك التّشديد عىل دور عىل أط ّبائنا والعاملني يفالص ّح ّي (مع توجيه التّحيّة لهم) وإبراز صورة بلدنا
املجال ّ
باعتباره بلدا «آمنا وكفئا» ،كان بإمكانك أن تقتبس من بورقيبة
طب الطوارئ مماّ يجعل أطبّاء
الّذي اختار املراهنة عىل ّ
الطّوارئ وإنعاش الطوارئ عندنا من بني األفضل يف العامل.
كان بوسعك أن تقول إ ّن أطبّاء تونسيني قد سافروا إىل إيطاليا
ملساعدتها ،ولك ّنك مل تفعل!! ومل يخطر عىل بالك أ ّن لدينا
الصورة.
سياحة ص ّحيّة من شأنها أن تستفيد من هذه ّ
 4كان بإمكانك أن تتح ّدث عن مزارعينا الّذين ع ّبؤوا قواهموجعلونا يف غنى تقريبا عن استرياد أ ّي يشء يف الوقت الّذي
تعلن فيه بلدان عن نقص يف مخزونها وعن مجاعات .كان
بإمكانك أن تثني عىل خدمات ال ّدولة وعىل جميع أولئك الذّين
واللّوايت ظلّوا يعملون عىل ال ّرغم من املخاطر وأن تعلن عن
إصالحات كربى مثل ال ّرقمنة.
 5كان بوسعك تسليط الضّ وء عىل صورتنا التّكنولوجيةوباحثينا والتّحدث عن ال ّروبوتات يف الشّ وارع ،عن الطّائرات
دون ط ّيار ،عن التّطهري باألشعة فوق البنفسجية ،عن شاحنات
االصطناعي ،عن التّطبيقات وما إىل ذلك ...
املخترب ،عن الذّكاء
ّ
كان هناك الكثري مماّ ميكن قوله لدعم أبحاثنا ورشكاتنا ،فكان
بإمكانك أن تتو ّجه بدعوة للتّعاون وللمستثمرين!!! ولكن ال
يشء من هذا.
 6تعيش فرنسا اليوم يف ظلّ جدل عن غياب اإلعداد الجيّدالصني :فكان بإمكانك
واعتامدها عىل استرياد األقنعة من ّ
التّحدث عن  150عامال حبسوا أنفسهم يف مصانعهم ليصنعوا
األقنعة وأن ترشح للعامل أ ّن تونس هي املص ّدر األ ّول لألقنعة
لكلّ أفريقيا وأن تدعوهم إىل أن يطلبوها م ّنا وإىل التّفكري يف
رشاكات مع مرور الوقت.

 8نحن اآلن يف شهر ماي وكلّ أوروبا وأفريقيا تخوضان يفمسألة العطل وال ّنقل ،فكان بإمكانك أن تسلّط الضوء عىل أمن
بالدنا وتطلق دعوة لبلدان مح ّددة إلعادة فتح رشكات الطّريان
السياحة محمد عيل
من خالل تكرار املقرتحات املمتازة لوزير ّ
التّومي لوضع بروتوكوالت ومناطق آمنة.
!! كان بإمكانك مناشدة الجزائريني أو املغاربة بشكلّ عام
الّذين يشاهدون هذه القناة عىل نطاق واسع!!!
 9كان بوسعك التّحدث عن انتعاش الطّبيعة يف أوقات هجرةالطّيورهذه ،وتكون بذلك أ ّول رجل سياسة يدعو إىل خطة
مارشال البيئيّة لفائدة البحر األبيض املتوسط الّتي من شأنها
أن تخلق اآلالف من فرص العمل وتعالج مشاكل الطّاقة من
بني أمور أخرى.
ربمّ ا ستجيبني بأ ّن لديك أشياء أخرى تقوم بها وبأنّني أضيّع
وقتا طويال يف التّفاعل مع حلقة عابرة.
مختص مه ّمته تحليل
سأجيبك إذن م ّرة أخرى بأنّني رجل
ّ
اإلشارات الضعيفة ألستخلص منها توقّعات واسرتاتيجيات.
إ ّن هذه املقابلة هي واحدة من تلك اإلشارات الضّ عيفة الّتي
تع ّري عقل ّية ،وحالة ذهنية ،وحوكمة ،وقبل كلّ يشء حقيقة
ماثلة !!! إذا مل تكن قد ذكرت أيّا من ال ّنقاط التي ذكرتها آنفا،
فذلك ألنّها ليست موجودة يف ذهنك باعتبارها هواجس ذات
أولويّة من شأنها أن تطاردك ليال ونهارا .إذن ،فأنت لست
بحاجة حتّى إىل مستشار لتفكّر فيها.
أسبوعا بعد أسبوع ،نف ّوت عىل أنفسنا الفرصة تلو األخرى
لرسم خ ّط واضح يصلنا بال ّنور الّذي من شأنه أن يخرج شعبنا
الجميل من البؤس.
ال يحدث يشء من هذا ألنّكم وجميع الّذين ي ّدعون أنّهم
سياسيون يف هذا البلد ليس لديكم إالّ هاجس وحيد هي
مصالحكم األساسيّة وتحالفاتكم غري املرغوب فيها وتحالفات
صفقاتكم ومصالحكم املستورة.
يهب الشّ عب التونيس
فاستمروا جميعا يف التّجاذب إىل أن ّ
الشّ جاع م ّرة أخرى ويتذكّركم!!
هل كنت تتح ّدث إىل العامل! يا لها من فرصة ضائعة لوضع
تونس يف قلب حقبة ما بعد الكوفيد.
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 12سنة مرة علی رحيل الزعيم النقابي
حسني بن قدور «ما ثمّة كان الخري»

«ما مث ّة كان الخري» هي العبارة الشهرية التي عرف بها الزعيم النقايب
الراحل حسني بن قدور الذي ق ّدم تضحيات جسام خالل مسريته النقابية
بد ًء من التجريد وصوال اىل السجون .يوم  12ماي ،احيى النقابيون الذكرى
 12لرحيل الزعيم النقايب حسني بن قدور املشهود له بالثبات عىل املبادئ
والتضحية بالغايل والنفيس.
الزعيم النقايب حسني بن قدور الذي يرقد يف مقربة سيدي زروق
مبسقط رأسه قفصة سيبقى خال ًدا يف تاريخ العمل النقايب ونرباسها لالجيال
الشابة التي تتدفق كمياه االنهار عىل منظمة حشاد انتصا ًرا للحقوق
املادية واملعنوية للشغالني ودفاعا عىل الوطن يف كل املحن.
ذكرى وفاة املناضل حسني بن قدو ر
مازال حيا يف قلوبنا املناضل النقايب الفذ حسني بن قدور
كان حسني بن قدور اصيل منطقة قفصة البية أحد املناضلني الصادقني يف
الحركة النقابية التونسية والعربية ورمز من رموز االتحاد العام التونيس
للشغل والنقابة العامة للتعليم االبتدايئ كام كان نقابيا فذا ومربيا فاضال
اعطى مهنته كل عناية واهتامم عمل مخلصا لواجبه فصقل االجيال ومل
يكتف الفقيد بعمله الرتبوي واشعاعه البيداغوجي بل اتسعت دائرة

اهتامماته اىل الحقل النضايل الوطني واملغاريب والعريب واىل الحقل النضايل
النقايب ..
كان حسني بن قدور مناضال وطنيا غيورا عىل استقالل بلده وتحرره
مدافعا عن حرية االمة العربية ووحدتها منارصا للقضايا القومية ويف
مقدمتها القضية املركزية قضية فلسطني.
كام كان مؤمنا باملغرب العريب كمنطقة واحدة جزءا ال يتجزأ من الوطن
العريب فوقف كام وقف الشعب العريب يف تونس اىل جانب الثورة
الجزائرية  ...فانخرط يف العمل ملساندة ومساعدة االشقاء يف الجزائريف
نضالهم من اجل التحرير الشامل ضد املستعمر الفرنيس.
بدأ عمله النقايب منذ الستينات يف نقابة التعليم االبتدايئ من نقابة اساسية
اىل ان تحمل املسؤولية يف املكتب التنفيذي للنقابة القومية للتعليم
االبتدايئ (كام كانت تسمى آنذاك) ..ولقد اسهم اىل جانب رفاقه بفعالية
لنقل العمل النقايب من عمل نخبوي اىل عمل جامهريي مناضل يرتكز
عىل القاعدة العريضة اليشء الذي ا ّدى اىل تحقيق مكاسب عديدة نذكر
منها توحيد اطار التعليم االبتدايئ سنة  1974حيث وقع القضاء عىل ذلك
التصنيف املقيت للمعلمني ...
و ملا كان يف قيادة االتحاد العام التونيس للشغل واصل نضاله مع رفاقه
متحديا االيقاف والتعسف والتعذيب والسجن  ...فكان من بني أوائل

النقابيني الذين دفعوا
الثمن باهضا مقابل
الدفاع عن استقاللية
االتحاد العام التونيس
للشغل خالل ازمة .1978
لقد صمد حسني بن قدور صمودا
الحركة
كبريا خالل كل االزمات التي مرت بها
النقابية  ..ووقف شامخا يف وجه كل محاوالت الرتكيع والرتغيب  ...تحمل
االيقاف يف السجن والتعذيب وتحمل االيقاف عن العمل وسحب خطته
الوظيفية منه  ...بل كان دامئا يردد يف احلك الظروف «ما ث ّم كان الخري»
 ..او «امنا املرء حديث بعده».
ورغم ما تسبب له كل ذلك من متاعب وامراض خطرية كانت وراء فراقه
االليم لعائلته وللساحة النقابية فقد تحمل مسؤولياته النقابية بشجاعة
واسهم يف انتهاج االتحاد العام التونيس للشغل للنهج النضايل الجامهريي
وقد ظهر ذلك خاصة يف الدور البارز الذي لعبه يف مؤمتري قفصة وسوسة
 ...متمسكا مببادىء الحركة النقابية التونسية وباستقاللية االتحاد العام
التونيس للشغل ...
رحم الله زعيمنا الفذ .

حتى ال نهدر املال يف دعم مؤسسات منقرضة
على الدولة الفصل بني املال والسياسة
طارق السعيدي
من املتوقع ان يؤدي تعطل الدورة االقتصادية الناتج عن جائحة كرورنا
إىل انعكاسات سلبية منها تراجع نسبة النمو نتيجة تراجع الطلب
والعرض .ومن املتوقع أيضا ان تغلق املؤسسات االقتصادية التي تعاين
من الهشاشة وهو ما سيؤدي إىل ارتفاع نسبة البطالة .وقد يكون هذا
األمر األخري أي غلق املؤسسات وتزايد العاطلني عن العمل ابرز مخاوف
الحكومة التونسية التي تسعى إىل الحد من األمر عرب كل الوسائل .وعىل
طرف نقيض مع مخاوف الحكومة طرحت أزمة الكورونا أفكارا جدية
حول اعتبار هذا الظرف االقتصادي االستثنايئ فرصة للمراجعات الكربى.
كام يعترب وضعا مواتيا من اجل تنقية النسيج االقتصادي من الطفيليات
التي تعيش عىل امتصاص الخريات دون مقابل .فإذا كانت الصعوبات
االقتصادية حاصلة ال محالة وإذا كانت اإلشكاليات االجتامعية واقع ال
فرار منه ،أليس من األجدر ان نستغل هذا الظرف املؤمل للتأسيس لجيل
جديد من املؤسسات؟

التطور واالنتقاء الطبيعي

يف علم البيولوجيا تقوم الحياة عىل التطور وكل كائن ال يتمكن من التطور
والتأقلم يكون مصريه االنقراض .فتاريخ الكائنات هو إىل حد ما هو تاريخ
قدرتها عىل النجاة من فخ االنتخاب الطبيعي عرب تطوير مهارات التأقلم
مع البيئة و االنتقال إىل مراحل أعىل وأرقى .وبقليل من التجاوز ويف إطار
مقارنة تبسيطية ميكن اعتبار املؤسسة االقتصادية بوجه من الوجوه كائنا
حيا متكونا من جسد مبا لديه من آليات وعامل وأصول وعقارات ،يعيش
يف بيئته يؤثر فيها ويتأثر بها وله شفرته الوراثية الكامنة يف منط الترصف
واملحتوى التكنولوجي .وقد عاش هذا الكائن منذ الثورة الصناعية عدة
موجات انقراض أدت إىل تطور هذا العرق وانقسامه إىل أجناس وهي
االحتكارات الكربى و املؤسسات الصغرى واملتوسطة واملؤسسات الفردية.
وقد راكمت كل أنواع املؤسسات ميزاتها وخصائصها التي متكنها من

االستمرار والبقاء فعىل سبيل الذكر ميكن القول أن خصائص الرشكات
الكربى تتمثل يف التمويل الضخم والعالقة الجذرية والتاريخية بني
رأس املال النقدي ورأس املال الصناعي ،إضافة إىل القفزات العلمية .أما
املؤسسات الصغرى واملتوسطة فقد راكمت صفات أخرى مثل املرونة
ورسعة االستجابة للطلب و بساطة الهيكلة وسهولة اتخاذ القرار .يف
الحقيقة أن ما كنا نتحدث عنه يتعلق باملؤسسات التي نشأت يف العامل
الرأساميل املتقدم حيث حصلت الثورة الصناعية أما يف البلدان الفقرية
والتي انتقلت فجأة من الدولة املسيطرة عىل مفاصل االقتصاد إىل اقتصاد
السوق ،فان املؤسسات مل تجد الفرصة لتعيش هذا التطور ولتتمكن من
مواجهة الصعوبات يف بيئتها وذلك لسبب بسيط وهو أن الدولة قررت
وخططت وأرشفت و رافقت عملية الخوصصة والتحرير ونتيجة لهذا األمر
فقد ظهرت نتيجتان مخيبتان جدا .أوال ،تطورت عالقة غري طبيعية بني
رجال السياسة ورجال املال قامئة عىل االبتزاز وتوزيع املعلومات املمتازة
وغريها من أشكال الفساد التي ضمنت أن املنتفعني من الخوصصة هم
أصدقاء النظام وأبناؤه مع ضامن سخائهم لدعم العملية السياسية .أما
النتيجة الثانية فان املؤسسات التي نشأت من رحم الدولة مل تستطع
االستقالل بذاتها ومل تحقق مميزات خاصة تجعلها قادرة عىل االستمرار
خارج أحضان الدولة ودعم املال العام.

لمحة تاريخية

وقد يكون من املهم بداية ،التذكري مبنوال التنمية التونيس الذي حكم
بالدنا طيلة أكرث من  3عقود وتحديدا بداية من برنامج اإلصالح الهيكيل
سنة  .1986ويقوم هذا املنوال عىل تصور عام أو رؤية اقتصادية ليربالية
تدعو إىل تحرير السوق ورفع يد الدولة عىل االقتصاد واالكتفاء بدور
جمع الرضائب وإعادة توزيع الرثوة يف شكل خدمات عمومية مجانية أو
مساعدات اجتامعية .وقد أدى هذا املنوال يف بدايته إىل نتائج مقبولة غري
أن طول االعتامد عليه وعدم قدرة االقتصاد عىل تطوير نفسه أدى إىل
نتائج عكسية .وتشري األرقام الرسمية الصادرة عن املعهد الوطني لإلحصاء

( باب تطور خروج املؤسسات وتطور دخول املؤسسات يف موقع املعهد)
إال أن عدد املؤسسات التي تغادر الدورة االقتصادية سنويا كانت يف حدود
 25ألف مؤسسة خالل السنوات الخمس األخرية ويف حدود  20ألف خالل
العقدين األخريين مع معدل حياة ال يتجاوز  4سنوات يف الغالب .ووفق
دراسة لوكالة النهوض بالصناعة فان عدد املؤسسات ذات االستثامرات
التي تتجاوز  100ألف دينار و التي أغلقت خالل العرشية ما بني 2005
و 2015تقدر بحوايل  4300مؤسسة أي مبعدل يفوق  430مؤسسة سنويا.
وتثبت هذه األرقام أن املؤسسات االقتصادية التي كلفت املجموعة
الوطنية الكثري من األموال يف شكل دعم أو إعفاء رضيبي هي يف األخري
كائنات يف طريقها إىل االنقراض غري قادرة عىل االرتقاء يف سلم التطور.
اقتصاد جديد
ملاذا ندعم مؤسسات نعرف أنها ستنقرض وما الغاية من اإلرصار عىل
إهدار املال العام دون مقابل؟ قد تكون اإلجابة يف تلك العالقة التاريخية
القدمية ،قدم الخوصصة يف تونس ،والقامئة بني السياسة واملال .عالقة
تجعل الدولة تترصف بطرق غري عقالنية منافية لحركة التاريخ .ويف
اعتقادي فإن أفضل ما تقوم به الدولة اآلن هو ترك املؤسسات لتواجه
مصريها .و نعلم جميعا أن كل ما تنفقه الحكومة من مال عام لن ميكن
من بعث أجيال جديدة من املؤسسات ولن يساهم يف دميومة املؤسسات
الحالية ،بل هو مبثابة توفري رسير إنعاش لكائن ال يحترض وحسب ،بل
يسري يف طريق االنقراض .ومبا أن الحكومة الحالية تدعي أنها حكومة
الشفافية و مقاومة الفساد فقد تكون الفرصة مواتية إلنهاء عالقة فاسدة
بني املال والسياسة والنأي باملال العام عن جيوب املستثمرين .إن وقف
تاريخ طويل من الخمول والكسل اللذان يطبعان االستثامر يف تونس
يفرض عىل الدولة أن تعيد توجيه املال العام الوفري جدا لتهيئة املناخات
واألرضية ولتوفري مراكز البحث والتطوير .لعلها بذلك توفر حاجيات ما
قد ينشئ من أجيال جديدة من املؤسسات تكون قادرة عىل النجاح
والتطور وتغالب صعوبات بيئتها وتنجح يف االرتقاء.
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بعد اختبار فيروس كورونا..

إعادة النظر يف املنظومة الصحية يف تونس ..امر ملح وعاجل
تونس الشعب
الحديث عن بسالة الجيش األبيض يف مواجهة حربه ضد
فريوس كورونا املستجد،والتشدق بانتصار تونس عىل
الوباء بفضل اإلجراءات الحكومية املتخذة ال يحجب
باملرة النقائص املتعددة التي يعاين منها قطاع الصحة.
فباالضافة إىل ان الدولة مل تش ّيد أ ّي مستشفى جامعي
خالل آخر عقدين من الزمن ،باستثناء مركز ص ّحي
خاص باملصابني بالحروق البليغة بنب عروس سنة
كبري ّ
 ، 2008وحمل اسم محمد البوعزيزي ،نهاية .2010مل
تراجع املنظومة الصحية ومل يتم تهيئة املستشفيات وال
إعادة هيكلتها وال حتى تحسني وترميم البنية التحتية
للمستشفيات العمومية..
يف إطار الحديث عن الوضع الراهن للوحدات الصحية
يف تونس وخاصة املستشفيات العمومية،ال بد من
التعريج عىل التوزيع غري العادل للخدمات الصحية
عىل مستوى الواليات.حيث كشف فريوس كورونا
والذي يستند التعاطي معه اساسا عىل خدمات اإلنعاش
والعناية املركزة،ان هذه األخرية متثل الحلقة األضعف يف
املؤسسات الصحية العمومية.
مشاكل هيكلية
تفيد املعطيات املتوفرة ،أن لتونس  331رسير إنعاش
فقط يف املستشفيات الحكومية وتتوزع عىل  11والية
من أصل  ،24جميعها يف املناطق الساحلية أو املناطق
رسة اإلنعاش يف
املتاخمة لتونس العاصمة.ويبلغ معدل أ ّ
لكل  100ألف ساكن  3أرسة ،مقابل  7.9يف اليابان
تونس ّ
و  1.6يف رسيالنكا .لك ّن هذا املع ّدل ينهار إىل الصفر يف
الواليات الداخلية والجنوبية ،عدا صفاقس ،حيث يوجد
 30رسيرا.
ويعكس هذا التفاوت انهيار املنظومة الصحية يف البالد،
خالل العقود األخرية.حيث أن املراكز الصحية يف بالدنا مل
تعد قادرة عىل توفري االحتياجات األساسية من الخدمات
جراء سياسات التقشف والتوجه نحو الخصخصة.اذ تم يف
الخاص
السنوات األخرية التوجه نحو االستثامر يف القطاع ّ
يف «خدمات ط ّبية تقدم للطبقات االجتامعية املرفّهة يف
طب التجميل» ،مقابل
تونس إضافة لألجانب ،يتق ّدمها ّ
تعاظم املشاكل الهيكلية للقطاع الصحي العا ّم.

الدكتور سهيل العلويني

الدكتور سمري عبد املؤمن

وبناء عليه تم توجيه كل الجهود لدعم قطاع
الصحة،فاقتطعت الحكومة من رواتب العامل
واملوظفني،وفتحت حسابا لجمع التربعات من مختلف
الفئات واملؤسسات واملنظامت..وهي تربعات قدرت
ب 190مليارا .هذا باإلضافة إىل جملة من املنح
واملساعدات الدولية عىل غرار منحة االتحاد األورويب
املقدرة ب  250مليون يورو لدعم الجهود التي
تقودها الحكومة التونسية ملحاربة فريوس كورونا
والحد من تداعياته االقتصادية واالجتامعية» ،باإلضافة
إىل «مضاعفة حجم دعم قطاع الصحة ثالث مرات،
ليغطي كامل واليات الجمهورية عوضا عن  13والية،
عىس ان تعجل أزمة كورونا بتغيري جذري يف سياسات
فقدان األمن الصحي
الدولة بشكل يحقق الح ّد األدىن من العدالة والتكافؤ
والن الوضع يف املستشفيات مرتد ومخيف،فقد تم بني مختلف املناطق التونسية.
الرتكيز يف إطار اسرتاتيجية التصدي لفريوس كورونا عىل يذكر ان املنظومة الصحية يف تونس  ،كانت شهدت
الجانب الوقايئ باعتبار أنه ال ميكن بأي شكل من األشكال خالل األشهر املاضية أزمات عديدة لعل أخطرها
التعويل عىل التجهيزات الصحية يف املستشفيات..
أزمة نقص الدواء غري املسبوقة يف تاريخها الحديث.

وقد أطلقت الصيدلية املركزية منذ فرتة صيحة فزع
للتحذير من تراجع مخزون األدوية .وشملت األدوية
املفقودة بعض األمراض املزمنة مثل السكري وضغط
الدم والرسطان وغريها.
وزاد من الصعوبات التي تعرفها املنظومة الصحية
العمومية ،هجرة عدد من أطباء االختصاص سواء من
القطاع العمومي إىل املستشفيات الخاصة أو إىل الخارج
بسبب ظروف العمل السيئة يف القطاع العمومي ونقص
التجهيزات.واليوم يخىش التونسيون الذين حلموا
بالحرية والدميقراطية بعد مرور كل هذه السنوات ان
تسلبهم النخبة السياسية التي حكمت بعد الثورة ،أهم
إنجازات دولتهم وهي الصحة والتعليم .فالذين خرجوا
رافعني شعارات الحرية والكرامة ،وجدوا أنفسهم
فاقدين لألمن عىل مختلف املستويات سواء السياسية
أو الصحية أو االقتصادية .
إعادة النظر في منظومة الطوارئ واإلنعاش
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يقول رئيس أقسام طب الطوارئ سمري عبد املؤمن إ ّن
«القطاع الصحي يف تونس مل يشهد حالة طوارئ مثل تلك
التي يعرفها اليوم» ،الفتاً إىل أ ّن «االستنفار الذي يعيشه
العامل بأرسه سيكون أكرب اختبار لجهاز الصحة حتى يثبت
بأقل قدر من األرضار .ويضيف
قدرته عىل تجاوز املرحلة ّ
عبد املؤمن أ ّن دولة االستقالل مل تشهد كوارث صحية
أو طبيعية كبرية ،ما ترك املجال أمام السلطات لتطوير
القطاع بتكوين األطباء وبناء املستشفيات واإلطارات
الطبية يف كل مناطق البالد .ويتابع عبد املؤمن أ ّن آخر
أزمة صحية عاشتها البالد تعود إىل عام  1965عندما
انترش الطاعون فيها ،مؤكدا ً أنّها نجحت يف تحسني
مستوى الصحة يف البالد باالستثامر يف هذا القطاع الذي
بلغ مراتب عاملية متقدمة قبل أن يرتاجع يف السنوات
املاضية نتيجة األزمة االقتصادية وكذلك السياسية».
ويضيف الدكتور عبد املؤمن أ ّن القطاع الصحي كافح
عىل مدى ستني عاماً األمراض السارية والخطرة وط ّور
روزنامة التالقيح طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العاملية،
غري أن اختبار كورونا الحايل سيفرض عليه مستقبالً
إعادة النظر يف منظومة الطوارئ واإلنعاش بر ّمتها ،األمر
الذي يوجب عىل الدولة تخصيص ميزانية كربى لفائدة
القطاع يف السنوات املقبلة.
الدكتور سهيل العلويني «..ضعف الميزانية»
اعترب الرئيس السابق للجنة الصحة يف الربملان والطبيب
سهيل العلويني إ ّن «الصحة يف تونس ما بعد كورونا
لن تكون هي نفسها ما قبل اختباره ،مضيفاً أ ّن «تونس
تحتاج إىل مراجعة شاملة ملنظومة الصحة بفر َعيها
العمومي والخاص» .مضيفا أ ّن «كورونا أثبتت أ ّن
لكل شعوب العامل ،وال
االستثامر يف الصحة هو األساس ّ
ب ّد من أن تعيد تونس النظر يف سياستها الصحية والطبية
املستقبلية» .ويرى العلويني أ ّن «القطاع العمومي كان،
يظل ،القطاع املرجعي لتكوين أطباء وكوادر
ويجب أن ّ
شبه طبية عىل درجة عالية من الكفاءة ،باإلضافة إىل
تطوير البحوث العلمية.،ويوضح العلويني أ ّن ضعف
امليزانية املخصصة للصحة بسبب الصعوبات التي م ّرت
بها البالد مل يسمح بتطوير املستشفيات والهياكل الصحية
التي فقدت جزءا ً من إمكانياتها املادية والبرشية ،مشددا ً
عىل أ ّن الوقت قد حان لزيادة ميزانية الصحة.
المليارات و...الوضع على ما هو عليه
استبرش التونسيون خريا بحجم التربعات التي جمعت
لفائدة قطاع الصحة،ممنني النفس بأن يتم استغاللها
عىل الوجه األكمل واالنجع لتعود الحياة من جديد إىل
القطاع.لكن حتى اليوم ورغم اآلالف املؤلفة من الدنانري
املرصودة لهذا القطاع،مازلنا نسجل نفس الوضع..اهرتاء
للبنية االساسية وتكاثر اللفرئان اىل جانب افتقارها
للتجهيزات وضعف امليزانيات املخصصة للمستشفيات
الجهوية..نحن مازلنا نسجل حاالت انفجار قنوات

املجاري يف احدى قاعات العمليات وانقطاع التيار
الكهربايئ مبا اضطر االطباء اىل القيام بعمليات التنفس
االصطناعي بطريقة يدوية.. .ما زلنا نسجل تعطل
املصاعد املخصصة لنقل املرىض من قسم إىل آخر مام
يضطر املمرضني إىل حملهم بارستهم والنزول بهم يف
املدرج....مازال األطباء والصيادلة يراسلون وزارة الصحة
لتنظر يف شأن التجهيزات املفقودة واإلطارات الناقصة..
فمتى تنفق األموال التي تم جمعها عىل احياء قطاع
الصحة العمومية؟ خاصة إذا علمنا أن ّ القطاع الصحي
يف تونس يوفّر سنوياً  18مليون عيادة ومليون عملية
جراحية و 800ألف إقامة يف املستشفى ،وهو ما يعكس
أهمية دور القطاع العمومي بفضل شبكة املؤسسات
الصحية املؤلفة من  29مستشفى جامعياً و 33مستشفى
جهوياً و 121مستشفى محلياً و 2080مركز صحة أساسياً.
وإجابة عىل سؤالنا هذا،أفادنا املكلف باإلعالم يف وزارة
الصحة شكري النفطي ان اللجنة املرشفة عىل حوكمة
الترصف يف حساب أموال املشاركة عدد  6املس ّمى
«حساب التوقّي ومجابهة الجوائح الصحية» كانت قد
اجتمعت يف  8ماي  2020بإرشاف وزير الصحة عبد
اللطيف امليك وبحضور السيد الهادي دمق ،مستشار
رئيس الحكومة والسيد سمري ماجول ،رئيس االتحاد
التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،والسيد
عبد الكريم جراد ،األمني العام املساعد لالتحاد العام

التونيس للشغل وممثيل كل من وزارات املالية والتجارة
والشؤون االجتامعية باإلضافة ملمثيل مختلف اإلدارات
العامة بالوزارة ،وقد ت ّم خالل هذا االجتامع املصادقة
عىل محرض جلسة االجتامع الثاين للجنة املنعقد بتاريخ
 21أفريل  2020كام ت ّم تقديم عرض للجنة بخصوص :
األموال املودعة بالحساب إىل تاريخ  08ماي 2020
والبالغة  198.3مليون دينار.
• مجمل حاجيات وزارة الصحة ملجابهة جائحة الكورونا
من املعدات والكواشف واملستلزمات الطبية ووسائل
الحامية الذاتية.
دعم المشاريع الصحيّة
وقال النفطي ان جلسة العمل التي انعقدت يوم السبت
 9ماي  ،2020بإرشاف وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف
امليك ووزير تكنولوجيات االتصال والتحول الرقمي
السيّد مح ّمد الفاضل كريّم ،متحورت هي االخرى حول
متابعة استعراض ومناقشة تق ّدم املشاريع الرقم ّية التي
املتخصصة يف
املؤسسات
ّ
بادرت يف إنجازها عدد من ّ
مجال االتّصال الرقمي لفائدة وزارة الص ّحة قصد إنجاح
الخطّة الوطنيّة للتص ّدي لجائحة كورونا ودعم منظومة
اليقظة الصح ّية.
حياة الغامني
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أرقام مغلوطة وتوجهات خاطئة!...

ـ1ـ
ما كشفنا عنه النقاب يف اكرث من مرة اكده الالعب الدويل السابق أنيس بوجلبان
يف حديث صحايف نرش له يوم االثنني املايض عىل أعمدة الزميلة الرشوق ـ بوجلبان قال
ان االرقام التي يقدمها وديع الجريء حول الرياضيني الذين ترضروامن جائحة كورونا
ارقام مغلوطة ضمن توجهات مل تعد خافية عىل املهتمني بالشأن الكروي يف تونس!!
ــ  2ــ
يف باب االرقام هل لنا بطولة بـ  197مليارا؟أريد ان اسأل وامر وهل لنا  55ألف
عائلة رياضية مستها جائحة كورونا؟! اريد ان افهم فقط من اين اىت لنا الدكتور (؟)
بكل هذه االرقام الن البقية تفاصيل!
ــ  3ــ
رص وديع الجريء عىل استئناف نشاط البطولة؟! قلت ال ادري النه
ال ادري ملاذا ا ّ
رمبا أراد كالعادة ان يظهر بثوب «املغوار» وإال ما الذي كان سيحصل لو ت ّم الغاء هذه
السنة الكروية الهزيلة كغريها من السنوات التي مرت!!
ــ  4ــ
أنيس بوجلبان قال يف حديثه للرشوق ان البطولة بال مصداقية ،والحمدلله انني
سبقته يف قول ذلك منذ سنوات وحديث بوجلبان جاء ليؤكد ما ذهبت إليه شخصيا
والنها بال مصداقية فلامذا كل هذا االرصار عىل استئناف النشاط الكروي ـ!! ويزيد
استغرابنا حني نجد وديع الجريء قد اع ّد دليال لهذه العودة كان عرضه عىل وزير
الرياضة أحمد قعلول ـ فقط اريد ان اعرف ماذا يعني هذا الدليل !!
ــ  5ــ
قال وديع يف حديث تسويقي ان هذه العودة ستكلف امانة مال الجامعة مرصوفا
ماليا يف حدود  2مليارات وقدميا قيل خسارة امليت والكفن عىل بطولة ال يشء مييزها
ـ وا ّن كان فيام متيز او اثارة لفهمنا هذا االرصار عىل العودة ام ا ّن يكون كل يشء عىل
القياس زائد التعنت فهذا ماال نريده حتى ال يكون وديع الجريء اذىك من الجميع!!
ــ  6ــ
يف باب التذايك ،قال وديع الجريء انه من غري املعقول ان متر سنة رياضية بيضاء!
ونحن نقول ا ّن تكون سنة بيضاء افضل من االصابة بكورونا ال قدر الله أل ّن املوت ال
يرحم وهنا اود العودة إىل ذلك الدليل املهزلة الذي اعده السأله هل الالعب التونيس
قادر عىل البقاء  50يوما يف مكان واحد!!
ــ  7ــ
أعرف بل متأكد ان دليل العودة الذي اعده وديع الجريء غري قابل لالنجاز
والتحقيق واالغرب هو عدم توقف هياكل وزارة الرياضة امام نقائصه الكثرية وعيوبه
العديدة وتوجهاته الخاطئة اريد ان افهم ملاذا مل تعطنا وزارة الرياضة موقفها من ذلك
الدليل الفضيحة! وملاذا هذا الصمت املريب؟ وهل يف وزارة الرياضة مث ّة كفاءات ام
ماذا؟
ــ  8ــ
متأكد ،متام التأكد ا ّن هياكل وزارة الرياضة مل تطلع بشكل جيّد عىل هذا الدليل،
ومتأكد متام التأكد انه لو وضعه الوزير عىل طاولة النقاش لتم رفضه دون عرضه عىل
لجنة مجلس النواب التي هي االخرى نستغرب مواقف اعضائها املتضاربة!!
ــ  9ــ
ا ّن تلعب البطولة يف العاصمة فقط فهذا يغيب فيه رشط اسايس وهو تكافؤ
الفرص ،فأين هياكل الوزارة لتقبل بهكذا مرشوع نواقصه كثرية جدا وحدود نجاحه
ضعيفة جدا ـ الحقيقة كنت امتنى لو تم رفضه منذ البداية اي ملا عرضه وديع الجريء
عىل وزير الرياضة احمد قعلول ومدير الرياضة مكرم شوشان ،لك ّن مرة اخرى يضع
هذا الدليل عىل املحك فاذا هم مسؤولون عىل الرياضة تغيب عنهم كفاءة ومقدرة
الحكم عىل ملف ما من خالل التوقف امام نقائصه وايجابياته!!
ــ  10ــ
تغيب آلية التقييم عىل من وضعوهم يف صدارة املشهد الريايض وبالتايل كانت
ازمة الكورونا كاشفة ملن يدعون املعرفة وبالتايل تبني انه «كسيدي كجوادو» وهذا مخ
هدرة هؤالء املسؤولني الجدد الذين يتكالبون عىل املسؤولية!
ــ  11ــ
* يف جملة مفيدة :أين الكفاءة بعيدا عن التفاهة!
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الرتجي يريد انتداب مهاجم مازمبي
يبدو أ ّن الرتجي يريد تعزيز هجومه مبهاجم من الطراز الرفيع
خصوصا مع تراجع مستوى الخنييس وعدم الرىض عىل مردود
االيفواري ديارا ،ولهذا السبب دخلت ادارة الرتجي ىف مفاوضات
جادة مع الالعب الكونغويل «جاكسون موليكا» مهاجم مازميبي
متهيدا للتعاقد معه بداية من املوسم الجديد خالل فرتة االنتقاالت
الصيفية املقبلة.ولكن مهمة الرتجي ليست باليسرية ; و يبدو أ ّن
مهاجم نادي مازميبي الكونغويل مطروح كذلك عىل طاولة األهيل
املرصي بعد املردود الكبري الذي يقدمه الالعب مع فريقه إالّ أن
ادارة مازميبي ترفض التخيل عن خدماته .و يع ّد «جاكسون موليكا
«ثاين هدايف رابطة األبطال اإلفريقية هذا املوسم برصيد  7أهداف.

الحسم نهائيا يف مصري مباراة السوبر
حسم املكتب الجامعي مسألة لعب أو الغاء لقاء الكأس املمتازة ملوسم  2018-2019و الذي سيجمع الرتجي الريايض بالنادي
الصفاقيس.و أكد وديع الجريء أن هذه املواجهة ستلعب قبل تاريخ  30سبتمرب املقبل أي قبل نهاية النشاط الريايض للموسم
الحايل نافيا بذلك شائعات الغائها .يشار إىل أ ّن الجامعة كانت قد عيّنت مباراة السوبر بني الفريقني يوم  15مارس الفارط
مبلعب رادس قبل أن يتوقف النشاط الريايض بتونس بسبب وباء كورونا.
ح/ح

جامعة السلة تحدّد
موعدا الستئناف البطولة
ق ّررت الجامعة التونسية لكرة السلة استئناف البطولة مطلع أوت املقبل ،مبقابلتي نصف النهايئ .جاء ذلك يف اجتامع عرب
الفيديو برئاسة عيل البنزريت رئيس الجامعة وبحضور أعضائه وممثلني عن الفرق.وتق ّرر إجراء مواجهتي اإلياب يوم 8
أوت .ويف صورة ت ّم اللجوء إىل مباراة فاصلة لتحديد املتأهل للدور النهايئ ،فإنها ستجرى يوم  12أوت.ويجرى ذهاب الدور
النهايئ يوم  22أوت ،أي قبل  4أيام من لقاء اإلياب.وفيام يتعلق مبسابقة الكأس ،فقد تقرر اقامة الدور نصف النهايئ يوم
 16أوت ،عىل أن يكون النهايئ يوم  5سبتمرب وق ّررت الجامعة عودة التدريبات الجامعية للفرق يوم  21جوان أ ّن املوسم
الجديد سينطلق يف  17أكتوبر ومن جهة أخرى ،برمجت الجامعة معسكرا خارجيا للمنتخب يف أملانيا ،ينطلق يوم  8سبتمرب
ضمن استعدادات نسور قرطاج للمرحلة األوىل من تصفيات إفريقيا ،التي ستقام يف نوفمرب املقبل ،والبطولة العربية التي
تحتضنها تونس يف ديسمرب .2020
حسني

هيئة اإلفريقي تستعد للرحيل
مل تعد جبهة املعارضة لوجود الهيئة الحالية أو الراغبني يف
قيادة النادي اإلفريقي بحاجة إىل استعامل األساليب القدمية
من أجل الترسيع برحيل الهيئة الحالية حيث حصل لدى
ما تبقى من املبارشين من أعضاء الهيئة الحالية اقتناع
بأن الظروف الحالية لن تخدم أي طرف وخاصة املعارضة
الجامهريية واملشاكل املالية الكبرية.فالجميع يعلم أن النادي
اإلفريقي سيعيش عىل وقع عديد املشاكل قريبا بحكم أن
الفريق مجرب عىل خالص عديد القضايا التي حسمها االتحاد
الدويل لفائدة خصوم اإلفريقي عىل اختالف أنواعهم (العبون
مثل أوندوما وفرق مثل مارسيليا ومدربون مثل سيموين) دون
نسيان بقية األحكام األخرى التي سيت ّم الكشف عنها قريبا.
واملصلحة العامة تقتيض اليوم تسليم املهام إىل هيئة جديدة
قد تكون لها إمكانات مالية أفضل تساعدها عىل سداد ما
يقارب  12مليارا قيمة الديون لدى مختلف هذه األطراف دون
نسيان مستحقّات الالعبني يف مختلف الفروع ،غري أن تسليم
املهام لن يت ّم إال عرب جلسة عامة انتخابية وهو أمر طبيعي
باعتبار أن الفريق بحاجة إىل هيئة قويّة وليس هيئة ترصيف

أعامل .وسيكون موعد الجلسة العامة مرتبطا بإعداد التقرير
رس يف تط ّور األحداث يف املستقبل.
املايل الذي يعترب كلمة ال ّ
فتجربة سليم الرياحي مع النادي اإلفريقي تفرض عىل كل
رسع يف عقد جلسة عامة إال بعد الكشف عن
هيئة عدم الت ّ
التقرير املايل وعرضه عىل التصويت لتفادي التأويالت الحقا
وتصفية الحسابات وهو أمر مل يعد غريبا عن النادي اإلفريقي.
والثابت أن كل ما يقال عن استغالل موارد النادي لقضاء
مصالح شخصية غري دقيق عىل اعتبار أن املنطق يؤكد أن
الهيئة الحالية أنفقت من مواردها الذاتية ما يفوق  8مليارات
ينص القانون وقد
ولكن من الرضوري إثبات ذلك بالوثائق كام ّ
انطلق العمل عىل إعداد التقرير املايل منذ فرتة.وتقديم صورة
حقيقية عن مصاريف الفريق خالل اخر موسمني سينهي
الجدل بخصوص تهمة الفساد واالختالس وهو الجانب الذي
ارتكزت عليه املعارضة خالل الفرتة املاضية للمطالبة برحيل
الهيئة فبقدر ما ارتفعت املداخيل خالل املوسم املايض بقدر
ما زاد حجم املصاريف وخاصة أحكام الفيفا ضد النادي وما
تطلبّته من أموال من أجل استئناف األحكام والطعن فيها.
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عبد السالم السعيداني يتمسك
النّجم الساحلي يف ضيق و هو
باإلطار الفني الحالي
يحتفل بالذكرى 95لتأسيسه
قررت الهيئة املديرة للنادي البنزريت برئاسة عبد
السالم السعيداين التمسك بنفس اإلطار الفني
وذلك ملعرفته الكبرية بقدرات كافة الالعبني
خاصة منهم شبان النادي لضامن االستمرارية
و توفري سبل النجاح إىل نهاية املوسم الحايل
وبداية املوسم القادم مع تعهد هذا اإلطار عىل
تطبيق مرشوع النادي :
مدرب أول  :سفيان الحيدويس
مساعدان  :العريب جابر و كامل زعيم

معد بدين  :ياسني بن سعد
مدرب حراس  :معز بن ثابت
مختص اإلحصائيات  :زياد الفطنايس

كام تقرر االحتفاظ أيضا باإلطار الطبي برئاسة
السيد سليم خذر و فريد البجاوي أخصايئ
للعالج الطبيعي وسيعودمحمد نوار كمدير
إداري ولوجيستي.
*عبد السالم السعيداين

عمر زكري يتعافى
من فريوس كورونا
متاثل العب اتحاد بن قردان عمر زكري للشفاء بعد أن أثبتت التحاليل تعافيه من فريوس كورونا.
وغادر مركز الحجر الصحي باملنستري وهو الالعب الوحيد يف كرة القدم يف تونس الذي أصيب
بالفريوس رفقة أفراد من عائلته بالفريوس بعد انتقال العدوى من جده الذي تويف الحقا.
عمر زكري

وديع الجريء يؤ ّكد فرض  5العبني
تونسيني أساسيني يف ّ
كل فريق
أكّد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجرئ يف أنّه سيتم تعديل القانون املتعلق بعدد
الالعبني األجانب يف كل فريق انطالقا من املوسم القادم.و قال الجريء انه يتوجب عىل كل فريق
اقحام  5العبني تونسيني عىل االقل ضمن التشكيلة املتواجدة عىل امليدان طيلة املباراة من اجل
إعطاء الفرصة لالعب التونيس عىل حد تعبريه.من جهة ثانية أكد الجريء أن اعتامد العبي شامل
افريقيا محليني يهدف إىل الرفع من نسق البطولة وخلق منافسة كبرية لكن يف املقابل أشار إىل أنه
سيتم مراجعة هذا القرار يعد نهاية املوسم الجاري.

و منتصر عمّار...و بتحويل النّجم إلى معقل للسماسرة و المتمعّشين
حيث الجرايات

مستقبل قابس يتلقى
انذارا من الفيفا
طالب االتحاد الدويل لكرة القدم «الفيفا» هيئة مستقبل
قابس برضورة دفع مبلغ قدرة  100ألف دينار لصالح
الالعب املوريتاين موالي خليل بسام.و سيتعني عىل الفريق
دفع هذا املبلغ كمستحقات قدمية ملهاجمه املوريتاين لتجنب
العقوبات من الفيفا و االّ فإ ّن النادي سيكون مستهدفا باملنع
من االنتدابات.و سيكون أمام الفريق مهلة بـ  45يوما لتسوية
توصل منذ مدة
قضية مهاجمه املوريتاين .ويشار اىل أ ّن مستقبل قابس قد ّ
تسوية ملف الالعب الشيخ ديالو.

متى يفهم بعض القامئني عىل شؤون ال ّنجم أنّه عندما ننقد أداءهم كمسؤولني فليس بيننا حرثة و ال ورثة ...و ال ته ّمنا
حياتهم الشّ خص ّية بتفاصيلها و ال تعنينا أصال...و متى يدركون أنّهم عندما تق ّدموا لتح ّمل مسؤول ّية ال ّنجم فهم ليسوا
...أسسوا...بكوا...ماتوا...تركوا دماءهم...
أنبياء معصومني و ال هم مالئكة و ال هم أيضا شياطني 95...سنة تاريخ...رجال ّ
أموالهم...مل يخونوا...مل يبخلوا بيشء...فرحوا...حزنوا...ال ّنجم يشء من الوطن بل وطن ...و ال ّنجم يشء من ال ّدولة بل
دولة...و ال ّنجم يشء من الشّ عب بل شعب...رجال ...رجال ...رجال...
و تحيا ليتوال...الحديث عن ال ّنجم مل يعد يستهويني ألنّه أصبح تطييح قدر ...رشف ال ّدين يعرف ج ّيدا و مقتنع يقينا
حق ال ّنجم أقولها...
أنّه ليس بيننا حسابات شخصيّة و كلمتي يف ّ
و الحقيقة أ ّن ال ّنجم اليوم بعجز الخمسني مليارا يعني أنّه هنالك فشل يف إدارة الفريق ...
مبلف بن عمر...و بالصفقة املشبوهة لسليامن كوليبايل و  4مليارات و نصف و مرسح ّية وساطة
مبلف دانسو...و ّ
و ّ
بوجلبان و أفالم العجيمي من أجل مالعبي مرضوب رياض ّيا
و صحيّا و قانونيّا ...و باستعامر ال ّنجم و تحويله إىل أحد معاقل ال ّنشاط السيايس و عدم اإلعتبار من لطخة النادي
اإلفريقي و املرور الكاريث لسليم ال ّرياحي به...و بتطاول العب من ال ّنجم عىل طبيب الفريق و اعتداء قائد فريق ال ّنجم
عىل جامهريه بحركة ال رياضية و اعتداء العب آخر من ال ّنجم بالك ّرادي عىل جامهريه ...و الحضور التلفزي ألحد العبي
ال ّنجم لتصفية حساباته مع العب سابق...و خروج رئيس ال ّنجم من حني آلخر إعالم ّيا لحرش ال ّرأي العام يف خالفاته
الشخصيّة مع عائلة جنيّح ...وبتواصل ال ّنجم مع من خدموه مبحارض تنبيه عن طريق عدول التنفيذ مثلام حدث مع
سليم الدرويش و حمودة بوعزة

قصرية اىل
محمــد

و السيارات و اإلمتيازات بال مها ّم و ال مردود و ال إضافة و ال ّزغاريد أكرث من الكسكيس  ..ال ّنجم فقد مبدأ
العائلة و كرثت فيه األحقاد و العداوات و الضرّ ب تحت الحزام ...اليوم ال ّنجم بال هيكلة...بال إدارة ...بال برامج...
بال تخطيط...بال ميزانيّة ...بال مال...ال ّنجم يف ضيق...ال ّنجم يتو ّجع...يف ال ّنجم رجل واحد يدفع و ينفق هذا
صحيح و هو رشف ال ّدين ...
ولكن ينفق عىل من يحيط بهم نفسه و يضمن مصالحهم و جراياتهم و برستيجهم و عالقاتهم و أفارياتهم و
مستقبلهم السيايس و املهني و اإلجتامعي ...و الربمية فيهم عاجز عن توفري « ستيكة ماء « ...و ال ّنجم معهم
الساعة...ال ّنجم هجره رجاله ألنه ّ أصبح يف ال ّنجم « برشة تطييح قدر « و
داخل يف حيط برسعة  200كيلومرت يف ّ
بكلّ أسف ...فمؤمل أن تضيع الفروع و ال تجد من يقف عليها و يتق ّدم لتح ّمل مسؤوليّتها...اليوم تتكلّم كلمة يف
حق ال ّنجم ينزلون عليك عاري و البس و يقطع اليد الليّ ما ترضبش ...و يوهمون الرئيس أ ّن من ينتقد أداءه إ ّما
ّ
مأجور أو رخيصأ خائن أو مكلّف من طرف عائلة جنيّح ؟...بكلّ أسف هذا هو واقع ال ّنجم و حاله ...و كلّ األمل
أن يكون هذا املوسم نهاية األحزان ...و كلّ األمل أن يتخلّص ال ّنجم من الذين كانوا سببا لتشليكه و تقزميه و كلّ
اله ّم الذي يعيشه ...و  95سنة تاريخ 95...سنة دروس و عرب...و الليّ يغدر ليتوال و يخونها تطيح فيه و ال مي ّر...
رياض جغام .
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أفكار متقاطعة:
يكتبها :ناجي الخشناوي

روايات تونسية على هامش الدراما التلفزيونية

مل يتغيرّ الجدل والنقاش كثريا عن السنوات املاضية فيام
يتعلّق باألعامل الدرام ّية التونس ّية التي تبثّها مختلف
الشّ اشات ،العموم ّية منها وال ّخاصة ،أثناء شهر رمضان .جدلٌ
يتّسم يف عمومه باالنطباعيّة واآلراء الذاتيّة ،تطال يف أغلبها
املواضيع املطروحة يف املسلسالت أو أداء املمثالت واملمثلني
يف هذه األعامل ،مع بعض املالحظات حول تقنيات التصوير
واإلخراج...
هذا الجدل املتك ّرر واملجرور من سنة إىل أخرى ،ربمّ ا مر ّده،
التّقوقع الالم ّربر من املخرجني وكتّاب السيناريوهات حول
أنفسهم ،وبالتايل استسهالهم كتابة السيناريو وتوليف
الحكايات أكانت روائية قصصية أو وثائقية تسجيلية أو
أدائية فنيةُ ،مهملني يف نفس الوقت املد ّونة الروائيّة التونسيّة
التي أصبحت أكرث مقروئية مبواكبتها للتطورات املجتمعية يف
جميع مستوياتها ،فضال عن تط ّور هواجسها الجاملية والفنية،
وتخلّص أغلبها من السري الذاتية العاطف ّية ،ما يعتربه بعض
املخرجني التلفزيونيني عائقا وحاجزا ،وهو ما يؤبّد ما يُصطلح
عليه بأزمة النص ويجعل الدراما التونسية أسرية مخرجيها
وكُتَّابها دون سواهام.
وقبل أن نستحرض بعضا من الرواية التونسية التي كان من
املمكن تحويلها إىل أعامل درامية ذات مستوى ،سنذكّر ببعض
الروايات غري التونس ّية التي تحولت إىل أعامل تلفزيونية
ناجحة ،ومنها رواية أفراح القبة لنجيب محفوظ ،ورواية لن
أعيش يف جلباب أيب إلحسان عبد القدوس ،ورواية األيام لطه
حسني ،ورواية نهاية رجل شجاع لحنا مينة ،ورواية سمرقند
للكاتب اللبناين أمني معلوف ،وأرض النفاق للكاتب يوسف
السباعي ،ورواية «ساق البامبو» للكاتب الكويتي سعود
السنعويس الحائز عىل جائزة البوكر  ... 2013أ ّما السينام
العربية فاألمثلة أكرث من أن تعد للروايات التي صنعت مجدا
مضاعفا ألفالم الشّ اشة الكبرية...
وجدير بالذكر أيضا أن حبل الو ّد بني السينام والرواية
التونسية ممتد وإن مل يكن طويال رغم أن السينام التونسية
تُص ّنف ضمن «سينام املؤلّف» ،ونذكر هنا رشيط «خليفة
قصة للبشري خريّف،
األقرع» للمخرج ح ّمودة بن حليمة عن ّ
وفيلم «فالقة» ل ُعامر الخليفي عن رواية عبد ال ّرحامن عماّ ر
«حب وثورة» ،ومثلت املجموعة القصصية «سهرت منه
ّ
اللّيايل» لعيل الدوعاجي مرجعا ومنهال لثالثة أرشطة سينامئية
قصرية« ،الفانوس» لحمودة بن حليمة ،و»ال ّزيارة» للهادي
بن خليفة و»نزهة رائقة» لفريد بوغدير ،كام أخرج مراد
بن الشيخ فيلمه «راعي النجوم» عن قصة بنفس العنوان
لعيل الدوعاجي ،واقتبس إبراهيم باباي فيلمه «وغدا» من
رواية «ونصيبــي من األفــق» لعبد القادر بن الشّ يخ ،وكذلك

السنوات العرش» عن رواية بالعنوان نفسه
فيلمه «ليلة ّ
ملح ّمد صالح الجابري ،وأخرج عيل العبيدي فيلم «برق
الل ّيل» انطالقا من رواية البشري خ ّريف بنفس العنوان،
وال ننىس فيلم «كِلْمة رجال» ملع ّز ك ّمون عن رواية
«بروموسبور» لحسن بن عثامن...
وبالعودة إىل الدراما التلفزيونية التونسية لهذه السنة،
التي مل تش ّذ عن قاعدة تجاهل الروايات التونسية،
وعدم االقتباس منها ،وهو ما جعل هذه األعامل
الدرامية ،مع استثناءات قليلة جدا ،وهنا نقصد مسلسل
«نوبة/عشّ اق الدنيا» ،أما البقية فمنها ما اتّسمت
إ ّما بالسطحية ال يف طرح املواضيع وإمنا يف معالجتها
(أوالد مفيدة) ،أو الوقوع يف الهفوات القاتلة واإلساءة
للتاريخ الوطني ،إن مل نقل االعتداء املمنهج عليه (قلب
رسعة (مسلسل ...)27
الذئب) ،أو الكتابة الجافة واملت ّ
وهنا ميكن أن نلفت مخرجينا إىل بعض العناوين
الروائية التي ميكن تحويلها إىل أعامل درامية ملَ تتسم
به من قابل ّية للتحويل والتنفيذ ،ونذكر مثال رواية
«حماّ م الذهب» للروايئ محمد عيىس املؤدب ،والتي
بلغت القامئة الطويلة لجائزة البوكر سنة  2019وهي
رواية تنبش يف تاريخ تونس الحديث من خالل األقلية
اليهودية ،ورواية «كازما» للكاتب صالح الربقاوي التي
تتناول بشكل جدي وعميق مسالة اإلرهاب ،ورواية
«شارع مرسيليا» للروايئ الراحل محمد الباردي ،والتي
رشح من خاللها السلوكيات املجتمعية يف تونس الحديثة
ومت ّيزت بعنرصي التشويق واملفاجأة يف الحيك ،وأيضا رواية
«لال الس ّيدة» للكاتب طارق الشيباين الحاصلة عىل الكومار
الذهبي وجائزة معرض الكتاب سنة  ،2019أو رواية الكاتب
جامل الجاليص «باي العربان» التي نطالع فيها سرية الثائر
الشعبي عيل بن غذاهم ،أو رواية «آخر الرعية» للكاتب
أبو بكر العيادي التي ق ّدمت رسدية االستبداد والدكتاتورية
والقهر والظلم بني الحاكم واملحكوم ...وغريها من الروايات.
إن ذكر هذه العناوين ال يعني أننا اخرتناها دون غريها من
املدونة الروائية التونسية ،ولك ّن هي نصوص قريبة جدا من
عوامل الصورة والتصوير ،وبالتايل قابليتها للتحويل إىل أعامل
درامية ذات قيمة ،كتلك األعامل التي نجح مخرجوها يف
نحت بصمتها وصنع مجد الدراما التونسية مثل أعامل
حامدي عرافة وصالح الدين الصيد وعبد القادر الجريب
واملنصف الكاتب وغريهم.
يقول صاحب كتاب «قراءة الصورة وصور القراءة» الناقد
األديب صالح فضل إن «الرواية املكتوبة سبقت الدراما
التليفزيونية ،ولكنها م ّهدت لها ،فاألعامل الخالدة يف الروايات

العاملية رسعان ما تحولت
إىل أفالم سينامئية من
ناحية وإىل أعامل درامية
متسلسلة من ناحية
أخرى ،والعالقة بينهام
جدلية فيها أخذ ورد من
كال الطرفني ،فمن الواضح
أن الصورة املنظورة قد
استوعبت عد ًدا أكرب من
املشاهدين ،وذلك ألنها
تجاوزت حاجز األمية
وأصبحت مبشاهدها
البرصية ُمتاحة بشكل عفوي ومبارش وعظيم التأثري عىل
ماليني املشاهدين من كبار وصغار ،أميني ومثقفني ،واخرتقت
حواجز القراءة وتغلغلت يف طبقات املجتمع كله ،واستولت
عىل املشاهدين بشغفها وجاملياتها املتميزة ،حيث تقدم
األحداث والشخصيات بشكل مجسد يتيح املتابعة والتأمل
واالستمتاع الجاميل لكل الطبقات مبستوياتها املختلفة ويبقى
الحوار فقط ره ٌن بثقافة املتلقي يف فهمه وىف إدراك األبعاد
النفسية والثقافية الكامنة وراءه».

