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 . نريد تجفيف السبخة، فإننا ال نخبر الضفادع بذلكعندما

 تونـس أتـاك – َراْد.   إخباريةنشرية
 2002 خاص، ديسمبر عدد

إن قطع أرزاقنا وأرزاق عائالتنا ال يقل جرما عن قطع "...
 ..."أعناقنا وسينتهي بنا إلى طريق الموت البطيء

 امالمضربين عن الطع" إيكاب"عمال بيان 

 عامال من مصنع النسيج بالمكنين،        12الذي دفع     ام
 وأحدثهم عهدا بالمصنع       42أصغرهم سنا عمره       

له أقدمية تناهز العشرين سنة، للدخول في إضراب                  
 يوما ؟     24جماعي عن الطعام واالستمرار فيه منذ               

يريد تدمير المؤسسة   "... يقول هؤالء أن المالك الجديد      
 ...".عمالها على البطالةوتصفية ممتلكاتها وإحالة 

إن موضوع النزاع هو شرآة نسيج عتيدة أسستها        
 ثم ترعرعت واشتد عودها بعمل             1964الدولة سنة     

وجهد متواصل لجيلين آاملين من العامالت والعمال              
الذين أعطوا الكثير وقبلوا بالقليل مساهمة منهم في بناء         

ئهم االقتصاد الوطني وبالتالي بناء مستقبل أفضل ألبنا          
 .وألبناء الشعب عامة

بدأ الخالف عندما اشترى السيد زهير العيادي،              
، 2000في إطار سياسة الخوصصة، في شهر ديسمبر         

شرآة تيسموك التي أصبحت تحمل اسمه واسم شريكه          
ِ بيتانْ      ومنذ ذلك التاريخ ما      . الصناعي الفرنسي جيَراْر

انفك المناخ االجتماعي، داخل الشرآة، يزداد سوءا                
بينما بدأ نشاطها يتراجع وهي تشرف           . ما بعد يوم    يو

اليوم على غلق أبوابها آما تدل على ذلك مراسلة                        
 يدعو فيها صاحب       2002 نوفمبر     22داخلية بتاريخ     

 ...الشرآة آافة العملة إلى شد أحزمة الرحيل
بفضل غيرتهم على مؤسستهم وبفضل روح                    

عان المقاومة العالية التي يتمتعون بها ورفضهم اإلذ               
إلى منطق القوة، آشف العمال المضربون عن الطعام            
النقاب عن عملية خوصصة غريبة األطوار رهانها                
شرآة عتيدة لم يكن هناك ما يؤهلها لذلك المصير                       
المؤسف لوال استهتار وصلف عرف تحرآه مآرب                 
تتعارض تماما مع مصلحة المنشأة وتضرب عرض              

ــ       متبقين اليوم    أجير ال    181الحائط بالمصالح الحيوية ل
 .بالشرآة

لقد سعينا، في هذا العدد الخاص، إلى تجميع أآثر          
الواقع لم تكن مهمتنا صعبة بفضل (ما يمكن من المعطيات      في

والعمال من وثائق                        للشغل بالمكنين به االتحاد المحلي ّدنا  ما
الصفقة /حول مالبسات وأطوار هذه الخوصصة                      

 الجماعي    المريبة ونشرها حتى نساهم في المجهود               
التضامني الذي يهدف إلى شد أزر المضربين عن                     

مـــــن الطعام ومزيد آسب األنصار إلى معرآتهم                   
 إلــى   17أجـــل فـــــرض عـــودة المطــروديـــن          

العمـــل دون قــيــد أو شرط وإنهاء إضراب                           
الجــــوع في أقرب اآلجــــــال صيانـــة لصحــة                

 .ــامالمضربيــن عـــن الطعـــ

  الخوصصةالخوصصة
  تعصف بمصنع النسيجتعصف بمصنع النسيج

  بالمكنينبالمكنين" " إآابإآاب""
 

  عامعامضربون عن الطّضربون عن الطّعامال ُيعامال ُي  1212

  ستهمستهمد رزقهم وعن مؤّسد رزقهم وعن مؤّس موِر موِرا عْنا عْندفاًعدفاًع
  رق جبينهمرق جبينهمها بَعها بَعوْووْو يمينهم وَر يمينهم وَري بنوها بكّدي بنوها بكّدالتّالتّ

  نةنةطوال ثالثين َسطوال ثالثين َس
  اويةاويةصة إلى حافة الَهصة إلى حافة الَهصََصوْْوها الخَها الخَبعد أن جرتّبعد أن جرتّ

 
 



 فيبالمكنين " إآاب"بيان حول دخول عمال 
 إضــــــــراب عــــــــن الطعـــــــــام

ألن المستثمر غير مقاييس اإلنتاج بدون موجب حق وسرق            
أجورنا واعتدى على حقنا في الراحة السنوية وأدمج أيام                    
األعياد الرسمية وعطلة نهاية األسبوع في عدد أيام العطلة               
 السنوية وأوقف العمل بنظام التأمين الجماعي، ولم يحول ما           
خصمه من أجورنا بعنوان إرجاع قروض الضمان                               
االجتماعي، ورفض تطبيق آل محاضر الجلسات الممضاة            
من قبله، واستهجن بجميع ممثلي العمال في اللجان                                 
المتناصفة والنقابة األساسية والشعبة المهنية وصرح في مقر
التفقدية العامية للشغل برفضه الصريح التعامل مع االتحاد              

 .سي للشغل بشكل عامالعام التون
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التدخالت الصحية 
األقدمية  الحالة الصحية الخارجية

  االسم واللقب السّن في العمل

 1 قداوين عياد 49 28 - 

 2 مراد الجالصي 42 22 - +

مصاعب في الجهاز  
 3  رديدمحمد فوزي 43 18 الهضمي

طاهر الهادي  45 23 - +
 حميدة

4 

 5 منجي حاحةال 49 29 - 

 6 مختار السعفي 49 31 مريض القلب ++++

 7 سعيد عاشور 46 20 مريض القلب +++

 9 بلقاسم المديمغ 48 26 مرض السكر ++

10 علي القابسي 47 30 - ++

11 عليةتوفيق  44 25 - +

مصاعب في الجهاز  +++
12 طاهر شبيل 44 22 الهضمي

  قداريالفرج  48 30 مرض السكر +++

 ماليين دينار ب       3.5ألنه لم يوف بالتزاماته في استثمار              
 آلة مازالت صالحة لإلنتاج وفرط ف              64وأقدم على بيع        

أغلب حرفائه وأصبح المصنع شبه متوقف عن اإلنتاج وبا          
العمال في حيرة على مصيرهم، وطالب بيع األرض                            

ؤشر على صد    البيضاء التابعة للشرآة دون أن يقدم أي م           
نيته في العمل ومحافظته على المؤسسة واستمراري                            

 .نشاطها
ألنه يريد تدمير المؤسسة وتصفية ممتلكاتها وإحالة عماله              
على البطالة ويريد ربح الفارق الضخم بين ثمن الشرا

والقيمة الحقيقية للمؤسسة الت)  مليون دينار   1.7(الرسمي  
 مليون دينار35والي تصل إلى حدود العشرين ضعفا أي ح

 عماال لمجرد أنهم احتجوا على آل هذه17ألنه أطرد      
التصرفات والتجاوزات وأرادوا االطمئنان على مستقبلهم               

 .وضمان مصادر رزقهم
 بتنا غير مقتنعين     2002 أوت    7ألننا آعمال مطرودين منذ       

بطريقة التعاطي مع قضيتنا التي لم ترقى إلى مستوى صلف           
ته ونعتقد أن قطع أرزاقنا وأرزاق عائالتنا ال           المستثمر وتعن 

يق جرما عن قطع أعناقنا وسينتهي بنا إلى طريق الموت                   
 .البطيء

إضراب عن   الدخول في    2002 نوفمبر   13لذلك قررنا اليوم    
 بداية من الساعة الثامنة مساء مستنجدين بكل ذي                     الطعام

سلطة وصاحب قرار لحل مشكلتنا وإنهاء معاناتنا                                  
ن آل ضمير حي محليا وجهويا ووطنيا وعالميا             مستصرخي

لمساندتنا ومؤازرتنا والوقوف إلى جانبنا إلنقاذ حياتنا                         
ويحملون المسؤولية األخالقية والمعنوية لكل من باستطاعته         
بشكل أو بأخر إنهاء هذا النزاع ووقف هذه المعناة وال يفعل              

 .شيئا من أجل تحقيق ذلك
 ـــــــــاءاإلمضــــــــــــ

 طاهـرادي ــاله، دـرديفــوزي  ،راد الجالصيــم، نـاد قداويــعي
م ــبلقاس، ورــد عاشــسعي، يــار السعفــمخت، ةـمنجي حاحال،

فرج ، طاهر شبيل، ةــق عليـتوفي، ي القابسيــعل، المديمغ
 داريـــــقال

 ؟ ن عن الطعاممــن هـــــم العمال المضربو
  2002  نوفمبر 13بداية اإلضراب عن الطعام يوم 

 
  عامـال12... : عـدد المضربين عن الطعام
  سنة25.3.. : متوسط األقدمية في الشرآة
  سنـــة46.... : متـوسط ســن المضربيـن
  سنة42........ :      العمر األدنى
  سنة49...... :      العمر األقصى

 من شرآة النسيج     02 أوت   7 وعامال المطرودين عن العمل يوم           عاملة 17الــ  
 إيكـاب

 2002 نــــــوفمبر 13 مضربا عن الطعام منذ يوم 12من بينهم الـــــ 
 

 
 بقية المطرودين

 1 فيصل مصطفي  36 20

 2 نجيب شقير 42 24

 3 جميلة إبراهيم 48 28

 4 أم الزين بي عزيزة 51 29

 5 زهرة حسيون 43 25

 
 َراْد أتاك تونسلالتصال بــ 

fr.raidsolidarite@yahoo 
 

 لجنة مساندة المضربينأو بـ 
 net.tunisie@laposte.sogfi-comite 

 
 البريدلالتصال بواسطة 

  تونس– مكنين – 5050 –مقر االتحاد المحلي للشغل 
 

 ) أحد العمال المضربين–مراد الجالصي (ة الجوال بواسط
 

216-98.93.91.56 
 

 2 2000عدد خاص ديسمبر                                                                          راد نيوز
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صصة شرآة خوبسات مال
 التهديدات المحدقة بها وإيكاب

 
I. ة ايكابآرش 

 )ICAB ("ايكاب" هي ما -1
ن ات بي    –رآة العالمّية عّيادي              الش : م االجتماعي    االس 

BITTAN).( 
ة آ شر  –) TISSMOK" (موكيست : " م األصلي   االس 

 لمكنينالنسيج با
 ).خاّصة(ة خفّية االسم شرآ : ل القانونيالشك 
 ".تيسموك" إثر خوصصة 2000 سنة : هانشأت 
 ).والية المنستير(نطقة الصناعية بالمكنين الم : هامكان 
(ّص بصناعة المنسوجات الخفيفة من نوع             تخت : هانشاط 

Taffetas" (في شراء الخيوط   " ايكاب" نشاط    مثلويت". البطان
 .رويج النسيج المكتمل تصنيعهونسجها ثّم ت

 .ون متر في السنة ملي4.8: طاقة اإلنتاج  
 عامال مرّسما 650 من جملة 181بها بقي : ار البشري اإلط 

دون األخذ بعين       (آانت الشرآة تشّغلهم في بداية الثمانينات                   
 ).موسميينل الاالعتبار العّما

 .عرّبر متم 93.110 : ضرأ*    :تلكات المم 
 . متر مرّبع19.461: يات ابن*       

 "ايكاب"خ تاري -2
" (سوجيتكس"اء المصنع في إطار                     إنش : 1964 

SOGITEX.( 
والذي " سوجيتكس"خّطط األول إلعادة هيكلة        الم  :1978 

 11 يضّم     في شكل هولدنغ    أفضى إلى إعادة هيكلة جوآيتاآس           
 .شرآة
المكنين عن أنشطة    مصنع  النسيج ب شطة   أن  فصل   :1981 

، وهو ما أفضى إلى          )بن عروس   (ئر القصعة  بمصنع   الغزل ب  
 ".تيسموك"تكوين شرآة 

بإشراف " تيسموك"ط ثان إلعادة هيكلة فروع         مخطّ  :1988 
BIRD ) الفروع الثالثة للبنك العالمي      أحد  (وSGT ) فروع  أحد 

 آان ذلك سببا      وقد ) -Dominion Textile -المجموعة الكندية    
 ).لما ع200( مكّثف للعّمال طرد في أّول

ي عملية طرد مكّثف للعّمال وذلك في إطار مخّطط  ثان :1997 
 من  %54 موطن شغل أي ما يمثل       217اجتماعي أفضى إلى حذف     

 سنة   185إجمالي مواطن الشغل، ليصبح عدد العّمال تبعا لذلك                    
 .402 بعد أن آان 1998
  اسم   ملحالتي أصبحت ت      " تيسموك"صة     خوص    :2000 

 ).ICABن ات بي–دي يامية علاعالشرآة ال" (ايكاب"

II. الفـــخلا 
 هـــبأسبا -1

 2000قبل خوصصتها سنة         " تيسموك"خضعت شرآة      لقد    
 ".تطهير"لعديد من مخّططات إعادة الهيكلة وخطة ل

جمع ال 1978سنة  "  سوجيتكس"ادة هيكلة     إلع ّطط األّول المخ 
في إطار شرآة واحد تمثل      ة  بين مصنع المكنين ومصنع بئر القصع       

 ".آساسوجيت"ة من مجمع  شرآ11 ـأحد ال
 والذي أصبح 1981ادة الهيكلة تّم في جانفي   إلع ّطط الثاني المخ 

بمقتضاه مصنع المكنين غير مرتبط بمصنع بئر القصعة وتكّونت                  
 . بالمكنين"تيسموك"شرآة عمومّية جديدة باسم 

ويتعّلق األمر   . 1988ادة الهيكلة آان في            إلع  ّطط الثالث  المخ 
 BIRDتحت إشراف     " سوجيتكس"ع   روآّل ف   ةلإعادة هيك  امج   ببرن

  فروع أحد (SGT.ت.ج.سوبتنفيذ  )  الفروع الثالثة للبنك العالمي    أحد(
انخفض عدد العّمال   وقد   ).Dominion Textile-المجموعة الكندية   

د أن آان ع ب402في هذا المصنع، طيلة فترة تنفيذ هذه المخّططات إلى         
 . عامال650
 ويتعّلق األمر هذه المّرة     1997لهيكلة في   دة ا إلعا ع الراب طّطخمال 

وقد ). خوصصتها(للبيع  يهدف إلى إعداد الشرآة      " برنامج تطهير "ـ  ب
 إلى  402انخفض عدد العمال مّرة أخرى في إطار هذا البرنامج من                 

 نفس الوقت، ولتوفير أفضل عرض ممكن لفائدة               وفي  !  عامال  185
والتي " تيسموك"يون   د "يدتجم" ةلرت الدو ، قرّ المقتني الجديد للشرآة  

 حسب ما أفادنا به        مليون دينار تونسي     33تصل إلى حدود      يمكن أن    
حصلت إضافة إلى ذلك     فد  " تيسموك"يبدو آذلك أن     و. عمال الشرآة 

 مليون  3.5 على قرض عمومي قيمته          "التطهير"وفي إطار برنامج      
 .دينار تونسي آان من المقّرر أن يسّدد من مداخيل بيع الشرآة

 تّم، و 1999  الشرآة للبيع في نوفمبر      ت عرض  :2000 -1999 
 لتصبح على ملك الزوج          2000 ديسمبر     23 في     هاد بيع  عقمضاء   إ

 .زهير العيادي وجيرار بيتان
 "تيسموك"ة خوصص -2
 نوفمبر   23تيسموك بعد عرضها للبيع في           "ا، تبدو شرآة       ذكه
طات ومكّلفة، فقد آانت مخطّ    " إعادة هيكلة عالية   " شرآة ذات     1999

 إعادة الهيكلة والتطهير تحت إشراف مكاتب دراسات وخبراء تونسيين
خزينة العمومية في هذه    السط آبير من    ة بق وقد ساهمت الدول  . ودوليين

ل بها قد      اعلما وأن الشرآة ذاتها وبالتالي جميع العم                . المخّططات
 .هذا" التأهيل"ساهموا بدورهم أيضا في مجهود 

له بعد آّل ذلك هو أّننا بصدد انتظار              ما يمكن للمرء أن يقو        إّن
ئا من ذلك لم يتحّقق مع             يإحدى أنجح عملّيات الخوصصة، لكّن ش            

تّم تخفيض عدد العّمال تخفيضا آبيرا وقاسيا حيث وقع                 إذ    ! ألسفا
 10مواطن الشغل في ظرف زمني ال يتجاوز                 من     %71.5حذف   
 التي آابدها   إّن ذلك ال يعني شيئا آخر عدا التضحيات الجسيمة          . أعوام

 . مكنينمدينة العّمال المصنع وآّل سّكان 
 فنعر أن     ب أن نأخذ آّل ذلك بعين االعتبار إذا ما أردنا                   ويج

غضب الذي يخّيم اليوم على المدينة والغليان المتأّجج بين                   السباب   أ
 صفوف العّمال، فهؤالء العّمال يرفضون اليوم مواصلة تسديد فاتورة           

ة بعدما رأوا أّن تضحياتهم       خاصّ ! ه اآلخرون سّبب في يت التي    الخسائر
نفهمه حين يقول أحد العّمال     ا  ضبط م لابهو  هذا  . الكبيرة لم تجدي نفعا   

أو عندما  " هذا ليس عدال، لقد ضّحينا بكّل شيئا إلنقاذ شرآتنا               " ... 
فعالم . لقد أعطيت ثالثين سنة من حياتي للمصنع                " يضيف آخر      

شيء، عدا رسالة مضمونة الوصول         ال    ! تحّصلت في نهاية األمر؟     
حفية انعقدت   ص  ندوة ءان أث ّمال ما صّرح به الع     هذا" ! ديرتعلمني بط 

 .2002 نوفمبر 30بمقّر االتحاد المحلي للشغل بالمكنين في 
 لم يكن بين        1999 اإلعالن عن خوصصة تيسموك في                روإث

صفوف العّمال عامال واحد مرتاح البال بسبب النزيف االجتماعي                    
وبالفعل فقد   ... لهيكلةااتج عن سلسلة طويلة من مخّططات إعادة               الن
لى مهلة لترميم أوضاعهم االجتماعية فحتى                 إ   بحاجة لاعّمن ال   آا

الخطاب الرسمي الراغب في بّث األمان والذي ال يخلو من إطراء                     
آما لم  . للنتائج اإليجابية للخوصصة لم يقّلص شيئا من مخاوف العّمال         

 ! هد أن يكون أفضل عناصر جوقة اإلطراء هذ                   يفت المالك الجدي     
إّياهم بمستقبل زاهر للشرآة     ا   واعد لالعّمه با ف من عدد اجتماعات    وآّث

 !" لقد وعدنا بالجّنة: " إذ قال أحد العّمال المضربين عن الطعام 
بعد اإلعالن عن طلب عروض      " تيسموك"د تّمت خوصصة     ولق

وط يضبط شروط      عالمية ووضع على ذّمة المترّشحين آراس شر               
كي بنلإلى بنك خاّص هو االتحاد ا       " سموكيت" وقد عهد بملّف      .البيع
. يتصّرف في عملّية الخوصصة        آي     UBCIارة والصناعة     تجلل
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 زهير هو      ! وقد أجاب عن طلب العروض هذا شخص واحد                   
 Gérard -نار بيت  جيراي قّدم مطلبا باالشتراك مع             الذ  العيادي

BITTAN-  للنسيج  بمرسيليا، وهو         تصّرف لحساب مجمع          الم
 ,S.A. Noailles 9 bis rue Paul Chevalier :المشرف على شرآة  

1300 2 Marseille, tél : 49 11 31 010, fax : 49 19 07 282 . 
 مليون دينار      1.5بـ   " تيسموك" تّم تحديد سعر بيع               ولقد
آّل هذه المعلومات استقيناها من نقابيي المكنين ومن               ( 1تونسي
تنيْي الشرآة  قويبدو أّن م   ). المضربين عن الطعام أنفسهم     العّمال  

 عمومي هو الشرآة التونسية للبنك       بنك ال على قرض من   ّصحقد ت 
 .2000 ديسمبر 23لتمويل عملية الشراء وهو ما تّم فعال يوم 

 ذلك فقد أعلن العّمال أّن السعر الحقيقي للشرآة يقّدر               مورغ
سعر دين أّن    مؤآّ !  بيعت به   مّرة أآثر من السعر الذي     20بحوالْي  

ير سعر   بكث  هكتار يفوق   9 نم ّدر مساحتها بأآثر   قاألرض التي ت   
 هك من األرض التي هي من                  9.3ـ    فال  !بيع الشرآة برّمتها     

ممتلكات الشرآة والموجودة داخل المحيط الحضري لمدينة                       
المكنين قد بيعت، بصرف النظر عن المصنع والمباني وغيرها،             

 اقّل بكثير من سعر             وهو  !لمتر المرّبع الواحد      دينارا ل     16بـ   
في وسط   إضافة إلى ذلك  " تيسموك"آما تمتلك   . الحقيقي لألرض 

بنايات مختلفة بقيمة إجمالية    ) حشادشارع فرحات    (نينمدينة المك 
 ! مليون دينار20تقّدر بأآثر من 

 جهة أخرى، فإّن  آّراس الشروط ينّص بوضوح على               ومن
 : ورد في التزامات الشاري إذ 

فظ وزارة التنمية االقتصادية بحّق االّطالع        تحت : "12ل  الفص -
 اليةلخمس سنوات المو  ا ةعلى مدى التزام الشاري بشروط البيع طيل      

لتاريخ البيع سواء بالنسبة إلى الشرآة الواحدة أو الشرآتين وذلك                 
بواسطة زيارات وبالغات موّجهة يعدها الشاري تتعّلق بمدى تنفيذه          

 "13 لمحتوى آّراس الشروط آما ينّص على ذلك الفصل الجّيد
نامج تنمية   ر الشاري أن يلتزم بتقديم ب             على " :13ل   الفص -
 سنوات، بالنسبة إلى شرآة  واحدة أو            خمس آة يمتّد على مّدة    رشلل

آما عليه أن يلتزم أيضا          . 2للشرآتين معا والمرغوب في اقتنائها         
 التزامات طيلة نفس       باحترام ما ورد في آّراس الشروط هذا من              

 :المّدة وخصوصا 
  التنمية المقترحجماان استمرار نشاط المصنع طبق برنضم •
ى لد بالحفاظ على أآبر عدد من اإلطار البشري والحفاظ ع         تعّهلا •

 االمتيازات الممنوحة لهم إلى حّد تاريخ البيع
األوروبي بنك   ع إلى علم المترّشحين أّن ال            يرف   :19ل   الفص -

بنوك ( على ذّمتهم عبر الوسطاء الماليين            يضع) BEI( لالستثمار
من " رأس مال التنمية"يالت من صنف تمو ) -SICAR –وسيكار 

أجل تمويل بعض عمليات الخوصصة والتي يندرج ضمنها مشروع    
 ."الخوصصة هذا

 ! ر لهجة التخاطبتغيي -3
مخططات إعادة الهيكلة   تلف   عامال الناجين من مخ      185 الـ    ّنإ

ة ما على مخاوفهم معّبرين عن تعاونهم مع المالك                      تغّلبوا بطريق  
وقد عّبروا عن ذلك أثناء         ).هما في الحقيقة مالكان     (الجديد للشرآة    

بالسكوت عن آّل     وه وعد االجتماع األّول بل إّنهم، إضافة إلى ذلك،         
العمل بكّل   إمهاله مدة سنتين آاملتين مع              على     مهمالمطالب وعز  

 .جهودهم
فقد وعدهم من ناحيته في قول له مدّبر                     ا المالك الجديد         أّم
طبا لصناعة النسيج في منطقة          قسأجعل من مصنعنا        : " وعجيب

 ، بل إضافة إلى ذلك فقد جّدد لهم التزامه بالمحافظة على"الساحل آّلها
 .هم االجتماعية داخل الشرآةباس مك

                                                 
 "حصيلة الخوصصة"حسب بيانات وزارة التنمية االقتصادية  1

) والية بن عروس( يتعلق األمر هنا بشرآة سيـتار التي تقع ببئر القصعة  2
 والمعروضة للبيع في نفس الوقت

لعّمال حقيقة نوايا هذا    ء ا  يمض وقت طويل حّتى اآتشف هؤال      ولم
 :جديد المالك ال

نوال  64ات المصنع حيث قام ببيع        معدّ بدأ بالشروع في بيع    فقد   -
حسب تقرير المعاينة   ( التي يتوّفر عليها المصنع        144من مجموع الـ     

  Comete Engeneeringي   سنوالذي قام به مكتب الدراسات الت              
 ).وبناياتها" تيسموك"متعّلقة بعقارات وال

 .نوال 42 لـ قاف النهائياإلي -
 de .(جملة عشرة تّم اقتناؤها مؤّخرا من  نول واحد فقط داماستخ -

type HTN 8/J. Délaizage – Mécanique Jacquard :CR 
620 verdol)(  

 ألف مترا في الشهر ال        350اجها   إنت  يبلغ إجمالي طاقة     نوال 56 -
 . مترا شهريا ألف200 ألف و180تنتج حاليا إّال آّمية تتراوح بين 

ة منتظمة مّما يتسّبب في ضعف             بصف توفير قطع الغيار     عدم    -
 .آلالتااإلنتاج وتآآل 

 ألف   100بما قيمته     " تيسموك"مغازة    من     الل قطع غيار    استغ -
 ).ويتفتلمغازة قطع غيار خارج عملّية ا(دينار 

 ".تيسموك"يوط من مغازة  الخارة آمّية مناستع -
 تنصيص آّراس الشروط في باب       رغم عملصيانة محّالت ال  عدم   -

 .على العديد من األضرار التي تستوجب تدّخال عاجالالمالحظات 
النتيجة الطبيعّية لكّل هذه التصّرفات هي بكّل تأآيد التراجع               إّن  

 إلى مستوى مليونْي    2001د تدهور إنتاج سنة     فقوهكذا  . الهاّم  لإلنتاج  
 4.8(اج الحقيقّية للشرآة      إلنتطاقة ا  من    %41.6دينار أْي ما يوافق        

 1989 مليون مترا سنة         3.127التذآير أّن إنتاج       مع   ). مليون مترا  
اعتبر آمّية غير مرضية  ووقع االستناد إلى ذلك آحّجة هاّمة على                      

  ! "تيسموك"ضرورة خوصصة 
يقة فإّن المالك الجديد للشرآة لم يخف حقيقة نواياه                      قحل ا  وفي

 بلدّية  2002لفعل فقد أشعر في جانفي          وبا. المتعّلقة بمستقبل الشرآة    
اضي التابعة   ر ألف متر مربع من األ             48ين برغبته في بيع           المكن

 دينارا للمتر    35عر  بسلو فرضنا أنه سيبيع هذه المساحة             و !للشرآة
المرّبع الواحد، وهو سعر مناسب جدا، فإنه سيكون بذلك قد استعاد                    

وهو في الحقيقة قرض عمومي حصل عليه من                (لّي   صألرأسماله ا  
 ).الشرآة التونسية للبنك

ّص المكاسب االجتماعية فإّن األمر يتعّلق بالنزول إلى        ا يخ  فيم اأّم
: "  شيء دون أن يكّف عن القول          ّلعرف الجديد عادى آ      فال !الجحيم

 !"أنا من العائلة المالكة" و" عندي أآتاف
 تحصى وال تعّد فالسّيد زهير العّيادي       ال  االبتزاز والمخالفات  إّن  

 :ن خرق آّل القوانين والتشريعات فأعل
قاته وآذلك نصيب العمال الذي يقتطعه من                نفف   صر رفضه -

أجورهم بطبيعة الحال إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي                  
 .ملحقا بذلك األذى بنظام التغطية االجتماعية لعموم عمال الشرآة

ية إلى الصندوق الوطني للضمان          هريد المبالغ الش     تسد  رفضه -
ل  الممنوحة إلى عما          االجتماعي وذلك بعنوان خالص القروض             

 ).وهي مبالغ مقتطعة أيضا من أجور هؤالء العّمال(شرآة ال
لذين يطلبون ذلك من الصندوق           ا قروض للعّمال         منح  رفضه -

 .االجتماعي للشرآة والذي بعث لهذا الغرض
منح ) نسية للبنك وبنك الجنوب    وتلفرعا الشرآة ا  (نوك   الب رفض -

تنزيل  "ديد بواسطة   رغم التزامهم بالتس      " ايكاب"قروض لعّمال       
ويعكس هذا الرفض، حسب اعتقاد عمال الشرآة، إلى             ". األجور

 ".ايكاب"مشاعر عدم االطمئنان لديها عن مستقبل 
المرّآب االجتماعي للشرآة إذ    غلق  لة اإلدارة المتكررة     محاو -

 ! "نخّدمكم ونزيد نوّآلكم" : " العائلة المالكة" قال طفل
 .الشرآة لخظافة والصحة دا النر ظروفتدهو -
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 حوار اجتماعي مع العّمال وخاّصة مع             لكلّ اإلدارةرفض   -
 االعتراف بها لينهي آّل ذلك   رفض أعضاء نقابتهم األساسية التي   

 ! أعضاءها بطرد جميع

خالل  نم. لى محك الواقع عجربة الخوصصةت :  الختامفي
 الموجبة للعبرة" تيسموك"تجربة 

 .لهمآومشا" تسموك"كم حرفّيا، تقريبا، مشاغل عّمال يلإ
لقد انبنت فلسفة الخوصصة على فكرة عدم جدوى القطاع العام وضعف           
مردوديته مما استوجب التفويت في المؤسسات العامة وشبه العامة                       

 :لفائدة القطاع الخاص وذلك على أمل تحقيق جملة من األهداف
الرفع من أداء القطاع الخاص وتدعيمه في مستوى االستثمار          -1

الل تحسين القدرة التنافسية وضخ أموال جديدة في                      وذلك من خ      
المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية ونقل التكنولوجيا وتطوير آالت        

 العمل
 جلب االستثمارات األجنبية المباشرة، -2
تنشيط السوق المالية وتعبئة المدخرات المالية لفائدة                                -3

 االستثمار،
  على اآتساح أسواق جديدة من خاللتوفير القدرة -4
 ..رض منتوجات جديدة وبأثمان قادة على المنافسةع

آما انبنت عملية الخوصصة على مبدأ واضح أال وهو ضرورة                       
المحافظة على مصالح المجموعة الوطنية وذلك من خالل عدم                        
حصر الخوصصة في مجرد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع           

ة الخاص بل يشترط أن تشمن الخوصصة استمرارية المؤسس                         
بدعم نشاطها وتطوير رأس        (والمحافظة على دورها االقتصادي           

ودورها االجتماعي بالمحافظة على        ) مالها وفتحها ألسواق جديدة       
مواطن الشغل بل إضافة فرص عمل إضافية ودعم الحوار                                 

وتكريس تعهدات الدولة فيما يتعلق باحترام الحقوق                  . االجتماعي
قيات الخاصة بمنظمة        االجتماعية الواردة في النصوص واالتفا               

 .التجارة العالمية
غير أننا نسجل عدم تطابق هذه األهداف والمبادئ على مثال                  

شغل بالمكنين  للعن تقرير أنجزه االتحاد المحلي       . ("إيكاب"مؤسسة  
 .)2002 جويلية 10بتاريخ 
 ...لحديـث بـقـيــةلو

---------------------------------------------------------- 
 ـقـلـحـم

 يأساسقطـــاع : تونس  في ة النسيجصناع
 ة النسيج على المستوى الوطنيصناع .1

 في إطار     1962تطّورت صناعة النسيج خاصة انطالقا من سنة               لقد   
 .ات سنو10المخطط االقتصادي واالجتماعي األول الذي امتد على 

ى أهّم  أبرز المناطق المتوفرة عل   ) الوسط الشرقي (ثل منطقة الساحل    وتم
االستثمارات العمومية في    رآز  الخصائص التي من شأنها أن تجعلها م         

وجود تقاليد حرفية في هذا القطاع ويد عاملة                  (الصناعات النسيجية      
ي بعثت   الذ اراإلطهذا هو   ). وفيرة العدد وعلى درجة عالية من للكفاءة        

  .SOGITEXامة لصناعات النسيج علافيه الشرآة 
ار  العمومي منذ بداية السبعينات بواسطة االستثم          م هذا المجهود   عدت مث
 التي منحها له     لخاص المحلي واألجنبي والذي استفاد من االمتيازات         ا

 ).1974و 1972 وناانخاصة ق و1969 ونانق(التشريع الجديد 
ن التونسيين في    يطي النش ددعغل صناعة النسيج اليوم تقريبا نصف            شت

 الخام لنسيج في الناتج الداخلي      وتساهم صناعة ا    . الصناعات المعملية  
ساهم في نمّو هذا الناتج نفسه بنسبة الربع                 ت  ما آ  %11بحوالي   
مة قي فإّن صناعة النسيج وحدها تمثل نصف                       اخيرأو. تقريبا

درات المنافع     صامة     قيصادرات المعملية التونسية وربع                   ال
 ).لسياحة ا باعتبارأي(والخدمات 
 ميةاألهعلى غاية من     ثل صناعة النسيج نشاطا       ما إذن ت   هكذ

ثانية في ترتيب        ة ال   االقتصاد التونسي فهي تحتل المرتب              في    

الناتج الداخلي الخام بعد قطاع            يف حيث المساهمة        نم شطةاألن
 البناء واألشغال    قطاعنفس رتبة قطاع المناجم و       وفي   المحروقات

 .العاّمة
 قليميإلة النسيج على المستوى اصناع .2

عملية في     الم   شطةاألنها أولى        هذه الصناعة باعتبار         تحتل
 المحلي لبعض األقاليم التونسية      تصادمة في االق  ها جدتونس مكانة   

ل إّن النسيج     ب. يث تقع مدينة مكنين       ح  وفي مقدمتها إقليم الساحل      
غدا، بالنسبة إلى بعض المدن الساحلية مسألة حيوية تضمن بصفة              

ضمن  ت تاليالوب وأجرا آلالف العمال      العم ةرمباشرة أو غير مباش    
ر هالل وجمال      قصجد في مقدمة هذه المدن             ون. عيش عائالتهم  

 .ابكيإد مصنع جويينة المكنين حيث مدإلضافة إلى با
  2002بر سم دي02 في تونس

استنادا إلى بعض الوثائق التي مّدنا بها          راد أتاك تونس  أنجز هذا العمل في إطار جمعّية         
ومن بين هذه الوثائق أيضا       ". ايكاب" لـ األساسية االتحاد المحلي للشغل بالمكنين والنقابة      

األطراف "وتقارير اجتماعات      " تيسموك"آراس الشروط المتعّلق بخوصصة شرآة              
تفّقدية الشغل والمعتمد وممّثل وزارة التنمية االقتصادية وإدارة الشرآة                 " ( االجتماعية

التحاد العام التونسي     واالتحاد الجهوي للشغل بالمنستير وممّثل عن المكتب التنفيذي ل                  
 ).للشغل إضافة إلى ممّثلي النقابة األساسية للشرآة

 أهداف الخوصصة آما تصرح بها الحكومة
 األهداف العامة
  :م فرصا جديدة أماوفرأن برنامج الخوصصة يهدف إلى ت*تقول الحكومة

  المبادرة الخاصةتطوير •
 وتعبئة االستثمار الخارجي •
 .وتنشيط السوق المالية •
 : الثابتة التالية االعتبارات تطبيق برنامج الخوصصة رميحتو

  على القطاعات التنافسية،الخوصصة برنامج اقتصار -
  العمال المكتسبة،وحقوق مواطن الشغل حماية -
 . التنافسيةقدرتها الشرآات ودعم تطوير -

 برنامج الخوصصة     تنفيذ التمشي المعتمد في جميع مراحل             يتميزو
 :ز ذلك من خالل ويير. بالشفافية التامة

 التي CAREPP   " الكاريب "عن قرارات الخوصصة      صدور -
 يترأسها الوزير األول،

 آليات المنافسة وباعتماد طلب              عبر عمليات الخوصصة           تنفيذ -
 عروض على أساس آراس شروط،

 . في عمليات الخوصصة الكبيرةاألعمال ببنوك االستعانة -
 المتــــــابعـــــة

ة بمتابعة أوضاع الشرآات التي تمت                 وفي إطار عناية الحكوم         
 هذا الموضوع أولى وزير التنمية االقتصادية اهتماما خاصا ب      خوصصتها،  

 على  اوذلك بهدف السهر على احترام المشترين اللتزاماتهم التي تعاقدو              
وبصفة خاصة التعهدات التي تخص الحفاظ على                . أساسها مع الدولة     

 .مواطن الشغل وعلى تطوير المؤسسة
ا الغرض نظمت وزارة التنمية االقتصادية تحقيقا على أساس                 ولهذ

ولقد أبرز هذا التحقيق،    .  مؤسسة مخوصصة  35عينة ممثلة ومتكونة من      
 :وهو الثاني الذي تقوم به الوزارة، النتائج التالية 

 في رقم المعامالت،% 5تطور بنسبة  -
قام  مليون دينار     23منها  ( مليون دينار     115تحقيق استثمار بقيمة      -

 ،)بها معمل اإلسمنت بجبل الوسط
 موطن شغل منذ انطالق برنامج            600الزيادة الصافية بما قدره           -

 .الخوصصة
  االقتصاديةالتنميةوزارة : المصدر *

  عن الطعام معرضين حياتهم للخطر دفاعا عن مؤسستهميضربونعامال 12
  أن تستمريجب" إيكاب"

 
امال من مؤسسة      ع  12، إضراب     2002 نوفمبر     12 منذ يتواصل،

  :إلى ونيهدف هموإيكاب عن الطعام، 
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 2002 أوت    7 الطرد التعّسفي الذي شملهم منذ يوم            على االحتجاج -
 . ثالث عامالتبينهمإضافة إلى خمسة أجراء آخرين من 

 العمومّية التونسّية والرأي العاّم الوطني إلى                           السلطات تنبيه -
إلى تصفية مؤسستهم       والهادفة" إيكاب"الممارسات المريبة إلدارة         

 .تصفية تاّمة ألغراض مضاربّية
 على اثر    2000 منذ سنة     نشأت اآلن مؤسسة خاّصة       هي" إيكاب "إّن

والتي تمّثل    ) (TISSMOK العمومية" تيسموك"خوصصة مؤسسة        
 النسيجية، فرعا للمجمع العاّم للصناعات                     1981بدورها، منذ سنة             

SOGITEX 1964سنة ) تيسموك( أنشأ مصنع المكنين ولقد. 
 أصدرت إدارة   فقد أوضاع إيكاب هي اليوم على غاية من الخطورة           إّن

(...)  العملة      آافة" تعلم فيه         2002 نوفمبر      28المؤسسة بالغا بتاريخ         
الراغبين في المغادرة بصفة تلقائية أن يتقدموا بمطلب آتابي ممض                             

 تسريح" تعتزم   وهي"  ديسمبر 14 في أجل أقصاه يوم      الغرضومعّرف في   
 في المغادرة بصفة نهائية بالتنسيق مع السلطات          الراغبيناألعوان والعملة   

 ال يعدو إّال أن يكون تأآيدا لمخاوف المضربين             البالغإن هذا    ". المختصة
 . المؤسسة إلى التصفية التاّمةبجّرعن الطعام من نوايا اإلدارة 

ه  إلى مثل هذ    وصولها ماضي إيكاب يخلو من آّل مؤشر يدل على              إّن
 على  قاطعا يبدو دليال      1999وبالفعل فإّن تقرير الخبراء لسنة          . الوضعية

 :ذلك فهو يشير إلى ما تتمّيز به شرآة تيسموك بـ 
 توفير  منتمّكن  ...) أراضي، بنايات، تجهيزات  (  بنية تحتية     وجود" -

 قدرات عمل هاّمة،
  إطار بشري مختّص وذي آفاءة جّيدة،توّفر -
 ".انية اآتساح أسواق أخرى جّيدة بالسوق وامكمعرفة -

"  إلى    خوصصتها، آانت قد خضعت قبل        )تيسموك( شرآة إيكاب     إّن
 هيكلة تطهير وإعادة            لجنة" علية من قبل                مصادق"  تطهير   مخطط

 إعادة"وبذلك وقع    . ) (CAREPP" المؤسسات ذات المساهمة العمومية     
ءات  وتخفيضات واعفاامتيازات قبل عرضها للبيع مع منح     تيسموك" تجديد

 .جبائية متنّوعة للمالكين الجدد
 جهازها الحكومة فإّن خوصصة تيسموك تهدف إلى دعم                         وحسب

وهكذا تكون  . اإلنتاجي وتنمية إنتاجيتها ورفع حصتها في سوق التصدير             
 التي هي ثمرة عمل مضن ألجيال عديدة من العمال واحدى                المؤسسةهذه  

 ! ب حقيقيين هدفا إلغراق ونهالتونسيةمفاخر صناعات النسيج 
 بقيادة نقابتهم      الماضيتين، السنتين      طيلة" إيكاب" ينقطع عمال         ولم

 التي  المؤسسةاألساسية، عن تحذير السلطات العمومية من تصرفات إدارة
 خاصةفقد التزمت   ".  الشروط آراس"تتعارض آليا مع ما التزمت به في           

 هذاإّن  ." . .. على نشاط المصنع طبقا لمخطط التنمية المقترح            الحفاظ" بـ
المخطط التنموي، المقترح لمّدة خمس سنوات، ضروري إلتمام عملية                     

 على ذلك خاضع لمراقبة وزارة التنمية االقتصادية                    عالوةالبيع، وهو      
  ! ومتابعتها

           

  
 

   
 

 من إيكاب عن الطعام هو بصدد فضح          عامال إضراب اإلثنْي عشر      إّن
عبر عملية    ) مربع متر        93.110(لتمّلك أراضي المؤسسة            ما يدّبر   

 .خوصصة ذات هدف مضاربي
 عن الطعام    المضربين أدى وفد من راد أتاك تونس زيارة للعمال                لقد

 لمعرآتهمفي مدينة المكنين تعبيرا منهم عن مساندة الجمعية المطلقة                            
ولقد وجدنا عامالت وعّماال واعين بمصالحهم ومصممين على             . الشرعية

 قطع أرزاقنا وأرزاق عائالتنا ال يقّل        ّنإ"  بكّل ثمن ألّنهم قالوا       عنهاالدفاع  
 . الفورية إذن أآيدةفمطالبهم."  قطع أعناقناعنجرما 

 أو قيد دونإلى عملهم، )  عامالت3من بينهم ( إعادة هؤالء العمال إّن
 .شرط، أمر ضروري

 2002 ديسمبر 1 في تونس
  أتاك تونسراد

  الرسميالناطق
  الشامخيفتحي

أتاك تتو العّمالّجه جمعّية راد لتونسيين  اونس نداًء عالمّيا من أجل التضامن مع
نلتمس مساندة فّعالة من الشخصيات والجمعّيات . المضربين عن الطعام إّننا

العالميوالنقابات واألحزاب وسائر .مكّونات المجتمع المدني

 raidsolidarite@yahoo.fr:  ّتصال لال
comite-sougfi.tunisie@laposte.net 

   2002  ديسمبر 2س في تون
 ــمي عالءاــــــــدن

 اثنا عشر عامال مستعّدون للتضحية بحياتهم دفاعا عن مؤّسستهم
 !ال بّد أن تستمرICAB ابيكإ

 
 13وض اثنا عشر عامال تونسّيا إضرابا عن الطعام منذ                    يخ

بيتان -إّنهم أجراء من الشرآة العالمية للنسيج عّيادي                 . 2002سبتمبر   
 Gérard(ر بيتان    راتي يملكها السّيدان زهير العّيادي وجي         وال) ايكاب(

Bittan, France.( 
 : إلى ليهدف هؤالء العّماو
 2002 أوت   7حتجاج على الطرد التعّسفي الذي شملهم منذ يوم           اال -

 .عامالتإضافة إلى خمسة أجراء آخرين من بينهم ثالث 
ني إلى     نبيه السلطات العمومّية التونسّية والرأي العاّم الوط                        ت -

مؤسستهم تصفية  الهادفة إلى تصفية    و" ايكاب"الممارسات المريبة إلدارة    
 .اربّيةضتاّمة ألغراض م

(تنحدر من خوصصة شرآة المكنين للنسيج                            " ايكاب" شرآة          إّن
(TISSMOK هي خوصصة تهدف، حسب الحكومة، إلى تعزيز جهازها           و

 .ادراتاإلنتاجي وتنمية إنتاجيتها والرفع من حصصها في سوق الص
ل عديدة من العّمال وهي من مفاخر            ياثمرة جهود مضنية ألج     " ايكاب"ّن  إ

 64ذ تّم بيع       إ  إّنها اليوم تبدو مستهدفة بنّية إغراقها     . صناعة النسيج التونسية  
 التي آانت موجودة بهذه المؤّسسة آما أّن الشرآة ال              144نوال من جملة الـ       

 . طاقة إنتاجهان إجمالي م%42تشتغل حاليا إّال بنسبة 
ج إعادة هيكلة الشرآة بهدف خوصصتها أّدت إلى         امّن سلسلة متتالية من بر     إ

ويريد المالكان الجديدان     .  أجيرا  650ن مجموع أصلي يبلغ          م  %74طرد   
لهذه الشرآة اليوم التخّلص من آّل العمال آما أّآدا على ذلك في بالغ داخلي                 

 .2002 نوفمبر 28صادر بتاريخ 
زاع إذ رفض       ن  حين أصبحت آّل المكاسب االجتماعّية محلّ            منذ ذلك ال     و

ت العّمال في الصندوق الوطني         االعرف تسديد ما عليه من نفقات ومساهم            
للضمان االجتماعي ورفض أيضا خالص األقساط الشهرّية المقتطعة من                   
أجور العّمال بعنوان تسديد الديون الممنوحة لهم من قبل الصندوق الوطني                  

ماعي، هذا إضافة إلى عزمه إغالق المرّآب االجتماعي                       للضمان االجت   
 ...).مطعم، قاعة عالج(للمؤّسسة 

رف اإلدارة الجديدة، من جهة أخرى، بتمثيلّية النقابة ورفضت آّل                   تم تع  لو
 عامال  17ذ أّن آّل المسؤولين النقابيين هم ضمن قائمة الـ            إ  حوار مع العّمال  

 .2002المطرودين منذ أوت 
وهو أّن  " فصيال مهّما  ت "ي الخفّية المتحّكمة في خيوط اللعبة نسيت          ّن األياد إ

 آفاحا  2000ولن يصمتوا إذ خاضوا منذ ديسمبر          عامال في الشرآة لم    184
مريرا للحفاظ على مؤّسستهم ضّد ممارسات اإلدارة الساعية إلى شّل                              

 .نشاطها
لهو اليوم   عامال المطرودين إلى العمل دون قيد أو شرط                  17 إعادة الـ      ّنإ

كن إلضراب الجوع الذي أصبح        مممطلب ملّح لوضع حّد في أسرع وقت              
 عاما إضافة إلى أّن          46ّدل عمر المضربين يتجاوز الـ            عفم. يهّدد حياتهم  

حالتهم الصحّية غدت على غاية من الخطورة فالسّيدان بلقاسم المديمغ وفرج             
عفي من مرض    د مختار الس   سّيقداري يعانيان من مرض السّكري ويشكو ال          

 حالة نقل المضربين إلى االستعجالي       25ومنذ بداية اإلضراب سجلت      . القلب
 .فإّنهم ما زالوا يرفضون تناول الطعام ومع ذلك

 .جب إنهاء محنة هؤالء العّمال في أسرع وقتي

ّن المنّظمات والشخصيات الممضية على هذا النداء إ

ه المحنة تطلب من السلطات التونسّية اإليقاف السريع لهذ

 .وإعادة آّل العّمال المطرودين فورا إلى سالف عملهم

 ســونـــــاك تــــــــــة راد أتـّيـعمـج
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 المسؤولية األخالقية و المعنوية لكل من باستطاعته نحّملإننا "...
 و وقف هذه المعاناة و ال يفعل شيئا الّنزاعبشكل أو بآخر إنهاء هذا 

 ..."من أجل تحقيق ذلك
 ن الطعام مساندة لعمال إيكاب عإضراب

 ) تونس-مكنين (
  لهذا الـنـــــــــــــــــــــداءتلبية

 )مكنين( إيكاب النسيج عامال من شرآة 12 عن الصادر

  بصفة تعّسفية2002 أوت 7 عن العمل يوم المطرودين 

 2002 نوفمبر 13 عن الطعام منذ يوم والمضربين 

 ناضل أن يشارك في و ممناضلة آل  أتاك تونسراد تدعو

  عـــــــن الطعــــــــام اإلضـــراب
 .2002 ديسمبر 8 األحــــــد يـــــــوم

 2002 ديسمبر4 في تونس
  أتاك تونسراد

  الرسميالناطق
  الّشامخيفتحي

Pour en savoir plus sur l’empire de Gérard BITTAN 
partenaire de Zouheir Ayadi dans l’achat des deux 
usines de TISSMOK (Moknine) et de TISSER (Bir El 
Kasaâ) : 
On peut avoir des informations sur la société Noailles 
Textiles à l'adresse, 
http://www.societe.com/cgi-
bin/recherche?rncs=065802357&vu=1. 
Gérard Bittan a aussi une boîte de placement en 
valeurs mobilières "Bittan and Sons", voir 
http://www.societe.com/cgi-
bin/recherche?rncs=443672415), 
une boîte de vente de biens immobiliers "Bittan 
Invest", voir 
http://www.societe.com/cgi-
bin/recherche?rncs=384400123&vu=1). 
Gérard Bittan est aussi le PDG de "Manufacture de 
velours et coton Cosserat" voir 
http://www.societe.com/cgi-
bin/recherche?rncs=333453058&vu=1), 
il est gérant de SCI Bittan (location d'autres biens 
immobiliers, voir 
http://www.societe.com/cgi-
bin/recherche?rncs=443708847), 
il est le liquidateur de la société civile immobilière 
l'Arbre de Vie, voir 
http://www.societe.com/cgi-
bin/recherche?rncs=378865117), 
et il est enfin gérant de "Teorema 883" (menuiserie 
bois et matières plastiques, voir 
http://www.societe.com/cgi-
bin/recherche?rncs=425035532).  

Ces informations ont été recueillies par le Groupe 
méditerranée d'Attac-France 

 

 إآاب المكنين يجب أن تستمر
اإلطار القانوني المنظم لعمليات              "لقد أثمرت أبحاثنا األولية في                       

على بعض المعطيات التي تخول السلطات العمومية حق                " الخوصصة
التدخل لمنع التالعب بمؤسسة وقع خوصصتها واالبتعاد عن االلتزامات             
المتعاقد عليها بين الدولة باعتبارها البائعة من جهة، وبين المستثمر                          

فإلى . الخاص باعتباره الشاري من جهة أخرى       ) ية أو مادية  ذوات معنو (
جانب ما تنص عليه آراس الشروط في ما يتعلق باحترام مختلف البنود                  

 : بما مفاده 23وتنصيصها في الفصل 

« Tout litige découlant de l’application du présent cahier des 
charges et/ou de l’acte de cession des éléments d’actif de 
SITER et de TISSMOK ; sera soumis, à défaut d’accord à 
l’amiable, à la compétence des tribunaux de Tunis. » 

 والمنقح 1994 أوت لسنة 1 المؤرخ في  94-102رقم  (وجدنا في القانون    
 والمتعلق  1989 فيفري لسنة      1 المؤرخ في      89-9والمتمم للقانون رقم      

ما من شأنه يسمح للسلط العمومية           ) ت العمومية وبمؤسساتها    بالمساهما
بالتدخل لمنع السيد زهير العيادي وشريكه جيرار بيتان من محاولة                           

 .تصفية شرآة النسيج إآاب بالمكنين

ونحن نضم صوتنا إلى أصوات العمال المضربين لكي نطالب 
 ...السلطات المعنية بالتحرك الفوري قبل فوات األوان 

Article 33-2 : 
Une action ordinaire détenue par l'État dans le capital d'une 
entreprise publique peut être transformée par décret en une 
action spécifique préalablement à une opération devant se 
traduire par la perte du caractère public de cette entreprise. 
L'action spécifique peut comporter selon les dispositions du 
décret tout ou partie des droits définis ci-après : 
1- La nomination d'un ou deux représentants de l'État dans le 
conseil d'administration et dans les assemblées générales de 
l'entreprise sans voix délibérative. 
2- L'agrément préalable par le ministre chargé des 
participations de l'Etat pour le franchissement, par une 
personne agissant seule ou de concert, d'un ou de plusieurs 
des seuils fixés par la législation en vigueur. 
Les actions acquises en violation de ces dispositions sont 
privées du droit de vote et leur détenteur doit les céder dans 
un délai de trois mois. Le ministre en informe le président 
directeur général, ou le directeur général de l'entreprise, qui 
en fait part à la prochaine assemblée générale des 
actionnaires. Passé le délai de trois mois ci-dessus 
mentionné, il est procédé à la vente forcée des dites actions, 
selon les procédures de la bourse des valeurs mobilières. 
3- Le pouvoir de s'opposer aux décisions suivantes : 

- La fusion et la scission; 
- La liquidation volontaire; 
- Toute décision susceptible de changer 

structurellement la nature de l'activité de 
l'entreprise, y compris la cession d'un ou de 
plusieurs éléments d'actifs pouvant se traduire par 
un tel changement. 

Sous peine de nullité, les procès-verbaux comportant 
ces décisions devront être revêtus de la signature 
d'un représentant de l'État tel que ci-dessus désigné. 
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Quand on veut assécher le marais, on ne prévient pas les grenouilles. 

Raid attac Tunisie 

Bulletin d’information du RAID Attac-Tunisie 
Numéro spécial décembre 2000

Une première liste de soutien 
Parlement européen 
Bonjour, 
Nous avons reçu l'appel 
concernant les syndicalistes 
du textile  
actuelement en grève de la 
faim. 
Roseline Vachetta et Alain 
Krivine, députés européens de 
la Ligue  
communiste révolutionnaire 
sont signataires de l'appel 
"solidarité avec les  
travailleurs tunisiens en 
grève de la faim" que nous 
avons reçu de RAID  
Attac Tunisie. 
Avec nos salutations 
solidaires et 
internationalistes, l'équipe 
LCR au  
Parlement européen. 

Suisse 
Par la présente, nous exprimons notre solidarité 
inconditionnelle aux ouvriers grévistes de la faim 
de l'ICBA. Nous sommes de tout cœur avec eux 
dans leur combat légitime contre la liquidation 
de leur entreprise et contre leur licenciement 
abusif. Nous exigeons la réintégration de ces 
ouvriers et le rétablissement de leurs droits les 
plus élémentaires. Nous tenons, encore une fois, 
à démontrer notre opposition à cette politique 
économique qui permet les privatisations et le 
chômage de masse.  
Les organisations genevoises signataires: 
- RévolutionS 
- Jeunesses Alternatives 
- Les Communistes 

Parlement européen 
Alima Boumédiene-Thiery 
Députée au Parlement Européen / MEP 
Groupe des Verts / ALE - Greens / EFA 

Suisse 
- Nous signons l'Appel international, au nom du 
mouvement solidaritéS (Suisse / 
www.solidarites.ch) et de ses élu-e-s au 
parlement genevois  membres du groupe 
Alliance de Gauche (v. 
http://www.geneve.ch/grandconseil/parti/alliance.h
tml) ainsi qu'au conseil municipal de la Ville 
de Genève,  

exprimant ainsi un accord plein et entier avec son 
contenu et avec les exigences qu'il exprime: 
Pour solidaritéS: 
Pierre VANEK - député / membre de la 
commission des droits de l'homme du parlement 
genevois. 

Parlement européen 
Arlette Laguiller 
Chantal Cauquil 
Armonie Bordes 
députées européennes de Lutte 
Ouvrière apportent leur soutien aux  
travailleurs de l'usine ICAB en lutte  
Grande Bretagne 
With best wishes and comradeship, 
Alex Callinicos 
for the Socialist Workers Party (Britain) 

Parlement européen 
Chers amis, 
C'est avec stupeur et colère que 
j'ai appris l'hospitalisation en 
urgence de quatre de vos 
collègues en grève de la faim 
depuis 17 jours. Je veux vous 
exprimer mon entière solidarité 
et saluer vos revendications de 
réintégration, de refus de 
démantèlement de votre usine, de 
votre droit au travail tout 
simplement. Fermetures d'entités 
industrielles, délocalisations, 
privatisations toujours 
"motivées" par des raisons 
financières et spéculatives 
causent en Tunisie, mais aussi 
dans les pays voisins du Maghreb, 
les mêmes souffrances. Ce gâchis 
humain est insupportable, au Sud 
comme au Nord. En tant que 
députée européenne, je peux vous 

assurer de ma détermination à 
défendre un partenariat euro-
méditerranéen qui enfin, 
respecterait les intérêts des 
peuples concernés, assurerait la 
défense des droits de leurs 
citoyens comme de leurs salariés. 
En vous renouvelant tout mon 
soutien, veuillez recevoir, chers 
amis, mes très sincères 
encouragements. 
Yasmine Boudjenah 
Députée européenne 
Délégation française 
Gauche Unitaire Européenne/Gauche 
Verte Nordique 

Suisse 
mettez moi sur la liste des signataires 
aurélien darbellay 
17 rue emile yung 1205 
Genève(Suisse) 

Grande Bretagne 
Par la présente, nous tenons à 
témoigner tout notre soutien aux 12 
travailleurs de l’entreprise ICAB, qui sont 
actuellement en grève de la faim.  
Nous appelons les autorités tunisiennes 
à intervenir dans la réintégration des 17 
ouvriers victimes d’un licenciement 
abusif, sans condition.  
Pour la LSE-SWSS 
Houghton Street -London School of 
Economics 
Londres WC2A 2AE 
Grande Bretagne 

Grande Bretagne 
LE FIFANEC exprime sa solidarité totale 
avec nos chers compatriotes les ouvriers 
grévistes de l'IKAB et soutient avec vigueur 
toutes les demandes des grévistes. Le 
FIFANEC salue respectueusement les 
efforts déployés des militants de l'ATTAC 
Tunisie dans son soutien intelligent aux 
grévistes au moment ou l'UGTT n'a pas 
démontré qu'elle représente le droit des 
OUVRIERS et non pas l'état chez les 
ouvriers. Sayyid Ferjani Coordinateur du 
FIFANEC Londres le 03/12/2002 
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