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هيكل مّكي لـ »الشعب«

 الحوار الوطني لن يكون كسابقيه، النهضة أثبتت 
فشلها والرئيس قيس سعيد منتصر لدولة القانون 

األخ وجيه الزيدي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل

 شركة »تاف« الرتكية تعتقد أنّها 
أكرب من الدولة التونسية

في قطاع البلديات

السلطة تتعامل معهم 
بمنطق عسكر زوارة

 قرار ظالم يف قمرق الدخان 
وتشريد 200 ألف عائلة معوزة

في ذكرى غرّة ماي

البالد بني فّكي
الوباء السياسي

والوباء البيولوجي
* الحوار أو إعادة األمانة

مجمع اتصاالت تونس
استبسال يف الدفاع عن السيادة الوطنية 

وعدم التفريط يف الرصيد العقاري

األول من  
ماي وعمّال 

فلسطني
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وطنية

العامل يوم غرّة  التونيس كسائر شعوب  الشعب  يحتفل 
الحركة  عيد  هو  العاملي.  العّمل  بيوم  سنة  وككل  ماي 
حقوقهم  وتأكيد  العّمل  لتكريم  املمّيز  ويومها  النقابية 
التاريخية  الجوانب  عن  وبعيدا  واالجتمعية  االقتصادية 
وتطّورت  العيد  بهذا  االحتفال  أشكال  فيها  تطّورت  التي 
معها حتى تواريخ االحتفال من بلد إىل آخر تبعا لنضاالت 

الشعوب ونضاالت الحركة النقابية يف العامل.
اسرتاليا  يف  العّمل  بعيد  لالحتفال  بداية  أّول  وكانت 
الواليات  اىل  انتقلت  ثّم   1856 سنة  من  أفريل   21 يوم 
املتحدة األمريكية وكندا وايطاليا واستقّر تاريخ االحتفال 
بهذا العيد يف 5 سبتمرب من سنة 1882 يف مدينة نيويورك 
مثال. ويف غرّة ماي من سنة 1886 نظّم العّمل يف شيكاغو 
بتحديد  طالبوا  عامل  ألف   400 مبشاركة  ارضابا  وتورنتو 
مجابهة  متّت  االرضاب  نجاح  وأمام  ساعات(   8( ساعات 
عىل  باالعدام  الحكم  وتّم  وقمعية  دموية  بطرق  التحرّك 
التاريخ  بتوحيد  النقايب  النضال  قّصة  لتبدأ  التحرّك  قاّدة 
ماي  غرّة  فكانت  لنضاالتها  املرجعي  والتاريخي  املركزي 

العالمة والرمزية.
الحركة النقابية التونسية... محرّك نضال

تالحم  تاريخ  تونس  يف  النقابية  الحركة  تاريخ  كان 
النقابية  املنظمة  ومثلت  والسيايس  النقايب  النضال  بني 
الوطنية وتحّولت يف  للحركة  الجناح االجتامعي  التونسية، 

أحيان كثرية إىل جناح سيايس عندما طرحت بقّوة املسألة 
الوطنية واستقالل البالد. ودفعت الرضيبة غالية من خالل 
اغتيال الزعيم حشاد والزج بالكثري من النقابيني يف السجون 

واملعتقالت.
تونس  يف  النقابية  الحركة  بأّن  التذكري  املهّم  من  ولعّل 
تجربة  منذ  والسيايس  الوطني  بالنضال  متجّذرة وملتصقة 
عموم العملة التونسيني مع الزعيم محمد عيل الحامي يف 
سنة 1924 إىل غاية تأسيس االتحاد العام التونيس للشغل 

سنة 1946.
إّن تاريخ الحركة النقابية يف العامل وتاريخ الحركة النقابية 
دموية  وأحداث  نضالية  محطّات  تاريخ  هو  تونس  يف 
مكاسب  تاريخ  أيضا  ولكّنه  واعتقاالت  سجون  وتاريخ 
فإّن  ذلك  لكل  واالجتامعية،  االقتصادية  للحقوق  وتثبيت 
الكثريين مطالبون بفهم الدور التاريخي لالتحاد دور اسهام 

يف الحركة الوطنية ويف التنمية والتقّدم والتطّور.
»احتفال« ينغصه الوباء

احتفاالت الشغيلة يف تونس ويف العامل بغرّة ماي 2021 
تعرف منغصات كثرية وأهّمها وباء كورونا وما خلّفه من 
االجتامعي  النواحي  وعىل  االقتصاد  عىل  مدّمرة  تأثريات 
والوضع  الرسميّة مخيف  األرقام  االقتصادي وفق  فالوضع 
ال  أنّه  وأعتقد  آخر،  إىل  شهر  من  سوًءا  يزداد  االجتامعي 
فائدة من رسد أرقام ارتفاع معّدالت البطالة التي ما فتئت 

تقفز بشكل مطرد متاما مثل التضخم ومثّل انخفاض قيمة 
الدينار أمام سلّة العمالت األخرى.

»الوباء السيايس«
الوباء  إذا كانت جائحة كورونا وباًء بيولوجيا فتّاكًا فإّن 
السيايس أصاب البالد يف مقتل فالطبقة السياسية الحاكمة 
مقّدرات  ونهش  الكرايس  عىل  التكالب  سوى  لها  هّم  ال 
الدولة وإضعافها فالربملان صار عبئا عىل البالد، عبئا مل يعد 
من املمكن تحّمله. والحكومة بات من الواضح أنّها مجرّد 
فّعالة  غري  حكومة  الحاكم  االئتالف  حكم  الدامة  وسيلة 

عاجزة عن تحقيق إرادة التونسيني يف التقّدم والتطّور.
ويبقى السؤال ما العمل إزاء وضع سيايس تعّفن إىل أبعد 

الحدود؟!!
مرحلة  تجاوزت  بأنّهامريضة  توصف  التي  تونس  إّن 
إىل  تحتاج  صارت  بل  واألدوية  بالعقاقري  شفائها  امكانية 

عمليّة جراحيّة الستئصال وباء كامن يف أعامق أعامقها.
املخفضة  وبالجرعات  باملسّكنات  التداوي  هوامش  إّن 
لألمل صارت غري مجدية للبالد.. ما العمل..؟ هوامش الحلول 
اّما يف مبارشة حوار  ضاقت إىل أبعد نطاق. والحل يكمن 
وطني حاال وإّما باعادة األمانة إىل أصحابها. هذه هوامش 
السياسة  البالد عافيتها من وباء  لتستعيد  املتبقيّة  الحلول 

قبل الوباء البيولوجي.

  البالد بني فّكي الوباء السياسي والوباء البيولوجي
 .الحوار أو إعادة األمانة

في مركز النهوض بالصادرات

اإلدارة تتعنت وتهرسل النقابيني والتصعيد وارد
 2021 أفريل   21 يوم  بالصادرات  النهوض  مركز  وإطارات  أعوان  نّفذ 
إرضابا احتجاجيا دفاعا عن الحق النقايب وعن مكتسبات العامل. وتتمثّل 
أبرز املطالب العاملية يف احرتام الحق النقايب ويف توفري التأمني الجامعي عرب 
إبرام عقد مع إحدى مؤسسات التامني، وتنقيح القانون األسايس الخاص، 
وإحداث صندوق اجتامعي، إضافة إىل تنظيم مناظرة داخلية لفتح اآلفاق 
أمام األعوان الذين يكابدون من أجل نجاح املركز يف إنجاز مهّمته الوطنية. 
وقال األخ أحمد الربهومي الكاتب العام للنقابة األساسية ملركز النهوض 
التفاف العامل حول نقابتهم  بالصادرات إن اإلرضاب كان ناجحا وعكس 
األساسية بعد أن بلغت نسبة النجاح 95 باملائة. وفّس األخ الكاتب العام 
يف ترصيح لجريدة الشعب، ان نجاح اإلرضاب يعكس أيضا رشعية املطالب 
النقابية والتي تهدف أوال وقبل كّل يشء إىل إصالح واقع املؤسسة وتعزيز 
مكانتها يف االقتصاد الوطني. واستنكر األخ الكاتب العام من موقف اإلدارة 
الصواب  جانب  الذي  العام  املدير  ترصيح  خالل  من  برز  والذي  العامة 

وتهرب من املشكل األصيل عرب الحديث عن مطالب ال عالقة لها مبطالب 
العامة  العام بسياسة اإلدارة  الكاتب  العامل وبواقع املؤسسة. ونّدد األخ 
زالت  ما  اإلدارة  أن  مؤكدا  النقايب  الطرف  وتجاهل  التعنت  يف  املوغلة 
مزيد هرسلة  عرب  التعنت  يف  أمنعت  بل  العامل  مطالب  إىل  تستجب  مل 
النقابيني. وقال ان اإلدارة العامة عمدت بعد اإلرضاب اىل وقف رصف أجر 
عضو نقابة دون احرتام اإلجراءات القانونية وهو ما يعكس موقف معاديا 
توترا يف  اإلدارة خلق  أن سلوك  العام  الكاتب  األخ  النقايب. ورشح  للعمل 
املؤسسة ومؤكدا أن النقابة ستضطّر إىل اتخاذ خطوات تصعيدية يف قادم 
األيام منها التوجه إىل االتحاد الجهوي للشغل بتونس لطلب إصدار برقية 
سلوك  تجاوز  أن  بعد  التجارة  وزير  مع  جلسة  ستطلب  جديدة،  إرضاب 

اإلدارة العامة كل الحدود.
مسار تفاويض وتنكر

وكان الطرف النقايب قد أجل تنفيذ اإلرضاب من يوم 24 مارس 2021 

اإلدارة  طلب  مع  تجاوبا 
العامة التي التزمت بتنفيذ عدد من املطالب ليتبنّي خالل جلسة 16 افريل 
تنفيذ إرضابهم.  إىل  العامل  ما اضطّر  بتعهداتها وهو  تلتزم  أنها مل   2021
باملرونة  تحلّت  أنها  بالصادرات  النهوض  ملركز  األساسية  النقابة  وذكرت 
والرصانة طيلة املسار التفاويض وبعد أّن قررت تأجيل اإلرضاب يف مناسبة 
أوىل من اجل إتاحة الفرصة لإلدارة العامة حتى تقوم بتفعيل بنود االتفاق 
غري أنها اختارت نهج املامطلة وربح الوقت. وذكر الطرف النقايب أّن اإلدارة 
عىل  فانقلبت  االجتامعي،  الحوار  وأدبيات  التفاوض  مصداقية  تحرتم  مل 
للمؤسسة  خدمة  املركز  موظفو  يبذلها  التي  للجهود  وتنكرت  التزاماتها 
بيانا إثر اإلرضاب عربت فيه  النقابة األساسية قد أصدرت  والبالد. وكانت 
عن االلتزام مبواصلة النضال مؤكدة انفتاحها عىل الحوار الجاد واملسؤول 

واستعداداها للنضال من لتحقيق املطالب املرشوعة.
     * السعيدي

تهانينا بمناسبة
 عيد الشغل

مبناسبة احتفال تونس كسائر 
الذي  الشغل  بعيد  العامل  دول 
كل  من  ماي   1 يوم  يصادف 
هياكل  كّل  يرّس  فإنّه  سنة 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
املحطة  بهذه  تحتفل  وهي 
أن  العّمل  تاريخ   يف  املضيئة 
أينم  التونسيني  كّل  إىل  تتقّدم 
كانوا بتهانيها الحارة راجية أن 
يخرج  وأن  األحوال  تتحّسن 
منترصين عىل جائحة  الجميع 

الكورونا.

إضراب يف االتحاد 
البنكي للتجارة 

والصناعة يوم 18 ماي

االجتامعي  الوضع  تأزم  إثر 
باالتحاد البنيك للتجارة والصناعة 
العامة  االدارة  ومواصلة   UBCI
لسياسة التعّنت ورفضها التفاوض 
االحتقان  من  حالة  خلّف  ماّم 
الشديد وسط العاّمل وما زاد من 
العامة  االدارة  إقدام  الوضع  تأزّم 
عىل  خطرية  سابقة  يف  للمؤسسة 
تقديم دعوة قضائية مبوظفني من 
املؤسسة وبالنقابات األساسية بكل 
من تونس وبن عروس وبالجامعة 
العامة للبنوك واملؤسسات املالية. 
وأمام استحالة ايجاد حلول ناجعة 
والرضب  املطروحة  للمشاكل 
الواضح للحق النقايب فإنّه يؤسفنا 
واطارات  أعوان  بأّن  نعلمكم  أن 
والصناعة  للتجارة  البنيك  االتحاد 
عن  احتجاجيا  ارضابا  سينفذون 
العمل مبراكز العمل بكامل تراب 
 18 يوم  كامل  وذلك  الجمهورية 

ماي 2021.

غرّة ماي 2021

هكذا سيكون املقر املركزي لالتحاد ببطحاء محمد علي بعد إعادة التشييد 

*يوسف الوساليت

انطلقت رشكة أشغال افريقيا، فعليا يف أشغال 
التونيس  العام  االتحاد  مقر  بناء  وإعادة  ترميم 

للشغل ببطحاء محمد عيل بالعاصمة تونس.
وحسب تقديرات رشكة املقاوالت التي تكفلت 
لالتحاد،  العريق  التاريخي  املبنى  تهيئة  بإعادة 
يف  ليكون  سنتني،  ملدة  ستتواصل  األشغال  فإن 
املعامري  الطابع  املحافظة عىل  مع  شكل جديد 

نفسه.
وكان االتحاد قد انتقل يف أواخر السنة املنقضية 
من مقره الرّمزي والتاريخي، ببطحاء محمد عيل 

الحامي إىل مقّر جديد يف شارع الواليات املتحدة 
األمريكية بصفة مؤقتة وعىل سبيل الكراء.

العقارية  التّسوية  من  االنتهاء  إثر  تقرر  وقد 
املركزية  أصبح عىل ملك  والّذي  القديم  للمبنى 
عرصي  اجتامعي  مقر  وتشييد  هدمه  النقابية، 

يتضمن كّل املرافق الرّضورية والعرصية.
البناية إىل مطلع القرن العرشين، وقد  وتعود 
أضحت متداعية للسقوط رغم عمليات الصيانة 
قرار  باتخاذ  دفع  ما  سنوات  لعدة  جرت  التي 

هدمها وبناء مقّر جديد.
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انتظار  يف  االحتجاجات  تتواصل  ذلك  انتظار  يف  أنه  واضاف 
التنسيق لتحركات تشمل كل الجهات قد تصل إىل اإلرضاب دفاعا 
يف  التفريط  وعدم  العمومية  املؤسسة  يف  الوطنية  السيادة  عن 
الرصيد العقاري للمؤسسة، مؤكدا أن اإلدارة تتلكأ يف التعاطي مع 
مطالب األعوان الواردة بالئحة لقاء الجهات بتاريخ 8 مارس 2021 
وربطها التفاوض املادي باملوافقة عىل برنامج ترسيح األعوان وهو 
تنافيس أساسه  للمؤسسة يف محيط  التنافسية  القدرة  ما سيرضب 

خدمة الحرفاء، وفق ترصيح محدثنا.
قرارات مسقطة

عربت النقابة األساسية لرشكة اتصاالت تونس عن استعدادها 
املتاحة  التصعيدية  االحتجاجية  األشكال  كل  لتنظيم  ومنظوريها 

واالجتامعية  املهنية  مطالبهم  عن  دفاعا 
العالقة والتي مل تتعاط معها االدارة العامة 

إيجابيا حتى بعد إرضاب 7 اقريل 2021.
االحتقان  من  حالة  املؤسسة  وتشهد 
والتوتر االجتامعيني وانسداد كامل آلفاق 
اإلدارِة  خرِق  بسبب  قرتة  منذ  التفاوض 

وأحادية  مسقطة  قرارات  واعتامِدها  االجتامعي  الحوار  ميثاَق 
الجانب يف ما يخص دميومة املؤسسة واملستقبل املهني لالعوان.

سياسة  إنهاء  إىل  االدارة  للرشكة  األساسية  النقابة  دعت  وقد 
جاد  حوار  طاولة  إىل  والعودة  العيون  عىل  الرماد  وذّر  اإللهاء 
ومسؤول قوامه الحفاظ عىل الرشكة وعىل مقدراتها وتأمني مراكز 

422 وكل  النقابة باسم منظوريها، األمر عدد  العمل، كام رفضت 
يسّمى  ما  بإرشاف  الجهوية  لالدارات  املقدمة  والهيكلة  مخرجاته 
تهديد  يف  الوظيفية  للخطط  حذف  من  بها  ورد  وما  باالقطاب 

للحقوق املكتسبة املادية او بعالقة مبراكز االلحاق.
املطالب  حول  الجدي  التفاوض  اىل  ايضا  دعا  النقابة  مكتب 

الواردة باللوائح املهنية.

وضع متوتّر في مجمع اتصاالت تونس:

استبسال يف الدفاع عن السيادة الوطنية
 يف املؤسسة وعدم التفريط يف رصيدها العقاري

ينظّم أعوان وإطارات مجمع اتصاالت تونس بالعاصمة تجّمعات احتجاجية يومية منذ يوم 19 أفريل 
الجاري وذلك للتعبري عن رفضهم للتعاطي السلبي لإلدارة العامة مع مطالبهم املهنية واالجتامعية ورفضا 

منهم ايضا ملحاوالت انتهاك السيادة الوطنية للمؤسسة والتفريط يف رصيدها العقاري.
وباتصالنا باألخ نزار الغوييل الكاتب العام للنقابة األساسية للمؤسسة حول الوضع املتوتر باتصاالت 
تونس، قال إن هذه الوقفات االحتجاجية شاركت فيها النقابات الجهوية، وكشف أنه تّم االتصال باألخ نور 
الدين الطبويب األمني العام للمنظمة الشغيلة الذي تدخل لدى  رئيس الحكومة  إللغاء األمر غري القانوين 

الذي يرشع لنهب اتصاالت تونس.

* صربي الزغيدي

نقابات مجمع اتصاالت تونس 
عند األخ نور الدين الطبوبي  

بدأ صرب أبناء وبنات قطاع البلديات ينفذ مع 
الحكومة  تنتهجها  التي  الالمباالة  سياسة  استمرار 
للقطاع  والعاجلة  امللحة  املطالب  تجاه  الحالية 
زوارة  عسكر  مبنطق  معاملتهم  عىل  وترص  بل 
ويف  الراتب«  يف  موخرين  الحرب  يف  »مقدمني 
وعدم  التالقيح  مسألة  إهامل  املامرسات  مقدمة 
موىت  دفن  مجال  يف  للعاملني  خصوصا  برمجتها 
الجامعة سلطة اإلرشاف  اللعني وقد دعت  الوباء 
تلقيحية لألعوان  املرات إىل برمجة دورات  عديد 
عىل غرار أعوان الصحة العمومية ألنهم من جنود 
العدوى إال أن  الصف األول واألكرث عرضة لخطر 
الوزارة مل تحرك ساكنا وقد دعت الجامعة العامة 
ميدان  يف  العاملني  كل  األخري  بيانها  يف  للبلديني 
نقل ودفن املوىت إىل االمتناع عن القيام بواجبهم 
يف صورة عدم صدور ما يفيد الرشوع يف التلقيح 

الكوفيد  بوباء  لهم عالقة  الذين  البلديني  لألعوان 
بكامل  البلديات  جميع  الجامعة  دعت  كام   19
عيد  فرتة  يف  العمل  إيقاف  إىل  الجمهورية  تراب 
عليها  يرسي  ال  التي  البلديات  مع  تضامنا  الفطر 
االستثنايئ  املنشور  يصدر  مل  ما   37 عدد  املنشور 
مع  فيها  االتفاق  تّم  التي  بالصيغة  الحكومة  عن 
وزارة الشؤون املحلية والبيئة وجّدد البيان رفض 
الجامعة العامة للبلديني القطعي لألمر عدد 315 
الخاص بالحراك الوظيفي وسندعو جميع البلديات 
للدخول يف سلسلة من التحركات االحتجاجية ما مل 

يتّم تفعيل األمر عدد 1143.
بتفعيل  البيان  نفس  يف  الجامعة  وطالبت 
تندرج  والتي  البلديني  بقطاع  الخاصة  االتفاقيات 
العام  االتحاد  بني   5 زائد   5 اتفاق  إطار  يف 
تنفيذ  مع  بالتوازي  والحكومة  للشغل  التونيس 

اللّجنة  ضمن  املربمة  االتفاقيات  جميع 
وعقد  والوزارة  الجامعة  بني  املشرتكة 

جلسة رباعية تضّم رئاسة الحكومة 
وممثلني  املحلية  الشؤون  ووزارة 
العامة  والجامعة  البلديات  عن 
والعمل  األوضاع  لتدارس  للبلديني 

عىل حلحلة املشاكل العالقة.
باستئناف  الجامعة  ونّددت 

املسار  تقييم  لجلسات  الوزارة 
املحلية  الجامعات  ومجلة  الالمركزي 

للبلديني ومام  العامة  الجامعة  دون ترشيك 
زاد الطني بلة أن الوزير الذي أرشف عىل صياغة 
املجلة الحالية والتي تعترب أصل الداء ملا تحتويه 
من  لتقييمها  اليوم  يعود  وهنات  نقائص  من 
موقع الخبري يف سابقة هي األوىل التي يصبح فيها 

الخصم حكام وهي من املضحكات 
املبكيات أن يقييم الوزير الخبري 
مبفرده العمل الذي أعده أيضا 
مبفرده وأمام هذه الوضعيات 
الّسخيفة والالمسؤولة قررت 
للبلديني  العامة  الجامعة 
قطاعية  إدارية  هيئة  عقد 
التي  التحديات  يف  للنظر 
البلدية  املؤسسة  تقّدم  تعوق 
ومن خاللها العون البلدي وينتظر 
ضّد  للنضال  صارمة  قرارات  تتخذ  أن 
أزّمت  التي  الفردية  والقرارات  الشطحات  هذه 
املهنية  األوضاع  وأثّرت عىل  البلدي  القطاع  واقع 

والنفسية لألعوان ووتّرت العالقة مع املواطن.
* نرص الدين سايس 

السلطة تتعامل معهم بمنطق عسكر زوارة والوزير يعود من باب الخبري   
غليان في قطاع البلديات 

مجمع  نقابات  من  عددا  مبكتبه  الطبويب  الدين  نور  العام  األمني  األخ  استقبل 
اتصاالت تونس مؤكدا لهم دعمه لنضاالتهم دفاعا عن مؤسسة وطنية قدمت الكثري 

لتونس وال ميكن التفريط فيها أو التالعب مبصالحها.
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اإلرهاب  مكافحة  بادارة  اإلرهاب  لألبحاث يف جرائم  الوطنية  الوحدة  متكنت 
للحرس الوطني، اول هذا األسبوع، من إماطة اللثام عن شبكة مختصة يف متويل 
العنارص اإلرهابية املوجودة يف مناطق النزاع املسلح واملحتجز بعضها مبخيامت 

الالجئني فيام يتخفى البعض اآلخر داخل املجتمع.
حسام  العميد  الوطني  للحرس  العامة  االدارة  باسم  الرسمي  الناطق  وأكد 
الدين الجبابيل ان الشبكة يقودها اجنبي من جنسية عربية وزوجته تونسية 
موجودان يف إحدى الدول األوروبية، فيام يشاركهام يف تونس ثالثة عنارص وهم 
بالفرار(. وقد مكنت  الجم  أصيل  وامرأة تحصن أحدهم )وهو مهرب  رجالن 
عملية مداهمة وتفتيش منازل املتورطني من حجز مبالغ متفاوتة من العملة 

التونسية واألجنبية إضافة إىل وثائق بنكية وبريدية خاصة بالتحويالت املالية.
وبالتحري مع املتّهمني الذين تّم القبض عليهام، اعرتفا بانتفاع اكرث من خمسة 
أمام  ومبثولهام  تونس.  يف  عائالتهم  عن  صادرة  مادية  بتمويالت  ارهابيا  عرش 
عىل  واالبقاء  السجن  أحدهام  بإيداع  املتعهد  التحقيق  حاكم  أذن  القضاء 
مساعدته يف حالة رساح فيام أصدرت الوحدة املتعهدة ستة عرش برقية تفتيش 

يف املتورطني يف هذا النشاط اإلرهايب.
ويف اإلطار نفسه، قّررت اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب، يوم الثالثاء 27 أفريل 

2021، تجديد تجميد أموال وأصول 23 شخصا طبيعيا، مرتبطني باإلرهاب.
ينّص  لتمويل اإلرهاب، وفق ما  للتصدي  املتواصل  ويأيت ذلك، يف إطار عملها 
القانون األسايس عدد 9 لسنة 2019 املؤرخ يف 23 جانفي 2019 املنقح  عليه 
واملتمم للقانون األسايس عدد 26 لسنة 2015 املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلق 
مبكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، واألمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 
املؤرخ يف 17 ماي 2019 واملنّقح واملتّمم باألمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 
الصادرة  القرارات  تنفيذ  إجراءات  بضبط  املتعلق   ،2019 ماي   31 يف  املؤرخ 
عن الهياكل األممية املختصة املرتبطة مبنع متويل اإلرهاب ومنع متويل انتشار 

أسلحة الدمار الشامل.

 تجميد اصول واموال
قال رئيس اللجنة الوطنية ملكافحة االرهاب منري الكسيكيس انه ويف آخر تحيني 

بعد  وذلك  وجمعية  شخصا   129 أموال  تجميد  تّم  للجنة 
وأجنبية  تونسية  أطراف  قبل  من  مشبوهة  متويالت  رصد 
لديها اتصاالت وتحركات مالية يف تونس لالشتباه يف متويلها 

لالرهاب.
اإلرهاب،  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  ان  الكسيكيس  وأضاف 
طبيعيني  أشخاص   3 وأصول  أموال  تجميد  قررت  كانت 

مرتبطني باإلرهاب، بتاريخ 18مارس 2021.
طبيعيا  شخصا   40 وأصول  أموال  تجميد   ، جددت  كام 

مرتبطني باإلرهاب، بتاريخ
اإلثنني 22 مارس 2021.

 108 أموال  تجميد  من  مارس   10 يف   اللجنة  متّكنت  كام 
أشخاص، تعلقت بهم شبهات متويل لالرهاب. وستقوم بنفس 
متويلها  القرائن  تثبت  التي  الجمعيات  مع  االداري  االجراء 

لالرهاب.
من جهة أخرى تنكب اللجنة الوطنية ملكافحة االرهاب عىل 
املطالبة  االرهاب،  ملكافحة  الوطنية  االسرتاتيجية  مراجعة 
ما  وفق   ،2021 نوفمرب  يف  القومي  األمن  ملجلس  بتقدميها 

ينص عليه القانون.
جرائم  يف  العقوبات  تشديد  رضورة  عىل  الكسيكيس  وأكد 
التهريب، بعد أن تبني أن عمليات التهريب عىل عالقة وثيقة 
األول لإلرهابيني،  التمويل  التهريب خّط  إذ ميثل  باإلرهاب، 
مشريا إىل أنه تّم ضبط شاحنات محملة بكميات كبرية من 
السالح موجهة إىل اإلرهابيني املتمركزين يف الجبال، كانت يف 

الظاهر تهرّب سلعا أخرى.
اإلرهايب هو  الفكر  نحو  أول مصدر لالستقطاب  بأن  ورّصح 
يستدعي  ما  وهو  السيرباين،  الفضاء  أو  االفرتايض  الفضاء 
الجرائم  مع  التعامل  كيفية  يحّدد  قانون  سن  يف  اإلرساع 

السيربانية.
للبنك  التابعة  املالية،  للتحاليل  الوطنية  اللجنة  وكانت 
ملفات   710 إحالة  عن  سابق  وقت  يف  أعلنت  قد  املركزي، 
شبهات متويل اإلرهاب وغسل األموال إىل الجهات القضائية 
املختصة، خالل سنتي 2018 و2019 من بني 1245 ملفا متت 

معالجتها.

املعالجة بني 600 ملف يف 2018  امللفات  اللجنة، فقد توزعت  لتقرير  ووفقاً 
 91 وأن   .2017 عام  معالجتها  ملفا متت   153 مقابل   ،2019 عام  ملفا  و645 
باملئة من امللفات التي متت معالجتها خالل سنة 2018، تخص غسيل األموال 

والجرائم األصلية املرتبطة بها و9 باملائة ملفات متعلقة بتمويل اإلرهاب.
يف املقابل، بلغت نسبة امللفات التي متت معالجتها والتي تخص متويل اإلرهاب 
يف العام املايض، 15 يف املائة، وامللفات املتعلقة بغسل األموال والجرائم األصلية 

املرتبطة بها 85 باملئة.

مكافحة غسيل األموال
سنة  الدولية  املايل  العمل  ملجموعة  السوداء  القامئة  يف  تونس  تصنيف  وكان 
الكيانات واألفراد  العمل عىل مالحقة  التونسية إىل  السلطات  2017، قد دفع 
مجموعة  وكانت  اإلرهاب.  ومتويل  األموال  بتبيض  شبهات  بهم  تتعلق  الذين 
العمل املايل، وهي منظمة حكومية دولية وتهدف إىل محاربة تزوير العمالت 
ومتويل اإلرهاب، قد اعتربت تونس من الدول التي متثل مالذا رضيبيا آمنا أو 
ما يسّمى بـ»الجنان الرضيبية«. ثم عادت ورفعت تونس من القامئة السوداء 
يف أكتوبر 2019، معتربة أن الحكومة التونسية أوفت بالتزاماتها يف ما يتعلق 

مبكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب.
وتجدر االشارة اىل انه تّم يف الفرتة األخرية رفع قضايا ضّد 435 جمعية تورطت 
ما  عملية  وهي  جمعية،   42 حل  وتّم  األموال،  تبييض  أو  اإلرهاب،  متويل  يف 

زالت متواصلة.
سياسية  أحزاباً  تخص  التي  القضايا  عديد  زالت  وما 

نافذة٬ عالقة دون تقدم.
املكلف  الدولة  وزير  أحال  املايض،  سبتمرب  ويف 
إىل  عبو،  محمد  السابق  الفساد،  ومكافحة  بالحوْكمة 
بتبيض  يتعلق  النهضة  ملفا ضّد حركة  العامة،  النيابة 
األموال تحت غطاء محطات تلفزيونية. وكشف الوزير 
السابق، أن الدعوى التي رفعها إىل القضاء تتعلق أيضا 
بـ»ممتلكات حركة النهضة وسياراتها ومقارها، وكذلك 

وجود  من  املحاسبات  محكمة  تقرير  يف  بها  تعلق  ما 
أشخاص متربعني للحركة بأموال تبني أنهم كانوا متوفنّي 

يف تاريخ التربع«.
كانت  جلسًة  سابق  وقت  يف  ألغى،  قد  الربملان  وكان 
مقررة ملناقشة الئحة تجريم تبييض األموال وحّل جميع 
الجمعيات واألحزاب الداعمة لإلرهاب، التي تقدم بها 
الحزب الحر الدستوري، بسبب غياب أعضاء كتلة حركة 
اإلخواين.  التيار  من  املقرب  الكرامة،  وائتالف  النهضة 
اإلرهاب  منابع  تجفيف  إىل  الحكومة  الالئحة  وتدعو 
السياسية  التنظيامت  وحّل  متويله  منظومة  وتفكيك 
والجمعيات الداعمة للعنف والفكر املتطرف، وتشديد 
للجمعيات،  الخارجي  التمويل  مصادر  عىل  الرقابة 
وإحالتها  لألحزاب  األجنبي  التمويل  شبكات  وكشف 

عىل القضاء.

خاليا بين تونس وأوروبا
تدير  خاليا  تفكيك  التونسية  السلطات  إعالن  ويثري 
أنشطتها بني تونس وأوروبا لتمويل إرهابيني تساؤالت 
بشأن إمكانية وجود خاليا أخرى الستقطاب التونسيني 
حوادث  تكرر  مع  السيام  الرشعيني،  غري  املهاجرين 

االعتداء يف أوروبا التي نفذها تونسيون.
ويسمح قانون مكافحة اإلرهاب وغسيل األموال، الذي 
يف  جهودها  مضاعفة  بهدف   2015 سنة  تونس  تبّنته 
تونسيني  بتعقب  متويله،   ومصادر  التطرف  مكافحة 

متورطني يف قضايا إرهابية حتى خارج البالد.
الذي استهدف رشطية فرنسية  وأعاد االعتداء اإلرهايب 
التساؤالت  الواجهة  إىل  باريس  قرب  املايض  األسبوع 
التونسيني  عىل  تطرأ  التي  املفاجئة  التغريات  بشأن 

املهاجرين بطريقة غري رشعية.
بعد  السيام  اإلرهابية،  الجامعات  نفوذ  تراجع  ورغم 
يف  اإلرهايب  )داعش(  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  انهيار 
أن  إال  العامل،  يف  املناطق  من  وغريهام  والعراق  سوريا 

التونسيني ال يزالون ينفذون عمليات إرهابية وهو ما أثار جدال هذه األيام يف 
تونس.

التونسيني  تحول  أن  األمنية  الشؤون  يف  الخبري  الشيباين  خليفة  العميد  واعترب 
املهاجرين بطريقة رسية إىل إرهابيني دون سواهم يثري عديد التساؤالت، هناك 
مهاجرون من عديد الجنسيات األخرى وال ينفذون عمليات إرهابية يف أوروبا.

وتابع الشيباين أنه يف املنظومة اإلرهابية، هناك خاليا متعددة عىل غرار تلك 
املتخصصة يف التمويل واملتخصصة يف االستقطاب عىل غرار ما حدث يف املساجد 
والخيامت الدعوية يف تونس يف سنوات 2012 و2013 )زمن حكم الرتويكا( قبل 

أن يتم االنتقال اآلن إىل الفضاء االفرتايض.
تبقى  للظاهرة  الناجعة  املكافحة  أن  الشيباين عىل  وشّدد 
رهينة مزيد التنسيق بني الجانب األورويب وتونس حولها، 
الفقر  الحقيقية عىل غرار  أسبابها  الذهاب إىل  إضافة إىل 
النفسية خاصة أن مثل هذه الحوادث ستكون  واألسباب 
اليمني  قبل  من  املسلمة  الجاليات  عىل  تداعياتها  لها 

املتطرف.
التي  اإلرهابية  الحوادث  األخرية  السنوات  يف  وتكررت 
التي  فرنسا  السيام  العجوز،  القارة  يف  تونسيون  نّفذها 
عرفت أكرب عملية إرهابية يف مدينة نيس يف العام 2016 عندما قاد تونيس كان 
قد هاجر إىل فرنسا يف عام 2005 شاحنة وسط حشد يحتفل بيوم الباستيل ما 

أسفر عن سقوط 86 قتيال.
وأواخر العام 2016 أيضا شن تونيس آخر هو أنيس العامري )24 عاما( هجوما 
بشاحنة أسفر عن مقتل 12 وجرح أكرث من 70 شخصا يف مدينة برلني األملانية، 

قبل أن تقتله الرشطة اإليطالية بعدها بأيام.
هناك  كان  إذا  عام  مراقبون  يتساءل  فرنسا  يف  السيام  االعتداءات  تزايد  ومع 
يف  خاصة  منهم،  التونسيني  السيام  املهاجرين  مع  إرهابية  خاليا  بني  تواصل 
ظّل التهم التي تالحق أطرافا فاعلة يف تونس عىل غرار بعض الجمعيات التي 

تزايدت يف فرتة ما بعد الثورة.
وقال العميد الشيباين إن هناك واقعا سياسيا غّض الطرف عن ظاهرة اإلرهاب 
والتطرف وهي أمام املإل حيث متت السيطرة عىل املساجد، وإنشاء جمعيات 
مشبوهة التي نطالب اليوم وغدا مراجعة أعاملها وتدقيقها ومحاسبة املخالفني 

السيام يف ظل وجود جمعيات تُعد روافد ألحزاب سياسية معينة.

من الصعب التدقيق في تمويل اإلرهاب
من جهته، أكد الباحث علية العالين املختّص يف الجامعات اإلسالمية، علية العالين 
والتمويالت  املتطرفة  الربامج  تجفيف  عىل  يقوم  اإلرهاب  منابع  تجفيف  أن 
املشبوهة، وهذا رضوري للحّد من أنشطة العنارص اإلرهابية، مبيّناً أن شبكات 
تفسري  من  بّد  ال  أنه  وأوضح  مختلفة.  وبطرق  تعمل  تزال  ال  اإلرهاب  متويل 
طرق  هناك  أوروبا  يف  إذ  الشبكات،  هذه  مالحقة  يف  ومعرفتها  العمل  طرق 
إىل  مشرياً  ومصادرها،  وخروجها  املشبوهة  األموال  دخول  ملراقبة  نجاعة  أكرث 
أنه ال بّد من االستلهام بهذه التجارب وتتبع ترابطها بالداخل والخارج. وبنّي أن 
اإلرهاب مرتبط بالتهريب وأنه عرب الحكومات املتعاقبة لوحظ عجز يف الحّد 
من شبكات التهريب وتقليص االقتصاد املوازي، ما يجعل من الصعب التدقيق 

يف متويل اإلرهابيني.
ودعا العالين إىل عقد مؤمتر جديد ملكافحة اإلرهاب، يكون مبشاركة الحكومة 
واملجتمع املدين، ينتهي بوثيقة عمل ترتكز عىل تحديد األولويات يف مكافحة 
بتبييض األموال ومتويل  لها عالقة  التي  التمويل  أولها رصد عمليات  اإلرهاب، 
والخليج  الجوار  دول  مع  والتنسيق  االستخبارايت  العمل  تطوير  مع  اإلرهاب، 

ودول أخرى، ملتابعة الشبكات العاملة يف متويل األنشطة اإلرهابية.
* حياة الغامني

شبكات في تونس مختصة في تمويل العناصر اإلرهابية في مناطق النزاع

تفكيك خاليا إرهابية تدير أنشطتها بني تونس وأوروبا لتمويل إرهابيني

تجميد أموال 129 
شخصا وجمعية في 

تونس وتخص متورطا 
من الجم الئذا بالفرار 
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تهنـئــة
مبناسبة عيد الشغل العاملي
يسعد الرئيس املدير العام

للشركة الوطنّية العقارّية للبالد التونسّية
وجميع املوظفني واألعوان أن يتقّدموا بأحر التهاين إىل 
كافة العاملني بالفكر والساعد وإىل جميع أبناء الشعب 

التونيس متمّنني لتونس مزيدا من االستقرار والنامء.
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* هل دخلت األزمة السياسية انسداًدا يصعب الخروج منه بعد التجاذبات 
الحاصلة يف أعىل هرم السلطة بعد موقف رئيس الجمهورية من التنقيحات 

الدستورية وتأويلها من قبله يف عالقة بصالحياته؟
ال أعتقد أّن االنسداد مأتاه موقف الرئيس قيس سعيد املنترص اىل دولة 
القانون والتطبيق السليم للدستور ورضورة أن يكون القضاء مستقال ونحن 
يف حركة الشعب نسانده يف كّل ذلك ويف املقابل فإّن حركة النهضة وتحالفها 
ومن  تونس  ودولة  تونس  عىل حساب شعب  وتوافقات  تسويات  يريدون 
املستويات  الرتاجع عىل جميع  االّ  نعرف  ومل  مرّت  سنوات  فإّن عرش  ذلك 
وأولها صحة التونسيني يف مهب الرياح ومثل ذلك أمنهم ومستقبل األجيال 
القادمة غامض. الشعب التونيس يعيش أسوأ فرتات تاريخه الحديث جرّاء 
سياسات حركة النهضة وإرصارها عىل التمّكن من مفاصل الدولة والبقاء يف 
تشويشا  كفاية  أقول  أن  وأود  التونيس  القومي  األمن  السلطة عىل حساب 
وينترص  القانون  بدولة  يؤمن  من  بني  واضحة  فاملسألة  التونسيني.  عىل 
لهذا الشعب واستحقاقاته وبني من يعترب هذا الوطن حفنة تراب وينترص 

للجامعة وال غري الجامعة.
* كيف ترى الحلول لهذا االنسداد؟

النهضة  حركة  ويف  للدستور  السليم  التطبيق  يف  مرتبطة  هنا  الحلول  ـ 
وتوابعها عن جّر البالد إىل األزمات وكذلك الحّل يف حوار حقيقي تكون كّل 
االقتصادية  املسألة  إىل  السيايس  النظام  مراجعة  من  الطاولة  فوق  املسائل 
الدولة االجتامعية بكل وضوح وال  االنتخايب وتعريف  واالجتامعية والنظام 
السلطة  اقتسام  أجل  كانت من  التي  الحوارات  الحوار كسابقيه من  يكون 
والرثوة مع التأكيد أّن حوار التونسيني يف ما بينهم ال يعني بالرضورة مشاركة 
حركة النهضة يف هذا الحوار ويجب عىل كّل الفاعلني التونسيني أن يتصّوروا 
تونس أخرى ممكنة دون مشاركة النهضة بالرضورة فهي ليست قدرنا وهذا 
ال يفهم منه اقصاًءا وإّنا النتيجة الطبيعية ملن فشل وعليه أن يرتاجع قليال 
لرتك فرصة للوطنيني لبناء الدولة الوطنية من جديد عىل أساس دميقراطية 

مدنية اجتامعية تكون لصالح شعب تونس واستقرارها ومناعتها.
البعض  يطرح  الصالحيات  بخصوص  والرصاع  األزمة  اشتداد  يف خضم   *

فرضية اجراء انتخابات سابقة ألوانها فهل أنت مع هذه الفرضية؟
ـ بالنسبة يل كل الفرضيات مطروحة لكن انتخابات سابقة الوانها مع بقاء 

املنظومة االنتخابية لن تكون نتائجها محققة النتظارات الشعب ولن تعالج 
استحقاقات املرحلة مبعناه أن تسبقها مراجعات ليس للقانون االنتخايب فقط 
بل ملنظومة االنتخابات الفاسدة باألموال مجهولة املصدر املتدفقة عىل بعض 
األحزاب وكذلك مبنصات اعالمية غري محايدة تشتغل لصالح بعض األحزاب.

* ومبا تفسرّ طرح التحالف الحاكم تلك الفرضية رغم رفضه لها يف وقت 
سابق؟

ـ أعتقد أّن التحالف الحاكم يتخبّط يف فشل ذريع لحكومة املشييش ونظرا 
البتعاد هذه الحكومة وهذا االئتالف عن تحقيق مطالب الشعب التونيس 
ومنها غالء األسعار غري املسبوق والتخبّط يف معالجة الوباء ومشكلة التالقيح 
وبالتايل فإّن االئتالف الحاكم يناور من أجل التلويح بانتخابات سابقة الوانها 
هو غري مستعد لها يف ظّل النتائج الكارثية للحكومة التي يدعمها وتراجع 

شعبية هذا االئتالف لدى عامة الشعب التونيس.
* هل تعتقد أنرّ التحالف الحاكم يهيء لهذه الفرضية مبحاولته الهيمنة 

عىل االعالم؟
ـ أوال دعنا نقول أّن ما حصل منذ أيّام داخل وكالة تونس افريقيا لألنباء 
املعني  تنصيب  ومحاولة  ملقرّها  األمن  قوات  باقتحام  دولة  فضيحة  )وات( 
الحزيب عىل رأس هذه الوكالة واالعتداء عىل الصحفيني العاملني بهذه الوكالة 
اضافة إىل ما حصل بإذاعة »شمس آف ام« وإعادة املستشار االعالمي لقيادة 
الفريق االعالمي لرئيس الحكومة كل ذلك ينبئ بقرار سيايس اتخذته حركة 
النهضة أساسا وتحت تنفيذ رئيس الحكومة للسيطرة عىل االعالم العمومي 
يطرح  وهنا  الخاص  االعالم  مؤسسات  بعض  عىل  سيطرتهم  عىل  زيادة 
ترشيعية  بانتخابات  الحاكم  االئتالف  ليغامر  كاف  ذلك  أّن  هل  االستفهام 
سابقة الوانها وحّل الربملان وبالتايل أعتقد أنّه من غري متوقّع أن يفعل ذلك.

هل القوى الدميقراطية واالجتامعية والحداثية جاهزة لهذه الفرضية؟
تناولنا هذا املوضوع بكل  ـ دعني أتحّدث عن حركة الشعب ومنذ فرتة 
من  لها  توفّر  ما  بكل  الفرضية  لهذه  تستعد  وهي  هياكلنا  أطر  يف  جدية 
يرسم  وال  املستقبل  يسترشف  الذي  السيايس  الحزب  أّن  وأعتقد  امكانيات 
الفرضيات املمكنة وال يستعد لها هو حزب غري قادر عىل تحّمل مسؤولياته 

السياسية.
* تعترب بعض األطراف أنرّ زيارة رئيس الجمهورية اىل مرص هي منطلقا 

الرتفاع منسوب املشاحنات يف الفرتة األخرية فام تفسريك لتلك املواقف؟
الدولة  الدبلوماسية وهو رمز  أّن سعيّد هو رئيس  التأكيد  بداية يجب  ـ 
النهضة  التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة وموقف حركة  ومن واجبه 
وتوابعها هو موقف ايديولوجي وهو ذات موقف جامعة االخوان املسلمني 
من النظام املرصي وهذه الجامعة باعتبارها متزج الدولة بالنظام وهي تعتقد 

وجوب مباغضة الدولة اذا مل يعجبنا نظامها.
لحامية  أمننا  من  أمنها  منطقتناو  يف  جّدا  ومهّمة  محورية  دولة  ومرص 
وأثيوبيا  وتركيا  اليران  والخارجية  االقليمية  األطامع  من  العربية  املنطقة 
وبذلك  الزيارة  هذه  أّن  وتصوري  األّمة  بهذه  املرتصدة  الدول  من  ولغريها 
الزخم االحتفايل الذي رافقها والرمزيات التي أرّص عليها الرئيس قيس سعيد 
مهّمة  كانت  السويس  وقناة  النارص  عبد  جامل  الزعيم  رضيح  زيارة  مثل 

للغاية.
* هناك من يتوجس من عودة العمل باالجراءات االستثنائية يف الجلسات 

العامة بالربملان فهل هناك مربرّر لهذا التوجس؟
ـ هذا االجراء هو انقاذ للغنويش وإبقاءه عىل سدة مجلس نواب الشعب 
وليس حامية لصحة النواب ألنّهم ليسوا أفضل من الشعب التونيس وكذلك 
مترير االجراءات االستثنائية غرضه املصادقة عىل قوانني ال متّر لو كان الحضور 
عاديا وهو تحيّل عىل ارادة الشعب وهذا موضوع خطري يهّدد الدميقراطية.

* بإعتبارك رئيس لجنة املالية بالربملان ماهي حقيقة األزمة املالية التي 
تعيشها البالد؟

ومستفحلة  كبرية  العمومية  واملالية  االقتصادية  األزمة  أّن  الحقيقة  ـ 
والحقيقة كذلك أّن هذه الحكومة وبإرصارها عىل مترير ميزانية 2021 بذلك 
الشكل عىل أساس أرقام مغلوطة وعىل فرضيات وهمية زادت من تعقيد 
األزمة وهذه الحكومة لألسف ال تتوفّر لديها ال الكفاءة وال اإلرادة التي من 
شأنها ان تعرب بنا إىل الحلول الحقيقية واالستثنائية التي تتطلبها املرحلة. مع 
السياسية  األزمة  االقتصادية واالجتامعية مرّدها  األزمة  أّن  قناعتي  اّن  ذلك 
املستفحلة وال ميكن يف كل الحاالت انقاذ املالية العمومية واالقتصاد الوطني 
واالنتقال اىل اقتصاد خالّق للثورة وليس اقتصاد ريع يجب أن يكون يف اطار 
تصّور سيايس مطروح عىل طاولة حوار وطني ليس كسابقيه من الحوارات.

القراءات اىل أنرّ املشهد السيايس قادم عىل تطورات يف  * تذهب بعض 
ة ذلك؟ عالقة مبوازين القوى فام مدى صحرّ

ـ أعتقد أّن جامعة االخوان بتونس وتعبرياتها السياسية ومنها حركة النهضة 
خرست جميع أوراقها نظرا لنتائج 10 سنوات من حكمها للبالد والتي أّدت 
إىل كّل هذا الفشل واالشكاليات والشعب التونيس شعب ذيك وحّر يعرف إىل 
أي صف ينتسب أي الصنف الوطني وللدميقراطية االجتامعية املنترص لدولة 

القانون واملؤسسات.

هيكل المّكي رئيس لجنة المالية بالبرلمان لـ »الشعب«

الحوار الوطني لن يكون كسابقيه واألزمة 
االقتصادية واملالية العمومية كبرية ومستفحلة
قال هيكل املّك رئيس لجنة املالية والتخطيط والتنمية مبجلس نواب الشعب أّن الحوار الوطني لن يكون مثل سابقيه ألنّه سيضع عىل طاولة الحوار األزمة 
االقتصادية واالمتاعية وارتبطهام باألزمة السياسية املستفحلة وبالتايل ال ميكن الفصل بينها جميعا كام تسعى بعض األطراف لغايات باتت معلومة خاصة وأّن 
الصعوبات التي تعاين منها املالية العمومية كبرية وانعكاس ذلك عىل جّل التوازنات والقطاعات.  وأشار يف جانب من حديثه لـ »الشعب« اىل انتصار الرئيس 
قيس سعيّد لدولة القانون والتطبيق السليم للدستور مقابل سعي حركة النهضة للقيام بتسويات وتوافقات عىل حساب الشعب التونيس وأكّد فشل املرحلة 
املاضية التي هيمنت فيها النهضة عىل مقاليد السلطة بتغليبها ملصالحها الحزبية وبحثها عىل التمّكن من مفاصل الدولة وإهامل القضايا ذات األولوية التي 

تهّم املواطن مثل الصحة والتشغيل وغالء املعيشة.
وطالب هيكل مك التحالف الحاكم بالتنّحي عن السلطة حتى تتمّكن القوى الوطنية من بناء الدولة الدميقراطية املدنية االجتامعية بعد أن فشل ذلك 

التحالف فشال ذريعا جرّاء انحراف البالد يف أزمة مل تشهدها يف تاريخها.

بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل باملنستري انعقدت ندوة اطارات املالية بحضور وتنشيط 
األخ محمد صالح الغضاب عضو املكتب التنفيذي.

وتأيت هذه الندوة يف سياق التحركات املختلفة ألبناء القطاع من أجل النهوض بهذا السلك 
التي  النقائص  بعض  القطاع(  )أي  يشكو  والذي  بالخصوص  االقتصادية  الحياة  يف  الفاعل 
كانت محور تدخالت العديدين التي ميكن توزيعها عىل جزءين تعلّق األول باستحقاقات 

القطاع ككل والثاين بالشأن الجهوي.
فعىل املستوى الوطني تعلّقت أساسا بالجوانب املادية والرتتيبية حيث تعلّقت ـ وعىل 
سبيل الذكر ـ بإصدار األوامر الرتتيبية املنظمة للهيئة العامة للجباية واملحاسبة العمومية 

واالستخالص )حسب الفصل 66 من قانون املالية لسنة 2018(.
املستوى  واالستخالص.. هذا عىل  املراقبة  ملنحة  الفوري  بالرصف  الحضور  طالب  كذلك 
الوطني وأّما جهويّا فتحّدث الكثريون عن الوضع الوبايئ واضافة 8 أعوان ماّم يدعو اىل مزيد 
االحتياط صلب مختلف االدارات ومقرّات العمل والتي ال تتوفّر عىل أدىن مقومات التوقّي 
)الكاّممات.. التعقيم..( يف هذا االتجاه عرّب كاتب عام الفرع الجامعي األخ نزار األحمر عن 
استغرابه من استهانة  واستخفاف االدارة بصحة أبنائها بعدم اتخاذها أي اجراء لحاميتهم 
وترك املجال لعموم الّناس ليترصّفوا بحرية دون أدىن احرتام للربوتوكول الصحي وما ينجّر 

عن ذلك من خطر بدليل وقوع 6 اصابات يف صفوف األعوان يف وقت قيايس، ماّم جعل هذه 
النقطة تحتل صدارة الئحة املطالب وجهويّا وخاصة أيضا يف املركز الجهوي ملراقبة األداءات.

أّما عن بقيّة املطالب فتعلقت برضورة سّد الشغورات وتدارك النقص الفادح يف األعوان 
وتحسني بل تعّهد مقرّات العمل مبا يلزم من اصالحات.

كام شّدد الحارضون عىل رضورة الترسيع بتفعيل األمر املتعلّق باحداث أمانة مال جهوية 
الناس  مصالح  وتعطّل  االزدحام  من  الحّد  يتسّنى  حتى  األداءات  ملراقبة  ثان  ومركز  ثانية 

نتيجة لذلك.
كام تعرّض البعض إىل املسائل االدارية األخرى عىل غرار الدعوة لتمكني األعوان بالجهة 

من حقهم يف مختلف التسميات ملن تتوفّر فيهم الرشوط القانونية.
كلرّ الدعم

األخ محمد صالح الغضاب عضو املكتب التنفيذي لالتحاد الهوي الذي ترأس الندوة عرّب 
عن دعم املنظمة ملطالب القطاع بشكل عام وكذلك ملطالب أبناء الجهة التي يشهد الواقع 
مبدى مرشوعيتها خاّصة عىل مستوى الربوتوكول الصحي والبنى التحتية والنقص يف األعوان.
حمدة الزبادي

     »فقر« يف األعوان وتفعيل القواننيفي المالية بالمنستير:

حاوره لطفي املاكني

تعزية 
األىس  ببالغ 
ننعى وفاة  والحزن 
والصديق  األخ 
إبراهيم  أحمد 
العام  الكاتب 
الجامعي  للفرع 
بالقريوان  للصحة 
املكتب  وعضو 

التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بالقريوان 
املكتب  يتقدم  الجلل  املُصاب  هذا  وإثر 
التونيس  العام  لالتحاد  الوطني  التنفيذي 
وإىل  والنقابيات  النقابيني  كافة  إىل  للشغل 
أرسة الفقيد وأهله بخالص عبارات املواساة 
ده الله بواسع رحمته ويرزق  ونرجو أن يتغمرّ

أهله جميل الصرب والسلوان.
إنرّا لله وإنرّا إليه راجعون.
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ال يختلف مواطنان عىل حّدة األزمة التي يعيشها قطاع 
النقل الربّي والبحري والجّوي منذ ما يزيد عن عقد، فرشكة 
نقل تونس التي تعترب أم النقل العمومي مل تعد تتوّفر عىل 

نصف أسطولها قبل الثورة والذي ناهز 1200 حافلة.
 42 إىل   187 من  املرتو  عربات  عدد  تراجع  عن  فضال 
عربة! كام تراجع أسطول الرشكة الوطنية للنقل بني املدن 
إىل أكرث من 50٪ وإذا كان الرأي العام عىل علم دقيق مبا 
ومتعّددة،  معّقدة  مشكالت  من  الوطنية  الناقلة  تعيشه 
أسطوله  شاخ  الذي  حظّا  أفضل  ليس  البحري  النقل  فإّن 
يكلّف  بات  مبا  سنة  عرشين  سّنه  فاق  أن  بعد  وترهل 

الرشكة 65 مليون ديناًرا لالصالحات الفنية، سنويا.
ومثلام يعيش الديوان الوطني للطريان واملطارات وكذلك 
الوكالة الفنية للنقل الربّي، بفعل غياب املسؤول األّول فإّن 
الجامعة العامة للنقل بقدر ما متّد يدها اليمنى للمساهمة 
يف إصالح هذه املؤسسات فإنّها يف الوقت ذاته متّد يدها 
فيه  االنخراط  نسبة  وتعزيز  املنظّم  غري  للقطاع  اليرسى 
بأكرث من 8 آالف منخرط جديد من عاّمل التاكيس الفردي 

والجامعي والسياحي والريفي.
والجامعة العامة للنقل التي لها ثقل متثيلية وازنة داخل 
االتحاد العام التونيس للشغل وداخل االتحاد الدويل للنقل 
ما زالت تتمّسك بإلغاء اللزمة بني الديوان الوطني للطريان 
من  أكرب  أنّها  تتوّهم  التي   TAV الرتكية  والرشكة  املدين 

الدولة التونسية.
حول هذه امللفات الحارقة وغريها، أجرينا الحوار التايل 
مع األخ وجيه الزيدي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل.
والتأزّم  االنهيار  من  حالة  النقل  قطاع  يشهد  مل   *
أخطر هذه  األخرية، فام هي  السنوات  يعيشها يف  كالتي 

االنعكاسات عىل الصعيدين االجتامعي والنقايب؟
ـ الشك يف أّن حالة النقل العمومي بصورة عامة تختلف 
أهم  وتعود  بعدها.  ما  فرتة  إىل  الثورة  قبل  ما  فرتة  من 
الرؤية  غياب  إىل  التأزّم  حالة  وراء  تقف  التي  األسباب 
والحكومات  االرشاف  ُسلٍَط  لدى  االسرتاتيجية  االصالحية 
البنية  واهرتاء  األسطول  تقادم  ذلك  إىل  أضف  املتعاقبة، 

التحتية.
وللذكر ال الحرص ميكن االستشهاد َهُهنا بالحالة التي باتت 
عليها رشكة نقل تونس بوصفها الرشكة األم للنقل العمومي 
نقل  أسطول  عىل  تتوفّر  الرشكة  هذه  كانت  الثورة  فقبل 
 TGM عربة  و42  مرتو  عربة  و187  حافلة   1200 يناهر 
أّما بعد الثورة فلم يعد يتوفّر لهذه الرشكة غري 650 حافلة 
.)TGM( و70 عربة مرتو و22 عربة يف خط تونس البحرية
عىل  املتوّفرة  غري  الحافالت  مرشوع  يف  حدث  ماذا   *

املواصفات؟
ـ لقد عملت ُسلَُط االرشاف عىل تعزيز اسطول رشكة نقل 
تونس باقتناء حافالت جديدة ـ )نقل تونس 464 حافلة( 
لكن تّم اقتناء 250 منها فقط. ثّم بعد ذلك قامت بفسخ 

العقد.
حلحلة  إىل  الرّامية  للقطاع  النقابية  الجهود  إطار  ويف 
األزمة يف هذه الرشكة التي تعترب أم الرشكة العمومية، تّم 
االتفاق مع سلط االرشاف. ويف اطار قانون املالية التكمييل 
دينار  مليون   150 قيمته  ما  تخصيص  عىل   2021 لسنة 
للعودة  استعداًدا  االسطول  وتحسني  غيار  قطاع  القتناء 

املدرسية املقبلة.
جديدة  حافالت  اقتناء  الجهوية  الرشكات  بعض  وتولّت 
 4،8 بقيمة  )20 حافلة(  بباجة  الجهوية  الرشكة  غرار  عىل 
مليون وكذلك بالنسبة إىل الرشكة الوطنية بني املدن )20 

حافلة(.
بـخمس  بنابل  الجهوي  النقل  اسطول  سيتعّزز  كام 
حافالت جديدة من نوع Mercedes . وتعّزز أيضا اسطول 

الرشكة الجهوية للنقل بالقريوان بثالث حافالت جديدة.
* أال ترى معي أّن النقل الجامعي الخاص والسيام عىل 
صعيد الحافالت الحرضية والجهوية قد ساهم يف إلحاق 

الرضر بالقطاع العمومي؟
ـ هذا صحيح، خاصة إَذا ما عدنا إىل واقع الرشكة الوطنية 
ومعقدة  صعبة  أوضاع  من  تعيشه  وما  املدن  بني  للنقل 
وذلك بالنظر إىل محدودية اسطولها الذي مل يعد يتجاوز 
50٪ من معّدل اسطولها القديم، ومقابل ذلك فإّن الرشكة 
الخاصة واملنافسة لها تعتمد عىل اسطول  جديدة ومعّدات 
كثرية، فقد تغّولت عىل السوق وعىل الرشكة الوطنية عىل 
حّد السواء، زد عىل ذلك فقد استأثرت هذه الرشكة بسوق 

الكراءات.
امتّدت  قد  للنقل،  العامة  الجامعة  جهود  أّن  علمنا   *
نحو النقل غري املنتظم، فإىل أي مدى توفقت الجامعة يف 

استيعاب هذا النوع من النقل الخاص والحيوي؟
ـ بالتنسيق مع االتحادات الجهوية، حرصنا يف اطار قانون 
الهيكلة النقايب عىل بعث نقابات جديدة تعنى بالنقل غري 
املنظم )تاكيس فردي، تاكيس جامعي، تاكيس ريفي، لواج 

وتاكيس سياحي( وذلك يف كّل الجهات تقريبا.
أشغال  يف  تشارك  الوليدة  النقابات  هذه  أصبحت  وقد 

اللجان االستشارية الجهوية.
وقد عقدنا جلسة يف الغرض مع سلط االرشاف بحضور 
رئيس ديوان وزير النقل واملدير العام للنقل الربي واملدير 
العام للشؤون القانونية لوزارة النقل، توجت بتعهد وزارة 

 2004 أكتوبر   14 يف  املؤّرخ   2410 األمر  مبراجعة  النقل 
االستشارية  اللجنة  سري  وطرق  تركيبة  بضبط  واملتعلّق 
الجهوية لتمثيلية االتحاد العام التونيس للشغل ضمن هذه 
 8 بنحو  للنقل  الّنقايب  امليزان  تعّزز  فقد  وبالتايل  اللجنة، 

آالف منخرط جديد.
* ما هي دواعي اإلرضاب األخري الذي شّنه أعوان وإطار 

الوكالة الفنية للنقل الربّي؟
ـ هذه املؤسسة الوطنية، ما انفكت تساهم يف امليزانية 
فإّن  ذلك  ومع  سنويا،  دينار  مليون   100 بنحو  العمومية 
رئيس  دون  سنة  من  ألكرث  تشتغل  بقيت  املؤسسة  هذه 
مدير عام ومل يتّم تنصيب هذا املسؤول إالّ يوم 15 أفريل 
عام  مدير  رئيس  تعيني  عدم  تركه  الذي  والفراغ  الجاري 
ساهم يف تعكري املناخ االجتامعي وعدم االلتزام باالتفاقيات 

املربمة.
األّول  اليوم  خالل  للنقل  العامة  الجامعة  بادرت  وقد 
لتنصيب الرئيس املدير العام الجديد للوكالة بعقد جلسة 
تّم  األساسية،  للنقابات  العاّمني  الكتّاب  بحضور  تفاوض 
وبقيّة  الوكالة  بني  الرّابطة  املسائل  جميع  حلحلة  خاللها 
اإلرشاف  بسلطة  املرتبطة  املسائل  عدا  األساسية  النقابات 

ووزارة املالية واملتعلقة بالجوانب املالية.
* كيف تقّيم وضع الخطوط الجوية التونسية بعد تعيني 

رئيس مدير عام جديد من أبناء املؤسسة؟
ـ عىل عكس ما يتوقع الصائدون يف املاء العكر، فإّن 
الجامعة العامة للنقل قد ابتهجت بتعيني أحد كفاءات 
الجوية  الخطوط  داخل  من  وهو  الوطنية  املؤسسة 
املدين  الطريان  ديوان  ارشافه عىل  التونسية من خالل 
مع  عقدنا  مثمرة،  لنتائج  تؤرش  أجواء  ويف  واملطارات 
الرئيس املدير  النقل بحضور السيد خالد الشيّل  وزير 
الساملي  الدين  صالح  واألخ  التونسية  للخطوط  العام 
األمني العام املساعد املسؤول عىل الدواوين والرشكات. 
املؤسسة  واقع  لتقويم  الجلسة  هذه  خّصصت  وقد 
 18 بتاريخ  الحكومة  رئاسة  جلسة  مبخرجات  واإليفاء 

فيفري 2021، إذ تّم رصد مبلغ 31،5 مليون دينار للخطوط 
الفنية التونسية استعداًدا للموسم الصيفي وللسوق الليبية 
يف  الرشكة  انطلقت  وقد  اضافية  طائرة   15 بربمجة  وذلك 

صيانة هذه الطائرات.
واعادة  لالنقاذ  الفوري  الكرشوع  موضوع  ناقشنا  كام 
هيكلة املجمع ويف هذا السياق، أكّد الرئيس املدير العام 
وحرصه  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  دور  أهمية  عىل 
عىل متابعة اتفاق اللجنة املشرتكة بني االتحاد والحكومة، 
أكتوبر  منحتي  برصف  الشيّل  خالد  السيد  أيضا  وتعّهد 
ذّمة  عىل  املوضوعني  التونسية  الخطوط  ألعوان  وجانفي 

رشكة »هميلة«.
نحو  بترسيح  عليه  املتفق  املوضوع  إىل  تطرّقتم  هل   *

1200 من األعوان؟
ـ هذا امللّف، اقرتن قبل كّل يشء بربنامج االنقاذ وهيكلة 
هذا  يف  بتعهداتها  ملتزمة  الحكومة  ومازالت  املجمع، 
ملنحة  دينار  مليون   170 توفري  يستوجب  الذي  املوضوع 

الترسيح.
* ما تعليق الجامعة العامة للنقل عىل  األحكام الصادرة 
بعرشين سنة ضّد خمسة من األعوان الذين وجهت إليهم 

تهم رسقة أدباش املسافرين؟
ـ لنئ كان املوقف املبديئ لالتحاد العام التونيس للشغل 
وكّل هياكله أنّه ضّد هذه املامرسات التي رضبت سمعة 
الخطوط التونسية، فإنّه من املفيد للرأي العام التأكيد عىل 
أّن هؤالء املحكوم عليهم ابتدائيا بعرشين سنة ليسوا من 
األعوان الذين يشتغلون يف محطّة الشحن ويف هذا السياق 

نؤكد عىل أهمية أن يأخذ القضاء مجراه.
* مل تشّذ الرشكة التونسية للمالحة عن حاالت االحتقان 
عالجت  فكيف  النقل  أسالك  مختلف  شهدته  الذي 

الجامعة العامة للنقل مشكالت هذه الرشكة؟
ـ تتوفّر الرشكة التونسية للمالحة عىل أسطول بحرّي يضّم 
أربع بواخر لنقل البضائع والسلع والذي ناهز معّدل عمره 

عرشين سنة وباخرتني )قرطاج ـ تانيت( لنقل املسافرين.
 65 من  أكرث  الرشكة  كلّف  االسطول  عمر  معّدل  وتقّدم 
مليون دينار اصالحات فنية سنويا وهذا ما دفع الجامعة 
العامة للنقل للتفاوض مع الرشكة وسلط االرشاف من أجل 
تجديد االسطول املعد يف عامل النقل البحري لنقل البضائع 
وكذلك   M.L.C لرشوط  مواكبة  وذلك  املسافرين  ونقل 

ذلك  تعّذر  وإن  التذاكر  بيع  تتوىّل  تونسية  بعث رشكة 
فاليشء مينع الرشكة األم من القيام بهذه الوظيفة خاّصة 
هي رشكة  التذاكر  ببيع  تقوم  التي  األجنبية  الرشكة  أّن 

منافسة.
داخل  والنقايب  االجتامعي  بالوضعني  يتعلّق  ما  ويف 
بها  قام  التي  االحتجاجية  الوقفات  فإّن  املؤسسة،  هذه 
إّنا هي بدافع ضامن الحقوق املرشوعة  أبناء املؤسسة 
لألعوان واالطار وخاّصة عودة املتعاقدين، كذلك تنقيح 
الدولية  ما يتامىش واالتفاقية  البحري مع  الشغل  مجلة 
عرش  الثالث  والشهر  االنتاج  منحة  واحتساب   L.M.C
عىل قاعدة األجر الخام واعتامد الرتقية الوظيفية للضباط 

بنسبة 10٪ كام هو معمول به يف بقيّة األسالك.
* كيف تفرّس ارتفاع درجة حرارة الحراك النقايب داخل 

الديوان الوطني للطريان واملطارات؟
عىل  املقيت  الفراغ  للنقل  العامة  الجامعة  تسّجل  ـ 
رأس هذه املؤسسة العريقة وتدعو إىل تجّنب التعيينات 
الحزبية عىل غرار ما وقع سابًقا يف الناقلة الوطنية، وتنبّه 
الجامعة من خطورة تعيني شخصية عىل رأس املؤسسة 
لتمكني رشكة Air cargo express ملالكها أنيس الرياحي 
الحزبية من حزام  الذي يلقى دعام من بعض األطراف 

الحكومة.
للنقل  العامة  الجامعة  تتمّسك  آخر  جانب  من  يف 
أبناء  من  الذّمة  عىل  املوضوعني  األعوان  ملف  بحل 
التي تعّسفت عىل  TAV الرتكية  املؤسسة لفائدة رشكة 

مستحقاتهم أمام مرأى ومسمع من وزارة النقل.
البهلوانية  انفّكت بشطحاتها  الرتكية ما  وهذه الرشكة 
جعل  ما  وهو  التونسية  الدولة  من  أكرب  أنّها  تعتقد 
الجامعة العامة تتمّسك مبدئيا مبطلب إلغاء اللزمة بني 

ديوان الطريان املدين وهذه الرشكة الرتكية.
للنقل  العامة  الجامعة  صوت  خفت  ملاذا  أخريًا   *

وتراجع اشعاعها عىل صعيد االتحاد الدويل للنقل؟
العامة  للجامعة  فإّن  متاما،  ذلك  من  العكس  عىل  ـ 
للنقل وزن ثقيل عىل الصعيد العاملي خاّصة انّها تتوفّر 
قيس  األخ  هو  الدويل،  الهيكل  هذا  يف  ميثلها  من  عىل 
الدويل  الصعيد  عىل  الحرضي  بالنقل  واملكلف  امللّوح 
الطريان  املكلّفة مبلف  الساحيل  األخت درصاف  وكذلك 
بالعالقات  املكلّف  للنقل  الجامعة  عضو  وكذلك  الدويل 
منصب  يتوىّل  الذي  ميالد  بن  إلياس  األخ  الخارجية 
لنقابات  الدويل  االتحاد  يف  العالقة  عن  األّول  املسؤول 

النقل والجامعة العامة.
وقد نظمنا يف اآلونة األخرية وبصورة مشرتكة ندوينتني 

تعلقتا بالنقل الحرضي والنقل البحري.
الجوي  النقل  تخّص  مشرتك  عمل  برامج  األفق  ويف 
وبدعم كبري من الرفيق Stiven coution والرفيق بالل 
الرشيدي  محّمد  والرفيق  االقليمي  السكرتري  املكاوي 
املكلف بالتفتيش يف كّل املواين الدولية والذي مل يتوقف 
املواينء  كّل  يف  للمالحة  التونسية  الرشكة  دعم  عىل 

الدولية.

شركة »تاف« الرتكية تعتقد أنّها أكرب من الدولة التونسية
األخ وجيه الزيدي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل 

* حوار الحبيب الشايب

دفع الطرف النقابي باتجاه توفير 150 مليون دينار 
القتناء قطع غيار وتحسين األسطول

 تعزّز قطاعنا بأكثر من 8 آالف منخرط جديد 



الخميس 29 أفريل 2021 - العدد 1640  10
اعالنات

مبناسبة عيد الشغل العاملي

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
والمدير العام وكافة إطارات وموظفي وأعوان

تعاونية التأمني للتعليم

بأحر التهاين إىل كافة العاملني بالفكر والساعد

وإىل جميع أبناء الشعب التونيس 

متمّنني لتونس مزيدا من االستقرار والنامء.



11 الخميس 29 أفريل 2021 - العدد 1640 
نقابة

* طارق السعيدي

أّدت التحركات النقابية واالحتجاجات العاملية التي شهدها قطاع النفط 
خالل نهاية األسبوع املنقيض إىل تطّور إيجايب يف موقف سلطة اإلرشاف يف 
ملّف تنكامد وذلك بالّسامح للمؤسسات العمومية باالستثامر يف املؤسسة 
قطاع  وكان  فيها.  التفويت  ينوون  الذين  الرشكاء  أسهم  ورشاء  املذكورة 
اإلرشاف  سلطة  قرار  نتيجة  مكثّفا  عامليا  نقابيا  حراكا  شهد  قد  النفط 
عدم السامح ملؤسستْي عجيل والرشكة التونسية لألنشطة البرتولية وهي 
مؤسسات مساهمة يف راس مال تنكامد، برشاء حصص الرشكاء يف املؤسسة 

املذكورة.

حق الشفعة
وخاصة  البرتولية  األنشطة  يف  مختصة  مؤسسة  هي  تنكامد  أن  ويُذكر 
تخزين النفط املكرر تتوزع املساهامت يف رأس مالها بني الرشكة الوطنية 
التونسية  واملؤسسة  باملائة   24 متتلك  التي  )عجيل(  البرتول  لتوزيع 
الذي  الكويتي  التونيس  والبنك  باملائة   24 متتلك  التي  البرتولية  لألنشطة 
الذي ميتلك نسبة 12  السعودي  التونيس  والبنك  باملائة  ميتلك نسبة 20 
وقد  باملائة.   20 نسبة  ميتلك  الذي  ابريكور  السعودي  والرشيك  باملائة 
مينح  ما  وهو  بيعها،  األسهم  من  باملائة   52 ميتلكون  الذين  الرشكاء  قرر 
فعة لرشاء أسهم الرشكة والقيام باستثامر  املؤسستني العموميتني حق الشُّ
ثلث  املذكورة  الرشكة  إذ متثل  اسرتاتيجي.  ماليا ومهّم عىل صعيد  مربح 
طاقة التخزين يف تونس وهو ما يعني قدرة أكرث للدولة عىل التحكم يف 

توزيع املحروقات وتوزيعها.  

نضال متعدّد األبعاد
ونظم العامل يف بدعوة من الجامعة العامة للنفط واملواد الكياموية وقفة 
أجل  من  وذلك  بالصخرية،  اإلنتاج  مواقع  يف  العمل  وإيقاف  احتجاجية 
نصيب  باقتناء  العمومية  للمؤسسات  بالسامح  اإلرشاف  سلطة  مطالبة 
من  نقايب  بتأطري  العاملية  التحركات  إىل  وإضافة  املؤسسة.  يف  الرشكاء 
للنفط  العامة  الجامعة  يضّم  وفد  توجه  ووطنيا،  جهويا  القطاع  هياكل 
واملواد الكيمياوية وعدد من ممثيل نقابات املؤسسات املذكورة إىل مقّر 
انعقاد مجلس إدارة رشكة تنكامد إلبالغ موقف العامل واالتحاد والدفاع 
عن املرفق العام والسيادة الوطني. تّم االتصال املبارش ومّد أعضاء مجلس 
اإلدارة ببيانات النقابات األساسية والجامعة العامة وللتأكيد عىل خطورة 
التفريط يف الحقوق االقتصادية واالجتامعية للشعب التونيس. هذا وقد 
جرت عدة اتصاالت بني املركزية النقابية ممثلة يف األخ صالح الدين الساملي 
ناحية  والدواوين من  املنشئات  املسؤول عن قسم  املساعد  العام  األمني 
وسلطة اإلرشاف من ناحية أخرى، تّم خاللها بسط موقف االتحاد من قرار 
عدم السامح للمؤسسات العمومية باستعامل حق الّشفعة وباالستثامر يف 
مؤسسة مربحة وذات أهمية اسرتاتيجية يف القطاع ويف االقتصاد بشكل 

عام. كام تّم يوم االثنني 26 افريل 2021، اجتامعا للجامعة العامة للنفط 
واملواد الكياموية بإرشاف األخ صالح الدين الساملي. وتّم خالل االجتامع 
تدارس التطورات الحاصلة ودعا املجتمعني إىل رضورة إعطاء األولوية يف 
وتفعيل حق  العمومية،  املؤسسات  اىل  للبيع،  املعروضة  الحصص  اقتناء 
هياكل  مع  عاجل  اجتامع  عقد  إىل  اإلرشاف  سلطة  دعوا  كام  الشفعة. 
االتحاد من أجل التفاوض واالتفاق عىل قرار يحفظ حقوق العامل وسيادة 

البالد. 
 

تطورات في موقف سلطة اإلشراف
موقف  يف  إيجابية  تطورات  هناك  ان  الساملي  الدين  صالح  األخ  وذكر 
)عجيل(  البرتول  لتوزيع  الوطنية  للرشكة  السامح  عرب  اإلرشاف  سلطة 
واملؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية بالدخول يف الصفقة واالستثامر يف 
رشاء األسهم املعروضة لبيع. وقال األخ األمني العام املساعد، إن األمر ما 
زال محّل متابعة النقابيني باعتبار وجود إجراءات وآجال إدارية. وبنّي األخ 
صالح الدين الساملي انه من املنتظر ان يجتمع مجلس إدارة تنكامد خالل 
عملية  عىل  وللمصادقة  اإلجراءات  مختلف  إلمتام  القادمة  القليلة  األيام 
األمني  األخ  وأكد  العمومية.  املؤسسات  ملكية  إىل  األسهم  البيع وتحويل 
يضمن  مبا  الرشاء  عملية  تتّم  أن  عىل  االتحاد  املساعد عىل حرص  العام 
دعم سيادة الدولة عىل توزيع وتخزين النفط يف تونس. ورشح األخ األمني 
مجال  االسرتاتيجي يف  دورها  من حيث  مهمة  الرشكة  ان  املساعد  العام 
ما  الحاالت وهو  كل  مربح يف  االستثامر  ان  وبنّي  النفط  وتوزيع  تخزين 

يفرض رضورة إنجازه.
  

مؤسسة استراتيجية
وقال األخ خالد بتني الكاتب العام املساعد للجامعة العامة للنفط واملواد 
الكياموية أن املشكل متعلق برشكة تانكامد التي تعمل يف مجال النفط 
إىل صندوق  املؤسسة  ملكية هذه  تعود  إذ  التخزين.  ميدان  يف  وخاصة 
سعودي وبعض البنوك التي متلك حوايل 48 باملائة من رأس املال يف حني 
النفط  قطاع  يف  العاملة  الوطنية  املؤسسات  عرب  التونسية  الدولة  متلك 
حوايل 52 باملائة من األسهم. وقال إن للمؤسسات العمومية املشاركة يف 
رأس مال تنكامد وهام أساسا الرشكة التونسية لألنشطة البرتولية ورشكة 
أجل  بطلب من  تقدمتا  املؤسستني  أن  وفّس  املحروقات.  لتوزيع  عجيل 
رشاء أسهم الرشكاء الذين ينون بيعها علام أن لديهام حق الشفعة، غري أن 
وزير املالية رفض األمر دون تعليل ودعمت يف املقابل ملّف رشكة أجنبية. 
واعترب ان القرار يعكس مساعَي إىل التفويت يف املؤسسات العمومية خالفا 
التفكري.  الحكومة واالتحاد يف إطار لجان  النقاش حوله اآلن بني  يتّم  ملا 
االسرتاتجية  املؤسسة  أهمية هذه  إىل  املساعد  العام  الكاتب  األخ  وأشار 
يف مجال املحروقات باعتبار انه رشكة مختصة يف التخزين وهو أمر مهّم 
معتربا ان االمتالك املؤسسة بالكامل ميكن من بسط يد الدولة عىل عملية 
التخزين التي تعترب شأنا وطنيا. وفس أنه ويف حال امتلك القطاع الخاص 

هذه املؤسسة فإنه سيتمكن من السيطرة عىل السوق وعىل األسعار كام 
انه سيؤثر عىل رشكة ترابسا.  

وقال األخ سلوان السمريي عضو الجامعة العامة للنفط واملواد الكياموية 
ال  وأنها  التونسيني  حكومة  ليست  أنها  القرار  بهذا  أكدت  الحكومة  ان 
بأن  تقيض  املنطق  أنواع  جميع  إن  وقال  الوطن  هذا  قضايا  إىل  تنتمي 
الحكومة عكس  تقرر  قرار صائب  تنكامد  الخواص يف رشكة  رشاء حصة 
 25 تتجاوز  صافية  أرباحا  تحقق  الرشكة  أن  وذكر  غريب.  بشكل  ذلك 
مليون دينار وأنها تقدر عىل تحقيق أرباح صافية تتجاوز 80 مليون دينار. 
وقال األخ السمريي ان الحكومة واالتحاد يف مفاوضات حول املؤسسات 
العمومية ولكن الحكومة من خالل قرار وزير املالية أكد أنها غري جادة 
يف الحوار حول وقع املؤسسات وأنها تخضع لضغوط أخرى تدفعها نحو 
التفويت. وتحدث األخ السمريي عن الرشكة األجنبية التي تريد الحصول 
عىل األسهم بدل الدولة التونسية مؤكدا أنها معروفة عىل الصعيد العاملي 
بهذا السلوك. وردا عىل تهرب الدولة من االستثامر يف املؤسسات العمومية 
يف الوقت الذي تسعى فيه اىل الحصول عىل قرض من لنقد الدويل قال 
األخ سلوان السمريي إن األمرين منفصالن معتربا اقتناء أسهم تنكامد من 
ِقبَِل املؤسسات العمومية التونسية ال يجب أن يخضع للسياسة بل عىل 
السمريي  األخ سلوان  الطبيعي. وتحدث  القانون ملساره  ترتك  أن  الدولة 
عن األهمية االسرتاتيجية ملؤسسة تنكامد أن الرشكة املعنية لديها طاقة 
خزن تقارب ضعف طاقة خزن الدولة التونسية يف الوقت الحايل. وقال إن 
أهمية الخزن متكن من إدارة إشكاليات التزويد وإدارة سوق النفط بشكل 
عام. وبنّي األخ الكاتب العام املساعد ان الرشكة تقوم لعمليات التخزين 
لفائدة الرشكات األجانب وهو ما يدّر عىل الخزينة لتونسية دخال مهاّم 

من العملة الصعبة.

قرار غريب
االجتامعي  للمقّر  األساسية  للنقابة  العام  الكاتب  برييك  األخ كريم  وبنّي 
بتونس لرشكة أن تنكامد مؤسسة فيها الكثري من الرشكاء أبرزهم الرشيك 
قطاع  تنمية  بعمليات  يقوم  تنموّي  بنك  األصل  يف  وهو  السعودي 
املحروقات يف العامل العريب. وقال إن هذا الرشيك قّرر التفويت يف أسهمه 
ليتّم وضع حصة  وهو ما جعل بقية املساهمني يفكرون يف األمر نفسه 
القطاع الخاص للبيع. وقد تقّدمت رشكة عجيل بطلب القتناء هذه األسهم 
موافقة مجلس  بعد  وذلك  املؤسسة  مال  رأس  أنهام رشيكان يف  باعتبار 
اإلدارة. غري أن موافقة مجلس اإلدارة املؤسسة العمومية وحده ال يكفي 
لتنفيذ قرار الرشاء بل يجب أن ميّر األمر عىل وزارة الصناعة ووزارة املالية. 
القرار  أن هذا  واعتربت  الصفقة  اإلرشاف رفضت هذه  أن سلطة  ويبدو 

الحكومي غري موفّق نظرا إىل أهمية املؤسسة صناعيا واجتامعيا.  

بعد نضال نقابي وعمالي:

سلطة اإلشراف ترتاجع وتعطي الضوء األخضر 
لشراء نصيب الشركاء يف  تانكماد 

حرصا عىل سالمة الجامعيني والطلبة وكافة األطراف 
يقع  تأمني سنة جامعية  ناحية، وعىل  املتدخلة من 
ناحية  من  االمتحانات  واجراء  الربامج  امتام  خاللها 
العايل  للتعليم  العامة  الجامعة  يهّم  فإنّه  ثانية، 
وزير  السيد  أكّده  ما  إثر  خاصة  العلمي  والبحث 
الصّحة من أنّنا مل نبلغ بعُد ذروة الوباء التي حسب 
تحّدد  أن  ماي،  شهر  منتصف  يف  ستكون  تقديراته 

موقفها من هذه املسألة.
ـ إيقاف التدريس الحضوري ورفض أي عودة جامعية 
قبل منتصف شهر ماي 2021، وكّل عودة قبل هذا 
التاريخ هي محاولة انتحارية قد تؤدي بحياة العديد 

من الجامعيني واملتدخلني يف الشأن الجامعي.
ذي  كقطاع  التلقيح  يف  الجامعيني  بحق  املطالبة  ـ 
بآالف  احتكاكه  بحكم  عرضة  األكرث  باعتباره  أولوية 
والجهات  املناطق  مختلف  من  القادمني  الطلبة 

املوبوءة وغري املوبوءة.
ـ دعوة الحكومة والوزارة إىل اإلرساع بتمكني الزمالء 
من  املزمنة  األمراض  وأصحاب  السن  يف  املتقدمني 

التلقيح.
ـ رضورة إجراء تحاليل للطلبة عند العودة.

فقط  تخّصص  عاجلة  جلسة  إىل  الوزارة  دعوة  ـ 
السنة  انهاء  ولرشوط  الوباء  مع  التعامل  ملوضوع 

الجامعية مع ضامن رشوط السالمة للجميع.
كاملة  املسؤولية  والوزارة  الحكومة  تحميل  ـ 
الدروس  ايقاف  عدم  حالة  يف  الجميع  سالمة  عن 
جامعية  عودة  وإقرار  الوباء  تراجع  قبل  الحضورية 

يف الوقت الحايل.
والبحث  العايل  للتعليم  العامة  االمعة  تذكّر  وإذ 
بنجاح  وألوليائهم  وللطلبة  العام  للرأي  العلمي 
يف  الكوفيد  ظروف  رغم  الفارطة  السنة  الجامعيني 
إمتام الربنام واجراء االمتحانات، فإنّها تؤكّد عىل كونها 
الحالية  الجامعية  السنة  أتّم االستعداد إلنجاح  عىل 

مع ضامن سالمة األساتذة وأبنائنا الطلبة.

بيان الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي هذه املقاالت إىل عدد الحق
يوم  وهو   2021 ماي   1 حلول  مع  العدد  هذا  صدور  يتزامن 
وتعّدد  الصحفية  املادة  ولوفرة  العاملي  الشغل  بعيد  االحتفال 
الحبيب  الدكتور  مع  أجريناها  كّنا  التي  والحوارات  املقاالت 
زيادة  السعيدي  فتحية  والباحثة  الجامعية  واألستاذة  الكزدغيل 
بعد  تونس  يف  املكتوبة  الصحافة  مللف حول وضع  إعدادنا  عىل 
نعطيها  حتى  الحق  عدد  اىل  نرشها  أرجأنا  فإنّنا  كورونا  جائحة 

حّقها يف اإلعداد الفني والتقني الذي يستوجب ذلك.
املحــّرر
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بمناسبة عيد الشغل

يعود عيد العامل إىل عام 1869، إذ شكل عامل قطاع املالبس يف فيالدلفيا 
األمريكية ومعهم بعض عامل األحذية واألثاث وعامل املناجم، منظمة 
»فرسان العمل« كتنظيم نقاىب يناضل من أجل تحسني األجور وتخفيض 
ساعات العمل، واتخذ التنظيم من 1 ماي يوما لتجديد املطالبة بحقوق 

العامل.
اإلرضابات  من  عدد  أكرب  ليشهد   1886 ماي  غرّة  السبت  يوم  وجاء 
4 ماي  املتحدة واستمر حتى  الواليات  تاريخ  العاملية ىف يوم واحد ىف 
بنجاح وبشكل سلمي. ويف هذا اليوم طالب عامل مدينة شيكاغو بعقد 
اجتامع ووافقت السلطات عىل االجتامع الذي ُعقد بساحة »هامياركت 
سكوار »Haymarket Square«، حرضه عمدة شيكاغو وجلس العامل 
العمل  لصاحب  تعطي  محددة  ساعات  يف  قادتهم  ملطالب  يستمعون 
قبلها  متّت  هذا  مع  وبالتوازي  الراحة.  يف  حّقهم  العامل  وتعطي  حّقه 
بقانون  للمطالبة  األوروبية،  املدن  من  عدد  يف  مظاهرات  إىل  الدعوة 
العمدة  نهض  قصرية  فرتة  وبعد  ساعات.  بثامين  العمل  ساعات  يحدد 
وغادر املكان ومل متِض دقائق حتى فُوجئ العامل بقدوم رجال الرشطة 
لفّض االجتامع بالقوة. وهنا تعالت أصوات العاّمل قائلة: »ملاذا رصحتم 

لنا باالجتامع وتريدون فضه بالقوة؟«. 
وسط هذه الفوىض والهيجان، انفجرت قنبلة ال أحد يدرى مأتاها، فرّد 
ويف  العاّمل.  عىل  والقبض  النار  إطالق  وبدأ  النارية  بأسلحته  البوليس 
اليوم املوايل اتهمت الّصحف التي كانت يف معظمها عىل ملك أو موالية 
ألصحاب املصانع ورؤوس األموال، العاّمل بالتخريب والفوىض. ويف ظل 
تاريخ  أبشع محاكمة يف  العاّمل وكانت  املتوتر ُحوكم زعامء  الجّو  هذا 
القضاء األمرييك، إذ لّفقت الحكومة للعاّمل املوقوفني تهمة تفجري القنبلة 
تيودور  فانسان-   - »أوقيست  املحكمة حكمها عىل كل من:  وأصدرت 
بارسونز«  »ألربت   ،»August- Vincent- Theodore Spies« سبايز« 
»لوي   ،»Adolph Fischer« فيرش«  »أدولف   ،»Albert Parsons«
لينغ« »Louis Lingg« و»جورج إنجل« »George Engel« باإلعدام، يف 
حني حكمت عىل »أوسكار نيب« و»صامؤيل فيلدن« و»مايكل شواب« 
بواسطة  »لينج«  انتحر   1887 نوفمرب   10 ويف  الحياة.  مدى  بالسجن 
األربعة  رفاقه  يساق  أن  قبل  فمه،  يف  وضعها  الديناميت  من  كبسولة 
يلتّف حول عنقه  الحبل  املشنقة. وبينام كان  املوايل إىل حبل  اليوم  يف 
رصخ »أوقيست سبايز«: »سيكون هناك وقت يكون فيه صمتنا أقوى 
من األصوات التي تخنقها اليوم«. أّما زوجته الحارضة فكانت تقرأ رسالة 
كتبها زوجها البنه الصغري »جاميي« »Jimmy« )يدعى جيم( جاء فيها: 
»... ولدي الصغري عندما تكرب وتصبح شابا وتحّقق أمنية عمري ستعرف 
ملاذا أموت... ليس عندي ما أقوله لك أكرث من أنني بريء... وأموت من 
بأبيك  ستفخر  تكرب  وعندما  املوت  أخاف  ال  ولهذا  رشيفة  قضية  أجل 

وتحيك قصته ألصدقائك«. 
وللتذكري ولد »أوقيست سبايز« سنة 1855 بأملانيا وهاجر إىل الواليات 
املتحدة سنة 1872 واستقر بشيكاغو حيث عمل بالتنجيد )صناعة األثاث 
إىل حزب  انضّم   1877 سنة  ويف  النقايب.  العمل  يف  انخرط  ثّم  املنزيل(، 
 Anarchist « العمل االشرتايك. وبعد ثالث سنوات بدأ الكتابة يف صحيفة

محررا   1880 سنة  ليصبح يف   ]1877-1931[ الفوضوية   »Newspaper
قارا بها. وقد اكتسب شهرة بفضل خطبه الحامسية والعنيفة أحيانا.

وظهرت الحقيقة بعد 11 سنة:
 »John Bonfield« يف سنة 1897، كان محافظ الرشطة، »جون بونفيلد
ليعرتف  ضمريه  فتحرّك  املوت  مرض  يف  ودخل  املعاش  عىل  خرج  قد 
إلحدى الّصحف بشيكاغو بالحقيقة قائال: »... إّن الرشطة هي التي ألقت 
القنبلة وأنا الذي لّفقت التّهمة للعاّمل...«. هّز اعرتاف مدير الرشطة كل 
الواليات األمريكية كام هّز قلوب العامل يف العامل كله، لذا طالب الرأي 
العام األمرييك والدويل بإعادة املحاكمة إلثبات براءة العاّمل. وهو ما تّم 
فعال. وإثر هذه املحاكمة الثانية تقرر اعتبار غرّة ماي عيدا عامليا للعامل. 
أّما الطفل جيم فقد رفع رأسه بني زمالئه باملعهد والحّي مبدينة شيكاغو 
ونرش رسالة أبيه إليه يف الّصحف واملجالت التي حّققت مبيعات قياسية.

رمزية غرّة ماي 
 إثر وفاة عامل عىل أيدي الجيش األمرييك فيام ُعرف بإرضاب بوملان عام 
1894، سعى الرئيس األمرييك »جروفر كليفالند« )1908-1837( إىل عقد 
مصالحة مع حزب العمل االشرتايك، تّم إثرها ترشيع عيد العامل وإعالنه 
إجازة رسمية يوم 1 ماي. لكّنه بقي قلقا من تقارب اليوم الدويل للعامل 
مع ذكرى »هامياركت سكوار« يف 4 ماي 1886 التي ارتبطت بالفوىض 
وسفك الدماء… لذلك اعترب أول يوم اثنني يف شهر سبتمرب يوما مالمئا 

لالحتفال بعيد العامل.
تجاوزت قضية »هامياركت« حدود الواليات املتحدة ليبلغ صداها عامل 
العاصمة  يف  ذكراها  االشرتاكية  لألممية  األول  املؤمتر  أحيى  إذ  العامل 
الدعوة إىل مظاهرات دولية  1889 ومتت  01 ماي  باريس يف  الفرنسية 
إلحياء ذكرى »هامياركت« عام 1890، ويف العام املوايل اعرتفت األممية 

االشرتاكية يف مؤمترها الثاين بعيد العامل حدثا سنويا.
ويف عام 1904 دعا اجتامع مؤمتر االشرتاكية الدولية يف أمسرتدام جميع 
أنحاء  جميع  يف  منها  االشرتاكية  خاصة  العاملية،  والنقابات  املنظامت 
السعي إىل  األول من ماي من كل سنة، وتم  العمل يف  العامل إىل عدم 
جعله يوم إجازة رسمية يف عرشات الدول. ويف عام 1955 باركت الكنيسة 
أو  يوسف  القديس  واعتربت  للعامل،  عيدا  ماي  من  األول  الكاثوليكية 
املتحدة  الواليات  سارت  فيام  والحرفيني،  للعاّمل  شفيعا  النجار  يوسف 
عىل تقليدها القديم، واعتربت أول يوم اثنني من شهر سبتمرب من كل 
عام عيدا للعمل، وكذلك األمر يف كندا. ومتسك االشرتاكيون والشيوعيون 
األمريكيون والفوضويّون، بإحياء غرّة ماي وتنظيم مظاهرات ومسريات يف 
شيكاغو ونيويورك وسياتل... الخ. ويف عام 1958 اعترب الكونغرس األمرييك 
هذا اليوم »يوم وفاء لذكرى هامياركت«، خاصة بعد أن حظي بالتقدير 

من دول عديدة وعىل رأسها االتحاد السوفيايت. لذا أعلن الرئيس األمرييك 
 Dwight David Eisenhower«« أيزنهاور  دافيد   – »دوايت  حينها، 
يف  للتعبري  مناسبة  وكانت  رسمية،  إجازة  يوم  ماي  غرّة   ))1890-1969
تظاهرات ومسريات عن مواقف تتعلق بقضايا سياسية واجتامعية، من 
قبيل مسرية دعم حقوق العامل الذين ال يحملون وثائق غري رشعية من 

بني املهاجرين.
الشغيلة بتونس تُحيي غرّة ماي منذ بدايات فترة الحماية:

منذ انتصاب الحامية الفرنسية بتونس يف 12 ماي 1881 تشكلت نواة 
لطبقة شغيلة ضمت عاّمل من جنسيات مختلفة كانت تعمل يف عديد 
القطاعات كالنجارة والحدادة والبناء واألشغال العامة والبلدية والتعدين 
والضيعات  واملخابز  والجلود  واملالحات  والرصيف  واملقاطع  واملطاحن 
الفالحية والورشات واملناجم واملصانع... التي كانت عىل ملك الصناعيني 
واإليطاليّون.  الفرنسيّون  السيّام  األوروبيّني،  واملعّمرين  األعامل  ورجال 
االستغالل  ظاهرة  بتنامي  الطبقة  هذه  حجم  تدريجيا  تنامى  وقد 
االستعامري، بعد الحرب العاملية األوىل وخاصة الثانية وانضامم العاملني 
الطبقة  كالتعليم والربيد والصحة... وأمام استغالل هذه  إليهم،  بالفكر 
من قبل مشغليهم، كان من الطبيعي أن يفكر الشغالون يف بعث نقابات 
منذ سنة  نشأت  لذلك  وتأكيدا  واملعنوية.  املادية  تدافع عن مصالحهم 
 Chambre »النقابية لعامل الخشب والنجارين بتونس 1893 »الغرفة 
Syndicale des Ouvriers charpentiers et menuisiers« و»النقابة 
Syndicat International des ou- بتونس« النجارة  لعامل   للدولية 

 Société des« املتحدين  الحالقني  و»جمعية   »vriers menuisiers
Coiffeurs réunies« مبوجب ترشيع 1888 حول الجمعيات. ويف 1894 
الفرنسيني«  العامل  »اتحاد  اسم  يحمل  بتونس  نقايب  تنظيم  أول  نشأ 
االستعامري  الوجه  ترأسه   »L’Union des Travailleurs Français«
الشهري فيكتور دي كرنيار »Victor De Carnières« صاحب صحيفة 
1900 نشأت  الفرنسية« »La Tunisie Française«. ويف سنة  »تونس 
 Société Internationale des« بتونس البناء  لعامل  الدولية  »الرشكة 

Ouvriers maçons de Tunis« ببادرة من الفرنسيّني.
والتونسيّون  وااليطاليّون  الفرنسيّون  العامل  احتفل   1904 ماي   1 ويف 
العاملي. ومنذ تكوين الجامعة االشرتاكية  ألول مرة بذكرى عيد الشغل 
L’Union Départemen-« االقليمي  االتحاد  ثّم   1908 سنة  تتونس 

الفرنسية »C.G.T« منذ سنة  للشغل  العامة  للكنفدرالية  التابع   »tale

عيد العامل واملهمشني و املفقرين يف األرض  
1ماي من كل سنة

د. عادل بن يوسف

غرّة  يف  ومغاربها  األرض  مبشارق  العامل  شعوب  كل  تحتفل 
ماي من كل سنة باليوم العاملي للعمل أو يوم العامل العاملي 
)باختالف  الشغل...  عيد  أو  العمل  عيد  أو  العامل  عيد  أو 
الدول(. و هو يوم راحة ملئات املاليني من العامل يف العامل، 
إذ تنتظم خالله احتفاالت وعروض وتظاهرات ثقافية وفنية 
بدول ويكرّم فيه العاّمل بالفكر والساعد وتُلقى فيه الخطب 
واألحزاب  الشغيلة  واملنظامت  النقابات  قادة  قبل  من 
السياسية وحتى الرؤساء وامللوك واألمراء... وإذا ما استثنينا 
تبقى  إقراره  وظروف  العيد  هذا  ورمزية  تاريخ  فإّن  قلّة، 

مجهولة من قبل غالبية التونسّيني.

البقية )ص15(
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الشغل  بعيد  االحتفاالت  أصبحت   ،1919 منذ   »C.G.T.U« و   1911
بتونس تتّم بإرشاف هذه الهياكل بتنظيم استعراض شعبّي للعامل من 
فريي«  التاسعة صباحا شوارع »جول  منذ  يجوبون  القطاعات  مختلف 
)شارع الحبيب بورقيبة اليوم( و»قمبطّا« )شارع محمد الخامس اليوم( 
الجنوبية  القطار  ومحطّة  البحرية  بتونس   »T.G.M« محطة  غاية  إىل 
)محطة برشلونة اليوم( ببدالت زرقاء جديدة، رافعني الفتات النقابات 
واملؤّسسات والقطاعات التي ينتمون إليها والرايات الحمراء رمز للحركة 
للمطالبة  إشارة  وهي  العاملي.  الصعيد  عىل  العامل  ولوحدة  العاملية 
هذا  وأّن  األرض،  بقاع  وجدوا عىل  ما  أين  للعامل  العدالة  من  باملزيد 
اليوم هو يوم خاّص بهم. كام تُرفع الرايات الفرنسية وااليطالية مقابل 
والنشيَديِْن  العاملية  األممية  نشيد  ويرددون  التونيس...  العلم  غياب 

أفراد  بحضور  واإليطايل  الفرنيس 
وتالميذ  وأطفال  نساء  من  عائالتهم 
وشبان وشيوخ... ويف حدود منتصف 
بورصة  مقّر  إىل  يتوجهون  النهار 
الجامعة  رئيس  يلقي  حيث  الشغل، 
وأعضاؤها وبعض املسؤولني النقابيّني 
باملناسبة  رسيمة  خطبا  العامل  أمام 
الطبقة  أوضاع  فيها  يستعرضون 
بالحكومة  وعالقتها  بتونس  الشغيلة 
والصعوبات  وتونس  فرنسا  من  بكل 
من  وانتظاراتهم  تواجههم  التي 
التجّمع  ويختتم  والحكومة.  األعراف 
يف  املتميّزين  بتوسيم  العاميل 
العامل،  عدد  وباتساع  قطاعاتهم. 
التي  الكربى  باملدن  تنتظم  أصبحت 
غرار  مهّمة عىل  عاّملية  قاعدة  تضّم 
بورقيبة  )منزل  فيل  وفريي  بنزرت 
وقابس  وسوسة  وصفاقس  اليوم( 
وباجة  األربعاء  وسوق  والقريوان 
كام  مامثلة.  تجّمعات  وماطر... 
الحركة  تاريخ  حول  محارضات  تلقى 
)أساتذة  مختّصني  ِقبَِل  من  النقابية 

ومرسحية  موسيقية  عروض  تنظيم  إىل  إضافة  وصحافيّني...(،  ومثقفني 
وأرشطة سينامئية وألعاب فرجوية...، مجانية لفائدة العامل وعائالتهم 
بقاعات السينام والساحات العامة يف اليومني أو الثالثة أيّام التي تسبق 

غرّة ماي.
الحامي يف  التونسية عيل يد محمد عيل  العملة  وبنشأة جامعة عموم 
 1925 جانفي  يف  رفاقه  مع  محاكمته  بسبب  يكتب  مل   1924 ديسمرب 
ِقبَِل  البالد، قد حال دون ذلك. وإثر إحياء الجامعة من  ونفيهم خارج 
التونسيون  أصبح  القناوي،  بلقاسم  بقيادة   1936 جوان  يف  دربه  رفاق 
يحتفلون بغرّة ماي عىل طريقتهم الخاصة برفع الرايات التونسية وترديد 
نشيد الثورة )ُحامة الحمى(... كام أقّر املاريشال »بيتان« تحت االحتالل 
االجتامعي«  والوفاق  للشغل  »عيدا   1941 ماي   01 يكون  أن  النازي 

.»Fête du Travail et de la Concorde sociale«
تأسيس االتحاد العام التونسي للشغل 

 بداية من 01 ماي 1946 اتخذ االحتفال بعيد الشغل طابعا ال مثيل له 
بقيادة االتحاد التونيس للشغل الناشء يف 20 جانفي 1946 وأمينه العام، 

الزعيم فرحات حشاد.
كام أّدت  االجتامعات واملسريات التي ينظمها االتحاد بتونس العاصمة 
وسائر املدن التونسية بزّي الشغل يوم غرّة ماي من كل سنة ومعارك 
أوت 1947 منها )إرضاب 4 أوت 1947 الذي سقط إثره 29 قتيال و 150 
جريحا يوم 5 أوت وإرضاب التجار يف جوان 1947 احتجاجا عىل السياسة 
االستعامرية...،  الفالحية  الضيعات  إرضابات عامل  جانب  إىل  الجبائية، 
إىل اقتالع اعرتاف الباي واملستعمر الفرنيس بيوم غرّة ماي عيدا وطنيا 
للشغل ويوم راحة خالصة األجر بداية من سنة 1948 بعد أن تّم إقراره 

كذلك بفرنسا واليابان وروسيا وإفرقيا الجنوبية منذ سنة 1947.
ومبناسبة عيد الشغل العاملي كان أعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد يحيون 

عيد الشغل بتونس وكافة مدن البالد ببعث لجنة وطنية ولجان جهوية 
يف  االنطالق  يتضّمن:  متكامال  برنامجا  ويضبط  االحتفالية  بهذه  تعنى 
مسرية للعاّمل من مقّر املنظمة )املقّر القديم الكائن بزنقة سيدي عامر 
نهج سيدي بن عروس( بكربى شوارع العاصمة واملدن الداخلية بأزياء 
زرقاء جديدة رافعني الراية التونسية وراية االتحاد يتلوها تجّمع شعبي 
بكربى الساحات العامة بالعاصمة )ساحة القصبة( والساحات املجاورة 
السنوي  خطابه  العام  األمني  فيها  يلقي  الجهوية،  االتحادات  ملقرات 
املعتاد والكتاب العامني لالتحادات الجهوية خطبا مامثلة أمام العامل 
واملسؤولني النقابيّني لتقديم التهاين لهم والوقوف عىل األوضاع املادية 
وقّوة  االستعامر  ونضاالتها ضد  التونسية  الشغيلة  للطبقة  واالجتامعية 
والتفاوض...  بالنضال  لهم  تحققت  التي  واملكاسب  بتونس  املال  رأس 
وتختم التجمعات بتوسيم بعض العاّمل والقادة النقابيّني بوسام الشغل 
»وسام محّمد عيل لالستحقاق النقايب«... وعىل سبيل املثال وكعادته كل 

1951 خطابا  يوم غرّة ماي  القصبة  الزعيم فرحات بساحة  ألقى  سنة، 
بساحة القصبة حرضه آالف العاّمل والجامهري من كامل تونس العاصمة 
الشغل  عيد   ...« فيه:  جاء  شخص(   100.000 )حوايل  املجاورة  واملدن 
أصبح عيَد الشعب، عيَد تونس، عيَد أعظم عربة، عيَد الّسواعد القوية، 
عيَد التضحية، عيَد الثورة االجتامعية التي حّررت الشعوب من األغالل... 
إّن احتفالكم بعيد الشغل له معنى وأّي معنى فال بّد بعد االحتفال بهذا 
العيد أن يُفتح باب جديد للّنضال حتّى نقيض عىل قوى الرّجعيّة وحتّى 
فيها  ربط  التي  الكلامت  هذه  ويف  شعبنا...«.  تغّل  التي  القيود  نكرس 
حّشاد العظيم بني النضال العاميل والنضال الوطني أكرث من معنى. وبعد 
هذا التجّمع غالبا ما يتحّول حشاد لرتأس اجتامعات داخل اململكة وفق 
واملحلية  الجهوية  االتحادات  ونشاطات  املحلية  الظروف  متليه  تناوب 
دون متييز جهة عن األخرى. مثال: 1 ماي 1949: تجّمع عاميل برئاسة 

حشاد بسوسة ثّم بالجّم فصفاقس... الخ.
احتفاالت االتحاد بعيد الشغالين 

1956 تواصل إحياء  20 مارس  التام يف  بحصول تونس عىل استقاللها   
الفرتة  من  وحامسة  وانتشارا  كثافة  أكرث  بشكل  لعيدهم  الشغالني 
يف  الشغيلة  املنظمة  وزعيم  مؤّسس  اغتيال  بعد  سيّام  ال  االستعامرية، 
05 ديسمرب 1952. كام أقرّت حكومة االستقالل منذ سنة 1956 ما تّم 
منذ سنة 1948، غرّة ماي يوم راحة خالصة األجر بالرائد الرسمي. كام 
العامون املتعاقبون عىل املنظمة )أحمد بن صالح، أحمد  دأب األمناء 
متكامل  برنامج وطني  بالّغة...( ضبط  البشري  عاشور،  الحبيب  التلييل، 
احتفاء بهذه املناسبة يتضمن تجّمعا أمام املقّر الجديد للمنظمة بساحة 
محّمد عيل الحامي، يليه استعراض بشوارع العاصمة وكربى املدن عىل 
العمومية،  الصناعية  للمؤّسسات  للغرض  املعّدة  وبالعربات  األقدام 
رافعني الرايات الوطنية ورايات االتحاد بحضور وزراء ومسؤولني كبار يف 

الدولة والحزب أو من ينوبهم بالجهات: والّة ومعتمدين وكتاب عامني 
للجامعات الدستورية للحزب تجّمعات كربى. وقبل يتّم التوّجه إىل رضيح 
اغتياله  مبكان  أو  بالقصبة  برضيحه  زهور  باقة  ووضع  الشهيد  الزعيم 
برادس وبالساحة والتمثال الذي يحمل اسمه مبدينة سوسة وسائر املدن 
الجمهورية، يليه تجمع عاميل ضخم ببورصة الشغل وتجمعات مامثلة 
بقاعة االجتامعات بكل اتحاد جهوي... يتّم خاللها تقييم وضع املنظمة 
الشغيلة واإلعالن عن جديد املفاوضات االجتامعية لفائد ة الشغالني... 

وبعد الظهر يتّم استقبال كامل املكتب التنفيذي لالتحاد ورؤساء وأعضاء 
الجامعات العاملية وعدد من العاّمل املثاليني من ِقبَِل رئيس الجمهورية 
بورقيبة  الحبيب  الرئيس  أمامهم  يلقي  حيث  بقرطاج  الرئايس  بالقرص 
خطابا يهنئ فيه الشغالني بالفكر والساعد بعيدهم ويعلن عن إجراءات 
)الزيادة يف األجور – ترشيعات وإجراءات اجتامعية  لفائدتهم  جديدة 
لفائدتهم...(. كام يلقي األمناء العامون لالتحاد كلامت باملناسبة يذكّرون 
املنظمة  مشاغل  ويطرحون  العيد  برمزية  فيها 
ويُختم  الحاكم.  النظام  من  الشغالني  وانتظارات 
الحفل بتكريم املتميزين من العاّمل يف تلك السنة 
حّشاد«  فرحات  »وسام  املهني  االستحقاق  بوسام 
دعوتهم  يتّم  ما  وغالبا  املثايل...  العامل  بجائزة  أو 
ذكريات  وتبادل  معه  الغذاء  فطور  تناول  إىل 
العالقة  توتّر  ورغم  االستعامر.  ضد  معا  النضال 
بني  والصدام   1977 سنة  أواخر  منذ  الطرفني  بني 
الطرفني يف أحداث الخميس األسود يوم 26 جانفي 
1978 ويف سنة 1985 بسبب قضيّة الرشفاء...، فقد 
تواصل العمل بهذه الطريقة إىل أواخر فرتة الحكم 

البورقيبي ولو ببارقة أقّل.
وبعد 7 نوفمرب 1987، تواصل إحياء عيد الشغالني 
رائحة  وال  طعم  بال  مصطنعا  احتفاال  أصبح  لكنه 
بسبب احتواء النظام لبعض األمناء العامني وإدخال 
»الّسلم  بحّجة  الطاعة  لبيت  الشغيلة  املنظمة 
الكلامت  تحولت  املناسبة  وبهذه  االجتامعية«. 
الرسمية لكل من إسامعيل السحباين وعبد السالم 
جراد لإلشادة بحسن خيارات النظام الحاكم وتفانيه 
من  نالهم  ما  رغم  الشغالني...،  مصالح  خدمة  يف 
ضيم وظلم )طرد تعسفي وخروج مبّكر..( نتيجة 
النقدية  املنظامت  وإمالءات  الخْصخصة  سياسة 
الدولية وجشع رؤوس األموال املقربني منه أو مّمن هم يف حامية النظام.

وبعد سقوط منظومة االستبداد والحزب الواحد يف أعقاب ثورة الحرية 
والكرامة )17 ديسمرب 2010 - 14 جانفي 2011(، فََقَد عيد الشغل بريقه 
العادي الذي خيّم عىل تونس وفرض نفسه كيوم فرحة وعيد للشغالني 
الحكومات  أّن  للعيان  ثبت  لقد   .1904 ماي   01 منذ  والساعد  بالفكر 
املتعاقبة عىل إدارة البالد كانت وال تزال معادية للطبقة الشغيلة بدليل 
وسعي  الثورة«  »روابط حامية  قادتها  التي   2012 ديسمرب   04 أحداث 
املأسوف  )غري  الرتويكا  حكومة  زمن  منذ  لها  الحاضن  الديني  الحزب 
عليها( إىل خلق منظمة شغيلة موازية وتركيع االتحاد بكل السبل، رغم 
الدور التاريخي للمنظمة الشغيلة إىل جانب منظامت وطنية أخرى يف 
رعاية الحوار االجتامعي وتجنيب البالد هزّات اجتامعية، كادت تقّوض 
ميكن  ال  أهلية  حرب  إىل  البالد  وتقود  والكرامة  الحّرية  ثورة  مكاسب 

التكهن بعواقبها.

بمناسبة عيد الشغل

بقية )ص13(

 اهلل أكبر وتعازينا
انتقلت إىل جوار ربها والدة زميلنا رمزي الجباري، وإثر 
وعىل  الشعب  جريدة  أرسة  تتقّدم  الَجلل  املُصاب  هذا 
رأسها األخ سامي الطاهري وكافّة موظفي االتحاد العام 
الفقيدة  عائلة  وكافة  رمزي  األخ  إىل  للشغل  التونيس 
يتغّمدها  أن  الله  من  راجني  املواساة  عبارات  بأصدق 
أهلها  ویرزق  جنانه  فرادیس  ويسكنها  رحمته  بواسع 

وذويها جميل الصرب والسلوان. 
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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تقسيم »درّة البحيرة 1« 
تهيئة فريدة من نوعها ألسلوب حياة مميّز

كة من خالله اىل االرتقاء مبدينة تونس إىل مصاف العواصم العاملية ميثرّل تقسيم دررّة البحرية القسط األورّل ملدينة متكاملة تسعى الشرّ

تقسيم درّة البحرية 56 هكتارا من املساحة املعدة للتهيئة ويشمل 120 مقسام متعددة االستعامالت والوظائف  	- 	
تقسيم معامري محكم ذو صبغة عمرانية خاصة مبعايري من الطراز الرفيع  	- 	

موقع جغرايف مركزي . 	- 	

بمناسبة عيد الشغل العالمي 
ة لشكة البحرية للترّطوير واالستثامر بأحررّ الترّهاين وأطيب الترّمنرّيات لشعب تونس األيبرّ ولكلرّ العاملني  م اإلدارة العامرّ تتقدرّ

م واالزدهار. اعد راجية للجميع املزيد من الخري والنرّامء ولتونس العزيزة كل التقدرّ بالفكر والسرّ
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نواصل يف هذا العدد تغطية أشغال الهيئة اإلدارية األخرية لقطاع األشغال 
العمومية والتجهيز واإلسكان والبيئة التي ترأسها األخ صالح الدين الساملي 

عضو املركزية النقابية.
وزارة  أعوان  وهموم  ومشاغل  مطالب  عن  كشفنا  سابق  عدد  يف  وكّنا 
العقارية  الوطنية  والرشكة  للسكنى  العقارية  والوكالة  واالسكان  التجهيز 
للبالد التونسية والديوان الوطني للتطهري ووكالة حامية وتهيئة الرشيط 
الساحيل ورشكة النهوض باملساكن االجتامعية SPROLS والوكالة الوطنية 
لحامية املحيط، ونواصل يف هذا العدد كشف ما تعانيه بقية املؤسسات 

األخرى يف القطاع ومختلف مطالب اعوانها وموظفيها.

ديوان قيس االراضي والمسح العقاري
القطاعية، بخصوص ديوان قيس األرايض واملسح  الهيئة اإلدارية  طالبت 
العلمي  مستواهم  دون  اُنتدبوا  الذين  األعوان  وضعية  بتسوية  العقاري 
االعوان  نسبة  يف  والرتفيع  الليل  بحراس  خاصة  عمل  منحة  وبإحداث 
 )41 )الفصل  باملائة   30 اىل  باملائة   20 من  بالجدارة  بالتدرج  املنتفعني 

وبإحداث منحة املوزانة.
كام يطالب اعوان وموظفو ديوان قيس االرايض واملسح العقاري بتمتيعهم 

مبنحة غيد االضحى املقدرة بـ100 د وبالرتفيع يف قيمة وصوالت األكل.

مركز التجارب وتقنيات البناء
القطاعية  اإلدارية  الهيئة  طالبت  البناء،  وتقنيات  التجارب  مركز  وبشأن 
بتحسني ظروف أعوانه وبإعادة النظر يف هيكلة املركز وتطويره وإعادة 
تصنيفه والرتقية بامللفات لكل األسالك وتحسني املردودية إلعادة املركز إىل 

إشعاعه من ناحية املداخيل.

شركة التعمير لتونس الكبرى
اإلدارية  الهيئة  طالبت  فقد  الكربى،  لتونس  التعمري  بخصوص رشكة  أما 
بتفعيل مرشوع إعادة الهيكلة وتطوير مهام املؤسسة من خالل ما توصلت 
وبتمكني  سابقا،  الوكالة  تعّهدت مبلف  التي  الوزارية  اللجان  أعامل  إليه 
املؤسسة من قانون أسايس يتامىش مع خصوصية مهاّمها ومراجعة هيكلها 
التنظيمي ورضورة إقرار انتدابات خارجية والرتقيات الداخلية بعنوان سنة 

.2021
أعوان وموظفو رشكة التعمري لتونس الكربى يطالبون بتمكني اإلطارات من 
حقهم يف الخطط الوظيفية ومتكينهم من سيارات مصلحة مثل نظرائهم 
بوزارة اإلرشاف وإعادة متتيع الوكالة مبنظومة تأمني عىل املرض التي ُحرموا 

منها دون موجب قانوين عند اإلدماج.

وكالة التهذيب والتجديد العمراني
من جهة أخرى، وحول وكالة التهذيب والتجديد العمراين طالبت الهيئة 
ويف  املامثلة  املؤسسات  غرار  عىل  شتوية  موازنة  منحة  بإسناد  اإلدارية 
الفارط، وبتحيني رشوط  باملراسلة عدد 1120 يف فيفري  الواردة  صيغتها 

االنتفاع بخطة كاهية مدير ورئيس مكتب.
هذا ويطالب أعوان الوكالة بتنقيح بعض الفصول بالنظام األسايس للوكالة 
ولصندوقها االجتامعي وبتسوية وضعية مراقبي الحظائر إدماج زيادات 
الخطة  الخصوصية والرتفيع يف منحة  املنحة  اىل 2019 صلب  من 2014 
الوظيفية إىل جانب إقرار منحة الخطر عىل غرار املنشآت العمومية لجميع 

األسالك من تنفيذ وتسيري وإطارات أي تقنيني ومهندسني ومترصفني.

شركة سومتراجات
الهيئة اإلدارية طالبت ايضا بتسوية الوضعيات املتعلقة بالتصنيف املهني 
بالعودة  خاصة  ومنحة  العيديْن  منحتْي  واحداث  سومرتاجات  رشكة  يف 
املدرسية لألعوان العرضيني ومتتيعهم مبنحة اإلنتاج مثل نظرائهم املرسمني 

وتعديل توقيت عمل الورشات والرتفيع يف قيمة القروض الّشخصية.

وضعٌ عام دقيق
الهيئة اإلدارية يف اشغال تدارس أعضاؤها الوضع العام يف البالد وسجلوا 
تدهور الوضع االقتصادي يف ظّل الوضع الوبايئ وتراجع املؤرشات الخاصة 

الرشائية  املقدرة  اهرتاء  جانب  اىل  والبطالة،  والتضخم  والنمّو  بالتصدير 
ملختلف االجراء يف القطاعني العام والخاص والوظيفة العمومية مع ارتفاع 

األسعار وفقدان بعض املواد االساسية.
هذا ودعا أعضاء الهيئة اإلدارية بالعمل عىل إلغاء املساهمة االجتامعية 
التضامنية 1 باملائة يف كافة املؤسسات، كام اعلنوا تضامنهم مع االخ نور 
االرهابية  التهديدات  اثر  الشغيلة  للمنظمة  العام  االمني  الطبويب  الدين 
فئات  من  وذلك  الوطني  التنفيذي  املكتب  أعضاء  وطالت  طالته  التي 
عرقت بعدائها الدائم لالتحاد بهدف إرباكه، مثّمنني املكاسب التي حققها 

القطاع يف ظّل الجامعة العامة.
* صربي الزغيدي

لّوح املكتب التنفيذي للجامعة العامة للاملية 
والتخطيط بتنظيم تحركات احتجاجية يف الفرتة 
العمل  عن  إرضاب  تنفيذ  ذلك  يف  مبا  القادمة 
يف حال عدم رصف منحة املراقبة واالستخالص 
لسنة 2020 والتي تجاوزت آجال رصفها ألكرث 
التسويف  املامطلة  عن  والكف  شهر  من 

والتعّذر بحجج واهية.
مسؤولية  للجامعة  التنفيذي  املكتب  وحّمل 
لوزير  وتداعياته  االجتامعي  املناخ  ترّدي 
واملرتّدي  الخطري  والوضع  واملالية،  االقتصاد 
سلطة  فشل  نتيجة  القطاع  عليه  أصبح  الذي 

املالمئة  الحلول  إيجاد  يف  الذريع  اإلرشاف 
إىل  وسعيها  املطروحة  اإلشكاليات  ملختلف 

رضب املكتسبات.
مكتب الجامعة بنّي أن الّدليل عىل هذا الوضع 
املرتدي ما يعيشه القطاع اليوم من احتقان غري 
مسبوق عّمق أزمة الثقة تجاه سلطة االرشاف 
املجهودات  رغم  أعوانها  إذالل  متادت يف  التي 
الجبارة التي يبذلونها يف ظروف وبائية خطرية 
يف  والحامية  الوقاية  وسائل  انعدام  ظّل  يف 

حدها األدىن.
* صربي الزغيدي

غضبٌ في قطاع المالية:

مماطلة وتسويف يف صرف منحة املراقبة واالستخالص

هموم ومشاغل أعوان هذه المؤسسات:

ديوان قيس األراضي، مركز التجارب وتقنيات البناء، شركة التعمري، 
وكالة التهذيب وشركة سومرتاجات

محمد العفيف حامدي
يف ذمّة الل

ببالغ األىس والحرسة وبعيون دامعة وقلوب 
النقابيون  شيّع  وقدره  اللّه  بقضاء  مؤمنة 
القطاع  من  دربه  ورفاق  قفصة  بجهة 
الرتبوية  واألرسة  العامني  والقيمني  القيمني 
العفيف  النقايب محمد  املناضل  واملتقاعدين، 

حامدي الذي وافته املنية صباح يوم االثنني 26 أفريل 2021 املوافق لـ: 
14 من شهر رمضان الكريم عن عمر ناهز 70 سنة بعد رصاع مع مرض 

العضال أملّ به خالل األشهر األخرية.
املحيل  الصعيد  عىل  النقابية  املسؤوليات  من  العديد  الفقيد  تحّمل 

والجهوي:
ـ كاتبا عاما للنقابة األساسية للقيمني والقيمني العامني بقفصة.

ـ كاتبا عاما مساعدا للنقابة الجهوية للقيمني والقيمني العامني بقفصة.
ـ كاتبا عاما مساعدا لالتحاد املحيل للشغل بالقرص.

ـ كاتبا عاما مساعدا للفرع الجامعي للمتقاعدين بجهة قفصة.
وقد واكب الفقيد كّل مراحل النضال النقايب منذ بداية السبعينات وكان 
مناضال صلبا وفاعال باملسرية النقابية بجهة قفصة مدافعا ومنارصا لقضايا 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  وأهداف  مببادئ  متشبّثا  والعدالة  الحق 

النبيلة والسامية.
عرف الفقيد بدماثة أخالقه وعمله الدؤوب يف صلب املنظمة الشغيلة 
وحضوره الدائم واملستمّر واللّصيق بدار االتحاد الجهوي للشغل بقفصة 
العامني  والقيمني  القيمني  قطاع  وخاّصة  النقابيني  مع  املستمّر  وتواصله 

واملتقاعدين.
رحم اللّه الفقيد وأسكنه فراديس جنانه، إنّا للّه وإنّا إليه راجعون.

محمد العالمئي
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األول من »ماي« وعمّال فلسطني
محمد بدران

الحركة  نضال  تاريخ  يف  بارزًا  حدثًا  »ماي«  من  األول  يعترب 
والتقّدم   التحّرر  أجل  من  لنضالهم  وعيًدا  العاملية،  العّملية 
عىل  وتأكيدا  كفاحهم  وحدة  عن  وتعبريا  لشهدائهم  وتخليًدا 
واالستعمر،  االستغالل  قوى  عىل  االنتصار  لتحقيق  قدراتهم 
مصانع  عّمل  وانتفاضة  ارضاب  اىل  تاريخيا  يقودنا  ما  وهذا 
مدينة  يف  الزراعة  وآالت  الجرارات  وصنع  والصلب  الحديد 
ارضابا  العّمل  خاض  حينم   1986 عام  األمريكية  شيكاغو 
ومعركة لوقف ما ميارسه بحقهم أصحاب العمل والرأسمليني 
من استغالل، ولتخفيض ساعات العمل إىل 8 ساعات بدال من 12 
ـ 18 ساعة يوميا، وقد هاجمت الرشطة يومها العّمل املرضبني 
فقتلت 6 منهم وجرحت أكرث من مائتي عامل واعتقلت املئات 
مبا فيهم عددا من املرضبني والقيادات العّملية وقد أعدمت 
قاد حملة  الذي  الرشطة  قائد  كان  وإن  منهم،  اثنان  السلطة 
املواجهة مع العّمل قد اعرتف وهو عىل فراش املوت أنّه كان 
به، وقد  العمل والرأسمليني إىل ما قام  مدفوعا من أصحاب 
وقد عقد مؤمترا  وبُرّئْت ساحتهم،  املعتقلني  أُعيدت محاكمة 
العّمل  لصالح  قرارات  عّدة  واتخذ   1989 عام  أُمميًّا  عّمليا 
للعّمل،  عامليا  عيدا  عام  كّل  »ماي«  من  األول  اعتبار  منها 
وبدأت الطبقة العّملية العاملية تصعد من نضالها للدفاع عن 
واسع،  نطاق  املتفشية عىل  البطالة  ومكافحة  العّمل  حقوق 
والتي بلغت يف املنطقة العربية لوحدها أكرث من 35 مليون 
عاطل عن العمل وذلك نتيجة اغالق املصانع واملعامل سواء 
بسبب الوباء الجديد أو الفنت والحروب التي رضبت املنطقة 
وذلك  منها  عدد  والعباد يف  واالقتصاد  البالد  ودّمرت  العربية 
األقطار  للهيمنة عىل  االمربيالية والصهيونية  املخطّطات  جرّاء 
العربية سياسيا واقتصاديا واستغالل مواردها وتدمري حضارتها. 
وأمام هذه املتغريات الدولية اّن حقوق العّمل ومكتسباتهم 
منتظرة  العّملية  الحركة  بقيت  ان  الضياع  اىل  طريقها  يف 
مصريها عىل أبواب أرساب أنظمة ال تحلم لشعوبها وللطبقة 
العاملة بخري، ومنبهرة بربيق مغريات ثورة التكنولوجيا، ليكن 
هذا العيد محطّة تقييم واستنهاض للحركة العّملية لتوعيتها 
وتنمية قدراتها ملواجهة هذه التحديات واملتغرّيات، والوقوف 
يف وجه غول العوملة وحيتان اقتصاد السوق الذين ال هم لهم 
أّن  العّمل وعرقهم، كم  الربح واستغالل جهود  غري مضاعفة 
التي  واملجاعة  البطالة  مخاطر  اليوم  تواجه  العّملية  الحركة 
املعيشة  مستوى  وانخفاضا يف  وفقرا  بأسا  العّمل  حياة  تزيد 
عىل  الخناق  وتضييق  العّمل  وترسيح  املصانع  اغالق  بسبب 
العربية  املنطقة  عّمل  أّن  كم  النقابية،  والحريات  الحقوق 
وانتشار  الدولية  املتغرّيات  ظّل  يف  مجهوالً  مصريهم  أصبح 
الرصاعات والحروب التي أّدت إىل هدم املؤسسات وشّل عجلة 
االنتاج وأودوت مبئات اآلالف من العّمل ما بني قتيل وجريح 

وغريق يف مياه البحار طلبا للقّمة العيش واألماكن اآلمنة.
إّن عّمل فلسطني ميّر عليهم هذا العيد وهم داخل الوطن 
االحتالل  ومرارة  العيش  شظف  يتجّرعون  وخارجه  املحتّل 
أنواع  وأقىس  الحصار  وعلقم  والحرمان  الترشيد  وقساوة 
من  املحتلة  الصهيونية  السلطات  يد  عىل  واملعاناة  االرهاب 
اعتقال واغتيال وتدمري للمنازل وقطع األشجار وضّم األرايض 
وبناء املستوطنات وتهويد املقدسات واستباحة حرمة املسجد 
األقىص بشكل مستمّر وتضييق الخناق عىل املقدسيني وسلب 
بثوابتهم  متمّسكون  فهم  ذلك  ومع  وممتلكاتهم،  بيوتهم 
ملواجهة  بطويل  بصمود  النضال  مواقع  ويتصدرون  الوطنية 
التضحيات من أجل حقوقهم  الغاشم ويقدون  االحتالل  هذا 
وعاصمتها  املستقلة  الفلسطينية  دولتهم  وبناء  املرشوعة 

القدس.

أثار القرار الحكومي املتعلق ببيع التبغ يف 
املساحات التجارية الكربى غضب أكرث من 
200 ألف صاحب رخصة لبيع التبغ الذي 
اعتربوه سيدفعهم اىل الشارع ويساهم يف 
الذين  وهم  عائالتهم،  وتجويع  تجويعهم 
يسرتزقون من هذا القطاع عىل مدى عقود.

تحّول  ما  رسعان  املتصاعد،  الغضب  هذا 
املترضرين،  قبل  من  منظمة  تحركات  إىل 
فنظموا انفسهم يف تنسيقية وطنية، واتفقوا 
املتاحة  النضالية  االشكال  كّل  خوض  عىل 
عن  للدفاع  الجمهورية  تراب  امتداد  عىل 
ضّد  أطفالهم،  مستقبل  وعن  رزقهم  مورد 
قرار مرتجل سيزيد من فقرهم كم سيزيد 
التجارية  املساحات  اصحاب  أموال  من 
إحدى  عىل  تعدٍّ  أنه  إىل  إضافة  الكربى، 

صالحيات الوالّة.
وبالفعل، فقد دعت التنسيقية إىل مقاطعة 
 26 االثنني  يوم  من  بداية  التبغ  بيع  نشاط 
ماي،  شهر  من  السابع  اىل  الجاري  أفريل 
مواد  توزيع  مبركز  بالسجائر  التزود  عملية 
احتجاجا  وذلك  السعيد،  بقرص  االختصاص 
املساحات  أصحاب  مع  عقود  إبرام  عىل 
لسنة   1916 عدد  االمر  تنقيح  إثر  الكربى 
1995 واستبداله باألمر الحكومي عدد 204 
افريل   13 يف  الحكومة  رئيس  أصدره  الذي 

.2021
تفقري وتجويع

االرضاب  أو  املقاطعة  إن  مصادرنا  وتقول 
الـ 95  عن العمل حقق نسبة نجاح فاقت 
احتجاجية  وقفات  خالله  نظموا  باملائة، 
أمام مقرات القباضات املالية ومراكز توزيع 
التبغ والوقيد التابعة ملصنع القريوان للتبغ 
بتونس  والوقيد  للتبغ  الوطنية  والوكالة 
التبغ  بيع  ترفض  والفتات  شعارات  ورفعوا 
ترفض  كم  الكربى  التجارية  الفضاءات  يف 
كامل  التبغ  بتوفري  وتطالب  املرشوط  البيع 
أيام السنة اىل جانب التشديد عىل وجوب 
يف  زيادة  كل  مع  الربح  هامش  يف  الزيادة 

مثن التبغ.
رخص  ألصحاب  الوطنية  التنسيقية  وتتّهم 
التبغ والوقيد الحكومة بانحيازها إىل أصحاب 

آالف  أرزاق  قطع  وتعمدها  املؤسسات 
العائالت التي تعاين الفقر والخصاصة وتجد 
يف رخصة بيع التبغ مصدر رزق وحيد لها، 
كم تؤكد أن رخصة التبغ رخصة اجتمعية 
تسند فقط إىل العائالت املعوزة ومحدودة 
ويتوىل  الخاصة،  االحتياجات  وذوي  الدخل 
عملية إسنادها الوالّة، بالتنسيق مع املصالح 
االجتمعية والجهوية واملحلية دون غريهم، 
املراكز  إىل  التوزيع  دائرة  توسيع  وان 
التجارية، هو استهداف للطبقة الضعيفة يف 

صالح أصحاب املساحات التجارية.
بيع  نشاط  تعاطي  رخص  أصحاب  ودعا 
التبغ الحكومة اىل مراجعة قرارها، ومراعاة 
التوجه  مستغربني  االجتمعي،  وضعهم 
الغريب للحكومة للقضاء عىل مصدر رزقهم 
يف وقت كان من األجدى بها تنظيم القطاع 

وتحسني هامش الربح.
أنهم  يؤكدون  التبغ  بيع  رخص  أصحاب 
يتعرضون ايضا اىل القهر والظلم خاصة من 
التوزيع فضال عن  مراكز  العاملني يف  بعض 
املحلية  السجائر  وحجب  املرشوط  البيع 
واالجنبية يف عديد املناسبات بال أي موجب 

قانوين مقنع.
الفرعية  اإلدارة  مدير  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
الوطنية  بالوكالة  والتسويق  للبيوعات 
بأن  كان رّصح  الغريب،  مراد  والوقيد،  للتبغ 
هناك تطورا يف املبيعات بـ 16 يف املائة يف 
الثالثية األوىل لسنة 2021، مبيّنا أن عائدات 
60 مليون  بـ  الدولة شهدت تطورا  ميزانية 
دينار، إضافة إىل أنه يف سنة يف 2021 سيقع 
ضّخ 50 مليون علبة سجائر، وأكد أن »بيع 
الكربى  التجارية  املساحات  يف  السجائر 
لـ2021،  الثاين  السدايس  من  بداية  سيكون 

حسب قوله.
وأشار مراد الغريب إىل أنه بالنسبة إىل مراكز 
التوزيع فإنه كل أسبوع يقع تحديد حصة 
وضع  ويتّم  املزودين  إىل  بالنسبة  للتزود 
املزودين وعىل  بني  العادل  للتوزيع  أسقف 
وبالنسبة  املنتوج،  يقتني  مزود  كل  ضوئها 
حصتني  تحديد  فيتّم  املالية  القباضات  إىل 

كل أسبوع، حسب قوله.

لديهم  الذين  املزودين  عدد  أن  وأضاف 
رخص مسندة من اللجان الجهوية يف كامل 
16 ألف مزّود، مربزا  تراب الجمهورية بلغ 
يكون  أن  بّد من  ال  أن كل صاحب رخصة 

لديه محّل لبيع السجائر، وفق تعبريه.
كم بنّي أن هناك مزودين غري قادرين عىل 
يقومون  لذلك  املحّل،  مصاريف  مجابهة 
عمليات  يخلق  ما  وهذا  الرخصة،  بكراء 
االحتكار، معتربا أن االحتكار يؤدي إىل زيادة 
يف سعر السجائر بنسبة 40 يف املئة، مضيفا 
أن أصحاب الرخص لديهم هامش ربح بـ6 

يف املئة، وفق ترصيحه.
أخرى  فئة  هم  التبغ  بيع  رخص  أصحاب 
قبل  من  استهدافها  اآلن  يقع  مستضعفة، 
حكومة املشييش يف تجاهل تاّم ملا ميكن أن 
تداعيات عىل  الظامل من  القرار  لهذا  يكون 
عرشات اآلالف من العائالت املفّقرة، والتي 
يف رأينا ليس لها ما تخرس حتى تدافع عن 

رغيف خبزها إىل آخر رمق يف حياتها.
* صربي الزغيدي

تجويعُ وتشريدُ 200 ألف عائلة مُعوزة
 تسرتزق من هذا القطاع منذ عقود!

متفرقات

قرار ظالم لبيع التبغ في المساحات التجارية الكبرى:

*احتجاجات أصحاب رخص بيع التبغ 

تعزية
يتقدم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي 
للشغل بنب عروس بأحّر التعازي وأصدق 
الخبويش  الصادق  املواساة لألخ  عبارات 
كاتب عام النقابة األساسية لرشكة بلور 

نعسان إثر وفاة والده. 
جنانه  فسيح  وأسكنه  الفقيد  الله  رحم 
الصرب  جميل  وذويه  أهله  ورزق 

والسلوان.

تعزية
األخ  وفاة  ننعى  والحزن  األىس  ببالغ 
رضا  األخ  شقيق  الحرباوي  محسن 

الحرباوي. 
وإثر هذا املصاب الجلل نتقدم اىل أرسة 
املواساة  عبارات  بخالص  وأهله  الفقيد 
رحمته  بواسع  الله  يتغمده  أن  ونرجو 

ويرزق أهله جميل الصرب والسلوان.
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»عيد الشغل أصبح عيد الشعب، عيد تونس، عيد أعظم 
عربة، عيد الّسواعد القوية، عيد التضحية، عيد الثورة 

االجتامعية التي حّررت الشعوب من األغالل.«
املناضل فرحات حشاد - غرّة ماي 1951

مع أحر تهاني وكالة حماية وتهيئة الشريط 
الساحلي لكافة الشغالين بالفكر والساعد.
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 * معركة جبل آقري )جريمة حرب( 29 ماي 
1956

بوثيقة  سّمي  ما  بعد  معاركها  يف  فرنسا  تكبدت 
تقريبا  كلها  وكانت  وجسيمة  كبرية  خسائر  االستقالل 
حكم  تحت  بقي  الذي  التونيس  الجنوب  أرض  يف  تدور 
من  مستثنى  العسكري  الرتاب  مبسّمى  املستعمر 
االستقالل. نهار آقري »نهار غار الجاين ونقعد نحدث بيه 
طول زماين« معركة 1956 إثر ما سمي اتفاق االستقالل 
يف  العسكري  وجوده  وإنهاء  الخروج  رفض  فاملستعمر 
الجنوب فواصل حمالت  التونسية وخصوصا يف  األرايض 
وثّقت  االستخباراتية  تقاريرها  ويف  واالعتقال.  اإلرهاب 
فرنسا الحراك املسلح املتنامي يف الجنوب بخطوط إمداد 
تسليحي قادم من مرص ويدعم ثوار الجبال يف كل من 
الجنوب التونيس والجزائر عرب تونس من خالل حدودها 
من  ملعتقلني  االستنطاق  محارض  كشفت  كام  الجنوبية 
الليبي.  ثوار تونس تلّقيهم تدريبات عسكرية يف الرتاب 
لثوار  دعمها  التاريخ  لها  يشهد  التي  الّشخصيات  ومن 
لله  عبد  البطل  التونيس  الجنوب  عرب  والجزائر  تونس 
عمر الحداد من قبيلة الصيعان بتيجي اللّيبية كام أنشأ 
1956 معسكرا وهو عبارة عن مزرعة للحاج عياد  سنة 
من  مجموعات  فيه  تدرب  طرابلس  مشارف  عىل  ربانة 
التونسيني والجزائريني واملغاربة وأيضا كان نقطة تجميع 
تحرير  جيش  قيادة  يوسف  بن  صالح  وتقلد  للسالح 
ملدور  العجمي  القيادي  رسية  مراسلة  يف  فعنّي  افريقيا 
يف  الثوار  تجمع  ليتقّرر  بتطاوين  التحرير  لجيش  قائدا 
جبل آقري استعدادا للهجوم العام وكان آخر شهر ماي 
موعد تجّمعهم يف الجبل )وكانت تشكل عصابات تسّمى 

كتائب وكان للدور القبيل يف تشّكلها ركيزة مهّمة.
عند تخوف بورقيبة من تنامي حراك الثوار وتوسع 
شعبيتهم أرسل عبد لله فرحات ملفاوضتهم بقصد تسليم 
السالح مهّددا باستخدام القوة يف حال فشل املفاوضات 
ووقعت وساطات فاشلة لتمسك الثوار بسالحهم اليشء 
الذي دفع مبنداس فرنس يف لقاء رسي مع بورقيبة ليكون 
الورقة التي من خاللها يتمكنون من رضب الثوار يف مقتل 
فالنتيجة تخدم مصالح الطرفني عىل حد السواء لتتحول 
قوة فرنسية تونسية وقع تسليحها للغرض اىل جبل آقري 
طائرة  ب13  ومزودين  الثوار  إلبادة  مشرتك  تشكيل  يف 
جند  وناقلة  سيارة   700 و  ودبابة  مدرعة  و160  حربية 
اضافة اىل 2000 جندي فرنيس و500 حرس تونيس متجول 
مقابل بني 300 و 400 مقاتل مزود بأسلحة متنوعة بني 
الرشاش.  أبرزها  وبريطانية  وأملانية  وايطالية  فرنسية 
ومتكن  الجو  خالل  من  املعارك  انطلقت  الفجر  ومن 
يف  الثوار  أحد  وهو  الهشك  مسعود  بن  النارص  املقاتل 
معارك جبل آقري من اسقاط احدى طائرتني التي بادرت 
تتمكن  مل  والحصار  القوى  تفاوت  ورغم  القتال  ببداية 
املساء.  يف  النهار  انتهاء  وعند  الجبل  دخول  من  فرنسا 
ومن بني الشهداء نذكر القائد السيايس للحركة اليوسفية 
عبد  بن  شهيد هو حمد  اول  وكان  الرشقي  الجنوب  يف 
البكاي ليستشهد  القناري ومقطوف  لله لزرق واملولدي 
ابادة جامعية مل تقف عند  ثائرا وهي معركة   73 قرابة 
والحصار  الكمني  الناجني من  امتدت ملالحقة  بل  القتال 
الغادر املشرتك التونيس من اتباع بورقيبة واملوالني لفرنسا 
للحرس  وكان  منهم  بالعديد  وتنكل  لتعدم  وجيشها. 
املتجول و«للُقومية« واملخازنية وما سّمي بلجان الرعاية 
من العمالء التونسيني دور يف تعقب الثوار وتنفيذ حكم 
حوايل  انسحاب  وبعد  بهم.  والتنكيل  والسحل  االعدام 
يف  ومتركزه  الهشك  مسعود  بن  نارص  بقيادة  مقاتال   30
والخونة  العدّو  جيش  الحقه  حيث  الجاين  غار  جبل 
وبقيت املعارك طاحنة لثالثة ايام استخدمت فيها كامل 
القوة الحربية من طائرات ودبابات وغريها من األسلحة 
الثقيلة والخفيفة ومل ينُج من هذه املعركة سوى بلقاسم 

السديري الذي يعترب الناجي الوحيد. 
كّدس الجيش املستعمر وأذنابه جثث الشهداء أمام 
مسجد بتطاوين تشّفيا ومن املؤثر قول املكلف باملشيخة 
باب  لجيفتكم هوين مكدسة عىل  )بروا  الشهداء  ألهايل 
الجامع( وأما األرسى فُعذبوا ونُّكل بهم أشد تنكيل من 
الجيش الفرنيس وبورقيبة يتغنى باالستقالل وبأنه الرمز 
والرقم الذي جاء به بقوة لسانه وخبثه ودهائه السيايس. 
ويتقدم لزيارة تطاوين يف 18 جوان 1956 والتي بخبثه 
يقوم  وأنصاره  لنفسه  وتربئة  الحدث  عىل  ركوبا  املعتاد 
من  يوما   22 من  أكرث  بعد  الثوار  من   160 عن  بالعفو 
االستنطاق والتعذيب والتنكيل يف ثكنات الجيش الفرنيس 
والحراك  التحرير  جيش  حول  املعلومات  كامل  لجمع 
نشطني.  يزالون  ال  اللذين  الرسيني.  وأعوانه  اليوسفي 
وعددهم  الثوار  قيادات  البورقيبي  العفو  من  واستثني 
14 قائدا ليتم ترحيلهم إىل العاصمة الستكامل التعذيب 
حني  يف  الظالم«.  »صباط  سجن  دهاليز  يف  واالستنطاق 
منع أهايل الشهداء من دفن أبنائهم أبطال معارك جبل 
الجبل إىل ما بعد  لتبقى رفاتهم منسية مرمية يف  آقري 
2010 / 2011 ورغم قيام املستعمر بإحراق كامل أرشيفه 
الحرق  من  أشهر  السبعة  حوايل  دامت  لفرتة  بتطاوين 
واإلتالف إال أّن بطوالت املقاومني خلدت يف ذاكرة الناس 
يف كامل أرايض الجنوب وخلدته أشعار شعراء الشعب. 
املدنية ال  الحالة  وثائق  أن  إالّ  استشهدوا  قد  كانوا  وإن 
تزال تبقيهم أحياء إذ ال يسجل تاريخ وال سبب للوفاة يف 

مضامني الوالدة لشهداء معارك اقري الخالدين.
* كيف انتزع بورقيبة لقب المجاهد األكبر من 

أفواه وأعوانه؟
دون  اليوسفيني  كل  ضّد  أعوانه  يد  بورقيبة  أطلق 
استثناء ليربز )صباط الظالم وفيه شعبة دستورية يرشف 
فيه  رميت  برئ  فيه  وكان  العيادي  حسن  املدعو  عليها 
جثث املنّكل بهم( وهنا انطلقت حركة إعدامات للفالقة 
)خصوصا القيادات والفالقة املعروفني بالرشاسة والقوة( 
املحاكامت  بني  ومن  وتعذيبهم  إرهابهم  فتم  البقية  أما 
1957 و 1958 وأكربها 1959 ومن بني الذين صدر فيهم 
حكم اإلعدام القائد الفالق محمد قرفة وحسن شندول 
وسعد بعر والبشري قريصيعة وهم سياسيون من األمانة 
العامة بخالف عن املئات الذين متت تصفيتهم من قبل 
وخالفا  محاكامت  دون  الظالم  صباط  يف  الرعاية  لجان 
للذين تم ترشيدهم وتهجريهم قرسا نحو الجزائر وليبيا 
املنبوذين  حياة  عاش  الكادحني  من  بقي  ومن  ومرص 
اجتامعيا ومفقرا ومعطال هو وأفراد عائلته كام نّكل بهم 
يف  الفعل  برّد  الثاين  بالجانب  دفع  مام  ومعنويّا.  نفسيّا 
ذاتها مع معارضيهم.  املامرسة  أن ميارس  نفوذه  مناطق 
عن  املتنازلني  الفالقة  من  معه  املتعاونني  جزاء  وكان 
ومن  السالح  إخوة  إىل صدور  وجهوها  والتي  أسلحتهم 
األرايض  من  مكنهم  إذ  سخيا  اللّجان  من  الحزب  أعوان 
الفالحية واملكانة يف الدولة والسلطة الطوىل عىل رقاب 
الناس. اليشء الذي كان يراه باقي ثوار الجبل املتمسكني 
كل  بورقيبة  ليتفوق  كان  وما  وخيانة.  غدرا  بسالحهم 
وقوف  لوال  الرصاع  من  الطور  هذا  يف  التفوق  هذا 
سليم  املنجي  داخليته  ووزير  عامر  بن  الطاهر  حكومة 
الدستوري.  وهو  وسانده  البورقيبية  الرؤيا  حالف  الذي 
السيايس  بثقلها  لفرنسا  الكيل  والدعم  التام  االنحياز  مع 

واإلعالمي والعسكري.
وبعد معركة رمادة 1958 عاد بورقيبة لرضوخ لقوة 
تربهن  أن  أرادها  معركة  يف  الثوار  دعم  وطلب  السالح 
للعامل العريب بأنه ثائر وانه يوازي يف ثورته زعامات العامل 
مثل عبد النارص غرميه األول وحتى يكون له حضور بني 
الزعامات الثوريني وليدحض ما سطره التاريخ لصالح بن 
يوسف من وقوفه ضّد املستعمر بقوة السالح وما شاع 
ينيس  وحتى  غري  ال  واتفاقات  مفاوضات  زعيم  أنه  عنه 

التي كان شعارها  العامل والشعب حرب تحرير الجنوب 
املركزي )حرب جالء الجنوب املحتل( افتعل حرب جالء 
القيادة  فقدوا  قد  كانوا  الذين  الفالقة  لها  ودعا  بنزرت 
وجهته  نحو  سالحهم  توجه  بوصلة  هي  التي  السياسية 
إىل  والتي  الوهمية  املعركة  لينخرطوا يف هذه  الحقيقية 
يومنا هذا تبقى عار بورقيبة والبورقيبية إذ قّدم الخرفان 
البداية  بالفالقة يف معركة خارسة منذ  لألضحية وضّحى 
من  الفالقة  لها  جمع  مظاهرات  لتكون  خطّط  أنه  إذ 
جنوب البالد إىل شاملها وتّم تسليحهم فيام بعد بسالح 
عسكري  تسليح  مقابل  معركة  ذخرية  وانعدام  معطب 
كامل. اليشء الذي كانت فيه بنزرت مقربة الفالقة والثوار 
الوطنيني من كافة ربوع البالد. وإذالل من بقي حيّا منهم 
من قبل القوات االستعامرية يف دولة قيل إنها مستقلة. 
وبعد أيام من املعركة أنهى بورقيبة ملّف الفالقة بتصفية 
مدبّرة  )العملية  بأملانيا  فرنكفورت  يوسف يف  بن  صالح 
من الطيب املهريي وزير داخلية بورقيبة( وبقيادة قريب 

صالح بن يوسف بشري زرق العيون.
فيه عن  يتحدث  بورقيبة  أحد خطب  مقتطف من 

الفالقة حملة البنادق ›املصددة‹
غلبوا  هوما  أنهم  يتصوروا  بسطاء  ناس  )الفالقة   *
رضبنا  باملرتايووز  احنا  لوجه  وجه  نحنا  ماو  آه  فرانسا 
ومهرجانات  واحتفاالت  تصفق  والناس  الحاصل  فهمت 
ولدي  يا  معاهم  وحل  حصان  البي  وعطاه  عريب  وحلة 

موش هكة يا ولدي موش هذا االنتصار(
* هل توقف النزيف؟

- ديسمرب 1962 حلقة أخرى من الرصاع إثر الخالف 
توجهه  واتضح  حقيقته  عىل  ظهر  الذي  بورقيبة  مع 
املوالية لالستعامر وأذنابه. واحتقاره  الحقيقي وسياسته 

يف  دخل  وقياداتهم  الفالقة  ومنها  الوطنية  للزعامات 
اتفاق لإلطاحة به وبعد قرار عبد العزيز بالعكرمي وعمر 
البلبيل الجرنال وهام عسكريان ومعهم لزهر الرشايطي 
وهو من قادة املقاومة والذي حكم عليه ضمن من حكم 
باإلعدام عىل 13 من قيادات املحاولة االنقالبية يف هذه 
املحاولة. إال أن بورقيبة أعاد رفات كّل من عبد العزيز 
العكرمي والشيخ حمد الرحموين وثالثة آخرين بينام مل 
يعرف مكان دفن خمسة آخرين منهم من بينهم لزهر 

الرشايطي.
لزهر  تحدث  محاكمته  وأثناء   1963 جانفي  يف 
عن السايس لسود انه اشتىك وضعه املايل وبعد تدخله 
الذي منحه  الطيب ملهريي  الداخلية  شخصيا لدى وزير 
وظيفة شاوش يف املعتمدية بينام امتيازات بورقيبة نالها 
أنه  اعتامدا عىل رؤيته  بطانته وطبالته وخاصته. وذلك 
من جلب االستقالل وليس الّسالح املقاوم. وزاد استقالل 
أصبح  إذ  الفالقة.  مع  بورقيبة  لدور  فضحا  الجزائر 
تونس  يف  نظراؤهم  بينام  مكانة  الجزائر  يف  للمقاومني 
الطيب  إعدام  مثل  وبهتانا  ظلام  الحضيض  اىل  ذهبوا 

الزالق وغريه.
* هل كان بورقيبة يخاف الفالقة؟

من  ميكننا  الذي  املوجز  التاريخي  الرسد  هذا  بعد 
توضح صورة اهتزاز شخصية بورقيبة قُّدام رجال السالح 
التي  وخوفه منهم وخشيته عىل كريس الحكم وسلطته 
يخاف  ال  وهو  والشعب.  البالد  عىل  مطلقة  يراها  كان 
جاز  ›إن  العرب(  )الفالقة  وأيضا  بل  تونس  فالقة  فقط 
عبد  مع  كحادثته  العربية  الدول  قادة  من  التوصيف‹ 
النارص وأيضا بن بلّه وغريهام رغم الدعم الذي قدموه 
له ليصل صوته اىل دول عدم االنحياز ومواقع اخرى ما 
كانت  االنتهازية  شخصيته  ولكن  لوالهم.  ليدخلها  كان 
هي التي تقوده اىل االستثامر يف من حوله لصالح شخصه 
فقط. حتى أّن رفاقه الذين بقوا معه مل يرتك لهم مجاال 
ومبدعني  كفاعلني  تونس  تاريخ  يف  اسامءهم  ليسجلوا 
ومخططني من امثال املسعدي والقليبي وغريهام كرث إذ 
املبدع  الناس لرسم صورة  التواصل مع  جّند كّل وسائل 
وكل  واملجاهد  والزعيم  األوحد  الفّذ  واملفكر  األوحد 
األلقاب التي ال يستخلص منها غري عالمات واضحة جلية 
التي  النفسية  األمراض  من  وغريها  املتضّخم  األنا  ملرض 

عاش تفاصيلها يف ظلمة قرصه.
وخالصة القول إن خوف بورقيبة رمبا كان له سبب 
اتضح يف نهاياته يوم أزاحه عن الكريس جندي بسيط أعىل 
من شأنه ومل يكن يعلم أنه من العمالء إال يوم جاء من 
العقيد القذايف اقرتاح حكومة الوحدة العربية بني تونس 
الهوية  مجهول  اسم  فيه  وذكر  جربة  اتفاق  إثر  وليبيا 
كوزير )وهو بن عيل( ونيس بورقيبة أن هذا األخري هو 

من عنارص السالح فكانت تلك الغفلة نهاية له.

 

هل كان بورقيبة يخاف الفالقة بعد أن كان يدعوهم باملجاهدين؟ 
االجزء الثاين و األخري

* بقلم: مختار املختاري الزارايت

تعزية
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا ببالغ الحزن واألىس 
الله بشري بن حسني الطرابليس  نبأ وفاة املشمول برحمته بإذن 
لألعوان  األساسية  النقابة  عضو  الطرابليس  مروان  األخ  والد 
التجاريني والشبابيك بجهة تونس، وعىل إثر ذلك يتقدم أعضاء 
املكتب التنفيذي للجامعة العامة للسكك الحديدية بأحر التعازي 
واملواساة إليه وإىل كافة أفراد العائلة سائلني الله العيل القدير ان 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن ينزله منزلة الطيبني وان يرزق 
اهله جميل الصرب والسلوان يف هذا املصاب الجلل ويشمل الفقيد 

باملغفرة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان 
إنا لله وانا اليه راجعون
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»هل تظّن أن الحّب هو ما ولّد الّشغف بيننا؟ أم أّن 
الّشغف هو من ولّد الحب؟«، هكذا تسأل نريوز، يف القّصة 
التي تحمل اسمها، رجال مل يعجبها، اسمه سليم حول هذا 
تُحرّك  الذي  االلتباس  وهو  والحب،  الّشغف  بني  االلتباس 
يف  الحصاة  ترمي  ومنه  قصصها،  أغلب  الكاتبة  مداره  يف 
عمق املياه الرّاكدة فتتواىل األسئلة كتلك الّدوائر الالّنهائيّة 
التي يُحدثها املاء: أيّهام ولَّد اآلخر: الجنس أم الكتابة عن 
الجنس؟ أيّهام استثمر يف اآلخر: محو الجنس بوصفه »تابو« 
أم كتابة »التّابو« الذي أخرسه املحو؟ أيّهام أسبق: الجسد 
املكبوت أم الكتابة املُحّررة؟ أيّهام وظّف اآلخر: التّصالح مع 
اآلخر:  يحتوي  أيّهام  اآلخر؟  مع جسد  التّصادم  أم  جسدنا 
القصيص  الجنس  أكرث:  يجذبنا  أيّهام  الكتابة؟  أم  القواعد 
هل  قصصها؟  يف  الجنس  أم  الطرابليس  نريان  تكتبه  الذي 
 La النمفومانيا  األطباء  يصّنف  مثلام  شذوٌذ  الجنس  كتابة 
le Satyriasis-أي  والّساترييازيس     Nymphomanie
الّشبق الجنيس- شذوذا يصيب األّول الّنساء والثّاين الرّجال؟ 
أليس اإلنسان شاّذا بطبعه إىل أن يثبت عكس ذلك مثلام 
النهائية  التباسات  من  بعض  إنّها  الطّرابليس؟  نريان  تكتب 

تترّسب من »مساّم« الجسد الرسدّي: »منفومانيا«.
رّبا تلتبس عىل القارئ صورة الكاتبة نريان الطرابليس 
عنهّن  واملروّي  الرُّواة  صور  أو  الّساردة  وصورة  جهة،  من 
ترسده  ما  بني  جّدا  رفيعا  الخيط  يبدو  إذ  ثانية،  جهة  من 
الكاتبة خياال يف قصصها وما توهمنا بأنّه حقيقة منها وفيها، 
ففتيات القصص ال يتجاوزن الثّامنة والعرشين، والكاتبة من 
مواليد  1993، وهّن أيضا نحيفات يف أغلب القصص، مثل 
والكتابة،  القراءة  بصفتي  يتمتّعن  وأغلبهّن  أيضا،  الكاتبة 
العليامت  الّساردات  وهّن  الكاتبة،  أيضا من صفات  وهذا 
بالبواطن، املتكلاّمت بضمري املخاطب، العابرات من أماكن 
عن  فضال  هذا  الكاتبة...  موطن  أريانة  عن  بعيدة  غري 
والدها  الكاتبة  فيه  تُقحم  الذي  املجموعة  اإلهداء يف  نّص 
»بريئة«  وغريها  التّقاطعات  هذه  فهل  القرّاء...  مع  وأّمها 
ومحايدة؟ أم أن نريان الطرابليس تستغلّها وتوظّفها بوعي 
لُتبك القرّاء وتستدرجهم إىل فّخها ومصيدتها التأويليّة التي 
لتفع  بالقذف«،  »جئناكم  بعنوان  نص  يف  رصيحة  تعلنها 
هذا اللّبس بينها وبني بنات خيالها، عندما تكتُب: »الجميع 
يبعثون يل رسائل إعجاب يريدون املزيد من جنون الكلامت 
فهل الكل مثّقف يقرأ ما أكتب أم أنّنا حقا رصنا شعبا مثّقفا 
يحّب اإلبداع... ال أعرف... ما أعرفه هو أن نيص سينفجر... 
ليقذف عىل  الّرعشة  هذه  بعد  سينفجر  بذلك؟  أتشعرون 
ذاتها  الكاتبة  تكون هي  قد  اإلبداعي«...  سائله  وجوهكم 
نريوز:  قّصة  تقول يف  التي  املبدعة  ذاتها  أنّها  األرجح  لكّن 
ورّدات  أمراضهم،  حكاياتهم،  من  الكثري  داخيل  يف  »أخزّن 

أفعالهم الحاّدة والّصادمة«.
تفاصيل  يف  »منفومانيا«  قصص  نساء/فتيات  تختلف 
التي  الّسياقات  ويف  اآلخر  مع  عالقاتهّن  ويف  أجسادهّن 
تضعهّن فيها الكاتبة ويف املونولوغات التي يبُحن بها، ويف 

أسامئهّن وأعامرهّن، بل وحتّى يف ندرة الحوارات عندهّن 
بينهّن هو  الجامع  لكّن  أو مؤنّثا،  الّسارد مذكّرا  ويف جنس 
االكتشاف  يف  والّرغبة  والّشغف  والتّجّدد  والرّفض  التمرّد 
والوعي والتلقائيّة والعفويّة وحّب العراء وعشق التّفاصيل 
باالكتفاء  الّشعور  وعدم  للعطاء  الفطرّي  واالستعداد 
ومامرسة الجنس طقسا من طقوس الحياة ال وسيلة لإلشباع 
الهروب  يف  اجتامعهّن  وخاّصة  منفومانيّات...  البيولوجّي، 
وميكن  حّريتهن،  تسجن  التي  األقفاص  كّل  من  الّدائم 
ترصيف هذا االستنتاج الذي نطالعه عىل لسان سارد قصة 
»فقدت البحر« عىل جميع شخصيّات املجموعة، إذ نطالع 
جدا،  وعاديّة  سطحيّة  أنّها  األوىل،  لقاءاتنا  يف  :«اعتقدت 
لكّني غرّيُت رأيي بعد أن تورّطت يف عمقها«، وكأّن الكاتبة 
املزيد  إىل  األوىل وتدعونا  بالقراءة  االكتفاء  إىل عدم  تنبّهنا 
قّصة  بطلة  تشتهي  كام  األسئلة  من  واملزيد  القراءات  من 
»األريكة املتعبة« عندما تقول :«سأبقى صامتة أراقبه وهو 

يثقب جسدي الّنحيل بأسئلته«.
الفتيات/ من  كبري  عدد  أمام  فعال  نحن  هل  لكن 

أن  أم  والخيبات...  والوضعيّات،  الّرغبات،  ومن  البطالت، 
لقّصة  ِسرَيٍ  وأجزاء  مفّككة  بيزل  قطٌع  هي  القصص،  هذه 
با  »حياة«  اسمها  يكون  قد  يتيمة،  لفتاة  واحدة  وسرية 
األعطاب  أمام  ذاتها،  بالحياة  نهايئ  ال  تعلّق  من  به  تفيض 
الطّفولة واملراهقة والرُّشد، من  الحياة،  املتتالية يف مراحل 
رجل غبّي اسمه »سليم« يقفز من قصة إىل أخرى ليامرس 
سطوته وقمعه لكبح جامح الحياة بوصفه الّسليَم املنضبَط 
والّسجون  القوانني  كام  متاما  الّصحيُح...  الّسوّي  املرتّب 
والتقاليد والعادات والّنواميس والّضوابط واألخالق... وكأّن 
تُلقي  تفاصيلها  رسدت  التي  وبالّضامئر  باسمها  »حياة« 
حصاة التحّرر لتوّسع دوائر املياه الرّاكدة »غارسة أظفارها 
العامل«،  ملقّدسات  الوسطى  رافعة  والتّقاليد،  العادات  يف 
وسليم يُلقي صخرة الكبت ليُؤبّد ركود املياه... فيظّل سليم 
»شاّذا« دون أن يُثبت عكس ذلك، وتظّل حياة كام تقول 
ساردة قّصة األزرق وهي تصف حالتها يف فعل متعّد لكل 
إىل  أركُض  زلُت  ما   ...« ومستقبل:  وحارض  ماض  األزمنة، 
الكاتبة  تستعطفنا  فهل  طفولتي«،  ومن  مّني  هاربة  اآلن 

للتّعاطف مع شخصيّات قصصها أم مع قصص حياة؟
إّن الكاتبة ال تفعل ذلك مطلقا حتّى وإن قّدمت لنا 
الطرابليس  فنريان  شاّذات،  منفومانيّات/  وتفاصيل  مالمح 
تكتب  وهي  الّنمطّي،  التصنيف  هذا  فّخ  يف  تسقط  مل 
صادقة  قصصا  ترسد  وبأصوات  متكلّفة  غري  بسيطة  بلغة 
تكتُب  إنّها  واملُركّبات،  الُعقد  كّل  متخّففة من  وشخصيّات 
قّصة  ساردة  تقول  مثلام  متاما  تجميل،  دون مساحيق  من 
خطوة،  وبكّل  حركة،  بكّل  واعية  »كنُت  غسيل  مسحوق 
وبكّل انفتاح وانغالق«، ولذلك تسدُّ الكاتبة أمام القارئ كّل 
أسباب  كّل  متنحه  املقابل  ويف  الّساذج،  االستعطاف  منافذ 
وأجسادهّن.  ورغباتهّن  حياتهّن  واحتام  شخصيّاتها  احتام 
»عىل  غسيل،  مسحوق  نفسها،  القّصة  يف  الّساردة  تقول 

الّرغم من رغبتي يف الطرّيان مع القطيع، كان جسدي يرفض 
ويتمرّد ليبقى متمّسكا يب«، ولذلك سنقرأ يف كامل الكتاب 
أو  كلفة  ودون  واأللغاز  الطالسم  تهجية  دون  الجسد  لغة 

حرج... 
سنقرأ لغة الجسد يف قصة البيتزا: »ال أستطيع املوافقة 
منذ  عذريّتي  أفقد  أن  قّررت  التّقبيل/  يجيد  ال  رجل  عىل 
سنوات خلت«، ويف قصة صنعنا البحر: »لكرثة حبّي للعناق 
الكرايس،  الّشجر،  األشياء،  وأعانق  أميش  كنت  طفلة،  وأنا 
األبواب، الّنوافذ، الحيطان، كل يشء/ أنغمس يف األجساد/ 
أحّب أن أبقى عارية«، ويف قصة زجاجة الباستيس : »إنّك 
تتحّكمني يف كل يشء بوجه طفل بريء/ بعقل مغٍر تقودينهم 
إىل الحب« ويف قصة فطور الّصباح : »امرأة عاشقة، تعشق 
التّفاصيل/ أبحث عن بقايا رائحتك يف وساديت«، ويف قصة 
صنعت حبا: »يف طفولتي كنت باذخة العطاء/ أنا يف حالة 
املزيد واملزيد/  »أريد   : تامة«، ويف قصة منفومانيا  هيجان 
باالكتفاء/  يوما  أشعر  مل  املتأّججة/  رغبتي  نهم  يشبع  ما 
هي  تتحرّش  الذروة/  بلغت  هل  الجنس/  يف  إالّ  تفّكر  ال 
بالرّجال/ أصبحت نهمة ال تشبع أبدا وال تكتفي«، ويف قّصة 
ديسمرب: »كل يوم هو فرصة للوقوع يف الحب ويف الحياة«، 
ويف قصة الرسالة: »نهدا متمرّدا عىل حاّملة الّصدر/ قادرة 
عىل اإلطاحة به بعينّي فحسب«، ويف قصة فقدت بحري : 
ال  بعد مضاجعة شبقة/  ممّددين  الرسير،  نكون يف  »حني 
تخجل أبدا من التّجّول يف املنزل عارية/ ال تستحي من شعر 
عانتها/ تطلب مّني أن أتعّرى لتستمني«، ويف قصة هيت 
لك: »فتحت شفتيها كقطّة جائعة/ فتحت ساقيها ووضعت 
ميكنها  »امرأة  املشهد:  اكتامل  قصة  ويف  بينهام«،  رأسه 
كل عقدي  أنىس  الفراش  يف  تريد/  متى  الجنس  متارس  أن 
النفسيّة/ الجسد يطاول الوقت«... إىل غري ذلك من اللّغة 

املحّفزة التي تنسحب عىل كل جسد إنساين حّي بعيدا عن 
التقسيم الجنسايّن ذكر/ أنثى، مع حفظ الخصوصيّات، متاما 
مثل االبتعاد عن التّقسيم األكادميّي الباهت بني أدب رجايّل 

وأدب نسوّي.
أفيونا  ليس  الّدين  للّشعوب، كام  أفيونا  ليس  الجنس 
لها؟ األفيون مصدر سعادة وتحليق وتحّرر، وهو براء من كّل 
تشويه، ألّن التّشويه الحقيقّي للّدين هو توظيف املتديّنني 
للجنس هو  الحقيقّي  والتّشويه  كاختيار حّر،  البرش  إلميان 
أو  كبتا  أو  انتهاكا  إّما  البرشي  للجسد  املهووس  االستغالل 
وصام، ورّبا لذلك تُرغُم أجساد بطالت نريان الطرابليس عىل 
الّدوران يف هذه الّدوامة التي انفتح جحيمها باكرا وامتّدت 
أغاللها عىل كامل القصص، بل منذ عتبة اإلهداء: »إىل اآلباء 
الذين قتلوا أبناءهم...« لتتاىل رصخات الرفّض لكل ما ينتهك 
اختيارها،  البرشية ويغتصب حّرية  الذات  ويُدّجن  الجسد 
وتتنّقل االنتهاكات ونزعات التّطويع القرسّي من ساردة إىل 
أخرى: »إيّن ال أريد الزّواج أليّن ما زلت طفلة/ مل أشعر بيشء 
آخر غري القرف/ الفرح يعني أن يسيل الّدم/ صورة يف إطار 
يتنّفس/ كم مرة هربت/ كم تعبت/ أكره أن يحوم الجميع 
حويل/ أغالب نفيس/ أنا يف نظرهم طفلة مطيعة وحسب/ 
الرّحمة/ عاشت طفولة قاسية تعرّضت  أيب رجل ال يعرف 
الحب  أحيانا/  مّني  أخاف  التّحرّش/  من  الكثري  إىل  خاللها 
يثقب جسدي  أراقبه وهو  داخيل/  يكرب يف  الذي  املشلول 
الحصار/  القادرين/ ألنجو من هذا  الرّجال  الّنحيل/ أخاف 
أيب، أخي، املجتمع الرّجعي، بائع الخضار/ األشعار القبيحة/ 
رجال بأظفار طويلة متّسخة/ ماضيا بائسا أو ذكرى ملشهد 
فظيع يف فيلم درامّي/ ال تخايف سنتقاسم الفراغ/ كنت تائهة 
جدا أبحث عن ذايت/ كنت أتنازل مرغمة/ ُولدُت يك أبيك/ 

أيب أحرق جسدي، شفتي، بطني...«.
مع  سيكرُب  حبّا  الكاتبة  تصنع  الخيبات  هذه  كل  بني 
بطلتها/ بطالتها وتجّسده يف »الّصوت الّذكورّي بريم«، صوتا 
مشتهى وأمال منتظرا أو مالذا من الجحيم، وهو الذي يحيل 
معناه يف معجم املعاين عىل العيد واملرسّة، لكّنه صوت يأيت 
متأّخرا جّدا، يأيت بعد أن أصبحت كل أسباب القتل جاهزة: 
»كل مرّة أقتل بريم بطريقة... أقتل بريم وأعود منتشية«... 
إنّهّن ال يقتلن رجال اسمه بريم، إمّنا يقتلن كّل رجل ال يجيد 
استعامل أصابعه للمداعبة والكتابة، ال يعلم أسامء الورود 
وأنواع الخمور وال يجيد املغازلة والرّسم والّشعر والرّقص، 
أملس  والحياة »وال يخجل حني  األلوان  يحّب  الذي  الرّجل 

مؤّخرته«.
إن عنوان »املرأة التي ال تُنسيها الكتابة كيف تحّب« 
فنريان  مراوغا،  لغويّا  وتركيبا  برصية  خدعة  إال  ليس 
الطرابليس تذكّرنا دامئا بأن الكتابة فعل حّب مستمّر، وأن 
ثيابنا  ننزع  أن  إالّ  علينا  وما  الوجود،  كتابة  فعل  الحّب 
ونتخلّص من معادلة البيع والرّشاء ونصري »آلهة ذات قدرة 
القراءة  لُنحسن  والعطاء«  والتّسامح  التّصالح  عىل  خارقة 

ونكتشف غموض الّصورة.

املرأة التي ال ُتنسيها الكتابة كيف حتّب

                              يكتبها:  ناجي الخشناوي

أفكار متقاطعة 
»نمفومانيا« لنيران الطرابلسي:

يل  يجلب  ال  واسمي  واملوت…/  الحرب  وأطرح  الحب…/  مع  دامئا  نفيس  أجمع  نريان…/  »اسمي   
الدفء…«، رّبا ميّثل هذا املقطع املقتطف من قصيد منشور للكاتبة التونسية نريان الطرابليس، مدخال ممكنا 
للتجّول يف الحديقة الرسيّة لحكايات مجموعتها القصصّية »منفومانيا« الّصادرة عن دار مّيارة للنرش والّتوزيع، 
والتي ضّمنتها 22 قّصة قصرية تتحرّك فيها األحداث والّشخصّيات والوضعّيات يف حركة مزدوجة تشبه املّد 
منسجمة  تبدو  ورّبا  وطبيعّية،  بل  وتلقائّية  عفويّة  ظاهرها  يف  تبدو  حركة  والّتقّيؤ،  االبتالع  فيها  والجزر، 
مع نظريّة أفالطون التي تقول لنا إن الحّب ال ميكن التحّدث عنه إال من خالل حيك الحكايات، لكن نريان 
الطرابليس، التي يتشّتت ذهنها يف األماكن الهادئة، تُسقط كل األقنعة املزيّفة وتُجيل طالء جسدها القصيّص 

ومتزّق األردية األخالقوية التي نُلبسها أجسادنا بغاية سرت وقمع ومحو محرّك الّتاريخ البرشي: الجنس.

هذه القصص التي تُوردها نريان الطرابليس تكُتب ما متحوه األقنعة، وتعّري ما تسرته األخالق األفالطونية، 
ُغربتنا  يف  املكتوم  الّصوَت  لُتسمعنا  ذلك  تفعل  إنّها  السلطويّة...  تعبرياته  بختلف  القمع  يكبته  ما  وتحّرر 
الجسديّة والحّسّية، فالجنس كام نطالع يف هذه املجموعة القصصّية »يخترص الكثري من املسافات التي تقود 
إىل معرفة ذاتك واآلخرين« ألنّنا »يف الفراش فقط نكون نحن«، دون أن تقّدم لنا وصفة جاهزة ودليال جنسّيا 
وابن إسحاق وأيب عبد  والّنفزاوّي  والسيوطي  الّتيفايش  تراث  أو تستحرض  »الكامسوترا«،  قواعد  محضا من 
الله التيجاين وغريهم أو تتعلّق بنظريّات علم الّنفس الجنيّس. رّبا تقرتب نريان الطرابليس من أدب تشارلز 
بوكوفسيك صاحب روايات »نساء« و«أدب رخيص« و«أجمل نساء املدينة«... رّبا هي كذلك وهي توّقع ِسرَيًا 

جنسّية متمرّدة، الجسد فيها كاتب ومكتوب.
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  النفطي حولة 

إىل  األيام  يتعرض هذه  الهشة  الفئات  من  ها هو جزء    
األخري  بقرارها  أبت  التي  املشييش  حكومة  من  مركبة  مظلمة 
املتمثل يف السامح ألصحاب الفضاءات الكربى من مغازات عامة 
ومونوبري وكارفور وغريها ببيع الدخان، إالّ أن تؤكد أنها منحازة 
بالكامل إىل طبقة السامرسة والتجار الكبار من عصابات املافيات 
واللوبيات والكناترية واملهربني ومبييض األموال والحيتان الكبرية 

وكبار الفاسدين من املتنفذين.
ومبثل هذه القرارات مترّسعة وظاملة وغري مدروسة، تكون 
حكومة املشييش قد قدمت خدمات سخيّة وبهيّة وشهيّة لطبقة 
املرتفني عىل حساب طبقة املستضعفني، أي لطبقة املستكرشني 
من منتفخي البطون، عىل حساب طبقة الجوعى والرصعى من 

فارغي الجيب والبطون.
حكومة  غري  تكون  لن  أنها  تؤكد  القبيح  الّصنيع  وبهذا 
االنتقال  باسم  تونس  عىل  احتالوا  ممن  الجدد  األثرياء 
الدميقراطي املشبوه، فأكرثوا فيها الفساد وأهلكوا حرثها وجّففوا 
ينابيعها ورضعها وأبادوا نسلها. فشفطوا لبنها وحليبها وكل بذرة 
خري فيها وامتصوا رحيقها وخرياتها. وجّوعوا شعبها كام مل يعرف 
قبل.  من  املدقع  الفقر  يعش  مل  كام  وفّقروه  قبل،  من  الجوع 
ويلتحف  والحرمان  والعطش  والجوع  الفقر  يفرتش  صار  حتى 
الهّم والغّم والكرب.                                                       

ها هو جزء من الفئات الهّشة من أصحاب الرخص الذين 
يكرتون رخصهم مبال زهيد ألصحاب النفوذ املايل والسلطوي، ال 

يكاد يفي بحاجتهم إىل رغيف يابس.
ها هم هؤالء املظلومون والتعسون من املفقرين هم من 
االجتامعية،  الرخص  أصحاب  جامعة  من  واملقصيني  املهّمشني 
ومن  مزمنة،  بطالتهم  أصبحت  مّمن  بطالني  ومن  معوقني  من 

فاقدي السند واملحتاجني واملحّوجني.             
 ها هم يقتاتون من رخصة دخان أُسندت إليهم يف األصل 
ليسّدوا  يكرتوها  أن  بعد  البائسة  االجتامعية  ظروفهم  بسبب 

شيئا من رمق الجوع يف هذه األيام.
تسمح  ال  املادية  امكانياتهم  يكرتون رخصهم ألن  ها هم 
هم  ملن  فكيف  السجائر.  برشاء  وال  املحالت،  بكراء  ال  لهم 
يشقون من أجل رغيف خبز، أن يتمّكنوا من كراء محل يفوق 

إمكانيتهم وقدراتهم بكثري؟
هؤالء يتعرضون هذه األيام كام تعرض أمثالهم من الفئات 
الهّشة من قبلهم إىل الظلم، بل هم يتعرضون إىل ظلم مزدوج، 

أو لنقل إىل مظلومية مركّبة تركيبا، ومحبوكة حبكا خبيثا.
فهم يتعرّضون من جهة إىل بيع رخصهم إىل املتنفذين من 
أرباب  إىل  عملهم  قوة  يبيعون  وكأنهم  الفاسد،  املال  أصحاب 
العمل، يف عملية ابتزاز ال تخلو من البحث عن الربح األقىص، 
للسب  عرضة  يكونون  اآلخر  املقلب  ويف  أخرى،  جهة  ومن 
الشتائم  أنواع  أبشع  لهم  يكيلون  الذين  املدخنني  من  والشتم 
رجام بالغيب. فينسبون إليهم عمليات احتكار الدخان وترويجه 
الفاحش.  والغالء  والغش  للمضاربة  تخضع  بطرق  السوق  يف 
من  سلموا  هم  وال  األموال،  رؤوس  أصحاب  من  ربحوا  فالهم 

املدخنني.
ترتاجع  أن  فإما  حقه،  حق  ذي  لكل  نعطي  وحتى  وهنا 
غري  يخدم  ال  الذي  واملاكر،  الجائر  القرار  هذا  عن  الحكومة 
عن  لهم  تعوض  أن  أو  للسوق  واملحتكرين  السامرسة  طبقة 
هذا  بسبب  الحاصل،  واالجتامعي  املادي  والرضر  خسارتهم 
اإلجراء األرعن لحكومة املشييش ذات األيادي املرتعشة املرتهنة 
بالكامل لألوليغارشية املالية. وذلك إّما بإسنادهم منحة 
بشكل  االجتامعيون  املختصون  يقدرها  قارة  اجتامعية 
شّفاف، أو بتمكينهم من شغل قار، أو بإسنادهم لقروض 

طويلة املدى بأقّل فائض.
فهل ستصغي حكومة الظل إىل من ثاروا ضد الظلم 

و»الحقرة« واإلقصاء والتهميش؟ 

* أبو جرير 
احنا الصيام الطبقي مينعنا 

رشب العاملة واحتساء الذل 
وسحورنا يف موت محتلينا 

***
يوم ناداك التّاريخ امشيله 

وانت اليل صانع ها التاريخ بجد
مد الخطاوي مد... مد 

هو شاعر ورسام وخطاط. ولد سنة 
درس  فقرية...  عائلة  من  بدوز،   1956
حيث  قابس  يف  لالستقرار  وانتقل  بها 
انطلق يف النشاط السيايس ثم تحول إىل 

العاصمة حيث 
والكليات  الجامعات  منابر  عرفته 
العام  االتحاد  مع  النضال  وساحات 

التونيس للشغل.
امللتزمة:  الفرق  أغلب  له  غنت 
البحث املوسيقي، الحامئم البيض، عيون 

الكالم، محمد بحر. 
جايل أهم الشعراء نذكر منهم: كامل 
وخاصة  أحمد،  أوالد  فتحي،  آدم  الغايل، 
الشاعر عبد الجبار العش الذي كّون معه 
بالعطاء وأمسيات مشرتكة  مسرية زاخرة 

يف عديد املنابر واملحافل التقدمية. 
 24 يف  التعذيب  تحت  تويّف 

أفريل2001 وُدفن برسية. 
تأّسست جمعية تحمل اسمه تنظم 
مبدينة  اليعقويب  بلقاسم  ملتقى  سنويا 
بدار  وكذلك  قابس.  والية  املنصورة 

الثقافة ابن رشيق بتونس العاصمة.
أهّم  من  اليعقويب  بلقاسم  يعترب 
آمنوا  الذين  العامية  باللهجة  الشعراء 
ترك  الوطنية.  والكرامة  والحرية  باألرض 
التحقيق  تستحق  مهمة  شعرية  مدّونة 

والدراسة.
مناضلة  كبرية  شعرية  مدرسة  ترك 
الطيب  الشعراء:  غرار  عىل  بالكلمة 
الردييس...  النارص  شادي،  أبو  بوعالق، 

وغريهم
يقول بلقاسم اليعقويب:

ليّام فراقه 
آه ليام فراقه. 

والقلب حامل اللّيعه.
ما اطّولوا يا رفاقه.
الورد قرّب ربيعه.

ما اطّولوش الحاميم.
لو طّولوا ما يناموا. 

يف الوطن كانوا هاميم.
بالّذّل راهم عاموا.

ما يلحقوش الشهاوي.
يف وسط ليله شنيعه.

أو يا شمس للجرح داوي.
واللّيل طالب البيعه.

ما ايطولوش الحبايب.

والقلب عالّجمر حايف.
والحال حال الغرايب. 
غريب الوطن واملنايف.

أو يا قلب جّفف دموعك...
والحزن لألرض بيعه...

وايّل شبع من جوعك... 
قلّه الدواء يف الوجيعه...

وسط املصانع َحرَقْنا وديان
والقلب ناره

يا أرضنا ما كسبنا
م امللك غري الدباره

يا صخر رجعوا نسورك

للبحر مخاص ذريعه
أقسمت ما يطفى نورك

واألرض للناس طيعه
* يقول الشاعر النارص الردييس
) كلامت إىل بلقاسم اليعقويب(

أدركك يف مقتبل عمري
تسمعني أجمل قّصة وطن

عشنا تفاصيلها وهمومها
وحلمنا بغد أفضل

ثـم تنتهي الحكاية مبأساة..؟!
ال...ال.. لن تصمت أبدا

سأفتح مـدن أحالمك بقصيد
وأجعل من طيفك صهر الحديد

ثم أرتب فيك شعري
سأنسج حرويف عىل قربك

وأمأل حقائبي بصوتك
واضع قمرا أحمر يف عينيك

 لتصبح عينّي اللّتني أرى بهام
ودمي الذي يجري فيك

ثم أسري وقت الرحيل بخطاك
سأدمن صوتك
وأدمن رفضك
وأدمن شعرك

وأدمن كرهي بكرهك
ثم أفتح عقيل عىل مثواك 

أن تفارق فجأة...
 فلن تفارق محنتي
أن تصمت فجأة...

سيبقى صوتك يف أذين
أن تغيب فجأة...

ستظّل صورتك يف عيني
وتبقى دمعتي يف مقلتي

وتختفي ويبقى صوتك يدفعني
فحني أغمض عينّي أراك
وحني أخلو بشعري أراك

وحني أقف أمام مرآيت أراك
وحني أقرأ نصوصك...

حتام أراك
سأجمع بقاياك خلفي

وأرسمك يف سقف بيتي
وأناقشك كل ليلة محنتي

وأشّد الرّحال إليك... عند فرحتي
سأحاكيك ولن أبكيك

لن أستيقـظ عىل وجع رحيلك
لينزل غيث الفرح عندهم...

يف خريف مدحهم..
ويطرق الوطن باب الكسل..

ومييض يب أجيل...
فأرحل وال تصلهم إالّ األنباء

ويوّدعني مثلك...الغرباء
قد تجمعني بك الّصدف
فيجمعني بك الطّريق..

ذات يوم مرّة أخرى 
فاكتب ويصلك لفظي
وارصخ فيصلك رفيض

وأسمع أنفاس نبضك بنبيض 
 *وينشد الشاعر الطيب بوعالق 

لبلقاسم اليعقوبي:
الِكلَْمة الَفْجِريَّة

ما زال َحّي يَْغنِّي
ْوما زال ِبـنْي الَجْرْح ِوالِكلاْمْت

طالَْع َحَذى النَّْجامْت
يا لِيْل أْسَمْع ِمّني

َمْن َشاْف َوطْْن ْمَحنِّي
ِوْصَغى لَْڨْمرَة تَْغنِّي
ْوِريْح هازَّة ْجَواباْت

ما تُْڨوْل َعنَّْه ماْت
ْك هاتَْه َهالَخّط إيّل فَْكفِّ
ي ُحطَّْه َعالَْخّط إيلِّ فَْكفِّ

وْت يِل ِمْن تَْحْت ْسكاتَْه ْوَهالصُّ
ي طالَْع ِطرْي ْوِريَشه ْمَصفِّ

يا ُصـــــوتَْه 
يا رِْفيْڨ ْحياتَْه 

ي َعالِغيبَة يلِّ ْخَذاتَْه َعدِّ
فُكَّْه ِمْن لِيْل الظَّلاْمْت

ْويف الِكلَْمة الَفْجِريَّة هاتَْه

هاتَْه يا ُصوتَْه ِبالرَّاَحة 
رْجاَحة  �ڨْلَة الدَّ هاتَْه للدِّ
ى يف ْجراَحْه َوطِّْت تِتَْهجَّ
ِ�ْت بَْعَسلْها ِك راتَْه  رِشْ
هاتَْه يا ُصوتَْه ِمْن إيَدْه 

للنَّْجَمة ِولَْڨْمرِْة ِعيَدْه 
يْح يِل تِْشبَْه تَْنِهيَدْه  ْولِلرِّ

تْها بَْدْمعاتَْه تَْغِسْل َهفِّ
هاتَْه يف الِكلَْمة الَفْجِريّة 
ْخْر ثِْنيَّة  ِيْجرَْحلَْه يف الصَّ
يَّة  ْويَْنِبْض يف �ڨَلْْب الُحرِّ

ْوِيْشِعْل يف الَجْمْر ْولَْسعاتَْه
ْولُو ناِيْم.. هاتَْه ِمالنُّوْم 

هاتَْه يْكرِسْ فينا اللُّوْم
ْع يف الْيُوْم  آِمْس ِيتَْوجَّ

ْوُغْدَوة ِمتَْكتِّْم يف َذاتَه.
مشيت  حيث  بلقاسم  أليك  سالما 

وحيث مشيث وحيث سموت.
بلقاسم  للّشاعر  أوفياء  وألننا 
املقالة  هذه  أطرز  أن  اخرتت  اليعقويب. 
يف  شادي:  أبو  املبدع  الّشاعر  خطه  مبا 
الوطني  الّشاعر  لرحيل   13 الذكرى 

الصديق بلقاسم اليعقويب )2014(
من حّقنا أن نفتخر مبن نحن ويحّق 
لنا أن نكتب صفحات من أمجادنا ويحّق 
املوضوعي،  وجداننا  عن  نتكلم  أن  لنا 
التي  الّدرجة  نحّدد  أن  واجبنا  ومن 
غرينا(  ذلك  يفعل  أن  )قبل  إليها  وصلنا 
وواجب علينا أن نسأل أين نسري بأحالمنا 
وطموحاتنا من أجل إرساء ثقافة وطنية 
القيام  ومن واجباتنا أيضا طرح ما علينا 
به يف هذه املرحلة لرتسيخ عنارص إبداعنا 
املنتفضة  الّشعبية  الجامهري  وجدان  يف 

عىل الّدوام.
نبدع  أن  يجب  كام  سنبدع  أّوال 
نبدع، هذه  أن  وأخريا سنبدع كام يجب 

مهّمتنا األوىل واألخرية.
التي  األصوات  بأن  يقني  عىل  إين 
كيانها  وأثبتت  البديلة  األغنية  أثثت 
ستواصل القيام بدورها دون كلل وال تراٍخ 
وال انكسار وال تبايك ودون تقيّد بقوالب 
األغنية الّسائدة ومعايريها الجاملية، وإن 
أجياال أخرى آتية ال محالة إلثراء التجربة 
ودعمها وتطويرها فاألغنية البديلة التي 
عىل  سنة   40 عن  يزيد  ما  منذ  تناضل 
إثبات  يف  نجحت  قد  الثقافية  الساحة 

ثوري  اجتامعي  تغيري  كقوة  وجودها 
العناء  عميق ويف إرساء ذوق بديل رغم 
الكبري واإلقصاء والتّهميش والحروب التي 
شّنت وتشّن عليها دون هوادة، فاألغنية 
هدايا  عىل  تحصل  مل  تونس  يف  البديلة 
االعرتاف  تتسّول  ومل  أحد  من  مزايا  أو 
الناس  إىل  تصل  ومل  الّسلطة  أعتاب  عىل 
إالّ بجهد الرّشفاء وتضحياتهم، لذا لنا أن 
نفخر كام علينا أن نعمل وبنفس القدر، 
نتجاوز  وأن  أنجزنا  مبا  نتباهى  أن  ميكننا 
تصغري الذات، ومن واجبنا أن نحرتق من 
نقف  وإشعاعه،  اإلبداع  استمرار  أجل 
وكيف  أبدا  متت  مل  بذرة  حاملني  اليوم 
قلة  الهادي  سقاها  التي  البذرة  ستموت 
بولعراس  وحامدي  العجيمي  وحامدي 
اليعقويب  وبلقاسم  زليلة  واملولدي 
مبدعون  وإبداعهم،  وعرقهم  بجهدهم 
وطنيون أحبّة وأصدقاء نحتوا يف الوجدان 
والذاكرة وشّقوا الظاّلم وواجهوا الرجعية 
والتكلّس وتركوا لنا أثرا وإرثا علينا جميعا 

صيانته وتطويره.
أن  علينا  ولكن  نتباهي  أن  ميكننا 
ندرك بأن املسؤوليّة جسيمة وأن العمل 
الوعي  يتطلّب  البديلة  األغنية  عامل  يف 
املواقع  تحديد  يف  اإلبداع  بخطورة 
الوقوف إىل جانب  الّصائب يف  واالختيار 
واملهّمشني  واملضطهدين  املفقّرين 
واالنحياز الكامل إىل قوى التّحّرر الوطني 
والحداثة والتنوير وباإلرصار عىل اإلضافة 
االنتامء  من  النوع  فهذا  لحظة،  كّل  يف 
ووضع  الكلامت  كتابة  يتجاوز  اإلبداعي 
العزف  وإتقان  الّصوت  وامتالك  األلحان 
متكاملٍة،  إنتاج وحدة جامليّة  إىل  ليصل 
ودون  تفاضل  دون  العنارص  متداخلِة 
واإلحساس  املوقف  ترابط  عىل  تغافل 

واملهارة.
تعرفكم  التونيس  الشعب  جامهري 
من  ذلك  وتدركون  قدمتم  ما  وتقّدر 
شرب  كّل  يف  وعروضكم  تنقالتكم  خالل 
منكم  تنتظر  ولكنها  العزيز  الوطن  من 
عىل الدوام املزيد واملزيد يف األفراح كام 
واملواقع  كّل  ويف  الّشوارع  يف  األحزان  يف 
شحنات  كام  املسك  حبّات  منكم  تنتظر 
الوطنية  الكرامة  أجل  من  املقاومة 

والحرية والقيم اإلنسانية.
ويف هذا اإلطار أقرتح عليكم صيغة 
الّشعبية  الجامهري  مع  للتواصل  جديدة 
الكالسييك  الشكل  مع  القطع  يف  تتمثل 
الدولة  فيها  تتحمل  صيغة  للعروض 
عن  بعيدا  التمويل  والبلديات  والواليات 
لألغنية  والطّلب  للعرض  الّسائد  املنطق 
تحت  تظاهرات  بإقامة  وذلك  التّجارية 
يف  تقام  البديل«  يغّني  »الّشارع  تسمية 
الفضاءات  عن  بعيدا  العامة  الّساحات 

املغلقة واملهرجانات التقليدية.
كام أقرتح أيضا إحداث جائزة سنوية 
اليعقويب  بلقاسم  »جائزة  اسم  تحمل 
لألغنية البديلة » تخّصص لإلنتاج الجديد 
حافزا  بذلك  لتكون  ذكراه  يف  وتوزّع 

للعمل واإلبداع املتواصل. 
اليعقويب  لبلقاسم  نقول  الختام  ويف 
ونحن اليوم يف ضيافته عهدا لن نهدأ ولن 
نرتك الساحة التي أفنيت عمرك من أجلها 

ولن نهرب لرفاهة اإلبداع املستهلك...
النمر  »خطوات  تريد  كام  سنظّل   

الّشميس ».

الذكرى العشرون لرحيل شاعر الحرية بلقاسم اليعقوبي
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بمناسبة عيد الشغل العالمي 
يرفع الرئيس املدير العام وإطارات وأعوان

الشركة التونسية للشحن والترصيف
وجميع املوظفني واألعوان أن يتقّدموا بأحر التهاين إىل كافة العاملني بالفكر والساعد

وإىل جميع أبناء الشعب التونيس متمّنني لتونس مزيدا من االستقرار والنامء.
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*عبد الجبار المدوري... من أين تبدأ؟ 
خالل  من  املايض  إىل  وأنظر  الحارض  من  أبدأ   -
مرآة عاكسة وأنا أتطلّع إىل املستقبل بكّل أمل... وما 
زلت أبحث عن خيط يربط بني املايض والحارض ألعلّق 

عليه غسيل ذكريايت.
* قبل أن تُعرف بالكتابة القصصيّة والرّوائية 
عُرفت بانتمائك السّياسي ونضالك صلب حزب 
العمال الشّيوعي. ما الذي أتى بك للسياسة؟

- الّسياسة هي التي جاءتني ولست أنا من سعى 
إليها فقد وجدت نفيس منجذبا نحو الفكر التقدمي 
منذ طفولتي بوصفي من عائلة ريفية فقرية وخاصة 
األدب الواقعي من خالل روايات نجيب محفوظ وحّنا 
بتربسق  الثانوي  املعهد  يف  درست  ثم  وغريها...  مينه 
الخبز  شهيد  فيه  ودرّس  بورقيبة  فيه  سجن  الذي 
بركايت  نبيل  الحرية  شهيد  فيه  ودرّس  سايس  الفاضل 
ثم انضممت إىل الحركة التلمذية مبكرا وانتميت إىل 

الوطد قبل أن ألتحق بحزب العّمل... 
أفادتك  والسّجن... هل  السرّية  تجربة   *  

إبداعيا؟ 
- طبعا، فكّل روايايت أستمّدها من خالل تجربتي 
النضالية... وقد كانت بدايتي مع رواية »رغم أنفك« 
التي كتبتها مبارشة إثر خروجي من السجن سنة 1993 
وصّورت فيها معاناة املساجني السياسيني يف تونس يف 
تلك الفرتة السوداء من تاريخ تونس. ويف سنة 1998 
أصدرت روايتي الثانية بعنوان »تحت الرماد« تعرضت 
أن  باعتبار  السياسيني  املساجني  عائالت  ملعاناة  فيها 
نظام بن عيل ال يستهدف املعارضني لنظامه فحسب 

وبعد   2000 سنة  ويف  أيضا.  عائالتهم  يستهدف  بل 
اضطراري إىل العيش يف الرّسية ملدة 5 سنوات بسبب 
صدور حكم غيايب ضدي بحوايل عرش سنوات كتبت 
خالل هذه الفرتة روايتي »أحالم هاربة« التي تناولت 
فيها الحياة يف الرسية وما يعانيه خاللها املالَحق من 
بّد  ال  كان  الثورة  وبعد  واجتمعية...  نفسية  متاعب 
يهدد  الذي  األكرب  الخطر  بوصفه  باإلرهاب  أهتّم  أن 
السيايس  الخيال  يف  رواية  فكتبت  الثورة  مكاسب 

بعنوان »الليايل السود..«.
* »املثقف الذي ال يتحّسس آالم شعبه ال يستحق 

لقب املثّقف«...
 هل أنت مع هذه المقولة القرامشية؟ 

إنسان  هو  املثّقف  ألن  املقولة  هذه  مع  أنا   -
األكرث  وهو  شعبه  مبشاكل  وواع  ومبدع  حّساس 
بآالم شعبه خاصة  الواقع واإلحساس  فهم  قدرة عىل 
والكوارث...  واألوبئة  واالستبداد  الحروب  زمن  يف 
الشعب  يكون  عندما  نضايل  دور  للمثقف  ويصبح 
يعاين الدكتاتورية أو االستعمر أو االستغالل فاملثقف 
الشعب وليس يف  يكون يف صّف  أن  الحقيقي يجب 
الشعب  أعداء  صّف  يف  أو  الحاكمة  السلطة  صّف 

والوطن.
* إن األمن الّثقافي ال يقّل شأنا عن األمن 
القومي والغذائي ما يقتضي تحصين 

العقول واألذواق في ظّل هجوم اإلسالم 
السياسي... ما هي السبل لتحصين المجتمع؟ 
- ما زال الوعي برضورة الفعل الثقايف ضعيفا يف 
تونس وهذا ال نلمسه فقط لدى السياسيني سواء كانوا 

يف السلطة أو يف املعارضة بل نلمسه كذلك حتى لدى 
باستقاللية  ينادون  زالوا  ما  الذين  املثقفني  من  جزء 
الثقافة عن الشأن العام ويحرصون الثقافة يف الجانب 
الثقافة  تهميش  يف  ساهم  ما  واالستهاليك  الفرجوي 
لذلك  والوطن...  الشعب  بقضايا  وامللتزمة  الجادة 
فاملطلوب اليوم بدرجة أوىل هو وحدة املثقفني الذين 
التيار، وانخراطهم  بالتجديف ضّد  ما زالوا متمسكني 
مع  بالنضال  والتزامهم  ومنظم،  مستمّر  نضال  يف 
واالبتذال  الرداءة  ضّد  البالد  يف  املناضلة  القوى  كّل 
وتصّديهم للسلطة السياسية التي بات واضحا أنها ضّد 
السيايس  اإلسالم  سيطرة  بعد  خاصة  الجادة  الثقافة 

عىل مفاصل الدولة...
* هناك موجة من المثقفين والفنانين 

والمبدعين الذين انخرطوا في مسار التطبيع 
مع الكيان الصهيوني الغاصب. ما رأيك في 

هذا الموضوع الحارق؟
اإلبداع مفصوال عن طبيعة  أن يكون  - ال ميكن 
نشأ  الذي  واملوضوعي  الذايت  اإلطار  وعن  صاحبه 
فيها...  جاء  التي  واملكانية  الزمنية  اللحظة  وعن  فيه 
واإلبداع بوصفه حالة جملية وفنية تعكس املرجعية 
الفكرية واإليديولوجية لصاحبه هو بالرضورة مرتبط 
بالقيم اإلنسانية الخالدة مثل الحب والصدق والسالم 
وُمعاٍد أيضا للظواهر الفظيعة والوحشية مثل الحروب 
والعنرصية والصهيونية. ومثلم ال ميكن ملجرم حرب 
ملن  أيضا  ميكن  ال  فإنه  مبدعا  يكون  أن  إرهايب  أو 
يدّعم الحروب الظّاملة والصهيونية بكتاباته أو يحاول 
تجميل صورة القمع والظّلم بفّنه أن يكون مبدعا فأن 

تكون مبدعا حقيقيا فهو أن تكون بالرّضورة منترصا 
أجل  من  الشعوب  ولنضال  والعدالة  الحرية  لقيم 
التي  للصهيونية  مناهضا  وبالتايل  واستقاللها  كرامتها 
عرصنا  يف  والعنرصية  االستعمر  اشكال  أرقى  تعترب 
يكون  عندما  اإلبداع  فإن  املنطلق  هذا  من  الحايل. 
مثل  لإلنسانية  معادية  مشاريع  يف  منخرطا  صاحبه 
أجوف  يظّل  إبداعه  فإن  معها  مطبّعا  أو  الصهيونية 
وفارغا من املحتوى مهم حاول صاحبه تغليفه مبسحة 

من الجملية والشكالنية الزائفة.
* ما هي مشاريعك اإلبداعيّة القادمة؟

»رغم  هي  روايات  أربع  اآلن  حّد  إىل  نرشت   -
أنفك« و»تحت الرماد« و»أحالم هاربة« ونرشت أيضا 
الفارطة بعنوان »اختفاء  السنة  مجموعة قصصية يف 
زبراط«... واآلن أفكر يف كتابة سرييت الذاتية ويف إعادة 
نرش روايايت التي مل تعد متوفّرة يف املكتبات بعد نفاد 
كلم جادت  الكتابة  أواصل  األوىل... وسوف  طبعاتها 

القريحة...
* بعد تجربتك في حزب العمال أين اتجاه 

البوصلة السياسية القادمة؟
إليه  آل  وما  الشعبية  الجبهة  سقوط  بعد   -
أن  بعد  وتفّكك  ضعف  من  العمل  حزب  يف  الحال 
سيطرت عليه البريوقراطية التّصفوية وعمليات الطرد 
والتّصفية التي طالت عديد املناضلني والقيادات فإين 
خرّيت االنخراط مع عدد من الرفاق يف مبادرة جديدة 
إلعادة بناء اليسار التونيس عىل أسس جديدة تقطع 
ميّزت  التي  والفئوية  واالنتهازية  البريوقراطية  مع 

أغلب التجارب السابقة. 

ال يمكن أن يكون اإلبداع مفصوال عن طبيعة صاحبه وعن اإلطار الذايت واملوضوعي
عبد الجبار المدوري لـ»الشعب«:

السّينما في قريتنا:

عبد الجبار املدوري، روايئ وإعالمي وناشط سيايس وسجني سيايس سابق. 
التي فرضها نظام  الدكتاتورية  الّرواية نرش مؤلفاته يف الرسيّة سنوات  يكتب 

زين العابدين بن عيل. 
نرش إىل حد اآلن أربع روايات :«أحالم هاربة« سنة 2009، »رغم أنفك« 
الطبع  قيد  وله   .2016 السود«  »الليايل   ،2012 الرماد«  »تحت   ،2010 سنة 

مجموعة قصصية بعنوان »عودة الفالقة«.
انخرط يف العمل السيايس منذ كان تلميذا باملعهد الثانوي بتربسق وناضل 
يف صفوف الحركة التلمذية )من 1984 إىل 1987( ودخل السجن وهو تلميذ 
يف أكتوبر من سنة 1987 ثم التحق بالحركة الطالبية ضمن االتحاد العام لطلبة 
تونس )من 1988 إىل 1994( ودخل السجن مرة أخرى يف نوفمرب سنة 1993 

بسبب نشاطه الّسيايس والفكري. وبعد الخروج من السجن واصل نضاله يف 
صفوف حزب العمل الشيوعي التونيس وتوىل مهّمت قيادية يف صلبه واضطر 
املالحقة  بسبب   2002 سنة  حتى   1998 سنة  من  األنظار  عن  التواري  إىل 
البوليسية وعاد إىل السجن مجّددا يف 02 فيفري سنة 2002 وُحكم عليه بـ11 
يف  يساري  سيايس  بها سجني  يُحكم  مدة  أطول  وهي  سجنا  أشهر  و03  سنة 
فقط  أشهر   9 سوى  العقوبة  هذه  من  يقِض  مل  لكنه  االستقالل،  منذ  تونس 

وخرج بعد أن خاض إرضاب جوع لقي مساندة كبرية يف الداخل والخارج.
التي يصدرها  الشعب«  الثورة توىل رئاسة تحرير جريدة »صوت   وبعد 
حزب العمل قبل أن يعود إىل العمل يف وزارة التعليم العايل مبوجب قانون 

العفو العام. التقت به جريدة الشعب فكان هذا الحوار.

* حاورها: أبو جرير 

سعيا منها إىل تكريس مبدإ »الّثقافة للجميع« وبالرشاكة مع مرشوع تفّنن، 
تونس اإلبداعية، تنظّم الجامعة الّتونسية لنوادي السينم تظاهرة الّسينم يف 
حومتنا يف نسخة استثنائية تحت شعار »الّسينم يف قريتنا« والتي انطلقت 
يف شهر أفريل 2021 وتتواصل إىل غاية شهر جوان 2021 لتحّط الرّحال يف 
قرى أطفال )SOS( يف تونس )قّمرت( واملحرس )صفاقس( وأكودة )سوسة( 

وسليانة.
كانت االنطالقة مع أطفال قرية األطفال بقّمرت يوم27 أفريل وحتّى 1 ماي 
2021. ويتألّف برنامج التّظاهرة من محطّتني: ورشة لتكوين األطفال يف كّل 

قرية، وعروض لألفالم التي سيتّم إنتاجها ونقاشها بإرشاف مختّصني.
األربع  األطفال  قرى  يف  طفل   100 حوايل  تكوين  إىل  الورشات  وتهدف 
بتقنية »STOP MOTION« يف  التّحريك  أفالم  وتأطريهم يف مجال صناعة 
بعد ذلك  لتتّوج  التنفيذ  إىل  الفكرة  تنطلق من  التي  »إيديات صغار«  ورشة 

الفكريّة والجملية للطّفل  بالعرض والّنقاش، ما يساهم يف تكوين الّشخصية 
من خالل تشكيل وصناعة صوره ومشاهده الخاصة، وتحويل أفكاره املجرّدة 

إىل حقيقة ملموسة يناقشها ويرّبر اختيارها.
مبساعدة  التّحريك  سينم  يف  مختّصون  الورشات  هذه  تأطري  عىل  ويرشف 
 »STOP MOTION« شبّان تّم تكوينهم يف ورشة تدريب املكّونني يف تقنية
وستنتظم الورشات مبعّدل ورشة يف كّل قرية ملّدة 5 أيّام تتّوج بعرض األعمل 

ونقاشها.
وستختتم التّظاهرة بعروض األفالم داخل قرى األطفال األربع، وستكون هذه 
الورشات إضافة  أعّدها األطفال يف  التي  التّحريك  أفالم  املحطّة فرصة لعرض 
إىل عرض باقة من أفالم األطفال التي ستكون مشفوعة بحلقات الّنقاش داخل 
وجعلها  تنشيطها  إىل  الّسينم  لنوادي  التونسية  الجامعة  تسعى  التي  القرى 
كّل  يف  إبداعية  نواتات  خلق  خالل  من  وللّسينم  للثّقافة  جاذبة  فضاءات 

املساهمة  إىل  التي تسعى  الّسينم يف حومتنا  تظاهرة  أطفال ستزورها  قرية 
وتحليل  النقد  عرب  املتفرج  فضول  وإثارة  لألطفال  الفني  الذوق  تشكيل  يف 

اإلبداعات السمعية والبرصية.
وسيجتمع أطفال كّل قرية يف نهاية التّظاهرة ملشاهدة أفالمهم التي صنعوها 
بحضور أصدقائهم وإطارات قريتهم وفريق مرشوع الّسينم يف حومتنا الذي 

سيؤّمن عرض األفالم وإدارة الحوار مع األطفال ودفعهم إىل التّعبري.
وللتّعريف باملرشوع ودعوة األطفال للمشاركة يف الورشات وحضور العروض 
ينظّم فريق الّسينم يف حومتنا لقاءات مبارشة مع أطفال القرى األربع التي 
ستشملها التّظاهرة يف إطار أيّام مفتوحة لتقديم التّظاهرة وتعريفهم مبختلف 
عرض  خالل  من  املشاركة  عىل  وتحفيزهم  ومواعيدها  وأهدافها  محطّاتها 
ملّخصات للّنسخة األخرية من التّظاهرة التي شملت 12 جهة من شمل البالد 

إىل جنوبها بني جويلية وسبتمرب 2020.

الّسينام يف قرى األطفال
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يعترب قطاع النقل البحري عنرصا حيويا ومحرّكا أساسيا لتنمية االقتصاد الوطني حيث 

يؤّمن  حوايل %90 من حجم املبادالت التجارية عرب سلسلة املوانئ التونسية 

مايل  استقالل  ذات  واملواىنء وهو مؤسسة عمومية  التجارية  البحرية  ديوان  ويتوىل 

وشخصية قانونية السهر عىل تنفيذ وظيفتني أساسيتني:

والتكلفة  والسالمة  الوقت  حيث  من  الظروف  أفضل  يف  املعالجة  ومراقبة  • ضامن 

واألمن لجميع السفن والبضائع عرب املوانئ التجارية التونسية )بنزرت وحلق الوادي 

ورادس وسوسة وصفاقس وقابس وجرجيس(.

• تأمني مهام السلطة واإلدارة البحرية يف ثالث مجاالت رئيسية هي : إدارة السفن 

ورجال البحر والسالمة البحرية من خالل الجهات البحرية )بنزرت وتونس وسوسة 

واملنستري وصفاقس وقابس وجربة(.

 

وتتكون السلسلة املينائية  من مثانية موانئ بحرية تجارية متتد عىل الرشيط الساحيل 

التجارية  البحرية  ديوان  وميثل  الدويل.  النشاط  أمام  مفتوحة  كم   1300 من  ألكرث 

واملوانئ جهويا سبع جهات بحرية متكونة من منطقة بحرية مكلفة بإدارة السفن 

ورجال البحر ومصلحة جهوية لسالمة املالحة البحرية ومعاينة السفن.

- الموانئ البحرية التجارية:
املمتدة عىل الرشيط الساحيل ألكرث من 1300 كم مفتوحة أمام النشاط 

الدويل واملتكونة من مثانية موانئ وهي:

 بنزرت - منزل بورقيبة: متميز بحركة املحروقات.

- رادس: مختص أساسا يف حركة الحاويات والوحدات السيارة.

- حلق الوادي: مختص يف استقبال املسافرين وسياح الرحالت البحرية.

- سوسة: مختص يف معالجة البضائع املختلفة.

- صفاقس -سيدي يوسف: ميناء متعدد االختصاصات )بضائع مختلفة، 

حبوب ...(.

- قابس: ميناء صناعي متخصص يف املواد الكيميائية.

- الصخرية: مختص يف املواد البرتوكيميائية.

- جرجيس: أغلب نشاطه من املحروقات وامللح البحري... 

 - الجهات البحرية:
بنزرت، تونس وسوسة واملنستري وصفاقس وقابس وجربة.

ديوان البحرية التجارية واملوانئ
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حجارة وتساقط للكراسي 
يف املباراة الودية بني 

االفريقي واالوملبي للنقل  

جرت مقابلة وّدية بني النادي اإلفريقي واألوملبي للنقل الذي يستعد لدورة 
الباراج للعودة للرابطة 2 احتضنها ملعب املنزه. وقد اختار املدّربان إجراء 3 
أشواط بثالثني دقيقة. وقد افتتح شهاب الصالحي النتيجة لصالح فريق باب 
الجديد )د19( ولكن حدث ما مل يكن يف الحسبان وتوقّف اللقاء يف الشوط 

الثالث وتحديدا يف الدقيقة 70 بعد أحداث العنف التي انطلقت فوق 
املدارج بني جامهري الفريقني حيث تّم تبادل رشق الحجارة والكرايس وما 

شابه ذلك من املشاهد املعتادة مبالعبنا.
* محمد يوسف 

نبيل معلول مدرب منتخب سوريا 

القرعة وضعتنا يف مجموعة 
متوازنة وحظوظنا قائمة 

لكرة  السوري  املنتخب  مدرب  معلول  نبيل  قال 
العرب جاءت  كأس  بطولة  إن مجموعات  القدم 
متوازنة يف العموم وانه يصعب التكهن بحظوظ 

املنتخبات يف الدور االول للبطولة.
قد  افريقيا«  »عرب  منتخبات  بعض  أن  والحظ 
اوروبا  تكون محرومة من عدد من محرتفيها يف 
خالل كأس العرب يف ديسمرب املقبل وهو ما قد 

يؤثر عىل مستوى أدائها.
منتخبْي  بني  املباراة  أن  إىل  معلول  نبيل  وأشار 
ضمن  الثانية  املجموعة  اطار  يف  وسوريا  تونس 
الدور االول لكاس العرب ستكون شيقة و»صعبة 

من الناحية العاطفية« بالنسبة إيّل.
ويُذكر أن نبيل معلول الذي سبق له تدريب املنتخب التونيس سيجد نفسه يقود منتخب 

سوريا يف مواجهة املنتخب التونيس يف إطار كأس العرب )املجموعة الثانية(.
وأضاف معلول إن توقيت البطولة مفيد للمنتخب السوري معربا عن أمله يف ان يكون 

منتخب سوريا جاهزا لخوض الرهان.
ووضعت عملية القرعة منتخبات تونس وسوريا واإلمارات واملتأهل من موريتانيا واليمن 

يف املجموعة الثانية.

امللعب التونسي قد يمدّد لليبي أحمد املقصي  
اقرتبت إدارة امللعب التونيس من تجديد عقد الظهري األمين الدويل الليبي أحمد املقيص، 

بعد تحّسن أدائه منذ التحاقه به خصوصا من ناحية االنضباط التكتييك. وقال الناطق 
الرسمي للملعب التونيس األستاذ أنيس الباجي، إن نسبة بقاء أحمد املقيص يف امللعب 

التونيس تعّد كبرية جدا، خاصة أن الالعب قد تأقلم مع أجواء البطولة التونسية   ويُذكر 
أن عقد املقيص ينتهي يوم 30 جوان من العام الجاري، وإمكانية تجديده للبقالوة تبقى 

واردة جدا.

املستريي عاد مؤقتا إىل 
النادي الصفاقسي  

عاد معز املستريي الرئيس السابق لفرع كرة القدم بالنادي الصفاقيس بعد أن كان 
قّدم استقالته وأكد املستريي أن الوضعية الصحية للمنصف خامخم والوعكة الصحية 

التي تعرض لها نائبه )كوفيد 19( حتمت عليه قبول طلب العودة من ِقبَِل الهيئة 
املديرة والالعبني واإلطار الفني. 

عديد  حسم  الساحيل  النجم  إدارة  عىل  سيتعني 
امللفات  وهذه  الحايل،  املوسم  موىف  مع  امللفات 
الذين  الالعبني  بعض  بوضعية  أساسا  تتعلق 
ستنتهي عقودهم مع نهاية املوسم ويف مقدمتهم 
مرتىض بن وناس الذي ال يبدو مستقبله مع النجم 
وخوضه  الفريق  مغادرته  فرضية  أن  مبا  غامضا 
كان  أنه  خاصة  مطروحة  تبقى  جديدة  تجربة 

قريبا خالل املريكاتو السابق من الخروج.
فضال عن ذلك فإن وضعية وجدي كرشيدة تبدو أيضا ضبابية، 
إال   2022 جوان  غاية  إىل  ميتد  بعقد  مرتبطا  زال  ما  أنه  فرغم 

أن فرضية مغادرته تبقى مطروحة بشدة يف ظل 
بالتوازي  جديدة.  تجربة  خوض  يف  الالعب  رغبة 
مع ذلك فإن الصائفة املقبلة قد تشهد خروج عدد 
مهّم من الالعبني الذين يرّجح بشدة خروجهم من 
حسابات املدرب لسعد الدريدي عىل غرار ياسني 
يف  السالمي٬  وبهاء  املساكني  وإيهاب  الشيخاوي 
لكن  لحمر  لحمزة  التجديد  إىل  االتجاه  يتم  حني 
برشوط جديدة أهمها مراجعة أجرته الشهرية مبا 

أنها حاليا يف حدود الـ65 ألف دينار.   
* محمد حسني 

االتجاه يسري يف النجم الساحلي للتجديد لحمزة لحمر  

من أحرق سيارة مدرب مستقبل سليمان؟
 

علمت الشعب من مصادر قريبة إىل هيئة مستقبل سليامن أن سيارة مدرب الفريق  يامن الزلفاين تعرضت للحرق بالكامل 
وحسب املصادر نفسها فإن تحقيقات الرشطة أكدت تعرض السيارة اىل عملية مدبرة لحرقها وبالتايل التشفي يف املدرب يامن 

الزلفاين وتقول مصادرنا الخاصة إن الكامريا املركزة يف واحدة من الواجهات كشفت وجود العب يف محيط املكان الذي تعود فيه 
مدرب سليامن يامن الزلفاين وضع سيارته يف هذا املكان وهو ما يؤكد مبا ال يدع مجاال للشك يف أن العملية فيها جرمية ارتكبت 

واألكيد أن الساعات القادمة ستأيت بالجديد والجديد الكشف عن مرتكب عملية حرق السيارة. 
* محمد يوسف

محامي املدرب 
االيطالي سيموني 

يريد املستحقات 
املالية وشكوى جديدة 

للفيفا ضد االفريقي 
راسل ديدييه لوكامب محامي 

املدرب اإليطايل ماركو سيميوين 
ومساعديه لجنة تأديب االتحاد 
الدويل لكرة القدم بسبب عدم 
حصوله عىل مستحقاته املالية 

من إدارة النادي اإلفريقي والتي 
حكمت بها لصالحه.

وطالب »ديدييه لوكامب« 
بالتدخل وتسليط عقوبات إضافية 

عىل النادي اإلفريقي بسبب 
عدم خالص املستحقات املتخلدة 

بذمتهم للمشتكني رغم صدور قرار 
نهايئ وبات من الفيفا منذ سنتني.

يذكر أن الهيئة املديرة للنادي 
اإلفريقي مطالبة بدفع مبلغ قدره 

522 ألف أورو للمدرب ماركو 
سيموين، و221 ألف أورو لكل من 

مساعديه أندريا ليغوري، و220 
ألف يورو لباتريك لوغان، يضاف 

إليها 240 ألف فرنك سويرسي 
تكاليف القضاء.
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تحتضن تونس العديد من مراكز االستشفاء مبياه البحر 
واملحطات االستشفائية باملياه املعدنية ومن الفنادق الفاخرة 

لتحتل املكانة الثانية يف العامل يف مجال االستشفاء باملياه.
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تأجيل بطولة كأس السوبر األفريقي بني الزمالك املصري والنجم الساحلي
قّرر االتحاد األفريقي لكرة اليد، تأجيل بطولة كأس السوبر األفريقي بني الزمالك املرصي والنجم الساحيل التي كانت مقررة يوم 17 ماي 

املقبل، يف مدينة أغادير املغربية ألجل غري مسّمى.
وأكد الزمالك تلقيه إلخطار رسمي من االتحاد األفريقي يفيد بتأجيل اللقاء.

من جهة ثانية تّم تأجيل كأس الكؤوس، والتي كان من املقرر إقامتها باملغرب أيًضا، يف الفرتة من 20 وحتى 30 ماي 2021.
يُذكر أن الرتجي الريايض ونادي ساقية الزيت سيمثالن كرة اليد التونسية يف مسابقة كأس الكؤوس.

غلق ملف شكوى الزمالك ضد الرتجي 
أكدت أطراف مرصية أن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم رّد عىل شكوى الزمالك 
املتعلقة  مبباراة الرتجي ومولودية العاصمة الجزائري يف الجولة األخرية من دور 
املجموعات يف رابطة األبطال والتي ملّح فيها الفريق املرصي إىل أن الشوط الثاين 
الشكوى.  نّص  يف  جاء  مثلام  الفريقني  العبي  قبل  من  طبيعية  غري  أمورا  شهد 
املصادر الخاصة قالت إن القرار اتُّخذ وستتّم توجيه رسالة اىل الزمالك عىل أقىص 

تقدير يوم االثنني القادم.

العرب  العارشة من بطولة كأس  النسخة  جرت قرعة 
لكرة القدم يف الحي الثقايف »كتارا أربعة« بالعاصمة 

القطرية الدوحة، وأسفرت عن مواجهات قوية.
القدم  لكرة  العرب  كأس  بطولة  نهائيات  وستقام 
2021، عىل ستة من املالعب القطرية خالل الفرتة من 
1 ولغاية 18 ديسمرب املقبل، وذلك ألول مرة بتنظيم 

مشرتك ما بني الفيفا واالتحاد العريب لكرة القدم.
وستوزع  منتخبا،   16 البطولة  نهائيات  يف  وسيشارك 
عىل أربع مجموعات يضّم كل منها أربعة منتخبات، 
مجموعة  كل  بطل  النهايئ  ربع  الدور  إىل  ويتأهل 

ووصيفه.
وفقا  األعىل  التصنيف  منتخبات صاحبة   9 وستشارك 
ألحدث ترتيب صادر عن االتحاد الدويل لكرة القدم 
»فيفا« يف أفريل الحايل، مبارشة إىل نهائيات البطولة، 
والجزائر  املستضيف«،  »البلد  قطر  منتخبات  وهي: 
والعراق  ومرص  وجيبويت  القمر  وجزر  والبحرين 
واملغرب  وموريتانيا  وليبيا  ولبنان  والكويت  واألردن 
وجنوب  والصومال  والسعودية  وفلسطني  وعامن 
السودان والسودان وسوريا وتونس واإلمارات العربية 

املتحدة واليمن.

 املجموعة األوىل: قطر - العراق 
عامن  مواجهة  من  الفائز   -
البحرين  من  الفائز   - والصومال 

والكويت
املجموعة الثانية: تونس - اإلمارات - سوريا - الفائز 

من مواجهة موريتانيا واليمن
من  الفائز   - السعودية   - املغرب  الثالثة:  املجموعة 
مواجهة األردن وجنوب السودان - الفائز من مواجهة 

فلسطني وجزر القمر
املجموعة الرابعة: الجزائر - مرص - الفائز من مواجهة 

الفائز من مواجهة   - لبنان وجيبويت 
ليبيا والسودان.

ويف ما ييل برنامج مباريات املنتخب 
الوطني يف املسابقة:

يوم 30 نوفمرب 2021:
س 14: تونس ـ الفائز من مواجهة موريتانيا واليمن

يوم 3 ديسمرب 2021:
س 20 :  سوريا ـ تونس

يوم 6 ديسمرب 2021:
س 16:  تونس ـ اإلمارات

كأس العرب 2021
برنامج مقابالت املنتخب التونسي

مقابالت باراج رابطة الهواة 
املستوى األول

جرت عملية سحب روزنامة مباريات 
دورة البالي أوف لبطولة الرابطة الوطنية 

للهواة مستوى أول ألجل الصعود إىل 
الرابطة املحرتفة الثانية وأسفرت عن 

برنامج املباريات التايل : 
املجموعة األوىل 
- الجولة األوىل 

- بعث بوحجلة - األوملبي للنقل 
- مرجان طربقة - جمعية بأريانة 

الجولة الثانية 
- األوملبي للنقل - مرجان طربقة 
- جمعية أريانة- بعث بوحجلة 

الجولة الثالثة 
- بعث بوحجلة - مرجان طربقة 
- جمعية أريانة- األوملبي للنقل 

املجموعة الثانية 
الجولة األوىل 

- مكارم املهدية - النادي البنبيل
- هالل الرديف - زيتونة الشامخ 

الجولة الثانية 
- النادي البنبيل - هالل الرديف 

- زيتونة الشامخ - مكارم املهدية 
الجولة الثالثة 

- مكارم املهدية - هالل الرديف 
- زيتونة الشامخ - النادي البنبيل 

وستدور مباريات هذه الدورة وفق 
الربنامج الزمني التايل:

الجولة األوىل يوم 2 ماي 2021 
الجولة الثانية يوم 5 أو 6 ماي 2021 

الجولة الثالثة يوم 9 أو 10 ماي 2021 
وسيحتضن ملعبا املحمدية ورادس 

مباريات املجموعة األوىل يف حني يحتضن 
ملعبا العمران وفرحات حشاد بأريانة 

مباريات املجموعة الثانية.

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية قفصة

بلدية السند

إعالن طلب عروض عدد 2021/02 للمرّة الثانية بإجراءات 
مبسطة عرب منظومة الشراء العمومي على الخط خاص 

بالقيام بأشغال تجميل املدخل الغربي ملدينة السند
تعتزم بلدية السند القيام بطلب عروض بإجراءات مبّسطة عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »tuneps« للقيام بأشغال 

تهيئة املدخل الغريب ملدينة السند فعىل املقاولني الحاصلني عىل ترخيص نشاط مقاوالت:
ـ طرق وشبكات مختلف صنف 01 فام أكرث.

ـ بنايات صنف 01 فام أكرث.
.»tuneps« والرّاغبني يف املشاركة تحميل ملف طلب العروض عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط

.»tuneps« يتّم إرسال العروض الفنيّة واملالية وجوبا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط
www.tuneps.tn وفقا لدليل االجراءات املصادق عليه مبقتىض قرار رئيس الحكومة املؤإخ يف 31 أوت 2018.

غري أنّه إرسال الضامن البنيك ونظري من السجل التجاري حسب االجراءات املادية يف ظرف خارجي يكتب عليه بوضوح موضوع 
طلب العروض »طلب عروض عدد 2021/02 للمرّة الثانية باجراءات مبسطة عرب منظومة الرشاء عىل الخط خاص بالقيام بأشغال 
تجميل املدخل الغريب ملدينة السند« عن طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد الرسيع أو يسلم إىل مكتب الضبط 

بالبلدية بإسم السيد رئيس بلدية السند حي النجاح السند 2019.
حّدد آخر أجل لقبول العروض يوم الجمعة 28 ماي عىل الساعة العارشة صباحا ويغلق يف نفس اليوم والساعة باب الرتشحات آليا 
عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »tuneps« وكذلك بالنسبة للوثائق التي يتّم إرسالها حسب االجراءات املادية ويعتمد يف 

ذلك ختم مكتب الضبط للبلدية.
يتّم فتح العروض يف جلسة علنية عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »TUNEPS« يوم الجمعة 28 ماي 2021 عىل الساعة 

الحادية عرش صباحا وتقوم لجنة الفتح باإلعالن عن نتائج فتح العروض عرب منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط.
تقىص العروض آليا يف الحاالت التالية:

العروض التي مل تتضّمن وثيقة الضامن الوقتي.
العروض التي مل تتضّمن وثيقة االلتزام.

يبقى املشاركون ملزمني بعروضهم ملّدة 120 يوما بداية من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.
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لضمان الحصول على 

بطاقة «الباس»

يرجى التسجيل بخدمة 

االرساليات القصيرة.

مين على المرض، إدارة وإطارات 
ٔ
بمناسبة عيد الشغل العالمي، يطيب للصندوق الوطني للتا

ماني إلى كل العاملين بالفكر والساعد وكافة الشعب 
ٔ
طيب اال

ٔ
حر التهاني وا

ٔ
ن يرفع ا

ٔ
عوانا، ا

ٔ
وا

جل 
ٔ
التونسي، داعين لتونس باطراد النجاحات والمكاسب على درب العّزة والكرامة من ا

استرجاع قيمة العمل ودفع عجلة االقتصاد وتطوير منظومة التغطية االجتماعية والصحية. 

عاشت تونس ــــــــــــــ عاشت الجمهورية


