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بعد نجاح املفاوضات يف القطاع العام:

صدور برقية إضراب يف الوظيفة العمومية
مشروع الشاهد يتحرك ببطء 

وخصومه مازالوا يخفون أوراقا أخرى
في حوار مع األخ صالح 

الدين السالمي:

الحوكمة الداخلية 
والفصل بني 

اإلدارة والتسيري 
اعتبروا أن الدولة تحيلت عليهم وأحالتهم على البطالة اإلجبارية 

أعوان عموميون غادروا اختياريا، 
وجدوا انفسهم بال رواتب وال منح

في خفايا اتفاق الزيادة في األجور في القطاع العام

بسط للسيادة الوطنية وحماية للمكاسب
والتأسيس لواقع اقتصادي جديد
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وطنية 

األخ نور الدين الطبوبي: 

إضراب الوظيفة العمومية هو قرار مؤسساتي
رصح يوم اإلثنني 22 أكتوبر 2018 األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل األخ نور الدين الطبويب عن أمله يف إمتام ملف الوظيفة 

العمومية يف أقرب اآلجال والتوصل إىل اتفاق زيادة.

و قال األخ الطبويب إن إرضاب الوظيفة العمومية هو قرار مؤسسايت وقد تّم إصدار برقية اإلرضاب. وشّدد األخ الطبويب عىل انفتاح املنظمة 

الشغيلة عىل التفاوض والحوار مع الحكومة، مرصحا»اإلرضاب ليس رغبة أو شهوة بل أمر فُرض علينا«

للّشغل  التونيس  العام  لالتحاد  الوطنية  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  نحن 
املجتمعني الْيَْوَم 21 أكتوبر 2018 برئاسة األمني العام األخ نورالدين 
الطبّويب، وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا للمفاوضات االجتامعية 

وتدارسنا ملرشوع االتّفاق الخاص بالقطاع العام، فإنّنا:
تضامننا  عن  ونعرّب  األخرية  الفيضانات  ضحايا  أرواح  عىل  نرتّحم 
اإلجراءات  باتخاذ  الحكومة  ونطالب  املترّضرين  أهالينا  مع  املطلق 
الكفيلة بالحّد من تبعات هذه األرضار وبالتعويض عاّم ينجّر عنها 
الصفقات  التدقيق يف  إىل  وندعو  والفالّحني،  للمواطنني  من خسائر 
العمومية وخاّصة ما تعلّق منها بالبنية التحتية التي عرَّت هشاشة 

بعض املشاريع وضعف الرقابة فيها.
القطاع  وإطارات  وأعوان  عاّمل  لكافة  وإجالل  إكبار  بتحيّة  نتوّجه 
العام وسائر أعوان الوظيفة العمومية وعاّمل القطاع الخاص الذين 
عرّبوا عن تجّندهم وعن تضامنهم للدفاع عن مكتسباتهم وحقوقهم، 
حول  والتفافهم  للّشغل  التونيس  العام  االتحاد  يف  ثقتهم  وأكّدوا 
هياكلهم النقابية، وندعوهم إىل مزيد التجّند للنضال من أجل سائر 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية للّشّغالني بالفكر والّساعد.
إىل  وانحاز  الوطنية  برسالته  آمن  الذي  الحّر  اإلعالم  كثريا  نشكر 

مطالب الشّغالني ولَم ينخرط يف حملة الشيطنة التي خاضها البعض 
اإلعالم  حرية  نعترب  أنّنا  ونؤكّد  العاّمل،  حقوق  وضّد  االتحاد  ضّد 
أحد أهّم أعمدة نجاح االنتقال الدميقراطي والنضال من أجل إرساء 

العدالة االجتامعية.
ألهّم  ملبّيا  العام  القطاع  يف  اتّفاق  من  إليه  التوّصل  تّم  ما  نعترب 
ما  سواء  منقوص  غري  كامال  بتنفيذه  ونتمّسك  الشّغالني،  انتظارات 
تعلّق بعمومية املؤّسسات واملنشآت وإصالحها أو بالزيادة يف األجور 
للتونسيات  الرشائية  املقدرة  عىل  والحفاظ  األسعار  يف  بالتحّكم  أو 

والتونسيني.
د عىل متّسكنا بحّق أعوان الوظيفة العمومية يف زيادة تعّوض  نشدِّ
عن تدهور مقدرتهم الرشائية، وبحّقهم يف إصالح املرفق العمومي 
النقايب  بقرارنا  ونذكّر  املمنهج،  اإلهامل  سياسة  براثن  من  وإنقاذه 
املستقل القايض بإعالن إرضاب يف الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمرب 

.2018
مع  االتّفاق حولها  تّم  التي  العالقة  امللّفات  بإنهاء  باإلرساع  نطالب 
وآليات  حظائر  من  الهش  التشغيل  ملّفات  وبالخصوص  الحكومة 
وعقود وقتية، وإعادة تفعيل آلية اللجنة املشرتكة 5+5 لفّض هذه 

اإلشكاليات التي متثّل أحد أكرب عوائق االستقرار االجتامعي.
بالدعوة  النقابية  وإىل هياكلهم  العام  القطاع  أعوان  كّل  إىل  نتوّجه 
إىل التجّند إلنقاذ مؤّسساتهم مبزيد العمل والبذل وتبّني التصّورات 
ومشاريع الربامج إلصالح ما خلّفته سياسة غياب الحوكمة وانتشار 
الفساد وعقلية التفويت الليبريالية يف امللك العام، ونعترب أّن هذا هو 
السبيل األنجع لحامية مكاسب الشعب ودفعها إىل أن تلعب دورها 

االقتصادي الريادي ووظيفتها االجتامعية العميقة.
نحّمل الحكومة املسؤولية كاملة يف مرشوعها املتعلّق مبيزانية 2019 
التي أعّدتها عىل قاعدة مزيد إثقال كاهل األجراء بأعباء اجتامعية 
للقضاء  والفاعلة  العاجلة  التدابري  اتّخاذها  عدم  مقابل  ورضيبية 
ونعترب  والجبايئ،  االجتامعي  والتهرّب  واالحتكار  التهريب  آفة  عىل 
إعداد مرشوع  والتشاور يف  التشاركية  مبدئ  تحرتم  مل  الحكومة  أّن 
مسؤوليته  تحّمل  إىل  الشعب  نّواب  مجلس  وندعو   ،2019 ميزانية 
يف مناقشة جاّدة ومسؤولة ملرشوع الحكومة والعمل عىل مراجعته 
وعموم  األجراء  وينصف  وعادال،  حقيقيًّا  جبائيّا  إصالحا  يضمن  مبا 

الشعب املفّقر ويخفِّف عليهم األعباء املثّقلة عليهم دون سواهم.
األمني العام نورالدين الطبويب

اصدر االتحاد العام التونيس للشغل 
الوظيفة  يف  عام  بارضاب  تنبيه  برقية  
العمومية سينفذ يوم 22 نوفمرب 2018 

وقد وجهها اىل كل من:
مجلس  رئيس  و  الحكومة  رئيس   
وزير  و  العدل  وزير  و  الشعب  نواب 
ووزير  الوطني  الدفاع  ووزير  الداخلية 
الشؤون  ووزير  الخارجية  الشؤون 
النقل  ووزير  املالية  ووزير  االجتامعية 
والتشغيل  املهني  التكوين  ووزير 
الصغرى  واملؤسسات  الصناعة  ووزير 
واملتوسطة والطاقة واملناجم والطاقات 

املتجددة  ووزير الصحة ووزير التعليم 
الشؤون  العلمي ووزير  والبحث  العايل 
املائية  واملوارد  الفالحة  ووزير  الثقافية 
والصيد البحري ووزير الشؤون الدينية 
الشباب  شؤون  ووزير  الرتبية  ووزير 
ووزيرة  السياحة  ووزيرة  والرياضة 
املرأة واألرسة والطفولة ووزيرة التنمية 
ووزير  الدويل  والتعاون  واالستثامر 
الرقمي  واالقتصاد  االتصال  تكنولوجيا 
والتهيئة  واإلسكان  التجهيز  ووزير 
الدولة والشؤون  أمالك  الرتابية  ووزير 

العقارية  ووزير التجارة 

أمام تعرث املفاوضات االجتامعية يف 
الوظيفة العمومية رغم االتفاق الحاصل 
مع الحكومة بإنهائها يف أجل ال يتجاوز 

يوم 15 سبتمرب 2018 .
فإن الهيئة االدارية الوطنية لالتحاد 
يوم  املنعقدة  للشغل  التونيس  العام 
كافة  دخول  تقرر   2018 سبتمرب   20
واإلدارات  بالوزارات  العاملني  األعوان 
املركزية والجهوية واملحلية واملؤسسات 
الخاضعني ألحكام القانون األسايس العام 
إرضاب  يف  العمومية  الوظيفة  ألعوان 

كامل يوم الخميس 22 نوفمرب 2018 .

برقية إضراب يف الوظيفة العمومية 

بيــان الهيئة اإلدارية الوطنيّة
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ـ تفعيال للبالغ املشرتك املمىض بني الحكومة واالتحاد العام التونيس للشغل بتاريخ 13 جويلية 2018 واملتعلق بفتح جولة 
جديدة من املفاوضات االجتامعية يف الوظيفة العمومية والقطاع العمومي بجانبيها الرتتيبي واملايل بعنوان سنوات 2017 ـ 

2018 ـ 2019.
ـ وتكريسا لسياسة الحوار ومبادئ املفاوضة الجامعية التي تأسست عليها العالقة بني األطراف االجتامعية ويف إطار السعي 

للحفاظ عىل سالمة املناخ االجتامعي ولتطوير وتحسني الخدمات املسداة للمواطنني من قبل املرفق العمومي.
ـ واعتبارا للظرف االقتصادي واالجتامعي الذي تعيشه البالد ويف اطار السعي إىل إرساء مناخ اجتامعي سليم يساهم يف دعم 

النهوض باالقتصاد والتشجيع عىل االستثامر وخلق مواطن الشغل.
ـ ويف اطار املحافظة عىل املقدرة الرشائية لألعوان العموميني وحرصا عىل إعادة االعتبار لقيمة العمل وتحفيز األعوان والرفع 

من مردودية وإنتاجية االدارة واملؤسسات واملنشآت العمومية عىل حّد السواء مبا يضمن تحقيق أهداف التنمية.
ـ وتبعا لجلسات اللجنة املشرتكة للتفاوض واملخصصة للمفاوضات يف الزيادة العامة يف أجور كافة أعوان املؤسسات واملنشآت 

العمومية، تّم االتفاق بني الطرفني عىل ما ييل:
الزيادات العامة يف األجور:

إقرار زيادة عامة لكافة أعوان املؤسسات واملنشآت العمومية )األعوان القارين واملتعاقدين( بعنوان سنوات 2017 و2018 
و2019 تتوّزع عىل النحو التايل:

املجموع القسط الثالث
 بداية من 1 جانفي

2020

القسط الثاين

 بداية من 1 ماي

2019

القسط األول

 بداية من 1 ماي 

2018

الصنف

270  د 90 د 90 د 90 د اإلطارات

245 د 80 د 80 د 85 د أعوان التسيري

205 د 65 د 70 د 70 د أعوان التنفيذ

ـ تحتسب الزيادة عىل أساس 12 شهرًا.
ـ يتّم رصف املفعول الرجعي للزيادات العامة يف األجور مع أجرة شهر جانفي 2019.

ـ بالنسبة إىل املؤسسات التي تشكو صعوبة مالية، يتّم االتفاق بني االدارة العامة للمؤسسة املعنية واالتحاد العام التونيس للشغل 
عىل كيفية جدولة املفعول املايل الرجعي.

اللجنة املشرتكة  الطرفني عىل أن تنهي  العمومية بني  الدواوين واملؤسسات  العام ألعوان  النظام األسايس  التفاوض حول  ـ يتواصل 
أعاملها يف أجل أقصاه 31 ديسمرب 2018.

ـ يتواصل التفاوض يف الجانب الرتتيبي عىل مستوى كل مؤسسة عىل أن تنتهي هذه املفاوضات يف أجل أقصاه 31 مارس 2019.
ـ يرصف املفعول الرجعي للزيادات مع أجرة جانفي 2019.

ـ وتبعا لهذا االتفاق، يلتزم الطرف النقايب بعدم املطالبة بأي زيادة عامة يف األجور بعنوان سنوات 2017 ـ 2018 ـ 2019.
ـ يتّم فتح جولة جديدة من املفاوضات االجتامعية بالقطاع العام والوظيفة العمومية بداية من أفريل 2020.

المحافظة على المؤسسات العمومية:
ـ تجّدد الحكومة تعهدها باملحافظة عىل املستوى الحايل لنسب مساهمتها العمومية املبارشة وغري املبارشة يف املنشآت واملؤسسات 
العمومية ومعالجة األسباب التي أّدت إىل اختالل الوضع املادي للبعض منها حالة بحالة للمحافظة عىل صبغتها العمومية ودميومتها 

وتطويرها يف إطار تشاريك بني الحكومة واالتحاد العام التونيس للشغل.
ـ بعث لجنة مشرتكة ثنائية يف أقرب اآلجال تجمع الحكومة واالتحاد العام التونيس للشغل لدراسة اصالح منظومة الدعم املبارش وغري 

املبارش لجميع القطاعات عىل أن تنهي أعاملها قبل موىف مارس 2019.

الدعم والتحكم في األسعار:
ـ  تتعّهد الحكومة بضبط آليات عملية للتحكم يف األسعار وإعادة هيكلة مراقبة مسالك التوزيع مبا فيها أسواق الجملة عىل أن تنطلق 

الحكومة يف تفعيل هذه اآلليات قبل موىف ديسمرب 2018.
ـ وبذلك يلغي الطرف النقايب االرضاب يف القطاع العام املقّرر ليوم االربعاء 24 أكتوبر 2018.

تّم امضاء هذا االتفاق بني الجانبني بتاريخ االثنني 22 أكتوبر 2018.

األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل رئيس الحكومة      
نورالدين الطبويب يوسف الشاهد      

محضر اتفاق االتحاد مع الحكومة حول الزيادات
القسط األول يصرف منذ ماي 2018

يتواصل التفاوض حول النظام األساسي يف أجل أقصاه 31 ديسمرب 2018
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طارق السعيدي   

والحكومة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  بني  الحاصل  االتفاق  مثل 
حول الزيادة يف األجور يف القطاع العام خطوة مهمة، ليس يف سبيل 
تحسني املقدرة الرشائية لألجراء فقط، بل ويف الحفاظ عىل مكتسبات 
جهد  متثل  التي  العمومية  املؤسسات  يف  واملتمثلة  التونيس  الشعب 
ومراكمة أجيال متعاقبة. فهذا االتفاق الذي يعد انتصارا جديدا يضاف 
الكثري  االتحاد، يخفي وراءه  بقيادة  إنتصارات األجراء والكادحني  إىل 

من التفاصيل املهمة والعميقة.

أرباح اقتصادية
تجدر اإلشارة يف البداية إىل ان االتفاق الحاصل ميثل دافعا اقتصاديا 
فإن  اقتصادية  نظر  ومن وجهة  املشرتك.  الرخاء  وتحقيق  النمو  نحو 
معالجة املؤسسات حالة بحالة وفق ما تضمنه نص االتفاق وإعادة 
هيكلة املؤسسات االقتصادية ستؤدي إىل تأسيس حزام اقتصادي متني 
حول الدولة ومؤسساتها املالية وهو ما يشكل بدوره النواة األساسية 
العمومية  املؤسسات  إصالح  فعملية  جديد.  إنتاج  جهاز  لتأسيس 
وإعادة هيكلتها ال متثل عملية مالية خاصة بكل مؤسسة ومعزولة عن 
محيطها، بل متثل اللبنة األوىل يف عملية اإلصالح االقتصادي الواسعة 
التي تهدف إىل إرساء منوال تنموي جديد. فهذه املؤسسات العمومية 
من  عام  إطار  ويف  العام  املال  ضخ  طريق  عن  إصالحها  سيتم  التي 
الرصاع واالختالف حول دورها، ستجد نفسها مضطرة إىل رضورة إثبات 
جدوى اإلصالح وعدم التفويت وهو ما ميثل عامال مهام لدى األعوان 
ملزيد البذل ولدى املرشفني واملسريين لحسن التخطيط والتسيري وفق 
النجاعة  مرحلة  بلوغ  من  متكنا  ما  وإذا  والنجاعة.  الحوكمة  مبادئ 
تطور  سيصبح  ممكن،  أمر  وهذا  العمومية  للمؤسسات  القصوى 
القطاع الخاص من اجل املنافسة مسالة وقت. وهذا األمر بالذات هو 
من صميم دور املؤسسات العمومية وهو ان تكون قاطرة للتنمية عرب 

جر بقية القطاعات واملؤسسات.

تغيير سياسات
ومن اآلثار العميقة واملتوقعة لالتفاق الحاصل هو التغيري املنتظر يف 
عدد من السياسات العمومية مبا يف ذلك قانون املالية لسنة 2019 الذي 
قد يشهد تعديالت خاصة برصد ميزانيات خاصة إلصالح املؤسسات 

القريب  الحكومة يف  العمومية. ومن املتغريات املنتظرة هو اضطرار 
العاجل إىل وضع خطة تدخل يف القطاعات العمومية التي متتلك فيها 
مؤسسات من اجل تطويرها وفق رؤية وتصور حيث كانت عمليات 
التفويت ستؤدي اىل التخلص من عبء التخطيط واالسترشاف الذي 
أصبح أمرا واقعا اآلن بعد االتفاق القايض باملحافظة عىل املؤسسات 
العمومية. ومن املتغريات املتوقعة هو التوتر املتوقع بني دائرة القرار 
السيايس  واملتنفذين غري الرسميني يف القرار االقتصادي بعد ان فوت 
جزءا  ان  يعلم  فجميعنا  واإلثراء.  لالكتساب  فرصة  عليهم  االتفاق 
كانوا يرتصدون  املال )رشعي وغري رشعي(  السادة أصحاب  كبريا من 
املؤسسات العمومية ينتظرون بفارغ الصرب عمليات الخوصصة لعلهم 
يطالون نصيبا من الكعكة. وبعبارة أخرى فان هذا االتفاق التاريخي 
قد يكون سحب البساط من تحت أطراف كانت متني النفس بالربح 
الوفري وتكوين الرثوات، وهو ما سيوتر العالقة بني مختلف األطراف 

املحيطة مبلف الخوصصة.   
 

مكاسب تسفه االمالءات

الدولة يف نصيبها من راس مال  التزام الحكومة بعدم تفويت  وميثل 
املؤسسات العمومية الجزء األبرز يف االتفاق نظرا إىل أهمية الرسالة 
التي بعث بها إىل كافة املتابعني للشأن الوطني واالجتامعي ومفادها  
قرار  اتخاذ  ميكن   وانه  االمالءات  يهزم  ان  الوطني  للقرار  ميكن  انه 
التونيس  الواقع  مع  والتعامل  الدولية  التعليامت  إىل  االنصياع  عدم 
التونيس هو  بالذات أي خصوصية االقتصاد  بخصوصية. وهذا  األمر 
الغرف  تعده  مام  نجاعة  وأكرث  أرحب  تونيس  اقتصادي  أفق  مفتاح 
التاريخي  االتفاق  هذا  من  انطالقا  العاملية.  املالية  للدوائر  املغلقة 
العام  القطاع  يف  التفويت  عدم  عىل  رصاحة  التنصيص  تضمن  الذي 
آخر ميلء  اقتصادي  عامل  االنفتاح عىل  بحالة، ميكن  حالة  ومعالجته 
باإلرادة التونسية املتناغمة مع واقعنا. حيث ميثل االتفاق خطوة أوىل 
الباب عىل إمكانية  عىل درب كرس سلطة االمالءات وهو ما سيفتح 
يف  فاالتفاق  واالجتامعي.  االقتصادي  القرار  عىل  السيادة  استعادة 
الحقيقة هو خطوة مهمة عىل درب استعادة السيادة الوطنية يجب 
دعمها عرب القرار السيايس وإرادة القامئني عىل الحكم ومن الفاعلني 

السياسيني. 

سيادة وطنية
تهم  بل  الخارجي  الجانب  تعني  ال  الوطنية  السيادة  ان  والحقيقة 
وبشكل اكرب الجانب الداخيل. فالسيادة ال تكتمل يف ظل وجود مترد 
ولذلك  الجبايئ.  والتهرب  التهريب  عصابات  تقوده  واسع  اقتصادي 
السوق  تفاصيل  كامل  عىل  سلطتها  بسط  اىل  مدعوة  الدولة  فان 
الترشيعات  وفق  ينشطون  الفاعلني  ان  لتضمن  مكوناته  ومختلف 
أكرث  العمومية  املؤسسات  إىل  اآلن  الحاجة  تكون  وقد  القانونية. 
الدور  مفاتيح  من  الدولة  متكني  اجل  من  وذلك  وقت مىض  أي  من 
االقتصادي واملايل وهي تلك املؤسسات القادرة عىل اإلنتاج والتحكم 
السوق  تعديل  الوطنية عرب  االقتصادية  السياسات  السوق وفرض  يف 
حول  الحاصل  االتفاق  يكون  وقد  الوطنية.  املصلحة  يخدم  ما  وفق 
الزيادة يف األجور يف القطاع العام واملحافظة عىل املؤسسات العمومية 
اوىل الخطوات املهمة والثابتة نحو إعادة بسط السيادة الوطنية عىل 
واملضاربني  املجرمني  من  األمور  زمام  واستعادة  االقتصادية  الخيارات 
للحديث حول  الرضوري  اإلطار  تقديرنا  يف  ميثل  ما  وهو  والسامرسة 
اإلصالح االقتصادي واالجتامعي يف إطار منوال تنموي اندماجي يخدم 

مصلحة جميع التونسيني. 

في خفايا اتفاق الزيادة في األجور في القطاع العام

بسط للسيادة الوطنية وحماية للمكاسب
والتأسيس لواقع اقتصادي جديد

بعد اتفاق الحكومة مع االتحاد:

ألجل تونس نتجاوز كل الخالفات
 

بقلم رمزي الجباري 

كان البّد أن تلتقي الحكومة مع مطلب االتحاد يف أن ترصف للعاملني يف القطاع العام زياداتهم بعد ان تعهدت بذلك إال أنها اعتمدت تكتيك 
املامطلة يف وقت سابق وكان كذلك عىل الجميع ان يتجه نحو اقرار سلم اجتامعية تحتاجها تونس يف هذا الراهن الصعب وكان كذلك البّد 
من مرحلة تجاوز ألزمة عدم الثقة التي طفت عىل امتداد شهر بني الحكومة واالتحاد وكان البّد من حوار يبني لعالقة تتواصل عىل قاعدة 
ان تونس ال تحتاج اىل تناحر وتبادل للتهم ألننا بالنهاية توانسة ويهمنا جميعا ان ننجح معا وان نفشل معا ال قّدر الله لذلك تابع الجميع 
مفاوضات الحكومة مع االتحاد بصرب وبتدقيق يف الجزئيات والتفاصيل والحمد الله ان هذه املفاوضات انتهت سالمات كام يقال بأن اعلنت 
الحكومة انها عىل استعداد للزيادة يف االجور بعد االرتفاع الجنوين لالسعار كام أن االتحاد كان يف مستوى الحدث من خالل املسارعة بعقد 
هيئة ادارية يف يوم احد وهو ما يحسب للطبويب ولكل اعضاء الهيئة االدارية الذين سارعوا الوقت العالن حسن النوايا وبالتايل الغاء ارضاب 
عام كان رمبا سيدخل البالد يف متاهات غري محسوبة خاصة أن املرتبصني بتونس عددهم كبري جدا. األكيد ان اتفاق الحكومة مع االتحاد 
يدفع لفتح صفحة جديدة  كلها آمال للبناء بعد ان ثبت ان تونس ال ميكن أن تسري إىل األمام إال متى غلب الجميع املصلحة العليا ضمن 

حوار يؤسس للقادم من رهانات.
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خليفة شوشان

 17 االربعاء  االسايس  للتعليم  العامة  الجامعة  عقدت 

االخ  برئاسة  القطاعية  االدارية  هيئتها   2018 أكتوبر 

منعم عمرية األمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة 

امللحة  والقضايا  املشاغل  جملة  يف  للتداول  العمومية 

واملنظومة  والقطاع  واملدرسني  املدرسات  تهم  التي 

املتعلق  الجديد  الوزاري  املنشور  يف  وللنظر  الرتبوية 

بعطل املرض والذي اشرتط االستظهار بالوصفة الطبية 

تامة الخالص.

تجديد التمسك بالمدرسة العمومية
جددوا  الختامي  بيانهم  يف  االدارية  الهيئة  أعضاء 

لتقديم  وحيدا  إطارا  العمومية  باملدرسة  متسكهم 

التي تشكل يف نظرهم حقا دستوريا  الرتبوية  الخدمة 

وجبت كفالته لكل تونيس دون متييز مهام كان أساسه، 

وذكروا مبواقفهم املبدئية وقناعاتهم الثابتة بواجب أال 

عىل  يريدونها  التي  املواطنة  مدرسة  وظائف  تقترص 

الشكل الكالسييك املالوف مجسدا يف الوظيفتني الرتبوية 

جديدة  بوظائف  النهوض  اىل  تجاوزها  بل  والتعليمية 

مالمح  اكتساب  تنشد  مدرسة  كل  وتتطلبها  تقتضيها 

االقتصادية  الوظيفتان  وهام  للطفل  الصديقة  املدرسة 

واالجتامعية.

المدارس  لتسيير  االعتمادات  توفير  ضرورة 
االبتدائية 

مالكة  مدرسة  أن  عىل  االدارية  الهيئة  أعضاء  وشدد 

للقدرة عىل االضطالع باملهام االجتامعية املأمولة منها 

الخدمات  آليا مدرسة تقدم ملنظوريها جملة من  هي 

يف  االدارية  الهيئة  بيان  يف  ورد  ما  بحسب  متمثلة 

املجانية  الطبية  املتابعة  والتأطري،  املرافقة  خدمات 

االحاطة  النفسية،  بالصحة  العناية  وعالجا،  وقاية 

النقل واالقامة واالعاشة )املطعم  االجتامعية، خدمات 

خدمات  ألهمية  اعتبارا  أنه  البيان  وذكر  املدريس( 

االعاشة التي تقدمها املدرسة خاصة يف االوساط الريفية 

تحفيز مديرات ومديري  يوما يف  يرتدد  القطاع مل  فإن 

املدارس االبتدائية وحثهم عىل تأمني هذه الخدمة رغم 

ما تحف بها من اشكاليات وتسببه من معاناة، واضاف 

البيان أن املالحظ يف السنوات االخرية )بدءا من 2016( 

هو انعدام التواتر واالنتظام يف توفري ورصد االعتامدات 

تسبب  الذي  االمر  املدرسية  املطاعم  لتسيري  الالزمة 

التي أرقت املسؤوالت واملسؤولني  يف عديد املعضالت 

عن تسيري املطاعم املدرسية والتي متحورت جلها حول 

بلغ  حيث  املزودين  لفائدة  املتخلدة  الديون  تسديد 

مبظهريه  والعنف  الهرسلة  من  يحتمل  ال  حدا  االمر 

ضد  قضائية  دعاوى  ورفع  والتشهري  واملادي  اللفظي 

مديري املدارس االبتدائية.

وطالبت الهيئة االدارية بالنظر اىل الوضع بتسديد كافة 

بذمة  واملتخلدة  تقسيط  ودون  واحدة  دفعة  الديون 

املدرسية،  املطاعم  تسيري  بعنوان  االبتدائية  املدارس 

ضد  املرفوعة  القضايا  يف  التقايض  مبصاريف  التكفل 

تحسني  املزودين،  قبل  من  املدارس  ومديري  مديرات 

يف  املجزي  بالرتفيع  املتعلّمني  لفائدة  املقدمة  االكلة 

كلفتها، توفري وسائل االطعام، تجهيز فضاءات االطعام 

بالتجهيزات الالزمة. كام دعت الهيئة االدارية القطاعية 

تسيري  عن  االمتناع  إىل  االبتدائية  املدارس  مديري 

الرضورية  االعتامدات  ترصد  مل  ما  املدرسية  املطاعم 

لذلك مسبقا.

بيان 
هذا وأصدرت الهيئة االدارية القطاعية للتعليم االسايس 

بيانا يف الرد عىل املنشور الوزاري الجديد املتعلق بعطل 

تامة  الطبية  بالوصفة  االستظهار  اشرتط  والذي  املرض 

الخالص أكدت من خالله أنه وبعد اطالعها عىل املنشور 

الوزاري املتعلق بعطل املرض والذي يشرتط إضافة إىل 

املعهود االستظهار بالوصفة الطبية تامة الخالص يهمها 

الدولية  للمواثيق  املذكور  املنشور  مخالفة  توضح  أن 

وتعارضه مع دستور 2014 وتناقضه مع النظام االسايس 

طابعه  جانب  إىل  العمومية  الوظيفة  ألعوان  العام 

تنظيم  يف  اعتمدت  سابقة  مناشري  لوجود  املسقط 

يربر  ما  التطبيق  يبد من خالل  املرض مل  اسناد رخص 

الجديد  املنشور  خلو  اىل  اضافة  استبدالها  اىل  الحاجة 

أن  يفرتض  كان  والتي  اقراره  تسوغ  التي  التعالت  من 

تعدد يف طالعه أو ديباجته.

ضرب مصداقية المدرسين وطعن في نزاهة 
االطباء

واعترب بيان الهيئة االدارية أن املنشور حرص عىل رضب 

مصداقية املدرسات واملدرسني واتهامهم ضمنا بالتامرض 

ضمنا  واتهمهم  االطباء  نزاهة  يف  وطعن  التقاعس   /

أي  الطبي  القسم  وخيانة  املهنة  أخالق  احرتام  بعدم 

القدح يف نزاهتهم اىل جانب اساءته اىل سمعة املربيات 

واملربني والتحريض عليهم عرب محاولة تشكيل رأي عام 

معاد للمدرسات واملدرسني انخراطا يف حملة التشويه 

الشعواء التي تشن ضد االتحاد هياكل ومنخرطني.

حقد الوزارة على المدرسين
كام اعترب بيان الهيئة االداريّة املنشور يعد انتصارا اىل 

املمنهجة  التهجري  الخاص ودعمه عرب عمليات  القطاع 

للمتمدرسني صوبه، وأن الوزارة مبنشورها املهزلة االخري 

املدرسات  ضد  مرتفع  حقد  منسوب  عن  كشفت  قد 

مدتها  يف  محدودة  عطال  عليهم  يستكرث  واملدرسني 

رضورات  واقتضتها  الصحية  وضعياتهم  استوجبتها 

العالج.

رفض المنشور والمطالبة بسحبه
وعرّب أعضاء الهيئة االدارية أنه وبناء عىل كل ما سبق 

املطلق  رفضها  تؤكد  اذ  القطاعية  االدارية  الهيئة  فان 

رشط  أو  قيد  دون  سحبه  بواجب  ومتسكها  للمنشور 

رخص  اسناد  تنظيم  اىل  العودة  عاجل  عىل  وارصارها 

املرض وفقا لالليات وتبعا للقواعد السابقة املستلهمة 

وامللتزمة  بالدستور  واملسرتشدة  الدولية  العهود  من 

بالقوانني السارية، ودعوا كافة املدرسات واملدرسني اىل 

عدم االلتزام بهذا املنشور واالمتناع عن التقيد بأحكامه.

الهيئة اإلدارية القطاعية للتعليم األساسي: تمسك بالمدرسة العمومية،

مطالبة بتوفري االعتمادات املناسبة لها ورفض ملنشور العطل املرضية
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 * الطايع الهراغي    
تعيش تونس تصحرا شامال جعل الفعل السيايس مقاربات ومتشيا محل تندر من الفاعلني السياسني 
أنفسهم وخلق انغالقا ينذر بكارثة شاملة ال تليق ببلد يفخر بأنه أنجز ثورة ضد االستبداد يف كل 

مجاالته.
العقم السيايس فرض فراغا حولته السلطة اىل مرتع لالستفراد برسم سياسات هي استنساخ يسء 

لتجارب كشف الواقع كارثيتها وانسداد آفاقها.
الدفاع عن اتحاد الشغل كام الدفاع عن املعارضة قدر وليس اختيارا. يتعلّل البعض مبنطق شكالين 
صوري مفاده أن االتحاد كان يف حقب سابقة ملجأً وفضاًء ألكرث من جهة فكرية سياسية حقوقية 
اىل  والتسابق  العلني  بالتنظم  الثورة سمحت  أن  التسلط واملالحقة واإلقصاء يف حني  واقع  بحكم 
التداول عىل السلطة. ولذلك فال موجب النخراط املنظمة النقابية يف ما هوخارج عن مشموالتها 

وهويتها وطبيعة الفعل الذي متارسه.
لقد كشفت التجربة وليس التحاليل مدى تعّفن الوضع يف تونس ما بعد 14 جانفي ومدى عمق 
األزمة االجتامعية واالقتصادية والسياسية باعرتاف املاسكني بدواليب السلط. وبيّنت الوقائع التي 

هي أكرث إنباًء من التحاليل املكانة املركزية التي يحتلها اإلتحاد يف تاريخ تونس ما بعد الثورة. 
بالدور  للقيام  محطة  من  أكرث  يف  االتحاد  إىل  واملعارض  الحاكم  السياسيني  الفرقاء  كل  يلتجئ  أمل 
املوكول لهم أصال؟ أمل يعجز كل الطيف السيايس عن مجرد الجلوس اىل مائدة التحاور والتفاوض؟ 

أمل يُحّكم االتحاد يف ما ليس من مشموالته؟ أمل ميّجد الكل قدرة اإلتحاد عىل تجميع ما مل يجّمع؟ 
وهل أصبح الفعل السيايس شأنا اجتامعيا جامعيّا تحرتم فيه أخالقيات معيّنة وقواعد لعبة بدونها 
تفرض  التي  اآلنية  الرهانات  نزوعا سياسويا مقرفا ومنّفرا؟ وهل توضحت  السيايس  الفعل  يصبح 
إتفاقا يف شأن مجتمعي يفعل يف األزمة وال يتعلل بها؟ وهل ارتقت النخبة السياسية اىل مرحلة من 
النضج تحتّم عىل املنضامت املهنية االرتداد اىل قالعها وترك الشأن السيايس اىل من هم أوىل به ألنه 

يشكل علة وجودها؟
الجواب مجّسد يف االحتجاجات املتواصلة، يف االمتعاض، يف اليأس املخيف، يف السلوكات الفردية 
املنفلتة، يف االنفالت املعمم، يف العزوف عن سائر املحطات االنتخابية، يف السياحة 
تبدل  يف  األخالقية،  غري  التحالفات  يف  اليومية،  االنقسامات  يف  املضحكة،  السياسية 
القناعات وانقالبها خارج كل منطق، يف تحول الرصاع السيايس - املرشوع والرضوري 
- إىل تنابز وسباب وتقزيم وافتعال ملفات وانتقام ال يليق حتى بقبائل خاضت حروبا 
من أجل ثأر غبي. أمل تربع بعض األحزاب يف تهميش وتخريب أحزاب أخرى أكرث من 
االعتناء برتتيب بيتها الداخيل وإشعاعها؟ أمل تنِب بعض الجهات مجدها عىل تقزيم 
عن  وماذا  الرضائر؟  تنكيد  اىل  أقرب  التعايش  يصبح  أمل  ربيباتها؟  وحتى  منافسيها 
املشهد اإلعالمي؟ أمل يتحول اىل تنكيل باملفكرين والسياسيني والفنانني وتسويقهم يف 

صورة بشعة مقرفة مقززة جعلتهم محل إشفاق إن مل يكن تندرا واستهزاء؟
الوعي املقلوب يتجّسد يف الحجب املقصود لألزمة وتعليق الفشل عىل شامعة عوامل 
إما موجودة فيقع تضخيمها وإما مفتعلة فيقع التفنن يف إخراجها بلون عنق الحقائق 

وتطويعها.
عدم االعرتاف بالفشل جرمية تاريخية يف حق شعب يحلم بتغيري يشمل كل مجاالت 

حياته.
املسار االنتقايل - لعنة الثورة التونسية - بدَل أن يشكل حافزا للميض قدما يف تثبيته 
وانجاحه تحّول اىل عائق وتعلة لتربير كل االنتكاسات، تحول من سريورة اىل مصدر 

تعلل وتوجس من اي مطلب مهام كانت بساطته يك ال نتكلم عن وجاهته.
تجاوز  نقد  بكل  والتربّم  احتجاج  أي  إدانة  األطراف يف  اإلرادي من عديد  اإلنخراط 
مرحلة الدفاع عن النظام دولة وأحزابا ولوبيات حاكمة وتحّول اىل اشادة بإنجازات 
الرتويكات الحاكمة بشكل فاق ما كان سائدا يف حكم بن عيل من تزلف وتربير كان 

بعض زبانية النظام يخجلون من اإلتيان به.
إذا كان املجتمع ينتج الخطابات التي يحتاجها والسلوكات التي تعرب عن طموحاته 
فإن مهمة النخبة - إذا رامت أن تكون لها مهمة تاريخية وإذا كانت واعية بهويتها 
ال  الذي  كالطبيب  متاما  ينخر مجتمعها  الذي  املرض  تشخيص  تتمثل يف   - وهيبتها 

يخجل من مصارحة املريض مبرضه أيّا كانت فداحته وخطورته وإال ارتكب جرمية.
محكومة  النخبة  فإن  الرباغامتية  ترّبر  قد  آنية  بنتيجة  محكوما  السيايس  كان  وإذا 
برؤية شمولية قد تحرشها يف ما هو سيايس ولكنها تنأى بها عن السياسوية واملنطق 

التربيري.
وإذا كانت الحركات االحتجاجية املتتالية وتنطّع بعض املنظامت عام يراد أن يرسم لها 
من حدود وعزوف البعض عن اإلنخراط املجاين يف عمليات التهريج، قد كشف أزمة 
مركبة مرعبة ومخيفة فإنها كشفت يف الوقت ذاته بؤسا فكريا ومراهقة واستخفافا 

بالتاريخ وغيابا للحس التاريخي.
مدروس  واٍع  بشكل  املنظامت  استقاللية  عن  الدفاع  أهمية  تكمن  اإلطار  هذا  يف 

ومسؤول.
النقد الذي يروم التقويم والتقييم والتحذير من الرتدد واالنعزال واالنغالق وانتفاخ 

األنا والتباهي باملنجز هو أيضا خري دفاٍع.

بالغ 
وزارة الشؤون االجتماعية 

والتقدم  املثالي  العامل  جوائز  بخصوص 
االجتماعي واللجان 

العملة  ونيابات  للمؤسسات  االستشارية 
والصحة والسالمة املهنية بعنوان سنة 2018

 1933 عدد  األمر  بأحكام  عمال  انه  االجتامعية  الشؤون  وزارة  تذكر 

املؤرخ يف 20 سبتمرب 1993 واألمر عدد 2016 املؤرخ يف 27 سبتمرب 1993 

واألمر عدد 2895 املؤرخ يف 12 ديسمرب 2000 واألمر عدد 2375 املؤرخ يف 

24 أوت 2009 يكون يوم 31 ديسمرب 2018 آخر أجل لتقديم الرتشحات 

لجوائز العامل املثايل والتقدم االجتامعي واللجان االستشارية للمؤسسات 

ونيابات العملة والصحة والسالمة املهنية بعنوان سنة 2018 .

وتبعا لذلك فإن املؤسسات الخاصة والعمومية الخاضعة ملجلة الشغل 

اللرتشح  ملفات  لتوجيه  مدعوة  املعنية  املهنية  واملنظامت  والجمعيات 

لهذه الجوائز اىل مقر الوالية املختصة ترابيا قبل األجل املذكور أعاله.

وملزيد اإلرشادات، يتجه االتصال باإلدارات الجهوية للشؤون االجتامعية.

انتصارًا التحاد الشغل )2(

الدفاع عن اتحاد الشغل. ملاذا؟
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تغطية نرصالدين سايس 

التونيس  العام  لالتحاد  العام  األمني  الطبويب  نورالدين  األخ  أرشف 
للشغل عىل اجتامع عاميل حاشد بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد 
بتونس وذلك بحضور األمينني العامني املساعدين األخ صالح الدين 
الساملي مسؤول القطاع العام واألخ منعم عمرية مسؤول الوظيفة 
العام  الكاتب  العياري  فاروق  األخ  حضور  إىل  إضافة  العمومية 
لالتحاد الجهوي للشغل بتونس واألخ عبد الله القمودي الكاتب 
العام للجامعة العامة للاملية وحضور عديد الهياكل النقابية من 
وفد  التجمع  يف  شارك  وقد  النقابيني  قدماء  ومن  والقطاع  الجهة 
عن نقابة »القمرق« مبصنع القريوان وعدد من العامل والعامالت.

وقد كان من املقرر أن ينتظم التجمع يف إطار التعبئة والتحسيس 
استعدادا لإلرضاب العام يف القطاع العام الذي أقرته الهيئة اإلدارية 
ليوم 24 أكتوبر 2018 والذي ألغي بعد التوصل إىل اتفاق إيجايب 

بني االتحاد والحكومة.
التجمع العاميل كان بحق مناسبة احتفالية إثر إمضاء اتفاق الزيادة 
يف األجور رفعت فيه عديد الشعارات الداعمة لخيارات املنظمة 
للسامرسة  بالتصدي  واملنادية  العام  بالقطاع  ومتسكها  النقابية 

وتطهري مسالك التوزيع ومقاومة االحتكار والتهريب.  

»القمرق« قلعة للنضال
استهل األخ نورالدين الطبويب األمني العام كلمته االفتتاحية بتوجيه 
تحية خاصة إىل بنات وأبناء »القمرق« مرحبا بكافة الحضور مربزا 
أن حملة الدفاع عن القطاع العام واعتباره خطا أحمر قد انطلقت 
من ساحة »القمرق« حني بدأت حمالت االستهداف ونوايا التفويت 
فيه ويف عديد املؤسسات األخرى مام دفع باملنظمة الشغيلة إىل 
إعداد خطة نضالية تضمنت رؤية املنظمة الشغيلة ملسار إصالح 
املسؤولية يف  التشاركية وعىل  تقوم عىل  العام  القطاع  مؤسسات 

التقييم وإقرار اإلجراءات الالزمة والجريئة.
رافقت مختلف  التي  النضالية  بالروح  العام  األمني  األخ  نوه  وقد 
نقابيا  وعيا  عكس  مبا  والجهات  بالقطاعات  التعبوية  التجمعات 
متقدما وحسا نضاليا عاليا لدى جميع الهياكل واإلطارات النقابية 
مضيفا أن دفاع االتحاد عن القطاع العام يتأسس عىل قاعدة وجوبية 
بتضحيات  تحققت  التي  الوطنية  الدولة  مكاسب  عىل  الحفاظ 
التونيس وال يحق  للشعب  األجراء فهي ملك  أجيال متعاقبة من 
ألي طرف التفويت فيها أو الترصف فيها بشكل أحادي مشددا عىل 
أن املنظمة الشغيلة تتفاعل مع كل األطراف واملؤسسات والهياكل 
الحريصة عىل تطوير مكاسب التونسيني وتدعيمها يف إطار رؤية 

اقتصادية واضحة وتشاركية.

القطاع  دعائم  من  هي  والوقيد  للتبغ  الوطنية  الوكالة  أن  وبني 
حيث  من  وكذلك  االقتصادي  نسيجه  يف  مكانتها  جهة  من  العام 
 6 حدود  إىل  تصل  والتي  الدولة  ميزانية  متويل  يف  مساهمتها 
مبعزل  اإلنتاجية  رفع  مبسألة  املتشبثة  املقوالت  أن  وأضاف   %
ترفق  مل  إذا  واقعية  غري  تبدو  واملهنية  االجتامعية  الظروف  عن 
مبجهودات عىل مستوى تحسني املرافق والخدمات املسداة لكافة 
والتهميش  الفقر  ومقاومة  ونقل  وصحة  تعليم  من  التونسيني 
الفرص  وتكافؤ  واالجتامعية  الجبائية  العدالة  إرساء  عىل  والعمل 
التونسيني مؤكدا أن مجمل هذه اإلجراءات يجب أن  بني جميع 
تندرج ضمن تصور شامل للحقوق االقتصادية واالجتامعية لكافة 
املفاوضات  مبصداقية  والتمسك  املسؤولية  إطار  يف  التونسيني 

وبقيمة الحوار االجتامعي.
واعترب األخ نور الدين الطبويب أن الزيادات األخرية للقطاع العام 
د  بـ270  األجر  زيادة يف  االتفاق عىل  تم  محرتمة ومرضية حيث 
لإلطارات و 245 د ألعوان التسيري و205 د ألعوان التنفيذ وذلك 
الزيادة عىل  لثالث سنوات ما بني 2018 و2020 وتحتسب هذه 
أساس 12 شهرا وبداية من 1 ماي 2018 ويرصف القسط الثالث 
من  املقبلة  الجولة  تنطلق  أن  عىل   2020 جانفي  شهر  خالل 

املفاوضات االجتامعية بداية من أفريل 2020.  
وبني األخ األمني العام أن االتفاق املُمىض مع الحكومة قد نص عىل 
الزيادة يف األجور وكذلك عىل رضورة  الحفاظ عىل القطاع العام 
ودعمه عرب إقرار اإلصالحات التشاركية الرضورية وتدعيم الحوكمة 
الرشيدة ومزيد إحكام املراقبة عىل السامرسة والوسطاء واملهربني 
الذين أثروا جراء مامرساتهم االحتكارية غري املرشوعة زيادة عىل 

عدم دفع للرضائب ليبقى األجراء هم من يدفعون القسط األكرب 
الطبويب  األخ  وأكد  الجبايئ  التهرب  رضيبة  فيها  مبا  الرضائب  من 
وجوب تحسني الوضع االجتامعي لعموم التونسيني بإقرار إجراءات 
للتحكم يف تنامي نسب التضخم التي بلغت حاليا 8 % والتصدي 
منحازة  النقابية  املنظمة  أن  مربزا  الدينار  وانزالق  تدهور  ملزيد 
لكنها  التونسيني  واختيارات  نتائجه  وتحرتم  الدميقراطي  للخيار 
ترفع  التي  والرتهات  السياسية  التجاذبات  تجنب  رضورة  تؤكد 
التونسيني  لدى  األمل  االحتقان من جهة وتقطع خيوط  منسوب 
عىل  مشددا  أخرى  جهة  من  وطموحاتهم  انتظارتهم  تحقيق  يف 
والتزامات  أخالقي  عمق  له  يكون  أن  يجب  السيايس  العمل  أن 
مرتتبة عنه تبنى عىل قاعدة املحاسبة واحرتام القانون واملؤسسات 

وتجذير هيبة الدولة.
يف  االستثامر  برضورة  حديثه  خامتة  يف  العام  األمني  األخ  وطالب 
ودعم  العمل  ووسائل  آليات  بتجديد  العام  القطاع  مؤسسات 
جميع  داعيا  العرصية  التسيري  وطرق  الحديثة  التكنولوجيات 
العاملني بالقطاع العام إىل مزيد البذل والعطاء والتفاين يف خدمة 
مؤسساتهم والرفع من قدراتها اإلنتاجية ضامنا لدميومتها وحرصا 
العام  االتحاد  أن  السياق  ذات  يف  مؤكدا  موازناتها  تحسني  عىل 
كرشيك  مبسؤولياته  ملتزما  سيبقى  جهته  من  للشغل  التونيس 

اجتامعي وما عىل بقية األطراف إال أن تتحمل مسؤولياتها.   

حرص مشترك على مزيد االرتقاء بالمؤسسة 
النقايب  الوفد  صحبة  العام  األمني  األخ  التقى  العام  التجمع  إثر 
القمرق  لنقابة  العام  الكاتب  الوساليت  هشام  األخ  من  املتكون 
العامة  للجامعة  العام  الكاتب  القمودي  الله  عبد  واألخ  بتونس 
للاملية واإلخوة من نقابات »ت ت ي« و»سموك فيل« ومصنع 
القريوان التقوا السيد سامي بن جنات الرئيس املدير العام للوكالة 
االجتامعي  الحوار  أهمية  أثنى عىل  الذي  والوقيد  للتبغ  الوطنية 
صلب الوكالة والتزامه بالعمل املشرتك ملا فيه خري املؤسسة ومن 
أياديه  تظّل  االتحاد  أن  الطبويب  الدين  نور  األخ  أكد  فقد  جهته 
يف  العمومية  املؤسسات  بدعم  املتعلقة  املبادرات  لكل  مفتوحة 
حريصة  النقابات  أن  مضيفا  واملسؤولية  والحوار  التشاركية  إطار 
أجل  من  املشرتك  للعمل  استعداد  وعىل  املؤسسات  دميومة  عىل 
العام  األمني  األخ  وجدد  الجودة  وتحسني  اإلنتاجية  من  الرفع 
حرصه الشخيص عىل متابعة مختلف األوضاع وامللفات بعدد من 
الوكالة  بينها  من  اسرتاتيجية  تعترب  التي  العام  القطاع  مؤسسات 
إىل  النقايب  الطرف  يسعى  أخرى  ومؤسسات  التونسية  والخطوط 
النهوض بها وتطويرها رشيطة توفر  إعداد خطط عمل من أجل 
اإلرادة الصادقة والحرص من جميع األطراف ذات الصلة.              

في تجمع عمالي حاشد بـ»القمرق«

اتفاق إيجابي وزيادات مرضية ورهانات اإلصالح أكثر من ضرورية
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األخ نور الدين الطبوبي 
يصرح بمكاسبه ومصالحه

 

 تولىّ أمس االربعاء 24 أكتوبر 2018 األخ نور الدين الطبويب أمني عام االتحاد 

العام التونيس للشغل إيداع ترصيحه باملكاسب واملصالح لدى وحدة تلقىّى 

التصاريح باملقرىّ الفرعي للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بالبلفيدير.

تهنئة
يتقدم السيد يوسف الزواوي الكاتب 

العام للنقابة األساسية للرشكة الجهوية 
للنقل جندوبة بأحر التهاين البنته 

جيهان الزواوي 
لحصولها عىل شهادة الدكتوراه يف 

البيولوجيا مبالحظة مرشف جدا. كام 
يتقدم بجزيل الشكر إل كل من 

هنىّأه.

أعوان وإطارات الهيئة 
العليا املستقلة لالنتخابات 

انطلق اعوان واطارات الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بداية 
من يوم االربعاء 17 / 10 / 2018 يف تنفيذ سلسلة من الوقفات 
الهيئة  مبقر  صباحا  العارشة  الساعة  من  اليومية  االحتجاجية 
الوضعيات  تسوية  والتسويف يف  املامطلة  بسبب  املركزية وذلك 
املهنية مع العلم ان اغلب االعوان يعملون بالهيئة منذ سنة 2011 

دون انقطاع.
حيث تعرب النقابة االساسية ألعوان الهيئة املستقلة لالنتخابات 
واالدارية صلب  املهنية  األوضاع  اليه  آلت  ملا  الشديد  أسفها  عن 

املؤسسة وتساند كل التحركات االحتجاجية ملنظوريها تنديدا ب:
املهنية  الوضعية  تسوية  يف  والتسويف  املامطلة  استمرار   -
لألعوان واالطارات حسب الفصل 123 من النظام االسايس للهيئة 

الصادر منذ أوت 2016 وعدم استكامل ترسيم أعوان الخدمات.
- عدم رصف منحة االنتخابات البلدية.

- اقصاء وعدم ترشيك املكتب النقايب يف كل ما يخص األعوان.
وتبعا لذلك يحمل املكتب النقايب املسؤولية الكاملة ملا آلت 
اليه األوضاع الحالية من احتقان وغضب وملا ستؤول اليه يف مراحل 
قادمة ويدعو سلطة االرشاف ال بذل الجدية والحرص املطلوبني يف 
التعاطي مع املطالب واألوضاع املذكورة حفاظا عىل سالمة املناخ 
طاولة  ال  العاجل  الجلوس  ال  يدعوها  كام  بالهيئة  االجتامعي 
الحوار الجدي واملسؤول قبل ان نكون مضطرين وبالتنسيق مع 
هياكلنا الجهوية واملركزية ال التصعيد دفاعا عن مطالبنا املرشوعة 

ودفاعا عن مؤسستنا باعتبارها مكسبا وطنيا عموميا مستقال.

شهد مقر االتحاد الجهوي للشغل باملنستري واملساحات 
املحاذية له تجمعا عامليا ضخام دعا اليه االتحاد الجهوي 
املقبل  والتحوالت  االحتامالت  لكل  استعدادا  باملنستري 
عليها الوطن يف الفرتات القادمة وسبل تدعيم املامرسات 
القطاع  يف  العام  باالرضاب  منها  تعلق  ما  سواء  النضالية 
يتعاطى  التي  االستحقاقات  بقية  أو  والوظيفة  العمومي 

معها االتحاد عىل مدى األيام واألشهر األخرية.
صالح  محمد  االخوان  افتتحها  التجمع  هذا  فعاليات 
التنفيذي  املكتب  عضوا  بوزريدة  والحبيب  الغضاب 
لالتحاد الجهوي اللذان رحبا باألخ سامي الطاهري األمني 
العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل ووضعا هذا 
التحرك وغريه من  بإنجاح هذا  مناديني  اطاره  الحراك يف 

بل  ومساندتها  إثرائها  يف  الجهة  تبخل  ال  التي  التحركات 
دعمها بكل الوسائل الرشعية والتي يضبطها القانون بعيدا 
يتنزل فيه هذا  عن أي خيارات ووسائل أخرى.. وهو ما 
التحرك الذي يعرفه االتحاد الجهوي للشغل باملنستري  كام 
أكد االخوان الغضاب وبوزويدة أن مناضيل الجهة وبرصف 
النظر عن مآالت التفاوض بشأن االرضاب ألنه لكل حدث 
باتجاه  الدفع  يف  املواصلة  عىل  العزم   مقرون  حديث 

مصلحة الشغيلة والوطن ومؤسساته. 

* الجهود والتمكين..
كلمتا االخوين بوزويدة والغضاب كانتا املدخل لكلمة 
األخ سامي الطاهري الذي حيىّي  هذا التحرك الضخم الذي 
ينم عن مدى احساس النقابيني باستحقاقات املرحلة داعيا 
إياهم ال املزيد  من النضال يف سبيل اعالء كلمة الحق 
ودعم التوجهات التي تحدو كل األنفس املناضلة يف سبيل 
الكريم  العيش  سبيل  ويف  الهزات  كل  من  الوطن  سالمة 
يف  املرتكبة  واآلثام  واآلالم  األيام  أنهكته  الذي  للمواطن 
حقه وآخرها هذه التوجهات الفاسدة نحو تفليس الوطن 
وسحق الناس تفقريا وتجويعا وإال كيف للمطالبة بالحق 
يف العيش الكريم بأجر وجيه... ان يصبح جرما مقرتفا من 
الذين  واملتقاعدين  والبطالني  واملحرومني  الجائعني  قبل 
وشبابا  اشباال   - الكثري  - عىل  الجبال وهم  بحملهم  تنوء 
والعرفان  العلم  شهائد  من  متأبطني  املقاهي  تتقاذفهم 

أعالها ومن الحظوظ واآلمال أدناها
أصبح  التي  الدولة  عىل  بالالمئة  نحا  الطاهري  األخ 
وتلك  هي  به  تتكفل  ان  يجب  مبا  يتكفلون  مواطنوها 
عجيبة من عجائب الدنيا التي يتضاعف عددها يف بالدنا 
التاريخ...   كتب  يف  سبعة  كانت  أن  )بعد  املرات  عرشات 
ويضيف األخ الطاهري إن التفويت للسامرسة والخضوع 
أن  الفخ حيث  الدولة يف  املسعى إلسقاط  لالمالءات هو 
الفقر  من  البالد  أخرجت  من  هي  العمومية  املؤسسات 
البلدان  ألعتى  واملنافسة  والجودة  التصدير  خالل  من 
اليوم  السعي  هو  وها  وغريها  ونسيجا  وصناعة  فالحة 
وعىل رؤوس املإل للتفويت والتخريب املمنهج وهو الخط 
اتجاها  الذي يجرىّم بل يحرىّم تجاوزه ألن يف ذلك  األحمر 
األنجع  الوسيلة  هي  التي  الفوىض  نحو  بالبالد  متعمدا 

بشأنه  ورفع  االتحاد  رفضه  ما  وهو  الحكم  من  للتمكني 
جزئيا  وال  كليا  ال  للتفويت  مجال  ال  حيث  عاليا  الصوت 
كام تراه كريستني وما شابهها وال ميكن للوطن أن يعيش 

بقرارات من وراء البحار.

* »موش كالم« 
الطاهري  األخ  عاد  مداخلته  من  األخري  الجزء  يف 
ال  عىل   أكد  حيث  البداية  حديث  ال  بالحضور 
استحقاقات الوطن واهله يف أجور اهرتأت والزيادة فيها 
ليس منة من أحد ألن عكس ذلك فيه من املهانة ما فيه 
والسبل ال ذلك سالكة ومنها تقاسم الرثوات بالقسطاس 
)ملح، نفط، فسفاط...( والعدالة الجبائية واالجتامعية مع 
البيضاء  القلوب  غرار  البضائع عىل  جنيس  توريد  تجنب 
وغريها.. كام عاد األخ الطاهري وشدد عىل أن املؤسسات 
املستهدفة هي ملك الشعب دون سواه وملك للدولة التي 
 ) STEG( ما هي بدولة إذا رمت بنا يف الداموس األظلم
األرملة  مصري  أو يف   )  SONEDE( الظإم  أو يف صحاري 

STIL املرضعة ملعروف الرصايف يا رب ال ترتكنا بال لنب
* حمدة الزبادي 

المنستير:

لنا وطن آلينا أال نبيعه 
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أكد املشاركون يف ورشة العمل لفائدة قطاع الطريان ان القطاع الذي 
عىل  يحتوي  واجتامعيا  اقتصاديا  ويتوسع  أخرى  إىل  سنة  من  يتطور 
عديد املميزات التي تجعله قطاعا ذا خصوصية يف مختلف املجاالت. 
وقال املشاركون خالل الورشة التي نظمتها الجامعة العامة للمعادن 
واإللكرتونيك بالتعاون مع االتحاد الدويل للصناعات يومي 22 و 23 
أكتوبر 2018، ان عدم وجود اتفاقية إطارية خاصة بالقطاع ال يرض 

فقط مبصلحة األجراء بل وأيضا مبصلحة الرشكة.
للمعادن  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الربباري  الطاهر  األخ  وذكر 
واإللكرتونيك يف ترصيح لجريدة الشعب ان قطاع الطريان تطور خالل 
القطاعات  من  واحدا  وأصبح  الفت  بشكل  املاضية  القليلة  السنوات 
ان هذا  التشغيلية. غري  القدرة  النمو ويف  املهمة يف دفع  االقتصادية 
القطاع الذي يضم اآلالف ويعمل وفق تكنولوجيات متطورة وبربامج 
معقدة ال يخضع إىل قوانني وتراتيب خاصة وهو ما شكل عامال معطال 
لنمو القطاع. وأشار إىل ان الجامعة العامة للمعادن تدعو إىل رضورة  

إحداث اتفاقية إطارية خاصة بالقطاع ولذلك فإنها تنظم سلسلة هذه 
الندوات يف إطار مزيد من التدارس والتشاور مع النقابات األساسية 
يف القطاع. وذكر األخ الربباري ان الجامعة ستطرح األمر عىل األعراف 
الطريان. وفرس  اتفاقية قطاعية خاصة بقطاع  من اجل نقاش إصدار 
أن هذه االتفاقية ستخدم مصلحة جميع األطراف نظرا لوجود الكثري 
من النواقص والثغرات القانونية يف الوقت الحايل يف ظل غياب نصوص 

خاصة بالقطاع الذي يعترب قطاعا خصوصيا بامتياز.

هذا وشهدت جلسة عمل اليوم الثاين  من أشغال الورشة التي ترأسها 
للمعادن،نقاشا  العامة  الجامعة  عضو  العرفاوي  العزيز  عبد  األخ 
مستفيضا حول مختلف الجوانب الرتتيبية يف القطاع وهو ما يفرض 
الحضور  تدارس  قطاعية كام  اتفاقية  القانوين عرب  الفراغ  رضورة سد 
العمل  وخطط  اإلشكاليات  ومختلف  القطاع  يف  النقايب  الوضع 

املستقبلية.
طارق السعيدي

ورشة عمل لفائدة نقابات قطاع الطيران:

اتفاقية قطاعية 
مشرتكة ضرورة تمليها 

خصوصية القطاع

في بنزرت :

اتفاق وإلغاءاإلضراب يف مصنع 
»اوتريكو العاملية« للمالبس 

الجاهزة
الذي  االرضاب  ببنزرت  للشغل  الجهوي  االتحاد  ألغى 
العاملية« لخياطة املالبس  كان قرره يف مصنع »اوتريكو 
  2018 أكتوبر   25 و   24 يومي  جميل  مبنزل  الجاهزة 
 22 يوم  انعقدت  اتفاق خالل جلسة صلحية  اثر  وذلك 

من الشهر الجاري.
وارجاع  النقايب  الحق  باحرتام  االداري  الجانب  والتزم 

بالتصنيف  يتعلق  فيام  للمالبس  القطاعية  االتفاقية  وتطبيق  اىل سالف عملهم  النقابيني 
املهني واحرتام اتفاق 8 اكتوبر الفارط املتعلق باحرتام الحق النقايب.

الوطني  الصندوق  باالجور لدى  بالترصيح  املتعلقة  الوضعيات  بتسوية  املؤجر  تعهد  كام 
مستقبل  باملحافظة عىل  والتعهد  االجور  لخالص  قار  موعد  وتحديد  االجتامعي  للضامن 

املؤسسة وضامن الرصيد السالب ببنك اإلسكان .
لإلشارة فإن املصنع يشّغل 240 عاملة وعامل.

MGI COUTIER جلسة في
 التأمت جلسة عمل مبقر رشكة MGI COUTIER  يوم 23 أكتوبر الجاري بحضور النقابة 

االساسية واالتحاد الجهوي للشغل ببنزرت ممثال يف الكاتب العام االخ البشري السحباين.
خالل الجلسة تم االتفاق عىل االجتامع مرتني يف الشهر لحّل املشاكل املطروحة ومتابعة  
الطرفني  بني  تضم محارض جلسات  اتفاقية مؤسسة  احداث  اىل جانب  االتفاقات،  تنفيذ 
ويتم تحيينها كلام طرأ طارئ، وتكون جاهزة يف ديسمرب 2019 ليتم تنفيذها بداية جانفي 

2020 بعد االتفاق عىل كل النقاط املطروحة .
وتنطلق املفاوضات بداية شهر جانفي املقبل وتكون الجلسات الدورية مرة كل شهر ويتم 

تنفيذ محارض الجلسات واالتفاقات السابقة.
وأبدت اإلدارة موافقتها املبدئية لدراسة مرشوع التأمني الجامعي، ويف االثناء التزمت ايضا 

بوضع اتفاقيات مع اطباء ومخابر تحاليل وصيدليات يف اقرب وقت .
هذا وسيتم النظر يف ملف الصندوق االجتامعي والنظر يف تحسني األكلة يف أقرب األجال.
صربي الزغيدي

الجامعة العامة للتعليم الثانوي:

تواصل عقد االجتماعات التقييمية الجهوية تمهيدا للهيئة اإلدارية
الجهويّة  اإلطارات  النقابية وندوات  التقييميّة  االجتامعات  انعقاد سلسلة من  االخرية  االسابيع  امتداد  تواصل عىل 
توجت بهيئات قطاعية جهوية لقطاع التعليم الثانوي بإرشاف الجامعة العامة للتعليم الثانوي وذلك ملناقشة مضامني 
املفاوضات مع سلطة االرشاف وضبط اآلليات النضالية الالزمة ومن ثَمَّ صياغة املوقف النهايئ للجهات متهيدا النعقاد 

الهيئة اإلدارية لقطاع التعليم الثانوي املزمع عقدها يوم 28 أكتوبر 2018. 
شوشان 

قبلي:

لهذه األسباب سيدخل عملة وموظفو املعهد العالي 
للدراسات التكنولوجية يف إضراب يوم غرة نوفمرب

للدراسات  العايل  املعهد  وموظفو  عملة  يدخل  أن  املنتظر  من 
املقبل  نوفمرب  غرة  يوم  العمل  عن  ارضاب  يف  بقبيل  التكنولوجية 
احتجاجا عىل مامطلة وزارة االرشاف يف االستجابة ملطالب موظفي 

وعملة املؤسسة.
وجاء يف نص برقية التنبيه باالرضاب التي اصدرها االتحاد الجهوي 
للدراسات  العايل  املعهد  هيكلة  بإعادة  املطالبة  بقبيل  للشغل 
الجهة  تتالءم وطبيعة  التكنولوجية عرب إضافة اختصاصات جديدة 
وتساعد يف الحد من عزوف الطلبة عن التوجه نحو هذه املؤسسة 

الجامعية.
كام يطالب اعملة وموظفو املعهد بتفعيل املنشور عدد 37 لسنة 

التعليم  بقطاع  للموظفني  االجتامعية  باملساعدات  الخاص   2017
العايل والتي مل يتم رصفها بالنسبة ملوظفي املعهد العايل للدراسات 
التكنولوجية اضافة اىل الدعوة لتفعيل املنشور املتعلق باملساعدات 
الحي  عملة  ومتكني  باملعهد  واملكتبيني  والتقنيني  للعملة  املدرسية 
الجامعي من تذاكر لالكل وانتداب مختص يف حفظ الصحة باملطعم 
الجامعي ملراقبة سالمة االكالت واملواد املستعملة يف تحضريها اىل 
جانب  توفري حافلة خاصة باملعهد العايل تساعد يف تأمني الرحالت 
للطلبة واجراء فحص طب الشغل مرة كل سنة بالنسبة إىل املوظفني 

والعملة.

صربي الزغيدي

دورة تكوينية لفائدة القضاة 
حول »آلية الوساطة«

عىل  العدل  وزير  الجريبي  غازي  السيد  يرشف 
»آلية  حول  القضاة  لفائدة  التكوينية  الدورة  افتتاح 
الوساطة« التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج 
 26،  25 أيام  امتداد  وتتواصل عىل  القضاء  إصالح  دعم 

و27 أكتوبر 2018.
أكتوبر  الخميس 25  الدورة يوم  افتتاح هذه  ويتم 
2018 بداية من الساعة الثامنة والنصف )8.30( صباحا 

بنزل الريجنيس مبقمرت.

ملتقى النصوص الرتتيبية الجديدة املنظمة 
لكتابات املحاكم واإلدارات الجهوية للعدل 

افتتاح  عىل  العدل  وزير  الجريبي  غازي  السيد  يرشف 
املنظمة  الجديدة  الرتتيبية  النصوص  حول  الوطني  امللتقى 
لكتابات املحاكم واالدارات الجهوية للعدل تحت شعار »من 
أجل إدارة مرفق عديل أكرث نجاعة« الذي تنظمه وزارة العدل 
العامة  والنقابة  القضاء  إصالح  دعم  برنامج  مع  باالشرتاك 

ألعوان العدلية.
الثامنة  الساعة  من  بداية   2018 أكتوبر   26 يوم  وذلك 

والنصف صباحا )8.30( بنزل البليزار بالحاممات.
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قام وفد من االتحاد العام التونيس للشغل متكون من وفد من 
اتحاد الصناعة والتجارة بزيارة عمل اىل الدمنارك من 8 اىل 12 أكتوبر 
2012 يف اطار التعاون مع النقابات الدمناركية للتعرف عىل تجربتهم 

يف قطاع النفايات.
وتكون وفد االتحاد من االخوة: منعم عمرية، مكرم عامرية، عبد 
العزيز الحبايش، فتحي عجرود، أحمد الذيب وعبد الرحامن الالحقة.

وزيارات  مشرتكة  عمل  ورشات  تنظيم  الزيارة  مدة  خالل  وتم 
تم  ثم  كوبنهاغن،  وبلدية  القطاع  يف  الناشطة  للمؤسسات  ميدانية 
عقد ورشة عمل ثنائية بني وفد االتحاد والنقابات الدمناركية لبلورة 

مرشوع النظرة املستقبلية لالتحاد لقطاع النفايات.
اليوم األول كان لقاء يف مقر رجال األعامل الدمناركيني بوفد عن 
الوفدان  أبدى خالله  التقليدية  والصناعات  والتجارة  الصناعة  اتحاد 
مجال  يف  الدمناركية  التجربة  عىل  لالطالع  واستعدادهام  رغبتهام 
بظروف  ميّر  الذي  القطاع  هذا  إصالح  بهدف  النفايات  يف  الترصف 
وتم  املساعدة  يد  ملد  استعداده  الدمنريك  الطرف  أبدى  كام  صعبة 

اطالع الوفدين عىل برنامج العمل املربمج يف هذه الزيارة.
وكان  للنفايات  مصب  بزيارة  االنطالقة  كانت  الثاين  اليوم  يف 
بسطة  تقديم  وتم  بالجميع  رّحب  الذي  املصب  مدير  استقبال  يف 

وتاريخ  املصب  نشأة  عىل 
التجربة يف مجال الترصف يف 
النفايات وفيام يخوله داخل 
املصب الذي أذهل الحضور 
صديقا  فعال  كان  والذي 
لها كام متت  للبيئة ال عدوا 
الرشكات  أحدث  زيارة 
نقل  مجال  يف  املتخصصة 
عىل  والتعرف  النفايات 
اىل  ونقلها  جمعها  طرق 
مع  لقاء  كان  كام  املصب 
احدى البلديات التي اطلعنا 
طريق  عن  فيها  العاملون 

اليوم  اما يف  بينها،  ما  التعامل يف  الرشكات وطرق  العقود مع  إبرام 
الثالث فكان لنا لقاء خاص مبجلس النقابات الدمناركية وجامعة النقل 
التابعة له وتطرقنا  )االتحاد العام التونيس للشغل ومجلس النقابات 
الدمنركية ( اىل ما يعانيه القطاع من تهميش والنقائص التي يعانيها 
واألرضار الجسيمة يف مجال البيئة وموضوع االتفاقية وبقائها والتي ال 

تفي بالحاجة وتعنت أرباب العمل والتهرب من اإلصالحات وتنّصل 
لحقت  التي  واألرضار  مسؤوليتها  من  للقطاع  املالك  بصفتها  الدولة 
بالطبيعة واالنسان وابدى مجلس النقابات الدمنركية استعدادا كامال 
ملد يد املساعدة يف ما يخص تحسني ظروف العمل وتنقيح االتفاقية 

القطاعية.
والتجارة  الصناعة  مبمثيل  مرفوقا  النقايب  الوفد  تنقل  ثم 
والصناعات التقليدية اىل مقر اتحاد الصناعات الدمنركية ودار الحوار 
والنقاش حول القطاع واالتفاقية القطاعية والنقائص واملشاكل وما تم 
استنتاجه من زيارة املصب واملؤسسات العاملة يف هذا املجال علام 

أن هذا القطاع عىل ملك البلدية.
العاملني يف  وتم االتفاق عىل االنطالق يف اعداد مرشوع يخص 
للنفايات  القطاعية  االتفاقية  ومراجعة  النفايات  وجمع  نقل  مجال 
اتفق  بأجال  وضبطت  والرتتيبي  املايل  جانبيها  يف  والسائلة  الصلبة 
الطرفان عىل موعدها، واختتمت الزيارة بجلسة مشرتكة بني جميع 

األطراف متثّلت يف حوار مشرتك حول الزيارة واهم االستنتاجات.
* أهم االستنتاجات:

عراقة التجربة الدمناركية التي يرجع تاريخها اىل أكرث من 100 
سنة ومن الصعب نقلها كام هي اىل تونس.

رضورة اعتامد مقاربة تدريجية لتطوير قطاع النفايات مع االخذ 
باالعتبار الخصوصيات التونسية.

وتحديد  القطاع  هذا  يف  للترصف  متكاملة  نظرة  بلورة  رضورة 
دور كل املتدخلني قبل انطالق التفاوض حول حقوق وحامية العامل.

أهمية احداث اتفاقية مشرتكة شاملة لجمع ونقل وإعادة رسكلة 
النفايات مع الرتكيز عىل أهمية الصحة والسالمة املهنية.

بجمع  يتعلق  ما  يف  أسايس  بدور  االضطالع  الدولة  عىل  ينبغي 
النفايات وضامن بيئة نظيفة للمواطن.

ال بد من التضامن بني البلديات يف ما يهم جمع النفايات )دمج 
اىل  تفتقر  التي  البلديات  يف  النفايات  بجمع  املتعلقة  الخدمات 

اإلمكانيات(.
يف  خاصة  النقابات  جمع  مرحلة  متويل  دميومة  ضامن  أهمية 
املناطق الفقرية التي يعجز فيها املواطن عن دفع اداءات بلدية كبرية.

* املراحل القادمة:
للقطاع:  املؤسسايت  اإلطار  ونقدية حول  تقييمية  دراسة  إطالق 

النصوص الترشيعية، املتدخلني والنقائص.
تنظيم ورشة عمل مشرتكة خالل جانفي 2019 مع اتحاد الصناعة 

والتجارة رؤية مشرتكة للقطاع وتقدميها للطرف الحكومي.
االجتامعي يف  العقد  اطار  بشأنه يف  االتفاق  تم  ما  اىل  الرجوع 
القطاع يف  الثاليث حول  النقاش  الرؤية املشرتكة وتواصل  بلورة هذه 

اطار مجلس الحوار االجتامعي.
وقد  املهنية  والسالمة  للصحة  الدولية  واملعايري  املهامت  تنظيم 
عرب الطرف الدمناريك عن استعداده للمشاركة يف متويل هذه األنشطة.

جوان  شهر  خالل  املشرتكة  االتفاقيات  حول  مفاوضات  اطالق 
2019 عىل ان تنتهي املفاوضاتخالل أكتوبر 2019.

زيارة عمل للدنمارك لالطالع على تجربة قطاع النفايات 

وزارة الشؤون املحلية والبنية 

     والية املهدية

      بلدية هبرية

إعالن عن اجراء بتّة عمومية
للمرة الثانية

يترشّف رئيس بلدية هبرية بإعالم العموم بإجراء بتّة عمومية باالشهار واملزاد العلني للمرّة الثانية الستلزام املعاليم 
املوظفة عىل االسواق البلدية لسنة 2019 حسب بيانات الجدول التايل:

ومكان الّضامن الوقتيالّسعر اإلفتتاحيالفصل وتوقيت  تاريخ 

البّتة

مّدة اللّزمة

السوق األسبوعيّة 

بهبرية

يوم الجمعة 62100٫000د62100٫000د
2018/11/09

عىل الساعة 10 
صباحا بقرص البلدية

ومن 2019/1/1 إىل 

2019/12/31

السوق األسبوعيّة 

باملحارزة الجنوبية 

بهبرية

يوم الجمعة 72000٫000د72000٫000د
2018/11/09

عىل الساعة 10 
صباحا بقرص البلدية

ومن 2019/1/1 إىل 

2019/12/31

فعىل الراغبني يف املشاركة يف هذه البتّة والذين مل تتخلد بذّمتهم ديون لفائدة البلدية وليست لهم سوابق عدلية او 
يف حالة افالس او صلح احتياطي أن:

يدفعوا مسبّقا الضاّمن الوقتي واملساوي 10٪ من السعر االفتتاحي لدى قابض املالية برشبان محتسب بلدية هبرية 
نقدا أو بواسطة صك مؤّش عليه.

ـ نسخة من املعرف الجبايئ للمستلزم
ـ شهادة يف الوضعية الجبائية للمستلزم

ـ شهادة خالص آخر لزمة للمستلزم مع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
ـ يبقى حق البلدية قامئا يف االحتفاظ لنفسها بعدم امتام اللزمة عند االقتضاء

ـ ال تصبح البتّة نافذة املفعول اال بعد مصادقة سلطة االشاف
وملن يرغب يف مزيد االرشادات والتوضيحات ميكنه مراجعة كراس الرشوط وملحقاتها املوضوعية عىل الذّمة مبقر 

البلدية او عن طريق الهاتف 005 609 73 أثناء أوقات العمل الرّسمي.



11الخميس  25 أكتوبر 2018 - العدد 1510 
نقابة

يشهد الوضع االجتامعي بالهيئة العليا املستقلة 
واحتقانا  هذه  توترا  البرصي  السمعي  لالتصال 
االيام بسبب تراكم املشاكل املهنية واالجتامعية 
املربمة  لالتفاقات  الهيئة  مجلس  تطبيق  وعدم 

سابقا مع املكتب النقايب.
الشارة  رفع  اىل  الهيئة  وموظفو  أعوان  اضطر  وقد 
الجاري  أكتوبر   22 يوم  منذ  أسبوع  ملّدة  الحمراء 
اكتوبر    5 يوم  احتجاجية  وقفة  نظموا  أن  بعد 
ا يوم 11 من  الشهر نفسه مبقر العمل  واجتامعا عامًّ

وبإرشاف من االتحاد الجهوي للشغل بتونس.
لكافة  بالرتسيم  الهيئة  واطارات  أعوان  ويطالب 
االعوان املتعاقدين الذين تجاوزوا السنة ونصف 
الكبري  رمزي  زميلهم  ومنهم  العمل  من  السنة 
ومنها  العمل  بها  الجاري  للترشيعات  وفقا 
النظام االسايس العام ألعوان الدواوين واملنشآت 
العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية التي 
املحلية  العمومية  الجامعات  أو  الدولة  متتلك 

رأساملها بصفة مبارشة وكليا.

ملن  بالرتسيم  واالطارات  االعوان  يطالب  كام 
الشهائد  وتنظري  عمل  سنوات  االربع  تجاوز 
لذوي  العمل  ظروف  وتحسني  العلمية 

االحتياجات الخصوصية وترسيمهم.
للنقابة  العام  الكاتب  البلطي  االخ محمد  وأكد 
استعداده   بقدر  النقايب  الطرف  أن  االساسية 
للدخول يف كافة التحركات االحتجاجية القانونية 

مبا فيها االرضاب عن العمل وذلك بالتنسيق مع 
عن  دفاعا  الشغيلة  باملنظمة  النقابية  الهياكل 
مصداقية التفاوض، بقدر استعداده للحوار نحو 
تحسني املناخ االجتامعي بالهيئة رشط أن يكون 
تكون يف  نتائج  اىل  حوارا مسؤوال وجّديا يفيض 

مستوى انتظارات االعوان واالطارات.
صربي الزغيدي

في الهايكا :

شارة حمراء احتجاجا على عدم تطبيق االتفاقات 
املربمة مع النقابة األساسية

متقاعدو جهة 
صفاقس 

ينفذون وقفة 
احتجاجية

دفاعا عن مكتسبات املتقاعدين وخاصة الفصل 37 
املتعلق بالزيادة اآللية يف جراية املتقاعدين الخاصة 
يف  والتمسك  العام  والقطاع  العمومية  بالوظيفة 
الزيادة بالنسبة إىل القطاع الخاص باملفعول الرجعي 
جهة  متقاعدو  نفذ   2017 أوت  شهر  من  بداية 
صفاقس وقفة احتجاجية أمام مقر االتحاد الجهوي 
للشغل بصفاقس بحضور األخ عبد الهادي بنجمعة 
واألخوة أعضاء النقابات األساسية والفرع الجامعي 
نحو  مبسرية  توجت  النشيطة  بالقطاعات  مدعومة 
مقر والية صفاقس رفع خاللها املتقاعدون متسكهم 

مبكتسباتهم وااللتزام بعدم املساس بالفصل 73.

الئحة مهنية 
يف القصرين

نحن أعضاء النقابة االساسية لبلدية الزهور املجتمعني مبقر 
االتحاد الجهوي للشغل بالقرصين بإرشاف األخ الصنيك أسودي 
وبعد  املهنية،  أوضاعنا  لتدارس  الجهوي،  لالتجاد  العام  الكاتب 

النقاش وتبادل اآلراء:
نسجل: 

- مامطلة سلطة االرشاف يف تطبيق ما ورد مبحرض الجلسة 
بتاريخ 23 / 8 / 2018 وعليه نطالب ب:

- تطبيق ما ورد باملحرض املذكور أعاله وقع االتفاق يف شأنه.
للدفاع  مستعدون  فإننا  ملطالبنا  االستجابة  عدم  صورة  ويف 
عنها بكافة الوسائل القانونية مبا يف ذلك ذلك اإلرضاب عن العمل 

كامل يومي الثالثاء 30 واالربعاء 31 أكتوبر 2018 .
صورة  يف  النضال  اشكال  يف  للتصعيد  استعدادنا  نعلن  كام 

تعنت سلطة اإلرشاف يف متكيننا من مطالبنا.

نحن عامل رشكة إيباك لطفي بن عرب للطباعة الكائنة 
بدار  املجتمعني  صفاقس  الشعبوين  وادي  املطار  بطريق 
التنفيذي  االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بإرشاف املكتب 
تعنت  نتيجة  واملهنية  االجتامعية  أوضاعنا  لتدارس  وذلك 
املؤجر وعدم إحرتامه القانون الجاري به العمل لذا فإنّنا نؤكّد 

من جديد عن متسكنا مبطالبنا واملتمثلة أساسا يف:
- الكف عن االستفزازات الصادرة عن املدعو محّمد بن  

فرحات.

- إرجاع العاملني الهادي الغريبي وصادق عامر إىل سالف 
عملهم مع خالص مدة إيقافهم.

الجهوي  التفقدية  مبصالح  الجلسة  محرض  تطبيق   -
للشغل بتاريخ 16 جويلية 2018.

للشغل  الجهوي  االتحاد  بها  قام  التي  املساعي  ورغم 
الحلول  وإيجاد  االجتامعي  املناخ  تنقية  قصد  بصفاقس 
سياسة  واصل يف   املؤسسة  أن صاحب  إال  املذكورة  ملطالبنا 
فإنّنا  لذا  العمل  به  الجاري  القانون  خرق  متعمدا  التعنت 

نطالب من األطراف  االجتمـاعية التدخل لدى إدارة املؤسسة 
إليجاد الحلول ملطالبنا املذكورة أعاله   بطرق الحوار حتى ال 
نجد أنفسنا مضطرين إىل الدفاع عنها بكّل الطرق املرشوعة 
مبا يف ذلك  الدخول  يف إرضاب أيام 02 و 03 و 04 و 05 و 
06  نوفمرب  2018  مبقّر العمل مع العلم أنه سيقع منع كّل 
من ليست له عالقة شغلية مبارشة مع الرشكة من الدخول إىل 

مقّر العمل أثناء تنفيذ اإلرضاب.

عباس  محمد  األخ  بإرشاف 
لالتحاد  املساعد  العام  الكاتب 
الجهوي للشغل بصفاقس انعقدت 
االجتامعية  للشؤون  قطاعية  هيئة 
بصفاقس  والتضامن  والجمعيات 
بدار   2018  /10  /22 االثنني  يوم 
الوضع  لتدارس  الجهوي  االتحاد 
التزام  عدم  إثر  للقطاع  االجتامعي 
بتطبيق  االجتامعية  الشؤون  وزارة 
وخاصة  السابقة  االتفاق  محارض 
االجور  يف  الزيادة  يف  يتعلق  ما  يف 

 2016 لسنتي  املعوقني  جمعيات  ألعوان 
بالرائد  االتفاق  صدور  رغم  و2017 
واملطالبة   2018 ماي  شهر  منذ  الرسمي 

بهيكلة قطاع الجمعيات.
هذا باإلضافة إىل املطالبة بسن قانون 
الشؤون  وإطارات  أعوان  يحمي  أسايس 
االجتامعية واملطالبة بحل جذري لجمعية 

العضوية بصفاقس  الحركة  القارصين عن 
العودة  تأجيل  عىل  رئيسها  أقدم  الذي 
أي  دون  مسمى  غري  أجل  إىل  املدرسية 
إىل  القطاعية  الهيئة  أفضت  وقد  مربر 
إقرار وقفة احتجاجية قطاعية يوم الثالثاء 
عن  القارصين  لجمعية   2018  /10  /23
الحركة العضوية ثم التنقل إىل مقر إذاعة 

نحو  مبسرية  االنطالق  وبعدها  صفاقس 
اإلدارة الجهوية للشؤون االجتامعية.

الدخول  القطاعية  الهيئة  قررت  كام 
يف إرضاب قطاعي عام جهوي بثالثة أيام 
سيقع تحديده الحقا بالتنسيق مع املكتب 
التنفيذي الجهوي للشغل بصفاقس.                                                            

                           سهيل عاشور

الهيئة القطاعية للشؤون االجتماعية بصفاقس تتدارس أوضاعها املهنية واالجتماعية

إضراب يف شركة »ايباك«
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حوار الحبيب الشايب-تصوير منترص العكرمي
سبق ابرام االتفاق يف القطاع العام ماراطون تفاوض شاق ومعقد 
مثلام سبقته محاوالت حكومية تهدف إىل تنفيذ كل مضامني »الكتاب 
املركزية  التفاوض ودخول  انقطاع جلسات  إىل  أّوال  أّدى  األبيض« مبا 
ادارية قطاعية وجهوية  النقابية يف وترية متسارعة من عقد هيئات 
ملزيد التعبئة والحشد من اجل انجاح االرضاب يف القطاع العام ليوم 

24 اكتوبر 2018 والذي دعت اليه الهيئة االدارية الوطنية.
ويف هذا السياق التاريخي الدقيق يف متفصالته وتعرجاته وتحدياته 
املسؤول عن  املساعد  العام  االمني  الساملي  الدين  االخ صالح  التقينا 
القطاع العام واملنشآت العمومية ملزيد تسليط الضوء متحيصا وتقليبا 
عىل كل جوانب االتفاق التاريخي يف بعديه املايل والداعي اىل التزام 
مكسبا  باعتبارها  العمومية  املؤسسات  يف  التفويت  بعدم  الحكومة 

شعبيا بالنسبة إىل االتحاد العام التونيس للشغل.
* قبل ابرام االتفاق في القطاع العام عرفت المفاوضات 
التي  التحديات  أبرز  فماهي  كبرى،  وتعرجات  مسارات 

اعترضتكم اثناء هذا الماراطون التفاوضي؟
ـ منذ شهر سبتمرب 2017، عرض عىل االتحاد مرشوع او برنامج 
واملؤسسات  املنشآت  اصالح وحوكمة  اسرتاتيجية  مبا سمي  الحكومة 

الجلسات  عديد  وعقدت  العمومية 
ماهو  حول  املؤسسات  لتصنيف 
وكانت  اسرتاتيجي  غري  وماهو  اسرتاتيجي 
هذه من ابرز النقاط الخالفية بني االتحاد 

والحكومة.
يتضمن  لالصالح  الحكومي  والربنامج 

اربعة محاور:
1( محور الحوكمة العامة

2( محور الحوكمة الداخلية 
البرشية واملسؤولية  املوارد  3( محور 

املجتمعية للمؤسسة
4 ـ االصالح املايل.

مبعية   املحاور  لهذه  تفحصنا  وعند 
للرد عىل  وثيقة  اعداد  تم  االتحاد،  خرباء 

الجوهري، حول  االختالف  وكان  القسم،  من طرف  الحكومة  برنامج 
مع  اتفاق  عىل  االتحاد  يف  الننا  املايل،  االصالح  وهو  الرابع  املحور 
العمومية،  املؤسسات  داخل  عامة  او  داخلية  حوكمة  ارساء  رضورة 
مع فصل بني مهمتي االدارة والتسيري، ومع ارساء قواعد وآليات داخل 
املؤسسة تؤسس لحوكمة رشيدة مع حسن الترصف يف املوارد البرشية 
للمؤسسة اال ان يف االصالح املايل فنحن عىل طريف نقيض مع الحكومة 
»صندوق  احداث  عىل  البداية  يف  يعتمد  الحكومة  برنامج  كان  اذ 
من  و٪50  الخاص  من   ٪50 بني  بالتناصف  متويله  ويقع  االسرتجاع« 

صندوق الودائع واالمانات.
وهذا الصندوق يتدخل العادة هيكلة املؤسسات العمومية، حيث 
العمومية  املؤسسات  لولوج  الخاص  للقطاع  الرئييس  املدخل  اعتربناه 

فيام سمي بالرشاكة بني القطاع العام والقطاع الخاص.
اي 500 مليار  الف مليار  البداية حوايل  املرصود يف  املبلغ  وكان 
من القطاع الخاص و500 مليار من صندوق الودائع وقد اقرتحنا يف 
ملكا  باعتباره  الودائع  من صندوق  املرصود  باملبلغ  نبدأ  ان  البداية، 
عموميا اال ان الحكومة رفضت ذلك معتربة ان االولوية للنصف الثاين 
االوىل والتي  الثالثة  ان محاور االصالح  تبني  للخواص وهنا  املخصص 
ان  أي  الغابة،  تغطي  التي  الشجرة  مبثابة  اصبحت  فيها  اختالف  ال 
الهدف الرئييس من االصالح هو التفويت الكيل او الجزيئ يف العديد 
جلسة  انعقاد  حني  اىل  التفاوض  جلسات  وانقطعت  املؤسسات  من 
مع رئيس الحكومة مع وفد من املكتب التنفيذي يرتأسه األخ االمني 
عقد  االتفاق عىل  تم  2018 وحيث  29 جوان  يوم  ذلك  وكان  العام 
جلسة، خاصة باملؤسسات العمومية يوم 27 جويلية 2018، وفعال عند 
انعقاد هذه الجلسة تم االتفاق عىل تنظيم يومني دراسيني لتصنيف 
املؤسسات بني ما هو اسرتاتيجي وما هو غري اسرتاتيجي عىل ان ينعقد 
هذان اليومان بداية شهر سبتمرب 2018، اال أنه ماراعنا ان الحكومة 
امر حكومي  اصدار  برنامجها، وتجىل ذلك يف  تنفيذ  كانت سائرة يف 
عدد 618 بتاريخ 3 أوت 2018 تضمن احداث وحدة ترصف حسب 

األبيض«  »بالكتاب  مبا سمي  الوارد  الكامل  الربنامج  لتنفيذ  االهداف 
املتضمن لربنامج االصالح.

وأمام خطورة هذا االمر، تبني ان الجلسات غري جدية وال معنى 
لها مبا اجرب االتحاد وهيئته االدارية الوطنية عىل اتخاذ قرار االرضاب 
أو  الكيل  فيها  التفويت  دون  العمومية  املؤسسات  اصالح  أجل  من 

الجزيئ.
*أال ترون معي، ان صياغة االتفاق كانت على غاية من 
الدقة، خاصة في مستوى الزام الدولة بعدم التفويت في 

منشآت العمومية؟
ـ لقد تزامنت برقية االرضاب مع تعطل املفاوضات يف الزيادة يف 

االجور والتي كانت من املفروض ان تنتهي قبل 15 سبتمرب 2018.
العمومية،  املؤسسات  يف  التفويت  موضوع  اخذ  التفاوض  وعند 
برقية االرضاب  االهم يف  العنرص  باعتباره  الجلسات  االكرب من  الحيز 

نظرا إىل كونه مكسبا شعبيا ال ميكن التفريط فيه.
تخليها عن نسب مساهامتها  نحو  التوجه  الحكومة  نية  وكانت 
التي تساوي او تقل عن 50٪ وهذا ما دفع فريق التفاوض إىل دقة 
عىل  للمحافظة  الحكومة  تتعهد  ان  وهو  النهايئ  املوقف  صياغة 
املستوى املايل لنسب مساهامتها العمومية املبارشة وغري املبارشة يف 

املنشآت واملؤسسات العمومية.
واحد  جانبان  له  العام  القطاع  في  المبرم  االتفاق   *
مالي وآخر سياسي يتعلق بمستقبل القطاع العام، فهل 
يمكن مزيد تسليط الضوء على هذين النقطتين خاصة 

انكم من قاد هذه المفاوضات؟
يف  الكيل  أو  الجزيئ  التفويت  عدم  عىل  االتفاق  بعد  اعترب  ـ 
املؤسسات العمومية ـ ان العنرص االهم والذي سنعمل عليه بشكل 
االخالالت  اصالح  او  ـ  العمومية  املؤسسات  اصالح  هو  تشاريك 

باملؤسسات حتى تلعب دورها االقتصادي واالجتامعي.
في  الزيادة  فإن  الدقيق،  االقتصادي  الظرف  رغم   *
االجور لم تكن لها قيمة مضافة ان لم يسندها قرار عدم 

التفريط في القطاع العام؟
ـ سبق ان قلت ان الهدف الرئييس من برقية االرضاب والتعبئة 
الجامهريية التي حصلت يف عديد الجهات كانت بإرشاف األخ االمني 

االخوة  عليها  ارشف  التي  الجهوية  االدارية  والهيئات  بنفسه  العام 
املؤسسة  عىل  الحفاظ  منها  الغاية  كانت  التنفيذي،  املكتب  اعضاء 

العمومية.
العام عدد  القانون  * متى يتم االنتهاء من مراجعة 

78 لسنة 1985 بما يالئم الدستور؟
ـ حسب محرض االتفاق سنعمل عىل انهائه يف موعد ال يتجاوز 31 
ديسمرب 2018، باعتباره يتضمن 869 فصال وقد تم االتفاق مع رئيس 
الحكومة حول نصف عدد الفصول، وستعمل اللجنة عىل االنتهاء من 

البقية حسب اآلجال.
من  االنتهاء  يتم  متى   *
في  الخاصة  القوانين  مراجعة 

القطاع العام؟
مراجعة  يف  الرشوع  ايضا  سيتم  ـ 
االنظمة القطاعية الخاصة والتي ستكون 
مفاوضاتها قطاعية عىل ان تنتهي يف أجل 

ال يتجاوز تاريخ 31 مارس 2019.
في  تحسنا  نتوقع  هل   *
مراجعة  بعد  الشرائية  القدرة 
القطاع  في  الترتيبية  الجوانب 

العام؟
قد  االتفاق  بنود  من  بند  هناك  ـ 
تضمن »عىل الحكومة ان تعمل عىل التحكم يف اسعار املواد االساسية 
االسعار مستمرا  ارتفاع  تتمكن من ذلك، ويبقى  بالخصوص« وان مل 
مثلام هو عليه اآلن، فال معنى  للزيادة يف االجور رغم اهميتها من 

حيث القيمة ومن حيث آجال رصفها.
في  االخالالت  معالجة  في  الشروع  سيتم  متى   *

بعض المؤسسات حالة بحالة حسب نص االتفاق االخير؟
ملعالجة  الغرض  يف  لجنة  تتكون  ان  عىل  أيضا،  االتفاق  تم  ـ 
املؤسسات التي متّر بصعوبات اقتصادية ومالية حالة بحالة وذلك يف 
القريب العاجل الن كل املؤسسات تحتاج إىل حوكمة رشيدة وحسن 
توازناتها  عىل  للمحافظة  املؤسسات  ذلك  يف  مبا  ومايل  اداري  ترصف 

املالية.
في  المبرم  االتفاق  اعتبار  يمكن  مدى  أي  إلى   *
المفاوضات  تحته  تنزل  ان  يمكن  ال  سقفا  العام  القطاع 

التي ستجرى في الوظيفة العمومية؟
الرشائية  املقدرة  تحسني  من  نعتربها جزء  االجور،  يف  الزيادة  ـ 
باعتبار نسبة التضخم املرتفعة واالرتفاع املشط لالسعار خاصة املواد 
االساسية وهذا االمر يعني أعوان الوظيفة العمومية بنفس الدرجة 

التي عني بها القطاع العام.

األمين العام المساعد المسؤول عن المنشآت العمومية والدواوين  صالح الدين السالمي »للشعب« :

نحن مع إرساء حوكمة داخلية كانت أو عامة داخل املؤسسات 
العمومية مع الفصل بني مهمتي اإلدارة والتسيري 

ـ األمر 
الحكومي 
عدد 618 

كان يهدف 
إلى تنفيذ 

البرنامج 
الكامل الوارد 
في »الكتاب 

االبيض«!
ـ سنعمل 

على االنتهاء 
من مراجعة 
القانون العام 
عدد 78 قبل 
نهاية العام 

الجاري 

ـ ال معنى للزيادة في األجور ان لم 
تقدر الحكومة على اإليفاء بالتزاماتها 
المتعلقة بالتحكم في االرتفاع المشط 

لالسعار
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التمكين االقتصادي و راسملة األحزاب:

املصلحة تعوض اإلقناع السياسي؟

األمن الغذائي بني أزمة املياه 
وموارد األرض املنهكة

عندما تنجح العصابات في تطويع االقتصاد:

عواصف تكنولوجية تهدد ملياري 
شخص يعملون يف االقتصاد املوازي
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المدير 
سامي الطاهري

المدير المسؤول 
نورالدين الطبوبي

العمومية  املؤسسات  ان  حول  عاقالن  يختلف  ال 
قادرا عىل  يعد  مل  بعضها  وان  أزمة،  تعيش  التونسية 
مند  يعرفها  التي  املايل  االختالل  حالة  من  الخروج 
يستوجب  الوضع  ان  عىل  عاقالن  يختلف  وال  عقود. 
بالرضورة الرشوع يف عملية إصالح عاجلة وعميقة تعيد 
للمؤسسات العمومية بريقها وتوازنها املايل مبا ميكنها 
من مواصلة لعب دورها االقتصادي واالجتامعي. غري 
أن الخالف ينطلق منذ الحديث عن منهجية اإلصالح 
ومكوناته التي متثل عنارص حاسمة يف مصري املؤسسات 
بعد الفراغ من عملية اإلصالح. والحقيقة ان املنهجية 
واملكونات تختلف باختالف الفلسفة والتصور. فعندها 
يكون الدافع وراء عملية اإلصالح هو التخلص من عبء 
مايل ومن نفقات إضافية، تصبح كلمة الرس الواضحة 
أصحاب  ويتحرك  والخوصصة.   والبيع  التفويت  هي 
تقليص  وهو  وحيد  بهاجس  مدفوعني  التصور  هذا 
ما أمكن تقليصه من نفقات من اجل تقليص العجز 
نفقاتها  وهيكلة  الدولة  ميزانية  مكونات  لتستجيب 
املانحة.  األطراف  من طرف  سلفا  املوضوعة  للمعايري 
ويف هذا اإلطار، من ذهنية التخلص الرسيع من عبء 
مايل، ومهام افرتضنا من توفر رشوط النزاهة والحكومة 
والشفافية، فان الفساد قادر عىل الترسب إىل مختلف 
الصفقات. والحقيقة انه ال يخفى عىل احد انه يوجد 
ما يوجد من السامرسة القادرين عىل توجيه الصفقات 
تصور  يضع  ما  وهو  محددة  وجهة  إىل  وتحويها 
التصور املحكوم  التفويت محل تساؤل. ومقابل هذا 
برضورة التفويت يوجد تصور آخر يرى يف املؤسسات 

العمومية مكسب وطني قدم لالقتصاد التونيس الكثري 
ووفر للدولة التمويل واملوارد الالزمة لبناء املرفق العام 
وتوفري الخدمات العمومية عىل امتداد أجيال متعاقبة 
قبل أن متد إليه يد العبث وسوء الترصف. وإضافة إىل 
الدور الوطني املهم يف متويل الدور االجتامعي للدولة، 
األحيان  الكثري من  العمومية متثل يف  املؤسسات  فان 
ضامنة كافية لسيادة الدولة عىل القطاعات الحساسة 
او لتكفل الدولة بالقيام بواجباته يف بعض القطاعات 
رغم انه ال تدر أرباحا. هذا التصور االجتامعي الوطني 
تحديد  هي  اإلصالح  مكونات  اوكد  ان  أصحابه  يرى 
رصوح  خراب  عىل  املسؤولني  ومحاسبة  املسؤوليات 
العلمية  بالدراسات  القيام  ثم  واجتامعية  اقتصادية 
املؤسسات  تخليص  يكفل  مبا  اإلصالح  عملية  حول 
ثم  وماليا   اجتامعيا  وتطهريها  األعباء  من  العمومية 
ضوابط  مع  يتوافق  مبا  الهيكلة  إعادة  إىل  املرور 
والعمق  االقتصادية  والنجاعة  الرشيدة  الحوكمة 
ألصحاب  اإلصالح  مكونات  اهم  وتتمثل  االجتامعي. 
الطرح االجتامعي،  يف ان يكون الهدف النهايئ لإلصالح 
هو املحافظة  وتطوير للمؤسسات العمومية وإعادة 
عن  بعيدا  واالجتامعي  االقتصادي  لدورها  االعتبار 
من  الكثريين  تقود  التي  واالرتزاق  التمعش  غايات 

دعاة التفويت والخوصصة.

• االقتصادية
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150 مليون دينار
خصصت الحكومة من خالل ميزانية 

2019 حوايل 150 مليون دينار إضافية 

لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل.

29.2 بالمائة
توقعت الحكومة التونسية ان تبلغ 

نسبة البطالة لدى حاميل الشهائد 

العلمية حوايل 29.2 باملائة خالل 

نهاية السنة الحالية بعد ان كانت يف 

حدود 31.9 باملائة سنة 2016.

6150 مليون دينار
تبلغ نفقات التنمية املقرتحة يف 

قانون املالية لسنة 2019 حوايل 

6150 مليون دينار مقابل اعتامدات 

تقدر بحوايل 5893 مليون دينار وفق  

املعطيات املحينة لسنة 2018.

6031 مليون دينار
 بلغت عائدات الدولة التونسية من 

الرضيبة عىل الدخل اىل غابة موىف 

أوت 2018 حوايل 6031 مليون دينار 

مقابل 2946 مليون دينار من العائدات 

املتأتية من الرضيبة عىل الرشكات.

21 بالمائة
سجلت الواردات التونسية إىل حدود 

موىف شهر سبتمرب 2018 تطورا بنسبة 

21 باملائة  مقابل تطور الصادرات 

بنسبة 19.8 باملائة. وقد بلغ العجز 

التجاري نتيجة التفاوت يف نسق 

النمو حوايل 14183 مليون دينار.

500 مليون دينار
من املنتظر متكني الصيدلية املركزية 

من ضامن الدولة ألجل الحصول عىل 

قرض بقيمة 500 مليون دينار لتعزيز 

املخزون االسرتاتيجي من الدواء.

االفتتاحية
مكونات اإلصالح

II
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    40 مليار دينار
من املنتظر ان يبلغ حجم ميزانية الدولة 

لسنة 2019 حوايل 40.741 مليار دينار.

25 مليار دينار
خصصت الحكومة حوايل 25.075 

مليار دينار مليزانية الترصف.

3 مليار دينار
من املنتظر ان تخصص الحكومة التونسية 

حوايل 3.137 مليار دينار لتسديد فوائد 

الدين العمومي، و6.170 مليار دينار 

لتسديد اصل الدين، لتكون جملة 

مصاريف تسديد الديون خالل سنة 2019 

حوايل 9.307 مليار دينار وهو ما يعادل 

22.84 باملائة من ميزانية الدولة.

3.1 بالمائة
تتوقع الحكومة التونسية خالل فرضيات 

مرشوع قانون املالية لسنة 2019  ان تبلغ 

نسبة النمو االقتصادي نسبة 3.1 باملائة.

75 دوالر
كام توقت مرشوع قانون املالية ان يبلغ 

معدل سعر برميل النفط حوايل 75 دوالر.

70.9 بالمائة
افرتض معدو امليزانية ان يبلغ 

مستوى عجز امليزانية اىل 3.9 باملائة 

من الناتج الخام، متوقعني ان يبلغ 

مستوى املديونية حوايل 70.9 باملائة 

من الناتج املحيل الخام.

1000 مدرسة ابتدائية
سيتم التسييج االستعجايل للمدارس 

االبتدائية غري املسيجة وجلب وتوفري 

املاء الصالح للرشاب ل 1000 مدرسة 

ابتدائية. ويعترب هذ الرقم عارا عىل 

الدولة التي سمحت بوجود اكرث من 

الف مدرسة دون سياج

III

النهضة راشد الغنويش يوم 16 أكتوبر 2018، إىل  دعا رئيس حركة 

إصدار قانون يسمح للجمعيات بتمليك أرايض الدولة. ورغم ما يبدو 

يف الخطاب من سعي نحو خلق هوامش تنموية يف القرى واملدن 

أنها دعوة غري محايدة  الواضح  بدا من  الداخلية، فقد  الجهات  يف 

خاصة وأنها نابعة عن الحزب الحاكم املحاط بحزام جمعيايت كبري 

مام يجعله املستفيد األول من مثل اإلجراء إذا ما حصل. 

مخاوف 
وقد عززت هذه الدعوة املخاوف من سعي األحزاب السياسية وعىل 

وجه الخصوص تلك الحاكمة واملحاطة بحزام واسع من الجمعيات، 

إىل السيطرة عىل التفاصيل االقتصادية والتمكن من جزء مهم من 

االقتصاد. وتتعمق هذه املخاوف بالنظر ملا لبالدنا من تاريخ حافل 

بالجمعيات التي تلقت أمواال هائلة يف شكل جمعيات خريية مدنية، 

ثم تبني بعد ذلك أنها مرتبطة عضويا باألحزاب الحاكمة. والحقيقة أن 

سعي األحزاب السياسية إىل وضع اليد عىل بعض املفاصل االقتصادية 

ليس جديدا حيث حاولت األحزاب الحاكمة التفرد باملالية اإلسالمية 

وجعلها قطاعا خاصا مغلقا ال ينفذ إليه غريه كام حاول احد األحزاب 

إنشاء عالقات  املال والليربالية عرب  باسم  الحديث  احتكار  الحاكمة 

خاصة مع بنك عاملي معروف بارتباطاته الصهيونية وقام حزب آخر 

كان ضمن االئتالف الحاكم مبحاولة ارتشاء الناخبني عرب وعود بانجاز 

مشاريع ضخمة. وال ميكن يف هذا السياق تجاوز الحفالت الخريية 

من زواج أو ختان جامعي كانت مسبوقة بعملية توزيع قفة من 

سميد وسكر وزيت.

حزام من المصلحة
التمكني االقتصادي إىل خلق  السياسية من خالل  وتهدف األحزاب 

شبكة املصالح والعالقات االقتصادية واملالية التي تغنيها عناء اإلقناع 

االقتصادي واالجتامعي و  الربنامج  الفكري حول  والنقاش  السيايس 

غريها من تلك املسائل التي تطلب جهدا ووقتا. ويبدو ان جزء مهام 

من األحزاب الحاكمة يف تونس قد اقتنع بان املصالحة أقوى بكثري 

من اإلقناع وان املال قوام السياسة، ولذلك فأنهم يسعون إىل إيجاد 

الطرق والسبل التي متكنهم من السيطرة عىل تفاصيل صغرية ودامئة 

شبكة  وخلق  األرباح   تحقيق  من  متكنهم  التونيس،  االقتصاد  من 

وخاصة  األحزاب  وتعول  دائم.  جمهور  وضامن  ومصالح  عالقات 

به  واملرتبطة  به  املحيطة  الجمعيات  حزام  عىل  الحاكمة  األحزاب 

القانوين  املنع  عىل  لاللتفاف  املهمة  بهذا  للقيام  عضوي  بشكل 

واإلحراج األخالقي.

ولإلشارة فان الرتابط بني التهريب واالقتصاد املوازي والفعل السيايس 

الوطني  الشأن  يف  والفاعلون  املالحظون  فرس  وقد  واضحا،  أصبح 

وغريهم  رضيبيا  واملتهربني  املهربني  مالحقة  عن  الحكومة  تقاعس 

من أباطرة االقتصاد املوازي مبا لهذه الطبقة السائدة اقتصاديا وماليا 

التأثري بشكل كرب عىل مصري  من نفوذ وقدرات متويلية متكنها من 

الحياة السياسية

الديمقراطية والحياد المالي
من  الخاص  حزامها  عرب  السياسية  األحزاب  متكني  ان  والحقيقة 

مثل  اقتصادية  مفاصل  عىل  السيطرة  من  واملنظامت  الجمعيات 

أرايض الدولة واملالية اإلسالمية واملحافظة عىل املحيط وغريها، يضع 

ألف تساؤل حول مصري العملية الدميقراطية يف ظل اختالل التوازن 

املايل بني مختلف األحزاب ويف ظل إحالل االرتشاء وخلق املصلحة 

بدل اإلقناع. ومن املتوقع أيضا ان ال تتوقف عملية إثراء األحزاب 

اىل ما  تتجاوزها  الدميقراطية، بل  بالعملية  املساس  وراسملتها عند 

هو اخطر وأعمق، وهو تسطري برنامج الدولة االقتصادي واالجتامعي 

وفق الواقع الجديد لألحزاب ورؤيتهم النابعة ركن االقتصاد القابعني 

املال  تدافع عن مصالح راس  السابق بصدد دولة  فيه. واذا كنا يف 

بشكل واضح ويف إطار فكري معلوم فان راسملة األحزاب قد تؤدي 

بنا إىل منزلقات خطرة تصبح معها الدولة مدافعا رشسا عن فقاقيع 

العصابات. وهو  اقتصادية وعن شظايا طبقة حاكمة منقسمة بني 

ما يجعل االقتصاد بيد مجموعات متفرقة من اللوبيات التي تعرف 

كيف تبتز االقتصاد وتنهبه دون ان يكون لها دور إنتاجي او تنموي. 

اقتصادنا  نصف  من  أكرث  عىل  املوازي  االقتصاد  سيطرة  تكون  وقد 

هي مقدمة واضحة ال لبس عليها عىل ما قد يؤل إليه األمر، يف حال 

أصبحت الحياة الحزبية متداخلة مع الحياة املالية ويف حال أصبحت 

األحزاب رشكات سياسية واقتصادية محاطة بفروعها من الجمعيات.    

التمكين االقتصادي و راسملة األحزاب:

املصلحة تعوض اإلقناع السياسي؟
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سياسات منحازة
وجعل  الغذايئ  األمن  تحقيق  املمكن  من  كان  وقد   
للنمو  حافزا  عام  بوجه  والفالحة  بوجه  خاص  الزراعة 
ومشغال لو تم اعتامد سياسات فالحية وزراعية سليمة 
األول  املقام  يف  الزراعية  السياسات  تفيد  منحازة.  وغري 

املزارعني ممن ميلكون األرايض املنتجة وميكنهم الحصول 
عىل املياه، وتتجاوز غالبية صغار الفالحني الذين مازالوا 
التعرّض  نسبة  فيها  تتزايد  للفقر  مصيدة  يف  محبوسني 
مل  املناخي..  التيّقن  وعدم  األرايض  وتدهور  للمخاطر 
مواكبة  من  واملياه  باألرايض  املعنية  املؤسسات  تتمكن 
التداخل  وترية  بتزايد  ارتبطت  التي  املتزايدة  الكثافة 
والتنافس عىل األرايض وموارد املياه. إننا بحاجة ماسة إىل 
مؤسسات أقدر عىل التكيف والتعاون للتصّدي بفاعلية 
لندرة املوارد الطبيعية وفرص السوق. ويف الطريق نحو 
الزيادة  تستلزم  أن  املتوقع  من  البعيد،  غري  املستقبل 
العمالت  أمام  املحلية  العملة  السكان وضعف  يف عدد 
بنسبة  األغذية  إنتاج  من  املزيد  يف  الدخول  األجنبية 
العام  مستويات  مع  باملقارنة  باملائة  ال80  عن  تقل  ال 

.2018
يف  ليس  املياه  وموارد  األرايض  توزيع  فإن  ذلك  ومع 
املستقبل  يف  املزيد  إنتاج  إىل  تحتاج  التي  البالد  صالح 
فمتوسط نصيب الفرد من األرايض املزروعة املتاحة يف 
بلدنا املنخفض الدخل يقل عن نصف هذا املتوسط يف 
الدخل. ولعّل أهم مشكل يعرتضنا  بلد آخر مرتفع  أي 
هو أّن البالد يزداد فيها الطلب عىل املواد الغذائية، يف 
حني تواجه زيادة يف مستويات ندرة األرايض أو املياه. 

يف  اإلنتاج  بتكثيف  البدء  يجب  املشكل  هذا  ولتجاوز 
واسع  إتباعا  ذلك  ويستلزم  املوجودة.  الزراعية  األرايض 
وزيادة  لألرايض،  املستدامة  اإلدارة  ملامرسات  النطاق 
املرونة  تعزيز  خالل  من  الري  مياه  استخدام  كفاءة 

واملوثوقية وتوقيت توصيل مياه الري.

البلدان النامية أكثر حظا
ووفقا لتقرير رئييس أصدرته منظمة »األغذية والزراعة 
عنوان  حمل  سنوات   6 منذ   ) الفاو   ( املتحدة«  لألمم 
الغذاء  ألغراض  العامل  يف  واملياه  األرايض  موارد  »حالة 
والزراعة«، فإّن حتمية تحقيق منو زراعي من هذا القبيل 
هي أقوى ما يكون يف البلدان النامية، حيث ال ينحرص 
التحدي يف انتاج األغذية، ولكن يشمل أيضا حصول األرس 
الغذايئ. واليوم يعاين  لها األمن  الغذاء مام يجلب  عىل 
جزء هائل من الشعب من نقص يف التغذية، لذلك توجد 
اإلنتاج  تضاعف  لو  وحتى  التغذية.  سوء  أمراض  بكرثة 
الفالحي ل30 سنة قادمة يف البالد، فسيظل شخص واحد 
من بني كل 30 شخصا عرضة لنقص التغذية وهو عدد 

يوازي النصف مليون نسمة يعانون من الجوع..؟؟
وهذا النمو يعني أّن الفالحة ستظل محركا للنمو، وأمرا 
البيئية،  والخدمات  االقتصادية  للتنمية  بالنسبة  حيويا 

بديع السعدي نقايب من جهة بن عروس   

متثل مساحة األرايض املزروعة بالبالد التونسية 18.9 باملائة، 

مدى  عىل  باملائة   1.3 بنسبة  املساحة  هذه  منت  وقد  هذا 

السنوات العرش املاضية. ورغم توسع املساحة الزراعية، فقد 

اقرتنت اإلنجازات التي تحققت يف اإلنتاج يف عدد من املناطق 

بتدهور يف األرايض وموارد املياه، وتدهور السلع والخدمات 

الكتلة  األخرية،  هذه  وتشمل  اإليكولوجي.  بالنظام  املرتبطة 

املياه  وتخزين  الرتبة،  وصحة  الكربون  وتخزين  الحيوية، 

االجتامعية  والخدمات  البيولوجي،  والتنوع  وإمداداتها، 

الزراعية.  والقرى  األرياف  ملتساكني  املقّدمة  والثقافية 

وتستغل الزراعة  32 باملائة من مساحة أرايض تونس إلنتاج 

املحاصيل، وتستخدم نسبة هائلة من جميع املياه املسحوبة 

من مستودعات املياه الجوفية ومجاري املياه والبحريات.

األمن الغذائي بني أزمة املياه وموارد األرض املنهكة
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املناطق  يف  الفقر  من  الحد  يف  محوري  دورها  وأّن 
الريفية.

التغذية  وتجويد  الغذايئ  األمن  انعدام  ولتخفيض 
مبعدل  املستقبل  يف  الزراعي  اإلنتاج  يرتفع  أن  يجب 
أرسع من منو السكان، واألجدر أن يحصل هذا إىل حد 
القامئة من خالل  الزراعية  األرايض  كبري عىل مساحة 
تستخدم  مستدامة  تكثيف  عمليات  من  التحسني 
األرايض واملوارد املائية استخدما فّعاال ، وأن ال تسبب 

لها أية أرضار لذلك.
»التقويض  خطر  الزراعية  منظومتنا  تواجه   واليوم 
جملة  طائلة  تحت  اإلنتاجية  لقدراتنا  التدريجي 
املفرطة  واالستهالكية  الطبوغرافية  الضغوط  من 
واالستخدامات الزراعية غري املستدامة، كذلك ما ورد 

يف اتفاق »األليكا« بخصوص تحرير املواد الزراعية.

مخاطر
إنّنا نحذر من أّن تناقص املوارد الطبيعية ستفاقم مثال 
من حدة التنافس بني القطاعات الحرضية والصناعية 
قطاعات  بني  سياقه  ويف  الفالحي  القطاع  جانب  إىل 
غري  واملحاصيل  الرئيسية،  واملحاصيل  املاشية  إنتاج 
وعالقته  الحيوي  الوقود  إنتاج  ومتطلبات  الغذائية 

مبنظومة الدعم وسعر السوق...
ونتيجة لذلك فإّن تحديات توفري غذاء كاف للمواطنني 
بدون توريد عشوايئ ومفرط وبالعمالت األجنبية تظل 
املسؤولة،  الجهات  لدى  من  باالهتامم  قامئة وجديرة 
كام تزداد خطورتها كلام شحت املياه وكلام تناقصت 

موارد األرايض الجيدة ومغذيات الرتبة.
إّن شح املياه يتفاقم مع تزايد ملحية وتلّوث األرصدة 
الجوفية، وتدهور الكتل املائية، والنظم البيئية بوترية 
متزايدة، وكل ذلك من شأنه أن يفيض إىل تدهور النظم 
االرتفاع،  يف  آخذة  والتي  باملياه  املتصلة  اإليكولوجية 
وميأل انجراف سطح الرتبة املتآكلة الخزانات، مام يحد 
من الطاقة الكهرومائية وإمدادات املياه. وتضخ املياه 
املستودعات  تلوث  وتزايد   ، مكثف  بشكل  الجوفية 
األرضية يف بعض املناطق الساحلية وتزايدت ملوحتها.

ويأيت تغري املناخ مبخاطر إضافية للفالحني ويزيد من 
والجفاف  االجرتار  نتيجة   – التنبؤ  غىل  قدرتهم  عدم 
املرتبط به، والتحوالت يف أمناط هطول األمطار وتزايد 
الفالحون  ويعد  القصوى،  الحيوية  الظواهر  حدوث 

الفقراء األقل قدرة عىل التكيف مع هذه التغريات.

املجال  يف  املياه  استخدام  كفاءة  تحسني  vيعّد 
جميع  يف  الري  نظم  أكرث  تعمل  إذ  حاسام  الفالحي، 
الجهات دون قدراتها الكامنة. ومن شأن تطبيق جملة 

الري،  شبكات  بإدارة  املعنية  الجهات  من  إجراءات 
الحديثة،  والتقنيات  املحلية  املعارف  يف  واالستثامر 
وتطوير املعلومات والتدريب أن يرفع كفاءة استعامل 

املياه.
كام تنطوي املامرسات الزراعية املبتكرة مثل الزراعة 
الصونية،  ونظم الزراعة وتربية املاشية املتكاملة مع 
املائية  األحياء  تربية  مع  املتكامل  والري  الغابات، 
عىل اإلنتاج بفعالية عالية يف مواجهة مشكالت األمن 
الغذايئ، ويف الوقت ذاته التخفيف من اآلثار السلبية 
وباملثل  الفالحي.  القطاع  إطار  يف  البيئية  النظم  عىل 

الرتبة  سيحتاج صون األرايض وتنميتها والحفاظ عىل 
البدء  استثامرات البد من  الفيضانات  والسيطرة عىل 

بها قبل فوات األوان.
ويل ذلك يف األهمية رضورة إعارة مزيد من االهتامم 
ليس فقط للخيارات التقنية من أجل رفع مستويات 
بل  لإلنتاج،  املستدام  للتكثيف  والرتويج  الكفاءة 
الوطنية  واملؤسسات  السياسات  وأيضا ضامن عرصنة 
لتمكينها من التعاون الوثيق فيام بينها ، وليك تصبح 
يف وضع أفضل ملجابهة تحديات اليوم املتصاعدة، يف 

مجايل إدارة موارد األرايض واملياه.

األمن الغذائي بني أزمة املياه وموارد األرض املنهكة
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االقتصاد  نشاط  تطورا مذهال ملجال  األخرية  السنوات  العامل خالل  يشهد 

ثلثي  حوايل  اآلن  لتمثل  تدريجيا   الظاهرة  هذه  تطور  حيث  املوازي 

االقتصاد يف البلدان النامية. ويبدو أن وعود الربح الرسيع وسهولة االندماج 

العاطلني  من  واسع  لعدد  مقصدا  جعلته  جدا  املرن،  املوازي  فاالقتصاد 

عن العمل يف البلدان النامية ليبلغ العدد الجميل للعاملني يف ذا القطاع 

حوايل ملياري شخص يف العامل. ورغم متكنهم من تحقيق ارباح مؤقتة فان 

العاملني يف االقتصاد املوازي معرضون اىل اإلشكاليات التي تخلقها وظائف 

غري قارة مهام كانت مريحة يف الظاهر.

تأثيرات اقتصادية
وتجدر اإلشارة اىل ان انتشار طاهرة االقتصاد املوازي والتهريب والتهرب 

الرضيبي هو نتيجة حتمية لضعف الدولة ومنو سطوة العصابات واللوبيات 

املتنفذة يف مختلف البلدان.  ويعترب االقتصاد املوازي يف حدود ضعيفة ال 

النشاط االقتصادي حالة طبيعية، وتنتج يف  باملائة من جملة  تتجاوز 02 

جودة  او  األسعار  حيث  من  متقاربة  غري  اقتصاديات  تجاوز  عن  العادة 

املنتوج وهو ما يخلق تدفقا يف التبادل. كام يتم يحدث االقتصاد املوازي 

بعيدة  تبقى  ان  تريد  التي  الصغر  متناهية  العائلية  املؤسسات  إطار  يف 

عن أنظار الحكومة. غري ان تنامي الظاهرة عىل الصعيد الدويل إىل هذا 

الحد ) ثلثي االقتصاديات النامية( يؤكد وجود مراكز نفوذ عاملية تستعمل 

رقابة.  وال   قيود  بال  عاملي جديد  تجاري  نظام  لفرض  للوظائف  الحاجة 

وقد يفرس وجود مراكز نفوذ عاملية ضعف ردة فعل الدول والحكومات 

بالفساد  املقرتنة  الدولية  الضغوط  ومتثل  الظاهرة.  هذه  مع  التعامل  يف 

الداخيل السيايس واملايل ابرز عنارص قوة االقتصاد املوازي الذي بلغ ارقى 

مستوياته. وقد ادى هذا الوع اىل تنامي ظاهرة االقتصاد املوازي وغلبتها 

اعترص  ان  بعد  فادحة  وتنموية  مالية  خسائر  اى  املنظم  االقتصاد  عىل 

االقتصاديات النامية وخنقها.

ملياري عمال في مهب العاصفة
والغريب يف األمر ان الرضر الحاصل من منظومة االقتصاد املوازي ال يطال 

يف  العاملني  يشمل  بل  فقط  املنظم  االقتصاد  يف  والعاملني  الدولة  خزية 

القطاع املوازي أنفسهم ويهدد مصريهم خاصة يف ظل التطور التكنولوجي. 

وتشري اإلحصائيات إىل ان 80  باملائة من العامل يف البلدان النامية اغلبهم 

ينشطون يف القطاع املوازي( مل يعرفوا معنى التغطية االجتامعية ومل يتلقوا 

يوما تكوينا عمليا أو تقنيا يرفع من مهاراتهم. هذا الواقع من تردي املستوى 

عندما تنجح العصابات في تطويع االقتصاد:

عواصف تكنولوجية تهدد ملياري شخص يعمــلون يف االقتصاد املوازي
200 مليون دينار

ذكر مرشوع قانون املالية لسنة 2019 
انه من املنتظر ان تشهد االعتامدات 
املوضوعة يف إطار الربنامج الجهوي 

للتنمية دعام إضافيا مببلغ قدره 200 
مليون دينار إضافية .

13.5 بالمائة
تضمن قانون املالية الجيد املقرتح 

من طرف الحكومة إجراءات لفائدة 
املؤسسات تتمثل يف تخفيض الرضيبة 
من 25 إىل 13.5 باملائة بالنسبة لعدد 

من الرشكات العاملة يف الصناعة 
املعملية وخدمات التكنولوجيا.

40 مليون دينار
من املنتظر ان تقوم الحكومة 

برفع اعتامدات صندوق النهوض 
بالصادرات من 40 مليون دينار إىل 

80 مليون دينار.

400 مليون دينار
تسعى الحكومة من خالل قانون 
املالية اىل إحداث بنك الجهات 
الداخلية براس مال يساوي 400 

مليون دينار لتطوير منظومة التمويل. 

50 مليون دينار
من املنتظر ان يتم إحداث آلية 

جديدة باعتامدات تقدر ب 50 مليون 
دينار لدعم الشباب يف بعث املشاريع 

عرب مساعدتهم يف إيجاد األموال 
الذاتية الرضورية لبعث املؤسسة.

2000 مليون دينار
ذكرت الحكومة التونسية انها 

ستخصص حوايل 2000 مليون دينار 
لتحسني جودة الخدمات الصحية 

وذلك عرب إنشاء عدد من املؤسسات 
الجديدة. ومل تذكر الحكومة عدد 

املؤسسات وال موقعها.

الشركات المعنية بخفض الضريبة

حدت الحكومة التونسية عددا من الرشكات التي ستتمتع من خالل قانون 

املالية لسنة 2019 بتخفيض مهم يف الرضيبة عىل الدخل وستصبح الرضيبة 

الجديدة حوايل 13.5 باملائة مقابل 25 باملائة الحالية. وتشمل هذه النسبة 

والكهربائية  االلكرتونية  الصناعات  مجال  يف  العاملة  الرشكات  الجديدة 

وامليكانيكية، ويف مجال تصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات 

والتجهيزات  األدوية  وصناعة  الكوابل،  صناعة  مجال  ويف  ومكوناتها 

والصناعات  واألحذية،   والجلود  النسيج  قطاع  ويف  الطبية،  واملعدات 

خدمات  إنجاز  مجال  يف  العاملة  الرشكات  ويف  النداء،  ومراكز  الغذائية، 

التكنولوجيا اإلعالمية وتطوير الربمجيات إضافة اىل الرشكات  التجديد يف 

إىل  اإلشارة  وتجدر  بها.  املتعلق  للترشيع  طبقا  الناشطة  الدولية  التجارة 

الرضيبة الجديدة تدخل حيز التنفيذ  بالنسبة إىل األرباح املحققة ابتداء 

من غرة جانفي 2021 واملرصح بها خالل سنة 2022 والسنوات املوالية

معرض الخضر

شاركت تونس يف معرض مدريد للغالل والخرض املنعقد من 23 إىل 25 

الرشكات  من  عدد  ومبساهمة  والخرض  الغالل  مجمع  عرب   2018 أكتوبر 

الفالحية التونسية. وكانت وكالة النهوض باالستثامرات الفالحية قد أعلنت 

لتسهل  التونسيني  بالعارضني  خاصا  جناحا  حجزت  انها  سابق  وقت  يف 

ان  املنتظر  من  انه  اىل  اإلشارة  وتجدر  الفالحي.  الحدث  هذا  املشاركة 

تستقطب هذه الدورة العارشة للصالون حوايل 70 ألف عارض من 120 

دولة.

أرباح في بولينا القابضة

ذكرت مجموعة بولينا القابضة انها حققت خالل  األشهر التسع األوىل من 

سنة 2018 رقم معامالت يقدر بحوايل 1.76 مليار دينار مسجلة بذلك منوا 

بنسبة 16 باملائة مقارنة بنفس الفرتة من سنة 2017.  وفرست املجموعة 

تقدر  بنسبة  تحقيق منوا  بنسق محرتم عرب  اإلنتاج  بتطور  األرباح  ارتفاع 

بنسبة 18 باملائة وهو ما جعلها تبلغ حوايل 1.8 مليار دينار. وكان لنمو 

صادرات املجموعة خالل الفرتة املذكورة اثر كبري عىل ارتفاع رقم املعامالت 

واألرباح. وقد بلغت صادرات املجموعة  خالل األشهر التسع األوىل من 

سنة 2018 حوايل 220 مليون دينار مقابل 180 مليون حالل نفس الفرتة 

من سنة 2017 وهو ما سمح بتسجيل منو بلغ حوايل 22 باملائة وتجدر 

أخبار اقتصادية ... أخبار اقتصادية ... أخبار اقتصادية ...
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تنمية البشر للحفاظ على 
مواطن العمل

التكنولوجيات الحديثة  بدد تقرير دويل املخاوف من أن تؤدي 

اإلنسان.  مكان  الروبوت  إحالل  عرب  الشغل  مواطن  تقليص  إىل 

واعترب التقرير عن التنمية يف العامل الذي حمل عنوان الطبيعة 

التي تعمل يف جميع أنحاء  الروبوتات  املتغرية للعمل، أن عدد 

الوظائف  فقدان  من  املخاوف  يذيك  مام  رسيعا،  يرتفع  العامل 

الفرص لخلق وظائف  الوقت  التكنولوجيا تتيح يف ذات  غري ان 

وهو  فعالة  عامة  خدمات  وتقديم  اإلنتاجية،  وزيادة  جديدة، 

ما يبدد املخاوف. ورغم ان التكنولوجيا متثل بشكل عام حافزا 

نحو التطور والنمو االقتصادي تسهيل الحياة فان التعامل معها 

والحفاظ عىل موطن العمل يف املتقبل وسط هذا التطور الدائم 

مميزا  تكوينا  تستوجب  مهارات خاصة  يتطلب  أصبح  والرسيع 

الرصيد  يف  واالستثامر  البرشية  التنمية  رضورة  يفرتض  ام  وهو 

للعمل.  الرضورية  املميزات  تلك  القادمة  األجيال  ملنح  البرشي 

تعليقه  كيم، يف  يونغ  الدويل جيم  البنك  رئيس مجموعة  وذكر 

فحسب،  تتغري  ال  العمل  طبيعة  ان  التقرير  يف  جاء  ما  عىل 

التي  الوظائف  يعرف  ال  العامل  ان  إىل  مشريا  رسيعا   تتغري  بل 

ألن  اليوم،  االبتدائية  باملدارس  التالميذ  معظم  عليها  سيتنافس 

الكثري من هذه الوظائف غري موجود حتى اآلن.  ورشح املدير 

العام للبنك الدويل وفق ما جاء موقع البنك، أن التحدي الرئييس  

يتمثل يف تسليحهم مبا سيحتاجونه من مهارات برصف النظر عام 

ستكون عليه مهارات املستقبل وكذلك مهارات التفاعل الشخيص 

مثل التعاطف والتآزر. ومن خالل تصنيف البلدان وفقا لجودة 

استثامرها يف مواطنيها، نأمل بأن نساعد الحكومات عىل اتخاذ 

اقتصاد  يف  للتنافس  مواطنيها  إعداد  لتحسني  نشطة  خطوات 

املستقبل.

عندما تنجح العصابات في تطويع االقتصاد:

عواصف تكنولوجية تهدد ملياري شخص يعمــلون يف االقتصاد املوازي
2634 مليون دينار
بلغ عجز ميزانية الدولة خالل األشهر 
الثامين األوىل من سنة 2018 حوايل 

2634 مليون دينار مقابل 3885 مليون 
دينار خالل نفس الفرتة من سنة 2017 
وفق ما جاء يف معطيات تنفيذ امليزانية.

19.4 بالمائة
تم خالل األشهر الثامنية األوىل من 
السنة الحالية تسجيل تطور املوارد 
الذاتية للدولة بنسبة 19.4 باملائة 

مقارنة بنفس الفرتة من سنة 2017. 
ومن املنتظر ان يبلغ عجز امليزانية 

مع موىف سنة 2018 حوايل 4.9 
باملائة من الناتج املحيل اإلجاميل.

340 مليون دينار
 من املنتظر ان ترشع الحكومة 

د وسد  يف انجاز سد تاسة وسد خالاّ
الرغاي بكلفة جملية تقدر بنحو 

340 مليون دينار. 

79 مليون دينار
من املنتظر ان ترشع الحكومة يف انجاز 
مرشوع بناء املحكمة االبتدائية بتونس 

بكلفة تقدر بنحو 79 مليون دينار

127 مليون دينار
ذكرت الحكومة التونسية أنها ستخصص 

127 مليون دينار لفائدة صندوق 
القروض و مساعدة الجامعات املحلية.

117 مليون دينار
رصدت الحكومة من خالل قانون املالية 

لسنة 2019 اعتامدات تقدر بحوايل 
117 مليون دينار قصد تطوير الشبكة 

املعلوماتية بهدف رقمنة مختلف 
أوجه الترصف يف قطاع الصحة. وأمام 
هذا الرقم الهائل من املال العام يطرح 

التساؤل حول ما اذا كنت الشبكة 
املعلوماتية خاصة فقط بقطاع الصحة 

ان انها صالحة ملختلف القطاعات.

اإلشارة إىل الربع الثالث من سنة 2018 قد سجل لوحدها منو الصادرات 

بنحو 48 باملائة بعد ان بلغ حجم الصادرات خالل تلك الفرتة حوايل 79.6 

مليون دينار.

رفع تعريفة النقل
النقل  وسائل  مبختلف  النقل  تعريفة  يف  الزيادة  اقرتحت وزارة النقل 

التي  املالية املرتاكمة  التابعة للوزارة وذلك ملواجهة الصعوبات  العمومي 

الجديدة  التعريفات  ان  الوزارة  وذكرت  النقل.  رشكات  اغلب  تشهدها 

ان  الحكومة  عىل  اقرتحت  قد  الوزارة  وكانت  املواطن.  مقدرة  سرتاعي 

تحدث ضمن مرشوع قانون املالية لسنة 2019 صندوق دعم النقل. 

حذف صندوق تنمية الطريق السيارة

اقرتحت الحكومة التونسية من خالل مرشوع قانون املالية  لسنة 2019 

لهذا  الحكومة  تربير  يف  وجاء  السيارة.  الطريق  تنمية  صندوق  حذف 

االقرتاح  انه يأيت يف إطار إصالح املنظومة املالية مبا يتالئم مع مقتضيات 

مرشوع القانون األسايس للميزانية املعروض عىل مجلس نواب الشعب و 

اللجوء للصناديق  الجبايئ خاصة عرب ترشيد عمليات  النظام  قصد تعصري 

الخاصة يف الخزينة باعتبارها استثناء ملبدأ شمولية امليزانية. وإذا بدا هذا 

ان  هو  األمر  يف  الغريب  فان  مقبوال،  الحكومة  تفسري  من  األول  الجزء 

الصندوق الذي يعمل من 2011 مل يتلقى أمواال  خالل “الفرتة السابقة” 

الصندوق  انشأ  التي  الوظيفة  كانت  حيث  القانون  مرشوع  نص  وفق 

والتالعب  الخور  مدى  يثبت  ما  وهو  أخرى  عناوين  وفق  تنجز  ألجلها 

وعدم االنسجام املايل يف التعامالت املالية. ورغم انه من املمكن ان تكون 

املعامالت املالية الخاصة بهذا املجال سليمة إال أنها كانت إىل حني مقرتح 

حذف الصندوق غري مطابقة لإلجراءات وخراج اإلطار القانوين مادامت مل 

متر عرب الصندوق املحدث خصيصا لتاطري كل املعامالت املالية ولتمويل 

إىل  اإلشارة  وتجدر  واالنجاز.  والتوسعة  بالصيانة  الخاصة  العمليات  كل 

من  املراقبني  من  العديد  لدى  مخاوف  يثري  الصندوق  حذف  مقرتح  ان 

ان يكون املدخل القانوين املثايل للتفويت يف رشكة الطرقات السيارة عرب 

اعتامد آلية الرشاكة لتمويل تنمية الطرقات خاصة وان ال يوجد نص قانوين 

رصيح يكلف هيكال محددا بعملية صيانة وتنمية الطريق السيارة. ومام 

يزيد يف صدق املخاوف والشكوك ان بالدنا مقبلة يف املرحلة املقبلة عىل 

لن  قد متثل موردا محرتما  التي  السيارة  الطرقات  انجاز عدد محرتم من 

يكون للقطاع الخاص فيه نصيب إال عرب مدخل الرشاكة وذلك اثر تصفية 

صندوق تنمية الطرقات السيارة.

أخبار اقتصادية ... أخبار اقتصادية ... أخبار اقتصادية ...

حظوظ  يضعف  ما  وهو  املهارات  عىل  حتام  يؤثر  الصحية  والرعاية  التعليمي 

التكنولوجي.  التطور  امام  املوازي  القطاع  يف  العامل  من  الواسعة  الفئة  هذه 

ويكفي يف هذا االطر ان تحصل قفزة تكنولوجية )وهي بصدد الحصول بشكل 

با  أنفسهم  ليجدوا  املؤقتة ومصادر دخلهم  يفقد هؤالء وظائفهم  دائم( حتى 

الذي يبدو بديهيا، يتحتم عىل الحكومات وفق  الواقع  مهارات. وملواجهة هذا 

الحامية  من  أدىن  حد  وتوفري  ملواطنيها،  أفضل  عناية  إبالء  التقرير  يف  جاء  ما 

االجتامعية الشاملة املضمونة. وسيكون االحتواء االجتامعي الكامل مكلفا، ولكن 

ميكن تحقيقه من خالل إصالح القواعد املنظمة لسوق العمل يف بعض البلدان، 

وإصالح شامل طال انتظاره للسياسات الرضيبية عىل املستوى العاملي. 
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نتائج ايجابية
التونسية  الرشكة  بنك  متكن 
بنسبة  منو  تحقيق  من  للبنك 
27.1 باملائة يف نتائجها املالية 
للنصف األول من سنة 2018. 
املالية  العائدات  حجم  وبلغ 

إىل  التحسن  هذا  ويعود  دينار  مليون   155.7 مقابل  دينار  مليون   210.6
ارتفاع عائدات االستغالل بنحر 97.8 مليون دينار وفق بيانات املالية للبنك. 
ويتوقع املتابعون ان ترتفع عائدات البنك وان يتمكن من تحقيق مزيد من 
وتحقيق  الربح  عىل  قادرة  العمومية  املؤسسات  ان  بذلك  ليثبت  التحسن 

النتائج االيجابية رشط توفر الظروف املالمئة ومنحها االستقاللية الالزمة.  

صندوق التوظيف الجماعي  الرقاعي
التوظيف  صندوق  غري 
صبغته  املشرتك  الجامعي 
توظيف  صندوق  ليصبح 
ذلك  وتم  رقاعي  جامعي 
ليصبح  الصندوق   اسم  تغيري 
الجامعي  التوظيف  »صندوق 

للبنك الوطني الفالحي والرسملة«. ويستثمر الصندوق حوايل 30 باملائة من 
حني  يف  بالبورصة  املدرجة  الرشكات  أسهم  يف  لديه  املتوفرة  املالية  السيولة 

يستثمر حوايل 30 باملائة أخرى يف شكل أصول األوراق املالية طويلة األمد.

برينكو تشرتي اسهم برتوفاك
الرشكة  اشرتت 
املختصة  الفرنسية 
البرتولية  األنشطة  يف 
»برينكو«، حصة أسهم 
يف  »برتوفاك«  رشكة 
بقرقنة   الرشقي  حقل 
والتي متثل حوايل 45 
الحقل.  من  باملائة 
صفقة  مثلت  وقد 

البيع محور لقاء جمع الطرفني بحضور وزير الصناعة نهاية األسبوع املنقيض. 
هذا ومن املنتظر ان تقوم الرشكة خالل األشهر القادمة بالتعاون مع الرشكة 
البرتولية باستثامر 6 مليون اورو بهدف تأهيل املنشات  التونسية لألنشطة 
وحفر برئين ويف حقيل طرفة »ب« وطرفة »ف«. ويذكر ان الرشكة الفرنسية 
تنشط يف بالدنا منذ 2002 بالتعاون مع الرشكة التونسية لألنشطة البرتولية. 
وتعمل الرشكة يف 13 بلدا وتصل قدراتها اإلنتاجية إىل 450 ألف برميل نفط 

يوميا.

أخبار الشركات... أخبار الشركات... أخبار الشركات... أخبار الشركات... أخبار الشركات...
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لعّل أبرز ما شّد االنتباه من ترصيحات السياسيني 
الترصيحات  هي  األسبوع،  هذا  خالل  والنّواب 
حركة  مع  تقاطعات  عن  تتحّدث  بدأت  التي 
النهضة، وعن ُسبُل توافق وتحالفات ممكنة معها، 
والتربيرات التي يقع اختزالها عادة يف كلمة واحدة 
مفادها أن الحركة حزب تونيس ورشيك يف السلطة 

وصّوت له الشعب.
الباجي  الرئيس  التي ساقها  التربيرات  وهي نفس 
ُدفعة  انتصارات  ثالثة  سلّمها  حني  السبيس،  قائد 
واحدة عىل طبق من ذهب، غداة انتخابات 2014، 
يف  باالنتشار  ساعتها  تونس  نداء  قادة  أمر  وحني 
مع  للتحالف  والتسويق  التلفزية،  البالتوهات 
أن  هو  وحيد  مبدإ  عىل  باالعتامد  النهضة،  حركة 
انتخبها، وهي حزب تونيس والناس  الشعب أيضا 

صّوتت لها.
هذا التربير الذي ال معنى له سوى أن قائله ال ميلك 
رؤية  وال  يفعل،  ماذا  يعرف  وال  للحكم،  برنامجا 
مبارشة  فيعتمد  املرحلة،  إلدارة  له  اسرتاتيجيا  وال 
ومقوالت  واهية  بتربيرات  أمامه،  املوجود  عىل 
هروب من املواجهة، واتّكال عىل األخر، وارمتاء يف 
أحضان النهضة، ببساطة ألنها قادرة عىل أن توّزر 
القوانني وعرقلتها،  وتُقيل، وهي قادرة عىل مترير 
وهي القادرة أيضا عىل الدعم واإلبقاء عىل يوسف 
الشاهد أو التخيل وإسقاط الحبيب الصيد سابقا.

وهذه التقاطعات التي يتحدث عنها اليوم نواب كتلة االئتالف، 
والتي ال تعدو أن تكون مغازلة لكتلة النهضة من أجل ضامن 
تصويتها »املفيد« واملنضبط لفصول قانون املالية الذي يُطرح يف 
االيام القادمة، ومن أجل ضامن مترير الوزراء الجدد الذين من 

املزمع تقدميهم كبدائل لبعض الوزراء الحاليني.
وعود  تقديم  وقع  االئتالف  نواب  أن  تؤكّد  عديدة  مصادر 
لبعضهم بالتّوزير، وأنهم ربطوا منذ فرتة طويلة عالقات جيدة 
مع القصبة، وفيهم من يهيّئ نفسه لتويّل حقائب مهّمة، وبالتايل 
عليه أن يسعى إىل ضامن أكرث ما ميكن من األصوات، وهو يعرف 
برملانيا  التي متتلك خزّانا  الوحيدة  النهضة هي  أن حركة  جيدا 

قويا وثابتا.
اىل جانب مغازلة النهضة والبحث عن تقاطعات معها، يواصل 
داخل  سياسية  أطراف  مع  مشاوراتهم  الشاهد،  كتلة  نّواب 
الحكم وخارجه، مركّزين بالخصوص عىل  نداء تونس، حزبهم 
األم، الذي خرجوا منه وغادروه غاضبني ألنه تحالف مع النهضة 

وتقاطع معها.
ويف هذا اإلطار رّصح أكرث من نائب من الكتلة، أن املشاورات قد 
قطعت أشواطا متقّدمة، وبلغت درجة التالقي والتفاهم، سواء 
مع رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد نفسه، أو مع وزراء 
أطردوا من أحزابهم وبقوا يف الحكومة عىل غرار رياض املوّخر 
وفوزي عبد الرحامن وسمري الطيب وغريهم، وبالخصوص عىل 
أداء  من  الغاضبة  تونس،  لنداء  الجهوية  التنسيقيات  مستوى 

السيد حافظ قائد السبيس عىل رأس الحزب.
للميزانية  األصوات  جمع  إطار  يف  تندرج  ال  املشاورات  وهذه 

نواب  حرص  وجاّدة،  عملية  خطوات  هي  ما  بقدر  والتحوير، 
االئتالف عىل إجرائها يف البدء بتكتّم شديد، وفيام بعد بشكل 

شبه علني هذا األسبوع، وأطلقوا عليها مشاورات التأسيس.
وما يجري تأسيسه واإلعداد له، هو الحزب الجديد الذي سيعلن 
عنه يوسف الشاهد قريبا، واختاروا له اسم أمل تونس، حسب 
ما ورد يف جريدة جون أفريك الصادرة أول أمس االثنني، والتي 
قالت أن وجوها عديدة من مسؤويل النظام السابق، سيعززون 
وعيل  الغرياين  ومحمد  النفايت  الشاذيل  أبرزهم  املرشوع،  هذا 
الذي  سايس  الحاج  كامل  اىل  اضافة  الزنايدي،  ومنذر  الشاوش 
يعمل منذ فرتة بخطة مستشار لدى رئيس الحكومة، وبقيادة 
سليم العزايب وفيصل الحفيان وغريهم من االسامء التي ال تخفي 
ويرّوجون  الشاهد،  يقوده  حزب  تأسيس  يف  رغبتها  فرتة  منذ 
البالد  ان  مفاده  ما  والسياسة،  الحكم  أروقة  مختلف  لذلك يف 
حول  املتمحورة  الوسطية  العائلة  وان  شابة،  قيادة  اىل  تحتاج 
نداء تونس ال ميكنها أن تستمر يف ظل قيادة نجل الرئيس، وان 

الرئيس مل يعد قادرا عىل التجميع منذ ان انحاز اىل ابنه.
مع  التنسيق  ايضا  يتواصل  التأسيس،  مشاورات  تقّدم  وبقدر 
االحزاب التي ميكن أن تكون رديفة وحليفة لهذا الحزب، وعىل 
رأسها طبعا حركة النهضة، التي يعرف الشاهد جيدا أنه ال يضمنها 
اال بضامن االبقاء عىل مصالحها وركائزها حاليا يف السلطة، اىل 
حدود 2019، حني تفرز االنتخابات الرئاسية والترشيعية أوضاعا 
جديدة، وساعتها قد يكون لكل حدث حديث، وان كان البعض 
يتوقّع ان ال يستمر التحالف اذا متكن الشاهد وحزبه الجديد 

من تحصيل أغلبية انتخابية يف االستحقاق القادم.
يف نفس الوقت متتّد املشاورات مع حزيب مرشوع تونس الذي مل 

يعد يخفي رغبته الجامحة يف التحالف مع الحكومة، ويف 
القادم، واقرتح حتى  التحوير  بحقائب وزارية يف  الفوز 
بعض االسامء، وناور من أجل متريرها، وتسويقها، وتقابل 
يف هذا السياق السيد محسن مرزوق مع حركة النهضة 
ومع يوسف الشاهد ومع كل الفاعلني يف الحكم، يف رغبة 
بدت مجنونة من اجل التموقع يف السلطة، عىل حساب 
األمس  اىل حدود  رفعها  التي  والشعارات  الخيارات  كل 
النهضة  خصوم  أشد  من  تصّنفه  كانت  والتي  القريب، 

إيديولوجيا وفكريا وسياسيا.
فطموحات السيد محسن مرزوق مل تعد الرئاسة وال قرص 
قرطاج، وال حتى خطة مدير الحملة االنتخابية للباجي 
قائد السبيس يف 2019، وال رئاسة الحكومة، بل انحدرت 
لحسونة  حقيبتني  تحصيل  غاية  إىل  ووصلت  تدريجيا، 
الناصفي ووطفة بلعيد يف حكومة الشاهد، قد تكونان 

بدائل عن حقيبتي ماجدولني الشارين وحاتم الفرجاين.
وهو وضع يجعل الحكومة ونواب كتلة االئتالف الوطني 
يف موقع قوة يفاوضون منه محسن مرزوق الذي يبدو 
ومل  والبحرية،  قرطاج  اىل  الرجعة  خطوط  كل  قطع  انه 
يبق أمامه إال طريق القصبة الذي ال ميّر حسب رأيه اال 

عرب مونبليزير.
عىل عكس السيد كامل مرجان، وحزبه املبادرة، والذي 
قابل األسبوع الفارط رئيس الحكومة، من منطلق البحث 
عام ميكن أن يجمع بني الرجلني يف قادم االيام، خصوصا 
أن أحاديث تدور يف الكواليس عن اعتزام مرجان الرتّشح 
نفس  يف  هوى  يجد  قد  ما  وهو   ،2019 يف  الرئاسة  النتخابات 
يوسف الشاهد الذي يبحث عن رئيس حليف يصّدره يف قرطاج، 
الحقيقية  السلطة  أن  جيدا  يعرف  النه  القصبة،  به  ويضمن 
هناك وليست يف الضواحي، وهو ما تفطّن اليه، متأخرا، الرئيس 
الباجي قائد السبيس، فطالب بتغيري النظام السيايس، لكن بعد 

فوات األوان، وبعد ان انفّض من حوله الجميع.
املشاورات وماراطون  الرئييس يف خضّم كل هذه  السؤال  لكن 
اللقاءات والحسابات، هل ان خصوم يوسف الشاهد سيكتفون 
بالُفرجة عليه وهو يؤسس حزبا ويثبّت اقدامه يف الحكم ويجمع 

االنصار واملؤيدين، ويستعد ملراحل أشّد حسام وأقوى مواقع؟
بالتأكيد ال، وقد يفاجئونه بأوراق يخبّئونها اىل وقت مثل هذا، 

وان كانت يف أغلبها االن باتت محروقة، وال تحدث مفاجآت.
قائد  حافظ  رأسهم  وعىل  الشاهد،  خصوم  أن  الظّن  واغلب 
السبيس، سيلجؤون من جديد اىل معركة السياحة النيابية، وقد 
يتمكنون من اسرتجاع البعض من النواب، وهو ما ميكن فهمه 
التحاقهام  عن  وبوحوالة  صوف  بن  النائبني  تراجع  خالل  من 
بكتلة االئتالف، وخريّا الرجوع اىل كتلة نداء تونس، فيام يتحّدث 
اىل عرشة  مثانية  من  مجموعة  عن  القطي  العزيز  عبد  النائب 
نواب، قد تغادر قريبا عائدة اىل مواقعها يف النداء. فهل تنجح 
النداء  يف  أفقيا  التمدّد  عن  الشاهد  ايقاف  يف  الطريقة  هذه 
العرتاض  يائسة  محاوالت  مجرد  انها  أم  السلطة،  يف  وعموديا 
سفينة الح لها ميناء الحكم من بعيد ولن تقف حتى تصل اليه 

وتستكني فيه؟
طاهر عيل 

هل تتوه كتلة االئتالف في البحث عن التقاطعات وعدّ االستقاالت؟

مشروع الشاهد يتحرّك ببطء وخصومه 
مازالوا يخفون أوراقا أخرى 
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غلق مفاجئ لمعمل النسيج »كاف تاكس« بالكاف

خوف وتململ العمّال واالتحاد الجهوي 
يبحث الحلول

 شهدت مدينة الكاف يوم االثنني 22 
بعد  التوتر  من  أجواء   2018 أكتوبر 
”كاف  النسيج  ملعمل  املفاجئ  الغلق 
تاكس” الذي اعتربه العامل »قرارا غري 
مقبول«، من شأنه أن يعكر سري العمل 
إىل  إلنتاجها  املصدرة  املؤسسة  داخل 

السوق األوروبية.
واعترب كاتب عام النقابة رمزي بحرية  
القرار  اتخذت هذا  املعمل  أن »إدارة 
جعل  مام  ومفاجئة،  أحادية  بصفة 
 140 حوايل  عددهم  البالغ  العامل 
لهذا  استنكارهم  عن  يعربون  عامال، 
القرار، الذي ال يخدم ال مصلحتهم وال 
تعقيد  يف  يزيد  بل  املؤسسة،  مصلحة 
عدة  تسجيل  تم  أنه  سيام  األوضاع، 
خالل  للمصنع  مامثلة  غلق  عمليات 

السنوات الثالث األخرية«.
»إدارة  بان  العامل  من  عدد  وأكّد 
بناء  القرار  هذا  اتخذت  املؤسسة 
األسواق،  يف  بالنقص  وصفته  ما  عىل 
الصناعي  املنتوج  تسويق  وصعوبة 

خارج البالد، خاصة أن املؤسسة تصدر 
منتوجها إىل الخارج«.

هذا ما حصل؟
يف عالقته باألجواء املشحونة التي تلت 
الجهوي  االتحاد  سارع  الغلق  عمليّة 
نقابة  مع  عمل  جلسة  بعقد  بالكاف 
الفرضيات  كّل  وتدارست  املعمل 
وقد  حصل  بالذي  السلط  وأعلمت 
أكّد األخ ابراهيم القاسمي للشعب أّن 
ملف املعمل أموره واضحة خاّصة وأّن 

العرف ملتزم بتطبيق محرض جلسة 7 
أن  األعوان  حق  من  وأّن   2018 أوت 
يخافوا عىل مورد رزقهم إالّ أّن الواضح 
سيستأنف  الجميع  أّن  فيه  واملتفق 
عمله بعد أسبوع من الراحة الرضورية 
وزاد األخ ابراهيم القاسمي يف تطمني 
يدعو  اليشء  أّن  قال  بأن  العاّمل 
زار  املكرش  العرف  أّن  مبا  للخوف 
والية الكاف يف مناسبتني ووعد مبزيد 

تحسني ظروف العمل.
املوقف الواضح...؟

املشحونة  التململ واألجواء  بعد هذا 
بعد  النفوس  إىل  اإلطمئنان  عاد 
التنفيذي  املكتب  بذله  الذي  املجهود 
إذ  بالكاف  للشغل  الجهوي  لالتحاد 
للعاّمل  كبريًا  اقباال  عرفت  مكاتبه  أّن 
الذين استعادوا أنفاسهم وزال خوفهم 
السنوات  الكاف عرفت يف  أّن  يف ظّل 
هذا  مثل  مع  مريرة  تجارب  األخرية 

الغلق الفجئي.
رمزي الجباري

ماذا يريد أعوان ديوان 
البحرية التجارية بصفاقس

نحن أعضاء النقابة األساسية لديوان البحرية التجارية واملوانئ مليناء صفاقس سيدي 
بصفاقس  للشغل  الجهوي  االتحاد  بدار   2018 أكتوبر   10 اليوم  املجتمعني  يوسف 

بإرشاف املكتب التنفيذي وبعد تدارسنا ألوضاعنا االجتامعية نعرّب عن:
دميقراطية  مستقلة  منظمة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  إىل  باالنتامء  اعتزازنا   -

ومناضلة.
- وقوفنا يف صف قياداتنا وندعم نضالهم من أجل إعالء رأية االتحاد العام التونيس 

للشغل ملصلحة تونس وشعبها قبل كل يشء.
ونطالب :

بالتفقدية  الصلحية  الجلسة  عليه يف محرض  االتفاق  تّم  ما  بتطبيق  العامة  اإلدارة   -
العامة بتاريخ 09 جانفي 2018.

- االنتدابات لسّد الشغورات الفادحة.
- اإلرساع بتمكني األعوان من زي الشغل لسنتي 2015/2016 ووصوالت رشاء لسنتي 

.2018/ 2017
- اإلرساع بتمكني األعوان من القروض حسب ما ينص عليه القانون األسايس للصندوق 

االجتامعي للديوان.
- تسوية وضعية أصحاب الشهائد.

- تسوية وضعية األعوان الذين ميارسون مهام ال تتامىش ورتبهم.
- تحيني احتساب الساعات اإلضافية عىل األجر األسايس.

- الصحة والسالمة املهنية.
نضالية  تحركات  يف  الدخول  عن  نعلن  فإننا  ملطالبنا  االستجابة  عدم  صورة  ويف  هذا 
هياكلنا  إىل  نوكل  الذي  لإلرضاب  وصوال  العمل  مبقرات  احتجاجية  بوقفة  انطالقا 

الجهوية تحديد مدته وتاريخه. 

بحدثني  املنستري  جهة  يف  املايض  األسبوع  نهاية  اتسمت 

وعموم  خاص  بشكل  الشغالني  اهتامم  عىل  استحوذا  بارزين 

الذي  الضخم  التجمع  ذلك  أولهام  وكان  عام  بشكل  املواطنني 

الثاين  وأما  شأنه...  يف  القرار  إتخاذ  قبل  العام  اإلرضاب  سبق 

ترأسه  والذي  بزرمدين  للشغل  املحيل  االتحاد  مبؤمتر  فتعلق 

األخ بلقاسم بن احمد عضو املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي 

عضوا  بشري  وفوزي  الغضاب  صالح  محمد  االخوان  وحرضه 

املكتب التنفيذي..

أشغال املؤمتر افتتحها األخ بلقاسم بكلمة وجيزة دعا فيها 

حتى  االتحاد  دار  صلب  األنشطة  وتكثيف  تفعيل  مزيد  اىل 

تكون عنوانا الستقطاب الشغيلة وإثراء االنتساب لتوسيع رقعة 

الذي  االتجاه  نفس  وهو  الشغيلة  وهموم  مبشاغل  االهتامم 

انتهجه  األخ محمد صالح الغضاب الذي نّوه مبساهمة املنظمة 

الذي  البناء  العام وخاصة يف قطاع  اثراء املشهد االقتصادي  يف 

تعترب زرمدين قطبا من أقطابه 

واثر ذلك فسح املجال للتصويت يف أجواء سادتها الشفافية 

قامئتني  ضمن  من  الجديدة  التشكيلة  الختيار  والدميقراطية 

قامئة  وهي  احداها  اختيار  عىل  الصندوق  أسفر  انتخابيتني 

مجموعته  فازت  والذي  دندانة  كامل  األخ  برئاسة  اإلنتساب 

)جالل معتوق، حمدي الطاري، محمد حّدهم الصحبي بوعزيز 

فتحي  جانب  اىل  النواب  أصوات  أغلبية  عىل  جابر  وحسني 

الحامي من القامئة الثانية.

* تعهّد..
املكتب  أعضاء  وبحضور  الجديدة  التشكيلة  صعود  بعد 

خاصة  كربى  املسؤولية  أن  دندانة  كامل  األخ  رصح  التنفيذي 

ثقلها  بحكم  متواصال  تشهد حراكا  التي  املنطقة  مثل هذه  يف 

والعاميل  الدميغرايف 

حيث  واالقتصادي 

عامل  كّم  عىل  تتوفر 

هائل صلب مؤسسات 

محورية  اقتصادية 

خاصة يف قطاع البناء 

تضم  النسيج  وكذا 

ومنتسبني  هياكل  بني  األلفني  يناهز  ما  ومنهم  العامل  آالف 

وتكثيف  إثراء  مزيد  اىل  االنتخايب  البيان  دعوة  يفّس  ما  وهو 

النقابية يف  التمثيلية  السعي اىل دعم  االنتساب ومزيد  عملية 

املؤسسات التي تعترب اىل ذلك.. كام عرب األخ كامل عىل استعداد 

املدين  املجتمع  فعاليات  كل  عىل  االنفتاح  اىل  املحيل  االتحاد 

واالشعاع عىل كل أطراف املعتمدية  ومنها القطب االقتصادي 

االقتصادية  الوحدات  تتواجد  حيث  الحياة  منزل  يف  الضخم 

العامة عىل غرار somocer ليوين وتاجرة وجميعها روافد مهمة 

لالقتصاد الوطني وبوابات تنمية ميثل العامل عمودها الفقري 

املجلة  لدفع  متحمسة  تبدو  التي  االدارية  األطراف  اىل جانب 

االقتصادية نحو األفضل ويضيف األخ كامل ان يتجسد الجهد 

النقايب يف حل نهايئ ملعظلة املركب الصناعي بزرمدين.

* حمدة الزبادي 

مؤتمر االتحاد المحلي للشغل بزرمدين

صعاب وآمال 

اجتماع نقابي 
باملعهد الصادقي

ذكرت مصادر مطلعة »للشعب« أّن اجتامعا نقابيا سيعقد غدا 
بإرشاف  النهار  الساعة منتصف  أكتوبر 2018 عىل  الجمعة 26 
االجتامع  لهذا  الدعوة  أّن  ويذكر  األساسية  النقابة  من  وتأطري 
جاءت عىل خلفية الوضع الصعب الذي يعمل فيه أعوان وعاّمل 
والكبرية  العريقة  املعاهد  من  وهو  الصادقي  باملعهد  واطارات 

يف تونس.
رمزي
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هيئة  عن  وفد   2018|10|22 بتاريخ  اليوم  توجه 
بلعيد ومحمد  الشهيدين شكري  الدفاع يف ملف 
الرباهمي اىل املحكمة االبتدائية العسكرية الدامئة 
التنظيم  ضد  جزائية  شكاية  إيداع  بقصد  بتونس 
واألمنية  السياسية  ورموزه  النهضة  لحركة  الرسي 
الوثائق  من  صفحة  مائتي  من  بأكرث  مدعمة 
لالختصاص  قانوين  وبتأصيل  واملحارض  والصور 

الحكمي للمحكمة العسكرية.
الفوري  التضمني  يف  القانونية  للموجبات  وخالفا 
املحكمة  كتابة  رئيس  فضل  الشكايات،  لكل 
استشارة النيابة العمومية ومطالبتنا باالنتظار ليتم 
الكتبة  رئاسة  برفض  ساعة  من  أكرث  بعد  اعالمنا 
لوكيل  الشكاية بترصيح شفاهي منسوب  تضمني 
املحكمة  ان  مفاده  اجتامع  يف  وهو  الجمهورية 

العسكرية غري مختصة.
وكيل  ابداها  التي  الخارقة  القدرات  وبعد 
يف  العسكرية  االبتدائية  للمحكمة  الجمهورية 
وتتجاوز  جزأين  تتضمن  جزائية  شكاية  قراءة 
املعطيات املضمنة بها أكرث من 200 صفحة وهو 
تضمينها  من  املحكمة  كتابة  منع  قرر  اجتامع  يف 
الدفاع  الشكايات. عندها لجأ أعضاء هيئة  بدفرت 
اىل الدخول يف اعتصام مبكتب رئيس الكتبة واعالم 

الشبان  املحامني  وجمعية  بتونس  املحامني  فرع 
وعموم املحامني وأعضاء من مجلس نواب الشعب 
باملحكمة  االلتحاق  اىل  العام  والراي  واإلعالميني 
الدستوري  املبدأ  خرق  عىل  احتجاجا  العسكرية 

باللجوء اىل القضاء واالعتداء عىل حق الدفاع.
وامام رسعة املساندة وااللتفاف حول هيئة الدفاع 
قرر وكيل الجمهورية الرتاجع عن موقفه السابق 
وتم تضمني الشكاية الجزائية ضد التنظيم الخاص 

لحركة النهضة بشكل قانوين.
ويهم هيئة الدفاع تبعا لذلك:

أوال: التعبري عن امتنانها لكل من ساندها ووقف 
اىل جانبها يف الدفاع عن حقها الدستوري يف الولوج 

اىل القضاء.
ثانيا: التنبيه اىل خطورة الوثائق التي تم إيداعها 
الوطني  الجيش  مبصلحة  ملساسها  الشكاية  مع 
والقضائية  األمنية  املؤسسات  وبسالمة  مبارشة 

والعسكرية.
الراي  ومتكني  الوثائق  بنرش  التزامنا  تجديد  ثالثا: 
القضاء  يتعهد  مل  إذا  عليها  االطالع  من  العام 
اللجوء  واستبعاد  بحث  بفتح  جديا  العسكري 
مجددا اىل احكام الفصل 31 من مجلة اإلجراءات 

الجزائية يف آجال معقولة.
عن هيئة الدفاع يف ملف 
الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الرباهمي

الجاري  الشهر  خالل  الدويل  العفو  منظمة  أصدرت   
منه،   نسخة  عىل  الشعب  جريدة  وتحصلت  تقريرها، 
والذي تضّمن بحوثا كشفت عن مؤرشات واضحة تدل 
استخدام  أساءت  التونسية قد  الداخلية  أن وزارة  عىل 
إجراءات الطوارئ املعتمدة ملواجهة التهديدات األمنية 
عن طريق تقييد الحق يف حرية التنقل آلالف األشخاص 

تقييدا تعسفيا.
التونسية لجأت منذ  السلطات   وبينت »أمنستي« أن 
ملقاومة  الوطنية  »االسرتاتيجية  سياق  يف  وذلك   ،2013
التطرف واإلرهاب«، إىل تنفيذ مجموعة من اإلجراءات 
تحركات  ملراقبة   S17 اإلجراء  باسم  عرفت  الحدودية 
»الجامعات  إىل  انتامئهم  يف  يشتبه  الذين  األفراد 
الجهادية« ومنعت بذلك االالف من السفر خارج البالد.

يف  املدنيني  ضد  املسلحة  الهجامت  وقف  ميثل  وبينام 
أكدت  للسلطات،   مرشوعا  هدفا  والخارج  الداخل 
منظمة العفو الدولية أن تنفيذ تلك االجراءات قد أدى 
إىل فرض قيود تعسفية عىل حق األفراد يف مغادرة البالد 
وحرية التنقل داخلها، مربزة أن أبحاثها والتي شملت 
نفذت  السلطات  أن  أكدت  فردية،  حالة   60 فحص 
إجراءاتها بطريقة متييزية تستند إىل املظهر واملامرسات 
تقديم  ودون  السابقة  الجنائية  اإلدانات  أو  الدينية 
تربير أو الحصول عىل أمر من املحكمة، األمر الذي أثّر 
أو اشتملت عىل  األفراد  تأثريا سلبيا عىل سبل معيشة 

اعتقالهم التعسفي واالحتجاز ملدة قصرية.
التقرير أبرز أنه برتك القرارات الخاصة بفرض إجراءات 
وجود  دون  وحدها  الرشطة  لتقدير  حدودية  مراقبة 
الداخلية  وزارة  تجاهلت  فقد  فعال،  قضايئ  إرشاف 
الدولة  لسلطة  والتونسية  الدولية  القانونية  الحدود 
عىل تقييد حرية التنقل، مشريا اىل ان إجراءات مراقبة 
الحدود التي ال تستند عىل مواد قانونية معينة وواضحة 
وبالتايل تشكل  قانونية،  قيوًدا غري  تعترب  تحدد أسسها 
انتهاكات للحق يف حرية التنقل تتعارض مع التزامات 
التي  الدستورية  والضامنات  الدولية  القانونية  تونس 
تنص عىل وجوب استناد أي من تلك القيود إىل القانون، 

وأن تكون رضورية ومتناسبة.

واكدت منظمة العفو الدولية أن الحاالت التي وثقتها 
تعسفي،  بشكل  أشخاصا   )S17 إجراءات)  استهدفت 
الدينية  واملامرسات  للمعتقدات  الوحيد  األساس  عىل 
أو  الجسدي  املظهر  أو  يعتنقونها،  بأنهم  ُيشتبه  التي 
أولئك  يربط  دليل  أي  تقديم  دون  السابقة  اإلدانات 

األفراد بنشاط الجامعات املسلحة.
التونسية  الحكومة  اىل  الدولية  املنظمة  وتوجهت 
احرتام  ضامن  أجل  من  الحكومة  رئيس  اىل  بتوصيات 

حق اإلنسان يف حرية التنقل وحاميته .
توصيات إىل رئيس الحكومة ووزير الداخلية

دعت »أمنستي« يف تقريرها رئيس الحكومة التونسية 
تتخذها  التي  الطوارئ  اجراءات  جميع  أن  ضامن  اىل 
الرضورة  مببديئ  وتلتزم  القانون  يحددها  الحكومة 
لحقوق  الدويل  القانون  عليهام  ينص  كام  والتناسب 
اإلنسان، وضامن أن تكون جميع القيود املفروضة عىل 
ولها  مربرة،  التنفيذية  السلطة  قبل  من  التنقل  حرية 
وقابلة  القضائية  للرقابة  وتخضع  واضح  قانوين  أساس 
املنتظمة،  املراجعة  وجوب ضامن  عىل  عالوة  للطعن؛ 
مبا يف ذلك من قبل جهة قضائية، لجميع الحاالت التي 
تقيد فيها اإلجراءات اإلدارية حقوق األفراد، مبا يف ذلك 

حرية التنقل.
كام شددت عىل رضورة استجابة املحاكم الفورية، عن 
طريق تخصيص املوارد، إىل االلتامسات التي تطعن يف 

.S17.اإلجراء
وزارة  الدولية  العفو  منظمة  دعت  أخرى،  جهة  من 
الداخلية اىل وقف استخدام اإلجراءات الحدودية ملنع 
جوازات  قانون  متطلبات  وتطبيق  الخارج  إىل  السفر 
السفر؛  حظر  حاالت  يف   1975 لعام  املعدل  السفر 
ذلك  يف  مبا  اإلدارية  اإلجراءات  لجميع  الكامل  والنرش 
عىل  مبارشا  تأثريا  تؤثر  التي   ،S17 الحدودي  اإلجراء 
بسهولة  متاحة  وجعلها  اإلنسانية،  األفراد  حقوق 
للعموم؛ مشددة عىل وجوب التحديد الواضح للمعايري 
التي ميكن عىل أساسها إخضاع الشخص لإلجراء S17؛ 
عالوة عىل رضورة اصالح هذا االجراء مبا يكفل الرقابة 

القضائية الواضحة والفعالة.

األفراد  جميع  تزويد  رضورة   »امنستي«  اكدت  كام 
الخاضعني لإلجراء S17 مبربرات فرضه عليه، مبا يف ذلك 
األدلة التي يستند إليها األمر، يك يسمح لهم الطعن يف 
املحكمة  أوامر  جميع  احرتام  عىل  فضال  األوامر؛  هذه 
وتقديم   أفراد  ضد   S17 اإلجراء  لرفع  فورا  وتطبيقها 
حرية  يف  حقهم  تقييد  تم  الذين  لألفراد  تعويضات 
معيشتهم  سبل  تأثرت  والذين  تعسفي  بشكل  التنقل 

بشكل كبري نتيجة لذلك.
أن  عىل رضورة  الدولية  العفو  منظمة  وشددت  هذا   
تضمن  الحكومة التونسية عدم تقييد الحق يف حرية 
أو  التنفيذية،  السلطة  قبل  تعسفي من  بشكل  التنقل 
يجب  كام  القانون،  بإنفاذ  املكلفني  املوظفني  قبل  من 
القانون،  مبوجب  املفروضة  القيود  جميع  تحديد 
الرضورة  ملبديئ  واالمتثال  القضائية  للرقابة  وإخضاعها 
والقانون  التونيس  الدستور  يتطلبهام  كام  والتناسب 

الدويل لحقوق اإلنسان.
 صربي الزغيدي

ملف بلعيد والرباهمي يف املحكمة االبتدائية العسكرية

بماذا أوصت منظمة العفو الدولية تونس لنزع القيود التعسفية على حرية التنقل؟

ملواجهة  الطوارئ  اجراءات  استخدام  أساءت  الداخلية  وزارة 
التهديدات االمنية بتقييد حرية التنقل الالف االشخاص

بعد الثورة: 

رابطة الكتاب األحرار 
ورابطة الدفاع عن 

القطاع العام ال تحصالن 
على تراخيصهما!

بني 2000 و 2018 فاصل زمني كبري ولكّن 

الدفاع  ورابطة  األحرار  الكتاب  رابطة 

الوطنية  والسيادة  العام  القطاع  عن 

وكذا  تتغري  مل  املامرسات  أن  تستشعران 

الصغري،  البلد  لهذا  املسرية  العقليات 

ومجالس  جديد  ودستور  مزعومة  ثورة 

يف  دستورية  ومؤسسات  ترشيعية  وهياكل 

يف  ذاتها  التربيرات  العراقيل  تتواصل  حني 

أن  يريد  نُسميه مجتمعا مدنيا  ما  مواجهة 

الوالءات  عن  بعيدا  بحرية  ويتفاعل  يفعل 

الكتاب  رابطة  والوظائفية.  والسمرسة 

تنتزع  ومل  لسنوات  ممنوعة  ظلت  االحرار 

املحكمة  يف  مجمدة  قضايا  بعد  إال  حقها 

»الثورة«.  بعد  إال  فيها  يحسم  مل  اإلدارية 

واإلخالل  واالنتقاء  اإلقصاء  شبح  يعود 

الدفاع  رابطة  بالدستور من جديد وتعرقل 

عادتها  إىل  تعود حليمة  العام.  القطاع  عن 

أمكنتنا  نراوح  بل  نتغري  مل  وكأننا  القدمية 

ترفض  والتي  ذاتها  املتحجرة  العقليات 

التطور وتوصد أبواب الحركة والحلم. يا لك 

من تونس أيتها الخرضاء.
منري كّشوخ

حمدا على 
السالمة يا أخ عمر

الجهوية  للنقابة  العام  الكاتب  الكايف  األخ عمر  أجرى 
بالنجاح  كللت  جراحية  عملية  بالكاف  االسايس  للتعليم 
وإثر ذلك يتقدم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي بالكاف 
لألخ عمر  التهاين  بأحر  القاسمي  ابراهيم  االخ  رأسه  وعىل 
إىل  رسيعة  عودة  الجميع  له  ويتمنى  العملية  نجاح  بعد 

نشاطه النقايب.

  صورة  أعدتها »انكيفادا«
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مل يحصل املتقاعدون املنتفعون بقانون املغادرة االختيارية للوظيفة 
التي  املطالب  قبول  فور  ترصف  التي  املغادرة  منح  عىل  العمومية 
تقدموا بها إىل إدارتهم املعنية، وفق تأكيدات عدد كبري من املنتفعني 

بالقانون.
وقال املعنيون باالمر انهم تقدموا مبطلب للمغادرة االختيارية بغرض 
أنهم مل  إال  التقاعد،  بعد  املنحة وبعث مرشوع خاص  الحصول عىل 
التي  لالدارات  سبق  وقد  وظيفتهم  عن  تخليهم  منذ  شيئا  يتقاضوا 
كانوا يشتغلون صلبها ان اكدت لهم انه سيتم رصف املنحة لهم فور 
تقاعدهم ،اال انهم مل يتحصلوا عىل اية مبالغ .وقد توجه املتقاعدون 
انهم  غري  الحكومة  رئاسة  اىل  ومنها  االجتامعية  الشؤون  وزارة  اىل 
بها  تعهدت  التي  املنح  برصف  التزام  أي  او  رسمي  رد  أي  يتلقوا  مل 

الحكومة.
اثناء  االمرين  وعانوا  االضحى  بعيد  االحتفال  من  هؤالء  حرم  وقد 
التي مل يستطع عدد كبري منهم مجابهة مصاريفها  املدرسية  العودة 
باعتبار ان الدولة مل ترصف لهم أي مليم .وقد عرب املتقاعدون اختياريا 
والبالغ عددهم تقريبا 7 االف عن ندمهم لقبول هذا االجراء الجديد 
وسيصعدون  اخرى  احتجاجية  وقفات  سينظمون  انهم  مؤكدين 
املوظفون  اكد  وقد   . الرسمي عىل رصف مستحقاتهم  الطرف  لدفع 
املغادرة  قانون  من  االستفادة  يف  طلباتهم  قبول  تم  انه  العموميون 
العمومية  الوظيفة  مبغادرة  اعالمهم  ذلك  مبوجب  وتم  االختيارية 
وإيقاف رواتبهم الشهرية دون متكينهم من منحة املغادرة التي ينص 
القانون عىل رصفها دفعة واحدة وبصفة فورية.وقد تحول هؤالء من 
موظفني اىل حاالت اجتامعية عىل حد تعبريهم مؤكدين انهم تعرضوا 
اىل عملية تحيل كربى.خاصة ان بعض من رصفت لهم منحهم ،قامت 
البنوك باالقتطاع الكامل للمبلغ املتبقي من أقساط قروض متحصلني 

عليها من هذه البنوك.
ويف السياق نفسه ،قال مكرم شوشان انه  كان موظفا ملدة 26 سنة 
بالحامية املدنية وتقدم مبطلب للمغادرة االختيارية بغرض الحصول 
عىل املنحة وبعث مرشوع خاص بعد التقاعد، إال أنه مل يتقاض شيئا 
منذ تخليه عن وظيفته يوم 1 أوت الفارط، وفق قوله.وشدد املتحدث 
عىل أن االدارة املعنية بدراسة ملفه صلب وزارة الداخلية أكدت له 
أنه سيتم رصف املنحة فور تقاعده أي بتاريخ 1 أوت اال أنه مل يتقاض 
أي مليم، الفتا اىل أن كل املنتفعني بالقانون مل يتحصلو عىل أي مبالغ، 
اطار  الحسناوي وهو  مراد  عنه  تحدث  االشكال  تأكيده.ونفس  وفق 
بالديوان الوطني للتطهري الذي يبلغ من العمر 53 سنة والذي قىض 
قرابة 30 سنة يف الوظيفة العمومية ثم اصبح عاطال عن العمل بعد 
ان قام البنك بتجميد قيمة منحة التعويض املقدرة ب 33 الف دينار 
لحصوله عىل قرض.وقد حاول الحسناوي االنتحار بسبب عجزه عن 
اعالة عائلته بسبب عدم توفر الراتب واملنحة التي كان يامل ان يبعث 
بواسطتها مرشوعا يعيله بقية حياته.و قال انه شعر بانه تم التحيل 
عليه باعتبار انه كان من املفروض ان تتم مراسلة كل البنوك حتى ال 

يقتطعوا من منح املوظفني العموميني الحاصلني عىل قروض.

صرف المنحة دفعة واحدة
املصالح  مختلف  يف  للموظفني  االختيارية  املغادرة  قانون  ويتيح 
اإلدارية، ملن اختار املغادرة االختيارية من الحصول عىل تعويض مايل 
الذين  للموظفني  األجور،  كتلة  ارتفاع  نتيجة  يأيت  والذي  الدولة  من 
يتقدمون بطلب لالنتفاع به الحصول عىل منحة مغادرة ترصف دفعة 
واحدة وبصفة فورية بحساب أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل 
القانون عدد 5 لسنة 2018، املؤرخ يف 23 جانفي  فعيل .وقد دخل 
النفاذ،  2018 واملتعلق باملغادرة اإلختيارية لألعوان العموميني ،حيز 
 008 عدد  الرسمي  بالرائد  أن صدر  بعد  الفارط،  جانفي  نهاية شهر 

بتاريخ 26 جانفي 2018.
وينص الفصل األول من هذا القانون عىل أنه، ميكن بصفة استثنائية 
العامة  األساسية  األنظمة  مختلف  إىل  الخاضعني  العموميني  لألعوان 

عىل  الحصول  مقابل  اختيارية،  بصفة  الوظيفة،  مغادرة  يطلبوا  أن 
منحة مغادرة، وفقا للرشوط الواردة بهذا القانون. وتنسحب أحكام 
واملنشآت  واملؤسسات  العمومية  الوظيفة  أعوان  عىل  القانون  هذا 
بأحكام  لإلنتفاع  القانون،  هذا  من  الثاين  الفصل  ويشرتط  العمومية. 
بعنوان  للحجز  الخاضعة  الفعيل  العمل  فرتة  تقل  أال  القانون،  هذا 
أو  اإلجتامعية  والحيطة  للتقاعد  الوطني  الصندوق  لفائدة  التقاعد، 
الصندوق الوطني للضامن اإلجتامعي، عن خمس )5( سنوات يف تاريخ 
انقضاء أجل تقديم املطالب.ويجب عىل العون العمومي الراغب يف 
مغادرة الوظيفة، طبقا ألحكام هذا القانون، تقديم مطلب كتايب عن 
أو  التسلسل  الذي ميارس سلطة  الوزير  إىل  اإلداري  التسلسل  طريق 
اإلرشاف اإلداري، وفق ما نص عليه الفصل الثالث من هذا القانون.
القانون،  3 من هذا  بالفصل  عليها  املنصوص  الخاصة  اللجنة  وتتوىل 
البت يف املطالب املقدمة، باإلعتامد خاصة عىل توازن هيكلة املوارد 
البرشية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي املعني. 
يتكفل  معلاّل.كام  القرار  يكون  أن  يتعني  املطلب  رفض  صورة  ويف 
املشغل األصيل بدفع منحة مغادرة جزافية، لألعوان العموميني الذين 
قبلت مطالبهم من قبل اللجنة الخاصة املنصوص عليها بالفصل 3 من 
شهريا  أجرا   )36( وثالثني  لستة  املعادل  املبلغ  تساوي  القانون،  هذا 
صافيا ترصف دفعة واحدة وبصفة فورية.ويتم اعتامد األجر الشهري 
الصايف األخري الذي تقاضاه العون العمومي املعني قبل تاريخ املغادرة 

االختيارية كأجر مرجعي الحتساب منحة املغادرة االختيارية.
وتعفى هذه املنحة من الرضيبة عىل الدخل ومن الخصم من املورد 
املستوجب بعنوانها، طبقا ألحكام مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص 
الطبيعيني والرضيبة عىل الرشكات، حسب الفصل الرابع.وال ميكن يف 
الصافية  األجور  من   50% املغادرة  منحة  تفوق  أن  الحاالت  جميع 
التي كان سيتقاضاها العون العمومي خالل الفرتة الفاصلة بني تاريخ 
املغادرة اإلختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية لإلحالة عىل التقاعد.
التي  االصالحية  املنظومة  من  جزء  الطوعية  املغادرة  اجراء  ويعترب 
اتخذتها الحكومة يف مجال الوظيفة العمومية والتي شملت برنامجا 
بثالث  التنفيل  مع   57 سن  بحلول  التقاعد  عىل  االحالة  هو  سابقا 
العمومية  بالوظيفة  العددي  التضخم  من  الحد  بهدف  سنوات 
ومواجهة ارتفاع كتلة االجور التي باتت تستحوذ عىل نسبة 8ر15 من 

الناتج القومي الخام.
برنامج  اىل  املتقدمني  عدد  يتعدى  ال  أن  تنتظر  الحكومة  وكانت 
التقاعد املبكر 3 أو 5 آالف عىل اقىص حد اال انه تم تسجيل 6400 
مطلبا مبختلف االدارات، مشريا اىل انه متت االستجابة ل 4600 منها 
وأيضا أللف مطلب آخر يف قطاع الرتبية غادروا يف 1 اوت 2018 وتم 
اغلبها  الرتباط  املطالب  لباقي  االستجابة  تتم  مل  حني  يف  تعويضهم، 

تم ضبط  الصحة.وقد  قطاع  غرار  تعويضهم عىل  ال ميكن  بقطاعات 
قبول  الربنامج.وانطلق  لهذا  يتقدمون  عون  االف   10 بلوغ  هدف 
يف  2018.وسيتم  مارس  شهر  بداية  منذ  االختيارية  املغادرة  مطالب 
اطار هذا الربنامج متكني االعوان املغادرين من منحة مغادرة جزافية 
فورية  وبصفة  واحدة  دفعة  صافيا ترصف  شهريا  اجرا   36 تقدر ب 
يف  ومرافقة  املشاريع  ادارة  يف  التكوين  يف  مرافقة  تقديم  جانب  اىل 
املؤسسات  متويل  وبنك  التضامن  بنك  طريق  عن  املشاريع  متويل 
املؤسسات  الصغرى واملتوسطة ومنحهم تغطية صحية ملدة سنة يف 

االستشفائية العمومية.

الحكومة لم توفق
االختيارية  املغادرة  مطالب  لقبول  القانونية  اآلجال  انتهاء  وبعد 
الحكومة  توفق  العموميني، مل  للموظفني  الطوعية  واملغادرة  املبكرة، 
يف تحقيق أهدافها من الربنامجني إذ تشري األرقام الرسمية إىل أن عدد 
املستفدين من الربنامجني مل يتجاوز 6600 موظف، من بينهم 5 آالف 
يف إطار املغادرة املبكرة و1600 يف إطار برنامج املغادرة الطوعية )أقل 
من املتوقع بكثري والذي كان 10 االف موظف(. وذلك رغم الحملة 
اإلعالمية والتحسيسية واإلغراءات القانونية واملادية لتحفيز املوظفني 

عىل مغادرة الوظيفة العمومية واالنتصاب للحساب الخاص..
وكانت حكومة يوسف الشاهد قد رصدت بقانون املالية لسنة 2018 
مبلغا ضخام يقدر بـ535 مليون دينار لتمويل برنامجي التقاعد املبكر، 

واملغادرة الطوعية الذي يستهدف بني 10 و15 آالف موظف.
ويتنزل الربنامجان ضمن رؤية إصالحية حكومية للوظيفة العمومية 
باملائة   12 إىل  األجور  كتلة  من  التقليص  إىل  تهدف  العام  والقطاع 
للموظفني  الكبري  العدد  املحيل سنة 2020 ومن  اإلجاميل  الناتج  من 
الذي يقدر حاليا بحوايل 650 ألف موظف، 130 ألف منهم زائدون 
لدى توضيحها  الحاجة وفقا ملا رصحت جهات حكومية رسمية  عن 

ألهداف اإلصالح أمام مجلس نواب الشعب.
تجدر اإلشارة إىل أن الربنامجني املذكورين للمغادرة االختيارية لألعوان 
العموميني هام آليتيان من بني أربع آليات وضعتها الحكومة وتعهدت 
بتنفيذها أمام صندوق النقد الدويل إىل جانب التحكم يف االنتدابات، 
بعض  باسثناء  و2019  و2018   2017 سنوات  خالل  انتدابات  )صفر 
مثل  والرضورية  امللحة  أو  الدفاع  األمن  مثل  الحساسة  القطاعات 
التعليم والصحة ومدارس التكوين( واعتامد برنامج الخروج الطبيعي 

للتقاعد )االلتزام بعدم تعويض املحالني عىل التقاعد(
االختيارية  املغادرة  املطالب  قبول  فرتة  مرتني  الحكومة  فتح  رغم   
لألعوان العموميني، مرة أوىل انتهت يوم 30 أفريل 2018 دون تحقيق 
يتم  مل   ،2018 اوت   31 يوم  آجالها  انتهت  ثانية  ومرة  تذكر،  نتائج 

اعتبروا أن الدولة تحيلت عليهم وأحالتهم على البطالة اإلجبارية 

أعوان عموميون غادروا اختياريا، وجدوا انفسهم بال رواتب وال منح
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اللسان األزرق
حسني عبد الرحيم     

نقلت لنا وسائل االتصال االجتامعي وغري االجتامعي صورا لخراف نافقة 
ان  وزراعية  بيطرية  هيئات  من  املسؤولة  الجهات  ورصحت  بالعرشات 
مرضا  يسبب  قاتل  فريوس  هو  املسكينه  الحيوانات  نفوق  يف  املتسبب 
لون  تغري  االسايس  وعرضه  األزرق«  »اللسان  هو  رومانسيا  اسام  اعطوه 
لسان الدابة من االحمر القاين إىل األزرق. وبطبيعة الحال ستقوم الهيئات 
البيطرية بتطعيم املاشية بلقاحات تضمن عدم تحول الحالة اىل وباء يقيض 

عىل ثروة البالد من الخراف.
واالعالميني  للسياسيني  فعال  العدوى  هوانتقال  الترصيحات  أهملته  ما 
املمكن مالحظته  االمر من  وثقافية. وهذا  اعالمية  ندوات  واملتحدثني ىف 
منذ بعض الوقت فقد تغري لسانهم وتغريت لغتهم وتحولت من النقيض  
إىل نقيضه واصبح كالمهم سيئا وثقيل الظل وهذا االمر بالطبيعة ال يحدث 
فجأة اال بفعل اصابة فريوسية هي عىل االرجح فريوسات »اللسان األزرق«. 
وعىل عكس ما رصحت به الدوائر البيطرية من عدم انتقال العدوى من 
قد  العدوى  ان  يستشعر  للتلفزيون  املشاهد  فإن  اإلنسان  إىل  الحيوان 
انتقلت فعال ودون سابق انذار إىل عديد املتحدثني ىف املجال العام. فقد 
تحّول لسانهم فجأة من مديح الثورة إىل التشكيك ىف جدواها ومن التقليل 
من خربة ومزايا الوزير األول إىل التقليل من شأن خصومه ومن الحديث 
املحدقة.  الكارثة  عن  الحديث  اىل  البالد  ينتظر  الذي  السعيد  األفق  عن 
الفرح  حالة  من  العباد  وساخط  اللسان  وُمغري  األحوال  ُمبدل  وسبحان 

بالدميوقراطية إىل متني الديكتاتورية.
أغرب تحول للسان هو التحول تجاه »االتحاد العام التونيس للشغل« فبعد 
البالد من رصاعات طاحنة عقب  انقاذ  ملنظمة حشاد عىل  املديح  ازجاء 
والذي  للتوافق  صيغة  إىل  للوصول  الثاليث  مع  وقامت  الديكتاتور  رحيل 
استحقت عنها جائزة نوبل للسالم وصار الجميع يهتفون بأن اقوى قوة يف 
البالد هي صاّمم امان لالستقرار والتقدم والتوافق. وعندما جاء الوقت يك 
تقف املنظمة النقابية مدافعة عن مستوى معيشة العاّمل وعدم التفريط 
يف مؤسسات امللكية العامة ومعارضة تفويتها للخواص الذين يهدفون إىل 
تصفيتها وبيعها انقاضا، وهو االمر الذي يفرضه عليها الثقة التي منحتها 
لها الجامهري الشعبية عرب عقود من الزمن تعرضت خاللها إىل كل اشكال 
القمع والهرسلة وبقيت واقفة حجر عرثة ىف طريق مشاريع مختلفة إلذالل 

تونس الخرضاء من »بنزرت« إىل »بن قردان«.
السب  كيل  إىل  معروفة  وغري  معروفة  اصوات  وتحولت  اللسان  تغري 
إىل  التبجح  حالة  ووصلت  النقاىب  التنظيم  دور  يف  والتشكيك  واالتهامات 
اتهام املنظمة بتخريب البالد وترويع العباد عندما اعلنت الهيئات القيادية 
الحكومة  العمومية ما مل تتوصل  الوظيفة  العام يف  النية يف االرضاب  عن 
االصوات  خرجت  العام.  القطاع  عىل  والحفاظ  االجور  برتفيع  اتفاق  إىل 
قواعدها  تناقش  املنظمة  بينام  االتحاد  رأس  تريد  يسيل  ولعابها  تنعق 
وتجيّشها ملواجهة العملية الفعلية لتخريب البالد وتجويع العباد. وبطبيعة 
عىل  النقابيني  املناضلني  وان  متزح  ال  املنظمة  ان  الحكومة  فهمت  الحال 
قلب رجل واحد. تراجعت الحكومة ووقعت االتفاق بشأن ترفيع االجور 
وضامن إصالح القطاع العام مبشاركة االتحاد ملافيه مصلحة البالد وضامن 

استقرارها.
انتصار ملشيئة  املوقع هو  االتفاق  العام ألن  اإلرضاب  الغاء  أعلن  االتحاد 
هو  ما  بكل  النقابيني  اتهمت  التى  االصوات  ستصمت  وطبعا  الشغيلة. 
بالحق  اقتناعها  يعني  ال  االصوات  هذه  سكوت  لكن  وأكاذيب.  اختالق 
تُخرج  يك  جديدة  لفرصة  انتظار  هو  ولكن  يُتَّبع  بأن  أحق  هو  الذي 
وتسّممت  أصابها  قد  األزرق  اللسان  فمرض  الفاسدة.  القدمية  اسلحتها 
بفريوساته دماؤها وضامئرها وهذا االمر يستدعي تشكيل هيئة طبية عىل 
أصحاب  من  السنة عرشات  عىل  املخربية  الفحوص  الجراء  مستوى  أعىل 
االدعاءات والتشهري الكاذب خاصة أن الفريوس ليس له عالج عندما يصيب 
البرش وهو يؤّدي إىل نفوق الخراف وتحول بعض الناس إىل إلقاء االحاديث 
الهيئة  تبدأ  ينبغي أن  أو سيايس.  واالتهامات دون وازع من ضمري مهني 
الطبية بعملها فورا قبل أن يتحول مرض »اللسان األزرق« املصيب للبرش 

إىل وباء.

تسجيل سوى 1600 طلب مغادرة مقبول نهائيا، وذلك لسببنب، 
للمغادرة  العموميني  األعوان  من  فعيل  تحمس   عدم  األول 
االختيارية، والثاين ثبوت متسك بعض الوزارات بأعوانها الذين 

عربوا عن رغبتهم يف الخروج من الوظيفة العمومية. 
 ويسمح قانون املغادرة االختيارية ألي موظف عمومي تقديم 
مطلب يف هذا الخصوص رشط تحصيله لـ5 سنوات عمل فعيل 
عىل أقل تقدير يف الوظيفة العمومية لضامن حصوله عىل منحة 
الشيخوخة، عىل أن يتمتع مبنحة تساوي أجرة 36 شهرا ترصف 
بالتغطية الصحية ملدة  التمتع  فوريا بعد املغادرة، مع تواصل 
او  صفة  اي  تحت  انتدابه  إعادة  ويحجر  املغادرة،  بعد  سنة 

صيغة كانت..
املغادرة  مطالب  عىل  التأشري  رفضت  التي  الوزارات  بني  ومن 
االختيارية، وزارة الدفاع الوطني التي قدمت قامئة فارغة للجنة 
الحكومة،  برئاسة  املحدثة  الطوعية  املغادرة  ملفات  دراسة 
واعتربت أّن الجيش الوطني يف حاجة إىل جميع أفراده مبختلف 

رتبهم العسكرية واختصاصاتهم يف الوقت الرّاهن.
لكن ما يدعو إىل االستغراب هو ثبوت سبب آخر مبارش لعدم 
املغادرة  برنامج  يف  االنخراط  عىل  العموميني  األعوان  تحمس 
صورة  يف  الفشل  من  بالتخوف  أساسا  ويتعلق  االختيارية 
العمومية.  الوظيفة  مغادرة  بعد  الخاص  للحساب  االنتصاب 
يضاف إليها عنرص جديد وهو عدم الثقة يف الحكومة والتخوف 
من عدم احرتام مصالحها لتعهداتها القانونية، األمر الذي أكده 
بحزب  والقيادي  الشعب  نواب  مبجلس  النائب  الداميي  عامد 
يف   2018 سبتمرب   29 يوم  كشف  حني  اإلرادة  تونس  حراك 
تدوينة له عىل موقع التواصل االجتامعي ›فايسبوك‹ أن عددا 
من األعوان العموميني املستفيدين من قانون املغادرة الطوعية 
مل يتحّصلوا إعىل ›‹املنحة الفورية‹‹ التي أعلنت عنها الحكومة 

كتعويض لهم.
وأشار إىل أّن عددا آخر ممن تحصلوا عىل منحهم، قامت البنوك 
باالقتطاع الكامل للمبلغ املتبقي من أقساط قروض متحصلني 
عليها من هذه البنوك. وقال الداميي إنه وجه مراسلة إىل وزير 
من  عدد  عىل  لإلجابة  الراجحي  فرحات  الكربى  االصالحات 
عديدة  تشكيات  تلقى”  أنه  مؤكدا  امللف..  تهم  التي  األسئلة 
من طرف موظفني عموميني تم قبول طلباتهم يف االستفادة من 
مبغادرة  اعالمهم  ذلك  مبوجب  وتم  االختيارية  املغادرة  قانون 
متكينهم  دون  الشهرية  رواتبهم  وإيقاف  العمومية  الوظيفة 
من منحة املغادرة التي ينص القانون عىل رصفها دفعة واحدة 

وبصفة فورية”.
كتلة األجور يف تونس من أرفع النسب يف العامل

يذكر أّن تقريرًا حديثًا بشأن تونس أصدره بداية األسبوع الحايل 
صندوق النقد الدويل مكون من 88 صفحة حول تونس، كشف 
االجاميل  بالناتج  مقارنة  تونس  يف  األجور  كتلة  ارتفاع  تواصل 

الخام وهي من أرفع النسب يف العامل.

صندوق النقد والضغط على كتلة االجور
بالضغط  مرة  كل  يف  يطالب  الدويل  النقد  صندوق  انفك  وما 
عىل كتلة األجور آخرها بعد رصفه القسط الخامس من القرض 

املمّدد املوقع مع تونس سنة 2016.
ويقدر حجم األجور يف الوظيفة العمومية، وفق مرشوع ميزانية 
الدولة لسنة 2019، 16485 مليون دينار، ما يعادل 14.1 باملائة 
من الناتج الداخيل اإلجاميل مقابل 14 باملائة محينة سنة 2018 
حدود  يف  كانت  أن  بعد  دينار،  مليار   16 من  بقليل  أكرث  أي 
14.3 مليار دينار سنة 2017. وتتوقع الحكومة ان ترتفع النسبة 
العامة من األجور إىل 14.4 يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل 

يف عام 2020.
الحكومة  تعهدت  تونس،  حول  النقد  صندوق  لتقرير  ووفقا 
التونسية يف خارطة الطريق املقرتحة عىل املنظمة املالية الدولية 
يف   ،2019  2018- سنتي  بعنوان  األجور  يف  زيادات  منح  عدم 
الوقت الذي تستعد فيه املنظمة الشغيلة لتنفيذ ارضاب عام يف 
الوظيفة العمومية والقطاع العام خالل أيام قليلة احتجاجا عىل 

تعطل مفاوضات الزيادة يف األجور )2019-2018( مع الجانب 
الحكومي.

وتتناقض تعهدات الحكومة التونسية مع صندوق النقد يف ما 
مع  الحكومة  تعهدات  مع  األجور،  يف  الزيادة  بتجميد  يتعلق 
االتحاد العام التونيس للشغل بعد أن أمضت معه اتفاقا إطاريا 
للزياة يف أجور اعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام عىل أن 

تنتهي املفاوضات يف شأنها قبل نهاية سبتمرب 2018..
يف  التدريجي  التخفيض  إن  التقرير  ذات  يف  الحكومة  وقالت 
فاتورة األجور بالنسبة إىل الناتج الداخيل الخام، سيعتمد بشكل 
وزارايت  عىل  تقترص  ان  عىل  االنتدابات  من  الحد  عىل  أسايس 
تعويض  وعدم  التكوين،  معاهد  وخريجي  والداخلية  الدفاع 
املحالني عىل التقاعد دون تجاوز معدل استبدال واحد من أصل 
باستثناء  األجور،  احتواء  وعىل   ،2018 سنة  متقاعدين  أربعة 
زيادة مربمجة يف أجور منتسبي وزارة الدفاع الوطني عىل اعتبار 
ان الزيادة تأخر تطبيقها منذ سنة 2015 وخصص لها اعتامدات 

سنوية قدرها 200 م.د.

 
صرف المستحقات في اجال قريبة

وحول هذا املوضوع افاد الوزير لدى رئيس الحكومة املكلف 
مبلف االصالحات الكربى توفيق الراجحي أنّه تّم قبول ما يقارب 
العموميني  لألعوان  االختيارية  املغادرة  )2000( ملف يف  الفْي 

الذين سّجلوا يف هذا الربنامج يف الدورة األوىل. 
وذكّر الراجحي  أنه ملزيد املشاركة يف هذا الربنامج قررت رئاسة 
الحكومة يف وقت سابق السامح لألعوان العموميني الراغبني يف 
املغادرة االختيارية بدورة ثانية خالل سنة 2018 والتي انتهت 
آجالها مؤخرا، ُمضيفا أنه مل يتم بعد تحديد عدد امللفات التي 

تم تسجيلها يف هذه الدورة.
االختيارية يف  املغادرة  برنامج  االقبال عىل  ان  الراجحي  واعترب 

دورة اوىل كان ضعيفا.
الدورة  البت يف ملفات  القرار سيتم  فإنه ووفق نص  ولإلشارة 
محدثة  فنية  لجنة  رأي  أخذ  بعد  الوزراء  قبل  من  الثانية 
تتوىّل  أن  عىل  الجاري  سبتمرب   28 إىل  أوت   31 من  للغرض 
املصادق  بامللفات  التعهد  الحكومة  برئاسة  الخاصة  اللجنة 
عليها من قبل الوزارات من 1 إىل 30 أكتوبر القادم .ويف نفس 
الشؤون  قبل  من  تدرس  امللفات  ان  الراجحي  قال  السياق، 
قامت  املالية  وزارة  أن  ُمؤكّدا  الدفع،  امر  لتحديد  االجتامعية 
االختيارية  باملغادرة  املنتفعني  من  بدفع مستحقات عدد هام 
استكامل  انتظار  يف  األوىل،  الدورة  يف  ملفاتهم  قدموا  ممن 
وزارة الشؤون االجتامعية النظر يف بقية امللفات كل عىل حدة 
وحسب طبيعة االلتزامات املالية يف كل ملف.كام أكّد الراجحي 
لهذا  امكانياتها  جميع  سّخرت  االجتامعية  الشؤون  وزارة  أّن 
امللف بالنسبة للمشاركني يف الدورة األوىل من برنامج املغادرة 
االختيارية، الذي من املنتظر االنتهاء منه يف أقرب االجال بعد 
أن كان من املفرتض االنتهاء منها بتاريخ 31 أوت املايض، عىل ان 
يتم النظر يف ملفات الدورة الثانية لربنامج املغادرة االختيارية.
عىل  املوافقة  متت  الذين  األشخاص  جميع  الراجحي  وطأمن 
ال  أنه  مؤكّدا  منحهم،  عىل  يتحصلوا  مل  ممن  املغادرة  ملفات 
يوجد أّي اشكال يُذكر وسيتم رصف مستحقاتهم يف اجال قريبة.
مريم يوسف

متمتعون بقانون المغادرة 
االختيارية أوقفت رواتبهم 
الشهرية دون تمكينهم 

من منحة المغادرة
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وفصولها  القدم،  يف  غارق  منشؤها  التاريخ  مع  حكاية  مكرث  ملدينة 
عىل  دالئل  واملتنوعة  العديدة  الشواهد  من  لترتك  النهاية،   التعرف 

مكانة مكرتيس ودوره الفاعل يف تلك العصور واالزمنة.
عىل  كتب  فقد  السنني  آالف  منذ  التاريخية  ومكانتها  اهميتها  رغم 
معتمدية مكرث من والية سليانة بعد االستقالل وإىل اآلن أن تعيش 
حالة من التهميش والنسيان، حيث تفتقر اىل ابسط الرضوريات ورغم 

ذلك فإن اهاليها يفتخرون باالنتامء اليها.. 
بأنها   الشواهد اهمها  الزائر اىل معتمدية مكرث يقف عىل  ناهيك ان 
والجري  »الرخام  مثل  الطبيعية  الرثوات   من  مهّم  مبخزون  تتسم 
واالسمنت والزنك والرصاص والكحل والقامئة تطول، إىل جانب الفالحة 
األشجار  غراسة  منها  الجهوى  الصيد  ممتازة  عىل  مرتبة  تحتل  فإنها 
املثمرة مثل »شجر حب امللوك« وشجر الجوز والزيتون والتني، واللوز 
وكذلك  الخرضوات الفصلية والزراعات الكربى إال أنها مازالت تعيش 
غياب  نتيجة  العاملة  اليد  وقلة  والتهميش  والبطالة  الفقر  من  حالة 
املشاريع، مام نتج عنه نزوح ابنائها اىل املدن الساحلية بحثا عن شغل، 
بحيث ظلت املدينة منسية، منذ ستة عقود من الزمن او اكرث، لكن قد 
يستغرب الزائر ملا آلت اليه تلك الربوع يف الوقت ذاته. طرقات جد 
رديئة وغياب ملقومات الحياة وعدم وجود اي مصنع اومعمل يساهم 

ىف احداث مواطن الشغل النتشال ابناء الجهة من آفة البطالة.  
عيار(  )أوالد  سكانها  قبل  من  مناداتها  يحلو  كام  عيار  اواوالد  مكرث 
البويهية  الدولة  عهد  يف  عيار  بني  اىل  نسبة  الرشق  من  القادمون 
استقرت  التى  الربوع  بتلك  استقروا  تاريخية.  ببغداد حسب مصادر 
الذين  الرومان  البدائيني وصوال اىل  بها حضارات عديدة من السكان 
اعطوها لقب منطقة بلدية قارة، وهو لقب يدل عىل مكانتها املتميزة 
النها تعترب من أشهر املدن األثرية، من خالل الحضارات التى مرت بها 

قبل امليالد كالنوميدية والبونيقية والرومانية والبيزنطية، فهي مبثابة 
الذاكرة الحية، التي تحفظ تاريخ وحضارة تونس العريقة إىل جانب 

مناخها الطبيعي، 
رغم ان ميالد تأسيسها  يعود ىف العهد النوميدي 200 سنة قبل امليالد 
عىل  النوميدية  مكرتيم  ازدهرت  مكرتيم.  اسم  تحمل  كانت  حيث 

جميع األصعدة يف عهد امللك ماسينيسا واحفاده.
امتدت هذه الحضارة حتى أواخر القرن األخري قبل امليالد وبالتحديد 
راية  تحت  مكرتيس  مدينة  اىل  الرومان  قدوم  تاريخ  م  ق.   46 سنة 
جمهورية  شبه  مكرث  من  جعل  الذي  قيرص  جوليوس  االمرباطور 
صغرية يف االمرباطورية الرومانية، وزادت ازدهارا وجامال خالل القرن 
االول والثاين والثالث وحتى القرن الرابع قبل امليالدي حتى أصبحت 
CAS� )ككرتيس البلدية االم يف منطقتها وضموا لها بلدية او درشة 

سياسيا  مكرث  وهي  االم،  للبلدية  بالنظر  ترجع  التي   )TELLANS
واقتصاديا واجتامعيا، حتى ان املستعمر جعلها مقرا دامئا ولعل ابرز 
مدخل  يف  االن  اىل  موجودا  مازال  الذي  الضباط  نوادي  احد  دليل 
املدينةاال انه وبعد االستقالل واىل حد اآلن تعيش هذه املدينة حالة 
من التهميش املتعمد اوالالمباالة من قبل السلط املعنية. فهي تفتقر 
اىل ابسط الرضوريات اال ان اهاليها متشبثون بها وكان هناك عالقة 
حب ازلية. حدثني احد الشيوخ ان مكرث نالت عقابها بعد االستقالل 
وبعد  قبل  البورقيبي  للفكر  اهاليها  ومعاداة  بحتة  سياسية  ألسباب 
االستقالل الن اوالد عيار قادوا يف تلك املناطق الثورة املسلحة ورفضوا 
االذعان اىل اوامر بورقيبة بإلقاء السالح التي اعتربوها يف شكل عاملة 
التهميش يف  ليتواصل مسلسل  الخمسينات.  الفرنسيني يف حقبة  مع 
كانت  الربوع  لتلك  االهايل  لكن حب  فراره.  بعد  ثم  عيل  بن  نظام 
رسالة تحمل معاين عديدة حسب فحوى كالم محدثنا حديث ذلك 

الشيخ ملسناه عىل ارض الواقع حتى ان احد املصانع الذي فتح ذات 
فجل  جيل  بشكل  االقتصادية  الحركة  وشلت  قادر  بقدرة  اغلق  مرة 
من  املساعدة  يد  مد  وعدم  النقائص  رغم  الفالحة  ميتهنون  سكانها 
السلط املعنية، حتى الحلم الذى انتظره جنوب الوالية مل يتحقق اىل 
حد اآلن وهو املستشفى الجهوى الذي علق عليه سكان مكرث واملدن 
املجاورة آماال كبرية باعتباره يشمل عدة اختصاصات فهو بات يف عداد 
املفقودين وظلت كل الوعود احالم مستحيلة وهو االن مازال مل ينجز 
عىل ارض الواقع، إضافة اىل غياب تام ملد شبكات املاء الصالح للرشاب 
او منطقة ريفية  الفالحية  اىل اكرث من  عامدة  والطرقات واملسالك 

مرجع النظر اىل املعتمدية املنسية بشكل قد يكون متعمدا.
وما ميكن ان يخلص اليه اي زائرهو عدة تساؤالت لعل ابرزها كيف 
لهذه الربوع التى مرت عليها حضارات ضاربة يف عمق التاريخ وعىل 
مر آالف السنني ان تظل نسيا منسيا منذ قرابة ستة عقود وكيف ظل 

سكانها متشبثني بها رغم نقائص عديدة وغياب أبسط املرافق.
حمــــــــادي الشـــــــايب

بقلم األستاذ/ السّيد التوْي     
يقدم وصفة  إيديولوجية جاهزة  قوالب  يقوم عىل  الذي  التحليل  إّن 
بل  الواقع  لتغيري  األدىن  املجهود  يبذل  وتجعله  صاحبها  إليها  يطمنئ 
الوصفة  هذه  مكونات  ويرّدد  يعيد  ببغاء  إىل  تحّوله  كثريا  أحيان  يف 
دون أن يعرتيه اي إحساس بالتقصري. فالقول مثال إّن واقعنا السيايس 
االقتصادي واالجتامعي والثقايف املنهار اىل درجة دون الصفر، هو نتيجة 
للتبعية للدوائر االحتكاريّة العاملية وإّن هذه الدوائر تتحكم من خالل 
خدمها األوفياء وعبيدها املسخرين، يف مجريات االمور، وإنه ال خالص 
عنها  يرتتب  سطحية  منطقية  بالغة  السلطة،  وافتكاك  بالثورة  اال  لنا 
عموم  مصالح  يحقق  ماّم  أكرث  القامئة  السلطة  يخدم  انتظاري  سلوك 
املسحوقني. وملا كانت هذه البالغة ال تعدو كونها حديثا يف املجالس 
وتربيرا للتملص من املسؤولية وتكريسا لعقيدة املؤامرة فإنها ومن ينظر 
بها تجد ترحيبا كبريا من كالب الحراسة الجامثني عىل صدور املفقرين، 
الن هذه البالغة املنطقية وببساطة ال تشكل أي خطر عليهم بل هي 
مأساة  بأّن  أيضا  والقول  واقعية.  كل  من  املفرغة  اليوتوبيا  من  رضب 
شعبنا يف عالقة عضوية مبأساة العروبة التي تآمر عليها االستعامر وقد 
تجىل ذلك بوضوح منقطع النظري يف غرس الكيان الصهيوين الغاصب يف 
قلب الوطن العريب للسيطرة عىل مقدراته وتشويه تراثه للحيلولة دون 
استئنافه للحظته الحضارية، ومن ثَمَّ تكون فلسطني أم القضايا ورأسها، 
السطحية  توغال يف  اكرث  بل  االوىل،  إسفافا عن  تقل  بالغة منطقية ال 
وضيق األفق. أما القول بأّن تربعنا يف دائرة التخلف فَمردُه القطيعة 
خارج  وهو  اصال  النقاش  يستحق  ال  فكالم  االسالمية  الرشيعة  مع 
مقتضيات العقل بل هو خارج التاريخ بالفعل، ألن االنسانية خاضت 
معركة عسرية من أجل رّد مجمل مشاغل االنسان وتدبرها اىل العقل 
للتفسري  من  للخروج  كبريا  مجهودا  وبذلت  املقدسة  النصوص  إىل  ال 

للقيم يتصدره  للكون مام ترتب عنه سلم جديد  االسطوري والخرايف 
تغيري  امر  وبات  االشياء  كل  حوله  تدور  التي  املركز  بوصفه  االنسان 
مبقتىض  وتّم  الدقيقة  والربمجة  بالتخطيط  االنسان  إىل  موكوال  العامل 
الحقيقة اىل  الدينية من مجال  النصوص  الرؤية ترحيل مختلف  هذه 
مجال الرمز. ورغم أن االمربيالية مازالت تعول عىل التفكري الديني يف 
تأبيد الواقع الذي يخدم مصلحتها دون شك فإن االنسانية يف طريقها 
التيارات  ويعد ظهور  نهائيا.  للعامل  القروسطية  الرؤية  مع  القطع  إىل 
األبد.  واىل  واحدة  مرة  املتخلف  الديني  الفكر  بنفوق  إيذانا  السلفية 
وبائسة  االفق  ضيقة  يحملها  ومن  االيديولوجية  التصورات  هذه  إن 
إن مل  وتفاصيل  بجزئيات  فالواقع محكوم  فقرها،  الراهن  وقد كشف 
ودوليا.  وإقليميا  محليا  تغيريه  نستطيع  ال  التعميم  خارج  نستوعبها 
وللّنظر اىل الحرب االقتصادية يف العامل بني القوى االمربيالية عىل سبيل 
الذكر ال الحرص، كيف تُدار رحاها وكيف تُحَسم معاركها بالتعويل عىل 
املخابراتية،  االسلحة  كافة  وبتوظيف  االسرتاتيجية  املعمقة  الدراسات 
يتالءم  مبا  وحلحلتها  االزمات  إدارة  يف  وسائل جديدة  بابتكار  وكذلك 
جزئيات  فهم  اّن  اىل  الذهاب  اذن   املعقول  من  جهة.  كل  ومصالح 
لتشخيصه  نفعية  واألكرث  االقرص  الطريق  هو  مثال  تونس  يف  املشهد 
ينقل  أن  بإمكانه  والناجع  الواعي  الفعل  ولعل هذا  تغيريه،  ومحاولة 
خصوصية  اىل  ُحّجيته  تعود  ايديولوجي  فهم  تبني  اىل  العامل  عموم 
الواقع املعيش ال إىل الخطاب. ان السعي اىل التغيري ناهيك عن للثورة 
يتطلب تشخيصا دقيقا للواقع بتعقيدانه مثلام يستوجب النظر يف ما 
اىل  تؤدي  ان  التي ميكن  املثىل  الطريقة  فيه وما هي  يتغري  ان  ميكن 
تحسني حال الفئات املظلومة والفاقدة لكل أشكال الوعي والفكر الحر 
واملغيّبة يف أتون الخرافة واالسطورة والفكر الصنمي بفروعه املختلفة. 
عىل أّن هذا املنحى املنفعي ليس له أن يستقيم مبجهود فردي مهام 

كانت عبقرية صاحبه او بالرثثرة املتواصلة يف النوادي مهام كان بهرجها، 
وليس له أن يصبح حقيقة ملموسة اال بطليعة ثورية منظمة تستند اىل 
العلم واملعرفة يف تقديرها للمسائل وتقوم عىل وضوح الرؤية والنجاعة 
الناس وهمومهم.  اقرتابها من مشاغل  الشعبية من  وتستمد رشعيتها 
الطفوليني  بانتقادات  مهووسة  تكون  أالَّ  الثورية  الطليعة  هذه  وعىل 
انها ال يجب  أي  والجذري الحقا  راهنا  املمكن  نحو  واملثاليني ومتيض 
ان تجد غضاضة عىل هدي قراءتها املعمقة للواقع من عقد تحالفات 
نضالها.  مسار  املفيدة يف  االفكار  بعض  تتبنى  أن  أو  مبدئية  تكتيكية 
املهم فقط هو اإلميان بأن الواقع مبني عىل تفاصيل متنوعة البّد من 
عند  املزعوم  املنطقي  والوضوح  الشمولية  القراءة  وان  بها  اإلحاطة 
املؤدلجيني االنتهازيني ال يجدي نفعا. وكثري عدد هؤالء الذي ميأل اذنك 
ضجيجا عن الثورة والربوليتاريا أو عىل القضية الفلسطينية وهو يقيم 
عىل االرض بعقلية انتهازية تتقابل مع ما يدعي. ولعل هذا االبتسار 
التونيس خارج املعادلة  اليسار  الذي جعل  الواقع هو  التعامل مع  يف 
السياسية واليسار هنا بشقيه املبتذل وما فيه من اختزاالت واختصارات 
وتداخل يف املفاهيم او الراديكايل  ببالغته املنطقية الساذجة وبانحسار 
افقه. وينطبق تحليلنا عىل القوميني التقدميني يف جانب من الجوانب 
فلَْوك عدد من الشعارات قد أفقد مقالة الوحدة واملقاومة محتواها 
نرفعه  عنوانا  ليس  مشرتك  عريب  مصري  نحو  فامليض  جوفاء،  وجعلها 
تقاطعات  لتحقيق  نقطعه  أن  يجب  طويل  مسار  هو  وإمنا  للمزايدة 
اقتصادية يف ظل الحفاظ عىل خصوصية كل قطر. وهذا املسار يتطلب 
الدراكه قيادات قومية بعيدة عن الشوفنية ومتسلحة بوعي لخصوصية 
االقتصاد العاملي وما فيه من مآزق. محصلة القول إن الفكر السيايس يف 
تونس وخاصة املامنع منه محدود ويتحرك خارج مربع النجاعة ومن 

مثة خارج مربع العلم. 

مكثر 

معاناة وانتظارات والحكومة فى سبات 

بني الثورية يف الخطاب والثورية يف الواقع
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حسنى عبد الرحيم      

»كارل  لوالدة  الثانية  املائوية  الذكرى  مبناسبة 
بنزل  التونسية  بالعاصمة  انعقدت  ماركس«)1818-2018( 
هذا  عمل  وصالحية  حالية  ملناقشة  الدولية  الندوة  البلفيدير 
املفكر االملاين الكبري والذى تاسست احزاب واقيمت نظم خالل 
القرنني املاضيني عىل هدى هذه االفكار وبطبيعة الحال اُعلن 
عن موته عىل صفحات الصحف واملجالت العاملية عقب انهيار 
مبادرات  مع  متزامنة  املبادرة  هذه  تاىت  السوفيايت.  املعسكر 
مامثلة يف العامل الغريب وليس يف العامل الرشقي والذى كان منذ 
سنني مضت يعيد اصدار اعامله وعقد الندوات والبحوث حولها 

قبل ان ينقلب الحال.
االكادميي ملؤسسة  التعاون  التونسية ومكتب  الجامعة  مبادرة 
روزا لوكمسبورج االملانية تندرج ضمن النشاط العلمي والبحثي 

وليس ضمن أي أطر سياسية ونقابية.
الدين  »نور  الدكتور  وافتتحه  جلسات  عرشة  تضمن  الربنامج 
وفتحي  بتونس  االنسانية  للعلوم  العايل  املعهد  مدير  النيفر« 
السالويت رئيس جامعة تونس املنار ومحسن الخوين مدير مخرب 
ونادية  فيالب  مخرب  مدير  مصباح  وصالح  والحداثة  التنوير 
االفتتاح  منسق  وكان  لوكسمبورج  روزا  الورغمي عن مؤسسة 

عبد العزيز لبيب.
الربنامج الذى تواصل صباحا ومساءا تضمن عرش جلسات :

استقباالته  اىل  الفكر  تكوين  من  واملاركسيات  ماركس  االوىل 
ملاركس  املتعددة  القراءات  عن  بنعزيزة  حميد  فيها  وتحدث 

وبيار فرانسوا موروعن الفلسفة والسياسة
الراساملية  اشباح ماركس واملامنعة  الثانية كانت عن  الجلسة 
وتحدث فيها الهادي رصيب عن االستغالل واالستالب وتحدثت 
فخري  وتحدث  واالغرتاب  القيمة  فائض  عن  نصار  زينب 
العيساوي عن الحرية والدميوقراطية والعدالة وتحدث محمد 

الرتيك عن انسية ماركس الشاب عند التوسري.
والفن  املعرفةوالثقافة  اسئلة ماركس يف  كانت  الثالثة  الجلسة 
وتحدث ثائر ديب عن ماركس الهجاء واالدب كمدخل لتلقي 
ماركس وتحدثت هادية العرقي مصباح عن التغريب والتحرير 

وتحدثت رشيدة عقل عن ماركس واالقتصاد املبدع.
والفن  والثقافة  املعرفة  حول  ايضا  كانت  الرابعة  الجلسة 
للامركسية  الشمويل  املدى  نسبية  عن  نقاش  جيلبري  وافتتحها 
وتحدثت حياة حمدي عن العلمي والجدل ىف خطاب ماركس 
عن الثورةوتحدث لطفي بن عيىس عن املنطق واملادية الجدلية.

وتحدثت  واالستالب  املاركسية  عن  كانت  الخامسة  الجلسة 
بن  منوبية  وتبعتها  ونسويتها  لوكمسبورج  روزا  عن  خاللها 
غذاهم عن كيف قرا طاهر الحداد الزيتوين كتابات كارل ماركس 
ثم تحدثت ريزة قالز عن املاركسية والنسوية يف البالد العربية.

والكونية  االوروبية  املركزية  عن  كانت  السادسة  الجلسة 
التبعية  عن  اليوسفي  هالة  خاللها  وتحدثت  ماركس  عند 
والتقدم  ماركس  عن  لبيب  العزيز  عبد  وتبعها  والكولونيالية 

والقى صالح مصباح الضوء عىل استئناف فكرة الثورة.
الجلسة السابعة كانت عن املاركسية والثورات العربية وتحدث 
جلبري اشقر عن راهنية فكر ماركس يف تحليل الثورات العربية 
ومسالة  التونسيون  املاركسيون  عن  العرفاوي  خميس  وتبعه 
الدولة وتحدث ماهر حنني عن الثورة التونسية واتيقا التحرر 
يف ضوءاملاركسية وتحدث رضا الزواري عن الرابع عرش جانفي 

يف ضوء املاركسية.
الجلسة الثامنة دارات حول عنوان علم ام اتيقا الثورة وتحدث 
التونسيني« ثم  اثر ماركس يف كتاب »العامل  بكار غريب عن 
مولودي قسومي عن السوسيولوجيا وااليدلوجيا وجالل التلييل 

عن ماركس والصحافة .
الثورة  واالتيقايف  العلم  حول  ايضا  كانت  التاسعة  الجلسة 
وتحدث محمود بن جامعة عن الحرية والرضورة وتبعه محمد 

الشرباوي عن االيدولوجيا يف الخطاب الليربايل وتبعه محمد بن 
عروس عن لوكاش ضد نيتشه وتبعه زهري الخويلدي عن قراءة 

غراميش ملاركس
الجلسة العارشة دارت حول ماركس ومسالة الدين وبداهامحمد 
االيدولوچيا  بعنوان  مداخلته  كانت  الذى  بوقرقة  العريب 
والفويرباخيه  الشاب  ماركس  الدالعي  سامح  ثم  واملاركسية 
السيايس عند  املاركسية والالهوت  وتبعها لوسيان بوليتيه عن 

ارنست بلوخ ووالرت بنيامني.
مع  التفكري  بعنوان  مستديرة  مائدة  االخريةكانت  الجلسة 
ماركس وتضمنت حديث لهبة مسعودي عن ماركس وبريخت 
وساره دبويس من ماركس حتى اكسيل هونيت ومحمد حرمل 
ماركس  عن  شيعي  وسمرية  الدين  نقد  إىل  االقتصاد  نقد  من 
وجون ستيوارت ميل والفا مرييت عن االغرتاب وزياد هاين عن 
وكارل  فيكو  جامبتيستا  عن  حارث  بن  ودليلة  القيمة  نظرية 

ماركس.
التدخالت اعقبها يف كل مرة نقاشات متنوعة وكان الحارضون 
من مختلف اجيال اليسار والباحثني وتخللته جلسات للتعارف 
وتبادل البحوث وهذا العمل يعترب من اوائل نشاطات الجامعة 
وهذا  ممنوعا  السنني  عرشات  خالل  كان  مجال  يف  التونسية 

مؤرش لتوليد فكر نقدي بناء بني صفوف الجامعيني والطالب.

في ندوة دولية احتضنتها العاصمة:

ماركس راهنا والفكر التقدمي الحقا...

اّن  ذكرت مصادر مطلعة للشعب 

الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب 

بالكاف سيعقد يوم 10 نوفمرب 2018 

عديد  لحلحة  جهوية  إدارية  هيئة 

امللفات التي ظلت بال حل عىل امتداد 

االتحاد  ان  ويذكر  االخرية  السنوات 

يف  الوايل  راسل  كان  بالكاف  الجهوي 

بعض املسائل اال انها ظلت هكذا يف 

يف  كبرية  تشغيلية  مؤسسات  غياب 

جهة تعرف نزوحا كبريا.

* رمزي الجبّاري

هيئة إدارية جهوية يف الكاف 
يوم 10 نوفمرب

أول الغيث قطر

بشائر الغد تحتفل بذكرى الجالء
اول نشاط مميز يحتسب لجمعية بشائر الغد الفتية بفضل رئيستها الناشطة الزميلة املتألقة 
رانية الطربليس مبشاركة جمعية فنون املثلث برئاسة الزميل املتألق األستاذ املرسحي خالد الهذيل هذا 
النشاط األول من نوعه تشهده منطقة منزل اسامعيل من معتمدية بنزرت الجنوبية يف الذكرى 55 
لعيد الجالء املجيد الذي ادخل حيوية غري مآلوفة لدى الناشئة واألهايل ومتثل النشاط مبشاركة روضة 
احالم العصافري واملكتبة املتجولة يف اقامة ورشات رسم للصغار والكبار رصدت لها جوائز تتمثل يف 

مجموعة قصص للفائزين وقامت مجموعة محمد بالكاهية ورائد الهاممي بنشيد األطفال.
هذا وقد تم عرض الرشيط السيناميئ »بويب« الذي يحىك قصة طفل وتعلقه بكلب والهادف 

لزرع الحب والوفاء يف القلوب مشفوع بنقاش كام رصدت له ايضا جوائز للمتألقني.

*عبد الفتاح الغريب 
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بقلم محمد العرويس بن صالح
وصلنا هذا النص املؤثر من الزميل محمد العرويس بن صالح كتبه مبناسبة 
الذكرى الثانية لوفاة ابنه خلدون استاذ املوسيقى باملعاهد العليا يف تونس 
وسوسة وصفاقس والعازف املبدع يف عدة فرق محلية. رحم الله الفقيد 
العزيز خلدون الذي كان صديقا لكافة أفراد جريدة الشعب ورزق عائلته 

وأصدقاءه جميل الصرب والسلوان.
يف الثامن والعرشين من اكتوبر 2016 وتحديدا يف الساعة السادسة صباحا، 
ركب خلدون  صهوة ذلك الكائن االبيض ذي الجناحني واستلقى عىل ظهره 
كاتفا يديه فوق صدره، واضعا رجال فوق رجل، مغمضا عينيه، مبتسام. 
عىل تلك الصورة، عىل ذلك الوضع وعىل تلك االبتسامة، سافر خلدون غري 

متوتر، غري منزعج، غري قلق من سفر دعته له رفقة غري مألوفة.
بتؤدة غري بادية للعيان ويف كياسة غري مدركة الحس، انطلق ذلك الكائن 
االبيض ذو الجناحني يّصّعد الفضاء الذي نحسبه فراغا فيقطع منه الشوط 
حّد  ال  أن  اىل  فمرتفعا  منبسطا  فمرتفعا،  ُمَجّنحا  مرتفعا،  الشوط،  تلو 

لالرتفاع وإىل أن ال ملء للفراغ واىل أن ال حاجز للرؤية. 
باآلملني،  البيت اآلهل  يتعلق مبوت، هّز  فاألمر  املوت،   املستقر، خرب  يف 
الحاملني مبعجزة غّذاها يف عقولهم وقلوبهم وكامل وجدانهم أطباء عندهم 
من اللباقة اليشء الكثري، مارسوا طقوس العلم اىل آخر ثانية فال ترى من 
بينهم يائسا، لكن ال تجد من بينهم يف مواجهة القدر فارسا، وتكتشف يف 

النهاية أن مالئكة الرحمة منهم امنا هم مثيل ومثلك أناسا.
الناس من  يف املستقّر، خرب املوت هّز املدينة بل طوى البالد كلها. فجاء 
كل حدب وصوب. كبارا وصغارا. شيبا وشبابا نساء ورجاال. لكل منهم قصة 

مع خلدون.
يسألونني كيف، كيف، كيف، كيف ميوت خلدون؟

ال أذكر أنني أجبت أحدا. وان حصل وأجبت فإنني ال أذكر ماذا قلت.

قبل20 سنة
أما الذي أذكره حقا وحقيقة أنه ملا حصل عىل الباكالوريا مبعدل مرتفع 
ان  اختار  االدبية  املواد  يف  ايضا  ولكن  العلمية  املواد  يف  متميزة  وأعداد 
يتوجه اىل دراسة املوسيقى ووضعها أّوَل اختيار. غضبت والدته وتحفظت 
املوقف  ذلك  واستمرت عىل  العائلة  من  أحدا  به  تخرب  ومل  االختيار  عىل 
العربية  اللغة واآلداب  العائلة املرحوم استاذ  للتهنئة صديق  اىل ان زارنا 
يحبه  مجاال  اختار  الولد  ان  لها  قال  الهاممي.  الطاهر  الدكتور  الشاعر 
بني  القامئة  العضوية  العالقة  لها  ورشح  ذاته  فيه  يحقق  ان  ويستطيع 
له  وتوقع  وصوتيات  ونوتة  مقامات  من  فيها  مبا  واملوسيقى  الرياضيات 

نجاحا باهرا فيها. وهو ما حصل فعال.
مضت االربع سنوات برسعة الربق وها هو خلدون يوفق يف الحصول عىل 
باريس  الفرنسية  بالعاصمة  الرصبون  الدراسة يف جامعة  له  تخّول  منحة 
قصد نيل الدكتوراه. ملا علم جده العرويس بالخرب رفع عصاه اىل فوق يف 
سياق حركة الرقص الرجايل التي تستمد جامليتها من الدبك بالقدم ورفع 

التي عرف  للحظات فقط ألنه طفق يتحدث عن الرصبون  باليد.  العصا 
العاملية  الحرب  سنوات  الفرنيس  الجيش  يف  عمله  من خالل  الكثري  عنها 

الثانية.
يف اول اعامله البحثية اشتغل خلدون عىل عمل واحد من ابرز املوسيقيني 
االتراك. جميل بك الطنبوري. عاش بني أواخر القرن التاسع عرش وأوائل 
به  ُجّن  حتى  سمعت،  أذن  ال  ما  املوسيقى  من  أبدع  العرشين.  القرن 
وبها جنون السلطان عبد الحميد فأدخله إىل القرص وأغدق عليه النعم. 
فغادره  القرص  سجن  رفض  بك  جميل  فإن  الحبس  تأىب  املوسيقى  وألن 
يا بعضا من  بل وانتفض عليه وفضل بدله شوارع اسطنبول الخلفية ُمقضِّ

سنوات عمره مترشدا ولكن مبدعا يف املوسيقى. 

من العود الى القيتارة
تعلّم خلدون العزف عىل أيدي نور الدين الباجي وخالد بسة وآخرين ال 
أذكرهم. ولكنه أتقن العزف مع زهري قوجة ووناس خليجان وخاصة مع 
رضا الشمك الذي تطورت عالقته معه حتى اصبحا صديقني حميمني. ملا 
جاءت السيدة فريوز اىل تونس سنة 1998، ارتجل الصديق حامدي املزي 
مدير دار الثقافة ابن رشيق آنذاك أمسية عزف بالعود ألغانيها شارك فيها 
خلدون ورضا الشمك اللذين أديا مدة ساعتني تقريبا مجموعة واسعة من 
أغاين السيدة فريوز. أتقنا العزف ولكنهام أبدعا أكرث من ذلك يف االرتجال 

الذي كانا يتداوالن عليه أو يشرتكان فيه.

املوسيقية  اآللة  تلك  »الساز«  اىل  كبرية  بسالسة  خلدون  مر  العود  ومن 
رائجة االستعامل يف تركيا وايران وكامل منطقة البلقان قبل ان ينتقل اىل 
القيتارة املنخفضة )عذرا عىل الرتجمة الركيكة( حيث ملا سألته عن سبب 
التغيري قال يل انه عائد اىل املساحات الكبرية التي توفرها القيتارة للعازف 
محيط  أفهم  أن  أحاول  فوجدتني  أيضا  أبدع  وهنا  عامة.  بصفة  وللفرقة 
هذه االلة. مل يدم بحثي طويال حيث عرثت يف مكتبته عىل كم كبري من 

»جاكو  يدعى  مبدع  أمرييك  عازف  عن  تتحدث  التي  واملقاالت  الكتب 
باستوريوس«. 

ارتعدت فرائيس بل وتطريت وأنا أقرأ عن »جاكو« انه مات يف سن السادسة 
والثالثني. ملا حدثت خلدون عن قلقي من هذا العازف، ضحك طويال وقال 

يل ان »التطري ال يليق بك«.

موسيقى العالم
كان »جاكو« وبالتحديد جزًءا من معزوفاته موضوع عمل بحثي قام به 
زنوج  مبوسيقى  املرة  هذه  تعلق  ثالث  بحث  اىل  ينتقل  ان  قبل  خلدون 
والبلوز  والسول  الجاز  موسيقى  مع  وتالقحها  العريب  واملغرب  تونس 
العالقة  الدليل عىل  أقام يف بحثه  االفريقية. وقد  االمريكية ذات االصول 
الوثيقة بينهام. أثبت ذلك من خالل السلم املوسيقي والنوتات وغريها من 
وسائل املقارنة. وبتقدم البحث أخذ يتحدث عام يُسّمى »موسيقى العامل« 
كمستهلكني  لنا  تبدو  املوسيقات  من  مجموعة  بني  عالقة  اقامة  محاوال 

عاديني مختلفة متنافرة بينام يراها الباحثون مرتابطة متواترة متناسلة.
كنا نعجب ونحن نسمع تجاربه املتكررة من موسيقى تبدو لنا »ال ساس 
بعمله  الكبري  اميانه  وخاصة  وتضحيته  جهده  نحرتم  كنا  ولكن  راس«  ال 

وإخالصه له ونغفر له »هبلة« الفنان.
يف  متعنت  ملا  انني  ذلك  فقط.  قصري  لوقت  ولكن  اليشء  بعض  هنئت 
االمناط املوسيقية التي اشتغل عليها، وجدته قد اختار عازفني غري عاديني، 
اآليت.  يف  يفكرون  وال  مبلذاتها  ينعمون  وزنا،  للدنيا  يقيمون  ال  منتفضني، 
وجدت أيضا انهم ماتوا صغارا رغم اختالف االسباب. وجدت ان املوسيقات 
املعنية هي يف النهاية حزينة ترتجم أحاسيس أمل شديد وتعكس قسطا من 
عذابات بعض الفئات. هكذا موسيقى فيها بعض من شخصية من اختارها 

ومن اقبل عىل عزفها.

»فيه حد مات«
ملا نعى الناعي، مثلت كل هذه الصور أمامي. أذكر أنني رضبت كفا بكف 
ووجمت. ثم مرت التفاصيل التي ال مفّر منها وأنا يف غيبوبة. واقف قاعد 
يسألني عن  دواليك. ملن  أصعد وهكذا  أنزل  أتكلم  أسلم  أتحدث  أميش 
خلدون أجيب تارة بأنه ذهب للتدريس فليس من عادته ان يتأخر عن 
طلبته. أجيب طورا بأنه ذهب للمشاركة يف بروفات الحفل الذي سيقام 
قريبا، ولثالث أجيب انه يعود إىل البيت متأخرا، ولرابع أقدم رقم الهاتف، 
وانني  عودته  انتظار  يف  أنني  أؤكد  وللجميع  أصدقائه.  أسامء  ولخامس 
لن اغمض جفنا اال متى سمعت صوت املزالج ورصير الباب وهو ينفتح 

بهدوء حتى ال ينزعج من يف الدار.
هالني يومها عدد الضيوف الذين رأيتهم. من بينهم من جاءين ألول مرة. 
مرحبا. مرحبا. تفضلوا. تفضلوا. شكرا عىل الزيارة. مرحبا. تفضلوا. ظللت 
كان  بعده آخرون سألت من  باكيا ومن  ناجي  احتضنني  ملا  هكذا حتى 

حويل عىل لسان الشاعر هشام الجخ »يا خي هو فيه حّد مات«؟

عامان على وفاة خلدون بن صالح:

عاشق البهجة الذي تمنّعت عليه الحياة !
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كلمة حق
»كان سحبت إندبي وكان..«

النفطي حولة  - )ناشط نقايب(    

الجريد  أهل  من  رجال  أن  يحىك 

زّوج  قد  كان  لتونس،  الغريب  بالجنوب 

بالشامل  يقطن  لرجل  إبنتيه  إحدى 

لرجل  الثانية  البنت  زّوج  ثم  الغريب. 

املعلوم   بالجريد.ومن  يقطن  من ذويه 

األرايض  بكرثة  ميتاز  الغريب  الشامل  أن 

الخصبة الصالحة للزراعات الكربى التي تحتاج دوما إىل األمطار. وعىل 

باستمرار،  األمطار  إىل  يحتاج  ال  الجريد  فإن  كله  ذلك  من  العكس 

وخاصة يف فصل الخريف،أي فصل الزراعات الكربى يف الشامل، والذي 

علمنا  وإذا  الجريد.  ألهل  التمور  صابة  محصول  جني  فصل  يوافق 

التناسب العكيس لنزول األمطار يف الشامل الغريب ويف الجريد تحديدا 

يف فصل الخريف، مبا يعني أنه إذا كان نزول األمطار نافعا يف الشامل 

الغريب فهو كثري الرضر والخسارة يف الجريد عىل صابة التمور. ومن هنا 

نفهم مغزى املثل الشعبي يف حكاية هذا الرجل لزوجته ليذكرها مبصري 

بنتيهام منكوديت الحظ »كان سحبت انديب وكان ْصحت انديب«.

فإذا أسقطنا هذا املثل عىل واقع الفيضانات األخرية يف بالدنا يف  نابل  

يف الشهر املنرصم التي كانت الكارثة الكربى. وإذا أضفنا إليها كوارث 

القرصين وجندوبة  أكتوبر بكل من  الكبرية األخرية لشهر  الفياضانات 

من  عنها  انجر  وما  الكربى.  بتونس  األحياء  وبعض  وبنزرت  وسليانة 

املتهرّمة  والطرقات  والجسور  التجهيزات  ميدان  يف  فادحة  خسائر 

بسبب انعدام الصيانة من جهة، ومن جهة أخرى بسبب وجود شبهات 

فساد خطرية يف سوق الصفقات العمومية املشبوهة. تصّوروا معي أن 

قنوات  مد  يف  واحدة  مرة  ولو  يفكروا  مل  العمومية  األشغال  مهنديس 

الحديدية.  السكك  خطوط  عن  بعيدا  وترصيفها  األمطار  مياه  رصف 

)يف  كامل  يوم  نصف  األقل  عىل  القطارات  حركة  تتعطّل  أن  فيجب 

أال  نشاطها.  سالف  إىل  لرتجع  الداخلية(  بالجهات  بالك  فام  العاصمة 

عن  أما  الدولة؟  لدواليب  ورضبا  املواطنني  ملشاغل  تعطيال  ذلك  يعد 

الغزيرة  األمطار  تهاطل  انتهاء  بعد  الطرقات فحدث وال حرج. خاصة 

جانبي  عىل  مكدسة  واألوساخ  األتربة  أكوام  تخلف  ما  عادة  التي 

بعض  يف  سيام  الداخلية(  بالجهات  بالك  فام  العاصمة  )يف  الطريق 

إذا  و  الجزيرة...(.  )برشلونة...باب  بالحركة  املكتظة  والطرقات  األنهج 

أضفنا إىل كل ذلك ما ينخر البالد من فساد، استرشى يف كل مؤسسات 

وأجهزة  الدولة. وإذا علمنا بحكومات الظل من مافيات املال الفاسد 

واألعامل والحيتان الكبرية التي ترعى الفساد، بل وتروج لثقافة الفساد 

ودميقراطية االفساد والخراب. وإذا علمنا ما هو معلوم بالرضورة من 

املعهد الوطني للرصد الجوي ما يقدمه من تكهنات ومعطيات حينية، 

تحث الدولة والوزارات املعنية عىل اتخاذ االحتياطات الالزمة للتقليل 

من الخسائر. وإذا علمنا ذلك كله وأكرث خاصة ونحن مازلنا يف بداية 

فإن  الكرام،  ساديت  يا  الصيف  فصل  يف  وحتى  األمطار،  تهاطل  موسم 

الحرائق املقصودة وغري املقصودة. وكذلك ترّضر  الغابات ال متنع من 

بعض الخرض والغالل يف بعض الجهات الداخلية يف الشامل. أضف إليها 

لهيب األسعار ونارها املستعرة.

وإذا علمنا وعلمنا، وبعد ذلك تذكرنا ما نسينا من مهازل تدور حولنا. 

عندئذ أال يصح قول صاحبنا »كان سحبْت انديب وكان ْصحت انديب«. 

وإذا كانت املترضرتان باألمس هام بنتي صاحبنا فاليوم شعب بأكلمه 

قد ترضر. بل ودولة ينخرها السوس من كل جانب و»شرية«.

اللهم اشهد أنني بلغت.

بإرشاف وبدعم من املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بوالية سليانة 
وبالتعاون والرشاكة مع كل من مركب الطفولة ونادي األطفال املتنقل 
تأسيس  إطار  ويف  املواطنة  روح  لتنمية  التونسية  والجمعية  بسليانة 
الثقايف  املركب  ينظّم  الجديد  الثقايف  املوسم  خالل  ثقافية  محطات 
األوىل  الدورة  فعاليات  الكرساوي  نجيب  األستاذ  وبإدارة  بسليانة 
الجاري واىل  أكتوبر  الركح« وذلك من 29  لفنون  الوطني  لـ»املهرجان 

حدود يوم 3 نوفمرب القادم.
وبفضاء قاعة العروض باملركّب الثقايف بسليانة يفتتح هذا املهرجان من 
خالل معرض من إنتاج املركز الوطني لفن العرائس ثم تقديم منوعة 
جمعية  إنتاج  من  وهي   »KIDS ART« بعنوان  لألطفال  تنشيطية 

قرمبالية للفن فعرض راقص ملجموعة سهام بلخوجة.
ويوم 30 أكتوبر وبنفس الفضاء يكون املوعد مع عرض مرسحية »اللغز« 
وهي عن نص وإخراج لألستاذ فتحي بن عمر ومن إنتاج جمعية فن 
املرمية والفعل املرسحي فعرض مرسحية »قال الثعلب« من إنتاج املركز 
الوطني لفن العرائس لتقّدم يوم 31 أكتوبر منوعة تنشيطية لألطفال 
لإلنتاج  بارادوس  جمعية  إنتاج  من  وهي  كلون«  »رسكس  بعنوان 
املرسحي ليقّدم يف الفرتة املسائية نادي السينام والصورة باملركب الثقايف 

عرضا لرشيط سيناميئ لألطفال.
»اكتساب  ورشة  ومنها  التكوينية  للورشات  نوفمرب   1 يوم  ويخّصص 
الثّقة بالنفس وباآلخر« بتأطري لألستاذ هشام املردايس وورشتا »الفضاء 
بتأطري  الحكاية«  وبناء  الطفل  و»خيال  املتخيل«  والفضاء  الواقعي 
والحركة«  امليم  تورجيا  دراما  »تقنيات  وورشة  الرحايل  نارص  لألستاذ 
بتأطري األستاذ فتحي بن عمر إىل جانب ورشة يف »فنون الخط العريب« 
تأطري  من  الصحي«  »التثقيف  يف  وورشة  الوايف  أسامة  األستاذ  بتأطري 
اإلبداع  خيام  من  مجموعة  ذلك  إثر  لتنتظم  بالدي  سنابل  جمعية 
التشكييل بعنوان »ألوان وحرف« بتأطري لألستاذتني مريم الوايف وسارة 
من  مجموعة  فتنظيم  املطالعة  يف  للرتغيب  ورشة  جانب  إىل  املاليك 
املسابقات يف األلعاب الفكرية من تنشيط نادي كوثر للشطرنج باملركّب 
األستاذين  تنشيط  من  الورقية  األلعاب  يف  ومسابقات  بسليانة  الثقايف 

أمين الزناقي وخليل املقدويل.
وبساحة املركّب الثقايف يرشف األساتذة وسام زغدود و اسمهان بالحاج 
وقيس الكنزاري ومجموعة نادي املطالعة بهذه املؤسسة الثقافية ومن 
خالل األساتذة مريم الدريدي، محمد العبيدي، رشدي السالمي، سمرية 
سايس وسعيدة عياد عىل ورشات يف الرسم عىل البلور ويف صنع الطائرة 
وقصص  حكايات  وإنتاج  املطالعة  ويف  املاريونات  صنع  ويف  الورقية 
باللغة الفرنسية لترشف جمعية ADEC عىل منرب حواري حول »تاريخ 
املوسيقى التونسية« ومن خالل مداخالت لألساتذة سعاد غريب، نزيهة 

الرمييل، كلثوم جميّل ونائلة الهاممي.
الفنان  »الحطاب  بعنوان  لالطفال  تعرض مرسحية  املسائية  الفرتة  ويف 
وشجرة الزان« عن نص وإخراج االستاذ كامل الهالييل ويف انتاج لجمعية 

الزيتونة للتمثيل.
ويوم 2 نوفمرب تنتظم ويف تنشيط للمربنّي جالل حفيظ، ملجد لكريفي 
املدارس  بني  مسابقات  خالل  من  ثقافية  مباريات  الجويني  وناجي 
تنتظم  ثم  الفرنسية  باللغة  اإلمالء  يف  ففقرة  سليانة  مبدينة  االبتدائية 
فقرة تنشيطية بعنوان »ألعاب بال حدود« بتأطري نادي األطفال املتنقل 
جمعية  انتاج  من  شاطر«  »شاطر  بعنوان  لألطفال  تنشيطية  فمنوعة 

االبداع املرسحي بقعفور
تنشيطية  منوعة  تقديم  خالل  من  نوفمرب   3 يوم  املهرجان  ويختتم 
 ANIMATION قبل  من  فنان«  »مرشوع  بعنوان  ضاحكة  ترفيهية 
ورشات  ضمن  املنجزة  التلمذية  واالبداعات  االنتاجات  ثم   CATS
اعداد  من  وعربة«  »حكاية  بعنوان  لالطفال  حكوايت  فعرض  املهرجان 
والجمعيات  املؤسسات  فتكريم  الدرويش  هشام  االستاذ  وتقديم 

املشاركة يف تأثيث مختلف فقرات هذا املهرجان.
منصف كرميي

للرتاث  الدويل  املهرجان  مسابقة  يف  التونسية  املشاركة  تّوجت 
املرصية  بالعاصمة  انتظم  الذي  الثالثة  دورته  يف  والفولكلور 
القاهرة من 6 اىل 10 أكتوبر الجاري تحت رعاية جامعة الدول 
العربية والذي نظّمته جمعية خرباء السياحة العرب التي يرأسها 
الدكتور طارق شلبي بإحراز مجموعة »النوروز« )حزب املهدية( 
بقيادة الشيخ الفاضل السّقا عىل املرتبة األوىل يف هذه املسابقة 
الدولية ومن خالل مشاركة وفد تونيس يف تأطري لجمعية النوروز 
باملهدية والتي لقيت دعام مهاّم من املندوبية الجهوية للشؤون 
هذا  يف  املشاركة  صعوبات  كل  لتذليل  املهدية  بوالية  الثقافية 
ركح  العروض عىل  من  قّدمت خالله مجموعة  الذي  املهرجان 
عربيّة«  »بعيون  شعار  وتحت  بالقاهرة  كايرو«  »بورتو  مرسح 
ومبشاركة 16 دولة عربية وأوروبية منها الجزائر، سلطنة عامن، 
ليبيا، السودان، الهند، إيطاليا، البوسنة والهرسك، اسبانيا، نيجرييا، 
وفلسطني التي تسّجل مشاركتها ألّول مرّة يف هذا املهرجان الذي 

حظيت فيه تونس بصفة »ضيف رشف« املهرجان.
جانب  اىل  املتّوج  العرض  خالل  من  التونسية  املشاركة  وكانت 
تأثيث معرض للحرف، واألكالت الرتاثية وذلك بهدف التسويق 
للرتاث الثقايف الخصويص التونيس اىل جانب تقديم عّدة أكالت 
الحضاري  املوروث  عمق  من  مستمّدة  تقليدية  وأوان  وألبسة 

تّوجت  كام  والشعوب،  الحضارات  تاريخ  يف  املتأّصل  التونيس 
املشاركة التونسية يف هذا املهرجان من خالل إحراز اآلنسة رباب 

عبد الالوي عىل  لقب ملكة جامل الفلكلور الدويل.
وبرئاسة  املهرجان  املشارك يف هذا  التونيس  الوفد  ان  اىل  يُشار 
االستاذة نجوى بن زينب لقي دعام وتعاونا مهاّم من عدد من 
الجمعيات بجهة املهدية منها جمعية االصالة للسياحة الثقافية 

اىل جانب تعاون مصممة االزياء بسمة بوشناق
باملهدية  الثقافية  للشؤون  الجهوية  املندوبية  ان  بالذكر  جدير 
تحتضن من 27 اىل 30 اكتوبر الجاري فعاليات املهرجان الوطني 
للمرسح بدور الثقافة ودور الشباب والذي ينتظم بداري الثقافة 
قصور الساف والشابة ويفتتح من ساحة الفنون باملهدية. كام 
ستكون  باملهدية  الثقافية  للشؤون  الجهوية  املندوبية  ان  يذكر 
طرفا فاعال يف تنظيم دار الثقافة رجيش وبادارة الفنانة التشكيلية 
عواطف غضباين لندوة دولية تنتظم من 2 اىل 4 نوفمرب القادم 
فاعلية  استيعاب  مدى  يف  وللتباحث  الفن«  »حاكمية  حول 
االقتباس عىل الكفاءات االبداعية املعارصة ويتخلل أشغال هذه 

الندوة معرض فني متنّوع.
منصف كرميي

سليانة:

الدورة األوىل لـ»املهرجان الوطني لفنون الركح«

 تتويج تونسي جديد يف املهرجان الدولي للرتاث والفلكلور بالقاهرة
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ــ 1 ـ
هكذا دون سابق تقديم، تفاجأ الرأي العام الريايض بصدور بالغ جاف فيه اشارة اىل اقالة مدرب 
املنتخب فوزي البنزريت اما ملاذا فهذا جاء الحقا وهو ما دفع اىل تأويل القرار وتطويعه وتوجيه إىل 
كل الواجهات، وحتى املعني بالقرار فانه اكد اّن الكاتب العام للجامعة اعلمه قبل ساعة ونصف من 

صدور االعالم إىل مختلف اجهزة االعالم بالقرار الجائر.؟! 
ــ 2 ــ

إىل  انتدبه وذهب  البنزريت النه هو من  بفوزي  الجريء يف عالقته  اصدره وديع  ما  ليس غريبا 
املغرب ليتفاوض معه وهو من تخىل عنه النه مل يسايره يف توجهاته وتدخالته الجانبية والننا تعودنا 
عىل ذلك فليس مهام ان ال يجتمع املكتب الجامعي لكنه يتبنى صدور القرار االحادي الجانب يف مثل 

هذا الوقت من السنة وهذا طبعا ال يهم اال وديع!
ــ 3 ــ

ما قرره وديع الجريء لوحده نفذه بعملية تبنى ممن بقوا معه ينفذون ما يريده)!( من اعضاء 
جامعة هي موجودة باالسم فقط الن وديع فرد بصيغة جامعة وهو الذي يستمد منهم قوته ليواصل 
تحكمه يف مفاصل الكرة التونسية، طبعا ال حول وال قوة يل الناقش مثل هذه املهام لكّن الذي ميكن 

االشارة إليه ان وديع هو من اخذ قرار طرد فوزي البنزريت دون استشارة اي طرف!
ــ 4 ــ

املتأكد وهو ما كشفه فوزي البنزريت اّن وديع الجريء تدخل يف العمل الفني للمدرب فيام بني 
شوطي مباراة تونس والنيجر يف النيجر وهذه عادة من عاداته الكثرية ـ وكلنا يعرف ان مرحلة ما بني 
الشوطني هي لتعديل االوتار فاذا الدكتور كام يحلو للجامعة املستفيدة ان تناديه او تكتب له عىل 
القياس ليحّل لنفسه ما ليس لهو فيه حق يف تدخل سافر يف العمل الفني الذي هو من مهام الفنيني 

وهذا ما يؤكد ان وجود البنزريت والكنزاري والعقبي ما هو بالنهاية اال صورة!! 
ــ 5 ــ

تعمدت االشارة إىل ذلك حتى اؤكد ملن سيقرأ هذا، اّن وديع الجريء ليس جديدا عليه التدخل يف 
العمل الفني هنا نفتح القوس أمل يذهب إىل فرنسا وإىل العديد من العواصم االوروبية قبل مونديال 
روسيا للتباحث مع عدد من الالعبني التوانسة فيهم من قبّل تقمص زي املنتخب وفيهم كذلك من 
رفض إالّ ان بيت القصيد يكمن يف ان الجريء صرب عىل معلول ألّن هذا االخري كان ينفذ ويستجيب ملا 

يريده الجريء وكفى كرتنا صورا مشوهة!؟
ــ 6 ــ

كل هذا كنت اعرفه النني اعرف وديع كام ال يعرفه احد وقد جمعتني به ليال سهر يف ضاحيتي 
مقرين والزهراء، وكنت أعرف ما سيؤتيه يف كرتنا لذلك ابتعدت عنه دون ان يحصل بيننا ـ ما يفسد 
للود قضية كام انني لست ممن يكتبون االمالء مهام كان نوعها ـ لذلك تجنبت مجالسته النني كنت 
متأكدا ان ما بني عىل باطل فسيظل باطال وان خروج وديع من كرتنا وتحديدا من املسؤولية سيكون 

عىل طريقة االفالم الهوليودية اي انه سيكون خروجا مذال اّن عاجال ام آجال !!
ــ 7 ــ

مل اشأ باراديت التورط معه لكّن  عددا كبريا منهم تورط معه بشكل من االشكال ـ الجل الحصول 
عىل حفنة من الدينارات او الدوالرات او لضامن سفرية ال تدوم ـ لذلك عدت الذكر بهذا وانا عىل 
انه  واالكيد  االوقات  الحظ يف وقت من  اي هذا  متعرثا  كثريا سيكون  الذي ساعده  الحظ  اّن  قناعة 
سيسقط مهام تدعم من االطراف املاثلة اليوم يف السلطة ـ فقط النه انقذ اي وديع فرقها من النزول 

والدليل عندنا وال يكاد يرتقي اليه اي شك!
ــ 8 ــ

يف عالقة بقرار االقالة الصادر عن املكتب الجامعي يف ظاهره وعن وديع يف باطنه ـ ميكن القول 
اّن ال يشء تغري يف كرتنا واّن الكل يريد حقا ليس له رغم انه كان عىل هؤالء ان يقطفوا ما يغرسونه 

وهذاكة هو املوجود بالنهاية!!
ــ 9 ــ 

اتذكر اّن واحدة من االذاعات اتصلت يب لالدالء برأيي يف قرار االقالة الصادر يف غفلة من الجميع 
إالّ انني رفضت ان اخوض يف هذا امللف عىل االقل من الجانب االخالقي النه سبق يل ان قلت اّن فوزي 

البنزريت الذي قبّل الهدية املسمومة من وديع لن ينجح ـ وها انه منذ البدء يتخىل عنه! .
ــ 10 ــ 

بعيدا عن ما ذكر عن تضحيات فوزي البنزريت بتجربته وما سيجنيه يف املغرب من أموال اقول 
بأعىل الصوت اّن البنزريت اخطأ وهو الذي رغم تجربته الكبرية كان عليه ان يعود الستشارة شقيقه 
اّن وديع »ما يتخدميش  البنزريت النني حدثته عن شخصية وديع بأدق تفاصيلها لذلك اقول  لطفي 

معاه« وكفى! ـ اما ملاذا ـ فهذا سأكشف عنه النقاب متى توفرت فرصة لذلك!! 
ــ 11 ــ 

* يف جملة مفيدة: الرجال معادن ومن أعطى كلمته فقد أعطى ذمته ويوىف الكالم.

قبل البدء
يكتبه رمزي الجباري

خطأ البنزرتي الكبري!

يف  تكون  اّن  املهم  ليس 
املسؤولية اال ان االهم ان تعرف 
املثل  هذا  املجموعة  تقود  كيف 
يجري  ما  عىل  ينطبق  الصيني 
مصائب  من  االفريقي  يف  حاليا 
رئيسه  الن  مصاعب  وليست 
ينال  ان  قبل  وقته  اخذ  الحايل 
االفريقي  صلب  يف  قياديا  موقعا 
اصغر  اليونيس  اّن  والحال  الكبري 
من ان يرتأس ناد احباؤه باملاليني  
اكتب  او خارجها  تونس  سواء يف 
هذا ليس تحامال عىل هذا السيد 
ان  يحصل يل  ومل  اعرفه  ال  النني 
ملاذا  اما  املهنية  حيايت  التقيته يف 
الرجل حني  فالنني خربت معدن 
قبّل ان يعمل مع سليم الرياحي 
ويل يف هذا القبول اكرث من مأخذ 
كان  مصيبة  من  اكرث  لنقل  او 
الرياحي  مع  اليونيس  هندسها 
والنتيجة ان االفريقي اليوم يعاين 
حالة االدراك اي انه يف وضع غري 
ال  وضعه  اّن  نقل  مل  ان  مريح 
ال  وحتى  ـ  عدوا  وال  حبيبا  يرس 
اكرث يف التعمق يف رسد التفاصيل 
امام  التوقف  اريد  اهميتها  عىل 
اتت  التي  اليونيس وهيئته  منجز 
خروقات  كلها  عامة  جلسة  بها 
انتخاب  إىل  وصوال  وتجاوزات 
مجموعة  طرف  من  االخري  هذا 
من االحباء اسديت لهم توصيات 
السناد اليونيس واسقاط حمودية 

ضمن سيناريو يشبه يف حد كبري 
وإالّ  املأجورة!  العصابات  شغل 
حمودية  مروان  عن  التخيل  ملاذا 
سنته  يف  استطاع  الشاب  وهذا 
اىل  االفريقي  إعادة  تسيري  االوىل 
االفريقي  الن  االمامية  الصفوف 
الفني  مع  الويالت  عاش  الذي 
االيطايل سيموين يف صفقة انتداب 
كلها الغاز وتساؤالت انهى املوسم 
املركز  يف  القليص  كامل  ابنه  مع 
الثاين املؤهل للعب كأس الرابطة 
بالكأس  التتويج  مع  االفريقية 
والن االفريقي تحكمه »ماكينات« 
فان  مصددة«  »مسامر  وليست 
مروان  الخراج  تجندوا  هؤالء 
بان  االبرة  ثقب  من  حمودية 
التصويت  لعدم  الناس  دفعوا 
معه  ومن  اليونيس  هذا  ليأيت  له 
التصدع  تبني  املهام  ومنذ مبارشة 
ليضع  الصغري  فوزي  خرج  بأن 
رئيسه ورئيس قامئته موضع شك 
ان مل اقل انه شكك حتى يف أهلية 
اليونيس ليكون رئيسا لفريق قوته 
تكمن يف تاريخه وشعبيته. اليوم 

وال  االنتدابات  عن  اتحدث  لن 
عن االختيارات والقرارات وال عن 
االفريقي  تكبدها  التي  الخسائر 
قلعة  لنادي  استقدامه  من خالل 
عن  اتحدث  لن  الرتيك  الرسايا 
يوم  بعد  والتي  املمضاة  العقود 
يتم الغاءها لن اتحدث عن حكاية 
بخطة  الحيدويس  سفيان  تكليف 
صديق  النه  هكذا  ريايض  مدير 
الرئيس  نائب  وجليس  مقرب 
يف  البحرية  يف  الخليفي  مجدي 
واحدة من املقاهي املشهورةـ  لن 
ـ  الغامضة  امللفات  اكشف عديد 
يصلح  ال  اليونيس  ان  اقول  فقط 
وان  لالفريقي  رئيسا  يكون  ان 
اي  يف  لالوراق  كشفا  مني  اراد 
اراد  متى  التحدي  اقبل  فانا  قناة 
اليونيس  يف  رأيي  والن  اليونيس 
قلته منذ ان ربح معركة »تكسري 
يسمى  ما  ارادها  التي  العظام« 
عجب  فال  االفريقي  كبار  باطال 
منذ  موسمه  االفريقي  يخرس  ان 
ليكون  للبطولة  األوىل  الجوالت 
صغريا يف بطولة تباع وتشرتى فيها 
االفريقي  عجز  فهل  ـ  املقابالت 
بالحد  فريق  تكوين  عىل  واهله 
االمكانيات  من  املضمون  االدىن 
ادخلوه  من  هم  اهله  ان  االكيد 
اهال  ليسوا  ألنهم  العجز  هذا  يف 

لينالوا امانة التسيري يف صلبه.
رمزي الجبّاري

خارج دائرة الضوء:

عبد السالم اليونسي ال يستحق 
ان يكون رئيسا لالفريقي!

التي وجدها  الكبرية  الصعوبة  رغم 
نصف  يف  اغوستو  ليربمريو  مواجهة  يف 
ان  اال  االفريقية  الكؤوس  مجد  نهايئ 
مر  العبيه  من  كبرية  وبارادة  الرتجي 
امام  املنهزم  االهيل  ملواجهة  النهايئ  إىل 
سطيف الجزائري اال انه بفضل اهداف 
مبارايت الذهاب واالياب تواجد يف النهايئ 
ستكون  مواجهة  يف  الرتجي  ليالقي 

ساخنة عىل جميع الواجهات بحكم تقارب مستوى 
الفريقني.

فإذا كان الرتجي يستمد قوته من كوليبايل وكوم 
امام  النهايئ  نجحوا يف نصف  الذين  والبدري هؤالء 
الكثريون الن  اعتقد  الذي مل يكن سهال كام  برميريو 
كان  الجريدي  رامي  حارسه  اخطاء  ورغم  الرتجي 
فرصة  من  اكرث  مهاجموه  وأضاع  امليدان  عىل  اسدا 
دفاعا  لعب  فإانه  االهيل  اما  ـ  جدا  سهلة  تسجيل 
لوال  للنهايئ  املرور  يستحق  كان  الذي  سطيف  امام 

اخطائه وبطء العبيه يف الدفاع وتجىل 
صانع  سجله  الذي  الهدف  خالل  هذا 
الذي  سليامن  وليد  االهيل  ألعاب 
اخذ  من  متكن  لكنه  رسيعا  يكن  مل 
االسبقية ومتركز كام يجب علی امليدان  
فسجل هدف الرتشح رغم الهفوة التي 
اعاد  الذي  الشناوي  الحارس  بها  قام 
امل الرتشح لالهيل الذي كاد يفرط يف 
ترشحه لوال الكرة التي عاندت قائد سطيف دجابو 
الذي كان افضل العب عىل امليدان الحكم الجنوب 
عدا  ما  لسطيف  جزاء  ركلة  مينح  مل  قوميز  افريقي 
رغم  النص  عن  تعرف خروجا  مل   املباراة  فان  ذلك 
الرتجي  والن  للمباراة  الكبري  الجامهريي  الحضور 
يعود  ان  فعليه  االهيل  امام  جديدا  نهائيا  سيلعب 
إىل اخطاء املايض حتى ال يكرره الالعبون الن االهيل 

فريق جزئيات ومنها يصنع الفارق ويفوز بااللقاب.
محمد/ع

الترجي عن جدارة في النهائي

البدّ من استيعاب الدرس من مواجهات األهلي السابقة
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الشبيبة القيروانية

3 قائمات على خط االنطالق 
للجلسة االنتخابية وعامر دربال 

املدرب نجح...
االنتخابية  العامة  الجلسة  أيام من موعد عقد  قبل 
للشبيبة القريوانية املزمع عقدها يوم الجمعة 26 أكتوبر 
الجاري بقاعة املرحوم عزيز ميالد هذا ولقد شهد السباق 
بتواجد  االنطالق  خط  يف  قامئات  ثالثة  ترشح  االنتخايب 
الهرقام  ورفيق  املامني  ومحمد  السبوعي  توفيق  اسامء 
سيخلف  الذي  الجديد  الربان  سيكون  فمن  رأسها  علی 

حافظ العالين يف الرئاسة؟

* 1927 منخرطا رقم تاريخي 
في مسيرة الجمعية

هذا  تحتفل  والتي  الجمعية  تاريخ  يف  مرّة  ألول 
املوسم بالسبعينية )70 سنة( للتأسيس )1948 ـ 2018( 
يصل عدد املنخرطني إىل 1927 منخرطا حصلت منافسة 

قوية مبنح القامئات الثالثة املرشحة للرئاسة.

* أخبار سريعة
بعد سفر املدرب الحبيب بن رمضان إىل السعودية 
عامر  املدرب  تكليف  تم  هناك  نجران  نادي  لتدريب 
دربال لتدريب الشبيبة القريوان مبساعدة خالد القيزاين 
ومدرب الحراس محمد املناعي اىل جانب حمدي الرايس 
املعد البدين وقد نجح دربال يف أول مهمة له بعد انتصار 

الشبيبة عىل امللعب التونيس يف ملعب املنزه.
ياسني  الثنايئ  عودة  الجيسكا  تحضريات  سجلت  ـ 
الصالحي ومصعب سايس إىل اجواء التامرين بعد غياب 
عاد  ولقد  هذا  للفريق  هام  تعزيز   وهو  شهرين  دام 
آالف   5 بـ  تغرميه  بعد  التامرين  اجواء  إىل  باشا  سليم 
دينار وتقديم رسالة اعتذار يف حني تم فسخ عقد سامي 

املحاييص.
* محمد عيل العبّايس

حكم سعودي ملباراة الوداد املغربي 
والنجم الساحلي 

يدير الحكم السعودي تريك الخضري مباراة ذهاب الدور مثن النهايئ للبطولة العربية والتي ستجمع الوداد املغريب 
بالنجم الساحيل. وستقام املباراة يوم السبت بداية من الساعة 19. يذكر أن اللقاء سيكون منقوال عىل قنوات ابو 

ظبي الرياضية.

قامت الودادية الوطنية للربيد التونيس  بعدة انجازات ومبادرات يف 
اطار العمل الريايض والثقايف واالجتامعي والسياحي ومل شمل العائلة 
الربيدية من ربوع الشامل اىل ربوع الجنوب وانجزت  عدة اتفاقيات 
اىل  الربيدية  تقريب األرسة  اطارمزيد  املؤسسات يف  رشاكة مع عديد 
االفكار  عديد  املرجوة  االهداف  لتحقيق  وبرمجت   البعض   بعضها 
منذ توليها االرشاف عىل الودادية وهذا يحسب لها وبناء عىل نجاح 
الودادية الوطنيةاابريد التونيس قامت بتنظيم اول بطولة وطنية لكرة 
القدم املصغرة لجمعيات الربيد التونيس كأول مؤسسة اقتصادية تبادر 
االحتفاالت  مع  بالرتامن  مشارك   2050 من  اكرث  ترشيك  مع  بذلك  
باليوم العاملي للربيد و قد كانت البداية من 16 و17 جويلية 2016 
اىل غاية 29 و30 سبنمرب 2018 مع مساهمة الودادية الوطنية يف عدة 

قافالت تضامنية عىل سبيل الذكر ..
19- جانفي 2018 مساهمة الودادية الوطنية يف قافلة ملوجة الربد يف 

منطقة “عروم”من والية جندوبة
مبيت  اىل  تضامنية  الودادية يف حملة   مساهمة   2018 فيفري   -27

معهد كرسى مبكرث من والية سليانة
للعودة  وطنية  حملة  يف  الودادية  مساهمة   2018 سبنمرب   20  –

املدرسية
املدارس  اىل  تضامنية  قافلة  يف  الودادية  مساهمة   2018 أكتوبر   -4
نشاطها  الودادية  واصلت  كام   نابل.  والية  فيفيضانات   املترضرة 

السياحي يف تنطيم عدة رحالت وهذا ليس بغريب عىل السيد عبد 
الناشط  .واملسؤول  التونيس  الربيد  ودادية  رئيس   الرتيك  اللطيف 
واملتميز والخبري يف الرياضة ومهندس الربمجيات فربافو ألعضاء الهيئة 
املديرة عىل حسن التنظيم مع كل الشكر لكل من ساهم من بعيد او 
قريب يف هذا النجاح والودادية الوطنية تلعب دورا رياديا يف استثامر 
يف  املنخرطني  والزميالت  الزمالء  كل  مع  والتعامل  الربيدية  العالقات 
مع  وانسجامها  الربيدية  للعائلة  النجاح  يعني  وهذا  التفاهم  اطار 

املؤسسة الربيدية
والودادية ستواصل نشاطها الريايض بنتظيم نهايئ الكأس املمتازة بني 
دورات  تنظيم  مع  بريد صفاقس  أعوان  ووداية  باجة  بريد  جمعيىة 
التونيس كأحسن متثيل يف االحتفاالت  الربيد  مغاربية ودولية ومتثيل 
الدولية بعد  املجهودات الجبارة التي تقوم بها الودادية وسعيها للم 
من  واملادي  املعنوي  الدعم  كّل  تستحق  لذا  الربيدية  العائلة  شمل 

طرف سلطة االرشاف واالدارة العامة للديوان الوطني للربيد التونيس

برافو لودادية الربيدعلى االنجازات واملبادرات للم شمل العائلة الربيدية 

الجولة السادسة من بطولة 
الرابطة املحرتفة األوىل 

أعلنت التلفزة التونسية عن برنامج النقل 
التلفزي ملباريات الجولة السادسة من 

بطولة الرابطة املحرتفة األوىل لكرة القدم.

السبت 27 أكتوبر / الساعة 14:30
النادي االفريقي – النادي البنزريت / الوطنية 

األوىل

مستقبل قابس – امللعب القابيس / الوطنية 
الثانية

األحد 28 أكتوبر / الساعة 14:30
االتحاد املنستريي – النادي الصفاقيس / 

الوطنية األوىل
نادي حامم األنف – الرتجي التونيس / 

الوطنية الثانية

قررت هيئة جندوبة الرياضية 
السديري  ماهر  املدرب  اقالة 
من مهامه لتعدد نتائج الفريق 
الحديد  تخىل  السلبيةكام  
الصفاقيس عن حسان القابيس 
و عوضه بعامد بن يونس. هذا 
املدرب  انسحاب   وقد سجلنا 

مهامه  من  الساحيل  محمد 
الدهامين  نادي  رأس  عىل 
الثالثة  الرابطة  يف  الناشط 
غادر  فيام  االول  املستوى 
صافية  بالشاوش حضرية  نبيل 
الفني  عوضه  وقد  القصور 

مراد الشايب.

هيئة جندوبة الرياضية تقيل السديري 
عماد بن يونس يف الرالوي والساحلي 
يغادر الدهماني والشابي يف القصور 
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تشهد  التي  املناطق  من  املحمدية  منطقة  تعترب 
لالستقرار  متزايدا  وإقباال  الفتا  دميغرافيا  انفجارا 
بها من ِقبَِل سكان واليات عديدة نظرا إىل موقعها 
االسرتاتيجي وقربها من العاصمة ونظرا إىل قربها 
ملساحة  واحتاللها  كثرية   صناعية  مناطق  من 

جغرافية شاسعة وممتدة 
وقد بلغ عدد سكان املحمدية سنة 2004 أكرث من 
ساكن   100000 اآلن  يقارب  بينام  ساكنا   57000
كام يبلغ عدد املؤسسات الرتبوية 25 تتوزع عىل 
19 مدرسة ابتدائية و3 معاهد ثانوية و3 مدارس 
املهمشة عىل  املناطق  من  الجهة  وتعترب  إعدادية 
كافة املستويات واألصعدة رغم عراقتها وقربها من 
وبرشي  ثقايف  رصيد  عىل  توفرها  ورغم  العاصمة 
وحب  إبداع  من  شبابها  به  يتميز  ما  ورغم  كبري 

للحياة 
ويتميز الوضع الرتبوي باملحمدية بتفاقم األزمات 
وكرثة املشاكل وتراكم املعّوقات وبالتدهور الالفت 
عىل أصعدة كثرية عكسته بوضوح نتائج الجهة يف 
املناظرات الوطنية وترتيبها الجهوي والوطني وكذا 

نسب االنقطاع والفشل املدريس...
وقد عرت األمطار األخرية التي تهاطلت يف الليلة 
والخميس  أكتوبر    17 األربعاء  بني  الفاصلة 
والتدهور  التهميش  حجم   2018 أكتوبر    18
والفساد الذي تشهده البنية التحتية عموما وبنية 
املياه  غمرت  حيث  واهرتائها  الرتبوية  املؤسسات 
حي  أحياء  من  بكل  املواطنني  من  الكثري  منازل 
حشاد 2 وحي عامر وحي فطومة بورقيبة وحولت 
واألتربة  للمياه  مسبح  إىل   2 املحمدية  مدرسة 
واألوساخ واألوحال مام تسبب يف تعطيل الدروس 
حجم  األمطار  عرت  كام  األسبوع  تقارب  لفرتة 
أخرى  تربوية  مؤسسات  تعيشه  التي  التهميش 
الهناء  مدرسة  سور  من  جزء  سقوط  يف  وتسببت 
2 ومعهد 14 جانفي وكشفت حجم املخاطر التي 
تهدد السالمة الجسدية لكل العاملني باملؤسسات 
ودافعي  الكادح  الشعب  وأبناء  ولبنات  الرتبوية 

الرضائب. 
عىل  التحتية  للبنية  املستمر  التدهور  أثر  ولقد 
برمتها وعىل عالقة مختلف  الرتبوية  العملية  سري 
األطراف املتداخلة وعىل جودة التعليم وعىل الحد 
األدىن من رشوط العمل الالئق حيث تعاين العديد 
الفادح  النقص  الجهة ومعاهدها من  من مدارس 
العمل وأبسط  والفقر املدقع للتجهيزات ووسائل 
والطاوالت  السبورات  مثل  املؤسسة  مقومات 
ومختلف  الطباعة  وآالت  واملكاتب  واملناضد 
املحرتم  للتمدرس  الضامنة  الرضورية  التجهيزات 

الرتبوي  واإلطار  العملة  يف  فادحا  نقصا  تشهد  كام  الالئق  والعمل 
اعتمدت  حيث  الرتبوية  للعملية  املكملة  املجاالت  يف  واملختصني 
يُسّمى  ما  تحت  يعملون  آخرين  وعملة  الحظائر  عملة  عىل  الجهة 
النيابة العرضية وهوما ساهم يف تردي الخدمات الرضورية مثل نظافة 

املدارس وحاميتها وصيانتها والعناية بها. 
هذا باإلضافة إىل ما تعيشه الجهة من أزمة اكتظاظ خانقة حيث بلغ 
معدل التالميذ يف بعض املدارس بني 35 و42 تلميذا بل وتجاوز ذلك 
ليصل إىل 46 تلميذا يف بعض الفصول  كام استفحل وجود التالميذ 
ذوي االحتياجات الخاصة  يف غياب املراقبة واإلحاطة والتدخل الناجع 

والضامن لحقوقهم وحقوق غريهم من املتعلمني وحقوق املعلمني. 
كام تفتقر العديد من مدارس الجهة إىل دورات صحية الئقة بالتالميذ 

واملعلمني وإىل فضاءات خاصة بالسنوات التحضريية ومخابر اإلعالمية 
التي تحول بعضها تحت ضغط مسميات واهية ومختلفة إىل قاعات 
للتدريس مام حرم تالميذ الجهة من حقهم يف مامرسة نشاط اإلعالمية 
املحمدية  تالميذ  أغلب  يعيش  كام  التحضريية  بالسنوات  وااللتحاق 
من حقهم يف مامرسة الرتبية البدنية واملطالعة واألنشطة الثقافية يف 
فضاءات محرتمة مام يساهم يف حاميتهم من التطرف والترشد وثقافة 

العنف وانعدام الذوق.
كام تعاين أغلب مدارس الجهة من متوقع وتوزيع جغرايف غري مدروس 
عىل  االعتداءات  تفاقم  بسبب  املستمر  للتوتر  عرضة  جعلها  مام 
الكثري من العاملني فيها حيث تواترت يف السنوات األخرية االنتهاكات 
وبحرمة  بالقانون  واالستهتار  االنفالت  بسبب  املتكررة  واالعتداءات 
املدارس وبسبب التحريض غري املبارش واملبارش وبسبب تراخي سلطة 

البحث عن خطة اسرتاتيجي  اإلرشاف الجهوية يف 
يستثني  ال  الذي  الداهم  الغول  لهذا  للتصدي 
وطرق  القانونية  املنظومة  هشاشة  وبسبب  أحدا 
والتدخل  الجدية  املتابعة  وبسبب  القانون  إنفاذ 
الناجع واالستخفاف مبا تعيشه املؤسسات الرتبوية 
والعاملني فيها من صدمات متتالية وتدمري ممنهج. 
هذا الوضع البائس وغريه أجرب املعلامت واملعلمني 
بالجهة وهياكلهم النقابية وخاصة النقابة األساسية 
التحركات  عديد  تنفيذ  عىل  األسايس  للتعليم 
وآخرها الخطة النضالية التصاعدية والتي انطلقت 
االثنني  يوم  انطلق  الذي  الحمراء  الشارة  بأسبوع 
االحتجاجية  الوقفة  إىل  2018باالضافة  أكتوبر   22
بكافة مدارس الجهة واملزمع تنفيذها يوم الخميس 
مستوى  عىل  بتحرك  والتلويح   2018 نوفمرب   08
عام  إرضاب  وتنفيذ  عروس  بنب  الرتبية  مندوبية 
والتشاور  بالتنسيق  موعده  تحديد  سيتم  محيل 
مع الهياكل النقابية الجهوية والوطنية وتأيت هذه 
التحركات يف سياق ما ذكر وبعد تواتر االعتداءات 
من  والعديد  الجهة  مديري  من   3 طالت  التي 

الزمالء يف ظرف وجيز. 
عىل  ردا  باملحمدية  املعلمني  تحركات  تأيت  كام 
الجهة  مبآيس  الجهوية  اإلرشاف  سلطة  استهتار 
املامطلة  سياسة  واعتامدها  ومشاكلها  ومشاغلها 
والتسويف والكيل مبكاييل والتمييز السلبي وغريها 
من املامرسات التي خلناها ولت ولن تعود والتي 

خلنا أن رياح املسار الثوري ألقت بها بعيدا.
ويطالب املعلمون وهياكلهم النقابية يف املحمدية 

بـ:
زمنيا  ومسقفة  ودقيقة  واضحة  خطة  ضبط   -
وتنفيذها للتدخل يف املدارس املنكوبة عىل مستوى 
مستوى  عىل  وكذلك  والتوسعة  واإلصالح  الصيانة 
الكم  احداث مدارس جديدة قادرة عىل استيعاب 

الهائل من التالميذ.  
العنف  ملجابهة  وعملية  واضحة  خطة  ضبط   -
وتنظيم  الرتبوي  اإلطار  عىل  املسلطة  واالنتهاكات 
وسري  هادئ  ملناخ  ضامنا  مبحيطها  املدرسة  عالقة 
طبيعي للعملية الرتبوية وضامنا لحقوق املتعلمني 

واملعلامت واملعلمني وكرامتهم.
الحلول  وإيجاد  وتنفيذها  واضحة  خطة  ضبط   -
الجينية واالسرتاتيجية للقضاء عىل ظاهرة االكتظاظ  

وللعناية بالتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة 
العمل  بوسائل  املتعلقة  املسائل  كافة  تسوية   -
بالصيانة  املدارس  محيط  وتعهد  والتجهيزات 
والتنظيف وتوفري العدد الالزم من العملة واإلطار 
واملالية  اإلدارية  امللفات  كافة  وحسم  املختص 
يف  املرفوعة  املطالب  من  وغريها  العالقة  والقانونية  والبيداغوجية 

البيانات ولوائح االجتامعات العامة والعرائض الصادرة. 
وتجدر اإلشارة اىل النقابة األساسية كانت قد نظمت يوما تحسيسيا 
ولكن  عروس  بنب  للرتبية  الجهوية  املندوبية  مع  بالرشاكة  مفتوحا 

لألسف مل يتجاوز صداه سور املدرسة التي نُظّم فيها.
املحمدية  بجهة  وتدهورا  سوء  ويزداد  سيئا  الرتبوي  الوضع  ويبقى 
ال  ومهمشة  منكوبة  كمعتمديه  العام  وضعها  عن  يختلف  وهوال 
متثل لالهثني وراء املصالح والكرايس إال خزانا انتخابيا ومصعدا حزبيا 

وسياسيا يلقى به عند الوصول.
ايهاب الحاجي
الكاتب العام للنقابة األساسية للتعليم األسايس باملحمدية
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