االتحاد الجهوي للشغل بأريانة

تجمّع عمّالي يوم  12جوان والوضع يزداد تأزّما
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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الئحة اعتذار االستعمار تثبّت فرزا مغشوشا

االئتالف يصدّرون أزمتهم
بمحاولة توريط الرئيس
االشتراكات

الهيئة اإلدارية للفالحة:

دعوة لتلبية املطالب املشروعة
وإقرار مبدإ اإلضراب

بعد تقرير هيئة الرقابة العامة
والحديث عن فساد في وكالة التبغ

من انتهاكات حرية الصحافة في
ماي :2020

دعوة اىل إسقاط
شبهة تالعب مسؤولون
يف الدولة باألرقام للتسرت مبادرة االئتالف املتعلقة
بتعديل املرسوم 116
على االختالسات
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نقابة

استقبل وزير الش ٔوون املحلية لطفي زيتون أمس االٔربعاء  10جوان  ،2020االمني العام االتحاد
العام التونيس للشغل األخ نور الدين الطبويب ،مصحوبا بالكاتب العام لجامعة البلديني مكرم
عاميرية.
ومثّل اللقاء مناسبة ،تم خاللها استعراض التقدم يف تحقيق بنود االتفاق الذي ت ّم بني االتحاد
والوزارة حول مختلف مطالب الجامعة الوطنية للبلديني وما تضمنه من منح محدثة عىل
غرار منحة التكاليف الخاصة لالٔعوان البلديني ومنحة العمل بالليل ومنحة االوساخ ،إضافة إىل
مراجعة املدونة املهنية وإصدار املنشور الخاص بتفعيل آليات ووسائل حفظ الصحة والسالمة
املهنية لألعوان وحل مشكل الرتقيات العالقة.
ول ٕالشارة فقد ت ّم عقد هذه االتفاقيات منذ  ،2019مبوافقة جميع الوزارات ذات العالقة
كوزارات املالية والوظيفة العمومية كام ت ّم االتفاق عىل مبدإ اصدار القانون الخاص بالبلديني.
وتعهد السيد الوزير مبتابعة مختلف هذه الطلبات ،والنظر يف ا ٓجال تطبيقها.
* رمزي

االحتقان يتنامى في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات:

إما أن وزير البيئة يتجاهل املشاكل
املرتاكمة ،أو أن ادارة الوكالة ترفض
العمل بتعهداته
عبرّ املكتب التنفيذي للجامعة العامة لالشغال
العمومية واالسكان والبيئة عن قلقه من عدم
التزام الوكالة الوطنية للترصف يف النفايات
باإليفاء بتعهداتها وهو ما يؤثر عىل املناخ
االجتامعي داخلها.
ورغم الجلسة التي انعقدت يوم  11ماي
الجاري بوزارة البيئة بني وفد من االتحاد
العام التونيس للشغل ترأسه األخ منعم عمرية
األمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة
العمومية وأعضاء مكتب الجامعة العامة من
جهة والسيد شكري بن حسن وزير البيئة
مرفوقا بثلة من مساعديه بالديوان وبعض
االخ محمد الرشيف
االخ منعم عمرية
الرؤساء املديرين العامني واملديرين العامني
للمؤسسات الراجعة بالنظر إىل الوزارة من جهة
ثانية ،وهي الجلسة التي تعهد فيها الوزير بحلّ املشاكل املرتاكمة فيها ،إال أن إدارة الوكالة مل تتعاط إيجابيا مع ما تم عرضه
يف الجلسة فيام يخص املؤسسة رغم حساسية الظرف.
وطالب املكتب التنفيذي للجامعة من وزير البيئة يف مراسلة وجهها إليه بداية الشهر الجاري باتخاذ االجراءات العاجلة
والتدابري الالزمة تجنبا لحصول توترات اجتامعية وملزيد من التعفن يف املناخ العام باالدارة املركزية وكل االدارات الجهوية
وذلك نظرا إىل عدم اصغاء االدارة العامة إىل أبسط النقاط وآخرها ارضاب بجهة باجة املزمع تنفيذه يوم  21ماي الفارط
والذي وقع الغاؤه ،إضافة إىل عدم التزامها بتطبيق ما ورد مبحرض جلسة املربم يوم  12ديسمرب .2019
كام طلب املكتب التنفيذي للجامعة العامة من الوزير تحديد موعد جلسة عمل طارئة بشان املشاكل يف الوكالة.
ليس من مصلحة أي جهة ان ترتاكم املشاكل أكرث باملؤسسة ،والخوف كل الخوف أن يكون وزير البيئة هو من يتجاهل
املشاكل املرتاكمة ،أو أن ادارة الوكالة ترفض العمل بتعهداته ،ويف الحالتني أمر غري مقبول وانتهاك ألدبيات للحوار االجتامعي.
* صربي الزغيدي

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

أحمد التليلي

وطنية

الئحة اعتذار االستعمار تثبّت فرزا مغشوشا
االئتالف يصدّرون أزمتهم بمحاولة توريط الرئيس

وزير الشؤون املحلية يستقبل
األخ األمني العام

أسسها
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املدير املسؤول

نور الدين الطبوبي

الرفيق العزيز ريتشارد
ترومكا رئيس AFL-CIO
إن االتحاد العام التونيس للشغل وهو يفخر بالروابط التاريخية املتينة التي تربطه بـ
 AFL-CIOوالحركة النقابية األمريكية منذ األربعينات.
وهو يتابع بانشغال وانزعاج شديدين حالة الطوارئ واالضطهاد والعنرصية يف الواليات
املتحدة ،بعد مقتل جورج فلويد.
فإنه:
 يدين بشدة جرمية القتل العنرصية التي ارتكبتها الرشطة يف حق جورج فلويدويدعو إىل إحالل العدالة ومحاسبة املسؤولني عن مقتل السيد أربريي ،والسيدة
تايلور ،والسيد فلويد ،وجميع ضحايا الوحشية العنرصية التي استهدفت الرجال
والنساء السود يف الواليات املتحدة األمريكية.
 يدعم نضال الشعب األمرييك من أجل تفكيك العنرصية وإرساء املساواة والعدالةاالجتامعية ،وهي معركة استغرقت عقو ًدا كثرية وتطلبت الكثري من التضحيات ولكن
يبدو أنها مل تنته بع ُد.
 يقف مع أصحاب األلوان الذين يعانون من الفقر واالستغالل واالضطهاد والعنرصية. يدافع عن حقوق جميع العامل يف مكان عمل خال من العنرصية والعنف القائمعىل الكراهية.
 يساند حركة *حياة السود مهمة* وكل مك ّونات حركة الحقوق املدنية الذين يقاومونالقمع العنرصي ويواصلون نضال مارتن لوثر كينغ وجميع املناضلني األمريكيني
العظامء من أجل الحرية ويدين الرد العدواين عىل االحتجاجات السلمية واملدنية.
 يوجه ندا ًء للتضامن لالتحاد الدويل للنقابات ولجميع االتحادات النقابية القطاعيةالدولية ولجميع النقابات يف كل أنحاء العامل من أجل بناء جبهة نقابية دولية موحدة
ضد العنرصية ،ومن أجل بناء العدالة االجتامعية واملساواة يف الواليات املتحدة ويف
جميع أنحاء العامل.
تضامننا القلبي مع الشعب األمرييك ض ّد العنرصية وقمع الرشطة والوحشية من أجل
العدالة والعدالة االجتامعية.
عن االتحاد العام التونيس للشغل األمني العام
نورالدين الطبويب
املدير

سامي الطاهري

رئيس تحرير

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس
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ذهب متابعون كُثرْ ٌ لجلسة أمس األول حول الالئحة
التي تطالب فرنسا باالعتذار للشعب التونيس عن جرائم
استعامرها له ،إىل اعتبار أن هناك فرزا جديدا بدأ يتشكّل
تحت ق ّبة الربملان وعىل أساس أنه ميكن أيضا أن ميت ّد إىل
الساحة السياسية والحزبية خارج ق ّبة باردو وقد يؤث ّر حتى
عىل تحالفات الحكومة.
هذا الفرز الجديد سماّ ه البعض بفرز الجناح «السيادي»
عن الجناح «التّابع» ،واملقصود هنا هو فرز كل من ائتالف
الكرامة وحركة الشعب والتيار الدميقراطي وبعض املستقلني
ومن كتل أخرى من الذين صوتوا مع الالئحة عىل أساس
رص عىل رضورة اعتذار
أنهم تيار متش ّبث بسيادة تونس وم ّ
فرنسا ،وتيار آخر تابع ،ويُقصد به جزء كبري من حركة
النهضة وقيادتها بالخصوص ،مع قلب تونس وحزب عبري
مويس ،وهو التيار الذي رفض التصويت عىل الالئحة ،أو
باألحرى تحفّظ عليها.
هذا الفرز يبدو مجانبا للصواب ،ألنه قائم عىل معطى
تحكيم النوايا ،أو الحكم عىل وطنية النواب واألحزاب من
خالل موقف عارض ،تحكّمت فيه حسابات سياسية كانت
ضاغطة أكرث من الالئحة ومن الجلسة العامة ومن قيم
السيادة نفسها.
كام أنه مجانب للصواب من ناحية أنه ال ميكن أن ينتج
تحالفا ،حتى لو كان سياديا ،باعتبار الخالفات الكبرية بني
مكوناته ،وأيضا باعتبار أن حسابات كثريين من الذين صوتوا
عىل الالئحة ال ميكن أن تكون هي نفسها حسابات سيف
مخلوف التي ق ّدمها ،إمنا كان التصويت فقط لتجنب إحراج
ميكن أن تقع فيه األحزاب التي ال ّ
يشك أحد يف موقفها
الثابت من االستعامر والتبعية.
فحسابات مخلوف ال عالقة لها بالفرز السيايس ،بقدر ما هي
حسابات داخلية ان صح التعبري ،أو هي تصفية لفرز آخر
داخل كتلة اإلسالميني مبختلف مك ّوناتهم.
فعملية الالئحة مو ّجهة مبارشة ضد الشيخ راشد الغنويش،
بل هي محاولة لإلجهاز عليه وإبعاده نهائيا ،وهي أيضا
ثأر شخيص أراد من خالله سيف مخلوف أن ير ّد الصفعة
التي وجهها إليه الغنويش حينام أعلمه رسميا غَداة نتائج
االنتخابات أنه لن يكون يف الحكم وإن عليه أن ينفذ ما
طلب منه فقط ،بل أصدر أمرا مبنعه من دخول مقرات
يُ ُ
الحركة يف تلك الفرتة ،وزاد تأكيدا عىل ذلك عندما تع ّمد
التساهل يف التعاطي مع إسقاط حكومة السيد الحبيب
الجميل التي كان سيكون ملخلوف فيها ثالثة وزراء وعديد
املرشحني الذين يدعمهم ،والتي يُعترب إسقاطها أكرب هدية
قُ ّدمت للغنويش الذي ال يريد أن يحكم مع ائتالف الكرامة
وال يتصور وجوده معهم يف نفس الحكومة مهام كانت
الظروف.
مخلوف مل ينس ذلك اإلقصاء ،ويعرف جيدا أن ال مستقبل
له يف الحكم طاملا كل االوراق بيد الشيخ راشد ،لذلك سعى

بكل الطرق إىل أن يفتح خطوط تواصل وتنسيق جيدة مع
معاريض الشيخ يف داخل الحركة ،وبات متخندقا يف حسابات
حزبية تظهر ترجامتها أحيانا يف بعض السياقات التي ال
معنى لها إال مزيد حرش الغنويش يف زاوية يُجرب مبوجبها
عىل ارتكاب أخطاء قاتلة كالتصويت ض ّد الئحة تطالب
فرنسا باالعتذار للشعب التونيس عن جرائم االستعامر ،وهو
الذي يعرف أكرث من الجميع ما معنى ان يسمح وهو رئيس
مجلس بتمرير مثل هذه الالئحة وما انعكاساتها عىل تونس
وعىل حركته وعىل وضعه الشخيص يف عالقاته بدوائر صنع
القرار يف باريس ،وكذلك وضع الفرع الخارجي للحركة الذي
مازال مقيام يف فرنسا وتعرف عنه االجهزة الفرنسية ملفات
وأرسا ًرا متتد من فرتة الثامنينات اىل اليوم.
ومحاولة حرشه يف الزاوية وإظهاره بشكل تابع لفرنسا ال
يصوت عىل الئحة ضدها ،يعرف مخلوف انها عملية مكلفة
للشيخ ،وانها ترضبه يف صميم أنصاره من الشباب خاصة
من املتدينني ومن املسكونني بهوس الثورات والذين هم
أقرب اىل طروحات مخلوف ويرون فيها أكرث راديكالية
من حركتهم ،بل فيهم كثريون أصبحوا ال يخفون إعجابهم
مبواقفه «الثورية» أكرث بكثري من حركتهم .إضافة اىل أنها
ترضب اسرتاتيجية الشيخ التي يحافظ عليها دامئا ألنه ال
يستطيع الحكم من دونها ،وهي ما يس ّميه التوافق الواسع
ويقصد بينه حركته وبني األحزاب الكربى التي لها ثقل سيايس
يف الشارع اآلخر ،أي يف غري اإلسالميني وخصوصا متفرعات
الفكر الدستوري مبختلف مشاربهم ،وهو ما يتعارض مع
رغبة مجنونة يف الحكم لدى مخلوف وجامعته ،لن يسمح
بها الغنويش حتى ولو اضطر إىل التحالف مع عبري مويس
فسيقبل ولن يقبل ان يكون االئتالف معه يف الحكم.

وللخروج من املأزق الذي وضعه فيه مخلوف ،والذي
ل ِق َي هوى يف نفوس معارضيه داخل الحركة الذين باتوا
يستعملون مخلوف يف مزيد إضعافه يف الربملان ،حتى
يتسنى لهم االجهاز عليه يف املؤمتر ،ألقى الغنويش الكرة
يف ملعب رئيس الجمهورية ،وعىل عكس كل ما كان يردده
بأن الربملان هو املسؤول أيضا عن العالقات الخارجية ومن
حقه التدخل يف كل عالقات تونس ودبلوماسيتها ،فإن
بالغ مكتبه االعالمي أمس كان عكس كل ذلك ،بل عكس
كالمه الذي قاله االسبوع املايض يف جلسة مسائلته حول
اتصاالته بالرساج واردوغان ،وأعاد اليوم الكرة اىل ملعب
رئيس الجمهورية وقال «برضورة التنسيق مع السيد رئيس
الجمهورية يف مثل هذه املبادرات التي تتد ّخل يف صميم
اختصاصاته وصالحياته» ،كام عبرّ عن قلقه من «طرح
هذه املبادرات امله ّمة والحساسة دون تنسيق وحوار بني
مؤسسات الدولة وفاعليها األساسيني يف السياسة الخارجية
ودون تحقيق توافقات وطنية واسعة حول تفاصيل بنودها
بني كل مكونات املشهد السيايس واملجتمعي.»..
فالشيخ راشد يعي جيدا أن الالئحة مو ّجهة ضده باألساس
إلحراجه ،ولكسب مزيد من املواقع عىل حسابه ،ويعرف
ان املخارج أمامه للهروب من ذلك ليست كثرية ،وقد
ج ّربها قبل انطالق الجلسة ،حني طلب إرسال الالئحة إىل
رئيس الجمهورية الذي مل يرد عليها ،وأرسلها أيضا إىل رئيس
الحكومة فلم ير ّد عليها ،فام كان أمامه من خيار إال إسقاطها،
مست من
حتى وإن أثرت عىل شعبيته داخل حركته أو ّ
مصداقية شعارات الثورة التي يس ّوق لجامعته يف الداخل
والخارج أنه زعيمها وقائدها.
* طاهر عيل
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وطنية

منظومة الفساد أنهكت الدولة،
أرهقت الشعب وأضعفت داخله قيم الت ّربع والتضامن

* خليفة شوشان

خالل استضافته عىل القناة الوطنية أطلق األمني العام لالتحاد الشعبي
الجمهوري لطفي املرايحي جملة من الترصيحات أثارت جدال كبريا
وأثارت ض ّده موجة من السخرية عىل مواقع التواصل االجتامعي وعىل
وسائل االعالم ولعلّ أبرزها الترصيح الذي أكّد من خالله أنّه «لو كان
جيت يف الحكم ندور عىل حراير تونس ونلم الباللط والخواتم واملناقل
وغريهم ونخلّص صندوق النقد الدويل ونخلّص بالدنا م ّنو» منتقدا بذلك
اعتامد الحكومات املتعاقبة بشكل كبري عىل صندوق النقد الدويل يف
موازناتها املالية ،محذرا من كون البالد تعيش تحت الوصاية واالستعامر
االقتصادي والتبع ّية للخارج.
قد ال يكون خطأ املرايحي األفدح الذي جلب اليه كل ذلك السخط وتلك
االنتقادات والسخرية الالذعة نهاية االسبوع املنقيض اثر ترصيحه عىل
القناة الوطنيّة التونسية بذلك املقرتح املتمثل يف تربع «حراير تونس
بالباللط والخواتم واملناقل» لتخليص البالد من «أرس» صندوق النقد
الدويل ،فلم يكن هو أول من ذهب هذا املذهب نحو التعويل عىل
القدرات الذاتية الوطن ّية واالعتامد عىل التداين الداخيل باعتباره أهون
الشرّ ّ ين بدالً عن التداين الخارجي بوابة كلّ التنازالت املودية بالبلدان اىل
صناديق أو دوالً وما يستتبع ذلك من تفريط
االرتهان للامنحني سواء كانوا
َ
يف استقاللية القرار الوطني .خطأ املرايحي األول أنه مل يحسن قراءة
اللحظة التاريخية ،ونيس أو تناىس أنه يق ّدم هذا املقرتح يف سياق سيايس
واقتصادي واجتامعي ونفيس فقدت فيه جلّ التونسيات والتونسيني الثقة
يف مؤسسات الدولة ونزلت فيه مؤرشات الثقة حسب أغلب رشكات سرب
اآلراء إىل أدىن مستوياتها يف السياسيني ،ولعلّ خطأه الثاين أنه تغافل عن
ذكر التجربة املرجعية التي استلهم منها وأخذ عنها هذه الفكرة وهي
التجربة الكورية الجنوبية التي كان من املمكن أن تساعده عىل االقناع
مبقرتحه.

كوريا الجنوبيّة والتخلّص من عبء الديون

سنة  1997مرت «كوريا الجنوبية» بأزمة اقتصاديّة طاحنة وكانت عىل
شفا اإلفالس واالنهيار االقتصادي ،ومع تراكم الديون وانهيار عديد البنوك
وتوقف املصارف عن اإلقراض وتراجع قيمة «الوون» العملة الكوريّة إىل
أدىن مستوياته ،ومع إصابة السوق املالية بحالة تراجع حاد ونقص قيايس
املؤسسات وهرب املستثمرون األجانب
يف السيولة ،إىل جانب إغالق آالف ّ
إىل الخارج بعد تحويل أكرث من  18مليار دوالر إىل خارج البالد ،وكانت
النتيجة أن وجد مئات اآلالف من العامل أنفسهم يف حالة بطالة .مل يكن
أمام الحكومة الكورية الجنوبية من حلّ سوى التس ّول عىل أعتاب صندوق
النقد الدويل لتتمكن بعد مفاوضات عسرية التوصل إىل اتفاق حول برنامج
إنقاذ بقيمة  58مليار دوالر وهو الرقم األكرب يف تاريخ تعامالت الصندوق،
والذي اشرتط عىل الكوريني رشوطه املجحفة كالعادة وهي الرشوط
نفسها التي تخضع لها تونس الغارقة يف الديون اليو َم ،رشوط تتكثف يف
ثالوث «تحرير التجارة وحسابات رؤوس األموال وإصالح سوق العمل
وإعادة هيكلة الرشكات الحكومية» لكن هذه املديونية املشطّة مل تخفّف
من الضغوط االقتصادية بل أضافت اليه أزمة اجتامعية قاهرة فاقمت
من األزمة ومن عجز الحكومة وتراكم املديون ّية وتنوع رشوط اإلذالل
الوطني املفروضة من صندوق النقد الدويل .ويف خض ّم هذه األزمة ظهرت
مبادرة ُس ّميت «بالحملة الوطنية» انطلقت من سؤال ملاذا ال يت ّم استثامر
الذهب الذي بحوزة الكوريني الجنوبيني لسداد الديون وتخفيف األزمة
االقتصادية؟ وت ّم تقدير كمية الذهب الذي ميلكه الكوريون مبا قيمته 20
مليار دوالر «يف شكل عمالت وميداليات وح ّيل وغريها من املقتنيات»
الكثري منها كان عىل ملك األرس واملواطنني ويشكل امتالكه قيمة رمزية
لهم ضمن عاداتهم وتقاليدهم إىل جانب قيمته املادية باعتباره أصال ماليا
آمنا .الحقيقة أن هذه الفكرة التي قادت «الحملة الوطنية» مل تأت من

فراغ بل هي كانت نتيجة استحضار للتاريخ الكوري الجنويب واالستفادة
بقصة ما حدث سنة  1907عندما
ألن الذاكرة الجمعية الكوريّة تحتفظ ّ
كانت اإلمرباطورية الكورية حينها مدينة مبا يقدر بـ 13مليون «وون»
(تقريبا مبا قيمته ميزانية الحكومة لسنة كاملة) ،ومن أجل سداد هذا
الدين تفتقت عبقرية الكوريني عن فكرتني إذ قام الرجال بالتوقف عن
التدخني وقامت النسوة ببيع مجوهراتهن الخاصة بزفافهن .ملدة أسابيع
تجندت كربى الرشكات الكورية مثل «سامسونج» و«هيونداي» و«دايو»
للتسويق للحملة ولجمع التربعات ،وأطلقت حمالت ترويجيّة كربى شارك
فيها املشاهري من الفنانني والرياضيني واإلعالميني الكوريني الجنوبيني داخلَ
البالد وخارجها وهو ما جعل الحملة تحرز نجاحا باهرا ت ّوج مبشاركة أكرث
اصطف املواطنون رجاالً
من  3.5مليون مواطن ،تقريبا ربع سكان البالد ،و ّ
ونسا ًء من جميع األعامر والرشائح والطبقات االجتامعيّة يف طوابري أليّام
أمام البنوك للتربع مبقتنياتهم الذهبية ملساعدة بلدهم .وقد وبلغ متوسط
التربع  65جراماً من الذهب لكل شخص ،وهو ما قدر بـ 640دوال ًرا .ويف
غضون شهرين ،تم جمع قرابة  226ط ًنا مرتيّا من الذهب ،أي ما يعادل
 2.2مليار دوالر دفعت لصندوق النقد .واعتربت الحملة بصمة باسم
الكوريني الجنوبيني لسداد ديونهم التي تم االنتهاء منها نهائيا يف أوت
 2001أي بعد  3سنوات من انطالق الحملة وتجاوز األزمة االقتصاديّة
وقبل موعد تسديدها بثالث سنوات تقريباً .واعتربت كوريا الجنوبية
بذلك أفضل مثال عىل عملية إعادة تدوير الذهب والتي سماّ ها مجلس
الذهب العاملي بـ«البيع للنقد بواسطة املستهلكني أو الدول».

قيم التبرع ليست غريبة على التونسيين

ال ب ّد من التذكري أيضا ويف سياق ترصيح السيّد لطفي املرايحي أن تقاليد
الت ّربع للدولة التونس ّية ليست بالجديدة عىل التونسيني بل هي متأصلة
يف ثقافتهم ،فكلّام واجهت البالد محنة اقتصادية أو طبيعية أو وبائية ال
يتأخر أبناؤها عن إعالء قيمة التربع .وقد ذكر املؤرخ عبد الستار عاممو
يف إحدى دراساته عديد األمثلة عىل أحداث ومناسبات ترسخت فيها هذه
القيمة منها عىل سبيل الذكر ال الحرص ما اورده عن تكفل بعض األعيان يف
عهد االستعامر مبصاريف دراسة عدد من الطلبة التونسيني يف فرنسا ومن
بينهم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ،كام أشار اىل أن الذاكرة الشعبية
بقصة بتربع عزيزة عثامنة ببناء مستشفى للفقراء ال يزال اىل
تحتفظ ّ
اليوم يحمل اسمها «مستشفى عزيزة عثامنة» ،وكذلك تربع كلثوم شقيقة
أحمد باي بجواهرها ملساعدة الجيش التونيس وتسليحه عندما كانت
البالد مت ّر بأزمة اقتصادية .وال ننىس تربع العرشات من النساء التونسيات
بعد االستقالل بحليّهن للدولة الوطنية.

منظومة الفساد تخنق الدولة

إذا املشكل ليس يف قيم الت ّربع وال يف إيثار التونسيني والتونسيات
واستعدادهم واستعداده ّن للت ّربع بكل مثني لديهم او لديه ّن مبا يف ذلك
«الباللط والخواتم واملناقل» القض ّية أنّه ويف غياب الثقة يف القامئني عىل
البالد وعدم ائتامنهم عىل املمتلكات العامة جعل من الصعب عىل
التونسيني مجرد التفكري يف تسليمهم ممتلكاتهم ومقتنياتهم الخاصة ،إ ّن
استرشاء الفساد يف تونس منذ عقود وتحوله إىل منظومة مكتملة الحلقات
تتقاطع فيها املصالح السياسية واالقتصادية واملالية اىل درجة االطباق
عىل الدولة وخنقها قبل الثورة واستمرار نفس املنظومة بعد أن أعادت
االنتشار وتوزيع مراكز النفوذ السياسية والعائلية بعد الثورة لكن يف شكل
أكرث تعقيد ومتددا وانتشارا ودون حسيب أو رقيب مبا يف ذلك وجود
سلطة مركزية وحزب حاكم ينظم العالقات بني بارونات الفساد ،اليوم
أصبحت لدينا أكرث من منظومة فاسدة متصارعة أحيانا ومتحالفة حينا
تتوزع بحسب مراكز النفوذ الحزبية واالقتصادية واملالية واالمنية أيضا
ومتتد أصابعها األخطبوطية اىل الخارج عرب التهريب وقد تتقاطع مصالحها
مع االرهاب ايضا ..كل ما تثق ّدم يجعل من الرهان عىل قيم الت ّربع مغامرة
محفوفة باملخاطر ،إضافة إىل كونها ال تعدو أن تكون تغذية للمنظومات
الفاسدة ومكافأة لها بعدم محاسبتها واسرتجاع ما نهبته من املال العام
وما عبثت به من مدخرات البالد وثرواتها وما خلفته من خراب بنيوي غري
خفي عىل املستوى املادي والرمزي واالعتباري.

الثقة أوال وأخيرا

تتحصن الدولة بأسلحة الشفافية والنزاهة والح ْوكمة
باختصار عندما ّ
الرشيدة وتحقن يف كل أوردتها ورشايينها مضادات حيويّة ملكافحة
الفساد واملحسوبية والرشوة ونهب املال العام والتهرب الجبايئ وتهريب
األموال للجنان الرضيبية والتطبيع مع االقتصاد املوازي والتهريب وعندما
تستنزف الدولة ممثلة يف الحكومة كل جهدها السرتجاع األموال املنهوبة
واملسلوبة وغري املستخلصة يصبح باإلمكان التعاطي الجدي مع دعوات
التربع واملشاركة يف الجهد الوطني للخروج من متاهة املديونية عىل
شاكلة املقرتح الذي تق ّدم به الس ّيد لطفي املرايحي أو الذي تقدم به
رئيس الجمهورية واملتمثل يف دعوة املواطنني للتربع بنصف رواتبهم،
ويعترب التأخر عن ذلك شكل من التقصري يف االستجابة للواجب الوطني.
وهو ما يجعل استعادة الشعب الثقة يف الدولة ويف مؤسساتها التنفيذية
والترشيعية ويف طبقتها السياسية من أوكد األولويات الستعادة قيم التربع
وكذلك للنجاح يف تحقيق نقلة اقتصادية وتغريات اجتامعية جوهرية أمل
يكتب الكاتب األمرييك ذائع الشهرة «فرانسيس فوكوياما» كتابا أسامه
«الثقة  -الفضائل االجتامعية ودورها يف خلق الرخاء االقتصادي» يف
القلب من أكرث الدول الرأساملية.
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مطالبا بردّ االعتبار لشخصه وللمحاماة بعد االعتداء عليه من طرف األمن:

األستاذ عبد الناصر العويني يف اعتصام
مفتوح بمكتب عندي املحامني
دخل االستاذ املحامي عبد النارص العويني بداية من يوم االثنني  8جوان
 ،2020يف اعتصام مفتوح مبكتب عمید املحامین بقرص العدالة بتونس.
وأضاف العويني يف تدوينة عىل صفحته مبوقع التواصل االجتامعي
فيسبوك« :بأنه لن يرفع اعتصامه إىل حني متابعة محاسبة وتتبع املعتدين
عليه ،من «عنارص البوليس السيايس» ووكيل الجمهورية باملحكمة
االبتدائية بتونس واملدير العام لألمن الوطني ومدیر إدارة الرشطة العدلية
باالدارة العامة لألمن العمومي.
وقد تشكلت لجنة دعم وتنظيم العتصام االستاذ عبد النارص العويني
يف مقر الهيئة الوطنية للمحامني بتونس من اجل رد االعتبار إليه وإىل
مهنة املحاماة وهم االستاذة اميان البجاوي .منسقة اللجنة واالستاذ رياض
من حميدة واالستاذ رحال جاليل واالستاذة ضحى بوستة واألستاذ بسام
الطريفي واالستاذ غسان الغريبي واالستاذ عدنان العبيدي واالستاذ لسعد
املرشي.
يُشار اىل ان االستاذ العويني أكد أن مجموعة من عنارص األمن بالزي
املدين من عنارص مدیر إدارة الرشطة العدلیة عبد القادر فرحات قامت
يوم  2جوان الجاري ،مبحارصة منزله الکاٸن بالنرص  2بواسطة سیارتین
اداریتین واغالق الشارع املٶدي إلیها ،ثم قاموا مبناداة شخص ولید زروق
الذي کان برفقته ،وكشف العويني يف تدوينة له أن «مبجرد أن قمت
بفتح باب املنزل هجم أکرث من عرشة أشخاص علی باب املنزل وقاموا
باختطافه وج ّره علی مدرج املنزل بعنف کبیر مرفق بالشتم وملا حاولت
صدهم ومطالبتهم مبا یفید انه موضوع تفتیش وأين محام وهو من ّويب
وملن هو مطلوب قاموا بدفعي بکل عنف صارخین يف وجهي ماعندناش،
تعلیامت شفاهیة من وکیل الجمهوریة ومدیر عام االمن الوطني٠٠٠
وقاموا باختطافه وتکبیله وتصعیده بإحدی السیارتین املدنیتین وذلک
علی الساعه العارشه والنصف لیال وعلی مرأی جمیع الجیران وبعض
االصدقاء الحارضین علی الواقعة».

رد االعتبار

يف السياق ذاته ،أفاد العويني بأنه بعد تعرضه لهذا االعتداء وبعد أن
عرض الوقاٸع علی عمید وأعضاء مجلس الهیأة يف الیوم املوايل ،وبعد أن
قام بتحریر شکایة جزاٸیة يف الغرض تولی السید الکاتب العام توجیهها
إىل الوکیل العام لدی محکمة االستٸناف بختم الهیأة الوطنیة ،فقد انتظر
من عمید املحامین إصدار بیان واالتصال بالسلط لتسجیل احتجاج رسمي
علی ما تسلط علیه من اعتداء لکنه «تحصن بالصمت والالمباالة وذلک
علی خالف ما قام به مع زمالء آخرین ويف وضعیات أقلّ خطورة مام
حدث معي» ،حسب تدوينة لالستاذ العويني.

في تظاهرة سلمية في ساحة باردو:

األمن يعتدي بالعنف على املعطلني عن العمل
عمدت قوات من االمن اىل
االعتداء عىل العرشات من
املعطلني عن العمل خالل
وقفة احتجاجية سلمية
نظمها اتحاد اصحاب
الشهادات املعطلني عن
العمل أمس االربعاء بساحة
باردو للمطالبة بالتشغيل،
نتجت عنها اصابات وجروح
متفاوتة يف اوساط املحتجني.
وأوضحت املصادر أنّه ت ّم
رفع العديد من الشعارات
خالل التح ّرك املقرر منذ فرتة
من بينها «شغل حرية كرامة
وطنية» مطالبني باملصادقة
عىل مرشوع القانون الذي
يقيض بوجوب تشغيل كل

من طالت بطالته ألكرث من
 10سنوات وتشغيل فرد من
كلّ عائلة.
وأشارت املصادر إىل أ ّن قوات
األمن قامت مبنع عرشات
املحتجني الذين تجمعوا ،من
مواصلة التحرك نحو ساحة
باردو الرئيسية.
وقال األمني العام لالتحاد
رشيف الخرايفي ملوقع
«صوت الشعب» إن
االعتداءات واستعامل العنف
من قبل البوليس بغاية منع
االحتجاج رغم سلميته
يؤكد سياسة قمع التحركات
االجتامعية املطالبة بحقوقها.
يشار اىل اتحاد أصحاب

الشهائد املعطلني عن العمل
كان دعا اىل التظاهر يوم 10
جوان الجاري من اجل الحق
يف االنتداب ومن اجل تراجع
الحكومة عىل االتفاقية املذلة
مع صندوق النقد الدويل
تنص عىل عدم االنتداب
التي ّ
يف الوظيفة العمومية.
كام يطالب اتحاد املعطلني
بتمرير املبادرة الترشيعية
حول التشغيل قبل موىف
شهر جوان الجاري وايقاف
التتبعات القضائية يف حق
نشطاء الحقل االجتامعي
وعدم تجريم النضال
االجتامعي.
* صربي الزغيدي

واستنكر االستاذ السلوک السلبي وغیر املسٶول لعمید ومجلس الهیأة
الوطنیة للمحامین يف إبداء واجب التضامن إزاء ما تعرض له من اعتداء
علی شخصه وصفته من ِق َب ِل عنارص البولیس السیايس یوم غرة جوان
 ،2020ودخوله بداية من يوم االثنین  8جوان ،يف اعتصام مفتوح مبکتب
عمید املحامین بقرص العدالة بتونس إلی أن یقع محاسبة وتتبع املسٶولین
علی الجریمة وعلی رأسهم وکیل الجمهوریة باملحکمة االبتدائیة بتونس
واملدیر العام لألمن الوطني ومدیر إدارة الرشطة العدلیة باالدارة العامة
لألمن العمومي ،داعيا زمالءه وكل مکونات املجتمع املدين إلی دعمه
ومساندته يف رد اعتباره والتصدي لالفالت من العقاب.
* صربي الزغيدي
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في النسيج:

وضع مستقر وبداية
اسرتجاع النسق وتجاوز
األزمة ممكن
قال األخ الحبيب الحزامي الكاتب
العام للجامعة العامة للنسيج
واملالبس والجلود واألحذية ان
القطاع يشهد استقرارا نسبيا
رغم تأثره بجائحة الكورونا.
وبني الحزامي يف ترصيح لجريدة
الشعب ان أزمة كوفيد -19أدت
إىل تراجع الطلب العاملي وهو
ما أثر عىل اإلنتاج بشكل عام
غري ان ذلك ال يعني وجود أزمة
عميقة يف القطاع .ورشح األخ
األخ الحبيب الحزامي
الكاتب العام ان القطاع بدأ يسرتجع
نسقه العادي إذ بدأت الطلبات تتوافد تباعا عىل وحدات اإلنتاج وقال
ان املصانع ووحدات اإلنتاج الصينية واألوروبية الناشطة يف تونس بدأت
تنشط بكامل الطاقة وهو ما يعني ان القطاع يف طريقه إىل التعايف رشط
عدم حصول انتكاسة صحية عاملية .وعن وجود بعض اإلشكاليات يف
القطاع التي قد تؤدي إىل ترضر املؤسسات أو إغالقها ،فرس األخ الكاتب
العام ان الجامعة ال تتعامل باالنطباع والتخمني بل تتعامل مع الواقع من
خالل القنوات الرسمية .وبني ان وفق املعطيات املتوفرة لدى الجامعة
العامة ،ال يوجد اي مطلب غلق او بالدخول يف بطالة فنية او خفض
ساعات او الص ّد عن العمل يف أي مصنع او مؤسسة .وقال ان الجامعة
ستتفاعل مع املعطيات يف إبانها وال تريد استباق األمور.
*السعيدي

في بيان لالتحاد الجهوي للشغل بأريانة

تجمّع عمّالي يوم  12جوان
والوضع يزداد تأزّما
إ ّن املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بأريانة وهو يتابع بانشغال عميق األحداث
املتسارعة داخل مجمع الخطوط التونسية وبعد تيقّنه أنّه ال ن ّية للحكومة يف إيجاد
املؤسسة والحفاظ عىل دميومة الشغل فيها وعىل دورها ال ّريادي
الحلول الكفيلة إلنقاذ ّ
االقتصادي واالجتامعي:
ـ ين ّبه بش ّدة إىل خطورة الوضع داخل املجمع وانزالقه نحو الرت ّدي الكاريث نتيجة تلكّؤ
وزارة االرشاف يف تطبيق جملة من االتفاقيات السابقة وإرصارها عىل اتّباع سياسة املامطلة
املؤسسة وسعيها
والتسويف واعتامدها ّ
الضبابية وعدم الج ّدية حني تناول موضوع إنقاذ ّ
املفضوح نحو التفويت فيها إن كلّيا أو جزئ ّيا تحت ضغوط وزارة النقل والتحريض عىل
متت للواقع بصلة.
األعوان واإلطارات ومغالطة الرأي العام بأرقام ال ّ
يوضح أ ّن االتحاد العام التونيس للشغل كان قد أبدى عديد
ـ ويه ّم املكتب التنفيذي أن ّ
امل ّرات استعداده للنظر يف وضعية الخطوط التونسية والبحث مع الحكومة عن حلول
عمل ّية كفيلة بإنقاذ املؤسسة وإعادتها إىل الدورة االقتصادية االيجابية باقرتاحات واضحة
وقابلة للتنفيذ ولكن مقاربة الحكومة حالت دوم مالمسة املوضوع بالج ّدية املطلوبة.
ـ وإذ يعت ّز االتحاد الجهوي للشغل بأريانة بالحركات االحتجاجية التي تخوضها مختلف
نقابات املجمع فإنّه يدعو الحكومة إىل تح ّمل مسؤوليتها كاملة والجلوس الفوري مع
الطرف االجتامعي بغية الوصول إىل مقرتحات عمل ّية من شأنها إنقاذ املؤسسة ودرء
املخاطر املحدقة بها.
ـ ويتو ّجه االتحاد الجهوي إىل كلّ نقابيات ونقابيي الجهة بالدعوة ملساندة التح ّركات
املزمع عقدها تضامنا مع نقابيي املجمع من باب الدفاع عن املؤسسات العمومية وعدم
التفويت فيها وذلك بحضور التج ّمع العماّ يل يوم  12جوان  2020أمام وزارة النقل.

خالل استئناف الدراسة بكلية اآلداب بصفاقس:

نقابة األساتذة تنبّه إىل خطورة االستهانة
بالربوتوكول الصّحّي
كشفت النقابة األساسيّة ألساتذة كلّية اآلداب بصفاقس
أنه منذ يوم االثنني  8جوان الجاري ،ومنذ ساعات ال ّدخول
األوىل ،قد قامت مبعاينة دخول الطّلبة واألساتذة واألعوان
للكلّية ومدى احرتام إجراءات التباعد الجسدي وبقية
الص ّحي منذ ال ّدخول إىل حدود قاعات
إجراءات الربوتوكول ّ
ال ّدرس والساحة.
النقابة االساسية الحظت ان هناك رقابة دقيقة يف الدخول
ومتابعة إلجراءات قيس درجة الحرارة وتوزيع الكاممات،
ولكن يف املقابل كان هناك غياب لألعوان املرشدين

للداخلني للكلّية ولكيفية احرتام اإلجراءات الصحية الواردة
يف الربوتوكول الصحي املرسل من الوزارة.
كام كان الطّلبة يف ساحات الكلية ويف تجمعات دون وضع
الكاممات ألغلبيتهم ،إضافة إىل عدم احرتام للمسافات بني
الطلبة داخل املدرجات رغم وجود عالمات عىل الطاوالت،
ورغم اإلشارة إىل وجود سلّم مخصص للصعود إىل الطوابق
العليا وآخر من جهة مقابلة للنزول لكن ذلك مل يتم
احرتامه يف غياب أعوان لإلرشاد.
وبينت النقابة أنها اتصلت بالسيد العميد وأعلمته بهذه

اإلخالالت الذي تعذّر بقلة األعوان يف الكلّية وأنّهم
ليس لهم كإدارة ما يفعلونه أكرث مام فعلوا ،وأ ّن عدم
احرتام ما ت ّم استعراضه يوم القيام بالعملية البيضاء
يوم  4جوان أمر يتجاوزهم.
الص ّحي يف
النقابة نبهت إىل خطورة االستهانة بالوضع ّ
الكلّية ،ودعت اإلدارة إىل تح ّمل مسؤولياتها يف هذا
الشّ أن وتنفيذ ما التزمت به ،مح ّملة إياها نتائج ما
ميكن أن يحصل.
*صربي الزغيدي

األخ املنصف القابيس
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ألنهما أصرّا على تحييد معهد قلعة األندلس من أي تجاذبات:

حمالت تهديد وتكفري تستهدف األخوين محمد
بن مامية وكمال الحاجي
علمت «الشعب» أن أعضاء النقابة األساسية للتعليم الثانوي
والرتبية البدنية بقلعة االندلس يتعرضون هذه الفرتة إىل
حملة عىل وسائل التواصل االجتامعي بالتشويه والتحريض
والتكفري يف شخص االخ الكاتب العام االخ محمد بن مامية
ويف شخص الكاتب العام املساعد االخ كامل الحاجي من
طرف بعض أولياء التالميذ بسبب إرصار الطرف النقايب
ومدير املؤسسة عىل تطبيق القانون والحرص عىل تنفيذ
اتفاق اللجنة املحلية املتعلق مبجال ومهام وتوقيت تدخل
املجتمع املدين يف املؤسسة.
وكان االخوان عرضة للتشوية واثارة النعرات الجهوية
والعنرصية اىل جانب تهديدهام بالعنف واالستئصال وباملنع
من الجوالن والعمل داخل مدينة قلعة االندلس ،مبارشة
بعد محاولة «الهالل االحمر» دخول املعهد دون اذن يف
تجاوز ملا حدده االتفاق املذكور.
واعتربت النقابة االساسية للمعهد أن هذه الحمالت املنظمة
واملمنهجة متثل استهدافا للنشاط النقايب عىل خلفية
التمسك بتحييد املؤسسات الرتبوية من كل التجاذبات
املمكنة وانتهاكا للحريات العامة والفردية وتهديدا للسالمة الجسدية
والنفسية العضاء النقابة األساسية ومن ورائهم كل اإلطار الرتبوي.
واكدت النقابة أن هذه الحملة تهديد للسلم االهيل ونرش للبغضاء
والفتنة االجتامعية بني االطار الرتبوي واالولياء والتالميذ وتهديد النجاح
السنة الدراسية واالمتحانات الوطنية ،ودعت السلط املحلية والجهوية
اىل تحمل مسؤوليتها تجاه كل هذه التجاوزات يف حق النقابيني واالطار
الرتبوي ووضع حد لها.
كام ح ّملت املسؤولية الكاملة لالطراف التي سيكشف عنها البحث
مسؤولية ما سينجر عن هذه الحمالت ،مؤكدة انها ماضية يف تتبع هذه
املجموعات قضائيا ،ودعت االتحاد الجهوي والفرع الجامعي والجامعة

بسبب تمسكهما بتطبيق القانون في
قطاع الثانوي بسيدي بوزيد الغربية:

مضايقات ضد املديريْن
بوزيد النصريي ومحمد
الناوي الصالحي
ل ّوحت النقابة األساسية للتعليم الثانوي والرتبية البدنية بسيدي
بوزيد الغربية بالدخول يف تحركات احتجاجية دفاعا عن كرامة
زمالئهم وعن حق التالميذ يف التعلم ،معلنة مساندتها للمديريْن
بوزيد النصريي ومحمد الناوي الصالحي اللذين يتعرضان
للمضايقات إثر متسكهام بتطبيق القانون واداء واجبهام الرتبوي
عىل الوجه الحسن.
وعربت النقابة عن رفضها ألسلوب الضغط والتخويف بتلفيق التهم
املسلطة عليهام من قبل ما وصفتهم بـ«أعداء املدرسة العمومية
والعمل النقايب املناضل ملصلحة عموم ابناء الشعب» ،حسب بيان
اصدرته ،وح ّملت مسؤولية حامية املديرين والدفاع عنهم عند
االقتضاء للمندوبية الجهوية للرتبية وسلطة االرشاف.
* صربي الزغيدي

من نقابة رواد ونقابة سكرة والفرع الجامعي للتعليم الثانوي
اىل جانب برقيات املساندة من عديد الجهات التي عربت عن
دعمها املطلق والالمرشوط ألعضاء النقابة األساسية بالقلعة،
ومث ّنوا ارصارهم عىل منع الغرباء من الدخول للمؤسسة
الرتبوية وتقيدهم بربتوكول العودة ومن شارك يف االستعداد
لها واملض ّمن يف محارض الجلسات.
واستهجن حملة املساندة والتضامن منطق التفرقة الجهوية
التي تن ّم عن فكر رجعي شوفيني ألصحاب الحملة ومن
يقف وراءها ،مح ّملة السلط املحلية واملندوبية مسؤولية
السالمة الجسدية واملعنوية العضاء النقابة االساسية بالقلعة
وألرسهم.

التزام بتأمين العودة

محمد بن مامية
كامل الحاجي
العامة اىل تحمل مسؤولياتهم تجاه النقابة االساسية بقلعة االندلس
واالخوة الكاتب العام والكاتب العام املساعد يف القيام بكل االجراءات
القانونية للتتبع العديل ضد هذه االطراف افرادا ومجموعات.
النقابة اكدت يف بيان لها استعدادها لخوض كل األشكال النضالية املمكنة
واملتاحة دفاعا عن استقاللية املؤسسات الرتبوية وعن كرامة املدرسات
واملدرسني.

مساندة واسعة

حملة التكفري والعنرصية ضد االخوين بن مامية والحاجي واجهتها حملة
واسعة من املساندة والتضامن مع االخوين عرب بيانات املساندة والتنديد

النقابة االساسية أكدت التزامها بتأمني عودة مدرسية آمنة
مستوفية الرشوط حسب الربوتوكول الصحي من خالل
ترشيكها لتالميذ املعهد املبارشين حاليا وبعض األساتذة
كمتطوعني ومن خالل رشاكتها مع كافة املتداخلني من
إطارات املؤسسة من موظفني ادارين وقيمني وعملة الرتبية.
كام أكدت التزامها مبحرض جلسة اللجنة املحلية والقايض بتحمل كل
مكونات اللجنة (مدير املؤسسة والقيم العام والنقابة األساسية لعملة
الرتبية والنقابة االساسية للتعليم الثانوي والرتبية البدنية) مسؤولية تأمني
العودة داخل املؤسسة وخارجها دون الحاجة إىل تدخل أي جهة أخرى،
وس ّجلت بعض اإلخالالت يف املستلزمات الصحية كالكاممات التي تم
تداركها الحقا.
* صربي الزغيدي

بيان النقابات األساسية للخطوط التونسية
نحن النقابات األساسية بالخطوط التونسية املجتمعني
يوم السبت  6جوان  2020بدار االتحاد الجهوي برئاسة األخ
الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بأريانة وبحضور األخ
الكاتب العام للجامعة العامة للنقل بعد تدارسنا للوضع املرتدي
ملؤسستنا والذي استفحل بفعل أزمة الكورونا وما ارتبط به
التوقف القرسي للنشاط ،ومتابعة للترصيحات املتتالية لوزير
النقل والحمالت املغرضة التي تقوم بها أطراف مشبوهة
مرتبطة مبصالح أجنبية غايتها اإلساءة إىل الناقلة الوطنية.
فإننا:
 نعرب عن اعتزازنا باالنتامء إىل االتحاد العام التونيسللشغل املنظمة الوطنية العريقة التي قدمت الكثري ومازالت
لتونس.
 نجدد فخرنا باالنتساب اىل الخطوط التونسية مؤسسةعمومية رائدة واحدى أهم دعائم اقتصادنا الوطني والتي
بُ ِن َيت بعرق وتضحيات أجيال من التونسيني والتونسيات األبرار
ونعلن عن استعدادنا للذود عنها بالنضال واملال واألرواح.
 ندين الترصيحات الالمسؤولة لوزير النقل الهادفة اىلارباك املؤسسة وتشويه سمعتها وتحريض املتكالبني عليها لفتح
الطريق أمام إفالسها ومن ث َ َّم بيعها تحت عنوان التفويت الكيل
أو الجزيئ أو بإدخال ما يس ّمى الرشيك االسرتاتيجي ،وندعو

الحكومة اىل توضيح موقفها من الترصيحات الهجينة لوزير
النقل.
 نحذّر األطراف املشبوهة التي تبثّ اإلشاعات والفنتوتيسء اىل األعوان والناقلة الوطنية منها هتك األعراض وترويج
معلومات مغلوطة عن أجور األعوان وندعو القضاء إىل اإلرساع
بالتعهد مبئات القضايا املرفوعة ض ّد كل من استهدف الناقلة
الوطنية والعاملني بها.
 نقرر مواصلة التعبري عن احتجاجنا ضد وزير النقل ومنيقف وراءه وذلك بكل الوسائل املتاحة ونبتدئها بسلسلة من
االجتامعات العامة حسب الروزنامة التالية:
  08جوان  2020اإلطارات  09جوان  2020الخطوط الرسيعة  10جوان  2020فنيي الطائرات  10جوان  2020املضيفات واملض ّيفني  11جوان  2020التونسية للتموين  11حوان  2020الطيارينلتت ّوج كل هذه االحتجاجات العامة بيوم غضب الجمعة
 12جوان  2020عىل الساعة العارشة صباحا ( )10.00أمام وزارة
النقل كام نوكل إىل هياكلنا النقابية والقطاعية تحديد التحركات
القادمة يف الزمان واملكان املناسبني.
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إعالن

وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السنّ
المندوبية الجهوية للشؤون المرأة واألسرة بالكاف
المركز المندمج للشباب والطفولة بساقية سيدي يوسف

يعتزم كل من املركز املندمج للشباب والطفولة بساقية سيدي يوسف إجراء استشارة للتزود باملالبس
الشتوية والصيفية واألحذية ولباس الصيف وفقا لقامئة متكونة من  20قسطا وذلك خالل السنة .2020
فعىل الراغبني يف املشاركة االطالع عىل كراس الرشوط وسحب ملفات العروض من املركز املندمج
للشباب والطفولة بساقية سيدي يوسف كام يقع تقديم العينات اىل مغازة املركز املندمج للشباب
والطفولة بساقية سيدي يوسف قبل يومني من آخر أجل لقبول العروض مرفوقة بجدول يف الرموز
(ملحق عدد .)07
ترسل العروض عن طريق الربيد مضمونة الوصول أو بالربيد الرسيع باسم مديرة املركز املندمج
للشباب والطفولة بساقية سيدي يوسف ص .ب 34 .الساقية  7120أو تسلم مبارشة اىل مكتب الضبط
يف ظرف خارجي باسم السيدة مديرة املركز املندمج باقية سيدي يوسف مقابل وصل إيداع يثبت
تاريخ الوصول.
وقد ُح ّدد آخر أجل لقبول العروض ليوم  2020 / 06 / 30حسب ختم مكتب الضبط للمركز املندمج
للشباب والطفولة بساقية سيدي يوسف ويكون ختم مكتب الضبط هو الدليل املعتمد.
وترسل العروض عىل النحو التايل:
يجب تضمني العرض الفني والعرض املايل يف ظرفني منفصلني ومختومني يُدرجان يف ظرف يتضمن
الظرف الخارجي اىل جانب العرضني الفني واملايل الوثائق اإلدارية.
ثالث خارجي يختم ويكتب عليه مرجع طلب العروض موضوعه.
 Iالوثائق اإلدارية:
 - 1شهادة يف الوضعية الجبائية (األصل أو نسخة مطابقة لألصل) سارية املفعول.
 - 2شهادة انخراط يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي (نسخة).
 - 3ترصيح عىل الرشف يقدمه العارضون املقيمون بالجمهورية التونسية بأنهم ليسوا يف حالة إفالس
أو تسوية قضائية طبقا للرتاتيب الجاري بها العمل (ملحق عدد .)2
 - 4ترصيح عىل الرشف يف عدم التأثري عىل مختلف إجراءات االستشارة (ملحق عدد .) 03
 - 5ترصيح عىل الرشف يقدمه العارض بأنه مل يكن عونا عموميا لدى اإلدارة أو أنه مىض عىل انقطاعه
عن العمل بها  05سنوات عىل األقل (ملحق عدد.)4
 - 6كراس الرشوط اإلدارية والفنية يف نسخته األصلية ممىض عليه يف جميع صفحاته من طرف العارض
ويحمل طابع املؤسسة.
 - 7نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
 - 8بطاقة إرشادات عن املزود املصاحبة لوثائق طلب العروض معمرة وممضاة (ملحق عدد ) 01
 - IIالعرض الفني :ويحتوي عىل
 التزام مبوعد التسليم خاص باألقساط من  01اىل  19ال يتجاوز ستني يوما وال يتجاوز  15يوما للقسط( 20ملحق عدد  )5بالنسبة اىل العارضني املشاركني يف هذا القسط.
 التزام بتسليم الكميات واأللوان والقياسات واملواصفات الفنية املطلوبة لجميع األقساط املشارك بها(ملحق عدد.)6
 - IIIالعرض املايل :ويحتوي عىل:
 التزام املايل (لجميع األقساط املشارك بها) جدول األسعار القامئة التقديرية يبقى املشاركون ملزمني بعروضهم ملدة  120يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر أجل لتقديم العروضوقد حدد تاريخ انعقاد جلسة فتح العروض املحتوية عىل الوثائق الفنية واملالية واإلدارية يف جلسة
علنية ليوم  2020 / 06 / 12عىل الساعة التاسعة صباحا بقاعة االجتامعات للمركز املندمج للشباب
والطفولة بساقية سيدي يوسف.
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إضراب منتظر في وزارة الشؤون الخارجية:

ٌ
مطعون يف
التعيينات بالخارج
حياديتها ،ومشاريع األنظمة
األساسية ومنح األعوان
املباشرين مازالت عالقة

االخ فاروق العياري

االخت حبيبة الكرميي

امىض االخ فاروق العياري الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بتونس يف
برقية التنبيه باالرضاب تضمنت دخول اعوان واطارات وزارة الشؤون الخارجية
يف ارضاب عن العمل كامل يوم  11جوان الجاري احتجاجا عىل تعنت الهياكل
االدارية ورفضها التعاطي االيجايب مع عدد من امللفات املهنية واالجتامعية
العالقة.
وتطالب النقابة األساسية ألعوان وإطارات الوزارة باحرتام الحق النقايب يف
ملف الحركة السنوية ،إذ أن الوزارة تشهد هذه
كافة جوانبه واحتجاجا عىل ّ
الفرتة توترا واحتقانا متصاعدا إثر اإلعالن بصفة فجئيّة عن الحركة السنويّة
ألعوان وإطارات الوزارة يوم الجمعة  15ماي الفارط.
وقد اتهمت النقابة االساسية االدارة بعدم التزامها بترشيكها يف الحركة
السنوية لجميع أسالك الوزارة قبل اإلعالن عنها ،رغم ما تحلّت به من روح
ال ّرصانة والرت ّوي.
كام مل تحرتم اإلدارة للمقاييس املتفق عليها مبحارض الجلسات السابقة مع
الطرف النقايب ،الفتة اىل اعرتاضها عىل بعض التعيينات والطعن يف حياديّتها.
وأكدت النقابة أن االدارة انتهجت سياسة التع ّنت واالنفراد بال ّرأي يف اتّخاذ
القرارات ،من ّددة برضب مبدإ تكافُؤ الفرص بني موظفي الوزارة يف التعيينات
بالخارج ،معلنة رفضها لنتائج الحركة السنويّة ،داعية الطرف االداري اىل
املراجعة الشّ املة للحركة السنوية لجميع االسالك.
كام طالبت النقابة االساسية بحسم ملف مشاريع األنظمة األساسية ومشاريع
منح االعوان املبارشين.
* صربي الزغيدي
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األخ نور الدين الشمنقي

غياب اإلرادة السياسية عطل اإلصالح الرتبوي وال بد من
إعادة توزيع امليزانيات لالستثمار يف الذكاء
والتلميذ وقد أىت املرشوع عىل ذلك غري انه تعطل لألسف
الشديد.

*طارق السعيدي
أحيت جائحة الكورونا النقاش حول أهمية املرفق
العمومي من تعليم وصحة ونقل .ومثلت هذه املرافق
ملجأ التونسيني رغم ما لحقها من تهميش ورضب
ممنهج وقد تكفلت املنظومة الصحية العمومية بعالج
املرىض يف حني مكن النقل العمومي العامل من بلوغ
أماكن عملهم .وأمام أهمية املرفق العمومي قد يكون
الوقت قد حان من اجل فتح املجال أمام إصالح هذه
املنظومات .ويف هذا اإلطار التقت جريدة الشعب باألخ
نور الدين الشمنقي الكاتب العام ملتفقدي التعليم
االبتدايئ للحديث حول أوضاع القطاع وحول االصالح
الرتبوي الذي طال تعطله.
* رغم النقاشات والندوات الوطنية ومآالتها
مازال مشروع اإلصالح التربوي يراوح مكانه
فما هي أسباب تعطل تنفيذه؟
 يف البداية أود التوجه بالشكر عىل االستضافة وبالتحيةإىل جريدة الشعب ،وفعال كام ذكرت يعيش اإلصالح
الرتبوي حالة عطالة رغم الجهد واإلنجازات الكربى التي
متت خالل السنوات املاضية بني الثاليث الراعي للحوار
ممثال يف وزارة الرتبية واالتحاد العام التونيس للشغل
وشبكة عهد التي ميثلها املعهد العريب لحقوق اإلنسان.
وقد توصلنا إثر ذلك الجهد إىل نتائج مه ّمة من حيث
املضامني واملبادئ .وبالعودة اىل سؤالك فإن سبب
التعطل اعتبارات سياسية وأمام حالة التعطيل أود التأكيد عىل أننا
كمتفقدي تعليم ابتدايئ حريصون كل الحرص عىل إعادة إطالق
مسار اإلصالح الرتبوي عىل قاعدة التميش نفسه واألساس نفسه.
وإذا كان من الوارد تعديل ما يستوجب التعديل مبا ينسجم مع
نسق املتغريات الرسيعة يف العامل يف مستوى املجلوبات العلمية
والبيداغوجية ،فإنه من الواجب املحافظة عىل التميش نفسه
بني األطراف الثالثة املذكورة آنفا .ونحن نعترب ان إطالق مرشوع
اإلصالح الرتبوي رضوري من اجل إرساء املنظومة املدنية الحداثية
ذات النظام التعليمي املو ّحد ضمن إطار املدرسة العمومية .وقد
ب ّينت جائحة الكورونا الخور الكبري الناتج عن التهميش الذي
تعرضت له املدرسة العمومية والصحة العمومية والنقل العمومي
وهو ما يؤكد رضورة إصالح هذه املنظومات.
* يمثل االصالح التربوي مشروعا مكلفا بالنسبة إلى
الحكومة وقد يفسر هذا األمر سبب تهرب الحكومات
المتعاقبة من مسؤولية إطالق اإلصالح فما هو
تعليقك؟
 يف الحقيقة ميثل االستعداد لإلصالح وتوفر اإلرادة السياسيةمن عدمه مربط الفرس .فعشية بناء الجمهورية األوىل يف 1956
كانت هناك إرادة سياسية وقد كانت للنخبة السياسية يف تلك
الفرتة رؤية اسرتاتيجية لإلصالح ولبناء الدولة الحديثة .وهي
رؤية مستأنسة بالربنامج االقتصادي واالجتامعي لالتحاد العام

* هل تتوقعون إعادة إطالق المشروع قريبا
مع الحكومة الجديدة؟
 يف الحقيقة نعول عىل وزير الرتبية يف املبادرة إىل إعادةإطالق مسار اإلصالح وفق تركيبتها الثالثية خاصة أنه ابن
االتحاد العام التونيس للشغل من خالل نضاله ضمن قطاع
التعليم الثانوي وهو إىل ذلك كان مناضال نشيطا صلب
معارضة االستبداد قبل الثورة مع عديد مكونات شبكة
عهد املكون الثالث واألسايس ضمن الثاليث الراعي للحوار
ألنني أعتقد يقينا ال خربا أن إصالح التعليم هو أولوية
وطنية أساسية اآلن وهنا ،لالستثامر يف الذكاء التونيس
وهذا يتطلب إرادة سياسية أراها مازالت غائبة لألسف
الشديد عىل هذه الحكومة كام هو شأن الحكومات
السابقة إذن البد من خلق رأي عام وطني ضاغط حول
املدرسة حتى تغري الحكومة أولوياتها.

األخ نور الدين الشمنقي

التونيس للشغل .املشكل اآلن يكمن يف غياب هذه الرؤية الن
النخب السياسية ما بعد الثورة قد ال متتلك رؤية إلنجاز برنامج
إصالح ولذلك دعونا وندعو دامئا اىل رضورة تشكيل رأي عام
وطني ضاغط عىل الحكومة مدنيا وسليام ،من اجل إعادة توزيع
امليزانيات وتخصيص نسبة مهمة من ميزانية الدولة لوزارة الرتبية
ميكنها من االستثامر يف الذكاء .ويف اعتقادي ان بناء الذكاء والعقل
التونيس أهم من املشاريع الحينية عىل أهميتها.
* هناك الكثير من اإلشكاليات التي تعيشها المدرسة
وهي مع ّقدة ومتداخلة فهل تعتقد ان اإلصالح
التربوي قادر على معالجة كل المشاكل المتشعبة
خاصة المتعلقة بالتكوين وواقع التلميذ؟
 يف الحقيقة يعد اإلصالح الرتبوي مرشوعا متكامال وليس رضبامن الرتقيع .فهذا اإلصالح هو مرشوع جديد من اجل املدرسة
الجديدة .وهذه املدرسة الجديدة تستوجب إصالحات متعددة
انطالقا من البنية التحتية ،مرورا بقاعة القسم التي يجب ان
تتغري ،وصوال إىل منظومة التكوين .وتجدر اإلشارة إىل ان اإلصالح
الرتبوي يقرتح منظومة التكوين ذات مسلكني وهام التكوين
األسايس األويل التي يتلقاها املعلم ولذلك نحن ندافع عن اإلجازة
التطبيقية يف الرتبية التي متثل مكسبا للمدرسة سيعيد إليها بريقها
وإىل املعلم مكانته واملسلك الثاين هو التكوين املستمر إذ ال ميكن
الي مرفق ان يتط ّور ما مل يوافق املجلوبات الجديدة يف مجال
البيداغوجيا فاملدرسة التي نسعى إىل إرسائها ستغري ملمح املعلم

* وماذا عن مشاغل قطاع التفقد في ظل
األزمة االقتصادية الخانقة ؟
 الحقيقة أن املتفقدين يعانون من تدهور كبري يفمقدرتهم الرشائية نتيجة غالء األسعار واختالل مكانة
الطبقة الوسطى بسبب السياسات النيوليربالية املمنهجة
لتكديس الرثوة عند قلة قليلة من األثرياء وزيادة التفقري
والتهميش فاملتفقد البيداغوجي اليوم غري قادر عىل تأمني
حياة كرمية له ولعائلته امام متطلبات الحياة إضافة اىل حاجاته
الخاصة كونه حريصا عىل اقتناء الكتب العلمية والبيداغوجية
ومتابعة الدراسات العلمية الحديثة لالطالع عىل آخر املجلوبات
البيداغوجية حتى يكون مواكبا للمتغريات ومطورا لكفاياته
العلمية واملهنية باعتباره خبريا تربويا وهذا يحتاج اىل ميزانية
إضافية لذلك نحن طالبنا وأمضينا محرض جلسة يف الغرض حول
إحداث منحة البحث الرتبوي من باب التحفيز وتعويض هذه
التكاليف اإلضافية التي تثقل أكرث ميزانية املتفقد ولذلك نطالب
الوزارة والحكومة بفتح حوار جدي وبناء حول جملة املطالب
التي ته ّم قطاع التفقد بعيدا عن «اللف والدوران» إذ أن كل
طرف يرمي الكرة اىل اآلخر فوزارة الرتبية تعرب لنا دوما عن تف ّهمها
واستعدادها لتلبية هذه املطالب ولكنها دوما تتعلّل برفض وزارة
املالية أو وزارة الوظيفة العمومية وهو ما يعترب ته ّربا من تح ّمل
ميس من الثقة ويرضب
املسؤولية من جميع الوزارات وهذا ّ
مصداقية التفاوض وان ثقتنا عالية جدا يف اإلخوة أعضاء املكتب
التنفيذي الوطني لالتحاد بقيادة األخ األمني العام نور الدين
الطبويب ،الذين يؤمنون ويق ّدرون مكانة ودور املتفقد البيداغوجي
يف املنظومة الرتبوية .كام نع ّول كثريا عىل قسم الوظيفة العمومية
برئاسة األخ منعم عمرية الذي مافتئ يؤطّر جلساتنا التفاوضية
مع الوزارة ويتابع عن كثب مشاغلنا وقد أدرج مرشوع اتفاقنا مع
الوزارة ضمن بقية القطاعات للتفاوض مع الحكومة ضمن لجنة
 6زائد  6ونأمل يف التوصل قريبا إىل حلحلة كل املشاكل العالقة.
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الهيئة اإلدارية للفالحة:

دعوة لتلبية املطالب املشروعة وإقرار مبدإ اإلضراب
* طارق السعيدي
قررت الهيئة اإلدارية القطاعية للفالحة املنعقدة يوم  06جوان 2020
بإرشاف األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل،
وبرئاسة األخ األمني العام املساعد سمري الشفي ،الدخول يف إرضابات
تشمل املنشآت واملؤسسات واإلدارات التابعة للقطاع يف حال مل يتم
االستجابة ملطالبهم املرشوعة .وفوضت الهيئة اإلدارية للمكتب التنفيذي
للجامعة العامة بالتنسيق مع املكتب التنفيذي الوطني تحديد موعد
هذه اإلرضابات.

وضع صعب

الهيئة اإلدارية القطاعية للسياحة:

ال مجال للتنازل عن أجور شهري ماي وجوان
وتحركات نضالية يف األفق
برئاسة األخ محمد عيل البوغديري األمني العام املساعد املسؤول عن قسم
القطاع الخاص وبحضور األخ كامل سعد األمني العام املساعد املسؤول
عن قسم النظام الداخيل ،انعقدت أمس االربعاء الهيئة اإلدارية القطاعية
للجامعة العامة للسياحة والصناعات الغذائية بقاعة الراحل سعيد قاقي
ببطحاء محمد عيل.
هذا اللقاء كان فرصة لتقييم الوضع النقايب العام والوضع النقايب القطاعي
خالل الفرتة األخرية التي اتسمت بتداعيات سلبية عىل قطاع السياحة يف
ظل جائحة كوفيد  ،19وما خاضته الجامعة العامة للسياحة من مفاوضات
الذي أفىض اتفاقا يف  22أفريل  2020مع أرباب العمل بخصوص أجور
عامل الفنادق ،هؤالء الذين التفوا وانقلبوا عىل ذلك االتفاق والذين
عمدوا أيضا اىل طرد املتعاقدين ثم إجبار عديد النقابات عىل اإلمضاء
عىل التزامات بخالص األجور كتسبقة من الساعات اإلضافية أو من منحة
االنتاج أو العطل السنوية خالصة األجر.
عن ذلك ،وصف األخ صابر التبيني الكاتب العام للجامعة العامة للسياحة
والصناعات الغذائية سلوك أرباب العمل باالنقاليب ،وأكد أنه ال مجال
للتنازل عن أجور العامل ومنها أجور شهري ماي وجوان ،معلنا ان الهيئة
اإلدارية ستق ّرر خطوة نضالية بالتنسيق مع املركزية النقابية يف األيام
القليلة القادمة حفاظا عىل مكتسبات وحقوق العامل وعن مواطن
شغلهم.

* وضع متأزم

من خالل النقاشات بني أعضاء الهيئة اإلدارية القطاعية ،ت ّم استعراض عديد
األوضاع والقصص حول ما شهده عديد املؤسسات الفندقية من غطرسة
واستغالل ضد العامل وحرمان من األجور وطرد للعامل ،واتكاء العديد
من أرباب العمل عىل جائحة كوفيد  19واستغاللها للقضم من حقوق
ومكاسب العامل وعىل حقهم يف العيش الكريم وانتهاك قوانني البالد.
كام أكد عديد التدخالت يف الهيئة اإلدارية عىل وجوب تفعيل التضامن
النقايب والعاميل وأهمية التعاون يف خوض النضاالت وتنظيم التحركات،
يف ظل املحاوالت املتواصلة ألرباب العمل ملزيد اإللتفاف عىل اتفاق 22
أفريل ورسقة عرق العامل وحتى نهب املال العام واستغالل هشاشة
القطاع واألزمة الحالية التي يعاين منها والتي ألقت بظاللها بشكل رئييس
عىل العامل الذين يعانون أوضاعا معيشية رديئة ،وهي معاناة مل تجد
حظها يف وسائل اإلعالم.
وهو واقع يفرض تحركات نضالية كثيفة عىل مستوى وطني وجهوي،
وعىل مستوى املؤسسات التي انتهكت حقوق عاملها مدعمة بالتضامن
النقايب.

* غطرسة واتفاقات غير
مفعلة

* حريصون على
إشعاع فنادقنا
السياحية ،ولكن
متمسكون
بمستحقاتنا المالية
والمحافظة على
مكاسبنا

األخ كامل سعد قدم عرضا للوضع يف النزل
السياحية وما يعانيه من هشاشة ،وهو الذي
يتضمن  54ألف مرتسم والبقية بني متعاقدين
وموسميني يف ظل غياب جودة الخدمات.
وأشار اىل أن مختلف اتفاقيات السياحة
مرشفة جدا عىل املستوى املهني لكنها تبقى
لألسف اتفاقيات غري مف ّعلة ،وزد عىل ذلك ما يقوم به عديد األعراف من
رسقة عرق العامل والتهرب من التزاماتهم الرضيبية تجاه الدولة.
فض النزاعات
وأكد األخ كامل سعد أهمية الحوار االجتامعي املسؤول يف ّ
الشغلية مؤكدا رضورة الوحدة دفاعا عن الحقوق واملكتسبات وعن
دميومة املؤسسات.

* حقوق العمال وديمومة المؤسسة

من ناحية أكد األخ محمد عيل البوغديري رضورة التمسك
بحقوق عامل النزل السياحية وبناء تصور عام وطني من
جهة يؤمن حقوق العامل ومكاسبهم ،ومن جهة أخرى
ينتبه إىل أهمية املحافظة عىل دميومة املؤسسات يف هذا
الظرف الصعب الذي تعيشه البالد وما ميثله قطاع السياحة
والنزل السياحية من أهمية اقتصادية وحاجة البالد األكيدة
اىل ازدهارها واستقرارها .ون ّبه األخ البوغديري إىل أن البالد
مقبلة عىل أوضاع صعبة وخطرية ،ما يطرح أهمية دور االتحاد يف توحيد
املامرسة النقابية وترشيدها حتى تكون بحق مامرسة ناجعة تطرح
الحقوق االقتصادية واالجتامعية للشعب التونيس والنهوض بأوضاعه
املعيشية وتطوير االقتصاد الوطني.
* صربي الزغيدي

جلسة عامة لنادي املروج
يعقد نادي كرة القدم باملروج جلسة عامة انتخابية يوم  13جويلية 2020
عىل الساعة الخامسة مساء بدار الثقافة املروج Iكام تودع ملفات الرتشح
للهيئة املديرة وكذلك بيع االنخراطات وذلك بـ  5نهج عاصمة الجزائر املروج
III
ـ يغلق باب إيداع ملفات الهيئة املديرة وبيع االنخراطات يوم  09جويلية
.2020
ـ يف حالة عدم وصول النصاب ت ُؤ َّج ُل الجلسة إىل يوم  17جويلية  2020عىل
الساعة الخامسة مساء
ـ معلوم االنخراط «خمسون دينارا» 50٫000د

وقال األخ نور الدين الطبويب ان عىل الحكومة مصارحة الشعب بالوضع
االقتصادي الصعب وفرس أن هناك مؤرشات قوية عىل ان األيام القادمة
ستكون صعبة عىل الصعيد االقتصادي واالجتامعي .وذكَر يف هذا املجال
وجود صعوبات مالية وأن حجم الدين الخارجي قد بلغ حوايل  86باملائة
من الناتج املحيل الخام وقال ان تصنيف بالدنا متد ٍّن جدا يف هذا املجال.
وتحدث األخ األمني العام عن رضورة تجنب املناكفات السياسية واالبتعاد
عن التجاذبات واالنكباب عىل مواجهة القضايا الحقيقية .وقال ان هدف
االتحاد هو الدفاع عن الشعب وعن العامل وفرس أن االتحاد قوي وثابت
مبواقفه وتاريخه ونضاله مشريا إىل أن من يهاجمونه مل يقرؤوا تاريخ البالد
وال يعرفون دور االتحاد الوطني عرب ذلك التاريخ.

النضال والوحدة

أكد األخ األمني العام عىل أهمية الوحدة النقابية يف مواجهة التحديات
املحيطة باالتحاد العام التونيس للشغل وقال إنه ال مكان يف االتحاد ملن
يتهجم عىل النقابيني أو يشهر بهم وقال إن االتحاد مدرسة للدميقراطية
تعتمد عىل النقاش الحر داخل األطر النقابية دون خطوط حمراء غري
انه ال مجال لتحويل الخالفات الداخلية إىل عنوان للرصاعات يف مواقع
التواصل االجتامعي .وأكد األخ األمني العام ان االتحاد واع ٌ
ومدرك حج َم
اإلشكاليات والصعوبات التي يعانيها عامل وأعوان وزارة الفالحة وقال
ان هناك بعض القطاعات التي مل تنل حظها وتشتغل يف ظروف صعبة
من أجور متدنية وغياب رشوط الصحة والسالمة مؤكدا ان االتحاد ال
يقبل بظلم العامل .ومثن االخ االمني العام الجهد الذي يبذله القطاع مع
قيادته الجديدة خاصة يف مجال تبويب املطالب وترتيب االولويات وجرد
االشكاليات معتربا أن ما تقوم به من عمل مهم سيمكّن من حسن ادارة
االمور .وقال ان االتحاد سيناضل من اجل حقوق العامل رغم صعوبة
الظرف مؤكدا أنه ال خيار لدى النقابيني غري الدفاع عن حقوق العامل.
ودعا األخ نور الدين الطبويب إىل االبتعاد عن السلكية والقطاعية التي
ال تنسجم مع مفهوم التضامن العاميل وقال ان عىل الجميع االنسجام
وترتيب األولويات والنضال املشرتك .وأوىص برضورة التقييم الجيد وقراءة
الواقع من اجل رسم خطة عمل ناجعة متكن من تحقيق النجاح .ودعا إىل
حسن تقدير الواقع واختيار منهجية العمل التي تحقق نتائج ومكاسب
للعامل.

االتحاد نقيض الفساد

قال األخ األمني العام املساعد املسؤول عن قسم املرأة والشباب العامل
والعالقة مع املجتمع املدين ان الهيئة اإلدارية مهمة ،نظرا إىل أهمية
القطاع ،ونظرا إىل الظروف االستثنائية التي متر بها البالد .وبينّ ان الوضع
الصحي معقد خاصة مع جائحة الكورونا التي أرعبت العامل مشريا إىل ان
تونس متكنت من مواجهة الوضع بفضل الجدية واملسؤولية يف التعامل.
وقال األخ األمني العام املساعد ان الوضع الصحي قد أنتج أزمة اقتصادية
ستكون لها انعكاسات سلبية عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي .وأشار
األخ سمري الشفي إىل أن وجوها معادية للعامل واملستضعفني تريد
استغالل الشعب التونيس وفرض برنامج ليربايل ُمعا ٍد ملصلحته .ووضح أن
هذه الجهات تقود حمالت ممنهجة ضد االتحاد بهدف إرباكه وإضعافه
لخلق ظروف مواتية لتمرير مشاريع الجهات التي تشغلها .وبني ان

مرشوعهم هو التفويت يف القطاع العام واملؤسسات العمومية .وقال ان
من يشوهون االتحاد اآلن كانوا يف السابق ميارسون الوشاية ألجهزة الدولة.
واعترب األخ األمني العام املساعد ان مواجهة هذه الظواهر أمر مهم نظرا
إىل ما يقومون به من أعامل ترض بصورة االتحاد وتهدف إىل زعزعة ثقة
الناس به وقال ان هذه املجموعات السياسية التي تعمل بالوكالة لفائدة
جهات داخلية وخارجية امتهنت الكذب واالفرتاء عىل االتحاد وعىل
رموزه .وبينّ ان تكرار الكذب وتكثيفه يحوله إىل حقيقة وهو ما يسعى
إليه أعداء االتحاد الذين يريدون التشكيك يف رمزية االتحاد لدى الشعب
التونيس عرب حرب استنزاف قامئة عىل الكذب واالفرتاء .وبني األخ الشفي
ان الحملة ضد االتحاد تقوم عىل مضامني متخلفة شعبوية وسوقية .وقال
ان االتحاد سيواجهها بالتاريخ والنضال .وأكد األخ األمني العام املساعد
ان االتحاد هو النقيض الطبيعي للفساد وهو يف طليعة الداعني ملحاسبة
الفساد والسامرسة الذين يعبثون بقوت الشعب ويخربون االقتصاد.

الممارسة الديمقراطية

قال األخ سمري الشفي ان االتحاد العام التونيس مدرسة للمامرسة
الدميقراطية مربزا ان تعدد اآلراء النقابية وتنوعها يجب أن ال يتحول
إىل تشويه وافرتاء وتخوين .وبني األخ األمني العام املساعد ان املسائل
الخالفية بني النقابيني واضحة وقال ان االتحاد يقبل االختالف والتباين يف
اآلراء والتناقض رشط احرتام أطر املنظمة وقال إن هناك رأيينْ يف ما يتعلق
بتعديل القانون األسايس والنظام الداخيل لالتحاد .ووضح األخ الشفي ان
هناك رأيا يدعو اىل تغيري عدد من الفصول من ضمنها الفصل املتعلق
مبنع املتقاعدين من الرتشح للمؤمترات القطاعية ومنها أيضا الفصل
 .20ورشح ان االتحاد تعود ان يحسم قراره عرب الدميقراطية وليس عرب
التشوية واالفرتاء يف صفحات التواصل االجتامعي .وقال األخ الشفي ان
هذا املوضوع مهم للغاية الن القالع الحصينة ال تؤخذ اال من الداخل.
وتحدث األخ األمني العام املساعد عن واقع قطاع الفالحة مشريا إىل تعدد
اإلشكاليات ووضح ان النضال دائم ومستمر ولن يتوقف غري ان امله ّم
هو وحدة الصف النقايب وعدم السامح ألعداء املنظمة بالتسلل وافتعال
املشاكل بني أبنائها .ومثن األخ األمني العام املساعد جهد الجامعة العامة
للفالحة يف تبويب اإلشكاليات وجردها مبا ميكن من تسهيل التعامل معها.
وعرب األخ األمني العام املساعد عن مساندة االتحاد العام التونيس للشغل
لنضاالت االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس من اجل تحقيق العدالة
وإطالق رساج اإلخوة النقابيني املوقوفني بتهم كيدية وبني ان االتحاد
يساند القضاء الح ّر والنزيه وال يضغط عليه بل يدعمه ويرفض توظيفه
لتصفية الحسابات والتشفي.

رؤية ومطالب

قال األخ عامر الزين الكاتب العام للجامعة العامة للفالحة ان االتحاد

العام التونيس للشغل هز أركان االستبداد عرب مسرية صفاقس يف 12
جانفي  2011وقال انه من دواعي الفخر ان يكون احد قيادات تلك
املسرية وهو األخ سمري الشفي رئيسا للهيئة اإلدارية .وبينّ ان االتحاد
عيص عىل أعدائه ألنه موجود يف وجدان الشعب التونيس .وقال األخ
ّ
الكاتب العام ان القطاع يشهد إشكاليات مرتاكمة ومتنوعة ومتشعبة
ومعقدة ولذلك فان أول ما قامت به القيادة القطاعية الجديدة بعد
املؤمتر هو تبويب اإلشكاليات وإعادة ترتيب األولويات وفق رؤية وتصور
واضحني .وبينّ ان رشط النجاح يف تفكيك اإلشكاليات وحلها هو وحدة
القطاع وااللتفاف حول هياكلها .وقدم األخ عامر الزين بسطة عن مجمل
الخطوات واإلجراءات والنشاطات التي قامت بها الجامعة العامة من اجل
اإلشكاليات العالقة يف القطاع وابرز ان الجامعة بذلت الجهد األسايس يف
جرد اإلشكاليات وحسن اإلعداد للملفات مع الحرص عىل حل اإلشكاليات
التي تعرتضها بشكل يومي .وقدم األخ الكاتب العام بسطة عن نتائج جهد
الجامعة واملتمثل يف إعداد جملة من القوانني األساسية لعدة مؤسسات
يف القطاع من اجل تنظيم العمل ورفع الظلم وتحسني واقع العامل.
وأشار إىل ايالء عنرص التكوين ما يستحقه من اهتامم عرب تنظيم ندوات
تكوينية لفائدة النقابيني .وفرس ان الجامعة قامت بعدة جلسات مع
سلطة اإلرشاف من اجل حلحلة الوضعيات القدمية والقضايا العالقة ومنها
مسألة الرتقيات مؤكدا التزام الوزارة يف هذا املجال بحلّ امللف قبل موىف
شهر جوان الحايل .كام واكبت التحركات يف الجهات وساهمت يف تاطري
النضاالت العاملية يف حينها.

قضايا كبرى

وطرح اإلخوة النقابيون أعضاء الهيئة اإلدارية القطاعية مختلف القضايا
املطروحة يف القطاع مؤكدين أن رضب مكاسب العامل يف هذا القطاع
الحساس سيؤدي إىل مزيد تهميش الفالحة .وقالوا ان هذا القطاع ميثل
فرصة للتنمية ومجاال لتوفري العملة الصعبة .وتحدث اإلخوة النقابيون
خالل النقاش ،حول ظروف العمل الصعبة وضعف األجر وعدم توفر
وسائل الحامية ،وبينوا انه رغم كل الظروف الصعبة فقد قام العامل
واألعوان يف قطاع الفالحة بتأمني الغذاء خالل فرتة الحجر الصحي .وكانت
الهيئة اإلدارية قد عربت عن رفضها املنشور عدد  16الصادر عن رئيس
الحكومة معتربة انه يحمل العامل كلفة فشل السياسات الحكومية .كام
تم خالل الهيئة اإلدارية تدارس مختلف مطالب القطاع ومن أبرزها
إصدار األنظمة األساسية السلكية ومراجعة الهيكلة التنظيمية لوزارة
الفالحة وإعادة توظيف العامل وفق شهائدهم ومؤهالتهم .هذا وقد
تضامني مع اإلخوة النقابيني املوقوفني يف
صدر عن الهيئة اإلدارية بيان
ّ
جهة صفاقس إثر تهم كيدية كام عربت الهيئة اإلدارية من خالل البيان
عن مساندتها املطلقة لكل األشكال النضالية التي تخوضها الجهة ضد
الهجمة التي تستهدف االتحاد العام التونيس للشغل.
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قطاع النفط والمواد الكيميائية بصفاقس الصخيرة

نقابة

قاده االتحاد الجهوي للشغل بالقيروان

تواصل االستهداف لن يثنينا عن لعب
دورنا املجتمعي
تجسيام لقرارات الهيئة االدارية االستثنائية الجهوية بصفاقس تتواصل
سلسلة االرضابات القطاعية التضامنية مع املوقوفني يف القضية التي تقدم
بها النائب العفاس ضد نقابيي مستشفيي الهادي شاكر والحبيب بورقيبة
نفذ أعوان قطاع النفط واملواد الكيميائية يوم الخميس الرابع من جوان
ارضابهم التضامني مؤازرة ألخوتهم املعتقلني تعسفا وقد أرشف عىل
هذا التجمع العاميل األخ محمد عباس الكاتب العام املساعد االتحاد
الجهوي للشغل بصفاقس صحبة اإلخوة مرشد اللوايت وفاخر العفاس
وسمري الرقيق أعضاء املكتب التنفيذي الجهوي وبحضور األخ الكاتب
العام للجامعة العامة للقطاع مرفوقا بأعضائه واإلخوة أعضاء املكتب
املحيل بالصخرية واإلخوة أعضاء الفرع الجامعي الجهوي.
واثر كلمتي اإلخوة الكاتب العام لالتحاد املحيل للشغل بالصخرية
والكاتب العام للجامعة العامة والكاتب العام للفرع الجامعي رحب األخ
محمد عباس بالحارضين مقدما شكره لكل من ساهم يف تأثيث هذا
التجمع من مكتب محيل وفرع جامعي ونقابات وعامل الصخرية املناضلة
منوها بنضاالت قطاع الكيمياء والنفط منذ الثامنينات الذي كانت له
صوالت وجوالت سواء يف الدفاع عن املنظمة أو يف االرضابات التضامنية
مع عديد القطاعات مساندة لقضاياهم وقال نحن جاهزون ويف استعداد
تام للدفاع عن حقوقنا وعن مطالبنا ان ما تتعرض له املنظمة اليوم امنا
هو حلقة من حلقات االستهداف املمنهج منذ  2012وبكل الوسائل
واألشكال وبدعم من رأس مال فاسد وأحزاب متذيلة من اعداد ملفات
وتشويه وافرتاء واعتداء عىل رموزنا وقيادتنا يف محاولة بائسة الرباكنا
وادخال البلبلة يف البالد وأن ما حدث يف  24مارس  2020مبقر االدارة
الجهوية للصحة بصفاقس يع ّد حلقة أخرى للتآمر عىل االتحاد الغاية
منه لجم هذا الرصح العظيم والسعي عىل تدجينه بكل الطرق وكانت
بدايتهم التآمر عىل صفاقس ونقول لهم «أقرأوا» تاريخ نضاالتنا جيدا لن
تتمكنوا من قلعة النضال والصمود نحن لكم بالرصاد ولنا تاريخ حافل
بالتضحيات واالنجازات وقدمنا قوافل الشهداء وقدمنا الغايل والنفيس
دفاعا عن الحق النقايب ومن أجل هذا الوطن العزيز ولن نرتكه أليدي
العابثني كلفنا ذلك ما كلفنا نحن أحفاد «حشاد العظيم» لنا تقاليد
نضالية ورثناها عن مؤسسينا وعدناهم بالسري عىل دربهم والتضحية من
أجل الدفاع عن هذا البنيان الشامخ املجيد وعاهدناهم بأننا عىل الدرب
ماضون وعىل خطاهم سائرون وسندافع بكل ما أوتينا من قوة مضيفا بأن
الدفاع عىل االتحاد العام التونيس للشغل هوالدفاع عىل سيادة تونس..
وعىل وجودنا ..وعىل ومستقبل بالدنا واستقرارنا ودميومة مؤسساتنا
وموارد رزقنا والحفاظ عىل املرفق العمومي والدفاع عن املعطلني عن
العمل وعىل استقاللية تونس وكرامة شعبها ضد أي مرشوع هدام يخدم
أجنداتهم هدفهم طمس تاريخ بالدنا وأمجادها ورموزها أجنبية ملغومة
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يوم غضب
يف حاجب العيون

ت ّوج اليوم الثاين عرش عىل التوايل االحد  07جوان  2020مبدينة حاجب
العيون بيوم غري عادي يف مدينة الشعر والشعراء حيث كان تحت شعار
«يوم غضب» .وقد التحمت فيه سواعد اهايل هذه املدينة املناضلة
برجالها ونسائها وشبابها وشيوخها .وقد انطلقت االحتجاجات بتجمع كبري
وحاشد امام مقر االتحاد املحيل للشعل بالجهة قاده االتحاد الجهوي
للشغل بالقريوان يف شخص الكاتب العام االخ السيد السبوعي ،قبل ان
تجوب املسرية بطريقة سلمية وحاشدة شوارع مدينة حاجب العيون
منددة بالوضع الرديء عىل جميع الواجهات الذي تعيش فيه هذه
املنطقة عىل غرار بقية مناطق ربوع والية القريوان .هذا وقد شارك يف
هذا اليوم الفرع الجهوي للمحامني بالقريوان والرابطة التونسية للدفاع
عن حقوق االنسان اىل جانب مكونات املجتمع املدين وعديد الجمعيات
املحلية والجهوية والتنسيقيات مبختلف اسامئها كلهم رفعوا عدة شعارات
تروي قصة التهميش واالقصاء والنسيان وانعدام التنمية والتشغيل كام

ومبشاريع تهدد مستقبل بالدنا وأوالدنا.
وأضاف األخ عباس ليس لنا عداء مع القضاء ...نحن
من يدعولقضاء مستقل عادل ونزيه ...نحن من
اكتوى بنار قضاء التعليامت يف  78ويف .85
سهيل عاشور

إضراب ناجح لمناضلي قطاع
النقل

يف اطار روزنامة االرضابات القطاعية التضامنية الذي
جسمته الهيئة االدارية االدارية االستثنائية باالتحاد
الجهوي للشغل بصفاقس ويف اطار هذه السلسلة من
االرضابات التضامنية نفذ يوم  08جوان  2020أعوان رشكة «السورتراس»
والسكك الحديدية والرشكة التونسية للشحن والرتصيف «ستام» وديوان
البحرية التجارية واملواين ومجمع مقاويل الشحن ارضابهم التضامني مع
أخوتهم نقابيي قطاع الصحة املعتقلني تعسفا عىل خلفية قضية النائب
العفاس.
واثرقيامهم مبسرية جابت شوارع املدينة انتظم تجمع عاميل أمام دار
االتحاد الجهوي للشغل أرشف عليه األخ سمري الشفي عضواملركزية
النقابية ومن رشفة االتحاد رحب األخ يوسف العوادين الكاتب العام
لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس باألخ سمري الشفي األمني العام املساعد
وبكل الحارضين مذكرا بالظروف التي حفت بقضية النائب العفاس
ومالبسات االيقافات التي شملت نقابيي الصحة وبهدف التضامن النقايب
قررت الهيئة االدارية الجهوية االستثنائية سلسلة من االرضابات نرصة
للمعتقلني ،مؤكدا عن دعم كل أعضاء الهيئة االدارية الوطنية من جامعات
عامة واتحادات جهوية وعىل رأسهم األخ نور الدين الطبويب األمني العام
لالتحاد العام التونيس للشغل ،لقضية املوقوفني مربزا وعىل عكس ما

ير ّوج له أعداء املنظمة التي تدخلت يف سري القضاء يف جلسة تحت قبة
الربملان .بأن االتحاد مع العدالة املنصفة ومع استقاللية القضاء .وأكد
أن سلسلة االرضابات التضامنية متواصلة نرصة للمعتقلني وبأن االتحاد
عىل أتم االستعداد للتصدي لكل ما من شأنه أن ميس مبنظمتنا العتيدة
’وأضاف « نحن أبناء حشاد ال نهاب أي شكل من أشكال االضطهاد».
ويف أجواء تضامنية فياضة وبحامسه املعهود قال األخ سمري الشفي ان
النقابيني املعتقلني الرشفاء يدفعون رضيبة االنتامء لالتحاد خالفا للذين
اذا تكلموا ...يكذبون ويخادعون واذا مارسوا يخربون وينافقون ...وال يزال
الشعب ينتظر «منابه» من الفسفاط وامللح والنفط وشعبنا مييز بني من
يدافع عن الحرية والكرامة ويبني ويشيد ومن الذين غالطوهم وضحكوا
عىل ذقونهم ويتجاهرون بوالئهم لالستعامر ..فتونس لن تتحول اىل
قواعد خلفية لالستعامريني الغربان..غرباء أنتم عنا وعن وطننا وتاريخنا
وآالمنا وأحزابنا وتطلعاتنا ..سلوككم عدواين منحاز ضد الثورة وضد ارادة
الشعب ....أخرجوا من ديارنا .فمنظمتنا منذ تأسيسها انحازت اىل قضايا
الشغالني والوطن وتصدت لالستعامر ثم يف وجه االستبداد وهي لن تركع
لهذه القوى املعادية والتي تسعى إىل استباحة البالد لفائدة قوى أجنبية.
وقد ندد األخ سمري أثناء كلمته بالهجمة الرشسة واملمنهجة التي تستهدف
االتحاد وناضليه ورموزه.
وأشار خالل تطرقه مللف قضية النقابيني بأن االتحاد يجل القضاة الرشفاء
والقضاء فيه أغلبية ساحقة من الرشفاء والنزهاء واالتحاد ال يبحث عن
التدخل يف شؤون القضاء كام يروج الناعقون ولن يقبل أن يقع استغالل
القضاء من األقلية يف تنفيذ أجنداتهم ونقول لهم «احكموا مبا يريض
الضمريومبا يتقيد بالنص القانوين يف اطار اقامة العدل.
وأعلن األخ سمري الشفي دعم كل القيادات النقابية وعىل رأسهم األمني
العام للمنظمة الشغيلة مع قضية املعتقلني مؤكدا بأن صفاقس ستحتضن
اجتامع الهيئة االدارية الوطنية يف األيام القادمة.
نشري إىل أن االرضابات التضامنية متواصلةحسب الروزنامة التالية
 10جوان التجهيز واملياه والكهرباء
 11جوان الربيد واالتصاالت واالعالم
 15جوان العدلية واملالية والبنوك
 17جوان الفالحة والضامن االجتامعي والشؤون االجتامعية.
* سهيل عاشور

طالب املحامون بإحداث محكمة ناحية من شأنها ان تقلص أتعابا كثرية
للمواطنني الذين يقطعون اكرث من  150كلم قصد التحول اىل القريوان
املدينة من أجل رفع شكاية نفقة بالنسبة إىل املراة مثلام قال لطفي
الهاديف رئيس الفرع الجهوي للمحامني بالقريوان.

االخ السيد السبوعي تحدث بلغة شديدة اللهجة مبيّنا أن االتحاد دخل
يف اسرتاتيجية نضالية محكمة لكامل الوالية من اجل تحقيق مطالب اقل
ما يقال عنها انها مرشوعة ومنطقية وبالتايل العمل عىل اسرتجاع هذا
الحق املهضوم.
يذكر أن معتمدية حاجب العيون تعيش منذ ايام تحركات احتجاجية
متواصلة عىل خلفية فاجعة «القوارص» التى ذهب ضحيتها  7شبان
واصابة  70اخرين فيهم اثنني فقدا برصهام والتي كانت القطرة التي
افاضت كاس الصرب حيث طالب االهايل برضورة االحاطة والرعاية املادية
والصحية والنفسية لعائالت الضحايا من كارثة التسمم الكحويل ثم تفعيل
جملة املشاريع املعطلة منذ  2017والتي تقررت يف حضور املجلس
الوزاري اضافة اىل توفري املوارد البرشية لوحدة « »Smurواحداث وحدة
صحية لتصفية الدم واحداث مركز تكوين مهني متعدد االختصاصات
واملستويات ومكتب تشغيل وحل املشكل العقاري للمنطقة الصناعية
وتطوير البنية التحتية من أجل إحداث مكاتب بريد جديدة وتحسني
الخدمات االدارية (الستاغ /الصوناد /التطهري) .كام طالب املتجون بتسوية
املسألة العقارية لألرياف وتزويدها باملاء الصالح للرشاب وبعث مناطق
سقوية بها والعناية باملؤسسات الرتبوية من حيث البناءات والتجهيزات
اىل جانب تحيني املعطيات االحصائية للسكان بحاحب العيون.
* عبد املجيد الجبييل
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قسم العالقات العربية الدولية
وقسم المرأة والشباب العامل بالتعاون مع شركاء إسبان
عامالت وعمال المناولة والعمل النقابي:

عىل اهمية املرشوع لحامية هذه الفئة وأكد عىل اهمية التكوين
يف املجال وأهمية ان نبدأ من مكان ما لحامية العامالت والعامل
يف اقتصاد الرعاية وتكريس حقوقهن/هم ،وهذا دور املجتمع املدين
وعىل رأسه االتحاد الذي انفتح عىل القطاع يف املرحلة االوىل من هذا
املرشوع يف انتظار التطوير وتعميم املعلومات وحشد كل الطاقات
والجهود ملساعدة هذه الفئة.
االخت املك ّونة نجمة بن خذر رحبت بالحارضين وترحمت عىل
قتيالت البحر من النساء يف فاجعة مركب قرقنة االخرية وهن ضحايا
سوء الظروف والعمل غري الالئق.
ثم ق ّدمت املخطط االسرتاتيجي للنهوض بالعمل الالئق لفئة
عماّ ل وعامالت املنازل ويف اربعة اهداف رئيسية:
املرحلة الثانية من املرشوع متتد عىل أربع سنوات عل العمل
املنزيل قطاعا رسميا يستجيب لرشوط واهم اهدافها:
 1ـ تعزيز حقوق العامالت /عامل املنزليني عرب اعداد املحامل
االتصالية /الحمالت التحسيسية.
السعي إىل تشكيل نقابة متكن هذه الفئة من النضال الجامعي
تحسني االطار القانوين للعامل والعامالت املنزليني من حمالت
ومفاوضات واساسا احداث اتفاقية مشرتكة
تعزيز قدرة السلطات الوطنية عىل تنفيذ مبادئ االتفاقية 189
واملصادقة عليها.
االخت حياة الطرابليس اشارت اىل اهمية احداث اتفاقية مشرتكة
لهذا القطاع لضامن حامية قانونية للعاملني الن القانون الحايل (مجلة
الشغل) غري كافية وهي فعليا ال تشمل هذه الفئة ،ونحن نحتاج
جهدا اضافيا لضامن حقوق العامالت والعامل يف املنازل وتعميم
فكرة اهمية حقوق هذه الفئة.
هذا اللقاء اختتمه االخ سمري الشفي مشريا اىل روح االتحاد
العام التونيس للشغل والتي تهدف اىل حامية كرامة االنسان اينام
كان ومهام كان موقعه ،وقد أنجز االتحاد عديد املحطات والخطوات
يف هذا بنجاح نسبي او نجاح تام واليوم يسعى االتحاد بحرص
إىل التصدي الستعباد الناس بصيغ جديدة هي امتهان كرامتهم يف
مامرسات شغلية مهينة وغري منصفة تذكر باالسرتقاق لذلك يعمل
النقابيات والنقابيون مع رشكاتهم لالنتصار لفئة عامالت وعامل

نقابية

بعد تقرير هيئة الرقابة العامة والحديث عن فساد في وكالة التبغ

النقابة األساسية للوكالة ترد« :ال تقحموا الوكالة يف حروبكم
السياسية؟ وال سبيل إىل التفويت يف مؤسستنا وخوصصتها»

وجوب حماية حقوقهن ضمن اتفاقية إطارية
احتضنت قاعة سعيد قاقي باالتحاد العام التونيس للشغل لقاء
نقابيا من اجل اختتام املرحلة االوىل من املرشوع النقايب:
«من أجل عمل الئق لعامالت وعامل املنازل» املرحلة التي
استهدفت بالتكوين يف مجال الحقوق والتأطري االسايس لهذه الفئة
نقابيات ونقابيي جهة تونس املكلفني باملرأة اين رحبت االخت ليىل
الصديق عضو االتحاد الجهوي للشغل بتونس مكلفة باملرأة العاملة
بالحضور يف اختتام هذه الدورة التكوينية التي ارشف عليها قسم
العالقات الخارجية وقسم املرأة والشباب لتنمية العمل الالئق لعامل
وعامالت املنازل.
األخت نعيمة الهاممي اكدت يف كلمتها التأطريية ان هذا الربنامج
يرشف عليه االتحاد العام التونيس للشغل بتسمية قسم العالقات
العربية والدولية والهجرة وقسم املرأة والشباب العامل هذا الربنامج
الذي تجسد بدعم من املنظمة االساسية « »A C Pالناشطة يف مجال
العدالة االجتامعية واملساواة.
والوكالة االسبانية «جنرياليتات» مستمرة يف رؤية االتحاد تعترب
ان عامالت وعامل املنازل هن وهم عامالت حسب مبادئ االتحاد
(يف الفالحة ويف املنازل يف املؤسسات لذلك نعمل من اجل تنظيم
الواقع املهني لهذه الفئة رغم الصعوبات يف التقيص عنها وتنظّمها
نقابيا خاصة مع وجود عدد من العامل والعامالت امل َهرة فكانت
االنطالقة مع تكوين النقابيات والنقابيني يف مال حقوق هذه الفئة
أو ذلك مع تكوين نقابيات ونقابيي جهات تونس الكربى االربع
املكلفني /مبلف املرأة يف كل جهة ولجان املرأة العاملة) مع استهداف
بعض عامالت املنازل لربط الصلة اضافة اىل التنسيق من قطاع املهن
املختلفة من اجل االنفتاح عىل املرأة العاملة يف كل مكان يطاله
الفعل النقايب ستعرضه كيف ان قانون العمل املنزيل يف تونس به
فقط نقطتان هام٬
ـ عدم تشغيل من سنهم اقل من  16سنة
ـ وجوب صياغة عقد بني صاحب املنزل والعامل وعىل بساطته
تطبيق هذا القانون عىل أرض الواقع لذلك نعمل عىل تطويره
باالستئناس باالتفاقية  189الخاصة بالعمل الالئق.
ومع السنة املقبلة سنعمل عىل مواصلة هذا املرشوع يف جزء
ثان ينطلق السنة املقبلة بالتعاون مع رشكائنا الذين المسوا تقدم
املرشوع يف مرحلته االوىل واطار خطته التي تستمر ثالث سنوات من
اجل الدفاع عن حقوق عامل وعامالت املنازل اينام كانوا.
االخت زبيدة النقيب منسقة املرشوع اشارت ان هذا املرشوع
انطلق سنة  2019يف تجاوز لصعوبات كثرية منها تحرك وتغري هذه
الفئة املستهدفة عامل وعامالت املنازل ومع ذلك متك ّنا من االنطالق
يف ظل عمل جامعي من مختلف االطراف املتدخلة.
وسعينا إىل توسيع العامل والعامالت إىل كل العاملني يف اقتصاد
الرعاية طباخة ـ جنان ـ سائق ـ مساعدي ذوي االحتياجات ـ صياغنة
املنازل.)...
اضافة إىل اليد العاملة املهاجرة إىل بالدنا هذا القطاع من اجل
الدفاع عن حقوق الجميع فقمنا اوال بـ:
التكوين االسايس حول القوانني الخاصة بالعمل املنزيل يف تونس
وانطالقا من التجارب املقارنة ثم التعريف بالترشيعات املحلية يف
مجال تنظيم العمل املنزيل ـ حقوق العامل املهاجرين ـ التغطية
االجتامعية لهذه الفئة ـ تكوين من الجانب االتصايل.
واملرشوع مستمر حتى بلوغ نقابة خاصة بعامل وعامالت املنازل
يستأنس فيه بتجارب البلدان التي سبقتنا يف املجال.
االخ مروان الرشيف ممثل قسم املرأة والشباب العامل أكد
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الهش أ ّوال عرب دعم وعي العامل
املنازل لحاميتهم من التشغيل ّ
بحقوقهم وضامن التغطية االجتامعية لهن/هم وهو ما سيمكّن من
معرفة عدد العاملني يف هذا القطاع ثم فرض ظروف عمل الئق
(عقود عمل).
واتفاقية اطارية تنسحب عىل كل املشتغلني يف هذا املجال.
شاكرا كل النقابيات والرشكاء وقسم العالقات العربية والدولية
والهجرة عىل فتح هذا امللف امله ّم والنضال من اجل دعم حقوق
العاملني فيه.
* سلمى الجاليص

بيان مساندة
أمام الوضع الذي تعيشه بالدنا وامام الحملة الرشسة التي
تتعرض لها منظمتنا االتحاد العام التونيس للشغل وتطاول البعض
من االحزاب السياسية عىل منظمة سقت بدماء شهدائها ارض
هذا الوطن وتشويه مناضليها وطنيا وجهويا فإن املكتب التنفيذي
لالتحاد الجهوي للشغل ببنزرت املجتمع اليوم الجمعة  05جوان
 ،2020وبعد استعراضه للتطورات االخرية عىل املستوى الوطني يعرب
عن:
ـ اعتزازه بدور منظمتنا يف الدفاع عن الطبقة الكادحة وعن كافة
رشائح املجتمع التونيس باعتباره قوة خري وبناء.
ـ يندد بكل هذه املامرسات االخالقية التي لن تلهينا عن الدور
الوطني التي تقوم به منظمتنا وطنيا ،إقليميا ودوليا.
ـ يدعو كافة النقابيني والشغالني إىل الحذر واليقظة والتصدي
لكل اشكال االرهاب وحمالت التشويه واملغالطة والضغوطات التي
متارس من قبل اطراف سياسية عىل العدالة وعىل القضاة مثلام
حصل بجهة صفاقس ولذلك فإن املكتب التنفيذي يعرب عن مساندته
املطلقة لكل النضاالت التي تخوضها جهة صفاقس دفاعا عن حق
املتقاضني واملساواة امام العدالة والحق النقايب ويطالب بإطالق
رساح كل االخوة املعتقلني.

اسمه ان من اعد التقرير املنشور
تحدث وزير امالك الدولة والشؤون العقارية غازي الشوايش عن إصداره املستورد الذي تدعمه الدولة.
يبدو انه ال عالقة له بالقطاع وال
المر لهيئىة الرقابة العامة المالك الدولة من أجل االضطالع مبه ّمة تفقد إذ أن حجم الخسائر يصل اىل
يفقه شيئا عن املؤسسة وكيف
مدقّقة للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد للفرتة املمتدة بني  2010و 900 .2020مليم يف العلبة الواحدة
تُدار دواليبها .إذ أكد أن الدولة
(باكو) .وشخّص اسباب الخسارة
وقال ان الهيئة نرشت ملخصا للتقرير ألول مرة يف تاريخ تونس.
تستفيد من قطاع التبغ بل االكرث
محتوى التقرير تضمن عددا من االخالالت والتجاوزات التي وصفها بهبوط الدينار الحاد مقابل
من ذلك هو ان املبالغ املرصح
الوزير بالصادمة مؤكدا أنه متت احالته إىل النيابة العمومية ملحاسبة كل عدم الزيادة يف االمثان .اذ ان
بها واملدرجة يف خانة حقوق
من تسبب يف الفساد الذي تسبب يف افالس احدى املؤسسات التي كانت قيمة الرشاءات تضاعفت ثالث
االستهالك وصندوق التشغيل
مرات يف املقابل ظلت املبيعات
رابحة وتساهم يف التنمية وتخلق الرثوة.
رصح به.
كام هي وبالتايل من البديهي
هي اكرب بكثري مام هو م ّ
موضحا أنه تم خالل سنة 2019
ان تسجل خسائر عىل مستوى
تقرير هيئة الرقابة العامة
الترصيح عىل ان املبلغ املخصص
وحسب التقرير فإن االخالالت املذكورة تتلخص يف انتداب ما يفوق  400السجائر االجنبية املدعومة من
ملعلوم االستهالك واملقدر بـ 135
موظف بينهم من هم دون املستوى العلمي املطلوب ومنهم من انتُدب الدولة وبالتايل سياسة الدولة
باملائة يصل اىل قرابة  746مليارا
عىل اساس املحاباة واملحسوبية مقابل اقصاء اعوان لهم االعداد املطلوبة .التي مل يت ّم اصالحها هي سبب
توجه اىل ميزانية الدولة والحال ان
كام ت ّم التطرق اىل مسألة مواصلة رصف منح وامتيازات للمدير العام هذه الخسارة وهي التي جرت
املبلغ اكرث من ذلك بكثري مبا يعني
السابق لسنوات رغم إعفائه من مها ّمه منذ سنة  .2011وقد وصلت الوكالة اىل مصاريف يف غري
ان هناك مليارات (عىل االقل
جملة املنح اىل  200مليون .وحسب التقرير نفسه فإنه تم متكني أعوان محلها .اما بالنسبة اىل السجائر
 200مليار) تختفي يف منتصف
حق املحلية فانها تسجل هامش
ومتقاعدين ومقربني من  10ماليني علبة سجائر منح ًة دون وجه ّ
الطريق وال احد فكر يف املراجعة
بتكاليف تجاوزت  22مليارا وخسائر من مداخيل الدولة تجاوزت  15ربح يقدر بـ 14مليارا سنويا
واملحاسبة.كام ان الصندوق
مليارا .باالضافة اىل متكني أعوان غري قارين من علب سجائر دون وجه حق وقد ارتفع يف السنة االخرية اىل
الوطني للتشغيل تخصص له
تجاوزت قيمتها  370مليون.ومنح موظفني يف مؤسسات عمومية أخرى  20مليارا.
قرابة  300مليار والحال ان املبلغ
وعن االنتدابات وكل ما اثري
حق.
 500ألف علبة سجائر دون وجه ّ
اكرث بكثري ايضا .مام يعني ان كل
وجاء ايضا يف التقرير انه تم تسجيل تأخري يف انجاز برامج استثامرية حولها يف التقرير ،افادنا األخ
االرقام املرصح بها مغلوطة .واكد
لتطوير آليات االنتاج كلفت الدولة خسائر بقيمة  2200مليون .كام مل حسن الطرهوين ان هذه
األخ حسن الطرهوين
ان له من الوثائق ما يثبت انه
تقع حامية حقوق الدولة فيام يتعلق بالتزود بالورق مام كلف الدولة املسالة تتم بإرشاف وزارة
كاتب عام النقابة األساسية وكالة التبغ والوقيد
يتم التقليص من مداخيل الوكالة
خسائر بقيمة  1800مليون .وتطرق ايضا اىل عدم توفر إحصائيات حول املالية ومت ّر ملفات االنتداب
التونسية للتبغ والوقود بصفة
أمالك الرشكة العقارية والتي تزيد عن  100هكتار .مع عدم تسوية بالرضورة عىل لجنة متكونة
مهولة حتى ال ينكشف تالعب
وضعية عقارين مبساحة  12هكتارا .وتم أيضا تسجيل خسارة يف أغلب من ممثلني عن سلطة االرشاف
ورئاسة الحكومة وادارة املساهامت ومجلس االدارة ،وتساءل كيف ميكن وفساد الدولة .وقال محدثنا ان هناك حملة ممنهجة يقودها وزير امالك
املنتجات رغم احتكار السوق وصلت اىل  31مليار.
وسجلت هيئة الرقابة العامة يف تقريرها زيادة إنتاج  20مارس الخفيف ان يحصل تجاوزا عىل مستوى لجنة مكونة من ممثلني من مختلف اجهزة الدولة للمراهنة عىل ان القطاع العام خارس وبالتايل وجب التفويت فيه.
وفيام يتعلق ببقية النقاط التي ت ّم التطرق اليها يف تقرير الهيئة العامة
قبل سحبها من السوق لعدم مطابقتها للجودة مام كلف الدولة خسائر بـ الدولة ومراقبة من الدولة نفسها؟
 100مليار .مع وجود إخالالت يف بيع تبغ مورد كلفت الدولة خسارة بـ 33أضاف كاتب عام النقابة االساسية بوكالة التبغ والوقيد األخ حسن للرقابة والتدقيق ،قال املسؤول السابق ان وزارة املالية هي سلطة االرشاف
مليارا .النقطة االخرى التي تم تسجيلها عىل اساس انها دليل عىل وجود الطرهوين ان الوكالة ال تتدخل ال يف االنتدابات وال يف اسناد الرخص وال املسؤولة عن االنتدابات واملنح وعن الزيادات والرخص وعن كل ما يتعلق
فساد يف وكالة التبغ والوقيد تتمثل حسب التقرير يف كراء مستودعات يف أي مسألة اخرى من املسائل التي ذكرت يف التقرير .بل ان وزارة بالقطاع ،وبالتايل فإن الفرتة التي قيل انه تم تسجيل فساد خاللها تعود
املالية هي املسؤول رقم واحد عن كل التفاصيل بالنظر اىل وزير املالية وقتها وهو الياس الفخفاخ رئيس الحكومة الحايل
لتخزين السجائر بـ  300مليون سنويا رغم توفر
مبا يف ذلك االنتدابات والرخص .اما عن املنح ورئيس مجلس االدارة يف ذلك الوقت الهادي دمق وهو مستشار رئيس
مستودعات كافية عىل ملك املؤسسة.
شبهة تالعب
املتمثلة يف حصول كل عون وموظف عىل  100الحكومة حاليا .وبناء عليه فإن إمكانية ان تكون هناك حرب سياسية
السوق
مع
تساهل
وختمت الهيئة تقريرها بوجود
مسؤولون في الدولة علبة «كرتوشة» سجائر وتسمى منحة «مذاقة» ،لرضب رئيس الحكومة ومن معه واردة.
املوازية حرم الدولة من مداخيل تتجاوز  500مليار.
باألرقام للتستر على أوضح األخ الطرهوين ان هذه املسألة قانونية وهي ولفت مصدرنا اىل مسألة اخرى مهمة تتعلق بتغيري االسواق االجنبية يف
موجودة منذ بعث الوكالة ويتمتع بها االعوان عىل فرتة ما بعد الثورة ،إذ انه كانت الوكالة تستورد حاجياتها من السجائر
االختالسات
حسن الطرهوني (نقابة وكالة
غرار ما يحصل يف الستاغ والصوناد ويف غريها من االجنبية من جنيف بسويرسا لكنها اصبحت بعد الثورة وتحديدا يف فرتة
التبغ والوقيد):
املؤسسات العمومية .واضاف انها تطورت حسب حكم الرتويكا تورد من تركيا وبجودة اقل .كام تساءل عن عدم تطرق
سياسة الدولة المالية واإلدارية هي التدرج الزمني وبفضل مفاوضات النقابة مع مجلس االدارة ،مشددا عىل التقرير اىل املتمتعني بالعفو الترشيعي العام والبالغ عددهم تقريبا 15
أنها ممضاة ايضا من طرف وزارة املالية ويتم اقتطاع  85باملائة من قيمتها شخصا .إذ ارجعوا اىل الوكالة ورصفت لهم تعويضات خيالية باملفعول
المسببة للخسائر
الرجعي مع متتيعهم بالرتقيات وهو ما كبد الوكالة نفقات اضافية قدرت
استنكر كاتب عام النقابة األساسية بوكالة التبغ والوقيد األخ حسن من األعوان.
الطرهوين ،ما نرشته وزارة امالك الدولة والشؤون العقارية قبل إحالته عىل وختم كاتب عام نقابة التبغ بالتأكيد عىل ان الدولة هي من عليها ان باملليارات.
القضاء .واعترب األخ الطرهوين أن نرش هذا التقرير خطأ ارتكبته الوزارة تقوم بإصالحات رضوريّة وتسعى اىل مواكب العرص خاصة عىل مستوى وقال املسؤول السابق بوكالة التبغ والوقيد ان التقرير فيه مغالطات
معتربا أنه كان من املفروض نرش التقرير بعد أن ينظر فيه القضاء حسب اسرتاتيجاتها وسياساتها املالية واالدارية لتجنب الخسائر .وشدد عىل ان ما سيبُ ّت فيها القضاء عىل غرار الرئيس املدير العام الذي واصل الحصول
تعبريه .وكذّب األخ الطرهوين صحة األرقام الواردة يف تقرير هيئة الرقابة طرحه مؤخرا وزير امالك الدولة غازي الشوايش يقود مبارشة اىل الرغبة عىل راتبه رغم أنه اعفي من مهامه والحال انه الحق مبركز االعالمية
قائال ان األرقام الواردة يف التقرير مغلوطة وأن الحديث عن خسائر بـ 136املب ّيتة يف تشويه املؤسسة واعوانها والسعي بطريقة خفية اىل الخوصصة .بوزارة املالية .ونفس الشأن بالنسبة اىل حصول موظفني يف مؤسسات
عمومية اخرى عىل منح دون وجه حق والحال ان القانون ينص عىل
مليارا ال أساس له من الص ّحة معتربا أن الدولة هي الخارسة وليست
الوكالة حسب تعبريه .واعترب األخ كاتب عام النقابة أن األرقام لتضليل أرقام مغلوطة للتستر على التالعب بأموال ان كل من تقلد منصب رئاسة مجلس ادارة لفرتة نيابية تصل اىل خمس
سنوات يحتفظ باملنح التي يحصل عليها ويستمر يف التمتع بها مدى
الرأي العام وتأليبه عىل الوكالة يف إطار نية مبيتة للتفويت يف املؤسسة .الوكالة؟
الحياة.
واضافاألخ الطرهوين ان قطاع التبغ يسجل خسارة بسبب الترصف املايل يف السياق نفسه أفادنا مسؤول سابق بوكالة التبغ والوقيد نتحفّظ عن ذكر
* حياة الغامني
واالداري الراجع بالنظر اىل الدولة واملتعلق اساسا بحصيلة املنتوج االجنبي
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ووزارة اإلشراف:
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نقابية
في قطاع الثقافة:

وضعية كارثية للمسرح الوطني ،رفضٌ
مناظرات
عن
التفاصيل
كل
للتفويت يف أمالك الوزارة وخطر محدق
ومنحة
والرتقية
االنتداب
باملوظفني يف املواقع االثرية
التحفيز على النشر
التأمت يوم اإلثنني  8الجاري مبقر الوزارة جلسة متابعة بني وفد من وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي ضم املدير العام للتعليم العايل واملستشار
املكلف بالنقابات ووفد من الجامعة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي
ضم الكاتبني العامني املساعدين املكلفني بالنظام الداخيل والعالقات الخارجية.
خالل الجلسة ت ّم التباحث يف عدد من امللفات العالقة وأخرى مستجدة ،ففيام
يخص مناظرات االنتداب والرتقية ت ّم التأكيد عىل احرتام الرزنامة املعلن عنها
مع استثناء لجنتني تجاوز فيهام عدد املرشحني  ،400وسيت ّم اإلعالن عن تركيبة
اللجان املتبقية قبل  12جوان .2020
هذا ومتت مطالبة اللجان بتسليم شبكات التقييم للوزارة قبل  12جوان 2020
مع التأكيد عىل إيصال امللفات للجان مبجرد وصول الشبكات ،واالتفاق عىل
تدخل الوزارة لدى البعثات الدبلوماسية لتمكني املرتشحني العاملني بالخارج من
األولوية يف العودة.
يف اللقاء ت ّم االتفاق عىل انعقاد اجتامع قبل  15جوان  2020للنظر يف امللفات
وتكوين اللجان الخاصة مبدرسة الدكتوراه باملعهد العايل للفنون الجميلة بسوسة
املتعطّلة منذ أشهر لتكوين اللجان.
يخص وضعية املعهد العايل للمنظومات الصناعية بقابس ،فقد اعترب
أما فيام ّ
الطرف النقايب ان مبنى املقر الحايل للمعهد يشكل خطرا عىل الجميع وطالب
بإيجاد حل جذري ملقر هذه املؤسسة ،وأكد الطرف الوزاري أن جامعة قابس
واملعهد ،بالتنسيق مع بقية املؤسسات بالجهة ،بصدد إيجاد حلول بديلة إلنهاء
السنة الجامعية وأن الوزارة تنتظر تقرير اللجنة الفنية التي تحولت إىل قابس
التخاذ القرار املناسب.
وحول منحة التحفيز عىل النرش فقد أكد الطرف النقايب أن الوزارة قد تجاوزت
كل اآلجال املتفق حولها وطالب بتطبيق ما ورد يف االتفاقات بني الطرفني وت ّم
االتفاق عىل عقد جلسة يف الغرض مع املديرة العامة للبحث العلمي يف أقرب
اآلجال.
* صربي الزغيدي

في مجمع القطاع الخاص:

موقع إعالمي لرصد االنتهاكات
يف حق العمال والنقابيني
* طارق السعيدي
اطلع اإلخوة أعضاء مجمع القطاع الخاص عىل مستجدات مرصد الحريات
االجتامعية النقابية «عني حشاد» ،وذلك خالل االجتامع املنعقد أول أمس
الثالثاء  09جوان  .2020وقد ارشف عىل اجتامع املجمع األخ محمد عيل
البوغديري األمني العام املساعد املسؤول عن قسم القطاع واألخ سامي
الطاهري األمني العام املساعد املسؤول عن قسم اإلعالم والنرش.

رؤية جيدة

وقال األخ محمد عيل البوغريي ان املرصد سينطلق بشكل جيد مختلف
عن التصور الذي قام يف سنة  2006وبينّ ان الجديد يف املوضوع هو فتح

املجال امام جميع العامل من اجل تسجيل االنتهاكات ضدهم والتشهري
باملنتهكني للحقوق االجتامعية والنقابية .وفرس ان املرصد سيمكن من
تجميع مزيد من املعطيات حول واقع العامل يف القطاع الخاص وسيمكن
من تحييد املؤسسات التي تشهد خرقا للقانون وتعسفا ضد العامل وقال
ان املرصد مهم باعتباره آلية من آليات دفاع العال عن حقوقهم ضد
هجمة رأس املال التي تستهدف حقوقهم.

قوة ضغط

قال األخ سامي الطاهري ان املجمع انعقد يف إطار التنسيق بني أقسام
االتحاد من اجل مزيد النجاعة وقال ان املرصد مه ّم من حيث متكني
النقابني من رصد االنتهاكات ومزيد االطالع عىل واقع العامل خاصة يف

املؤسسات غري املهيكلة .وفرس ان إصدار قارير دورية حول وضع الحقوق
االجتامعية واالقتصادية ويرصد االنتهاكات ،قد ميكّن من تشكيل قوة
ضغط ضد املنتهكني .وفرس األخ الطاهري ان التقارير ال متثل سلطة مبارشة
ولكنها متثّل قوة ضغط عىل املؤسسات املنتهكة .وقال الطاهري ان املرصد
ال ميثل بديال عن العمل النقايب وال يحلّ محلّه وال ميثل وعودا بإنهاء كل
اإلشكاليات ،بل هو وسيلة مهمة لرصد االنتهاكات يف حق العامل .وقد
ت ّم خالل االجتامع االطالع عىل موقع خاص برصد االنتهاكات ضد العامل
والنقابيني من شانه التوثيق لخرق القانون كام ت ّم تدارس أهميته يف رصد
وفضح كل منتهيك الحريات االجتامعية والنقابية وتحدث اإلخوة أعضاء
املجمع عن أهمية املوقع يف مزيد ربط الصلة بالعامل يف القطاع الخاص.

صرف الزيادة يف األجور باملفعول الرجعي
مع مرتبات الشهر الجاري
أعلمت اإلدارة العامة للمعهد الوطني للرتاث
االساتذة الباحثني أنهم سيحصلون عىل الزيادة
يف االجور باملفعول الرجعي مع مرتبات شهر
جوان .2020
جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدتها الجامعة
العامة للتعليم العايل والبحث العلمي

االخ مفتاح ونايس

متابعة االستحقاقات
ينكب املكتب التنفيذي عىل املتابعة املبارشة ملسار تنفيذ االستحقاقات املرشوعة ملختلف وضعيات التشغيل
وحالياّ ،
الهش وأكد أنه جاري العمل عىل إعادة فتح الخطط املفتوحة بعنوان سنة  ،2020والتوجه إىل مواصلة العمل من خالل
مناقشة ميزانية  2021عىل فتح خطط إضافية يف نفس السياق ،ويف خصوص املتعاقدين عىل برنامج مدن الفنون مع
املؤسسة الوطنية للمهرجانات.
وأكد املكتب أن التوجه بخصوص الـ 50خطة ،إىل حل اإلشكال يف التغطية االجتامعية وإن لزم األمر تغيري يف صياغة العقد
وتأشريه من مصالح رئاسة الحكومة ،معتربا ذلك تطورا إيجابيا يف الوضعية إن حصل ذلك.
كام أكد رفضه املبديئ والقطعي -يف عالقة بأي وضعية قطاعية كانت -التعامل مع أي شكل من أشكال الهياكل الوهمية
القافزة عىل مؤسسات وهياكل االتحاد ومتجاوزة للجامعة العامة
للثقافة ،الفتا اىل اعرتاف الجامعة بكل ما تعلنه من بيانات أو
تحركات ،وتحميل األطراف املمثلة لها تداعيات ذلك.
* صربي الزغيدي

تشقق في إحدى بنايات المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس:

نقابة األساتذة تؤكد وجوب تأمني سالمة األساتذة
والطلبة واملوظفني والعملة
-

األساتذة الباحثون بالمعهد الوطني للتراث:

مع وزارة الشؤون الثقافية بحضور النقابة
األساسية واملدير العام للمعهد بتاريخ  20ماي
 ،2020وقد تعهدت وزيرة الشؤون الثقافية
مبتابعة امللف مع وزارة الوظيفة العمومية
واملركز الوطني لالعالمية والتزمت فيام بعد
بتمتيع الباحثني من الزيادة يف شهر جوان

أكد املكتب التنفيذي للجامعة العامة للثقافة رفضه ألي شكل من أشكال التفويت
يف أمالك الوزارة (مبان ،عقارات ،تراث مادي وقطع أثرية) ألي جهة كانت وتحت
أي مس ّمى ،وخاصة ما تعلق منها مبقر وحدة منتزه قرطاج التابع لوكالة إحياء
الرتاث والتنمية الثقافية ،ودعا املصالح املعنية إىل حرص كل ممتلكات وزارة الشؤون
الثقافية كخطوة يف اتجاه املحافظة عليها وحسن توظيفها.
وعبرّ مكتب الجامعة عن قلقه مام متارسه إدارة املعهد الوطني للرتاث يف تعريض
املوظفني يف املواقع واملعامل األثرية والرتاثية للخطر يف ظل انعدام وسائل الوقاية
والحامية إىل حد الساعة ،ونقص االعتامدات املخصصة لهذا الغرض يف باقي
املؤسسات يف الجهات نظرا إىل محدودية امليزانيات ،من ّبها إىل الحق يف االمتناع عن
العمل والدفاع داعيا سلطة اإلرشاف إىل التدخل.
مكتب الجامعة ج ّدد ايضا رفضه للوضعية الكارثية يف مؤسسة املرسح الوطني
االجتامعية وعىل مستوى تسيري املؤسسة وشبهات الفساد التي تشوبه وتراكم
مناخات التوتر التي يعانيها أعوان املؤسسة ،وطالب سلطة اإلرشاف بتحميل
املسؤوليات وإزالة رشوط التأزم باملؤسسة ووضع ح ّد لهذه الوضعية الكارثية املتفاقمة.

 2020مع املفعول الرجعي منذ شهر جانفي
.2020
يُذكر أنه حدث تأخري يف متتيع الباحثني يف
املعهد الوطني للرتاث بالزيادات عىل غرار
املدرسني الباحثني.
*صربي الزغيدي

إثر كشف تشقّق يف إحدى البنايات باملعهد العايل للمنظومات الصناعية بقابس سارعت النقابة االساسية لالساتذة باالتصال برئيس جامعة قابس السيد كامل عبد الرحيم
لالستفسار عىل الوضعية والحرص عىل سالمة الجميع من طلبة وأساتذة وعملة وموظفني.
وقد تم االتفاق عىل عدم استغالل البناية املذكورة يف التدريس ويف االمتحانات ،كام تم إعالم صاحب املقر (مقر املعهد مؤجر) وكذلك مصالح الوزارة ،عىل أن يتكفل
مكتب مراقبة مبعاينة االرضار.
وتم االتفاق مع عميد كلية العلوم بقابس عىل ان تحتضن الكلية امتحانات طلبة املعهد ،والحرص عىل امتام املقر الخاص باملعهد يف اقرب اآلجال خاصة أن اشغاله
شارفت عىل النهاية.
من جهته ،كشف املكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي عن وجود عديد املقرات املنترشة يف مختلف الجامعات والجهات والتي ال تتوفر
فيها رشوط التدريس والصحة والسالمة.
صربي الزغيدي
صورة البناية املتشققة مبعهد قابس
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صفاقس

أعوان التجهيز واملياه والكهرباء والغاز
والطريق السيارة يف إضراب تضامني

تضامنا ونرصة إلخوتهم املوقوفني يف قضية
النائب العفاس نفذ أعوان التجهيز واملياه
والكهرباء والغاز والطريق السيارة إرضابهم
التضامني مساندة ومؤازرة بنجاح تام حيث
تجمعوا بقاعة االجتامعات وقد أرشف
األخ يوسف العوادين الكاتب العام لالتحاد
الجهوي للشغل بصفاقس عىل هذا االجتامع
صباح يوم اإلربعاء  10جوان  2020بدار
االتحاد الجهوي مرفوقا بأعضاء املكتب
التنفيذي الجهوي وبحضور اإلطارات النقابية
للجهة ومن خالل كلمته عرب عن فخره باملد
التضامني الذي تشهده الجهة واالتحاد
العام ككل يف محطة نضالية أخرى ذودا وحامية ونرصة دفاعا عن
كياننا ووجداننا وموقعنا داخل النسيج النضايل النقايب واالجتامعي
حامية لتونس العزيزة من براثن أعداء الدميقراطية أصحاب املشاريع
املسمومة حاميل األجندات االستعامرة مؤكدا الدعم التضامني من

كافة الجامعات العامة واالتحادات الجهوية واإلخوة األمناء العامني
املساعدين للمركزية النقابية وعىل رأسهم األخ نور الدين الطبويب
األمني العام وأعلن يف الختام أن الهيئة اإلدارية الوطنية ستنعقد قريبا
بصفاقس.
* سهيل عاشور
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النقد الساذج
* بقلم :طارق البوغديري

لقد ألقت نظرية التلقي مسؤولية عىل عاتق القارئ إذ اعترب
«نورمان هوالند فريي»« :قراءة القارئ للنص ...قراءة لهويته
هو ،فالقارئ يض ّم خيوط هويته فينسجها خالل استجابته
للعنارص التي يتكون منها النص» .لذلك فمهمة املتلقي
ليست مقصورة فقط عىل مجرد االستحسان أو االستهجان
بل هي عمل فني يف حد ذاته ،يساند عمل صاحب النص،
فاملتلقي هو الناقد والقارئ ولكل واحد منهام دوره يف
تطوير الحس الجاميل والفني .ومقالنا هذا ليس تحليال
لنظرية التلقي بل هو إعادة نظر يف العالقة املجاورة بني
الناقد والقارئ باعتبارهام يتلقيان النص .واليوم ومن منطلق
الواقع نالحظ فساد عالقة الجوار هذه والسبب ترف الناقد
وثروته النقدية املرتاكمة عرب عقود بل قرون تطور فيها النقد
وكرثت مناهجه بحيث صار من الصعب عىل املتلقي الذي
تع ّود القراءة الرسيعة متاشيا مع واقع الحال أن يقرأ ما عرس
عىل االستيعاب وهو يسافر يف «الرسعة» لذلك ندعو إىل
قيام عملية نقدية ساذجة عىل غرار الفن التشكييل الساذج
تكون خالية من التعقيد نابضة بالفن محفزة للمتلقي أن
يتناول العمل الفني مبتعة وأريحية ال تستأهل من وقته
يف عرص الرقص الخاطب عىل خيوط الزمن ،لذلك ندعو اىل
النقد الساذج األعامل الفنية مبعنى التوسل بالكم الهائل
من املعارف النظرية يف املدارس النقدية واختزالها يف لون
نقدي ناصع وجذاب وقادح للتفكري بيرس ،وال نبغي من ذلك
دعوة لهدم النقد بل استثامره لتقريب العمل الفني للقارئ
املستعجل.

من انتهاكات حرية الصحافة في ماي :2020

دعوة اىل إسقاط مبادرة االئتالف املتعلقة بتعديل املرسوم 116
أصدرت وحدة الرصد مبركز السالمة املهنية التابع للنقابة الوطنية
للصحافيني التونسيني تقريرها الشهري بخصوص انتهاكات حرية الصحافة،
وقد سجلت وحدة الرصد  10اعتداءات من أصل  16إشعارا بحالة اعتداء
خالل شهر ماي .2020
وأكدت الوحدة يف تقريرها تراجع نسق االعتداءات مقارنة بشهر أفريل
من السنة نفسها ،إذ سجلت الوحدة خالل شهر أفريل  13اعتداء من أصل
 16إشعارا بحالة وردت عليها.
وقد طالت االعتداءات  17صحافيا وصحافية وسائقا وحيدا ومؤسسة
إعالمية وهي دريم أف أم ،وتوزع الضحايا حسب الجنس إىل  7نساء
و 11رجال.
ويعمل الصحافيون الضحايا يف  12مؤسسة إعالمية تونسية من بينها 7
إذاعات و 3قنوات تلفزية وصحيفة مكتوبة وحيدة وموقع إلكرتوين وحيد.
وس ّجلت الوحدة خالل شهر ماي 3 ،حاالت هرسلة ض ّد الصحافيني و3
حاالت اعتداء لفظي وحالة تحريض وحيدة.
كام تواصلت خالل شهر ماي حاالت املنع من العمل والتتبعات العدلية

 ،حيث سجلت وحدة الرصد حالة منع من العمل وحيدة وحالة تتبع
عديل وحيدة .كام سجل شهر ماي حالة رسقة طالت إذاعة دريم أف أم
بالقريوان ،ووقعت االعتداءات يف  3مناسبات يف الفضاء اإلفرتايض ويف 7
مناسبات يف الفضاء الحقيقي.
تقرير الوحدة كشف أن املواطنني تصدروا ترتيب املعتدين عىل الصحافيني
خالل شهر ماي ،إذ كانوا مسؤولني عن  3اعتداءات ،تالهم محتجون بـ
 2اعتداءات ،وكان كل من نواب الشعب والجهات القضائية ومجهولون
ونشطاء ومسؤولون حكوميون مسؤولون عن اعتداء وحيد.
وتوزعت خارطة االعتداءات بني عدة واليات ،إذ سجلت وحدة الرصد 3
حاالت اعتداء يف والية تونس و 2حاالت اعتداء يف كل من واليتي القريوان
وقفصة وحالة اعتداء وحيدة يف كل من واليات سيدي بوزيد وسوسة
وزغوان.
ِب َم أوىص التقرير؟
أوصت وحدة الرصد يف تقريرها رئاسة الحكومة بتعديل سياستها
االتصالية يف اتجاه أكرث شفافية واالنفتاح أكرث عىل وسائل اإلعالم واحرتام

حق الصحايف يف الحصول عىل املعلومة الدقيقة والرسيعة وإزالة كل
العوائق اإلدارية أمامه ،ودعتها إىل إلغاء كل املذكرات والعوائق اإلدارية
أمام الصحافيني يف الحصول عىل املعلومة خالل مواكبتهم امليدانية لكل
األعامل يف اإلدارات العمومية الراجعة إليها بالنظر.
ودعت وحدة الرصد مجلس نواب الشعب إىل إسقاط مبادرة ائتالف
الكرامة املتعلقة بتعديل املرسوم  116املنظم لالتصال السمعي البرصي
والدفع يف اتجاه قانون أسايس منظم له ،كام دعت املجلس األعىل للقضاء
إىل التدقيق يف مجال تدخل النيابة العمومية يف تنظيم قطاع االتصال
السمعي البرصي وتفعيل دوره ملناهضة «ازدواجية العقوبة» يف امللفات
املتعلقة بتنظيمه.
وأكدت عىل رضورة احرتام طبيعة عمل الصحافيني وإلزام منظوريهم
بالتوقف عن املامرسات العنيفة ضد الصحافيني يف امليدان مش ّددة
عىل رضورة احرتام طبيعة عمل الصحافيني وسعيهم إىل نقل مشاغلهم
واحتجاجاتهم إزاء األوضاع االقتصادية الخانقة.
* صربي الزغيدي
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الخبير المنجي السماعلي:

على الدولة أن تطلب فرتة إمهال لتسديد الديون
العمومي للعب دوره األسايس يف األنشطة التنافسية ،مذكرا بأن عددا مهماّ
من املؤسسات العمومية تعاين من قدم القوانني مبا يحول دون تطورها.
وفرس انخرام التوزانات املالية لعدد من املؤسسات العمومية الناشطة يف
القطاعات الحيوية ،بعدم التزام الحكومات املتعاقبة بسداد مستحقاتها
املالية لسنوات ما أدى اىل تدهور الوضع املايل للمؤسسات ،مؤكدا أنه مل
يتم تحيني املنقوالت واألمالك من التجهيزات والعقارات تبعا لتطور األسعار.
وذكر الخبري مبوقف االتحاد العام التونيس للشغل الرافض التفويت يف
املؤسسات العمومية والداعي اىل النظر يف وضعية املؤسسات حالة بحالة
واصالح توازناتها املالية ،معتربا أن الدعوة اىل بيع املؤسسات للقطاع الخاص
تستند اىل التفويت فيها اىل من وصفهم بـ«صيادي األزمات» يف اشارة اىل
غياب ثقافة االستثامر الحقيقي يف أوساط القطاع الخاص بتونس.

يتزامن استئناف العودة الطبيعية اىل الحياة بعد قرب تونس إعالن التحكم
يف فريوس كورونا مع ظهور تداعيات اقتصادية واجتامعية تتطلب معالجتها
اطالق خطة متكاملة لالنعاش االقتصادي لجذب االستثامرات األجنبية
والدعوة اىل تأجيل سداد ديونها من املؤسسات املانحة ،وفق ما خلُص اليه
الخبري االقتصادي باالتحاد العام التونيس للشغل املنجي السامعيل.
وكشف السامعيل يف حوار مع جريدة الشعب ،أن خطة التنشيط االقتصادي
ترتكز عىل فتح التفاوض مع الرشكاء املاليني لتونس من أجل الدعوة اىل
تعليق سداد أقساط القروض يف ظل الترضر من جائحة كورونا.
واعترب ،أن الظرف الحايل ميثل مناسبة لتونس لتطلب االمهال يف سداد
أقساط القروض املمنوحة لها من كل املؤسسات املالية ومن بينها صندوق
النقد الدويل والبنك الدويل والبنك األورويب لالستثامر ،مؤكدا ،رضورة توجيه
االعتامدات املخصصة لسداد القروض اىل دعم مشاريع البنية التحتية.

وخلُص الخبري االقتصادي املنجي السامعيل اىل أن أزمة كورونا سيكون
لها تداعيات اقتصادية واجتامعية لكنها ال تحجب توفر مكامن لالقتصاد
التونيس.
وتشري التقديرات اىل أن االقتصاد التونيس يواجه تحديا بفقدان  400ألف
موطن شغل جراء أزمة كامنة يعيشها انضافت اليها أزمة كورونا ،وفق ما
بينه األخ األمني العام املساعد باالتحاد العام التونيس للشغل سمري الشفي
عىل هامش إرشافه يوم  8جوان الجاري عىل ارضاب جهوي للشغل مبدينة
صفاقس.

ورأى الخبري ،أن أزمة كورونا ألحقت رضرا كبريا أساسا بالقطاع الخاص املصدر
اىل الخارج نتيجة الركود املسجل باالقتصاد األورويب كونه الرشيك االقتصادي
األول لتونس ،مشريا اىل أن األرضار ستشمل انتاج مكونات السيارات
والصناعات االلكرتونية والكهربائية وهي أنشطة ذات طاقة تشغيلية هامة.
انخفاض مستوى الطلب عىل
وأكد أنه سينج ّر عن ركود االقتصاد األورويب،
ُ
السلع واملنتوجات يف تونس ،وهي تداعيات ستظهر جليا خالل األشهر
املقبلة وستؤثر عىل موارد التشغيل.
وأشار إىل أنه منذ ظهور فريوس كورونا املستجد يف تونس مطلع مارس
املنقيض ،مثلت قطاعات املهن الصغرى والخدمات وأساسا التي تشمل
املقاهي واملطاعم واحدة من بني أكرث األنشطة ترضرا باعتبار أن أجور من
يعملون بهذه املهن ،يتلقون اجورا ضعيفة واكراميات تساعدهم عىل قضاء
احتياجاتهم وهم يعملون اليوم بيومه لجمع قوتهم.

املؤسسات العمومية ميكن أن تتحول اىل مؤسسات مربحة رشيطة انقاذها
من مخاطر االفالس.

توفر فرص للنهوض باالقتصاد الوطني

إصالح المؤسسات العمومية

يرى الخبري االقتصادي املنجي السامعيل ،أن جائحة كورونا كشفت عن
رسع بفرض الرقمنة
مكامن لالقتصاد الوطني ،معتربا ،أن تفيش مرض كورونا ّ
باستخدام تقنيات ووسائط التكنولوجيات الحديثة يف العمل.
وأضاف ،كرس وبا ُء كورونا حاجزا نفسيا يف تونس ،مشريا اىل أن استخدام
آلية العمل عن بُعد وتبادل املعطيات الرقمية كلها أدوات ثبت استخدامها
بنجاعة يف التعامالت االدارية خالل فرتة تفيش املرض التي حتمت املكوث
باملنزل عىل املوظفني وأصحاب األعامل.
وأشار اىل أن توسيع آليات الدفع عن بعد والتعامالت الرقمية سيمكن
من الغاء التعامالت البريوقراطية مبا يؤدي اىل تحسني مناخ األعامل ،مب ّينا
أن تركيز مناخ مالئم ومحفّز لالستثامر يعزز قدرات تونس عىل جذب
االستثامرات األجنبية.
يف سياق آخر ،ميكن للحكومة ،أن تُفاوض مع رشيكها االتحاد األورويب
الطامح اىل التخلص من التبعية للصني يف توفري احتياجاته من املسلتزمات
الصحية واملنتوجات الدوائية باتجاه تركيز قطب افريقي للصناعات الدوائية
والصيدالنية ،مؤكدا أن توفر الخربات يف انتاج هذه املواد ميكن من جذب
االستثامرات األوروبية اىل تونس.
وتستند خطة التنشيط االقتصادي عىل العمل عىل جذب االستثامرات
األوروبية يف قطاع النسيج اىل تونس يف وقت يعيش فيه العامل عىل وقع
العوملة متعدد األقطاب حسب رأي الخبري.
وأكد أن توفر اليد العاملة ذات الكفاءة العالية وغري املكلفة كلها عوامل
تدعم جاذبية السوق التونسية لالستثامرات األجنبية ،معتربا أن ضامن
استقرار االجراءات الجبائية واملالية وعدم تغيريها بصفة مستمرة تزامنا مع
سن مشاريع قوانني املالية مع كل سنة يدعم مناخ األعامل.
وش ّدد عىل رضورة ،توفر الرؤية واالستقرار سيايس من أجل انعاش االقتصاد،
منتقدا يف املقابل ،هدم جدية بعض األحزاب السياسية يف تقييم مخاطر
الوضع االقتصادي بتونس.
وأكد ،أن تحسني مناخ االستثامر ودفع النم ّو يجب أن يستند اىل تأهيل
القطاع العمومي من أجل دعم مساهمته يف خلق الرثوة ،مشريا اىل أن

الخبري االقتصادي املنجي السامعيل

دعا الخبري املنجي السامعيل اىل تطوير منظومة الترشيعات املنظمة
لنشاط املؤسسات وإرساء نظم الح ْوكمة بها ميكن أن تضمن تأهيل القطاع

وتأيت دعوات املنظمة الشغيلة ملعالجة التداعيات االقتصادية لوباء كورونا
متطابقة مع نتائج دراسة صادرة نهاية شهر ماي الفارط عن املعهد الوطني
لالحصاء ،الذي أشار اىل أن نسبة ناهزت  57باملائة اظطروا اىل التوقف عن
العمل قبل فرتة الحجر الصحي الشامل الذي أقرته السلطات لتطويق تفيش
فريوس كورونا.
وأفادت هذه الدراسة التي تناولت التأثري االجتامعي واالقتصادي لكوفيد 19
عىل األرس التونسية خالل الفرتة من  29افريل اىل  8ماي  2020بأن نسبة 60
باملائة ممن شملتهم وتوقفوا عن العمل أكدوا عدم حصولهم عىل أجورهم.
* الهادي الحريزي

املؤتمر االنتخابي لجامعة املياه يوم  27جوان
يعلم االتحاد العام التونيس للشغل أنه تقرر عقد املؤمتر
العادي للجامعة العامة للمياه وذلك يوم السبت  27جوان
 2020بداية من الساعة التاسعة ( )09.00صباحا بنزل األتريوم
 الحاممات الجنوبية.يفتح باب الرتشح لعضوية املكتب التنفيذي القطاعي أو
الهيئة القطاعية للمراقبة املالية بداية من يوم السبت  13جوان
.2020
فعىل الراغبني يف الرتشح ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية
املنصوص عليها بالفصل الثاين والستني ( )62من النظام الداخيل
لالتحاد العام التونيس للشغل ،أن يقدموا مطالب ترشحهم باسم
األخ األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل  ،29بطحاء محمد
عيل  -تونس  1000ص .ب 266 .عرب الربيد الرسيع أو مبارشة اىل
مكتب الضبط املركزي مقابل وصل يف ذلك.
 آخر أجل لقبول الرتشحات يوم الجمعة  19جوان 2020عىل الساعة السادسة مساء.
يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط باالتحاد ملدة ال
تقل عن  7سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وان يكون خالص
الذمة مع قسم املالية باالتحاد.

وان يكون متحمال للمسؤولية النقابية ملدة  5سنوات كاملة
متوالية عند الرتشح أو قد تحملها ملدة ال تقل عن  6سنوات
كاملة.
وان يكون مبارشا وغري متقاعد.
ان يقيم بتونس الكربى ويعمل بها يف مدة ال تتجاوز ثالثة
أشهر بعد انتخابه.
* مالحظة:
يضم املكتب التنفيذي القطاعي امرأتني عىل األقل طبقا
للفصل ( )60من النظام الداخيل وال مينع عدم تقديم امرأة
لرتشحها من انعقاد املؤمر يف تاريخه.
 يجب ان يتضمن املطلب: - 1الرقم اآليل للمرتشح
 - 2آخر بطاقة خالص لسنة 2020
 - 3املسؤوليات النقابية التي تحملها املرتشح وتواريخ
تحملها.
 - 4رضورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخيص ورقم
الهاتف الجوال.
* األمني العام نورالدين الطبويب
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مسلسل «االختيار»:
تكريم لشهداء الحرب ضد اإلرهاب

* حسني عبد الرحيم

مثل املسلسل الرمضاين املرصي «االختيار» حدثا ثقافيا وسياسيا
بالغ األهمية ملساهمته يف فضح اإلرهاب التكفريي الذي استرشى
يف الوطن العريب يف السنوات األخرية .ويتناول املسلسل سرية أحمد
منيس قائد كتيبة  103صاعقة يف الجيش املرصي الذي سقط شهيدا
سنة  2017لريوي بدمه تراب سيناء العريب يف إطار حرب تطهريها
من التكفرييني .ويع ّرف يف املقابل بهشام عشاموي أحد اإلرهابيني
التكفرييني الذي استقال من الجيش املرصي ليلتحق بالعصابات
اإلجرامية ويقتل زمالءه السابقني ويخون بلده.

أسود في مواجهة التكفيريين
كانت املواجهات يف سيناء عىل أشدها وكان تعيني الضابط أحمد
منيس للعمل فيها لتحريرها من اإلرهابيني .وبدأ عمل رجال الصاعقة
واالستخبارات وكل أذرع الجيش املرصي ملالحقة اإلرهابيني وتصفيتهم
وتطهري مناطق بأكملها وأصبح اسم أحمد منيس ورجال الصاعقة يف
يقض مضجع اإلرهابيني وموتا زؤاما يالحقهم
الكتيبة  103كابوسا ّ
يف كل مكان مام اضطر الكثري منهم ومن بينهم هشام عشاموي

إىل الهرب إىل الغرب املرصي للتمركز عىل الحدود مع ليبيا يف حني
انضم عدد منهم لجامعات إرهابية مسيطرة عىل جزء من بنغازي
ودرنة والبيضة ورست داخل ليبيا حيث تنترش إمارات التكفرييني
وحيث استأثر عشاموي بفرقة ضالة منهم أسامها «املرابطون» أوجد
لها فرعا داخل الرتاب املرصي عىل الحدود مع ليبيا لتنفيذ عمليات
إجرامية حاقدة ضد الجيش املرصي صورها املسلسل برباعة كام
حدثت حسب رواية الشهود الذين عايشوها.
كان أحمد املنيس ورجاله يقدمون مناذج يف التالحم مع أهايل سيناء
الذين نفضوا الخوف من التكفرييني مثلام نفضوه عند محاربة
االحتالل الصهيوين وكان رجال منيس يعطفون حتى عىل أمهات
وأطفال بعض اإلرهابيني أصييل املنطقة ألنهم ضحايا لعامء الفكر
التكفريي .وملا ذاع صيت الكمني ورجاله قررت قيادات اإلرهابيني
ومسيرّ وهم مهاجمة «الكمني» والقضاء عىل كل من فيه وأرس قائده
أحمد منيس أو قتله.
معركة كمين البرث
كانت الحلقة  28من املسلسل حلقة استثنائية بكل املقاييس إذ
جسدت هذه املعركة البطولية بتقنيات عالية وبوفاء منقطع النظري
ّ
مستمد من شهادات الجرحى لتنجيل املعركة عىل سقوط  26شهيدا
يتقدمهم أحمد املنيس مقابل ما ال يقل عن  40قتيل من اإلرهابيني
الذين عجزوا عن اقتحام املوقع رغم تفجريهم لسيارة مفخخة فيه

متفرقات

ترامب« :النهاية املتوقعة»

* بقلم د .بدر الساموي

لماذا سيناء؟
يبدأ املسلسل بعرض فرتة حكم مريس املدمرة إذ عمل اإلخوان
املسلمون عىل إشاعة الطائفية والفتنة والفوىض لتحقيق مخططاتهم
مام أدى إىل انفالت أمني سمح بتمركز اإلرهابيني املسلحني يف سيناء
إلنهاك الجيش ألنه «غري مضمون» .ويكمن الرتكيز عىل سيناء يف أنها
تعزل باقي مرص عىل فلسطني فقد سبق أن احتلها الصهاينة عام
 1967ثم حررها لكن الجيش املرصي حررها بفضل حرب االستنزاف
التي خاضها بالتعاون مع أهايل سيناء وتوجها بنرص أكتوبر  .1973ويف
فرتة الحقة عمل األعداء عرب اتفاقيات كامب دافيد عىل جعل سيناء
منطقة منزوعة السالح .واستؤنفت املؤامرة سنة  2011بعد صعود
اإلخوان املسلمني إىل السلطة فكانت أوامر أوباما  /كلينتون أن تصبح
سيناء أو جزء منها وطنا بديال للفلسطينيني .وسعيا إىل تنفيذ هذه
الخطة دعا مريس الجيش املرصي يف خطبة «ستاد القاهرة» للتوجه
إىل سوريا ملحاربة الجيش العريب السوري ودعم اإلرهابيني فكانت
تلك القشة التي قصمت ظهر البعري ليقدم املسلسل يف لقطات
متثيلية وأخرى وثائقية استفتاء الشعب املرصي يف الشوارع يف 30
جوان  2013الذي طالب بإنقاذ البالد وإنهاء حكم اإلخوان الذين
دعوا إثر ذلك إىل تحريك أجهزتهم الرسية الستنزاف الدولة وأجهزتها
من جيش وأمن إلسقاطها.
وقد ص ّور املسلسل بكل أمانة جرائم املجموعات التكفريية يف سيناء
ضد دوريات الجيش واألمن ومن أبرزها مجزرة رمضان  2014التي
قتل فيها التكفرييون جنود الجيش أثناء تناول وجبة اإلفطار ومجزرة
مركز «الفرافرة» وغريها من العمليات والتفجريات والقنص التي
كانت تقدم بإخراج رائع به كل تقنيات تصوير املعارك ومزجها
بصور حقيقية ملواقع هجامت اإلرهابيني وللشهداء .وبينّ املسلسل
أيضا كيف كان التكفرييون يح ّرفون الدين وينتقون بعض الكلامت
ليكفّروا بها املجتمع وليستبيحوا دماء األبرياء .ويف األثناء يتم من
حني إىل آخر التعريف بالضابط أحمد منيس اإلنسان الذي يحب
جنوده ويسهر عىل فهم مشاكلهم وتقديم العون لهم ويحثهم عىل
فهم ما يجري يف الخارج لفهم ما يدور يف الداخل .كام ق ّدم للمشاهد
املحب لزوجته
الضابط أحمد املنيس االبن البار لوالديه واملكرم لهام و ّ
والحريص عىل تربية أبنائه عىل حب الوطن.
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وقذائف الهاون واألريب جي والقناصات واالنتحاريني.
وإذ أججت الحلقة  28مشاعر املشاهدين وخاصة عائالت الشهداء
الذين عاشوا بأىس ولكن بفخر لحظات استشهاد أبنائهم فإن الحلقة
 29أخذت بثأر الشهداء بتوثيق دقيق لعمليات الجيش املرصي الذي
دك أوكارهم وسحق قياداتهم ونجح بالتنسيق مع الجيش الوطني
الليبي يف اقتناص املجرم هشام عشاموي وتسليمه إىل مرص ليتم
محاكمته وتنفيذ حكم القصاص بإعدامه شنقا.
المسلسل وهستيريا مشغلي اإلرهاب
كان لهذا املسلسل وقع كبري يف توضيح حقيقة املعركة التي تخوضها
ع ّدة أقطار عربية ضد املؤامرة التي يظهر يف واجهتها التكفرييون
ومشغلوهم األمريكان والصهاينة وتتخفى وراءهم بعض األنظمة
مثل تركيا وقطر مثلام يحدث يف العراق وسوريا وليبيا وغريها.
كام كان اإلقبال عليه واإلشادة به من قبل املاليني مبثابة االستفتاء
الشعبي ضد اإلرهاب والتكفري وتدمري األوطان وتفكيك الجيوش من
ِق َب ِل مجرمني ال دين لهم وال قلوب لهم إال القتل والتنكيل والخراب
وتنفيذ األجندات األجنبية .ويف املقابل أصابت الصهاينة الهسترييا
من املسلسل الذي أقنع يف ربط تحرير سيناء من رسطان االحتالل
الصهيوين بتخليصها من كورونا اإلرهاب التكفريي مماّ يؤكد أن سالح
الثقافة واإلعالم والسينام والتمثيل ال يقلّ قيمة عىل سالح البندقية
بل هو سند لها.
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أتت األحداث األخرية والتي أعقبت قتل
رشطي لشاب اسود «جورج فلويد» يف
مدينة «مينابوليس» بوالية «مينيسوتا»
لتعيد لألذهان حركة الحقوق والحريات
املدنية يف نهاية الستينات والتي قادها
القس الربوتستانتي «مارتني لوثر كينج»
وأعقبها توقيع رئيس الواليات املتحدة
«ليندون جونسون» لترشيع إنهاء
التفرقة العنرصية عىل األقل قانونيا
ولكن املامرسات العنرصية مل تنقطع
عىل األخص يف واليات الجنوب والتي
يحكمها الجمهوريون املحافظون والكثري
منهم مازالوا عنرصيني ويحنون إىل األيام
السابقة حيث كانت منظمة «الكوكلوكس
كالن» تشنق السود عىل أفرع األشجار
دون مساءلة .وكانت الهيئات البوليسية
من رجال رشطة ومحققني هي األكرث
مامرسة للعنف تجاه السود واألقليات
األخرى الالتينية واملسلمة واألدل عىل
ذلك هو نسبتهم املرتفعة جدا يف السجون
وعدد الضحايا املتصاعد عل يد رجال البوليس الذين اليرتددون يف إطالق الرصاص عىل الشباب األسود بسهولة عند إلقاء
القبض عليهم وهم يف حالة استسالم ويف مخالفات بسيطة التستدعي االستخدام املفرط للعنف من قبل الرشطة.
أثار انتخاب أول رئيس أسود للواليات املتحدة «باراك أوباما» انعكاسات متناقضة فلدى األقلية السوداء التى ساندته بشدة
أثار مشاعر األمل يف التغيري والعدالة واملساواة .وعىل الجانب اآلخر أشعل مشاعر الحسد والكراهية لدى طبقة عاملة بيضاء
تعاين من بطالة واسعة بسبب العوملة التي قامت بنقل الصناعات الرئيسية خارج الحدود بحثا عن األيدي العاملة الرخيصة
وهروبا من الرضائب املرتفعة ومن النقابات.
منذ سنوات قامت جمعيات ومجموعات ميولها األغنياء بتسليح مجموعات من العاطلني عن العمل لتشكل ميليشات ميينية
مسلحة دعمتها مجموعات دينية أصولية ساهمتا بشكل كبري يف صعود «دونالد ترامب» للبيت األبيض وسط شكوك حول
أحقيته وقام «ترامب» بالعمل عىل إلغاء قوانني الرعاية الصحية وتشجيع البوليس عىل ارتكاب جرائم ضد املتهمني املوقوفني
سواء بعدم مساءلتهم لو استخدموا العنف املفرط أو بالعفو الرئايس بني الحني واآلخر ملدانني يف مامرسة غري قانونية للسلطة.
القشة التي قصمت ظهر البعري كانت تعامل إدارة ترامب مع أزمة الوباء والتي متخضت حتى اآلن عن موت اكرث من مائة
الف امرييك يف ظل تخبط وإنكار من الحكومة الفيدرالية ملسؤولياتها واتهام الصني أو القدر يف الخسائر الهائلة.
الركود الذي متخض عنه إغالق الواليات أخرج ماليني العامل من اإلنتاج وأصبح هناك ما يزيد عن ربع القوى العاملة
األمريكية عىل كشوف املعونة االجتامعية وهو أمر مل يحدث من قبل إال يف الركود الكبري يف عرشينات القرن املايض.
مقتل «جورج فلويد» كان الرشارة التي أشعلت السهل كله وأخرجت إىل العلن الغضب الذي يعتمل يف قلوب األغلبية
من الشعب األمرييك تجاه سياسة ميينية متطرفة ولج إليها ترامب وحلفاؤه من رجال املال بعد أن اقتنصوا مقاعد للحكم
مشكوك يف حقهم لها أو أهليتهم مللئها.
اآلن وقبل خمسة شهور من االنتخابات الرئاسية وكذلك التجديد النصفي للمجلسني يبدو أن التحالف اليميني ضد األقليات
واملرأة و املهاجرين والعامل الثالث والذي يرفض كل محاولة لإلصالح بل يعمل عىل تدمري اإلصالحات التي قامت بها إدارات
سابقة .ويبدو أن هذا الحلف اليميني قد فقد ثقة أغلبية الشعب األمرييك وكذلك الدول الحليفة ألمريكا يف قيادة العامل
الرأساميل والتي متيل إىل التغيري نحو هيمنة متجددة ولكنها قادرة عىل إدارة األمور وليس عىل التدمري املمنهج.
أغلب الظن واملؤرشات تتجه إىل خسارة الجمهوريني للرئاسة وكذلك ألغلبيتهم يف مجلس الشيوخ ويف املحكمة الدستورية.
وهذا رمبا يفتح الطريق أمام إصالحات واسعة لصالح املحرومني والضعفاء وتحسني يف الحد االدين لألجور أو كذلك قروض
التعليم للطالب والتأمني الصحي الشامل وتحميل األغنياء املسؤلية عرب تصعيد رضيبي للرشائح االجتامعية امليسورة والغنية
وكذلك يعني هذا بالنسبة إلينا يف الرشق االوسط موت مرشوع صفقة القرن التي تعمل عىل تصفية القضية الفلسطينية
والخروج من مرحلة تدعيم الواليات املتحدة غري املرشوط لحكومات ميينية متطرفة تعمل عىل خصوصة كل يشء مبا فيه
خوصصة التعليم والصحة واإلدارة والحروب .من السابق ألوانه أن نقول رب ضارة نافعة لكن هذا مايبدو يف املنظور املتوسط
والقريب.

كلمـة حق:

أمريكا وانتفاضة السود
النفطي حولة /ناشط نقابي
أوال ،مل أس ّم تلك االنتفاضة الرشعية واملرشوعة بذلك اإلسم باملعنى العنرصي
البغيض .ولكن شاءت األقدارأن يكون السبب املبارش إلشعال رشارتها األوىل
هوقتل املواطن األمرييك جورج فلويد أسمرالبرشة عىل يد الرشطي األمرييك
أبيض البرشة .وثانيا ،ألن تاريخ تأسيس الدولة األمريكية ،أو ما يسمى اآلن
بالواليات املتحدة األمريكية واكتشافها عىل يد األورويب اإلسباين كريستوف
كولومب يف القرن السادس عرش ،كان يف جوهره يزخر بالجرائم العنرصية
الوحشية الدموية .سواء ضد الهنود الحمر السكان األصليني أو ضد العبيد
من ذوي البرشة السمراء من ذوي األصول إفريقية ،الذين جلبهم اإلسبان
واإلنجليز والفرنسيني يف سياق تجارة الرقيق يف تلك املرحلة.
حيث نقرأ يف املوسوعة العلمية ويكيبيديا أن تجارة العبيد عرب البحار
واملحيطات التي كانت مزدهرة كشكل من أشكال العبودية الذي كان
يتمثل يف «إخضاع العامل الذين يتم رشاؤهم من تجار الرقيق يف أفريقيا
الستخدامهم خدما وعامال يف مزارع املستعمرات .كانت فرجينيا أول
مستعمرة إنجليزية استقدمت العبيد إىل أمريكا الشاملية عام  ،1619بعد
وصول سفينة تحمل  20أفريقيا ،إذ كانت مبثابة نقطة االنطالق النتشار الرق
وصوالً إىل املستعمرات اإلسبانية يف أمريكا الجنوبية».
ثالثا واملهم يف هذا النص هو طبيعة هذه االنتفاضة وأهدافها املرشوعة
واملحقة يف تطبيق العدالة واملساواة الحقيقية وإعطاء الحقوق لكل مواطن
أمرييك مهام كان لونه وأصله وعقيدته يف ظل مرحلة اشتداد األزمة املالية
واالقتصادية التي تعاين منها حكومة دونالد ترامب يف أزمة كورونا املفتعلة
عامليا بهدف استثامرها وتوظيفها اقتصاديا وسياسيا.
و ال سيام أن هذه املرحلة بالذات بدأت تأذن بأفول سياسة القطب األمرييك
األوحد الذي تربّع كرشطي عىل العامل طيلة العقدين املاضيني بعد أفول
نجم االتحاد السوفيتي .وخاصة بعد نهوض الدب الرويس من جديد من
قمقم املارد السوري ،وحليفه التنني الصيني الذي بدأ يهيمن دوليا عىل
التجارة العاملية ،بشكل ناعم ،وسلس .وما بروز و تشكل محور الربيكس
كمنظومة اقتصادية و مالية و تجارية إال أحد أبرز تعبريات هذه املرحلة
الجديدة ومظاهرها .أضف إىل ذلك ظرفية ش ّدة التنافس االنتخايب يف
مناخ االنتخابات الرئاسية بني الجمهوريني والدميقراطني .لذلك ستكون
االنعكاسات االسرتاتيجية يف ثورة الحق والحرية والعدالة واملساواة النتفاضة
جورج فلويد عىل مستقبل الشعب األمرييك بكل مكوناته حاملة وضامنة
لحقوقه كاملة دون نقصان وال تع ّد من أحد ،مهام كانت سلطته األمنية
والسياسية وجربوته املايل.
ولعلّ تداعيات ونتائج هذه االنتفاضة النوعية والكمية عىل الشعب
األمرييك عامة والسود خاصة يف أحد أخطر وأدق وأعقد املراحل التي متر بها
الواليات املتحدة األمريكية ستكون بال شك إيجابية .بل لعلها ستفتح الباب
النتفاضات جديدة ضد الرأساملية النيوليربالية املتوحشة ،التي مل يجن منها
الشعب األمرييك غري تزايد جيوب الفقر والبطالة واألمية واألوبئة واألمراض
االجتامعية والنفسية .وهاهي أزمة كورونا تفتح ملف الصحة وأزمته
املستفحلة عىل مرصاعيه ،خاصة لعرشات املاليني من الشعب األمرييك التي
تعاين الخصاصة والحرمان وسوء األحوال.
فهل أن هذه االنتفاضة ستفتح األفق النتفاضات مستقبلية أخرى تزيد يف
تعرية وفضح الوجه الصهيوين القبيح لهذه الطغمة األوليغارشية املالية
واألمنية والعسكرية املهيمنة عىل الشعب األمرييك خاصة ،وعىل العامل بصفة
عامة؟
هذا ما نتنبأ به يف السنوات القادمة .ذلك أننا نؤمن بإرادة الشعوب
والجامهري هي وحدها صانعة املستقبل املرشق ،بعد وعيها وحسن تنظيمها
وافراز قياداتنها التاريخية؟
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متفرقات
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في الهيئة اإلدارية للمالية والتخطيط:

قرارات نضالية احتاجا على املماطلة وعدم تطبيق االتفاقيات

* طارق السعيدي
«لقد أثبتت جائحة الكورونا أهمية الوظيفة العمومية والقطاع العام يف
تأمني مستلزمات العيش اليومية وتأمني املرافق الرضورية للحياة مثل
الصحة والنقل يف الوقت الذي رفض فيه بعض أرباب العمل تحمل
مسؤوليتهم» .هذا ما أكده األخ األمني العام الساعد منعم عمرية لدى
تر ُّؤسه للهيئة اإلدارية القطاعية للاملية والتخطيط أمس األربعاء 10
جوان  .2020وقال خالل الهيئة اإلدارية التي حرضها األخ سمري الشفي
األمني العام املساعد املسؤول عن قسم الشباب العامل واملرأة والعالقة
مع املجتمع املدين ،إن أرباب العمل كانوا أنانيني رغم ما وفرته لهم الدولة
من إمكانيات ومل يقدموا ما كان متوقعا منهم.

دور تاريخي للوظيفة العمومية والقطاع
العام

ووضح األخ منعم عمرية ان دور القطاع العام والوظيفة العمومية محوري
يف تأمني الخدمات الرضورية للمواطنني يف مختلف الظروف التي عرفتها
بالدنا انطالقا من ثورة  17ديسمرب  14جانفي مرورا بكل األحداث الكربى.
وقال ان جهد أعوان الوظيفة العمومية قد مكّن تونس من تجاوز مرحلة
بأخف االرضار رغم ضعف اإلمكانيات.
الخطر املتعلق بجائحة الكورونا ّ
وش ّدد يف هذا االطار عىل رفض االتحاد بيع القطاع العام ورضب الوظيفة
العمومية مشريا اىل ان الواقع اثبت صحة رأي النقابيني الرافضة لبيع
املؤسسات العمومية.

وضع اقتصادي صعب

وتحدث األخ منعم عمرية عن الوضع االقتصادي الصعب ورشح ان ذلك
ليس نتيجة الجائحة فقط بل يعود اىل األزمة العميقة التي يعيشها
االقتصاد التونيس منذ سنوات .وبني األخ األمني العام املساعد ان االتحاد
يرفض ان يتحمل العامل والطبقة الشغيلة تبعات السياسات الحكومية.
وقال ان الطبقة العاملة لعبت دورا مهام يف مختلف املراحل التاريخية
للبالد وقدمت التضحيات .وتحدث االخ منعم عمرية عن رفض قيادة
االتحاد العام التونيس للشغل لالمر عدد  16املتعلق مبيزانية الدولة
لسنة  2021وقال انه يحرم الشعب التونيس من الحق يف االنتداب كام
انه ال ينسجم واالتفاقات املربمة بني االتحاد الحكومة وال يمُ كّن من حل
اإلشكاليات االجتامعية العالقة مثل ملف الحظائر .وقال ان االتحاد كان
متنبها منذ البداية اىل خطورة هذا القرار وعيرب عن رفضه له منذ صدوره
الداراكه لخطورته.
ودعا األخ األمني العام املساعد اىل رضورة تجنب التجاذبات السياسية التي
تهدد االستقرار السيايس وقال ان االستقرار مهم للتنمية .ونبه األخ عمرية

من تنامي وترية التجاذبات السياسية وارتفاع منسوب الثلب والتشويه
ومن ذلك الهجمة عىل االتحاد التي تطالها يف مواقع التواصل االجتامعي.
واعترب ان الهجمة تقودها أطراف ظالمية ميينية ومتطرفة ،غايتها إضعاف
االتحاد لتمرير برامج اقتصادية ليربالية ترضب يف العمق مفهوم الدولة
واملكاسب االجتامعية.

تجربة استثنائية

ومن جهته اعرب األخ الشفي ان موازين القوى الدولية مختلة لصالح قوى
ليربالية ميينية تهدف اىل تصفية مكتسبات الحركة العاملية والنقايب يف
العامل .وقال ان االتحاد مثل يف هذا اإلطار العاملي استثناء عرب ما حققه
من انجازات ومكاسب لفائدة العامل والشعب بشكل عام .وانتقد األخ
األمني العام املساعد النظرة العدمية التي ال تريد أن ترى منجزات االتحاد
عىل ارض الواقع رغم ما قدمه للشعب التونيس .وبينّ ان االتحاد ناضل
يف مختلف مراحل تاريخ البال وقال ان النقابيني كانوا يناضلون زمن كان
االنتامء اىل النقابة ميثل تهمة تستوجب املالحقة األمنية والتضييقات .وبينّ
ان النظام الشمويل متكن يف تلك الفرتة من زرع فكرة أساسية تتمثل يف
الحل الفردي للمشكل الجامعي ،وهو ما خلق نوعا من االنتهازية وبعدا
عن النضال الجامعي من اجل تحقيق املكاسب الجامعية .واستعمل
النظام الجل ترسيخ هذه األفكار كل اساليب الرتهيب .وبينّ ان هذه
الذهنية مكنت النظام من محارصة النضال النقايب .وقال االخ الشفي ان
الشعب التونيس متكن بعد ذلك يف جانفي  2011من كرس حاجر الخوف
وبينّ انه ورغم الخوف وكل أساليب النظام فقد متكّن االتحاد من رفع
الظلم ومن الدفاع عن حقوق العامل وحقوق الشعب وعن الحريات
السياسية .وفرس األخ األمني العام املساعد ان االتحاد متكن من رفع الظلم
عن الفئات الهشة وعن املظلومني وعن األعوان الوظيفة العمومية عرب
رفع مقدرتهم الرشائية كام متكن من زيادة االجور والقضاء عىل أشكال
العمل الهش يف املرفق العام .ورشح ان االتحاد مثل التجربة الوحيدة يف
العامل التي ف ّندت أحكام وقرارات الدوائر املالية عرب إقرار الزيادة يف أجور
أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام رغم رفض الحكومة والتصدي
لالفرتاء.
ودعا األخ سمري الشفي إىل رضورة التصدي ملن يحاول طمس هذه
الحقائق واملنجزات بل والسعي إىل االفرتاء عىل النقابيني وتشويهم
واتهامهم يف رشفهم واعراضهم .وقال ان اعداء االتحاد يحالون االن التسلل
والتحجج بالخالفات الداخلية للحديث عن الدميقراطية وفسرّ ان االتحاد
مدرسة للدميقراطية وله اساليبه ورشح ان القانون األسايس والنظام
الداخيل وجدوا لينظموا العالقة بني النقابيني وبني الهيكال النقابية وليقع
اللجوء اليهم يف حال الخالف .وبينّ ان القانون ميكن ان يناقش القانون
وتغيريه وفق اآلليات الدميقراطية ورشح ان االتحاد يحتمل االختالف
والتعدد رشط احرتام األطر والقوانني .وبينّ ان مراجعة عدد من الفصول

أمر رضوري واعترب ان االختالف حول مراجعة عدد من الفصول يف القانون
االتحاد يجب ان يحسم بالرجوع إىل أصحاب الفرار وأصحاب السلطة
األصليني وهم القواعد العاملية.

مطالب عالقة

وقال األخ عبد الله القمودي الكاتب العام للجامعة العامة للاملية
والتخطيط ،ان الهيئة اإلدارية منعقدة أمام حالة تعطل تطبيق االتفاقيات
يف مختلف اسالك وقطاعات املالية وبينّ يف هذا الصدد عدم إصدار القانون
األسايس ألعوان املحاسبة العمومية واالستخالص وعدم صدور الرتقيات
املهنية لسنة  2018و 2019وملف التسميات يف وزارة املالية باإلضافة
إىل املسائل القطاعية االخرى يف قطاع املالية ورشح االخ الكاتب العام ان
الوضع يف القمرق متوتر نتيجة انتهاج الوزارة لسياسة املامطلة والتسويف
وقال ان كل وزراء املالية املتعاقبني عىل الوزارة مل يولوا اهتامما ملختلف
القضايا العالقة ومل يسعوا اىل تطبيق االتفاقيات .ورشح ان القمرق يشهد
يف الوقت الحايل وضعا اجتامعيا متوترا نتيجة التسويف .وبينّ ان أعوان
العملة العرضيني يف قطاع مراكز الزراعة التابعني للقمرق ينفذون اآلن
الهش وقال إن وضع ّيته صعبة ويعيشون
اعتصاما من أجل تسوية وضعهم ّ
التفقري والتهميش وضعف االجور.

قرارات نضالية

وذكر األخ الكاتب العام وجود عدة مطالب أخرى أبرزها مطلب النظام
األسايس الخاص املوجود اآلن يف مكتب رئاسة الحكومة وتحدث عن
إشكاليات وزارة التنمية وخاصة يف املعهد الوطني لإلحصاء نتيجة عدم
تطبيق االتفاقيات الخاصة فضال عن اإلشكاليات العالقة به يف دواوين
وزارة التنمية .وعبرّ األخ الكاتب العام عن رضورة إلغاء اقتطاع نسبة
الواحد باملائة من أجور األجراء مشريا إىل أن االتفاق بني االتحاد والحكومة
نص عىل ان يتم االقتطاع سنة واحدة وهو ما مل تلتزم به الحكومة .وأشار
األخ الكاتب العام إىل دعم القطاع لنضاالت اإلخوة النقابيني يف جهة
صفاقس ودعم املعتقلني دون وجه حق ويف إطار تهم كيدية وقال
ان القطاع سيكون يف املوعد من اجل ش ّد أزر إخوتنا املعتقلني ظلام.
وكانت الهيئة اإلدارية قد أصدرت برقية مساندة عربت فيها عن مساندتها
املطلقة لنضاالت جهة صفاقس يف دفاعها عن الحق النقايب والتصدي
لحمالت التحريض والتجييش والشحن ضد االتحاد .ودعت اىل احرتام
القضاء وطالبت بحق املتقاضني يف املساواة امام العدالة وبرضورة رفع
الضغوط التي متارسها أطراف سياسية عىل العدالة والقضاء.
وتجدر اإلشارة إىل تواصل الهيئة اإلدارية القطاعية أشغالها والجريدة
تحت الطبع وسنوافيكم مبختلف القرار خالل العدد القادم علام أنه
من املتوقع من ان يتم اتخاذ قرارات نضالية من ضمنها اإلرضاب وذلك
احتجاجا عىل سياسات التسويف واملامطلة.
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نقطة ضوء يضيئها رمزي الجباري

صراع ال يخدم الكرة
التونسية
.1
يتواصل الرصاع يف املشهد الريايض ومعه تنشط كواليس التحالفات واللوبيات
قد يقول قائل ملاذا هذا الرصاع اساسا والحال ان املشهد يتسع الحتضان الجميع
ليلعب كل طرف دوره ،السؤال ممكن لكن االجابة عنه تحتاج اىل وضوح يف
الرؤية واىل اسرتاتيجية عمل نتائجها ستكون يف مستوى طموحات الجميع.
.2
يتواصل الرصاع الن الكل عازم عىل افتكاك مزيد الصالحيات حتى تلك التي
حددتها القوانني واالنظمة االساسية ،يتواصل الرصاع حتى من باب التباهي
بكون السيطرة عىل املشهد الريايض تعني النجاح والحال ان املسألة اعمق
واشمل من السيطرة الن الواقع الريايض كله غموض.
.3
يتواصل الرصاع بني وزارة الرياضة واللجنة االوملبية الوطنية رغم ان الهدوء عاد
ليسيطر عىل هذا الرصاع الخفي والذي له الكثري من االجنحة التي تدعوالبعاد
محرز بوصيان بكل االشكال املمكنة وغري املمكنة.
.4
تأجيل موعد الجلسة العامة للجنة االوملبية اىل سنة  2021كان سببا يف هذا
الهدوء ولوان بعض االطراف تؤكد انه يف صالحها ملزيد ترتيب البيت الداخيل
وبالتايل استاملة من لهم الحق يف التصويت خالل الجلسة العامة.
.5
يتواصل الرصاع ولكل طرف اوراقه التي سيلعبها يف الوقت املناسب ويف التاريخ
املناسب ولن نذيع رسا لوقلنا ان طريف الرصاع واضحني وهام الوزارة وجامعة
الكرة ومحرز بوصيان ومن تعودوا مبايعته.
.6
يتواصل الرصاع حتى بالوكالة وال ندري ملاذا هذا الرصاع اصال وملاذا انحياز
الوزارة اىل الطرف الساعي إىل إسقاط محرز بوصيان والحال ان هذا الطرف أي
وديع الجرئ كان عقد صلحا رسعان ما انقلب عليه.
.7
ال يشء تغري يف املشهد الريايض الحايل وال يشء سيتغري مستقبال النه كان عىل
وزير الرياضة الحايل ان يكون محايدا والنه ليس كذلك فقد طلب من صابر
بوعطي التدخل يف ملف الجامعة ورئيس هالل الشابة وحني عجز قال كل واحد
مسؤول عىل ما فعل.
.8
يتواصل الرصاع وتغيب الحيادية عن وزارة الرياضية ودليلنا عىل انها غري محايدة
انها سارعت بحل جامعة االلعاب االلكرتونية فيام اغمضت اعينها عىل اخطاء
واخالالت بقية الجامعات املعنية بهذه التجاوزات وهي التي كانت تحتاج اىل
قرار حاسم طال موعد صدوره.
.9
يتواصل الرصاع وتحتاج الرياضة التونسية اىل وزير تقني يفهم التوجهات
واالتجاهات وليس اىل وزير سيايس ينتمي اىل حزب من االحزاب ظل يبحث عن
توازنات ارضائية اكرث منها تسوية نهائية لكل امللفات العالقة.
.10
يتواصل الرصاع يف املشهد الريايض لكن من يفوض لرئيس تفقدية وزارة الرياضة
التدقيق يف امللفات املالية خاصة ويف الحسابات الخاصة املفتوحة يف اكرث من بنك
االكيد ان الية الحساب واملحاسبة بيد الوزير يطلقها عىل من يشاء ويحفظها
ملن يشاء ليكون القانون هواكرب داء تعانيه املؤسسات الرياضية عىل تعددها.
.11
يتوضح هذا الرصاع ويتجىل يف الحاصل حول مباراة الباراج بني االوملبي الباجي
واوملبيك سيدي بوزيد.
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متفرقات

يف الفرق بني الفقري و(الجائع)
* بقلم املختار املختاري الزارايت
الفقر أن تكون فقريا ليس رضورة وأساسا أن تكون (جائعا)
باملفهوم والتعبري املجازي .يعني من الذين ال يشبع لهم ال برص
وال بصرية وال معدة وال كنز من حاللك وحرامك.
بالتايل أن تكون فقريا يعني أنّه ال الحاجة وال قلة ذات اليد أو
الحيلة لتلبية الحاجة تحني جبينك وترخصك كرامتك وال تذلك.
أل ّن الفقر عند عزيز النفس ومن ترىب عىل قواعد سليمة بني
ذاتية واجتامعية ودينية أخالقيّة .فهي ال تبيح له أن يذلّ أو
يهان أو يرخص ألجل م ّنة أو مكرمة أو هبة مرشوطة كانت أم
غري مرشوطة لكنها تعطى ومتنح لغاية ما يف نفس معطيها غري
الغاية اإلنسانية واألخالقية والدينية التي تلزم صاحبها برشوط
الرسية أوال وأساسا وأصال ومن ثَ َّم باقي رشوط منحها .سواء
االجتامعيّة املوروثة وعاداتنا وتقاليدنا يف هذا الباب والتي يف
غالبها األعم نابعة من اعتقادنا يف دين اإلسالم الذي يشرتط فيها
رشوطا معينة معروفة لدى الخاص قبل العام والعام قبل الخاص
منذ قرون خلت.
وأ ّما (الجوع) فهو ما يتصف به واقعنا اليوم عىل كل الواجهات
وعىل جميع األصعدة ورشائح املجتمع يف غالبته العظمى.
واملقصود (بالجوع) هو الطمع املفضوح والسطو عىل رزق الغري
حق من نهب ورسقة املال الخاص والعام
وجمع املال بغري وجه ّ
عىل السواء وباستخدام الحيلة الخبيثة وبنفسية وتفكري دينء
ورخيص وذليل وباستعامل كل الوسائل من مرشوعة مق ّننة إىل
غري مرشوعة ومقننة ومن خالل التحايل عىل القانون أو اإليهام
والتمثيل وغريه من األساليب التي تبتكر يف كلّ مرحلة وعند كل
استفاقة للعبة ما مبتكرة للغرض ذاته.
كام ب ّي ّنا يف مقالة سابقة عن (التس ّول والتس ّول السيايس) للراهن
رشحنا فيه أهم مراحل تطوره من حيث نشأ
الوطني .والذي ّ
التس ّول إلشباع حاجة بطلبها مبارشة وهي أساسا الطعام وكيف
تطورت بالدفع والخبث إىل طلب املال ومن ثَ َّم أصبحت حرفة
ومهنة متتهن عىل أيامنها حتى ضاقت املدن بهؤالء الذين ال
يكفيهم ما يجنونه ويكتفون ليرتكوا مجاال للفقراء الحقيقيني
بل أصبحوا مشكلني يف عصابات موزعة حسب خارطة محددة
لكل عصابة .اليشء الذي دفع بالكثريين إىل االرتكاز عىل نقطة
كهذه لبعث صناديق للزكاة والرب وحده يعلم غاياتهم من هذه
الصناديق التي تظهر عىل أنها رسم ّية والحال أ ّن أصلها وكام
يسمي األشياء اللسان الشعبي الوطني يف قوله (كل يشء له مأىت.
واليشء من مأتاه ال يستغرب).
وحني نعلم أ ّن كماّ من أموال رصدت للزكاة وتح ّولت إىل
حسابات لتمويل اإلرهاب أو لحسابات شخصية أو لحشد
جمهور املحتاجني خلف راية يصطفون خلفها (بتمويل من
يخالفهم طبعا أل ّن الزكاة عامة وليست خاصة ومخصصة لطائفة
أو لتابعي حزب معني).
وبالتايل رضورة سنجد أن السفهاء يقودون سفينة االرتزاق
واألمثلة بيّنة وواضحة منذ زمان .لكنها اليوم اتخذت أشكال أقلّ
ما يقال فيها إنها حقرية مكشوفة وبصلف خطري.
فلنئ كان السيايس يختفي خلف االجتامعي املغلف بغالف
الديني األخالقي .فحتام سنجد الخالصة فسادا أل ّن التغليف
هو شبهة يف مجتمع يعي جيدا ومنذ أول رصخة يف حياة الفرد
(أي منذ ميالده) (فأبواه إما ينصرّ انه أو يه ّودانه أو ...إلخ) وكل
الديانات الساموية أجمعت عىل قداسة الزكاة والتص ّدق للفقري
واملحتاج .وبالتايل ال يحتاج األمر إىل حزب أو طائفة يك توجه
التونيس نحو الزكاة إال إذا كان يف األمر غاية .والذي تعلامنه يف
هذه السنني القصار الطوال منذ قيام (انتفاضة  )14/17كثري ال
يكشف لنا عىل غري وجهة واحدة.
ونذكر منها عىل السبيل التذكري ال اإلحصاء والتعديد .أولها عىل
أيام (االنتفاضة  +االنقالب) «التي يس ّمونها ثورة» «وهذا موقف
مسنود باألدلة والبيّنة وال نحتاج للتذكري ملن يستغفل نفسه

وليس غريه حتى يعرف حقيقة ما جرى يف أيام قليلة قبل وبعد
 14جانفي يف القرص وخارجه .وما كان من أدوار سبقته منذ
تركيز محطات إعالمية خليجية موجهة ومدعومة من األمرييك
الصهيوين ومن تبعه بإحسان من املستعمرين ملن يطعمهم منذ
قرون من أرضه وخرياته برضاه وبغري رضاه.
وأل ّن طائفة الساسة هم يف األصل مسخ وأشباه وأشباح ال صلة
وال عالقة لها ال بعلم السياسة واالقتصاد وال صلة لها بهام وليست
تصلح لغري التآمر والبيع الرخيص (كبيع السارق للمرسوق).
وهي تشكّل الواجهة املتقدمة للمتس ّولني الكبار يف ثنائية فعلهم
بني النهب والتسول .فهي دامئة الرحلة يف اتجاه من يرحمهم
بقرض يكرثون البكاء والنحيب والتذلل متخذين اسم وصفة
الشعب لذلك متق ّولني عىل لسانه أننا شعب فقري معدم فإ ّما
نبيعهم من رزقنا أو يقرضونا برشوط تكون نهايتها تسليم
بالتنازل عن رزقنا .ومن ثَ َّم يكون مآل القرض الذي تس ّولوه
مقسم إىل محفظة للحزب وحقيبة لصاحب السلطة وت ّبعه من
كوادر عاملته.
وال ينال الشعب سوى تراكم الرضائب وخالص الديون
واالستقطاع من الرواتب وغريه من الحلول التي تستثني هؤالء
وتبعهم من أهل امللة واللذين التحق بهم داعوهم من أصحاب
املال واألعامل (وهم طائفة مفلسة عقال وتفكري وخلقا وإبداعا)
لذلك هي يف أصلها تقوم عىل قاعدة واحدة النهب والرسقة
والرشوة وخرق القوانني بفرض قانون الغاب مستقوين بالساسة
السابقني الذكر لترسيح أياديهم التي تنهب الجيوب وعرق
الناس بال هوادة وبرسعة كبرية حتى ال يرتكوا مجاال لتسوية
الوضع أو تصحيح مساره لبعض تصليح حتى.
لذلك من أول أولويات كلّ حكومة تعتيل منصة الحكم هي
تخصيص الجزء األكرب من ميزانية البالد ليس إلنقاذ الشعب الذي
منحها الوجود بل للحزب ولجيش املرتزقة من أصحاب الواجهة
(رجال أعامل) واألصل فيه ناهب برتبة رجل أعامل .أل ّن الحزب
الذي يدعمها ال ميكن له االستمرار يف الدعم االّ بسلطة وسلطان
التشارك مع هؤالء من خالل قاعدة خذ وهات .وإن تأخذ القليل
الالزم فهات تكون أثقل مادام الدافع هو الشعب وليس الحزب يف
النهاية .أضف إليهم كلهم ما خلفته سياسة املصالحة االعتباطية
التي منحت حيتان اإلدارة ق ّوة أكرب من خالل االطمئنان للتاريخ
وللحارض والقادم مبباركة األحزاب والوهم الذي زرع يف أدمغة
بسطاء القوم أنّه بغياب هؤالء ستنتكس اإلدارة وتتدهور البالد
فهم الخربة والدربة والدراية وليس مثلهم يف ال ّرب مثيل وال شبيه.
اليشء الذي أعاد تشكيل الصفوف ومنح املرتشني ثقة جديدة
وأدوار أكرب يف تقسيم الغنيمة .إذ مل يعد مث ّة رشيك كبري وال
صغري هناك مدير ووسيط ميداين .وهذه الطائفة التي تس ّمى
وسطاء هي أكرب من يسيرّ الدولة بطريقة ال مبارشة فهم من
يحتكر ويسطر التوزيع ويخطط للرتويج ويحدد التسعرية
النهائية وبالتايل ال حاجة للشعب بوزارة للتجارة واالقتصاد
والترصف والتخطيط والرقابة واملالية كلّ هذه الوزارة جملة
وتفصيال وجب أن تُلغى وأولها السلطة الرقابية والبلدية وغريها.
مادام الوسطاء هم من ميتلك امليدان ويدهم طائلة بني املنتج
واملستهلك وبغري رقيب وال متحكم وال سلطة قرار نهايئ .وال
حتى منظم يحدد ويسطر ويخطط ال للتسعري فقط بل وللجباية
من هؤالء ما يستوجب لقيامهم بعملهم.
وهذه أمثلة بسيطة ميكن إيرادها يف مقالة ولكنها تصلح
ملجلدات تؤ ّرخ ملرحلة من أه ّم مراحل بناء دولة ما بعد دولة
الفساد النوفمربية وما قبلها التي أسست ووضعت األسس
لوجودها.
سيقول البعض إنني أع ّمم الحديث لكن من البديهي أ ّن البالد
والعباد ليست كلها متشابهة لكن األغلبية هي التي تسود اليوم
ولهذا يصبح الخطاب شبه مع ّمم لكن يف أصله وعمقه يحمل
االستثناء ملن ال يزال يف شخصهم وشخصيتهم (ماء وملح) البالد
واألخ ّوة الشعبية واألخالق الوطنيّة.
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أفكار متقاطعة:

االنستغرام وسياسات الدولة املستقبلية

يكتبها :ناجي الخشناوي

رئيس الحكومة الحايل ،إلياس
الفخفاخ ،هي الشخصية الثامنة
التي تُكلّف بهذه املهمة بعد
محمد الغنويش الذي شكل
فريقه الحكومي األول يوم  17جانفي  ،2011ثم تاله كل من
الباجي قائد السبيس فحامدي الجبايل وعيل العريض ومهدي
جمعة فالحبيب الصيد ثم يوسف الشاهد ،وهذا رمبا رقم
قيايس يف تاريخ الدول ،اذ شهدت تونس تعاقب مثانية رؤساء
حكومة يف ظرف عرش سنوات فقط ،أي مبعدل رئيس حكومة
كل سنة وثالثة أشهر تقريبا ،ولنئ كان لكل حكومة ظروفها
التاريخية والسياسية واالجتامعية الخاصة التي تشكلت
فيها والتي ُحلّت فيها أيضا ،فإن القاسم املشرتك بني هذه
الحكومات املتعاقبة جميعها ،أو العلّة مشرتكة ،هي غياب
شخصية القائد القادر عىل رسم سياسات الدولة املستقبلية
أو ما يطلق عليه «التخطيط الشامل» ،الذي يحقق االستقرار
السيايس واالجتامعي والنمو االقتصادي.
تنسحب
القاسم املشرتك نفسه ،أو العلّة املشرتكة نفسها
ُ
أيضا عىل رؤساء الجمهورية التونسية الذين تعاقبوا عىل هذا
املنصب بعد  ،2011وعددهم أربعة تداولوا عىل قرص قرطاج
يف ظرف عرش سنوات فقط ،املبزع واملرزوقي والسبيس،
وحاليا قيس سع ّيد ،أي مبعدل سنتني ونصف لكل رئيس،
وهذا أيضا رقم قيايس يف تاريخ الدول ،ومبا أ ّن
الدستور التونيس الجديد عقّد مه ّمة شخصية
رئيس الجمهورية بعد تقزيم منصبه وتقليص
صالحياته ومجاالت تدخله ،فإن شخصية القائد
القادر عىل رسم سياسات الدولة املستقبلية
ظلت حبيسة املالمح والخطابات ال أكرث وال أقل.
رمبا السبب املبارش الذي أبّد هذا النمط السيايس
الهجني واملرتبك ،يتمثّل يف اإلكراهات الخارجية
املفروضة عىل تونس والتي تستنزف ثرواتها
وترسم سياساتها ،ويف مقدمتها اإلكراهات املالية
واالقتصادية املرتبطة برشوط صندوق النقد
الدويل ومختلف الجهات الدائنة األوروبية
واألمريكية وغريهام ،ومنها أيضا االكراهات
العربية وتحديدا الخليجية الرافضة متاما للمسار
الدميقراطي وتكريس الحريات يف تونس ،لكن
األكيد والثّابت أن األسباب الداخلية لها الدور
األكرب يف ما نحن فيه من غياب للبوصلة ،رغم أن
مصطلح «االسرتاتيجيات» من أكرث املصطلحات
تداوال يف الخطابات السياسية ،ومع ذلك تعاقبت
الحكومات وتغريت وظل باملقابل منوالنا
االقتصادي واالجتامعي منواال رديئا مل ينجح سوى

يف مزيد افقار الشعب ورضب مقومات العيش الكريم.
نستحرض هنا مصطلحني مه ّمني أطلقهام عامل املستقبليات
املغريب املهدي املنجرة ،الذي سمعه كل العامل ما عدا بالده
وشبيهاتها من الدول العربية ،وهو الذي عرفت أطروحاته
ومقارباته بأن هامش الخطإ فيها ال يتجاوز الخمسة باملائة،
املصطلح األول هو «الذلقراطية» واملصطلح الثاين هو
«الخوفقراطية» ،وهام مصطلحان معربان عن وضعنا الراهن،
ويف طرحه ملستقبل الشعوب العربية بعد  ،2011ويف مقدمتها
تونس ترك لنا املهدي املنجرة ثالثة سيناريوهات ،السيناريو
األول :االستقرار واالستمرار حيث يظل فيه الوضع عىل ما
هو عليه مع تدخل أكرث لصندوق النقد الدويل والجيوش
األجنبية ،وهذا حالنا .أما السيناريو الثاين :اإلصالح ،فهو أيضا
ال ميكنه أن ينجح ،حسب املنجرة نظرا إىل استمرار السيناريو
األول وأيضا مثلام يقول حرفيا ...«:وإن كنت شخص ًّيا ،أرى
أن املشكلة التي تواجه هذا السيناريو تكمن يف عدم وجود
قوة سياسية يف أي بلد عريب قادرة عىل تقديم برنامج تغيري
عن طريق اإلصالح» .وهذا حالنا أيضا .أما السيناريو الثالث:
التغيري الجذري وهو سيناريو ال يقدر أحد عىل التك ّهن به،
وهذا أيضا حالنا.
إن وضعنا الحايل مفتوح عىل السيناريوهات الثالثة التي
طرحها عامل املستقبليات املغريب املهدي املنجرة ،فالنظام
القديم ،ورغم مرور عرش سنوات ،مازال ماثال بكل مساوئه
وان تجملت تعبرياته املختلفة التي برزت إىل السطح ،أما

معطل
ٌ
اإلصالح فمنذ استيالء اإلسالم السيايس عىل السلطة،
ومشلولٌ  ،وان وجد فهو ال يخدم اال مصلحة استمرار هذا
الخليط الهجني بني اليمني واليمني يف الحكم بكل الطرق
واألساليب ،وهذان السيناريوهان االثنان يفضيان رضورة اىل
الثالث ،أي التغيري الجذري الذي قد يكون الفوىض العارمة أو
حرب أهلية وكل االحتامالت ممكنة خاصة يف ظل وجود من
ينظّر لذلك ويهدد به.
رمبا نستحرض هنا مثالني يعربان بشكل ج ّيل أوال عن ابتذال
واستسهال رسم سياسات الدولة املستقبلية ،وثانيا عن
االستهتار باالستقرار العام للبالد .أما املثال األول فهو ما
أسامه رئيس الحكومة الحايل لقا ًء تشاوريا ،ذاك الذي جمع
فيه مجموعة من شباب االنستغرام للحديث عن سياسة
الدولة املستقبلية!؟ وإذ نورد هذا املثال فإننا ال نستنقص
من قيمة أحد ،وامنا وجب علينا التذكري بأن رسم سياسة
الدولة املستقبلية هي عل ُم له أصوله وقواعده وله أهله،
ويف مقدمتهم رجال الفكر والثقافة وخرباء االقتصاد وعلامء
االجتامع...
أما املثال الثاين وهو أش ّد خطورة ،فيتمثل يف التالعب املفضوح
مبا س ّمي وثيقة االستقرار والتضامن الحكومي ،والتأجيل
املتع ّمد من قبل حركة النهضة ملزيد الضغط عىل الجميع
للقبول بانضامم قلب تونس اىل الفريق الحكومي ،واملساعي
حثيثة يف ذلك أوال من أجل االستفراد بالحكومة كاملة بني
االثنني ،قلب تونس وحركة النهضة ،وطبعا حركة النهضة
التي ستلحق قلب تونس بالحكومة ستكون هي
املتحكمة فيه ولن تكون له أية سلطة إال من
سلطة رئيس الحركة مبارشة.
يف كتابه «بناء الدولة» ،يرى فرانسيس فوكوياما
أن ضعف مؤسسات الدولة هو املصدر األول
للمشاكل الخارجية والداخلية ،ويف الوقت ذاته
يرى بأن إضعاف وظائف الدولة هو الحل لتلك
املشاكل ،وهنا يقفز اىل الذهن مبارشة سؤال حول
هذا الحل ،عندما نستحرض تلك الدعوات املتواترة
التي انطلقت منذ ثالثة أسابيع تقريبا وتطالب
بحل الربملان التونيس وحل األحزاب ومحاسبتها،
وإسقاط حكومة الفخفاخ وتعليق العمل
بالدستور ومراجعة عديد القوانني وإعادة صياغتها
واملصادقة عليها باستفتاء شعبي.
سيظل رهني
ّ
يبدو أن مستقبل الدولة التونسية
منصات التواصل االجتامعي تتقاذفه النزوات
وتشل حركته
العابرة يف العامل االفرتايض من جهةّ ،
األحزاب الحاكمة عىل أرض الواقع التي مل تسطع
الفصل بني مستقبلها كأحزاب عابرة وبني مستقبل
الدولة ككيان دائم.

