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وطنية

للشغل  التونيس  العام  االتحاد  أدان 
عىل  املتكررة  الصهيونية  الجرائم 
الشعب الفلسطيني، واعترب ان العملية 
جرمية  جراح  الشيخ  حي  يف  األخرية 
عىل  األركان  مكتملة  عرقي  تطهري 

مسمع ومراى من العامل اجمع.
ونّدد االتحاد يف بيان أصدره يوم االثنني 
10 ماي 2021، بصمت أغلب األنظمة 
مع  املخزي  تطبيعها  واعترب  العربية 
عوامل  أهّم  أحد  الصهيوين  الكيان 
الفلسطيني  الشعب  لتصفية  التصعيد 

وإنهاء حّقه يف الوجود.
عن  تعبريه  بيانه،  يف  االتحاد  وجّدد 
الوقوف إىل جانب الشعب الفلسطيني 
ويف  الصهيوين  االحتالل  مقاومة  يف 
نضاله من أجل اسرتداد حّقه املرشوع 
وعاصمتها  املستقلة  دولته  وإقامة 

القدس الرشيف.
مبواصلة  التزامه  االتحاد  جّدد  كام 
ودعا  الفلسطيني  الحّق  عن  الدفاع 
العامل  يف  والنقابية  الدميقراطية  القوى 
والعمل  الصهيوين  العدوان  شجب  إىل 
حامية  أجل  من  والضغط  وقفه  عىل 
الشعب الفلسطيني من سياسة اإلبادة 
الجامعية التي ميارسها الكيان الصهيوين 

الغاشم.
عىل  إرصاره  عن  الشغل،  اتحاد  وعرب 
قانون  سّن  أجل  من  النضال  مواصلة 

الكيان  مع  التطبيع  يجرّم  تونيس 
الصهيوين، داعيا الكتل النيابية الوطنية 

والدميقراطية إىل املبادرة بذلك فورا.
األرايض  شهدته  ما  إثر  ذلك  ويأيت 
يف  وخاّصة  املحتلّة  الفلسطينية 
ملامرسات  خطري  تصعيد  من  القدس 
لحرمة  وانتهاكاتها  االحتالل  جيش 
عىل  واعتداءات  األقىص،  املسجد 
سياساتها  عىل  وإرصارا  الفلسطينيني 
وانتزاع  بهدم  االستيطانيّة  التوّسعية 
الفلسطينية  العائالت  وتهجري  البيوت 
جراح  الشيخ  حّي  يف  طرد  وعمليّات 
خصوصا وقضم األرايض وطمس الهوية 
التاريخية والحضارية للمدينة املقّدسة، 
يف ظّل منع متشّدد لوصول الصحافيني 
والرتحيل  القتل  جرائم  تتّم  حتّى 

واالعتقاالت بعيدا عن أنظار العامل.

االتحاد العام التونسي للشغل

العملية األخرية يف حي الشيخ جراح جريمة تطهري 
عرقي مكتملة األركان

سنناضل من أجل سنّ 
قانون تونسي يجرّم 

التطبيع مع العدوّ

عيدكم مبارك
بمناسبة عيد الفطر المبارك يتقدم االتحاد العام التونسي 
للشغل بكافة هياكله وإطاراته ومنخرطيه إلى كافة أفراد 
الشعب التونسي بأحرّ التهاني وأطيب األمنيات راجين أن 
يجعل اهلل كل أيام تونس أعيادا وأفراحا وأن يقيها شرّ 
جائحة كورونا ويبعد عنها البالء وأن يكلل مسيرتها في 

االنتقال الديمقراطي بالنجاح والتوفيق.

األخ فاروق العياري كاتب عام االتحاد الجهوي للشغل بتونس

طالبنا بتطبيق القانون يف القطاع الخاص 
تفقدية  أمام  احتجاجية  وقفة  تنفيذ  تم 
العياري  فاروق  األخ  قال  وقد  الشغل 
الكاتب لالتحاد الجهوي بتونس أننا صربنا 
عن  تغافلوا  لكنهم  فينا  األمر  أوىل  عىل 
يفتون  العامل من حقوقهم. وهم  متكني 
األعراف  لصالح  القانون  يف  ويستفتون 
القطاع  يف  العامل  وضد  »الخدام«  وضد 

الخاص.
الوزير مل يحرك ساكنا يف ما يحاك ويدار 
يف تفقدية الشغل تونس 2 ومل يفتح أي 

تحقيق.
وجهة تونس لن تسكت انطالقا من اليوم 
ذلك  كلفنا  وللنضال  للتصعيد  ومستعدة 

ما كلفنا لحامية عامل القطاع الخاص.

بالقرارات المجزّأة والحلول المعدومة وغياب أي استراتيجية:

الحكومة فشلت يف فرض الحجر 
ويف إدارة األزمة

تأكيد  ورغم  الصحي  الحجر  بتطبيق  يتعلق  فيام  القطاعات  عديد  عرفته  الذي  الرتاجع  رغم 
الجانب الحكومي عىل أنه سيتساهل مع بعض الفئات املترضرة أكرث من غريها، إال أن الذي 
يحدث عىل األرض من فوىض وتداخل يف الصالحيات، وتتابع للقرارات واألوامر، واختالط األمر 
املهنية  الهياكل  وحتى  واملسافر  والتاجر  املواطن  لدى  الرؤية  وغموض  التنفيذ،  جهات  عىل 
املمثلة لقطاعات وفئات مترضرة من القرارات الحكومية، ورغم ما تحاول الحكومة إن تضفيه 
عىل قراراتها من مسحة إنسانية صحية تغلفها بالحرص عىل حياة املواطنني، إال أن واقع الحال 

يثبت أمورا عديدة سنحاول التطّرق إليها فيام ييل:
*أوال أن القرار الذي اتخذ بفرض حجر صحي كامل طيلة أسبوع العيد مل يكن مربمجا سلفا، 
ومل تخطط الحكومة لنتائجه واستتباعاته، وجاء بتوصية عاجلة من اللجنة العلمية بعد ارتفاع 
كبري يف عدد اإلصابات وأرقام الوفايات، وجاء بالخصوص بعد ان تعّهد رئيس الحكومة مرتني يف 

األسبوع الفارط انه ال ينوي مطلقا التوجه إىل خيار الحجر الشامل.
*ثانيا القرار مل يكن صارما كام يردد رئيس الحكومة دامئا، بل رسعان ما عرف تراجعات خطرية 
فتحت االبواب أمام جميع الفئات لتطالب بالرتاجع أيضا عام يخصها من القرار، كإفراد أصحاب 
التفصيل،  وباعة  التجار  صغار  إما  الرزق  أبواب  وإغالق  وبالعمل  واملوالت  الكربى  الفضاءات 
توضيح  وعدم  املواد،  من  وغريها  التزويد  بحرية  تتمتع  التي  األساسية  املواد  بني  الخلط  أو 

االختصاصات التي يشملها الحجر وتلك التي هي معفاة منه.
عىل  والتعويل  األهمية،  وبهذه  الحجم  بهذا  لقرار  يسّوق  خطاب  وجود  عدم  واالهم،  *ثالثا 
ناطقني رسميني ووزراء فشلوا يف إقناع املواطن بهذا القرار ورشح جدواه وتبليغ املقصود منه، بل 
فيهم من تسبب يف زيادة االحتقان ويف سوء الفهم ويف إرباك الناس أكرث مام رشح لهم، وفيهم 

من جعل من الحكومة وقراراتها أضحوكة أمام الرأي العام.
الطبي وكيف  الطاقم  يستغيث  كيف  ورأينا  الكوفيد،  أزمة  إدارة  أوال عىل  تقدر  مل  فالحكومة 
توفري  تستطع  مل  أيضا  وهي  الجائحة،  زحف  أمام  عاجزة  شبه  الصحية  املؤسسات  أصبحت 
األزمة  إدارة  عىل  قدرت  وال  النهاية،  يف  اللقاحات  توفري  استطاعت  وال  البداية  يف  االختبارات 

والتحكم يف الوباء والسيطرة عليه.
واليوم تعجز مرة أخرى عن إدارة حتى قرار الحجر الصحي الشامل الذي اتخذته والذي مل يؤّد 
الفئات، وانفالتات  التجار ومن عديد  إال إىل خلق حالة مترّد شعبي واستعصاء من  النهاية  يف 
أمنية يف عديد املناطق، ترجمت صورة الغضب واليأس التي بدأت تعصف بالشارع التونيس، 
وحالة  السياسية  القطيعة  وتواصل  الحكومة  وعجز  االقتصاد  وتراجع  الوباء  حّمى  زيادة  مع 
اإلحباط العامة التي تعيشها البالد، والتي يرجع املواطن كل أسبابها إىل عجز الطبقة السياسية 

عن إيجاد الحلول.
بعدم  أيضا  ينبئ  األوىل،  الساعات  منذ  وإسقاطه  الشامل  الحجر  قرارات  عىل  الشعبي  التمرّد 
قدرة الحكومة عىل مترير ما تنوي تطبيقه من إجراءات، خاصة تلك التي تتم صياغتها اآلن يف 
واشنطن، والتي تقول الوثائق املترسبة من هناك انها ستكون قاسية وستكون مجحفة يف حق 
الفئات الهشة  والطبقات الضعيفة وستكون لها انعكاسات اجتامعية خطرية، خاصة مع العجز 
االتصايل الذي تعانيه حكومة املشييش والذي لن يسمح لها بتسويق توافقاتها مع صندوق النقد 

الدويل، وال إقناع الناس بقبولها وااللتزام مبقرراتها.
وال شك ان أي حكومة يف العامل، قادرة عىل استرشاف ما ميكن ان ينجّر عن إجراءات متثّل ثقال 
عىل كاهل شعبها، مهام كانت ظروف ومالبسات هذه اإلجراءات، وال بد لها ان تحتسب لنتائجها، 
وتتهيأ لكل طارئ خالل تطبيقها، عىل عكس الحكومة الحالية التي رمت بحزمة اإلجراءات يف 
وجه شعب أعزل، أنهكه الفقر واالقتصاد املحطم واألسعار املشتعلة، إضافة إىل املوجة الرشسة 
من الوباء، دون أن تكلّف نفسها حتى عناء رشحها وإيصالها إىل املتلقي وتسويقها عىل األقل 

حتى ملجرد القبول وليس االقتناع.
وما مل تتدارك حكومة املشييش أخطائها السابقة يف التواصل والتبليغ واإلعالم، فإنها قد تواجه 
متردا شعبيا يتّسع أكرث وقد تصعب السطرية عليه، خاصة وان كل املؤرشات تذهب باتجاه نية 
الحكومة فرض حزمة من اإلمالءات التي يصوغها حاليا خرباء صندوق النقد الدويل يف واشنطن، 

والتي ال يبدو أنها ستكون يف صالح الفئات الشعبية وال عموم التونسيني.
* الطاهر عيل
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لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يتابع 

بانشغال  ببنزرت  للشغل  الجهوي 

الشيخ  )حي  يف  يحدث  ما  كبري 

لتهويد  بائسة  محاولة  يف  جراح( 

القدس الرشيف واسقاط حق عودة 

الالجئني الفلسطينيني.

التنفيذي  املكتب  فإن  لذا 

ببنزرت  للشغل  الجهوي  لالتحاد 

منظمتنا  ثوابت  مع  وانسجاما 

التونيس  العام  االتحاد  العتيدة 

للشغل:

الفلسطيني  الشعب  مع  املطلق  تضامنه  عن  يعرب   -

وشبان  جراح  الشيخ  حي  ألبطال  إجالال  ويقف  املقاوم 

القدس يف تصديهم للعصابات الصهيونية ولعمليات التهجري 

وملحاوالت تدنيس املسجد األقيص وملخططات االستيطان.

- يجدد التزامه التام بالتصدي لكل اشكال التطبيع مع 

الكيان الغاصب.

التونسية  للسلطات  املريب  الصمت  بشدة  يدين   -

الرفض الرصيح  القدس ويطالبها بإعالن  إزاء ما يحدث يف 

لعمليات االبادة الجامعية التي متارسها العصابات الصهيونية 

املجرمة يف حق ابناء شعبنا الفلسطيني األيّب.

- يطالب السلطات التونسية بسن قانون يجرّم التطبيع 

القوى  كل  لدعوات  استجابة  الغاشم  الصهيوين  العدو  مع 

الوطنية والتقدمية وتتبع املطبعني معه يف جميع املجاالت 

االكادميية واالقتصادية والثقافية والسياحية والرياضية.

* الكاتب العام بشري السحباين

ال لتهويد القدس وال لتصفية القضية الفلسطينية 

الفلسطينيني  لاّلجئني  العودة  حّق  إسقاط  مخطّط  إن 
الغاصب  الصهيوين  للكيان  كاملة  القدس  تخصيص  ومحاولة 
يندرج ضمن مخطّط من أجل تصفية الحّق الفلسطيني وتغليب 

الصهاينة عىل كل العرب ومن ثَمَّ التطبيع.
لذلك فإن االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وانسجاما مع 

ثوابت منظمتنا العتيدة:
املقاوم  الفلسطيني  الشعب  مع  املطلق  تضامنه  يجدد   -
التصدي  يف  القدس  وشباب  جراح  الشيخ  حي  أبطال  ويحيّي 
ومحاوالت  التهجري  ولعمليات  املجرمني  الصهاينة  لعصابات 
إطار  القدس يف  االستيطان وتهويد  األقىص وملخططات  تدنيس 

»صفقة القرن«.

للتصدي  الدؤوب  اليومي  النضال  التزامه مبواصلة  يجّدد   -
لكّل أشكال ومظاهر التطبيع مع العدّو الصهيوين واالعرتاف به 
والتفاوض معه٬ بوصلتنا يف ذلك فلسطني حرّة عربيّة من النهر 

إىل البحر.
- يستنكر الّصمت املريب للّسلطات التونسية إزاء ما يجري 
الكيان  ملامرسات  الرصيح  الرفض  بإعالن  ويطالبها  القدس  يف 
األكادمييّة  املجاالت  جميع  يف  معه  املطبّعني  وتتبّع  الصهيوين 

واالقتصادية والسياحيّة والرياضيّة...
الكيان  مع  التّطبيع  يجرّم  تونيّس  قانون  سّن  إىل  يدعو   -

الصهيوين تبّنيا لدعوات منظّمتنا الوطنية والقوى الوطنيّة.
 * الكاتب العام يوسف العوادين

االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس:

ال إلسقاط حق العودة

هيكل  الشعب  حركة  عن  النائب  قال 

الرصامة  لحكومة  السيايس  الحزام  إن  امليك 

والفشل والكومسيون املايل والتلقيح خلسة 

وقهر الفقراء والتذلل للوبيات هي املسؤولة 

واالجتامعي  األخالقي  السقوط  كم  عن 

املشييش  وما  البالد  تعيشه  الذي  والسيايس 

سوى عون تنفيذ.

النائب هيكل امليك

الحزام السياسي للحكومة
 هو املسؤول عن قهر الفقراء

في االتحاد الجهوي للشغل ببنزرت 

توضيح حول إيقاف العمل يف مكتب بريد بن عروس
إثر االزدحام الكبري الذي شهده مكتب بريد بن عروس  يوم السبت 8 ماي عند انطالق الخدمة أّدت إىل الفوىض 

القتحام املكتب ودهس زميلنا عون الحراسة »عامرة درييس«، امام هذا الوضع أوقف األعوان العمل مبارشة وتّم 

االستنجاد باألمن الذي مل يتمكن من إخالء املكتب إال يف حدود الساعة 11. 

وبناء عىل ذلك تم إيقاف العمل.

* عن النقابة االساسية للربيد بنب عروس
الكاتب العام الحبيب التلييل

ملاذا كتابة األسعار بالقلم الجاف يف الصيدليات؟

وإىل متى وملاذا ارتفاع أسعار األدوية؟ 
حقيقة  كذلك  ندري  وال  االدوية  اسعار  يف  جديدة  زيادة  يف  يوميا  نعرث  يكاد   

ملصلحة من  يحصل بعد ان تم تفقري املواطن التونيس بشكل يدعو للريبة والشك 

يوم السبت 8 ماي 2021 وجدنا زيادة جديدة مقارنة بأسعار االسبوع املايض٬ ثم 

ملاذا كتابة االسعار بالقلم الجاف فاىل أين تسري بنا الصيدلية املركزية هذا إذا سلمنا 

بأن الصيدليات تبيع مبا يطلب منها. 

تعزية إلى األخ أحمد قرون
عضو  قرون  أحمد  األخ  شقيق  وفاة  واألمل  الحرسة  من  مبزيد  بلغنا 

املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بتونس املسؤول عن القطاع 

الخاص.

وإثر هذا املصاب الجلل يتقدم املكتب التنفيذي الجهوي وعىل رأسه 

األخ فاروق العياري الكاتب العام بأحر التعازي لعائلة الفقيد راجني 

من الله أن يرحمه ويرزق اهله وذويه جميل الصرب والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون. 

تعزية إىل األخ رضا امليزوري

والفرع  باملنستري  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يتقدم 
الجامعي لعملة التعليم العايل باملنستري بأحّر التعازي لألخ رضا امليزوري 
واملبيت  باملطعم  العايل  التعليم  لعملة  األساسية  للنقابة  العام  الكاتب 

الجامعي صقانس إثر وفاة شقيقه محمد امليزوري.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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استامتة

وتشهد املؤسسة حالة من االحتقان والتوتر االجتامعيني وانسداد كامل 
االجتامعي  الحوار  مليثاق  االدارة  التفاوض منذ فرتة بسبب خرق  آلفاق 
واعتامدها قرارات مسقطة واحادية الجانب يف ما يخّص دميومة املؤسسة 

واملستقبل املهني لألعوان.
وترفض نقابات اتصاالت تونس بشكل مطلق لألمر الحكومي 422_2020 
كام ترفض الهيكل التنظيمي الجديد للجهات أحادي الجانب اىل جانب 
الجهات  لدور  وتهميش  للمركزية  تكريس  باعتبارها  لألقطاب  رفضها 

وإضعافها.
بدميومة  متسكهم  عن  االحتجاجية  تجمعاتهم  يف  املحتجون  وعّب 
الصادرة  املهنية  الالئحة  يف  الواردة  ومبطالبهم  وعموميّتها  مؤسستهم 
بلقاء الجهات يف مارس الفارط، ومساندتهم ملطالب زمالئهم باالتصالية 
للخدمات، مجّددين رفضهم للمناولة مبختلف اشكالها وايضا لنقاط البيع 
يف  ورد  ما  اثر  العامة  لإلدارة  املمنهجة  الهرسلة  ولسياسة  »الفرنشيز« 
بالغها االلكرتوين الصادر يف 6 ماي الجاري محّملني اياها مسؤولية مزيد 

تعكر املناخ االجتامعي.  
تونس  اتصاالت  لنقابات  االحتجاجية  التحركات  تشهد  أن  املنتظر  ومن 
بجهات البالد تصعيدا يف املدة املقبلة يف حالة استمرار التعاطي السلبي 

لإلدارة العامة مع حقوق األعوان والعاّمل.
* صربي الزغيدي

ال تنازل عن السيادة الوطنية يف املؤسسة وعن ديموميتها وعموميتها
عىل امتداد االسبوع الفارط، نّفذ اعوان وموظفو مجمع اتصاالت تونس عىل مستوى االقاليم وقفات احتجاجية دفاعا عن السيادة الوطنية لرشكة 
اتصاالت تونس ومتّسكا برصيدها العقاري ورفضا لتجاهل االدارة العامة مطالبهم املهنية واالجتامعية العالقة، وذلك بتأطري من النقابات االساسية 

التابعة لجهات باجة واملنستري وصفاقس.
فقد انتظمت التجّمعات االحتجاجية بكل من إقليم الوسط مبقّر املؤسسة مبدينة املنستري يوم الثالثاء الفارط وبإقليم الجنوب مبدينة صفاقس يوم 
الخميس وبإقليم الشامل يوم الجمعة مبدينة باجة، بتأطري من النقابات االساسية واالتحادات الجهوية للشغل بالجهات املذكورة، ورفع املحتجات 
واملحتجون شعارات تندد بالتعاطي السلبي لإلدارة العامة مع مطالبهم وحقوقهم املرشوعة وترفض االمر غري القانوين الذي يرّشع نهب املؤسسة، 
خاصة أن اإلدارة تتلكأ يف التجاوب مع املطالب املطروحة وتربط التفاوض املادي باملوافقة عىل برنامج ترسيح األعوان وهو ما سيرضب القدرة 

التنافسية للمؤسسة يف محيط تنافيس أساسه خدمة الحرفاء.

ملحمة نضالية لنقابات أقاليم مجمع اتصاالت تونس:

 علمت »الشعب« أن اإلدارة 
الوطني  للديوان  الجهوية 
امتنعت  بسوسة  للتطهري 
توفري  عن  الفارط  االربعاء 
للمحروقات  الالزمة  الكميات 
استغالل  دوائر  لخمس 
بالجهة من أجل تشغيل آالت 
الّشفط والجهر والترسيح، ما 
نسبّي  وقف  ذلك  عن  انجّر 
والتطهري  الّضّخ  ملحطات 

مستوى  عىل  آخر  رضر  جانب  إىل  للمواطن،  املقدمة  الخدمات  وتقصري  وتدهور 
املستحقات املالية لألعوان والعامل.

وباتصال »الشعب« باألخ عيل سيدهم  الكاتب العام للنقابة األساسية لديوان التّطهري 
بسوسة والكاتب العام للفرع الجامعي لألشغال العمومية والبيئة، أكد أنه بالتنسيق 
العاّمة لألشغال العمومية والبيئة، تّم  مع االتحاد الجهوي للّشغل بسوسة والجامعة 
بالتدخل  النقايب  الطرف  مطلب  مع  تجاوبت  التي  العامة  باإلدارة  العاجل  االتصال 
الصغرية  للّشاحنات  املقتطعات  بعض  بتوفري  قامت  وبالفعل  التعطيل،  وإيقاف هذا 
واملزدوجة عىل أن يتّم استكامل باقي املقتطعات يوم الجمعة، مطمئنا أهايل الجهة 

باستئناف خدمات ديوان التطهري بشكل طبيعي.
* صربي الزغيدي

والتخطيط  للاملية  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  اعترب 
أن البيان الذي أصدرته وزارة املالية واالقتصاد تضّمن تأليبا 
عىل  واحتوى  والجباية  االستخالص  أعوان  ضّد  وتجييشا 

افرتاءات ومغالطات.
وبنّي مكتب الجامعة يف بيان أصدره رّدا عىل بيان الوزارة، أن 
منحة  من  األعوان  مستحقات  عىل  استيالءها  بّررت  الوزارة 
املراقبة واالستخالص »بعدم بلوغهم األهداف املرسومة، وأكد 
الحكومة  اتخذتها  التي  للقرارات  تاما  تجاهال  يُعتب  ذلك  أن 
املراسيم  خالل  من  كورونا  جائحة  انتشار  ملجابهة  والوزارة 
الصحي  والحجر  الشامل  الصحي  الحجر  ومنها  والقرارات 
واملراقبة  املراجعة  إلجراءات  تعليق  من  ذلك  يف  مبا  املوّجه، 

وغريها  مدتها  يف  والتمديد  االستخالص  وتعطيل  والتوظيف 
من القرارات التي ساهمت يف تعطيل نسق االستخالص، وهو 

األمر الذي ال يتحّمل األعوان املسؤولية فيه.
كام أبرز مكتب الجامعة أن الوزارة اعرتفت بأن سنة 2020 
هي سنة استثنائية، ما يجعلها )أي الوزارة( يف تناقض تاّم مع 
احرتامها  وعدم  املنحة  احتساب  طريقة  يف  عليه  أقدمت  ما 
ملقتضيات الفصل 25 من األمر املنظّم للمنحة والذي يعكس 
بأبنائها ورضب  التنكيل  سياسة  ومتاديها يف  الوزارة  نيّة  سوء 
حقوقهم املكتسبة، ويعكس كذلك االنطالق الفعيل للحكومة 
بتخفيض  والقايض  الدويل  النقد  إمالءات صندوق  تطبيق  يف 

كتلة األجور ورفع الدعم.

مكتب الجامعة طالب الوزارة باالعتذار ألعوانها بعد حملة 
الجسدية،  سالمتهم  مسؤولية  وحّملها  والتشويه  التحريض 
البالية من تهديد  مشّددا عىل وجوب التخيّل عن األساليب 

باعتامد عملية التسخري الذي لن تزيد األمر إالّ تعقيدا.
كاملة،  واالستخالص  املراقبة  ملنحة  الفوري  بالرصف  وطالبها 
واىل  مطالبهم  لتحقيق  النضال  مواصلة  إىل  منظوريه  داعيا 

االلتفاف حول هياكلهم النقابية.
فرتة  منذ  يخوضون  والجباية  االستخالص  أعوان  أن  يُذكر 
للمطالبة  البالد  جهات  كامل  يف  احتجاجية  تحركات 
مبستحقاتهم ويتهمون وزير املالية واالقتصاد بحرمانهم منها.

* صربي 

بَدََل تمتيعهم بحقوقهم:
وزير املالية يفرتي على أعوان االستخالص والجباية ويغالط الرأي العام

*االخ عبد الله القمودي

للبنوك  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  بني  بالتنسيق 
األمني  البوغديري  عيل  محمد  واألخ  املالية  واملؤسسات 
العام املساعد املسؤول عن قسم القطاع الخاص، تّم تأجيل 

للصناعة  البنيك  االتحاد  يف  تنفيذه  املزمع  اإلرضاب 
والتجارة يوم 18 ماي الجاري إىل موعد الحق.

الوضع  القرار بسبب تردي  ويأيت هذا 
الحجر  إعالن  ظّل  ويف  الصحي 

إمكانية  وعدم  الشامل  الصحي 
العامة  باإلدارة  جلسات  عقد 

لتفقدية الشغل واملصالحة.
قد  املؤسسة  نقابة  وكانت 
العمل  عن  اإلرضاب  قّررت 
تردي  بسبب  املذكور  اليوم  يف 

اإلدارة  االجتامعي وإرصار  املناخ 
العامة عىل التعنت ورفض الحوار، 

للحق  اإلدارة  انتهاك  إثر  وخاصة 
وغري  شاّذة  سابقة  يف  وقيامها  النقايب 

إىل  تقديم شكوى  البنيك،  القطاع  مسؤولة يف 
العاّمني  الكاتبني  بالعاصمة ضّد  منطقة األمن بباب بحر 
عبيشو  الفاضل  األخوين  عروس  وبن  تونس  لنقابتي 

اللّجنة  عضو  الشافعي  أسامء  واألخت  عامر  بن  وكريم 
االستشارية للمؤسسة وعدد من املوظفني.

طرف  من  واملوظفني  النقابيني  عىل  الهجمة  هذه  وتأيت 
اإلدارة العامة بسبب احتجاج املوظفني عىل تقصري 
اإلدارة يف التعاطي مع وضعية زميلهم يونس 
كورونا،  بوباء  تويف  الذي  يوسف  بن 
عىل  ألّح  قد  وفاته  قبل  كان  والذي 
بُعد، لكن مطلبه  العمل عن  طلب 
مللف  تقدميه  رغم  بالرفض  قوبل 
من  يعاين  انه  ويؤيد  يؤكد  صحي 
مرض مزمن وأن وضعيته الصحية 
حساسة وتتطلب العمل عن بُعد، 
وهو الحق الذي تضمنه له قوانني 
الدولية  الترشيعات  وكل  البالد 
خاصة  اإلنسان،  حقوق  عن  املدافعة 
 32 من  أكرث  قّدم  الذي  املوظف  أنه 
زمالئه  عن  لريحل  املؤسسة،  يف  خدمة  سنة 
الفارط يف مشهد درامي ومؤمل، بسبب  يف ديسمب 

تعّنت أو جهل أو انعدام إنسانية املدير العام.
* الزغيدي

بسبب تردّي الوضع الصحي:
تأجيل إضراب االتحاد البنكي للصناعة والتجارة

بتدخل من الطرف النقابي:
استئناف خدمات الديوان الوطني للتطهري بسوسة
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لالتحاد  التنفيذي  املكتب  عضو  ميالد  حمودة  الحاج  تكريم  تّم 
أرسة  املثايل٬  العامل  جائرة  عىل  بحصوله  بزغوان  للشغل  الجهوي 
جريدة الشعب املوّسعة تهنئ األخ الحاج حمودة وتتمنى له مزيد 

النجاحات.
تأجيل

كام تّم تأجيل الدورة التكوينية النقابية إىل أيام 22 و 29 ماي و 5 
جوان 2021 بدار االتحاد الجهوي للشغل بزغوان.

جلسة يف الربيد
املديرة  والسيدة  للربيد  األساسية  النقابة  بني  عمل  جلسة  انعقدت 
بزغوان  للشغل  الجهوي  االتحاد  بحضور  بزغوان  للربيد  الجهوية 
والجامعة العامة وتّم التطرق إىل عديد امللفات التي تّم االتفاق يف 

شأنها. 

تكريم يف  زغوان

االتحاد الجهوي 
بسيدي بوزيد 

يصدر بيانا  
أمام ما تشهده األرايض العربية يف القدس الرشيف من 
تصعيد خطري من قبل أيادي الجيش املحتل الغاصب 
ومامرسات همجية وانتهاكات لحرمة املسجد األقىص 
واعتداء صارخ عىل شعبنا العريب األعزل وارصار قوى 
االستطانية من هدم  التوسعية  الظالم عىل سياستها 
البيوت وتهجري العائالت الفلسطينية ولعل األحداث 
جراح  الشيخ  حي  يشهدها  التي  األخرية  الوحشية 
دليل عىل تعنت الكيان الغاصب وإلحاحه عىل طمس 
الهوية العربية فإن املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي 

للشغل بسيدي بوزيد: 
العريب  التي تطال شعبنا  الصهيونية  الجرائم  - يدين 

الفلسطيني 
الفلسطينية  القضية  جانب  اىل  وقوفه  عن  يعرب   -
عربية  دولة  إقامة  يف  العريب  شعبنا  وحق  العادلة 

عاصمتها القدس 
الفلسطينية  القضية  أن  التقدمية  القوى  كل  يذكر   -

من ثوابت املنظمة العريقة منظمة حشاد العظيم 
- يلفت انتباه الكتل النيابية إىل اإلرساع لسّن قانون 

يجرم التطبيع مع العدو الغاصب. 
* الكاتب العام   
 محمد األزهر قمودي

               إحداث منحة الصحراء ألعوان شركة الكهرباء والغاز 
انعقدمبقر الرشكة التونسية للكهرباء والغاز 

إقليم تطاوين وبفضاء مفتوح احرتاما للربوتوكول 
الصحي اجتامع عام باألعوان حرضه: عن االدارة 

العامة السيد نجيب شطورو املدير املركزي 
للتوزيع والسيد عبد الحميد السائحي املدير 

الجهوي للجنوب.
والسيد انيس بالنور رئيس إقليم تطاوين.

وعن الطرف النقايب اإلخوة الرشيف بريني 
الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بتطاوين 
واملنجي خليفة: عن الجامعة العامة للكهرباء 
والغاز ويوسف الفوريت الكاتب العام للفرع 

الجامعي للكهرباء والغاز بتطاوين.
وذلك لتدارس الوضع املهني القطاعي بجهة 

تطاوين وللنظر يف أهم النقاط التالية:
- بداية العمل بنظام الحصة الواحدة وذلك بداية 

من شهر جوان 2021.
- إحداث مركب ترفيهي.
- إحداث منحة الصحراء.

- زي الشغل.
- التمييز اإليجايب للجهة وذلك بتوفري طب 

االختصاص.

نشب  حريق هائل مبصنع »سيكام« للمصربات الغذائية مبجاز الباب، 
متكّنت وحدات الحامية املدنية بباجة، من السيطرة عليه.

ويف اتصال باألخ جامل الذيب الكاتب العام للنقابة األساسية للمؤسسة، 
كشف أن الحريق أىت عىل 18 جهاز تربيد بالوحدة األساسية للمصنع 
تفوق 350  قد  مخلّفا خسائر  املوسمية،  والصيانة  اللحام  خالل عملية 

ألف دينار.
لو  أقّل  تكون  أن  املمكن  من  كان  الحريق  خسائر  بأن  مصدرنا  وأفاد 

املدنية  للحامية  أكرث  سيارات  توفرت 

الجبار  املجهود  ذاته  الوقت  يف  مثّمنا  التجهيزات،  قلة  من  تشكو  التي 
مثّن  كام  العالية،  وحرفيتهم  املدنية  الحامية  عنارص  به  قامت  الذي 
املساهمة الكبرية لعامل املصنع يف إخامد الحريق وتطويقه ومعاضدة 
جهود عنارص الحامية ملنع وصول النار إىل خزانات املحروقات املحاذية 
باملصنع  اكرب  مادية  منع حدوث خسائر  ما  للتربيد،  األساسية  للوحدة 
ومحيطه، مؤكدا أنه مل تُسّجل أية خسائر برشية أو إصابات يف صفوف 

العامل.

حريق يف مصنع املصربات الغذائية بمجاز الباب  

في تطاوين

وقفة احتجاجية 

رفضا للمناولة 

يف منزل تميم  

نفذت النقابة األساسية لعملة الرتبية مبنزل 
املهريي مبنزل  الطيب  امليدة  مبعهد  متيم و 
ملقررات  تطبيقا  احتجاجية    وقفة  متيم 
و  بنابل  الرتبية  لعملة  الجامعي  الفرع 
رفضا للمناولة و مقاطعة لديوان الخدمات 

املدرسية..
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تم خالل الجلسة اإلستثنائية للمجلس البلدي بجندوبة املنعقدة يوم 5 
ماي 2021 املوافقة بإإلجامع عىل املقرتح الذي تقدم به االتحاد الجهوي 
اليوم العاملي للعامل واملتمثل يف تركيز نصب  للشغل بجندوبة مبناسبة 
بإحدى  الحامي  عيل  محمد  العاميل  الكفاح  رائد  ذكرى  يخلد  تذكاري 

ساحات املدينة والتي تحمل إسمه منذ سنوات.
الذاكرة  يف  النقايب  العمل  رموز  ذكرى  تخليد  إىل  املبادرة  هذه  وتهدف 
الجامعية وإعطائها رمزيتها يف قلب مدينة جندوبة بالتوازي مع إطالق 
الزالڨ  الطيب  الجهة  وابن  املسلح  الكفاح  وقائد  الوطني  املناضل  إسم 
قد  كان  بجندوبة  للشغل  الجهوي  االتحاد  أن  علام  املفرتقات.  أحد  عىل 
يف  السيايس  العنف  لشهيد  تذكاري  نصب  تركيز  من   2018 سنة  متكن 
وأرشف  جندوبة  مدينة  مدخل  ساحات  إحدى  يف  بلعيد  شكري  تونس 
عىل تدشينه األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس 

للشغل.
* صربي الرابحي 

تمثال لتخليد ذكرى رائد الكفاح العمالي محمد علي الحامي  في جندوبة

وعامالت  عامل  نحن 
بالقلعة  البنتاكس  رشكة 
بدار  املجتمعون  الكربى 
للشغل  الجهوي  االتحاد 
املكتب  بإرشاف  بسوسة 
الجهوي  التنفيذي 
األساسية٬  والنقابة 
ألوضاعنا  تدارسنا  بعد 
واملهنية  االجتامعية 
يف  خاصة  املتمثلة 
وإرجاع  النقايب  الحق 
وتطبيق  املطرودين 

املحارض السابقة.
الدخول يف إرضاب  نقّرر 
لكامل  وقانوين  رشعي 
و21  و20  و19   18 أيام 

و22 ماي 2021

املساعد  العام  األمني  الشفي  األخ سمري  قال 
باالتحاد العام التونيس للشغل إن مفاوضات 
ستجعل  الدويل  النقد  مع صندوق  الحكومة 
الفئات  وحاجيات  االقتصادي  الوضع  من 

الهشة عىل شفا جرف هار!
األخ الشفي أضاف أن »االتحاد العام التونيس 
تونس مثن  فقراء  يدفع  أن  يقبل  لن  للشغل 
شكون  »فام  مستطرداً  الحكومة!«  أخطاء 
من الحكومة ما فيبالوش بفحوى مفاوضات 

الحكومة مع صندوق النقد الدويل«.

وأضاف األخ الشفي إن مفاوضات رفع الدعم 
أنها  الدويل  النقد  وصندوق  الحكومة  بني 

الطامة الكربى لو تحصل !
األخ الشفي بنينّ الدعم تستحقه عديد الفئات 
املعوزة  العائالت  فقط  وليس  تونس  يف 
أن مستحقي  التونسيني  توهم يف  »الحكومة 

الدعم هوما متع الكرين األبيض فقط!«.
مزقت  التي  السياسية  التجاذبات  عن  أما 
األخ  رأى  فقد  التونيس  السيايس  النسيج 
أكرث  طالت  سيايس  عبث  »فرتة  أنها  الشفي 

من اللزوم«. 
النهضة  حركة  دعوة  إىل  سمري  األخ  وتطرق 
عن  للتخيل  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
الخاصة  مبادرته  وتفعيل  الجمهورية  رئيس 
واملنظامت  األحزاب  مع  الوطني  بالحوار 

الوطنية فقط.
شهوة  شاهي  »إيل  بالقول  رد  الشفي  األخ 
روحها..  ادبنّر عىل  النهضة  عشاه!  يديرها يف 
عىل الجميع التحيل بالقدر األدىن من املسؤلية 

إلنجاح الحوار«.

األخ سمير الشفي:
الدعم تستحقه عديد الفئات وليس العائالت املعوزة فقط 

نّددت الّنقابة األساسية ملؤّسسات العمل الّثقايف 
بتونس باالعتداء الهمجّي الذي تعرض له 

األخ نزار الحميدي مدير املركز الثقايف 
أبو القاسم الشايب بالوردية يف 
أثناء مبارشته لعمله من ِقَبِل 

موظفة يف وزارة الثقافة 
وزوجها املستحوذيْن عىل 

جزء من املركز الثقايف 
واستغالله مقرَّ إقامة وربطه 

باملاء والكهرباء عىل كاهل 
املؤّسسة دون وجه حّق 

وبتواطؤ من وزارة االرشاف.
وطالبت النقابة األساسية 

باإلخالء الفوري للمقّر التابع 
للمؤّسسة الذي تراجعت سلطة اإلرشاف 

عن تنفيذه يف أكرث من مناسبة ألسباب مجهولة، 

مشّددة عىل وجوب رفع قضية جزائية ضّد 
املعتدين وفتح تحقيق إداري ومتابعة الوضعية 

الصّحية لنزار الحميدي.
النقابة األساسية أعلنت يف بالغ لها 
أنه أمام تكّرر االعتداءات تجاه 

عدد من املوظّفني وسلبية 
الوزارة يف اتخاذ القرارات 

وحامية منظوريها ومحاسبة 
املعتدين، فإنه ال ميكن مواصلة 

العمل بصفة طبيعية يف ظّل 
الّتسّيب واالنفالت الذي يهّدد 
الّسالمة الجسديّة للموظفني إىل 

حني اتخاذ القرارات املناسبة من 
ِقَبِل سلطة اإلرشاف.

* صربي الزغيدي

اعتديا بالعنف على مدير المركز الّثقافي بالورديّة األخ نزار الحميدي:

موظفة بوزارة الثقافة وزوجها يستحوذان على جزء من دار الثقافة
 دون وجه حقّ وبتواطؤ من الوزارة

إضراب بعد العيد يف القلعة الكربى بعد ضرب 
الحق النقابي يف »البنتاكس«
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علمت الشعب أنه تّم تأجيل االرضاب 
يومي  اىل  عروس  بن  جهة  يف  القطاعي 
27 و28 ماي الجاري، وذلك بطلب من 
سلطة اإلرشاف وبتدخل من األمني العام 
السيد  للشغل  التونيس  العام  التحاد 
السلم  عىل  وحفاظا  الطبويب  الدين  نور 

االجتامعي.
قد  جهوية،  قطاعية  هيئة  وكانت 
انعقدت يف 29 افريل 2021، بنب عروس 
بنب  للشغل  الجهوي  االتحاد  بإرشاف 
بالجهة.  البلدي  الوضع  لتدارس  عروس 
الدخول يف ارضاب  االتفاق عىل  تم  وقد 
قطاعي جهوي يومي 10 و11 ماي 2021.

العمل  مع  نهائيا  القطع  اىل  الجهوي  القطاعي  االرضاب  ويهدف 
باملناولة بالجهة تطبيقا لالتفاقيات املربمة يف الغرض. كام متت الدعوة 

اىل تطبيق كل االتفاقيات املمضاة مع الطرف النقايب.
وقد حّمل النقابيون خالل الهيئة القطاعية املنعقدة املسؤولية ملن 

قام بنرش معطيات شخصية تخص االعوان والعملة بطريقة 
مغلوطة لتحريض الرأي العام.

ومتت املطالبة بتطبيق الربوتوكول الصحي والحاق االعوان والعملة 
البلديني بباقي االسالك ذات األولوية يف التلقيح ضد وباء كورونا.

ودعت الهيئة القطاعية اىل مقاطعة العمل اللييل بكل بلدية ال تلتزم 
برصف منحة العمل اللييل تطبيقا لالمر الصادر يف الغرض بتاريخ 24 

نوفمرب 2020.
وتم التأكيد أيضا، خالل الهيئة القطاعية للبلديات اىل التصدي لكل 
بالبلديات  االجتامعي  املناخ  وتوتري  االستقرار  من  املس  يحاول  من 

بالجهة عرب الطرق القانونية والنضالية املرشوعة.
* حياة الغامني

تأجيل االضراب يف بلديات والية بن عروس

تعزية
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره بلغنا نبأ وفاة 

األخ زهري العبايس الكاتب العام املساعد للجامعة 
العامة للمناجم، وإثر هذا املُصاب الَجلل نرتحم 

عىل فقيدنا ونتقدم إىل كافة أفراد عائلته وأصدقائه 
وزمالئه وكافة النقابيني بأحّر التعازي وأصدق 

عبارات املواساة راجني أن يرزقهم الله جميل الصرب 
والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

*جانب من إجتامع املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي  مع وايل الجهة *جانب من إجتامع املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي  بنب عروس مع البلديني يف املروج

جلسة ناجحة في »السيفات«
عمل  جلسة  عروس  بن  والية  مبقر  انعقدت 
الصيدلية  للصناعات  التونسية  بالرشكة  تتعلق 
عروس  بن  وايل  السيد  بإرشاف    SIPHAT
املربويك  نجيب  محمد  االخوة  من  كل  بحضور 
الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بنب عروس 
وفتحي الصفصايف وعبد الستار الحزامي عضوي 
معتمد  اىل  باالضافة  الجهوي  التنفيذي  املكتب 
حرضت  كام  الصحة  وزارة  وممثل  الوالية  مركز 
وأطباء  االطباء  ونقابة  والعملة  االعوان  نقابة 
االدارة  عن  وحرض  باملؤسسة  والصيادلة  االسنان 

البرشية  املوارد  ومدير  القانونية  الشؤون  مدير 
وبعد النقاش وتبادل اآلراء تم االتفاق بني جميع 

االطراف عىل:
- الغاء مذكرة االيقاف والعودة الفورية ملبارشة 
/أسامة  /منذر رشول  ابراهيم  بن  )عصام  العمل 

حمراين/منوبية حيدري(
املحافظة  بالعمل عىل  االطراف  تعهد جميع   -

عىل مناخ اجتامعي سليم داخل املؤسسة
- عقد جلسة عمل يف وزارة الصحة بإرشاف وزير 

الصحة للنظر يف الوضعية املستقبلية للمؤسسة.

إرضابهم   2021 ماي   6 الخميس  يوم  رادس  بلدية  وعامل  أعوان  نفذ 
ليوم واحد ومع ذلك انعقدت جلسة للتفاوض بني الطرف النقايب والطرف 

اإلداري وتم االتفاق عىل :
* الرتفيع يف منحة عيد الفطر من 100 د اىل 200د

* الرتفيع يف منحة عيد اإلضحى من 200 د اىل 250 د 
بكل  تلميذ  كل  عن  د   130 لتصبح  املدرسية  العودة  منحة  يف  الرتفيع   *

مراحل التعلم 
* متكني األعوان والعملة من مقاسم سكنية باملنطقة الفاصلة بني مدينتي 

رادس والزهراء )عامدة الولجة( بعد االنتهاء من كل اإلجراءات املعمول بها 
* التزم السيد رئيس البلدية بتفعيل محرضي 9 جويلية 2019 و13 جويلية 
2021 فيام يخص العمل باملناولة عىل أن يتم متكني البلدية من فرتة انتقال 

اىل نهاية شهر جويلية 2021
النقايب  الطرف  بني  التشاركية  عىل  مبني  سليم  اجتامعي  مناخ  إرساء   *

والطرف اإلداري 
وبعد إمضاء االتفاق قرر الطرف النقايب رفع اإلرضاب والعودة اىل العمل 

ابتداء من ساعة إمضاء االتفاق.  

لهذا السبب تم تنفيذ اإلضراب يف بلدية رادس
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* الطايع الهراغي

»من ال يعرف التّاريخ محكوم 
عليه بتكراره«

)كارل ماركس(
»إنك تخاطبني يف حّل الجامعة، وهي ليست ملكا من أماليك، يل حّق 
الترّصّف فيه، بل هي حّق للعملة مشاع، وهم أصحاب الّنظر فيه، ويل 
صوت ال أرفعه ضّد الجامعة ما حييت«. )محمد عيل الحاّمي، رّدا عىل 

مدير البوليس(. 
 محمد عيل الغّفاري الحاّمي ]15 أكتوبر 1890/ 10 ماي 1928[ أب 
تونس  يف  الّنقايّب  للعمل  بذرة  أّول  وباعث  التونسية  الّنقابيّة  الحركة 
جون  يشهد  التّونسيّة«1924(.  العملة  عموم  لــ«جامعة  بتأسيسه 
عيل  محمد  أّن  تونس  يف  الّشيوعّي  الحزب  ممثّـل  فينودوري،  بول 
عنه  وقال  التّونسيّة«،  الّشغيلة  للطّبقة  والّنزيه  الويّف  الخادم  »ظّل 
رفيقه الطّاهر الحّداد »لقد جاءنا ألّول مرة بأفكار ال تتّسع لها البالد 
التّونسيّة«. ككّل فكرة عظيمة مل تتّسع لها البالد التّونسيّة، مات الرّجل 
وهلك دونها، ولكّن الفكرة مل متت، تخّمرت يف األذهان حتى باتت قّوة 
ماديّة وصارت جزءا مفصليّا من التّاريخ االجتامعّي والوطنّي لتونس 
كانت  إذا  وأنجعها.  وأرسعها  املسالك  أقوم  عن  البحث  رحلة  زمن 
الّذاكرة التي ال تشحذ نفسها تتآكل فإّن الّذاكرة التي تروم التّصالح مع 
إرثها وتاريخها مطالبة بأن تنبش يف ماضيها أيّا كانت عظمته بكثري من 
الّنقد والتّمحيص وتنزيل األحداث يف ظرفيّتها واالحتكام إىل املالبسات 
والتّقديس  األرعن  التّمجيد  من  لتخلّصه  بها  وحّفت  حكمتها  التي 
األسطورّي ألن »الزّعامء« نتاج موضوعّي لواقع موضوعّي هو اآلخر، 
هم ليسوا كائنات فوق التّاريخ ولكّنهم طبعوا التّاريخ، أكرب وفاء لهم 
معطيات  إطار  يف  تجربتهم  وتنزيل  محيطهم  يف  تنزيلهم  يف  يكمن 
تاريخيّة ميزتهم أنهم فعلوا فيها. يتعلّق األمر بنحت مداخل منهجيّة 
يعرس  ذلك  ودون  تونس،  يف  الّنقابيّة  للحركة  التّأريخ  أشكال  لتناول 
اإلمساك بجملة الخصوصيّات التي طبعت الفعل الّنقايّب التّونيّس. فهم 
هذه الخصوصيّات ميّكن من متثّل اإلرث الّنقايّب والّسيايّس باالستفادة 

من أخطائه بالّذات ال باستنساخه.                     
ليس املايض بالتّأكيد هدفا يف ذاته. ذلك ما أدركه مؤرخ الحركة ذلك 
الثورّي املنيّس الطاهر الحّداد الذي يعود إليه الفضل يف متكني الباحثني 
»العاّمل  كتاب  أسايّس،  مصدر  من  والّنقايّب  العاّميّل  بالّشأن  واملعنيّني 
التّونسيّون وظهور الحركة الّنقابيّة« الذي يضاهي يف الحقل االجتامعّي 
والعاّميّل كتاب عبد العزيز الثّعالبي ]1874 /1944[ »تونس الّشهيدة« 
يف الحقل الّسيايّس، عندما ثبّت يف خامتة كتابه »وضعنا هذا التّاريخ... 
وليس من قصدنا أن نضعه مثاال يف العمل العمومّي املقبل وإّنا غايتي 
أن أجعله مثاال من أمثلة الحركات االجتامعيّة يف بالدنا لنعرف أوجه 
املايض  القريبة ونعّدل من طرائق عملنا ما يحتاج لذلك. وما  العمل 
العاّمليّة  والحركة  الوطنيّة  الحركة  دراسة  إّن  للمستقبل«.  درس  إالّ 
مخاطر  بها  تحّف  الدقّة،  من  غاية  عىل  مسألة  تونس  يف  والّنقابيّة 
يرتبط مبوضوع مثري نظرا إىل هالة  األمر  ومخاوف ومنزلقات ما دام 
نضالها  تاريخ  املستعمرة  البلدان  بها  تحيط  التي  واالنبهار  التّقديس 
ضّد االستعامر. فكيف ميكن االطمئنان إىل الحياد وضامن املوضوعيّة 
يف  لألحكام[  الّسابقة  والّدرس  والبحث  املعرفة  ]موضوعيّة  الرضوريّة 
موضوع يشّكل جوهر وجود هذه البلدان، وبعضها يقتات من االتّكاء 
تعّقدا عندما  األمر  اإلرث جاعال منه مرّبر وجوده؟ ويزداد  عىل ذلك 
يكون املتناولون لذلك التّاريخ إّما مساهمني فيه سلبا وإيجابا أو هم 
عىل قيد الحياة ويساهمون بشكل أو بآخر يف بناء مصري بلدانهم يف 
سائر الواجهات الفكريّة والّسياسيّة والثقافيّة والبحثيّة. إّن التّنقيب يف 
التّاريخ قد يبدو للفاعلني الّسياسيّني والّنقابيني مدخال للتّشكيك يف إرث 
تدثّروا به واحتكروا متثّله وصونه ومّجوا كّل رأي مخالف وكّل قراءة 
بديلة. يجد الباحث يف تاريخ الحركة الوطنيّة -والحركة النقابية كجزء 

منها- نفسه متخام بشهادات وحوارات ومذكّرات ال تخلو من كثري من 
الّنوري  أقّل  وبدرجة  عاشور  الحبيب  الزّعيم  مذكّرات  ولعّل  الّذاتيّة. 
البودايل تكاد متثّل نوذجا، ففيها يطغى األنا عىل ما سواه، وفيها يُرّد 
التّاريخ إىل فعل ذايتّ فتهيمن الذات عىل املوضوعّي ويُقزّم اآلخر الذي 
ال يُذكر إالّ ليعيل ذات الّسارد. ال تسبح الذات يف التّاريخ بل إّن التاريخ 
يصغر إزاءها. ولعلّنا ال نخطئ يف حّق اإلرث الوطنّي عندما نذهب إىل 
أّن تخليصه من األسطورّي وتأسيس قراءة تاريخيّة سيكون أكرب وفاء 
التّاريخ  أنفسهم فوق  إعالء  يتمثّل يف  كان  أّن هّمهم  نعتقد  لرّواد ال 
وفوق األحداث التي عايشوها وساهموا يف صنعها من موقع الفاعل 
ال من موقع املتفّرج املستهلك واملنفعل. إّن ضغط الحارض وتشّعـب 
التّحّصن  إىل  بدونه  أو  بوعي  تقود  قد  اإلحباطات  وكرثة  الرّهانات 
والّصفاء  املنعة  رمز  املايض  ويصبح  والقريب-  منه  -البعيد  باملايض 
واالكتامل. تجاربه ال تشوبها شائبة ومناضلوه أملّوا بكّل شاردة وواردة، 
وأقىص ما ميكن اإلتيان به هو الّنسج عىل منوالهم باستنساخ تجاربهم. 
بهذه القراءة -بقطع الّنظر عن الوعي بذلك من عدمه- يصبح الوفاء 
هو  املستقبل  فليس  بالعجز.  اإلقرار  صنو  والتّقديس  العرقلة،  رديف 
القبلة كام نبّه إىل ذلك بشكل تنبّئّي الطّاهر الحّداد الذي قال عنه طه 
حسني أنّه سبق قومه بقرنني. وليس املايض محطّة حّفت بها مالبسات 
هو  بل  لحظتها  نتاج  بالتّعريف  هي  وأهدافا  ومتّشيا  مسلكيّة  أملت 
الّنقص.  التاّمم، وما سواه تالصقه دوما لعنة  الفعل وقد اكتمل وبلغ 
ولعّل اإلخفاقات والعجز عن الفعل يف التّحّوالت الكارثيّة التي تعصف 
إىل  العودة  هذه  أملت  التي  هي  بلداننا،  يف  أفدح  وبدرجة  بالعامل، 
يف  ولنا  والّشخصيّات.  الرّموز  وبعض  التّاريخيّة  الحقب  بعض  أسطرة 
عودة البورقيبيّة بتضخيم »إنجازاتها« والتّهوين من فظاعاتها -بالّنسبة 
الّنقابيّة ال ميكن  إىل جميع األطراف تقريبا- خري دليل. تاريخ الحركة 
أن يُفهم وال أن يُدرس خارج إطار تشّكل الحركة الوطنيّة واملنعرجات 
إىل  التّونيّس  الّشباب  حركة  من  األوىل،  اإلرهاصات  منذ  عاشتها  التي 
حزب الّدستور والحزب الّشيوعّي إىل الحزب الّدستورّي الجديد بقيادة 
بورقيبة وصالح بن يوسف. تخصيصا عىل الحركة الّنقابيّة وجب التّأكيد 
عىل أّن العمل الّنقايّب مفهوما ومامرسة فعل دخيل وافد مع االستعامر. 
العاّمل  تعلّم  أساسا  الــ)س ج ت(  الفرنسيّة  الّنقابات  فباالنخراط يف 

املحطات  هي  وكثرية  وجدواه،  الّنقايّب  الفعل  أبجديّات  التّونسيّون 
التي تبنّي دور العنرص التّونيّس يف إنجاح إرضابات الّنقابات الفرنسيّة 
ذلك  أن  إالّ  شيئا.  املاّديّة  أوضاعه  من  تغرّي  مل  نضاالته  بأّن  ليفاجأ 
الّنقابيّة من خصوصيّاتها. فلقد ولدت منذ  الحركة  ال يعني تجريد 
البدء صداميّة. لقد فشلت األحزاب الّسياسيّة يف فرتة الّنضال الوطنّي 
األوائل  الّنقابيّني  متّش  إّن  بل  التّونسيّة.  العاملة  الطّبقة  تجنيد  يف 
مسعاهم  أقىص  كان  الذين  الّدستورينّي  سياسة  لتمّش  مناقضا  بدا 
إطار  يف  ورفاقه  عيل  محمد  نجح  يف حني  الّسيايّس،  الّنظام  تعديل 
تنظيم  يف  العاّمل  جهود  توحيد  يف  التّونسيّة  العملة  عموم  جامعة 
أّول  الفرنيّس هو  الّنقايّب  التّنظم  نقايّب مستقّل. االنسالخ عن/ ومن 
بند يف العمل الّنقايّب املستقّل جنح إىل نضاالت اجتامعية متعّددة. 
ولعّل ذلك ما يفرّس خيانة حزب الّدستور للجامعة ملّا تعرّضت ألعرس 
امتحان. فسياسة حزب الّدستور تقوم عىل الحذر والفعل الّسيايّس 
املحسوب يف إطار القانونية واالعتدال. وهو بحكم طبيعة العنارص 
كّل  واضعا  سلبّي  ونضال  مرنة  سياسة  انتهاج  إىل  ميّال  له  املكّونة 
ثقته وآماله يف نجاح تجّمع اليسار يف فرنسا، بل إّن صالح فرحات 
-أحد زعامء الحزب- مل يجد حرجا يف الترّصيح بأّن املطالب التّونسيّة 
تونس،  يف  الفرنسيّة  املصالح  مع  وال  الحامية  واقع  مع  تتضارب  ال 
العمل  الحزب ألنها متيل إىل  يهّدد سياسة  الجامعة خطرا  ت  فاعترُبرِ
التّصادمّي. متّش الحزب أفسدته نضاالت الجامعة وطبيعة نشاطها 
يجد  فلم  التّونسيني  العملة  بهموم  والتصاقهم  مؤّسسيها  وهويّة 
التّنّصل  بيان  يكشفه  كام  وإدانتها،  الجامعة  من  الترّبّؤ  من  مهربا 
الحزب  أعضاء  من  وأربعة  الحزب  أعضاء  من  سبعة  أمضاه  الذي 
البالغ  محتوى  يرتجمه  وكام   ،1925 فيفري   21 بتاريخ  اإلصالحّي 
املشرتك بني الحزب اإلصالحّي والحزب الحّر واملجلس الكبري بالحكومة 
إيقاف  عىل  ومل ميض  ]الفرنسيّة[،  الّنقابات  اتّحاد  وجمعيّة  التّونسيّة 
أعضاء الجامعة أكرث من أسبوعني بتهمة التآمر عىل أمن الّدولة: »بعد 
املناقشة وتبادل اآلراء قّرر الجمع مع ترصيحه أنّه ال ميلك سلطة مبارشة 
الّصحافة  بواسطة  نفوذه  قّوة  استعامل  عىل  عزم  لكّنه  العملة،  عىل 
والعمل عىل نصح العملة التّونسيّني لالنضامم لجامعة اتّحاد الّنقابات 
العاّمل  الحّداد/  ]الطاهر  العمل«  يتّم بذلك املشاركة يف ميدان  حتّى 
باستغفال  بعُد  ما  الّدستوريّة يف  القيادات  أقرّت  ولقد  التّونسيّون...[. 
يلغي  ال  الترّبّؤ  بيان  بأّن  اإليهام  وحاولوا  لهم،  االستعامريّة  الّسلط 
من  استنقاصا  حال  بأيّة  يعني  ال  ثبّتناه  ما  نظرهم.  وجهة  خصوصيّة 
الّدور التّاريخي الذي لعبه املؤّسسون األوائل يف مناخ سيايّس مشحون 
كّل  ميزة  لتبنّي  التّدقيق رضورّي  ولكّن  االستعامريّة.  الّسلط  بغطرسة 
التّأسيس يعود إىل محمد عيل  مرحلة وما يشّدها إىل سابقاتها. فْعل 
التّونسيّة 2«  العملة  الثانية »جامعة عموم  التجربة  الحاّمي وتسمية 
التّونيّس  العاّم  االّتحاد  مؤّسس  حّشاد  وفرحات  كّل جدل[  عن  تغني 
للّشغل شّدد مرارا عىل أّن تجربته ليست إالّ إحياء للتّجربة األوىل.         
لرتسيخ  بذلها  التي  املجهودات  يف  تكمن  وبصمته  محمد عيل  قيمة   
التّأسيس  براهنيّة  حّساس  يف ظرف  آمن  لقد  املستقلّة.  الّنقابة  فكرة 
لقيمة العمل. ذلك التّأسيس الذي يحتّم املغامرة بنحت تجربة مستقلّة 
عىل غرار ما أنجزته سائر األمم. ولعّل ذلك ما جعله يدرك أّن تونسة 
الفعل والتنظّم الّنقايّب ليس مجرّد رّد فعل، بل هو فعل واع يتمثّل يف 
التّنظيميّة. أمل يقل محمد عيل يف رّده عىل دوريل كاتب  الّذات  بناء 
الّدينّي  بالتّعّصب  ورفاقه  الحاّمي  يتّهم  كان  الذي  الفرنسيّة  الّنقابات 
املنفصلني عنكم وال إىل املايض  العملة  أنظر إىل فكر  وامليّل »إنّني ال 
ثقل  الذي  االنقسام  مسألة  عــن  أجيبك  وإّنا  لهم،  كان  الذي  املؤمل 
حمله عليك أنّه ال مينعكم يشء مـن االنخراط يف الّنقابات التونسيّة... 
ال  وملاذا  للعامليّة.  ينظّم  ثّم  كامال  نظاما  أرضها  فـي  تشّكل  أّمة  فكّل 
تعترب تونس شعبا من الّشعوب كام هي يف الواقع ما دامت مل تكن ترابا 
فرنسيّا؟« ]الطاهر الحّداد/ العامل التّونّسيون...[. مل يكن االنسالخ من/ 
والفاعلني يف  املؤّسسني  الهنّي ألّن جّل  باألمر  الفرنسيّة  الّنقابات  وعن 
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توّجهات الجامعة مترّسوا عىل الّنضال الّنقايّب صلب املنظّمت الفرنسيّة 
كان  منهم  والكثري  ال«س ج ت«  نقابة  الّنقابيّة يف  بالفكرة  وتشبّعوا 
أمر  وهو  املستقّل.  للتّنّقب  التّونسيّني  العّمل  تهيّؤ  إمكانيّة  يف  يشّك 
واضح وجيّل لكّل من له أدىن اطاّلع عىل اإلرهاصات األوىل والّنقاشات 
التي تشّق أعضاء الجامعة كم ثبّت ذلك مؤّرخ الحركة ومعايشها »إّن 
أو  جلستني  أو  جلسة  نتيجة  تكن  مل  التّونسيّة  العملة  عموم  جامعة 
يوم أو يومني بل هي نتيجة للمحاورات الّدامئة بني األعضاء املؤّسسني 
إنّها  التّونسيّون...[.  العّمل  ]الحّداد/  املتتالية«  اجتمعاتهم  أغلب  يف 
فعال مخاطرة وفعل ريادّي بحّق تغلّبت فيه إرادة الخلق عىل هاجس 
الخوف من الّصعوبات -وما أكرثها-. وليس التّخوف الذي سيطر عىل 
عديد األعضاء املؤّسسني غري إحساس باملسؤوليّة ورغبة منهم يف خدمة 
العّمل من موقع يضمن لنفسه الّنجاح واالستمراريّة. فمختار العيّاري 
الذي ُحِكم عليه بالّنفي عرشة أعوام -ملّا ُحلّت الجامعة- كان شديد 
االتّحادية  انفصالكم عن  الفرنسيّة »إّن  الّنقابات  للّنضال يف  التّعّصب 
يحرمكم من إعانة 25 مليون من العّمل... وما أظّن أّن األّمة التّونسيّة 
التي تلهجون بذكرها تعرف لعملكم قيمة... وأرى أّن الذي يدعوكم 
لتأسيس نقابة غري منظّمة لالتّحاديّة إّنا يدعوكم لالنقسام الذي يهلك 
قّوة العمل«. ويف االتّجاه ذاته كان يسري أحمد بن ميالد. لقد تألّبت 
عىل الجامعة ثالثة أطراف أساسيّة: حكومة الباي/ األحزاب الّسياسيّة 
الذاتيّة  الّسرية  ترتجمه  االستعمريّة كم  والّسلط  البيان  املمضيّة عىل 
عميل  لرتكيا/  )موال  الفرنسية  العامة  اإلقامة  ثبّتتها  كم  عيل  ملحمد 
شيوعّي/  متعّصب/  إسالمّي  لألمميّة/  عميل  لفرنسا/  عدّو  لربلني/ 
دستورّي...(. إّن هذه الحيثيّات وهذا التّوزّع هو ما يجعل من تأسيس 
نقابيّا  حدثا  مستقّل  نقايّب  كتنظيم  التّونسيّة  العملة  عموم  جامعة 
التّجارب ]تجربة بلقاسم  ووطنيّا سيشكل منعرجا ومنارة للقادم من 
القناوي وتجربة فرحات حّشاد[. تأّسست الجامعة يف ظرفيّة عىل غاية 
وذاتية: حداثة  عوامل موضوعيّة  فيها  تداخلت  والّصعوبة  الدقّة  من 
تشّكل الطبقة العاملة التّونسيّة/ خصوصيّة تشّكلها يف بلد مستعمر/ 
غرابة الفعل الّنقايّب والّسيايّس يف اإليّالة التّونسيّة حيث الباي محدود 
الّصالحيّات ومقيّد بقوانني وإمالءات الّسلط االستعمريّة وسلبيّة عديد 
املستعمر،  تجاه  واضحة  سياسة  تبّني  وترّددها يف  الّسياسيّة  األطراف 
الّدرعي/  أحمد  ]الحّداد/  املفّكرين  من  جملة  بني  تالقح  ذلك  يقابل 
املدين...[ مع وعي عميق  توفيق  العيّاري/ أحمد  محمد عيل/ مختار 
من املؤّسسني بأنّهم بصدد خوض تجربة فريدة من نوعها كم يكشفه 
ظهرها  األحزاب  هذه  أدارت  ملّا  أحزابهم  عىل  منهم  البعض  تنطّع 

للجامعة وملّا تخلّت عنها يف محنتها.          
الجامعة ومل تعّمر غري بضعة أشهر وُشِّد زعمؤها، ولكّن  ُحلّت  لقد 
هذه التّجربة املحدودة يف مّدتها ومستوى انتشارها ممتّدة يف الزمن. 
فالتّاريخ يقاس أيضا بجسامة الحدث ونوعيّته. لقد نجح محمد عيل 
ورفاقه يف فهم الوضع االستعمرّي فأدركوا خصوصيّة وعظمة ما هم 
مقبلون عليه. وكان لهم الفضل يف تقديم أجوبة ميليها »اآلن« وتتطلّب 
املجازفة: كيف نحّول التّذّمر إىل احتجاج؟ واالحتجاج إىل وعي وفعل 
العّمل  مطلب  نحّول  كيف  قيمة؟  إىل  العمل  نحّول  كيف  جمعّي؟ 
الخاّص إىل مطلب عاّم يشّد »األّمة«؟ وهو ما تجّسد يف املساندة العاّمة 
ملطالب عّمل الرّصيف صيف سنة 1924 ويف تحّول إرضابات بنزرت إىل 

شأن عاّم وقضيّة مجتمعيّة.        
الوطنيّة.  الحركة  تاريخ  النقابيّة يف تونس هو جزء من  الحركة  تاريخ 
وبسائر  انبثقت  الوطنيّة  الحركة  رحم  من  إنّها  بل  عدم  من  تولد  مل 
خصوصيّات  من  به  متيّزت  ما  رغم  أثّرت  وفيها  تأثّرت  منعرجاتها 
طبعتها وخلقت منها إرثا يحّق للنقابيّني إعالؤه واالقتداء به بعيدا عن 
الّنسخ والتّقليد.  لقد نشأت الحركة النقابيّة منذ البدء صداميّة لكأنّها 
-وكذلك  النقابيّة  التجربة  دامت  ما  التّاريخّي،  الفوات  تجاوز  أرادت 
العّمل  يتعلّم  أمل  االستعمر.  مع  وافدة  دخيلة  الّسياسيّة-  التّجربة 
التّونسيّون أبجديّات العمل الّنقايّب يف الّنقابات الفرنسيّة؟ أمل يخوضوا 
عديد الّنضاالت تحت يافطة التّنظيمت الّنقابيّة الفرنسيّة؟ أمل يكتووا 
الفرنسينّي  العّمل  ملطالب  واالنتصار  والقومّي  العنرصّي  امليز  بويالت 
واألجانب والتّنّكر لجملة مطالبهم؟ ولكن أمل يتعلّموا معنى التضامن 
النقابات  العّميل وجدوى االحتجاج وأشكال صياغة املطالب يف رحم 

الفرنسية؟ مل يكن تشكيل النقابات غاية وال هدفا بقدر ما كان تتويجا 
لقيادة  ملوجة إرضابات متسارعة غالبا ما كانت تُشفع بتكوين لجان 
التّفاوض باسمهم عندما يتوّجب.  العّمل وقيادة  االعتصابات وإرشاد 
العّمل.  بني  والتّنسيق  املطالب  لتوحيد  نضاليّة  أداة  الّنقابات  كانت 
ولعّل املتابع لكيفيّة تشّكل جامعة عموم العملة التونسيّة يدرك أنّها 
وحداثة  املّدة  ومحدوديّة  املغامرة  صعوبة  رغم  ملسار  تتويجا  كانت 
التي  الهّوة  قيايّس  وقت  يف  الّنقابيّة  الحركة  اختزلت  لقد  التّجربة. 
تفصلها عن التّجربة العّملية األوروبيّة مع فوارق ملحوظة من حيث 
وحداثتها  التّجربة  محدوديّة  عّوضت  ولكّنها  وعراقتها.  التّجربة  نضج 
النقايّب  الفعل  ترّشبوا  الذين  الّنقابيني  من  كبري  عدد  إخالص  بدرجة 
املعريّف  زادهم  ووظّفوا  ت(  ج  ال)س  للّشغل  العاّمة  الكنفدرالية  يف 
والفكري. كانت تجربة محمد عيل تتويجا لسلسلة من اإلرضابات بدأت 
بإرضاب عملة الرّصيف بتونس )13 أوت 1924( فإرضاب عملة رصيف 
بنزرت )15 أوت 1924( فإرضاب عملة معمل اآلجر مبنزل جميل )22 
أوت 1924( فإرضاب عملة شكة هارسانت )28 أوت 1924( فإرضاب 
عّمل مطار جبل الخّروبة )06 سبتمرب1924( فعّمل الّنقل بالعربات 
بسيدي أحمد )07 سبتمرب1924(. كّل التّحرّكات التي أطّرتها الجامعة 
كانت موّجهة ضّد الرّشكات الفرنسيّة ومل توّجه ضّد الرّشكات املحليّة 
ليست »ترابا فرنسيّا« كم  تونس  بأّن  إطالقا، وكان محمد عيل واعيا 
يف  الفرنسيّة.  الّنقابية  والقيادات  الّسلطات  ممثيّل  أمام  بذلك  رّصح 
هذا اإلطار تحديدا يُفهم تجّذر البعد الّنضايّل للحركة الّنقابيّة التّونسيّة 
كّل  يف  الكيّل  بانخراطها  والوطنّي  االجتمعّي  البعدين  بتالزم  ووعيها 

املعارك الوطنيّة... 
عنوان  يف  التّونسيّة  النقابيّة  الحركة  تاريخ  اختزال  من  بّد  ال  كان  إذا 
جامع فليكن: هاجس البحث عن االستقالليّة. ولكّن االستقالليّة تتلّون 
بتلّون املرحلة. تكاد املخيّلة الّنقابيّة تجزم بأّن االستقالليّة عنت دوما 
العامل«  هذا  »قايض  التّاريخ  الّسيايّس.  وحتّى  الحزيّب  باالنتمء  الترّبّم 
أدركوا رضورة رسم حدود  أنّهم  املؤّسسني  ميزة  اإلجابة.  وحده ميلك 
التّمس بني االنتمء الحزيّب وااللتزام الّنقايّب. فمعلوم االنتمء الّشيوعّي 
لكّل من مختار العيّاري ومحمد قّدور وبشري الجودي والطاهر عجم، 
ومعلوم أيضا االنتمء الّدستورّي ملحمد الغّنويش وبشري الفالح وأحمد 
إىل  انتمى  الحّداد  الطّاهر  أّن  ومعروف  الخياري،  ومحمد  الّدرعي 
الحزب الحّر الّدستورّي. طبع محمد عيل الفعل الّنقايّب يف تونس وفعل 
يف كّل املنعرجات التي مرّت بها الجامعة. وكان نفوذه واضحا وُمسلّم 

به كم يكشفه الجرد الذي ثبّته الحّداد معايش الحركة ومؤرّخها. ولعّل 
ذلك يعود إىل التّجربة الذاتيّة للّنقيب -كم يحلو لهم تسميته- حيث 
كانت  التي  الّدميقراطيّة  االشرتاكيّة  التّجربة  قرب  عن  وعاش  عايش 
مهيمنة يف أملانيا معقل الّنضال والتّنظّم الّنقايّب والحزيّب. لعب محمد 
الفرنسيّة  الّنقابات  من  االنسالخ  براهنيّة  اإلقناع  يف  رياديّا  دورا  عيل 
ووظّف كّل طاقاته ونفوذه املعنوّي يف اتجاه تبّني الجامعة اعتصاب 
حّمم األنف )1925(. واملعلومات التي يزّودنا بها الطاهر الحّداد عن 
القيادات الّنقابيّة عىل غاية من األهّميّة: البشري الفالح والبشري بودمغة 
قادا اعتصابات وأّسسا لجان إلدارتها وتأطريها/ محمد الخمريي، الطاهر 
العيّاري مثلوا  املختار  املدين،  توفيق  بن سامل، أحمد بن ميالد، أحمد 
تجربة  تالقح  أهّميّة  عىل  مشّددا  الحّداد  يقول  للعملة.  مستشارين 
قد  بتونس  الرّصيف  عملة  »إّن  بالّساعد  والعّمل  بالفكر  العّمل 
اعتصبوا خمسة اعتصابات قبل األخري ]أوت 1924 [ دون أن يجدوا 
من يساعدهم أو ميّدهم بإعانة ما من غريهم، وملّا انضّم إليهم جانب 
هم دون  من املفّكرين التّونسيّني يف هذا االعتصاب األخري لتنظيم سريرْ
ذلك  عىل  هذا  عظم  الفرنسيّة  الّنقابات  اتّحاد  ملساعدة  يحتاجوا  أن 
االتّحاد«/ أحمد بن ميالد واملختار العيّاري املوفدان إىل بنزرت ملتابعة 
آنذاك  ميثاّلن  وهم  الفرنسيّة  االتّحاديّة  فكرة  يبثّان  كانا  االعتصابات 
لجنة الّدعاية الّنقابيّة« فثارت يف ذلك خالفات عظم شأنها بعد انقضاء 
الّنقابيّة  الفكرة  »إّن  يقول  العيّاري  الّسيّد  كان  ودامئا  االعتصابات، 
اململكة  حدود  عىل  وقارصة  الّدينّي  التّعّصب  عىل  مبنيّة  الجديدة 
تنظيم  وتأسيس  الّنقايّب  العمل  تونسة  االستقالليّة، مبعنى  التونسية«. 
نقايّب تونيّس لحم ودما، مل تكن باألمر الهنّي بقدر ما كانت عصارة جدل 
والفكريّة  والحزبيّة  الّسياسيّة  الخلفيّة  أّن  ونقاشات وحوارات، ميزتها 
إغناء، يشهد عىل ذلك موقف  مل تكن عوامل عرقلة بل كانت عامل 
االمتياز  ويظّل  أحزابهم.  لتميش  ضّدا  للجامعة  انترصوا  ملّا  املؤّسسني 

ملحمد عيل يف توليف املختلف.
لكّن  نفسه  يكّرر  ال  والتّاريخ  تتآكل،  نفسها  التي ال تشحذ  الذاكرة    
الفاعلني قد يكّررون بعضهم البعض. ذلك كان هدفنا من تخليد ذكرى 
محمد عيل الحاّمي املرتبطة عضويّا بتخليد إنجازه التّاريخّي وفنائه يف 
إخضاع  نجاعة من  أكرث  وفاء  مثّة  الّنقايّب. وهل  العمل  تونسة  تثبيته: 
التّجربة من قراءات  الرّجل وتخلّص  االعتبار إىل  لقراءة تعيد  تجربته 
حينا  التّقزيم  بعقليّة  مقادة  إطالقيّة،  بعديّة،  ما  إسقاطيّة،  إرادّوية، 

واألسطرة أحيانا؟
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إثر انتفاضة موظفي وزارة الداخلية والشؤون املحلية والُعمد، التي متثلت 
وبكافة  البالد  ربوع  بكامل  تنفيذها  تم  التي  االحتجاجية  الوقفات  يف 
املعتمديات و تحت شعار املطالبة بتنفيذ االتفاقيات املربمة مع الجامعة 
أعلنت  العامة،  الجامعة  ومساندة   2019 29مارس  اتفاق  وأولها  العامة 
أن  للشغل،  التونيس  العام  لالتحاد  التابعة  العمد  لسلك  العامة  الجامعة 
قنوات التواصل والتشاور مع الطرف الحكومي فتحت من جديد وعادوا 
السابقة  االتفاقيات  تفعيل  حول  والتشاور  الحوار  طاولة  إىل  جميعا 

واستكامل إجراءات نرش األوامر.
تقارب  يف  وبوادر  انفراج  بوادر  هناك  ان  الُعمد،  سلك  جامعة  وأكدت 
وجهات النظر يف انتظار ما ستؤول إليه بقية الجلسات املعدة للغرض بني 

الطرفني النقايب والحكومي.
علام وان العودة إىل طاولة الحوار ليست من أجل إعادة التفاوض بل هي 
من أجل استكامل إجراءات نرش األوامر ذات العالقة بكل النقاط املتفق 

بشأنها بني الطرف الوزاري والجامعة والعامة.
وحسب تأكيدات الكاتب العام للجامعة العامة للعمد مليك بن موىس، 

األطراف  النقاشات مع جميع  الجامعة يخوض حاليا مرحلة  فإن مكتب 
الهيئة اإلدارية األخرية من قرارات  العالقة مبلفاتهم، وفق ما أقرته  ذات 
الصعوبات  رغم  القرار  سلطة  لقرارات  احرتاما  وذلك  عمل  واسرتاتيجية 

والعراقيل التي تعرتضهم.
الهيئة  قرارات  عن  تحيد  لن  الجامعة  ان  عىل  العام  الكاتب  شدد  وقد 
الداخيل  للنظام  مخالف  إجراء  قراراتها  مخالفة  تعترب  إنها  بل  االدارية 
ورضبا ملؤسسات االتحاد العام التونيس للشغل ورضبا للقطاع واستخفافا 

ملخرجات سلطات القرار.
وأضاف مليك بن موىس انه نظرا إىل استئناف الحوار بني الطرفني النقايب 
الشامل  الحجر  املتخذة بخصوص  اإلجراءات  وإىل  ناحية  والحكومي من 
بكل  ومنخرطيها  النقابية  هياكلها  تدعو  الجامعة،  فإن  أخرى  ناحية  من 

مكوناتهم إىل تعليق الوقفات االحتجاجية إىل وقت الحق.
واكد الكاتب العام لجامعة الُعمد، انهم عازمون عىل مواصلة النضال ولن 

يرتاجعوا عن مطالب منظوريهم.
* حياة الغامني

بعد تحرك العُمد وموظفي وزارتيْ الداخلية والشوون المحلية

كان البدّ من العودة اىل طاولة الحوار وتعليق االحتجاجات

والتربية  للرياضة  العليا  المعاهد  خريجو 
البدنية المعطلون عن العمل:

حرمان أكثر من 500 ألف 
تلميذ من االنتفاع بمادة 

الرتبية البدنية 
التنسيقية  لنا لقاء مع السيد محمد نجيب نغمويش كاتب عام  كان 
الوطنية لخّريجي املعاهد العليا للرياضة والرتبية البدنية املعطلني عن 
العمل، وهو متخرج دفعة 2011 من املعهد العايل للرياضة والرتبية 
التنسيقية  هذه  تحركات  انطالق  عن  حدثنا  والذي  بالكاف  البدنية 
خالل  من  املعطلون  عرب  وقد  اليوم  هذا  حدود  اىل   2014 سنة  منذ 
االنتدابات ورفضهم سياسَة  التحركات عن رفِضهم تجميَد باب  هذه 
التهميش ملطالبهم املرشوعة والتي تتمثل يف سد الشغورات الحاصلة 

باملدارس واملعاهد اإلعدادية والثانوية.
كام أكد عىل أن اإلحصائيات املتوفرة التي تّم تقدميها لرئاسة الحكومة 
 2175 يفوق  مبا  الشغورات  تقدر  املالية،  كوزارة  املعنية  والوزارات 
باقي دفعة 2011 و2012  انتداب  شغورا والذي ميكن من استكامل 
و2013 ٬ هذا الشغور ترتب عنه حرمان ما يقارب اكرث من 500 الف 

تلميذ من انتفاع مبادة الرتبية البدنية. 
كام أكد عىل أن تحركاتهم كذلك مل تقترص عىل هذه املطالب فحسب، 
كون  إىل  نظرا   ،  38 قانون  يف  دمجهم  ملحاولة  رفضهم  عن  عربوا  إذ 
القانون املعتمد من ِقبَِل وزارة الشباب والرياضة هو قانون خصويص 
لالنتداب املبارش، كذلك بسبب خصوصية التكوين التي ال تخّول لهم 

احتسابهم ضمن املنتفعني بهذا القانون.
بالنيابة  الوزيرة  السيدة  االخري مع  اجتامعهم  اإلشارة يف  وقد وقعت 
وضوابط  بأسس  املساس  عدم  رضورة  عىل  العيادي  سهام  السيدة 
القطاع وتطويره من خالل تعميم تدريس مادة الرتبية البدنية ووضع 
 3 يف  املؤرخ   104 قانون  وفق  القطاع  هذا  اسرتاتيجية إلصالحات يف 
سبتمرب 1994 واملتعلق بتنظيم وتطوير قطاع الرتبية البدنية ويؤمنها 

مختصون من خريجي املعاهد العليا للرياضة والرتبية البدنية.
* صربي الرابحي 

تعازينا إىل عائلة الّلوز
إثر وفاة املناضل الدميقراطي التقدمي منجي اللّوز عضو الحزب الدميقراطي التقدمي 
العام  الوطني لالتحاد  التنفيذي  املكتب  فإن  الجمهوري حاليا،  الحزب  سابقا وعضو 
التونيس للشغل وأرسة جريدة الشعب املوّسعة يرتّحمون عىل روح الفقيد ويتقّدمون 
بأحّر التعازي إىل أهله ورفاقه وإىل كل العائلة الدميقراطية راجني لهم الصرب والسلوان.

في ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي

انتهاكٌ للحق النقابي وتجاهٌل ملشاكل العمال
عرّب املكتب التنفيذي للجامعة العامة للفالحة عن استهجانه ما أقدم عليه الرئيس املدير العام لديوان تنمية الغابات واملراعي بالشامل الغريب من 

انتهاك للحق النقايب وامتناعه عن قبول ممثيل النقابات األساسية للنظر يف املشاكل املهنية واالجتامعية املزمنة التي يعاين منها العامل واستخفافه بها 
ومحاوالته تقسيم الصف النقايب والعاميل.

املكتب التنفيذي للجامعة دعا يف بيان له، وزارة اإلرشاف إىل التدّخل الجدي إليقاف هذا السلوك غري القانوين محّمال إدارة الديون املسؤولية كاملة 
يف ترّدي املناخ االجتامعي، كام دعا  كافة العاملني باملؤسسة إىل التصدي لهذه املامرسات صونا لكرامتهم وحفاظا عىل حقوقهم واىل تنظيم وقفات 

احتجاجية تعبريا عن رفضهم رضب الحق النقايب وتجاهل مطالب العامل.
* صربي الزغيدي
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بني  املشرتك  البيان  الذاكرة  خانتهم  »ملن 
والحكومة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
بني  املمىض  لالتفاق  تفعيل  مارس هو  أواخر 
أكتوبر   22 يوم  واالتحاد  الشاهد  حكومة 
الحكومة بعد  التزام  2018  والذي نص عىل 
التفويت يف مساهامتها املبارشة وغري املبارشة 
العمومية  واملؤسسات  املنشآت  رأسامل  يف 
الطرفني إليجاد  مع تكوين لجنة مشرتكة بني 
بصعوبات  متر  التي  املنشآت  إلنقاذ  الحلول 
حالة بحالة يف ثالثة عناوين مهّمة: الحوْكمة 
الحوكمة  الخارجية..  الداخلية..الحوكمة 
تم  االتفاق  هذا  أن  الجميع  البرشية...نذكر 

بعد إعالن االتحاد شن ارضاب عام يف القطاع 
العام يوم 24 أكتوبر 2018 وتنظيم تجمعات 
الكربى  املؤسسات  جامهريية حاشدة يف جل 
يتهمون  الذين  نذكر  الجهات.  أغلب  ويف 
كتلة  يف  بالتقليص  الحكومة  مبوافقة  االتحاد 
االجور: االتحاد خاض إرضابا عاما يف الوظيفة 
عاما  وإرضابا   ..2018 نوفمرب  يف  العمومية 
ثانيا يف الوظيفة العمومية والقطاع يف جانفي 
النقد  تصديا المالءات صندوق  وذلك   2019
من  الوظيفة  أعوان  متكني  بعدم  الدويل 
اتفاق  يف  ذلك  من  ومتكنا  األجور  يف  زيادات 
واضحة  بوصلته  االتحاد   ...2019 فيفري   9

مقررات  وعن  ثوابته  عن  ابدا  يحيد  ولن 
املؤمتر  مقدمتها  ويف  قراره  وسلط  مؤسساته 
عىل  والحفاظ  الوطنية  السيادة  الوطني.... 
مؤسسات الشعب ومنشآته عنوانان رئيسيان 
الحكومات  كل  ضد  نخوضها  التي  ملعركتنا 
السابقة وسنواصلها مع الحكومة الحالية وأي 
يحاولون  للّذين  تذكري  هذا  قادمة...  حكومة 
اليوم اتهام االتحاد باملشاركة يف الجرمية التي 
أثناء  الشعب  تجاه  اليوم  الحكومة  ترتكبها 
والبنك  الدويل  النقد  صندوق  مع  مفاوضاتها 
العاملي٬ لكن املؤامرة لن متّر ما دام يف وطننا 
منظمة اسمها االتحاد العام التونيس للشغل«.

األخ حفيظ حفيظ األمين العام المساعد المكلف بالمسائل القانونية:

االتحاد بوصلته واضحة ولن نوافق على التقليص من كتلة األجور 

تسعى  الدويل  النقد  صندوق  من  قرض  عىل  الحصول  بهدف 
الحكومة التونسية إىل خفض كلفة األجور من 17.4 باملائة إىل 
الفرتة  الدعم يف  باملائة يف غضون سنة. كام تخطط لخفض   15
املقبلة، وصوالً إىل إلغائه نهائياً يف 2024، وستعّوضه مبدفوعات 
نقدية للمحتاجني، حسب ما جاء يف مقال صادر يوم الثالثاء 04 
ماي 2021 نرش يف وكالة رويرتز لألنباء. ومن املنتظر أن تكون 
لهذه اإلجراءات التقّشفية كلفة اجتامعية باهظة الثمن نظرا إىل 
انعكاساتها عىل مستويات البطالة من ناحية وعىل مستوى عيش 

التونسيني ومقدرتهم الرشائية املرضوبة أصال.

غضب شعبي
ومن وجهة نظر اقتصادية فإن خفض األجور إىل 15% يف ظرف 
سنة وحيدة يعني نظريا إما تحقيق قفزة مهولة يف نسبة النمّو 
أو ترسيح آالف من األعوان وحيث إن الظرف املوضوعي العام 
هو  املتبقي  الحل  فإن  عالية  منّو  نسبة  تحقق  استحالة  يؤكد 
األجور  عىل  والضغط  العامل  وترسيح  االنتداب  وقف  مواصلة 

بكل الوسائل.
وقد ال تحتاج األمور إىل الكثري من االجتهاد لفهم أن مجمل هذه 
اإلجراءات قد تشعل نار الغضب الشعبي لتقود حتام إىل انفجار 
التونيس للشغل.  العام  اجتامعي مدوي طاملا حّذر منه االتحاد 
التونيس  العام  االتحاد  أن  إىل  الصدد  هذا  يف  اإلشارة  وتجدر 
ورفض  الحكمة  بيت  يف  األخرية  االجتامعات  قاطع  قد  للشغل 
املشاركة يف الوفد الذي توّجه للتفاوض مع صندوق النقد الدويل.
وميثل التقاء البطالة واالنعكاسات السلبية للجائحة وغالء األسعار 
نتيجة رفع الدعم خلطة ال تؤدي إالّ إىل غضب الشارع التونيس 
وانفجاره عىل املتسببني يف ما وصلت إليه األوضاع، والحقيقة أن 
املتمسكة بتصور  بالقوى  االنفجار االجتامعي ليس خاّصا  توقع 
مدين اقتصادي ومبضمون اجتامعي بل إن صندوق النقد الدويل 
مهمة  رئيس  غرياغيت«  »كريس  قال  إذ   األمر  يتوقع  نفسه 
الصندوق إىل تونس، يف مقال وكالة رويرتز نفسه »قبل أن نتبّنى 
برنامجاً جديداً مع صندوق النقد الدويل، سيكون من املهّم أن 
تبدأ السلطات يف توضيح مدى خطورة الوضع، وهشاشته عىل 

السكان«، مشدداً عىل أنَّه عىل الحكومة إرشاك جميع »أصحاب 
املصلحة« يف املناقشات.«

كل متناسق
كربى  اقتصادية  إصالحات  إىل  الحاجة  أّن  نقايب  مصدر  وأفادنا 
متناسقا  إن متثل كال  بد  ال  اإلصالحات  أن  منه غري  أمر مفروغ 
ميّكن من الخروج من األزمة االقتصادية من رفع مستوى عيش 
الفئات  حساب  عىل  االقتصاد  إنقاذ  أّن  وأضاف  التونسيني. 
الضعيفة والطبقة الوسطى لن يكون مقبوال خاصة أن الشعب 
التونيس لديه تجارب مريرة  يف هذا الشأن، انطالقا من برنامج 
التسعينات  يف  التفويت  برنامج  إىل  وصوال   1972 سنة  إصالح 
مرورا برنامج اإلصالح الهيكيل سنة 1986 وأكّد أنّها كانت كلها 

مراحل ومحطات رفعت فيها شعارات ووعود الرخاء واالزدهار 
يكتشف  الذي  التونيس  الشعب  اعتصار  إجراءات  فيها  ونُّفذت 
انه  مرة  يكتشف كل  الخداع كام  كان ضحية  انه  مرة  بعد كل 
أجرب عىل التضحية دون أن يكون لها انعكاس ايجايب عىل مستوى 
عيشه، نتيجة تفرّد أقليات محيطة بالسلطة بنتائج الرثوة والنمو، 

ونتيجة احتكار حفنة املضاربني لوقت التونسيني.
تدابري  بأي  التونيس  الشعب  قبول  أن  ذلك  ويستنتج من خالل 
أن  يجب  أنّه  عىل  فضال  عسريا  أمرا  الرشائية  مقدرته  من  متّس 
إىل  التونسية  الدولة  من  ورصيح  واضح  بتوجه  مسبوقا  يكون 
جيوب املتهربني ومن راكموا الرثوات واستفادوا من االمتيازات 

من املال العام. 
* طارق السعيدي

إجراءات حكومية تقشفية من أجل قرض النقد الدولي: 

إلغاء الدعم وخفض كتلة األجور قد تعجل باالنفجار االجتماعي
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* طارق السعيدي

التقى وفد الحكومة التونسية بداية الشهر الحايل مع صندوق النقد 
الدويل وعدد آخر من الفاعلني االقتصاديني يف واشنطن بهدف الحصول 
عىل قرض بقيمة 04 مليار دوالر أمرييك. وإلقناع النقد الدويل بطلب 
الذي  اإلصالحي  بربنامجها  خاصة  وثيقة  الحكومة  أعدت  القرض 
تعتزم القيام به يف حال حصلت عىل القرض وقد لقي الربنامج الذي 
واسعة. وقد ال  انتقاد  واإلذاعات موجة  الصحف  أعمدة  إىل  ترسب 
تبدو االنتقادات املوجهة للربنامج الحكومي مبالغ فيها نظرا إىل ما 
جاء فيه من إجراءات ليربالية كالسيكية وتقليدية تقوم عىل خفض 
كلفة األجور والنفقات العامة وخفض لدعم  واستهداف املؤسسات 

العمومية مقابل التساهل والتسامح مع أصحاب رأس املال.

الكلفة الثقيلة
وتشري التقديرات الواردة يف الوثيقة الحكومية التي تتضمن برنامجها 
االقتصادي إىل ان األجراء سيدفعون الكلفة األعىل من األزمة الحالية 
ما  سنوات  من  بكثري  أخطر  الفقر  من  مستوى  إىل  ستعيدهم  التي 
قبل الثورة. ويبلغ الناتج املحيل الخام سنة 2021 حوايل 115 مليار 
دينار وتبلغ كلفة األجور حوايل 17.4 باملائة اي ما يعادل 20 مليار 
دينار وإذا ما صحت تكهنات الحكومة بتحقيق نسبة منو بحوايل 04 
باملائة سنة 2022  فان الناتج املحيل الخام لسنة 2022 سيصبح يف 
باملائة   15 األجور يف حدود  كتلة  دينار وستكون  مليار   119 حدود 
اي 17.9 مليار وهو ما يعني ان األجراء سيخرسون 2.1 مليار دينار 
والطبقات  األجراء  الخام كام سيخرس  املحيل  الناتج  نصيبهم يف  من 
الضعيفة حوايل 1782 مليون دينار يف أفق 2023 نتيجة رفع الدعم 
الفئات  تكبدتها  التي  الخسارة  مجموع  ليكون  األساسية  املواد  عن 
األجراء  ان  علمنا  ما  وإذا  دينار.  مليار  واألجراء حوايل 04  الضعيفة 
والفقراء وكل الطبقات الهشة تستفيد بحوايل 29 باملائة من الناتج 

املحيل الخام أي حوايل 34 مليار دينار فإن خسارة 04 مليار دينار 
الدخل خالل سنة 2022 مقارنة  باملائة من  يعني خسارة قرابة 12 

بسنة 2020 التي تعترب سنة الفقر والكساد. 
  

العدالة المؤجلة
وجاء يف التقرير يف الربنامج املقدم لصندوق النقد الدويل ان حجم 
احتساب  دون  دينار  مليار   12.6 بلغ  قد  الثابتة  الجبائية   الديون 

القضايا والخطايا التي ما زالت يف طور االستخالص. وتهدف الحكومة 
إىل تحصيل 5.6 مليار دينار من الديون الجبائية خالل 07 سنوات، 
منها 04 مليار دينار خالل الخمس السنوات املقبلة أي بواقع 800 
مليون دينار لكل سنة. وميثل حجم االستخالص الذي تعتزم الدولة 
القيام به السرتجاعه حق املجموعة الوطنية من لدى أصحاب رأس 
املال مبلغا زهيدا هو اقرب إىل برنامج استخالص ميرس جدا، منه إىل 
برنامج تسعى من خالله الدولة إىل فرض سلطتها الجبائية عىل كل 
الناشطني االقتصاديني. وتجدر اإلشارة إىل ان الحكومة تخطط أيضا 
إلحداث وكالة للجبائة والحسابات العمومية واالستخالص تهدف إىل 
إضفاء النجاعة عىل عمليات االستخالص. كام ستقوم بتوسيع قاعدة 
الرضيبة ومراجعة الرضيبة عىل القيمة املضافة واعتامد نسبتي 19 
و 07 باملائة فقط والتخيل عن نسبة 13 باملائة. كام تسعى الحكومة 
نحو  والذهاب  وإلغائه  الجزايف  النظام  محارصة  إىل  الوثيقة  وفق 
النظام الجبايئ الفعيل غري ان هذا اإلجراء سيجعل واالستخالص عمال 
إداريا بعيدا كل البعد عن جوهر املشكل الجبايئ التونيس القائم عىل 
بالنسبة  وكاملة  حاال  تستخلص  تونس  يف  فالجباية  العدالة.  انعدام 
االنتباه  املال. ما يلفت  بالنسبة إىل رأس  إىل األجراء وتؤجل وتلغى 
فعال يف مجال اإلصالح الجبايئ هو ان الحكومة مل تضع أي رقم ومل 
تقرتح أي تقديرات ملا قد يضمنه اإلصالح الجبايئ من موارد لخزينة 
الدولة وهو ما يعني اما عدم الجدية يف طرح العدالة الجبائية او ان 
بشكل جيد.  امللفات  يطلعوا عىل  مل  أعّدوها  الوثيقة ومن  أصحاب 
ويبدو هذا الغموض والسكوت مختلفا عن واقع الحال يف ما يتعلق 
بخفض نسبة كتلة األجور التي تقرتح الحكومة يف عالقة بها أرقاما 
يتجاهلها  التي  الحقيقة  األمر  هذا  ويؤكد  محددة.  ونسب  واضحة 
الجميع ومفادها ان كفاءة الدولة عىل اعتصار العامل واألجراء أعىل 

بكثري من كفاءتها يف استخالص الجبائية.
 

انتقاد منطقي
ويف  االجتامعية  القوى  من  الكثري  انتقاد  محّل  املرشوع  مثّل  لقد 

في برنامج الحكومة وصندوق النقد الدولي:

األجراء يخسرون ملياري دينار من الثروة املنتجة
و 1782 مليون دينار من الدعم وكل األبواب تفتح لرأس املال
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كلمة حق

املشيشي وصك البيعة 
* النفطي حولة     

إىل  الحكومي  الوفد  زيارة  يصادف  الذي  املشييش،  تونس وعىل حكومة  يوما حزينا عىل  ماي2021  من  الثالث  يوم  يَظّل 
واشنطن ألخذ البيعة الجديدة، للعهدة املتجددة للحكومة، التي أصبحت تتسّول عىل أعتاب صندوق النقد الدويل مبذلة 
ورخص. وهي عىل عتبة اإلفالس، أو هي مفلسة أصال. وما أكرث أيام تونس الحزينة، وما أطول ليلها الحزين، يف هذه العرشية 
السوداوية املظلمة والظاملة، يف مرحلة هي من أصعب وأعقد، وأخطر وأدق املراحل التي متر بها تونس عىل اإلطالق، يف 
مرحلة غري مسبوقة يف العرص الحديث. بل هي مرحلة تفوق يف خطورتها حتى مرحلة الكوميسيون املايل التي كانت مقدمة 

لالستعامر الفرنيس لتونس يف القرن التاسع عرش. 
والسبب يف ذلك يكمن يف أن:  

أوال: الوضع الحايل الذي متر به تونس يجيء يف مرحلة ما بعد انتفاضة 17 ديسمرب2010 التي حملت معها أحالما وطموحات 
وطنية تبرش بقرب القطيعة النهائية والجذرية مع االستعامر ومشاريعه. تلك االنتفاضة املجيدة التي حرّفها وأجهضها واختطفها حكام البيع العريب، ليحّولوها إىل 

انتقال دميقراطي وسخ، شكيل وشكالين، فارغ من أي مضمون اجتامعي، وال مضمون سيايس يعرّب عن السيادة الوطنية واستقاللية القرار الوطني.                
ثانيا: لجنة الكوميسيون املايل الناعمة يقودها كل من وزير املالية ومحافظ البنك املركزي ومستشارو رئيس الحكومة، بإرشاف ووصاية ورعاية مديرة البنك كريستالينا 

جورجيفا التي أكدت يف آخر رسالة توّجهت بها إىل رئيس الحكومة هشام املشييش:
»إن صندوق النقد الدويل سيبقى رشيكا موثوقا به لتونس« حيث وجاء يف نص الرسالة »أالحظ بارتياح أنك عازم عىل الدخول يف حوار مع الرشكاء االجتامعيني، ورشكاء 
تونس الدوليني يف ما يتعلق باإلصالحات ذات األولوية التي يتعني تنفيذها. لضامن انتعاش قوي، من الرضوري البناء عىل برنامج إصالحي، من شأنه أن يكون نتاج 

هذا الحوار، والذي من شأنه أن يعالج نقاط الضعف الرئيسية والصعوبات التي تعيشها البالد.«
وها هي الترسيبات األولية التي برزت عىل السطح تؤكد عىل أمر يف غاية الخطورة: »البنك الدويل يتأهب إلعالن افالس الدولة التونسية«.

رفض صندوق النقد الدويل مرشوع املقرتحات املقدمة من حكومة املشييش للحصول عىل قرض ب 4 مليار دوالر. وعلل ذلك باألسباب التالية:
بلوغ تونس عتبة اإلفالس بدين خارجي يتجاوز 100 الف مليار... اي ما يعادلpib 100٪ من الدخل السنوي الخام.

احتياج تونس إىل مبلغ ضخم خالل السنة الجارية لتغطية ديونها الخارجية ومتويل ميزانيتها حيث تحتاج اىل مبلغ 10.2 مليار يورو... ما يعادل 35 مليار اي ٪80 من 
امليزانية. من اجل سداد ديونها السنوية... وهو امر بات مستحيال 

أكرث من 115 مؤسسة عمومية كربى يف وضعية افالس... وعجز كيل بفعل
 استرشاء الفساد... » 

وإذا ما تأملنا يف النقطة الرابعة من التقرير الذي رفعه الخرباء الدوليني حيث جاء فيها:
اقرتحت الحكومة رفعا فوريا للدعم... وتشجيع املوظفني عىل التقاعد املبكر للتخفيض يف كتلة األجور. واعتامد صيغة العمل الجزيئ. وتعهدت بالتفويت فورا يف 30 

مؤسسة كربى.«، نالحظ مدى املبايعة الالمرشوطة للحكومة إلمالءات الصندوق.
ما عجل لدى الخرباء واملختصني يف االوساط املالية الدولية اإلعالن »عن فشل الوفد التونيس يف مهمته لدى البنك الدويل مام سيدفع اىل اعالن افالس الدولة التونسية 

لعجزها عن سداد ديونها«.
أليس هذا إيذانا بدخول تونس عهد الحامية والوصاية األجنبية؟ أليست حكومة املشييش حكومة البيعة بامتياز؟

اعتربت  إذ  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  مقدمتها 
الفئات  يستهدف  القانون  ان  االجتامعية  القوى 
عنارص  إىل  ويفتقر  ناحية  من  األضعف  االجتامعية 
يُجمع  املثال  سبيل  فعىل  أخرى.  ناحية  من  النجاعة 
مستحقيه  اىل  يذهب  ال  الدعم  ان  عىل  التونسيون 
املواد  دعم  من  يستفيدون  واألثرياء  املصنعني  وان  
ان  غري  صحيح  أمر  وهذا  الفقراء  من  أكرث  الغذائية 
مقرتح املعالجة املقدم من الحكومة مغلوط او يفرتض 
الكثري من الرشوط املسبقة ومنها رقمنة اإلدارة حتى ال 
تتحول عملية توجيه الدعم إىل مستحقيه مجاال إضافيا 
ان  للفساد واإلثراء. وتكفي اإلشارة يف هذا اإلطار إىل 
إىل  االجتامعية  املساعدات  توجيه  عن  عجزت  الدولة 
مستحقيها خالل الجائحة الصحية وان اآلالف استفادوا 
من منحة 200 دينار عن غري وجه حق يف حني حجبت 
ممن  مستحقيها  عن  البريوقراطية  العراقيل  بسبب 
كانت  وإذا  الشامل.  الصحي  الحجر  من  فعال  ترضروا 
الرقمنة  وانعدام  والفساد  البريوقراطية  بسبب  الدولة 
قد فشلت يف إدارة ملف املساعدات الظرفية فام بالك 

بقدرتها عىل إدارة ملف دائم مثل الدعم.
 

عدم جدية التقرير
املذكور هو  الربنامج  إن ما يطمنئ فعال يف ما جاء يف 
أنه يتضمن الكثري من عنارص انعدام الجدية وكأنه أُعدَّ 
ليعرض يف واشنطن ولينتهي بانتهاء رحلة الوفد التونيس 
ومن مناذج انعدام الجدية يف إعداد التقرير هو تضارب 
األرقام. ويبدو ان الحرص عىل ان تكون األرقام منّمقة 
طغى عىل مصداقية السادة »الخرباء« »األكفاء« الذين 
غمرة  يف  نسوا  أنهم  حتى  اإلصالحات  برنامج  اعدوا  
األرقام اعتامد رقم وحيد للناتج املحيل  الخام. وذكرت 
الصفحة الثالثة من التقرير ان كلفة الجائحة الصحية 
ما  بلغت 5.3 مليار دينار أي  الدولة قد  عىل ميزانية 
يعادل 4.7 باملائة من الناتج املحيل لسنة 2020 وهو 
ما يعني ان الناتج املحيل الخام قد بلغ 112.76 مليار 
دينار )5.3/4.7 *100(. وجاء يف الصفحة 12 ان حجم 
اي  دينار  مليار   19.030 بلغ   2020 سنة  األجور  كتلة 
الناتج املحيل الخام للسنة  ما يعادل 17.4 باملائة من 
نفسها. وبعملية حسابية بسيطة نجد ان الناتج املحيل 
الخام يساوي) 19.030/ 0.174* 100 ( 109.3 مليار 
دينار. بعد  ذلك ويف الصفحة 14 يذكر التقرير ان قيمة 
الدعم دون احتساب املحروقات بلغت 2722 مليون 
دينار سنة 2020 اي 2.3 باملائة من الناتج املحيل الخام 
الناتج  ان  لسنة 2020 وبعملية حسابية بسيطة نجد 
املحيل الخام يساوي )2.722/0.023 *100( أي 118.3 
التقرير  من  صفحة   26 وخالل  وبذلك  دينار،  مليار 
مليار   112.76 من  الخام  املحيل  الناتج  تجول  نفسه 
دينار اىل 109.3 مليار دينار وصوال إىل 118.3 مليار. 
الخرباء  السادة  ان  املقدمة  األرقام  يف  التناقض  ويربز 
التقرير كانوا أبعد ما يكون  الذين أرشفوا عىل إعداد 
بقدر  ثابتة  واقعية  اعتامد معطيات  الرتكيز وعن  عن 
ما اهتموا بإضفاء أكرب قدر ممكن من املساحيق وهو 
وغري  واقعي  غري  الربنامج  بأن  مسبقا  علام  يخفي  ما 
إعداد  الكفاءة يف  ان مسألة  للتحقيق والحقيقة  قابل 
التقارير املالية والتقارير الرسمية ويف اتخاذ القرارات 
أصبحت عملة نادرة نتيجة االستخفاف بالدولة الذي 
يفرتض انها متثل املرجع املشرتك للجميع التي نستلهم 
إىل  ونحتكم  بإحصائياتها   ونستأنس  معطياتها  من 

أرقامها. 

األخ  قال  الدويل،  النقد  مع صندوق  الحكومة  مفاوضات  تعليقه عىل  يف 
عن  املسؤول  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  األمني  عمرية  منعم 
وان  نفسه  إال  ميثل  ال  واشنطن  إىل  الحكومة  وفد  إن  العمومية  الوظيفة 
التونيس للشغل، ألنه مل يطلع عىل ما متت  العام  االتحاد  تلزم  قراراته ال 

صياغته يف غرفهم املظلمة.
واكد األخ منعم عمرية أن االتحاد العام التونيس للشغل له رؤية اصالحية 
علمية واسترشافية النقاذ املؤسسات العمومية واعادة انعاشها بعيدا عن 

التسول واالستجداء عىل عتبات صناديق النهب الدولية عىل حد تعبريه.
وشّدد األخ األمني العام املساعد عىل انهم ال يقبلون تقاسم التضحيات اال 
حني يكون عىل قاعدة عدالة جبائية ومنوال تنموي فعال وارقام شفافة 

توضع عىل الطاولة وإرادة حقيقية لالصالح واالقالع باالقتصاد الوطني.
وأكّد االخ منعم عمرية تبّنيه ما رصح به االمني العام لالتحاد العام التونيس 

للشغل: »تونس ليست للبيع واالتحاد موش حربوشة للبلعان«..
النقد  صندوق  مع  التفاوض  إىل  تسعى  الحكومة  ان  اىل  اإلشارة  وتجدر 

 4 بقيمة  قرض  عىل  للحصول 
تقدميها  مقابل  دوالر،  مليارات 
يتضمن  جديدا  اقتصاديا  برنامجا 
جملة مام تعتربه »إصالحات« من 
كتلة  وتقليص  الدعم  الغاء  بينها 

األجور....
فإن  بالدعم،  يتعلق  ما  ويف 

لكل  مايل  مقابل  ومنح  الغذائية  املواد  دعم  إلغاء  اىل  تتجه  الحكومة 
التونسيني، فضال عن فتح منظومة لتسجيل الراغبني يف الحصول عىل الدعم 
الكهرباء  ثم  األوىل  بالدرجة  الغذائية  املواد  يشمل  الدعم   وإلغاء  املايل. 
والغاز الحقا قبل الوصول إىل إلغاء الدعم نهائيا عام 2024. وهو طبعا ما 
التونيس للشغل »صوت الشعب« واملدافع الرسمي  العام  يرفضه االتحاد 

عن الفئات الكادحة.
* حياة الغامني

األخ منعم عميرة األمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية

االتحاد ينطلق من قاعدة إصالح علميّة 
واستشرافية إلنقاذ املؤسسات العمومية
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تونس  يف  والدميقراطية  اليسارية  العائلة  أحيت 
نبيل  الشهيد  الغتيال   34 الذكرى   2021 ماي   8 يوم 
مبدينة  التونيس  األمن  من  عنارص  طرف  من  الربكايت 
قعفور، وهو اليوم الذي تّم إقراره يوما وطنيا ملناهضة 

التعذيب.
وتعترب هذه الذكرى أيضا مناسبة لتجديد التقدميني 
تونس  يف  الدميقراطية  الحركة  وعموم  واليساريني 
وتحولت  تجرميه،  عىل  والعمل  للتعذيب  مناهضتهم 
ذكرى اغتيال نبيل الربكايت ايضا إىل موعد يلتقي فيه 
الدميقراطيات والدميقراطيون مبقربة »الرباكتة« )نسبة 
الفقيد  بخصال  فيها  يذكّرون  بقعفور،  الربكايت(  إىل 
مواصلة  عىل  ويتعاهدون  الحرية  أجل  من  ومبعركته 
النضال من أجل اجتناب مامرسة التعذيب دفاعا عن 
كرامة اإلنسان التونيس، والنضال من أجل عدم اإلفالت 

من القانون والعقاب عىل جرمية التعذيب.
شهر  أواخَر  أوقف  كان  الربكايت  نبيل  أن  ومعلوم 
لحزب  بيان  توزيع  إثر  قعفور،  مبدينة   1987 أفريل 
الفقيد  وكان  املحظور،  التونيس  الشيوعي  العامل 
معلاّم ونقابيا، وقد أخضعه رئيس املركز »الحاج عاّمر« 
وأعوانه لتعذيب وحيش من أجل اقتالع اعرتافات منه 

عن رفاقه ورفيقاته.
الفقيد خالل التعذيب أبرز شجاعة كبرية وصمد 
للحرية  قربانا  حياته  تقديم  وفّضل  النهاية،  حتى 
وللكرامة عىل أن يذّل أمام جالدي بن عيل الذي كان 
قمعية  يشّن هجمة  الداخلية،  وزارة  رأس  وقتها عىل 
النقابية  الحركة  السياسية وعىل  املعارضة  رشسة عىل 

والحركة الطالبية.
وقد عمد رئيس املركز وزبانيته، يف محاولة منهم 

جرميتهم  إلخفاء 
إىل  الفظيعة، 
نبيل  جثة  إلقاء 
بعد  الربكايت، 
رصاصة  توجيه 
وهو  رأسه  إىل 
سكة  قرب  ميّت، 
بقعفور،  الحديد 
ورّوجوا أن الفقيد 

فّر من املركز بعد أن استوىل عىل مسّدس أحد األعوان 
لإليهام بأنه انتحر.

قعفور  أهايل  عىل  تنطل  مل  املناورة  هذه  ولكّن 
الذين خرجوا إىل الشارع وحارصوا مركز الرشطة ماّم 
السلطات  توقفهم  أن  قبل  الفرار،  إىل  الجناة  اضطر 
ملّدة  باملدينة  الجوالن  حظر  وتعلن 
مل  ذلك  ومع  تقريبا،  شهر  نصف 
كانوا  الذين  األهايل  حركة  تتوقف 
للتظاهر  الشارع  يخرجون يوميا إىل 
نظام  بوليس  بجرائم  والتنديد 

بورقيبة.
من هو نبيل بركايت؟

 1961 ماي  يف31  نبيل  ُولد 
بقعفور واغتيل يف 8 ماي1987، وهو 
نقايب مناضل انتمى إىل حزب العامل 
تعليمه  زاول  التونيس،  الشيوعي 
التحق  ثّم  قعفور  مبدينة  االبتدايئ 
مبعهد تربسق ملزاولة تعليمه الثانوي.

يف  الربكايت  نبيل  الشهيد  ساهم 
تأسيس الحركة التلمذيّة وكان عنرصا 

فاعال ونشيطا، قبل أن يتحّصل عىل شهادة البكالوريا 
للمهندسني  الوطنيّة  باملدرسة  ويلتحق   1981 سنة 

بتونس.
وانخرط نبيل بركايت يف صفوف النقابيّني الثورينّي 
لحزب  تابع  طاليب  نقايب  تنظيم  وهو  الجامعة،  يف 
شهادة  عىل  وتحّصل  التونيس،  الشيوعي  العامل 
انتمى  ثّم  املدنيّة،  الهندسة  يف  مساعد  مهندس 
من  مجموعة  ضّمت  التي  الشيوعي«  »حلقة  إىل 

املاركسيّني اللينينيّني.
االبتدايئ  التعليم  بسلك  نبيل  التحق  األثناء،  يف 
سنة 1985 وساهم يف عديد األنشطة الثقافيّة )نادي 
السينام(، كام كان ناشطا نقابيّا وتعرّض لكرس ذراعه 

دفاعا عن دار االتحاد بقعفور.
ومع انتهاء نقاشات »حلقة الشيوعي« إىل إعالن 
تأسيس حزب العامل الشيوعي التونيس يف 03 جانفي 
ومن  مؤّسسيه  من  الربكايت  نبيل  الشهيد  كان   1986

العنارص الناشطة جّدا فيه.
االبتدائيّة  باملدرسة  التدريس  إىل  الفقيد  انتقل 
مبركز  السيايس  النضال  لتدعيم  )سليانة(  »بسّجة« 

الوالية والتعريف بأفكار وبرامج حزب العامل.
* صربي الزغيدي

الذكرى 31 الغتيال الشهيد نبيل البركاتي: 

من أجل عدم اإلفالت من العقاب يف جرائم التعذيب

أن  الدميقراطيات  للنساء  التونسية  الجمعية  اعتربت 
زوجها  قبل  من  بالرصاص  قُتلت  التي  الشارين«  »رفقة 
عون األمن، ضحية منظومة مؤسساتية ومجتمعية طاملا 
تهاونت مع العنف الذي يطال ويقتل النساء. وأضافت 
ومل  ورق  قوانينها حربا عىل  الدولة جعلت  أن  الجمعية 
تقتيض رضورة  لتطبيقها  بسياسة جزائية  ترفق إصدارها 
العقاب.  من  اإلفالت  وإيقاف  للضحايا  الفورية  الحامية 
ومل توفر املآوي اآلمنة للنساء ومل تنشئ هياكل املرافقة 

والتعهد بالضحايا.
كام رأت أن رفقة هي ضحية منطق الزمالة األمنية 
والتضامن املهني فكلاّم كان الجناة من أصحاب السلطة 
والجاه مهام كانت مواقعهم يف أجهزة الدولة كلاّم تركت 

الضحايا معزوالت..
ووصفتها  املسؤولية  العمومية  النيابة  وحملت  

املعتدين ومرتاخية يف  القانون عىل  باملتهاونة يف تطبيق 
تواصل  من  النساء  لحامية  االحرتازية  اإلجراءات  اتخاذ 
قضاء  ضحية  رفقة  أن  ورأت  ضّدهن.  وتفاقمه  العنف 
ومبنطوقه   58 عدد  القانون  بفلسفة  يعرتف  ال  متحيّز 
ويجد الذرائع للمعتدين ويعّول عىل تراجع الضحية ويف 

أحيان كثرية يدفعها إىل ذلك.
إضافة اىل املجتمع املطبّع واملتسامح مع كل أشكال 
العنف ضد النساء والذي يعطي لألزواج الوصاية املطلقة 
عىل أجسادهن وخياراتهن ومستقبلهن. ويحدث ذلك يف 

ظّل حكومات منسحبة من مسؤولياتها تجاه مواطناتها.
ودعت الجمعية إىل تخصيص يوم العيد للتعبري عن 
الرفض الجامعي لتقتيل النساء بتعليق   شعار »ال عزاء 
املنازل  أبواب  عىل  الوباء«  كام  يقتلهن  والعنف  للنساء 

واملقرات.

يوم العيد رفض تقتيل النساء  

»رفقة الشارني« ضحية منظومة 
مؤسساتية ومجتمعية

االتحاد الجهوي بسيدي بوزيد
 ينعى وفاة رئيس البلدية 

ينعى املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي 
للشغل بسيدي بوزيد املغفور له رئيس 

بلدية سيدي بوزيد السيد عبد القادر ناجي 
الذي وافاه األجل مع بداية هذا األسبوع 

ويقدم أحّر التعازي وأصدق عبارات 
املواساة إىل عائلة الفقيد وكافة مستشاري 
املجلس البلدي وأعوان وموظفي البلدية 

راجني من الله أن يتغّمده برحمته الواسعة 
ويرزق أهله وذويه جميل الصرب والسلوان.

*الشهيد نبيل الربكايت مقتوال 

النيابة العمومية بالكاف توضح 
قدمت النيابة العمومية بالكاف معطيات حول املالبسات التي حّفت بجرمية القتل التي راحت ضحيتها امراة، 

بعد أن أطلق عليها زوجها، وهو عون أمن، النار بسالحه املهني.

وقال الوكيل العام ماهر كريشان يف هذا اإلطار »إن ما راج من أخبار حول إطالق رساح القاتل بعد تقدميه إىل 

املحكمة يوم السبت إثر الشكاية التي تقدمت بها زوجته من أجل االعتداء عليها بالعنف تّم بعد سامع املحكمة 

للزوجني وإسقاط الزوجة حق التتبع يف شأن زوجها واإلمضاء عىل ذلك باملحكمة«، مشريا اىل أنه متت إحالة امللف 

عىل الدائرة القضائية املعنية ألن اإلسقاط ال يوقف التتبع عىل حّد قوله.

واعتبارا  األرسة  إىل حامية  منها  سعيا  حالة رساح  يف  الزوج  إبقاء  ارتأت  املحكمة  ان  السياق  هذا  يف  وأضاف 

للوضعية االجتامعية للعون العمومي ال سيام أن الزوجني أنهيا الخالف القائم بينهام بالرتايض قبل نشوب خالف 

جديد يف اليوم املوايل والذي أدى اىل وقوع جرمية القتل بعيارات نارية أطلقها القاتل.

اعتذار
بصفة  الشعب  جريدة   2021 ماي   12 األربعاء  اليوم  تصدر 

استثنائية يف نسخة الكرتونية نظرا إىل تعّذر الطبع بسبب ظروف 

الَحجر الصحي التي قد ال متكّن القّراء من الحصول عىل جريدتهم 

يف توقيتها املعهود.

 وعليه نتقّدم إىل كل األوفياء باالعتذار آملني استئناف الصدور بعد 

تجاوز فرتة الَحجر.
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  تواجه حكومة هشام املشييش متردا عىل قراراتها 
فإثر  الحتوائها.  والهادفة  الصحية  باألزمة  املتعلقة 
إصدار قرار يقيض بحجر صحي شامل ملدة أسبوع، 
اصدرت عدد من الغرف والجامعات النقابية بيانات 
رافضة لقرارات الحكومة وغلق األسواق واملحالت 
بصفة  العمل  سيواصلون  أنهم  مؤكدين  التجارية، 
ويكشف  الحكومة  عىل  الخناق  يضّيق  ما  عادية، 

للعيان ضعفها يف إدارة األزمات.
وترى أوساط سياسية تونسية أن حكومة املشييش 
قرارات غري مدروسة  تتخذ  أنها  مرة  تثبت يف كل 
إيّاها  واصفة  الشعبية،  الفئات  حساب  عىل 

بـالضعيفة واملشلولة.
غري  إجراءات  الحكومة  أقرت  مناسبات  أربع  ويف 
القرارات  هذه  ترفق  أن  عليها  كان  إذ  مدروسة، 
الرضر  إىل  نظرا  للمواطنني،  اجتامعية  مبساعدات 
الذين  التجارية  واملحالت  املقاهي  ألصحاب  الكبري 
يعانون من ديون وسداد قروض ومتخلدات بالذمة. 
وكان يفرتض أخذ هذه اإلجراءات منذ أسبوع عىل 
من  زادت  االرتجالية  القرارات  هذه  أن  كام  األقل. 
حالة االحتقان يف مختلف املناطق عىل غرار الكاف 

وقابس وسوسة واملنستري.
يف  الصعبة  الصحية  الوضعية  خلفت  وقد 
الدعم  رفع  حول  املتداولة  واألخبار  املستشفيات 
حالة من الغليان يف الشارع. وصّعد عدد من التجار 
والنقابات ضد الحكومة رافضني االلتزام بقراراتها، ما 

ينذر باحتقان اجتامعي وشيك.
كام شهدت مكاتب الربيد مبركز الواليات حالة من 
الفوىض بسبب االكتظاظ واالزدحام، إذ توافد عدد 
السن لسحب  كبار  أغلبهم من  املواطنني  غفري من 
التباعد  الفطر دون احرتام  منحهم قبل عطلة عيد 

االجتامعي.
الحرضي  النقل  ومحطات  األسواق  وشهدت 
لرشوط  احرتام  دون  كبريا  اكتظاظا  والجامعي 
املواطنون  واستنكر  كورونا.  فايروس  من  التّوقي 
اإلعالن  يف  املركزية  السلطات  وتأخر  الوقت  ضيق 
يف  تسبب  مام  الشامل  الصحي  الحجر  موعد  عن 

االكتظاظ واالزدحام أمام كافة املحالت.
املشييش  هشام  التونسية  الحكومة  رئيس  وأدى 
عليوة«  »باب  محطتي  إىل  األحد  تفقدية  زيارة 
الذي  لالكتظاظ  تداول صور  بعد  باي«  و»املنصف 

أعقب اإلعالن عن اإلغالق العام.
وشهدت بعض الواليات تحركات احتجاجية ليلية، يف 
خطوة يرى مراقبون أنها تنذر باتساع رقعة الرفض 

لقرارات  الشعبي 
ومامرساتها  السلطة 
يتعلّق  ما  يف  خصوصا 
ما  الصحي،  بالوضع 
شعبي  الحتقان  ميّهد 
عدوى  وانتقال  وشيك 
إىل  االحتجاجات 
البالد.  أنحاء  كامل 
من  العرشات  وقام 
سائقي سيارات األجرة 
بالتجمع يف أكرب شوارع 
احتجاجا  العاصمة 
من  منعهم  قرار  عىل 
العمل. وأغلقت قوات 
املركزي  السوق  األمن 
بالعاصمة صباح األحد 

الذين  األشخاص  من  العرشات  تذمر  الفارط وسط 
تم  كام  والخرضوات.  الغذائية  املواد  رشاء  يودون 

تسجيل مناوشات بني بعض التجار وقوات األمن.
خرق  تّم  الشامل  الصحي  الحجر  أيام  أول  ومع 
حظر التجوال اللييل من قبل عدد كبري من سيارات 
وبعض  واألحذية  الجاهزة  املالبس  وتجار  التاكيس 
الفوتوغرافيني  واملصورين  كالحالقني  الحرة  املهن 

واملقاهي.
وفتح عدد من التجار وأصحاب املقاهي محالتهم، 
فيام حاولت قوات األمن أن تثنيهم عن ذلك لكن 
دون جدوى. وتجمع أصحاب املتاجر أمام دكاكينهم 
رافعني شعارات مثل »ال خوف ال رعب السلطة بيد 

الشعب«.
تأزم األوضاع 

املواطنني  رفض  أن  سياسية  شخصيات  وترى 
وخروجهم  للحكومة  املتعسفة  الصحية  للقرارات 
األيام  يف  األوضاع  بتأزم  ينذر  لالحتجاج  اللييل 
الحداد  ليىل  الربملان  يف  النائبة  وأفادت  القادمة. 
الوضع  تردي  مع  متوقّعة  كانت  االحتجاجات  أن 
الوبايئ، وفشل  االقتصادي واملايل، مدفوعة بالوضع 
الحكومة يف اتخاذ قرارات مناسبة يف عالقة باألوضاع 
تخدم  قرارات  مقابل  واالقتصادية،  االجتامعية 
ويدفع  األول  املقام  يف  السياسية  اللوبيات  مصالح 
هذه  عصيان  تّم  لذلك  البسيط،  املواطن  رضيبتها 

القرارات.
وأضافت أن السلطات غري قادرة عىل فرض تطبيق 
االحتجاجات،  هذه  عىل  والهيمنة  القرارات  هذه 
والوضع االقتصادي مازال سينذر بكثري من التدهور، 
من  أكرث  يف  الحكومة  يد  من  تنفلت  قد  واألمور 
والية، ما قد يؤدي إىل انفجار اجتامعي كبري، يف ظّل 

ارتفاع حجم البطالة والفقر.
وتابعت »إنه ال يوجد انسجام وانسياق واضح بني 
أصبحت  األمنية  واإلطارات  واملواطنني،  الحكومة 
مؤرش  وهذا  الشعبية،  الفئات  مع  الواجهة  يف 
ورد  وفاشلة،  ضعيفة  املشييش  حكومة  أن  عىل 
تعنيهم  تعد  مل  أنه  عىل  دليل  هو  املواطنني  فعل 
مبؤرشات  ينبئ  البارحة  وخروجهم  الحكومة 
بالقوة  التصدي  من  كبرية  خشية  فهناك  خطرية، 
األمنية لالحتجاجات، وهذا الصمت والرضوخ دليل 
القرارات«.  تنفيذ  عىل  الحكومة  قدرة  عدم  عىل 
واستطردت الحداد »نهاية املشييش قريبة والحزام 
السيايس للحكومة يتحمل معه املسؤولية، وأسباب 

الفشل توضع عىل الجميع«.
العشوائية والتخبط

دّون  والتخبّط«  العشوائية  »حكومة  عنوان  تحت 
الدميقراطية:  الكتلة  عن  النائب  العجبوين،  هشام 
شامالً  صحياً  حجراً  الحكومة  رئيس  يقّرر  »عندما 
اجتامعي  طابع  ذات  إجراءات  ترافقه  أن  دون 
للفئات والقطاعات املترّضرة فمن الطبيعي جداً أن 
يؤدي ذلك إىل حاالت احتقان ورفض ومترّد. الحجر 
منه،  طبية  فائدة  ال  أسبوع  ملدة  الشامل  الصّحي 
سيعطي  تطبيقه  من  فقط  يوم  قبل  عنه  واإلعالن 
االكتظاظ  حاالت  ورأينا  ألهدافه،  عكسية  آثاراً 
الربيد  النقل واألسواق ومراكز  الشديد يف محطات 
املدن  بني  التنقل  منع  األجدى  من  وكان  والبنوك، 
التي  الفئات  بعض  أرزاق  قطع  دون  والواليات 
إعالن  ثّم  الكريم،  أواخر شهر رمضان  تستفيد من 
من  املزيد  لتفادي  العيد  أيام  شامل  صحي  حجر 

حاالت انتشار العدوى«.
وأضاف: من ناحية أخرى، عندما يتّم فتح املساحات 
سيتعامل  كيف  واملتاجر،  والبنوك  الكربى  التجارية 
األمن مع املواطنني الذين سيذهبون إليها أو الذين 
يشتغلون فيها؟ يف هذه الحالة األخرية، هل أن مجرّد 
ترخيص من املؤجر يكفي للتنّقل؟ وكيف سيترصّف 
أصحاب املؤسسات الصناعية، خارج القامئة التي تّم 
صيانة  عمليات  إىل  يحتاجون  الذين  عنها،  اإلعالن 

يوميّة ملصانعهم؟«.
 عمق األزمة

عبد  السيايس  التاريخ  يف  املختّص  قال  جانبه،  من 
عمق  حول  إجامع  شبه  »هناك  الحنايش:  اللطيف 
األزمة التي متّر بها البالد، وهناك أيضاً شبه إجامع 
للشأن  املشييش  حكومة  إدارة  وسوء  ارتباك  حول 
إجراء  برضورة  إجامع  شبه  هناك  أن  كام  العام، 
حوار وطني بآليات مختلفة ومضامني تحّقق أهدافاً 
جميع  من  يتطلب  ذلك  كل  أن  نعتقد  محددة. 
للحكومة  املساندة  )األحزاب  الفاعلة  األطراف 
والسيد املشييش ورئيس الدولة واملعارضة( مراجعة 
كمدخل  وذلك  بينهم  الثقة  واستعادة  مواقفهم 
إىل  وصوالً  التنازالت  من  املعقول  الحّد  لتقديم 
تهّم  التي  الكربى  القضايا  حول  التفاهامت  صياغة 
الوطن واملواطن. ودون ذلك ستتعّفن أحوال البالد 

والعباد«.
ال فائدة من حجر صحي ال يطبق

الناطقة  خليل  بن  جليلة  الدكتورة  تقول  علميا، 
أنه  كورونا،  فريوس  ملكافحة  العلمية  اللجنة  باسم 

الحجر  استثناءات خالل  يكون هناك  أن  »ال يجب 
الصحي الشامل«.

الحجر  من  فائدة  ال  أنه  خليل  بن  وأوضحت 
ألي  داعيا  أرى  وال  تطبيقه  عدم  الصحي يف صورة 
استثناءات يف كل القطاعات كام ان الحجر الصحي 
العلمي يكون مطوال ولكن تقرر حجر بأسبوع فقط 
للفريوس«. ووصفت جليلة  الرسيع  االنتشار  لكرس 
جّدا  بـ»الخطري  البالد  يف  الوبايئ  الوضع  خليل  بن 

واملخيف«.
من جهته، اعترب الدكتور يامن العابد رئيس الجمعية 
فرض حظر  أن  والبيئية  الصحية  للسالمة  التونسية 
بدعة  أيام فقط، هو  بستة  تونس  صحي شامل يف 

تونسية رصفة، ولن يكون له أي جدوى علميا.
وأضاف املتحدث أن توقيت اإلعالن عنه خاطئ وقد 
من  التي  واللهفة  االكتظاظ  من  حالة  عنه  نجمت 

شأنها أن تساعد يف نقل العدوى.
وانتقد العابد منظومة التالقيح يف تونس مفيدا أن 
التي تحصلت عىل  العامل  تونس من آخر الدول يف 
بنسق  تسري  التلقيح  عمليات  أن  ومؤكدا  التطعيم، 

بطيء جدا ما يعكس فشال كبريا يف إدارة األزمة.
االستعجايل  قسم  رئيس  اعترب  نفسه،  السياق  ويف 
الدكتور  بأريانة  مامي  الرحامن  عبد  مستشفى  يف 
الشامل  الصحي  الحجر  فرض  ان  بوجدارية،  رفيق 
ملدة أسبوع غري كاف لكرس حلقات العدوى. وأشار 
بوجدارية إىل ان الحجر الشامل الذي تّم إقراره يوم 
الجمعة الفارط قد يؤدي اىل نتائج عكسية باعتبار 
يف  يتسبب  وقد  فجئية  بصفة  عنه  اإلعالن  تم  انه 

االكتظاظ يف محطات النقل وغريها من األماكن.
الشامل  الصحي  الحجر  يحقق  انه حتى  اىل  ولفت 
منذ فرتة ال  إقراره  املفرتض  كان من  ايجابية  نتائج 
يف  االقتصادية  الحركية  أن  إال  أسابيع   3 عن  تقل 
غرار  عىل  الطبيعي  نسقها  عىل  حافظت  تونس 

األسواق واملقاهي التي بقيت مفتوحة.
اإلعالن  يتّم  ان  األجدر  من  كان  انه  إىل  وخلُص، 
عن  الشامل  الصحي  الحجر  قرار  مع  بالتزامن 
إجراءات مصاحبة لتنظيم عملية استئناف الدراسة 
الحجر  فرتة  انتهاء  عقب  االقتصادية  واألنشطة 

الشامل.
الحجر  إّن  بوقرة،  زكرياء  التونيس،  الدكتور  قال 
شهر  امتداد  عىل  يبقى  أن  يجب  الشامل  الصحي 
إىل  الرجوع  من  نتمّكن  حتّى  شهرين  أو  ونصف 
صفر حالة بفريوس كورونا، وأضاف: »ربحنا شوط 

أّما الحرب ما زالت طويلة«.

عندما تصدر الحكومة قرارات عشوائية تكون نتيجتها العصيان والتمرد    

الوضع الصحي خطري والحجر الشامل بأسبوع قرار ال جدوى منه                       

حياة الغامني 

* زكرياء بوقرة*ليىل الحداد*هشام العجبوين  

*عبد اللطيف الحنايش
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* بقلم: د. عبد الله بنسعد
أستاذ التعليم العايل الفالحي

تصدير: »هذه األرايض الجيّدة من أمالك الدولة يستأجرها األغنياء ببدل 
هذه  من  يستأجرون  األغنياء  وهؤالء  تقريبا.  مقابل  دون  وحتى  بخس 
األرايض اآلالف وعرشات اآلالف من الديسيتينات يك يؤّجروها بدورهم اىل 
الفالحني ببدالت باهظة. يقينا انّهم ناصحون اردياء هؤالء الذين ينصحون 
الفالح قائلني إّن أمالك الدولة تشتمل عىل كثري من األرايض. ولكّن الواقع 
يبنّي اّن الكثري من األرايض الجيّدة هي يف ايدي كبار املالكني الخصوصيني 
واّن هؤالء املالكني الكبار يضعون ايديهم حتّى عىل أمالك الدولة. وطاملا 
فإّن  هائلة،  قّوة  باتحادهم  يصبحوا  يك  يتّحدون  ال  الفقراء  الفالحني  اّن 
الدولة ستظّل ابدا الخادم الذليل لطبقة املالكني العقاريني«. - لينني - اىل 

الفالحني الفقراء، املجلّد السابع، الطبعة الروسية الخامسة

خدمة  من  تحوّلت  الدوليّة:  األراضي   .1
الشعب إلى فريسة للمافيا

1.1. كيف تشّكلت األرايض الدولية وما هو حجمها الحقيقي؟

ا. للتاريخ: »هنشري« النفيضة أكرب األرايض الدولية ومنه انطلقت عملية 
االستعامر الزراعي

ميسح هنشري النفيضة حوايل 96 ألف هكتار وكان من أمالك الباي، منح 
ألوالد سعيد سنة 1843 ثّم افتّكه أحمد باي سنة 1850. وأوكل الباي اىل 
صهره العرويس بن حميدة جمع الرضائب وتأجري األرايض واملراعي. وقبل 
 )1877  –  1873( األول  الوزير  باشا  خريالدين  مقايضة  الباي  ذلك  بعد 
الهنشري مقابل تخلّيه عن املنحة السنوية التي كانت ترصف له واستغّل 
خريالدين الهنشري ملدة 4 سنوات قضاها يف الحكم بصفته وزيرا أّوَل لكن 
الهنشري  من  مداخيله  قلّت   1877 جويلية   22 يف  الوظيفة  من  بإعفائه 
لدى  رهنها  أن  بعد  بيعها  يف  ففّكر  أمالكه  مصادرة  من  متخّوفا  وأصبح 
فرنيس  فرنك  ألف   600 حوايل  مقابل  للقروض  الفرنسية  مرسيليا  رشكة 
عائلة  افراد  احد  مرسيليا  ورشكة  الدين  خري  بني  الوسيط  دور  ولعب 
»لومربوزو« املقّربة من الباي وقد جرت االتصاالت األولية منذ شهر ماي 
1879 ويف 5 أفريل 1880 قبل خري الدين بيع الهنشري للرشكة الفرنسية 
اثار  كام  الدين  لخري  مناوئة  فعل  ردود  أثار  أجنبية  لرشكة  البيع  ولكّن 
شهية الوزير األول الجديد مصطفى بن اسامعيل وإلسقاط حقوق الرشكة 
انقليزية  له جنسية  يهوديا  واستعمل  »الّشفع«  اىل حق  االخري  لجأ هذا 
اسمه »يوسف ليفي« وكان غرض بن اسامعيل جّر الرشكة الفرنسية اىل 
كان  إذ  التونسية  الرشعية  واملحاكم  التونيس  القايض  اىل  شكوى  تقديم 
مدركا أّن الحكم سيكون لصالحه. وسمح »ليوسف ليفي« بأن يسبق رشكة 
مرسيليا إىل الهنشري ويرشع يف استغالله وهو ما أّدى اىل اندالع رصاع معه 
حتى جانفي 1881 دون أن تتمّكن الرشكة الفرنسية من تسلّم الهنشري 
الذي اشرتته. وأمام فشل كل الطرق القانونية مل يبق غري استعامل القّوة 
تبّني  اىل  الفرنسية  الحكومة  لجّر  املادي  نفوذها  الرشكة كل  فاستعملت 
مشاريعها وإقرار االحتالل العسكري لتونس وذلك بإمضاء ما سّمي بوثيقة 
»الحامية« التي مل تكن يف حقيقة االمر إال استعامرا مبارشا بشعا دام 75 

سنة ليتحّول بإمضاء بروتوكول 56 اىل استعامر غري مبارش.

ب. حجم األرايض الزراعية التي استحوذ عليها االستعامر وطريقة إعادة 
»تونستها«

استحوذ املستعمر الفرنيس منذ دخوله اىل تونس سنة 1881 عىل حوايل 
715 ألف هكتار من جملة 7500 ألف هك من األرايض الصالحة للزراعة 
يف الُقطر وزّعت عىل 4500 مستعمر. واضافة اىل ذلك استحوذ حوايل 350 

ايطاليا وغريهم من الجنسيات االخرى عىل حوايل 70 ألف هكتار وبذلك 
تبلغ جملة األرايض املستحوذ عليها حوايل 785 ألف هك وهو ما ميثّل 
حوايل 10 % من مجمل األرايض الفالحية. لكّن هذه النسبة الضعيفة ال 
يجب ان تخفي مسألة مهّمة وهي أّن األرايض التي وضع عليها االستعامر 
يده هي من أخصب األرايض الفالحية يف الُقطر وهي موجودة يف أغلبيتها 
عملية  مرّت   1956 سنة  وبعد  الرطبة.  وشبه  الرطبة  باملناطق  الساحقة 

»تونسة« األرايض الفالحية بأربع مراحل:

العملية  هذه  بدأت  املستعمرين:  طرف  من  لألرايض  الطوعي  البيع   *
بعد  وكذلك  الداخيل«  »االستقالل  باتفاقية  سّمي  ما  إمضاء  بعد  خاصة 
احتداد حرب التحرير يف الجزائر حيث وقع امضاء اول بروتوكول تونيس 
فرنيس يف 8 ماي 1957 يهّم املستعمرين القريبني من الحدود الجزائرية 
ويتمثّل يف تسهيل عملية بيع أراضيهم للدولة التونسية او للخواص مقابل 
الفرنسيون  املستعمرون  فيه  فّوت  التي  املساحة  بلغت  وقد  جزايف  مثن 
تونس حوايل  املالكني يف  ولكبار  ألفا  التونسية حوايل 127  للدولة  بالبيع 

000 40 هكتار بني سنوات 1956 و1960.

امضاء  مثّل   :1959 ماي   7 لقانون  تطبيقا  املهملة  األرايض  افتكاك   *
بروتوكول 20 مارس 1956 صدمة لعديد املستعمرين الذين كانوا ميّنون 
وتخىّل  االصيل  موطنه  اىل  بعضهم  فهاجر  تونس  يف  باالستيطان  النفس 
البعض اآلخر عن نشاطه الفالحي كليا او جزئيّا فتقلّص اإلنتاج الفالحي 
نتيجة لذلك بحكم أّن ضيعات املستعمرين كانت ذات انتاجية عالية جّدا 
الوضعية دفعت  الوقت. هذه  ذلك  العامل يف  مْكننة يف  نسبة  اعىل  وبها 
يف  املؤّرخ   1959 لسنة   48 عدد  القانون  اصدار  اىل  التونسية  بالحكومة 
الناقصة  او  املهملة  الفالحية  العقارات  »حجز  بـ  ويتعلّق   1959 ماي   7
استغالال« والذي ينّص يف فصله االول عىل ما ييل: »ميكن ائتامن األرايض 
كانت  اذا  الذاتية،  او  املعنوية  األشخاص،  ميلكها  التي  للفالحة  الصالحة 

ويفّس  حفظها«  او  استثامرها  قصد  وذلك  االستغالل  ناقصة  او  مهملة 
الثالث معنى االهامل حيث نقرأ ما ييل: »تعترب مهملة لتطبيق  الفصل 
هذا القانون كل أرض فالحية مل يقع بها اجراء االعامل الفالحية العادية يف 
اإلبان طيلة السنة الفالحية كام تعترب ناقصة االستغالل كل أرض فالحية 
ال يستخرج منها صاحبها او شاغلها او مستغلّها مهام كان وجه استغالله 
االسف  مع  لكن  الفالحية«.  طبيعتها  اىل  بالنظر  املستطاع  اإلنتاج  كل 
الشديد مل يقع تطبيق هذا القانون اال عىل نسبة صغرية جدا من أرايض 
املستعمرين ال تفوق 75 ألف هكتار فقط بعد تدّخل الحكومة الفرنسية 
تحويل  عملية  لتقنني  بروتوكولني  بإمضاء  سارعت  إذ  منظوريها  لحامية 
وهكذا  لهم  تعويضات  بفرض  التونسية  الدولة  اىل  املستعمرين  أرايض 

سقط قانون 1959 يف املاء.

سارعت  بورقيبة:  العميل  نظام  طرف  من  املستعمرين  أرايض  رشاء   *
الحكومة الفرنسية إذا وحتّى تحمي املستعمرين من قانون الحجز لسنة 
ملكية  لنقل  بروتوكولني  امضاء  عىل  التونسية  الحكومة  بإجبار   1959
Protocole de ces- )ااألرايض الفالحية للفرنسيني« اىل الدولة التونسية 

sion à la Tunisie des terres des agriculteurs français( وقد أُميَض 
الربوتوكول االول بتاريخ 13 اكتوبر 1960 والثاين بتاريخ 2 مارس 1963. 
التونسية من 1960 اىل 1964 حوايل 150 ألف هك  الدولة  وقد اشرتت 
مببلغ يساوي مليون وخمس مائة ألف دينار )10 آالف د للهكتار الواحد 
ذلك  يف  تونس  شامل  يف  السقوي  الواحد  الهكتار  مثن  معّدل  كان  بينام 
الحكومة  ألف دينار فقط( كـ »غرامة جزافيّة دفعتها  يتجاوز  الوقت ال 
الفرنسيني  املستعمرين  بها  التي ستعّوض  الفرنسية«  للحكومة  التونسية 
إلعانتهم عىل اعادة انتصابهم مبناطقهم األصلية يف فرنسا. وقد اقرتضت 
أّن تونس حصلت  اي  الفرنسية.  الدولة  املبلغ من  التونسية هذا  الدولة 

عىل قرض من فرنسا لرشاء أراضيها من الفرنسيني املغتصبني لها! 
* »تونسة« ما تبّقى من األرايض بإصدار قانون 12 ماي 1964: بعد حرب 

)الجزء األول( في الذكرى 57 لتونسة األراضي الفالحية 

كيف السبيل إلعادة هيكلة األراضي الدولية 
خدمة لجماهري الكادحني يف الريف التونسي؟
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بنزرت أصدرت الحكومة التونسية القانون عدد 5 املؤّرخ يف 12 ماي 1964 
يتعلّق مبلكية األرايض الفالحية يف تونس وسّمي بقانون »الجالء الزراعي«. 
وقد نّص هذا القانون يف فصله األّول عىل ما ييل: »ابتداًء من صدور هذا 
األفراد من ذوي  إال  للفالحة  الصالحة  األرايض  أن ميلك  القانون ال ميكن 
الجنسية التونسية أو الرشكات التعاضدية التي يقع تأسيسها طبقا ألحكام 
القانون عدد 19 لسنة 1963«. غري أّن هذا الفصل الذي يوحي من الوهلة 
ورد  مبا  تفتضح  التي  النظام  عاملة  وراءه  يخفي  »وطني«  بتوّجه  األوىل 
يف الفصل السادس من تعويض ماّدي )انسجاما مع ما ورد بالربوتوكولني 
أراضينا واستنزف خرياتها ودّمر خصوبتها  استعمر  اعاله( ملن  املذكورين 
املنصوص عليها  اإلحالة  املذكور عىل ما ييل: »ينشأ من  الفصل  ينّص  إذ 
بالفصل الثالث املتقّدم حّق يف التحصيل عىل تعويضات تقّدر مبلغها لجنة 
تكون بجانب كاتب الدولة للرئاسة وتراعي اللجنة املذكورة يف تقدير ذلك 
بالخصوص نوع األرايض واصل التملّك ومّدة االستثامر وما وقع استهالكه 
كام تراعي ايضا الحالة املوجودة عليها األرايض الفالحية يوم تسليمها«. 

تطبيق هذا القانون مّكن من اسرتجاع حوايل 300 ألف هكتار.
2.1. الحجم الحقيقي لألرايض الدولية بني األمس واليوم وأهّم إشكالياتها

يف البداية يجب التأكيد عىل رضورة التفريق بني األرايض الدولية يف املطلق 
واألرايض الدولية الفالحية. فمن ناحية الكّم تعترب حوايل نصف مساحة 

تونس )حوايل 8 ماليني هك( أراض دوليّة موزّعة كام ييل:

- حوايل 6 ماليني هك صحاٍر وسباٌخ وجباٌل
- حوايل 1 مليون هك غابات

- حوايل 1 مليون هك أراض فالحية وغري فالحية منها حوايل 500 ألف هك 
أراض تحت ترصّف او ارشاف ديوان األرايض الدولية والبقيّة اّما مسندة اىل 
االدارات املحلّية والجهوية واملركزية او تترصّف فيها دون تسوية )أراض 
الخواص  الهكتارات( او مسندة اىل  غري فالحية وتعّد ببضعة اآلالف من 
حسب امر سنة 1948 وقانون سنة 1970 )عرشات اآلالف من الهكتارات( 
او مستغلّة بطريقة عشوائيّة من الخواص )مئات اآلالف من الهكتارات(.

األرايض  فإّن  سبق  ما  خالل  ومن  الفالحية  األرايض  عىل  خّصصنا  وإذا 
ألف   828 حوايل  تساوي  مساحة  االستعامر  خروج  بعد  مثّلت  الدولية 
هكتار )حوايل 745 ألف هكتار »متونسة« وحوايل 83 ألف هك من أرايض 
نظام  منها من طرف  البيع يف حوايل 40 %  او  التفويت  وقع  االحباس( 
بورقيبة سنة 1970 وبالتايل مل يتبقَّ اال حوايل 500 ألف هكتار )497 ألف 

هك بالضبط حسب ارقام وزارة الفالحة( موزّعة كام ييل:

* أراض مهيكلة 
- 90 ألف هك رشكات احياء وتنمية فالحية 

- 68 ألف هك مسرتجعة ويف عهدة ديوان األرايض الدولية بصفة ظرفية 
- 54 ألف هك مقاسم فنية موزّعة عىل 866 مهندسا فالحيّا

- 30 ألف هك مقاسم لفالحني شبان ومتعاضدين موزّعة عىل 5900 فالح
- 32 ألف هك قطع مشتتة مسوغة للخواص 

- 33 ألف هك غابات وأرايض تعويضات ومتفرقات 
* أراض غري مهيكلة 

املائة  الدولية منها 54 يف  - 157 ألف هك تحت ترصف ديوان األرايض 
مراٍع وغابات 

- 18 ألف هك تحت ترصف الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي. 
املهني  والتكوين  واإلرشاد  البحث  هياكل  تحت ترصف  ألف هك   15  -

الفالحي والتعاضديات املركزية 
لكّن اليشء الذي يجب التأكيد عليه أّن كّل هذه األرقام تقريبية ألنّه مل 
يقع اىل حّد اليوم التأكّد من الحجم الحقيقي مللك الدولة الخاص اضافة 
اىل تضارب االرقام بني وزاريت الفالحة وأمالك الدولة وهذا يطرح اشكالية 
لها يف  العقارية سنتعرّض  املسائل  بازدواجية اإلرشاف عىل  تتعلّق  اخرى 
آخر هذا املقال. اضافة اىل ذلك فإنّه يجب التأكيد عىل أّن ملك الدولة 

الخاص يحتوي عىل وضعيات جّد متشّعبة تتمثّل خاّصة يف:

- أراض عىل الشياع بني الدولة والخواص يف عديد الجهات مثل أرض شط 
الفريك بقابس.

- أراض دولية غري مشمولة بالجرد ومل تكتشف الدولة أنّها عىل ملكها إال 
بعد انتفاضة 17 ديسمرب/14 جانفي مثل هنشري سيدي الهاين بسوسة.

- أراض دولية غري مسّجلة ومستغلّة من طرف الخواّص مثل القطعة رقم 
10 بقفصة التي متسح 17 ألف هك.

- أراض دولية مل يتمّكن ديوان األرايض الدولية من التّحّوز بها اىل اليوم 
طرف  من  عشوائيا  استغالله  بسبب  باملنستري  املرج  راس  هنشري  مثل 

الخواص.
الخواص دون تسوية  - أراض دولية مسّجلة ومستحوذ عليها من طرف 
سواء بالبناء )آالف الهكتارات بكل املدن التونسية تقريبا( او باالستغالل 
الفالحي )مئات اآلالف من الهكتارات منها عىل سبيل الذكر ال الحرص 80 

ألف هك بصفاقس تعرف بأرض السيالني(.

أراٍض  هك   326  061 )منها  هكتار   559  287 متسح  التي  توزر  والية   -
صالحة للزراعة و226 233 هك صحاٍر وسباخ( متثّل فيها األرايض الدولية 
حوايل 97 % بالتامم والكامل اي اّن األرايض الخاصة بها ال متثّل اال حوايل 
اليوم حّل هذا  اىل  17 ألف هك فقط منها 9000 هك واحات ومل يقع 
اىل  تدعو  وضعية  وهي  بالجهة  التنمية  يعوق  الذي  العويص  اإلشكال 
االستغراب الشديد. وللتذكري فإّن وجود ملك دولة غري مسّجل هو مامرسة 
إّما  فيه  الترصّف  له  ليسهل  نيّة  سوء  عن  العميل  النظام  كرّسها  واعية 
بالتفويت يف تلك العقارات لكسب األنصار مثلام فعل بورقيبة سنة 1970 

أو لتوزيعه عىل العائلة املافيوزية مثلام فعل بن عيل فيام بعُد.  
3.1. هيكلة األرايض الدولية عرب التاريخ

أ. فرتة 1969-1963 )تجربة التعاضد الفاشلة(: استغالل األرايض الدولية 
يف شكل تعاضديات إنتاج يف إطار تجربة التعاضد

ماي   25 املؤّرخ يف   19 عدد  للقانون  تطبيقا  التعاضد  تجربة  تنفيذ  عند 
1963 وقع االعتامد عىل األرايض الدولية لتكوين اوىل تعاضديات اإلنتاج 
التعاضديات 348 تعاضدية متسح حوايل 379  بلغ عدد  ويف سنة 1968 
تلك  اعتامد  اىل  ذلك  خالل  من  يهدف  النظام  كان  وقد  هكتار  ألف 
بحكم  مرتفعة  وانتاجية  عالية  )مْكننة  مثالية  كضيعات  التعاضديات 
اجل  من  محيطها  عىل  تشّع  عليها(  املستعمرون  ادخلها  التي  التقنيات 
تعصري الفالحة التونسية والرفع من اإلنتاج واإلنتاجية لكّن تلك التجربة 
البدء  التعاضديات حيث وقع  التطبيق املعكوس لتكوين  فشلت بسبب 
بالفالحني الفقراء والتغافل عن املالّكني الكبار وفشلت بذلك أكرب فرصة 
األرايض  اليوم يف هيكلة  كبري  انخرام  اىل  أّدى  ماّم  زراعي  بإصالح  للقيام 
الفالحية. فآخر استقصاء قامت به وزارة الفالحة سنة 2004/2005 أكّد 
بارتفاع نسبة املستغالت الصغرى مقارنة  سيطرة اإلنتاج الصغري املرتبط 
مع نسبة املستغالّت الكربى لإلقطاعيني إذ أّن عدد الفالّحني الذين ميلكون 
مستغالّت متسح أقّل من 50 هك )املساحة الدنيا للفالحة البعليّة( مّر من 

95 % يف بداية الستينات اىل 97 % سنة 2004-2005. 
أّما عدد الفالحني الذين ميلكون اقّل من 5 هك فقد تطّور من 41 % يف 
بداية الستينات اىل 54 % سنة 2005-2004. يف املقابل فإّن 3 % فقط من 
الفالحني ميلكون مستغالت تفوق مساحتها 50 هك منهم 1 % ميلكون 
مستغالت تفوق مساحتها 100 هك وهو ما ساّمه لينني بالالتيفونديات 
التي انتهجتها  اّن السياسات الفالحية  اإلقطاعية. وهذا دليل واضح عىل 
من  التونيس  الريف  يف  جائرة  طبقيّة  سياسة  كرّست  الحاكمة  السلطة 
خالل ترسيخ اقدام اإلقطاعيني الذين يتمتّعون برغد العيش مقابل إبقاء 
الفالحني املتوّسطني وخاصة الصغار يعيشون يف حالة من الغنب االجتامعي 

وضنك العيش.
لكن لنعد قليال إىل تجربة التعاضد التي مل يقع تقييمها اىل اليوم مع أّن 
تلك  فخالل  اليوم.  اىل  املفّقرون  الفالحون  منها  يعاين  زال  ما  تداعياتها 
لإلنتاج  التعاضدية  الوحدات  التعاضديات،  من  نوعان  تكّون  التجربة 
الفالحي )Union coopérative de production agricole( يف الشامل 
Coopérative de po- )االتعاضديات متعّددة الزراعات وتربية املاشية 
أرايض  من  اساسا  تكّونت  والتي  الجنوب  يف   )lyculture et d’élevage
يف  الدكتوراه  بأطروحة  القيام  فرصة  يل  كانت  وقد  املفّقرين  الفالحني 
والية قفصة واكتشفت باندهاش كبري كيف تقوم الدولة برسقة الفالحني 
املفّقرين اىل اليوم إذ أّن الفالحني الذين شاركوا يف التعاضديات املذكورة 
تصدير  من  حتّى  متّكن  من  وفيهم  األرايض  جانب  اىل  باألموال  شاركوا 
الحصول عىل مبالغ  ليبيا ومتّكن من  اىل  الشويك  التني  كميات مهّمة من 
 1969 سنة  التعاضد  تجربة  انتهاء  وعند  الصعبة  بالعملة  مهّمة  مالية 
اسرتجعوا أراضيهم لكّن األموال التي كانوا ميلكونها يف حساباتهم البنكية 
وكانت موَدعة بالبنك الوطني الفالحي مل يسرتجعوها اىل اليوم رغم كل 
املجهودات التي بذلوها وما زالت قامئات الفالحني املستحقني موَدعة لدى 
البنك بتعلّة أّن تلك األموال وقع إيداعها باسم التعاضديّات التي مل يعد لها 
وجود وليس باسم األشخاص. وعىل سبيل املثال كان إلحدى التعاضديّات 
حساب جاٍر به حوايل 80 ألف دينار سنة 1964 وإذا قمنا بعمليّة بسيطة 
لتحيني الدينار )نرضبه يف 13,14522( نجد أّن ذلك املبلغ يساوي اليوم 
أكرث من مليار من املليامت دون احتساب الفوائض البنكية طيلة 46 سنة 
القدامى  املتعاضدين  الفالحني  أحد  قال يل  وقد  اليوم(.  إىل  )منذ 1969 
»احنا ما طلبناش قروض لكن طلبنا فلوسنا وحّقنا وما حبوش يعطوهالنا 
يعترب  أال  نفسه:  يطرح  الذي  والسؤال  رّساق؟«.  وإال  حّكام  هاذم  ياخي 
رفع هذه املظلمة عن الفالحني املفّقرين عرب إرشادهم إىل الطريقة املثىل 
الوضعية ال  أّن هذه  الفالحة؟ علام  السرتجاع أموالهم أولويّة لدى وزارة 

تهّم فقط جهة قفصة وإمنا أغلب واليات الجنوب.
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)كاتب وباحث تونيس مقيم يف الخليج العريب(

لعلاّ مماّ أودى بجاذبية الشعر وأضعف انتشاره لدى الجمهور العريض التجارُب 
اإلغراب واالستعصاء حتى جعلْت كلاّ  أوغل بعضها يف  التي  الكثرية  اإلبداعية 
كالم عيصاّ شعراً، ولكن يف املقابل مم أودى به أيضا تلك التجارُب التي -باسم 
شعراً،  مرسل  كالم  كل  معها  يصبح  يكاد  حتى  الحدود؛  فيها  تضيع  التبسيط- 
الفراغات  بها  أسطر، وتعج  بها كل مجاملة ومالطفة مكتوبة يف شكل  وتصري 
سباب  وكل  شعراً...  الرقة،  باسم  التعجب،   أو  االستفهام  وعالمات  املنقوطة 
م باسم النضالية وااللتزام، شعراً... وبعبارة جامعة: يكاد يكفي أن تقول  وتهجاّ

إحداهناّ أو أحدهم أن ما يكتبه شعٌر، حتى يُعدَّ شعراً! 
واملنظاّرون  أنفسهم(  زعمهم  حداّ  عىل  الشعراء  )أو  بالشعر  املتقواّلون  وينىس 
لقة التي عرفت اصطالحيا »مبدرسة  والنقاد أن أوائل من أشادوا بالبساطة الذاّ
الطاّبع« هم رؤوس من عرف عنهم استعصاء الكالم؛ فقد أُثر عن أيب متام أنه 
قال: »أنا واملتنبي حكيمن، والشاعر البحرتي« فمع إكباري التام أيضا لشاعرية 
أيب متام واملتنبي واملعري ومن سار عىل نهجهم، الحق أنهم يبالغون أحيانا يف 

خلط الشعر بالحكمة والحكمة بالشعر، وهذا حديث طويل عىل كل حال.
وإذا ربطنا املايض بالحارض، رأينا الشاعر الكبري محمود درويش ال يعداّ الكالم 
ونه قصيدة النرث - شعراً  »املُتفلسف-املُستشعر«، )وهذا الوصف يل(- أو ما يسماّ
! وله حوار نرشته »أخبار األدب املرصية، 9/2/1997« وصف فيه قصيدة النرث 
بأنها »جنٌس أديب ما« ومل يعتربها منطاً ينتمي إىل الشعر. وكان درويش قد نرش 
عنوان  تحت   1982 سنة  السادس  العدد  يف  »الكرمل«،  مجلته  يف  نارياً  مقاالً 

»أنقذونا من هذا الشعر!«، وهو يعني قصيدة النرث طبعا. 
كم وصفها الشاعر والناقد واألكادميي عز الدين املنارصة بقوله: »نصاّ تهجيني 
مفتوح عابر لألجناس« علمً أن املنارصة ممن حاولوا تجسري الهوة بني قصيدة 
 »1969 امليت  البحر  »مذكرات  ديوانيْه  خالل  من  النرث  وقصيدة  التفعيلة 
و»كنعانياذا، 1983« كم يشري إىل ذلك الشاعر والناقد املغريب الدكتور محمد 
بودويك يف مقال عز الدين املنارصة يف جريدة رأي اليوم املنشور يف 14 ديسمرب 

 .2015
الكبري  د  املجداّ ُخطى  وعىل  املايض،  القرن  وخمسينات  أربعينات  ومنذ  إنه، 
الشيخ أمني الخويل )1895/ 1966( يف كتابه »فن القول«، رأينا األستاذ الكبري 
الشعر«-  أنيس )1906 / 1977( يف وقت مبكر -يف كتابه »موسيقى  إبراهيم 
يعدُّ املوسيقى روح الشعر العريب، بل غامر وجاهر وتجرأ بوزن بعض اآليات 
فوجدها تخضع للتفعيلة فقال إن كثرياً من فواصل القرآن الكريم )أي السجع( 
-وليس كله- متناغم مع روح الشعر، وكذلك قسم كبري من النرث املسجوع عىل 

اختالف مستوياته، وهو الفن السائد يف الكتابة النرثية ردحاً من الزمن طويالً.
الصغري أوالد أحمد وغريهم مل  القاسم ومحمد  ومعلوم أن نزار قباين وسميح 
ى »نص« بعد النرث وما بعد الشعر( وإمنا  يكتبوا قصيدة النرث )فم بالك مبا يسماّ
النرث...  تاخمت قصيدة  القليلة  أن بعض أعملهم  التفعيلة رغم  كتبوا قصيدة 
وهناك آخرون فعالً مثل أدونيس وأنيس الحاج وسعيد عقل كتبوا قصيدة النرث 

بوها. ومنوها وهذاّ
إن  كيخوتية« حتى  »دون  معارك  كانت  فقد  الداخيل  اإليقاع  إدعاء  وأما عن 
مثال  كوهني«  »جون  يقول  به:  لها  يقروا  مل  والغرب  الرشق  يف  النقاد  معظم 
البيضاء  الدار  العمري،  ومحمد  الويل  محمد  ترجمة  الشعرية،  اللغة  بنية  يف 
املعروف  والناقد  الصوتية«  البنية  إىل  تفتقد  النرث  »قصيدة   :11 ص   ،1986 ـ 
النرث«.  الداخيل يف قصيدة  اإليقاع  أعرث عىل  يقول: »مل  مثالً،  »إحسان عباس« 
كم جاء يف مقال »إيقاع القصيدة الحديثة يف ملتقى الشارقة« )5 ماي 2008( 
بني  الشاعر حائراً  النرث: »يقف  للدكتور عيل بن متيم عن تجربة قصيدة  قول 
الشعر والنرث وينتهك هوياّة اإلبداع ويتعمد أن يحيل لغته، مستعمالً لغة الشعر 
ومنحازاً يف الوقت نفسه إىل النرث«. ويوافقه يف ذلك األساتذة الكبار أمثال منجي 
الشميل وعبد السالم املسدي وحمدي صمود... إلخ، عندنا ويف الجزائر األستاذ 
بنيس ويف مرص  الشاعر واألستاذ محمد  املغرب  امللك مرتاض ويف  الكبري عبد 
األستاذ الكبري صالح فضل... وغريهم كثريون عىل اختالف قربهم من القصيدة أو 

بعدهم عنها نسبيا وكلهم أعالم يف الشعر والنقد والدراسة األكادميية. 
كالفراغات  الرتقيم،  عالمات  هو:  الداخيل  اإليقاع  من  املقصود  كان  إذا  ا  وأماّ
وتشكيالت  ذلك،  إىل  وما  والبياضات  واالستفهام،  التعجب  وعالمات  املنقوطة 
ة  البنية الداللية وهندسة الصفحة، فالنرث أيضا بأشكاله املختلفة من رواية وقصاّ
إيقاع،  لها  أيضا  الفنية  واللوحة  إيقاع،  له  ...إلخ،  وشذور  وتأمالت  وخاطرة 
إىل  النرث  قصيدة  يجمع  فم  إيقاع؛  لهم  كذلك  واملرسحية  السينميئ  والفيلم 
وال  منتظمة  غري  فيها  اإليقاعات  أن  املذكورة  والفنية  األدبية  األجناس  هذه 
قانون لها. وبالتايل ميكن القول إن لكل قصيدة نرث إيقاعاتها املتنوعة الخاصة، 
وهنا تعلو مسألة الذوق كثريا عىل حساب املقياس الفني، وعندما تعلو مسألة 
داً َدَخَل منطق اإليقو  خيص محدِّ داً. وإذا أصبح الشاّ الذوق يصبح الشخيصُّ محدِّ
والتحيزات بهذه الدرجة أو تلك، وبدأ الفن يخرج من مكان ما... وهكذا بدت 
خالء عىل فن الشعر  هذه القصيدة فنًّا يف متناول الجميع، ودخل كثري من الداّ
بالسلب: »هو  النرث  البعض يتعرف قصيدة  حتى كأنهم صاروا أغلبية، وأصبح 
الفن الذي ال يتوافر فيه إيقاع، وال يقدم داللة، وال يشرتط موهبة، وال يتطلب 

وعياً بفنون الشعر كم عرب عن ذلك املبدع عيل جعفر العالق يف مقاله املوسوم 
»املشهد الشعري مزدحم بضعاف املوهبة« املنشور يف جريدة الخليج- امللحق 

الثقايف، بتاريخ 28 يناير 2011.
ملقاربة  جديدة  آليات  تأسيس  »مبقتضيات  واعون  النقاد  معظم  أن  ورغم 
إىل  العريب  النقد  يف  التقليدية  املنظومة  قدمته  ما  تتجاوز  الحديثة  القصيدة 
اإلفادة مم تقدمه الدراسات األحدث يف تحليل البنى التكوينية للنص الشعري« 
كم يشري إىل ذلك الناقد الدكتور سيد عبد الله السييس صاحب كتاب »ما بعد 
عىل  -ذوقيا  أْميَُل  فهم  والنقدي«  الشعري  للخطاب  مراجعات  النرث..  قصيدة 
وا قصيدة النرث أقرب إىل النرث منها إىل الشعر؛ إذ أن الشعر  األقل- إىل أن يعداّ
التشكيالت  بقية  ترثيه  أن  باألساس، وميكن  اإليقاع واملوسيقى  قائم عىل  كالٌم 
البرصية والتوزيع السطري وعالمات التعجب واالستفهام والبياضات وهندسة 
الصفحة... إلخ، فمهم تماّ الترصف يف التفعيلة تظلاّ التفعيلة إيقاعاً ونوعاً من 
الوزن. وحتى إن كانت اللغة والصورة هم اللذان مينحان الشاعرية من عدمها 
يه )جاكوبسون –1919( بـ»املهيمنة« فإن »املعروف املتفق عىل  حسب ما يسماّ
»الشاعرية«، كم  الرضورية يف  العنارص  أحد  اإليقاع«، هي  أن »متعة  صحته، 
للشعر  نهائياً  -إذن- رشطاً  العروضية  البنية  ليست  املنارصة.  الدين  عز  يقول 
األزل،  منذ  وجوهها  مختلف  يف  بالحياة  شبيهة  الشعر  يف  اإليقاع  و»حركية 
الحياة،  من  محدودا  وجها  إال  الكالم  فليس  اآلبدين،  أبد  إىل  كذلك  وستبقى 
واإليقاعات تظهر فيه وتغيب ويقنن منها ما يقنن« كم يقول الدكتور محمد 
واإليقاعات  الجاهزة  الوزنية  »اإليقاعات  بني  ميياّز  الذي  الطرابليس  الهادي 
التعبري فإن الرشط هو وجود  الحراّة« ولكن كم هو واضح من خالل  الذاتية 
اإليقاعات وال ميكن للتشكيالت البرصية وال املجاز أن يُعوَّضا. أو ال ميكن أن 
تكتفي »قصيدة النرث« بهم وتستغني عن اإليقاع واملوسيقى، وتستمر يف نسبة 

نفسها إىل الشعر. 
النرث والناقد املساند لها  التي ال تني تقضاّ مضجع قائل قصيدة  فمن األسئلة 
خاصة، ومن العسري إيجاد إجابة لها تشفي الغليل: أن قصيدة التفعيلة أيضا 
نات التي سبق بيانها؛ فهل تقبل قصيدة النرث عىل نفسها  تحتوي عىل هذه املكواّ
أن توسم بأنها قصيدة »ناقص )-( تفعيلة«؟! ومباذا تزيد عن قصيدة التفعيلة؟ 

وماذا يوجد يف قصيدة النرث وال يوجد يف قصيدة التفعيلة؟ 
إذن ميكن أن نقول: إذا خرج الشاعر خروجا يكاد يكون كليًّا عن اإليقاع فهو 
أقرب إىل الناثر نرثاً مرسالً، حتى لو كان من الكبار، وإن لهذا القول نوعاً من 
املرشوعية، وال يعني هذا طبعاً التقليل من شأنه. فلمذا نرُصُّ عىل اعتبار القول 
األبعاد  من  غريه  أو حتى عىل  املجاز  القائم عىل  أو  الرامز  أو  املوحي  النرثي 
ذلك  كان  إذا  النرث؟!  من  أعىل  الشعر  نعترب  زلنا  ما  ألننا  أ  املستحدثة، شعراً؟ 
كذلك، فإن يف هذا القول حكمً قيمياّاً أقرب إىل االنفعالية من جهة، وإىل النقد 
املعياري املحافظ والتقليدي من جهة أخرى. هل اآلفاق األرحب للصورة -بكل 
غناها وتقنياتها التي متتح من الفنون الحديثة- مقصورة عىل الشعر؟ أال نرى أن 
الصورة الفنية مل تعد ترتاسل مع فن الرسم التقليدي فقط، ومل تعد تستند إىل 
ت ذلك إىل أبعاد الرمز والتخييل ومادار مداره  مبدإ املحاكاة فحسب، بل تعداّ
من جهة، واالنطباع واالرتسام وما انتظم ضمنه من جهة أخرى؟ أمل يتأثر الشعر 
وتشكيل الصورة الشعرية الحديثة بالفنون البرصية الحديثة من اتجاهات فنية 
يف الرسم ويف السينم وفنون الجرافيك كذلك؟ أليست هذه الديناميكية البرصية 
عر  لعمل الخيال لدى املبدع ولدى املتلقي عىل السواء مستجلبة من خارج الشاّ
إليه؟ أمل يكن تجاوز املنظومة البالغية بتصنيفاتها املجازية املحصورة يف حدود 
الجملة الواحدة أو حتى يف جزء من الجملة من صميم اإلبداعات من خارج 
اللغة أي من خارج الشعر والنرث؟ أمل تحثاّ الفنون الدرامية والرسم عىل إدراك 
ورة الشعرية يف كليتها ويف صريورتها؟ أمل يكن النصاّ الشعري والنرثي عالة  الصاّ
عىل تلك الفنون ال قائدا لها؟ خاصة إذا ما أخذنا يف االعتبار أن هناك عددا كبريا 
من القصائد تخلو أو تكاد من أي من صنوف املجاز رغم كونها غنية برصياً؟ 
هل حالل عىل الشعر أن يتسياّد فناّ القول رغم أنه فقد أهماّ خاصية؟ بل ملاذا 

السيادة أصالً ألي جنس من أجناس القول؟!
فمعلوم أن معظم الرصاعات حول الشعر تخفي مسكوتاً عنه يعكس -برضاوة 
ولهذا  الفنون.  من  غريه  عىل  علويته  حول  رصاعات  مستديم-  وعناد  خفياّة 
الذي  التعايل والغرور  استبدادي، واملسكوت عنه فيه هو  املنطق نسق خفي 

رمبا كانت له مربرات يف حقب معينة من تاريخنا كان فيها الشاعر نبياّ القبيلة 
ومرسحيتها  وتلفزيونها  وإذاعتها  صوتها  وكان  السلم  ويف  الحرب  يف  وزعيمها 

ولوحاتها الفنية ومل تستطع الخطابة أن تنافسه حتى وان جاورته ورافقته...
وال شك يف أن الشاعر الناضج ذا الفن الرفيع يربهن عن تواضع الكبار، كالشجرة 
الراسخة يف أرض الفن تتدىل منها الثمر بتواضع، وكمألى الجرار التي ال تحدث 
ضجيجاً كم تفعل الجرار الخاوية املألى دويا -ال شك يف أنه يتبنى معي القول 
إنه ال مربر يف هذا العرص الذي يتبنى الدميقراطية يف الفكر والسلوك ويحكم 
عىل الشخص- أي شخص - من خاللها، ال مربر أن نستمر يف اعتبار أي فن أعىل 
من غريه وأن الرقي هو يف إحكام روح ذلك الفن والسمواّ به إىل أعىل املراتب...
عىل العموم تبدو يل قصيدة النرث محاولة للوقوف يف نقطة تقاطع ما بني الدفق 
الشعوري وما يرافقه من انقداح التخييل يف الشعر، من جهة، وامليل إىل الحالة 
ى تقليدياً املرسل من جهة أخرى. لكن  الالاّ- إيقاعية التي تغلب عىل النرث املسماّ
نقطة االلتقاء هذه تبدو لدى عديدين غري كافية لتجمع أهم خاصية ميكن أن 
توجد يف الشعر والنرث معا وال تؤهل كاتبيها/ قائليها تسمية أنفسهم شعراء؛ إذ 

ما الذي مينع من تسميتهم ناثرين؟!
ثم إن املصطلح -بهذا الجمع وهذا التفارق- يبدو غري مناسب اصطالحيا، بل 
مفارقا من الناحية املفهومية رغم ما عرفه تاريخ الجنسني -الشعر والنرث- من 
»قصيدة  مصطلح  أن  إىل  يشري  كوهني«  »جان  فهذا  بينهم.  الجمع  محاوالت 
»قصيدة  ندعوها  أن  ويقرتح  تعريفها.  إعادة  وعلينا  التناقض  ظاهر  نرثية« 
الداللية  العنارص  ألن  شعرياً  مستغلاّ  غري  الصويت  الجانب  ترتك  ألنها  داللية«؛ 
تكفي وحدها لخلق الجمل املطلوب« فإذا متسك كاتبو هذا النمط من الكتابة 
»التأمالت«  مصطلحي  من  االقرتاب  عن  مستنكفني  شعراء،  أنفسهم  بتسمية 
و»الخواطر« ألنهم يالبسان الحالة العقلية وبالتايل فهم أقرب إىل النرث. وإذا 
كان البداّ من تسميٍة »مشاعرية« القرتاب الحالة التي يعيشون من حالة الشعر 
-كم يريدون- فاألْوىل أن يسموا هذه الكتابة »شعوريات« مثال بصيغة الجمع 

مثل صيغة »رسديات«.
أما بخصوص الرتجمة والنشأة، فإن حركة »قصيدة النرث« نشأت منذ عام 1954 
استجابة  ليست  الباحثني-  معظم  -حسب  أنها  أي  بالرتجمة:  نشأتها  وترتبط 
إذ  العاملي  الشعر  تقليد  إىل  أقرب  بل  العريب  للشعر  الداخيل  للتطور  دقيقة 
له  التفعييل، ومل تكن تطويراً  النقاد أنها جاءت »موازيًة لحركة الشعر  يجمع 
(... وكان صدور مجموعة  تََبٍّ أو  أي دون رفض  )أقول هذا بصفة موضوعية، 
»ثالثون قصيدة« لتوفيق صايغ عام 1954 شبه إعالن لظهور هذه الحركة تقريبا. 
واملالحظ أن كثريين ممن انتموا إليها خرجوا عنها أو باألحرى استقلوا ومنهم عز 
ي ما يكتبه اليوم شعراً باملعنى العام  الدين املنارصة وحتى أدونيس فإنه يسماّ
للمصطلح. لقد استقلاّوا حتى قيل إن »حركة قصيدة النرث« قد توقاّفت عملياً يف 
سني. واملستقيلون هم اآلن  1984، والرأي لعز الدين املنارصة وهو أحد املؤساّ
أقرب إىل تيار الشعر/ الشعوريات/ الشعريات ملا رأوا ميل كثري من املنتسبني 

الجدد إىل قصيدة النرث إىل اإلغراق يف اإلغمض واإلعتام.
تتقياّد كليا وبشكل  العربية مل  النرث«  القول إن »قصيدة  أنه من اإلنصاف  غري 
سوزان  كتاب  سيم  ال  األوىل  بالتنظريات  املبدعني-  كبار  لدى  -خاصة  قطعي 
أ.  القصيدة، وهي:  لهذه  الحني خصائص وضعتها  ذلك  منذ  اعتربته  وما  برنار 
اإليجاز، ب. الكثافة، ج. املجانية، وأن بعض كبار الشعراء اشتغل عىل إيقاعات 
قصائده الداخلية حتى وإن كانت تلك اإليقاعات يف غاية الخفاء، لكن كل هذا 
ى  مل يرِض كثرياً ذائقة الغالبية العظمى من متلقي الشعر باالستناد إىل ما يسماّ
»اإليقاع الداخيل«، وهو العنرص األبرز الذي ميلك قابلية شد انتباه القارىء إىل 
جملية القصيدة ويسحبه  اىل العنارص غري الظاهرة ظهورا واضحا. والتوازي، 
الذي يصفه الناقد عدنان بن ذريل ويف كتاب »النقد واألسلوبية بني النظرية 
تشداّ  الداللة،  مع  اإليقاع  فيها  يشرتك  ))بنية  أنها:  عىل  ص40«  ـ  والتطبيق 
، وتقوم عىل التجنيس واملطابقة، جرسهم وداللتهم((  انتباه القارىء إىل النصاّ
والتنغيم: وهو مقصور عىل التواصل الشفوي عن طريق اإللقاء واإلنشاد. وملا 
كان اإللقاء- اإلنشاد العنرص الحي املشرتك بني املبدع واملتلقي؛ فهذه البنية لها 
من خصائص إرشاك النص مع املتلقي مبا يجعلها بنية تتوسط البنية السطحية 

والعميقة.
)التي  التلقي  نظرية  يف  الشاركة«  »البنية  يسمى  ملا  الثالث  املكونات  وهذه 
إن  التنغيم،  وعنرص  وجد،  إن  الداخيل،  اإليقاع  عنرص  عرب  نرى،  كم  تتحقق، 
بنية  عىل  يقوم  الذي  الكالسييك  الشعر  روح  إىل  تستند  ماته(  مقواّ توفرت 
املسموع عرب اإللقاء -اإلنشاد الذي يندمج فيه الباث مع املتلقي دون فاصل، 
ومع ذلك تنسب نفسها إىل النرث، الذي يتمتع باالنفصال النسبي عن القارئ ألنه 

يستند إىل بنية املكتوب - املقروء!
ثم إن اإلشكال يزداد اتساعاً يف ما نسمع عن تصنيفه »ما بعد النرث والشعر« 
إىل  السوريالية  فوق  ما  التيه يف  به من  يتسم  وما  العامة »نص«  التسمية  أو 
املسائل يف  أماّ  املجاز  باتت مسألة  املجازية. ولذلك  الهذيانيات  أو  العصابيات 
بفرصة  يجود  الزمن  ولعل  الشعر!  إىل  نفسها  تنسب  التي  الهذيانية  القصيدة 
أوسع وأعقل وأبهى بني هذه األطراف لتتبادل الرأي يف املجاز والفصل الواضح 
والنهايئ بني الغموض املَُغيَّم املحباّب -وهو ما نجده يف شعر الشعراء الرصينني 
ى الذي بات يذهب بالقول املنسوب إىل  الذاوقني- وبني الهذيان واإلبْهام املعماّ

الشعر كل مذهب فارضاً علينا نفسه »شعرا«!

كيف نُعرّف الشعر اليوم.. بل كيف نتعرّف عليه؟!
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ثقافة

* أبو جرير     
رغم انتشار وباء الكوفيد 19 كالنار يف الهشيم يف أرض تونس ويف أنحاء العامل مام أثر 
عىل جميع األنشطة وخاصة األنشطة الثقافية٬ إالّ أن بيت الشعر التونيس حرص عىل 
تنظيم الدورة الثانية لرمضانات بيت الشعر تحت عنوان جرعة ثقافية وطنية خالية 

من األعراض الجانبية وهذه الدورة ميكن أن نطلق عليها دورة خارقة للعادة.
لها  كانت  التقنية  وهذه  االنرتنات  عرب  املبارش  البث  بطريقة  كان  تنظيمها  ألن  أوال 
إيجابيات مهّمة٬ ألن نسبة املشاهدة كانت عالية جدا من قبل االعالميني واملبدعني 

وعشاق الشعر والثقافة عموما يف تونس وخارجها.
دورة خارقة للعادة مبشاركة عديد الشعراء من تونس ومرص وسوريا والجزائر واملغرب.
والفنانني   الشعراء  من  املشاركني  نوعية  وخاصة  األصعدة.  جميع  عىل  ناجحة  دورة 

وانفتاح مدير بيت الشعر عىل عديد التجارب املختلفة وخاصة جيل الشباب 
وقد انطلقت الدورة الثانية من رمضانيات بيت الشعر بهذه الكلمة للسيد 

يوسف بن ابراهيم رئيس ديوان وزير الشؤون الثقافية: السيّد أحمد شاكر بن ضية 
بيت  رمضانيات  تأثيث سهرات  واملشاركات يف  املشاركني  السادة  الشعر٬  بيت  مدير 

الشعر.
يحتاج العامل جرعات من األمل والجامل، وهل أقدر من الكلمة الشعرية عىل منحنا 
لها« جرعة ثقافية وطنية خالية  الدورة شعارا  املنطلق اتخذت هذه  ذلك. من هذا 
من األعراض الجانبية. إذ رغم ما تشهده بالدنا وكل أقطار العامل من تداعيات الوضع 
التظاهرة  الشعر عىل أن تستمر هذه  الوبايئ لجائحة كورونا فقد أرصت أرسة بيت 
تجاوز  فقد  املميزة  املؤسسة  لهذه  الرمضانية  الشعرية  التقاليد  من  أصبحت  التي 
تاريخ انبعاثها ال 20 سنة، برغم تعذر الحضور املبارش واالجتامع تطبيقا للربوتوكول 
الصحي املستوجب. ولعل ذلك يكون مناسبة الختبار حسن توظيفنا للثقافة الرقمية 
تقنية  وعرب  بعد  عن  الثقافية  التظاهرات  إنجاز  يف  واملعلومات  االتصال  وتكنولوجيا 
البث املبارش وهوما يسري إليه مستقبل اإلنسانية إلنجاز مختلف األعامل فنية كانت 

أم علمية أوغريها.
وال يفوتني أن أنوه برثاء الفقرات املربمجة طيلة السهرات العرش وتنوعها كاّم وكيفا 
ويتجىل ذلك خاصة من خالل البعد العريب مبشاركة شعراء عرب من لبنان واملغرب 
ومرص والعراق والجزائر فضال عن شعراء تونسيني مقيمني يف هولندا وفرنسا وأمريكا.

ثانيا، افتتاح كل سهرة بعرض موسيقي راٍق لنخبة من خرية موسيقيينا ومطربينا.
ثالثا، تداول مجموعة من اإلعالميني الالمعني عىل تنشيط مختلف السهرات املربمجة، 

وكذلك رشاكة يف تأثيث بعض السهرات مع مؤسسات أخرى احتفاء مبناسبات تتقاطع 
مع هذه التظاهرات، عىل غرار سهرة الرتاث بالرشاكة مع وكالة إحياء الرتاث والتنمية 
الشؤون  وزارة  وإطارات  ألعوان  األساسية  النقابة  مع  بالرشاكة  الشغل  عيد  وسهرة 
الثقافية وسهرة االحتفاء باليوم العاملي للكتاب وحقوق املؤلف بالرشاكة مع املؤسسة 
املؤسسة  توجه  يف  ندعمه  متشٍّ  وهو  املجاورة؛  والحقوق  املؤلف  لحقوق  التونسية 
املنظمة ألية تظاهرة ثقافية نحو ترشيك مؤسسات أخرى مبساهمتها يف إنجاز وإنجاح 

فعالياتها.
ويف الختام أتقدم بجزيل الشكر مرة أخرى ألرسة 
الذي نعتز كثريا  بيت الشعر وعىل رأسها املتألق 
املتألق  الثقافية  الشؤون  وزارة  أرسة  إىل  بانتامئه 
األستاذ أحمد شاكر بن ضية وإىل كل من ساهم 

يف إنجاز هذه التظاهرة.
عليكم  والسالم  الشعراء  يؤسسه  يتبقى  وما 

ورحمة الله وبركاته.
بعد كلمة السيد مدير ديوان السيد وزير الشؤون 
ضية.  بن  شاكر  أحمد  السيد  وكلمة  الثقافية 
 27 الثالثاء  يوم  الثانية  الدورة  فعاليات  انطلقت 
أفريل 2021 بسهرة االفتتاح التي قدمتها اإلعالمية 
إنصاف اليحياوي وتخللها عرض موسيقي للفنانة 

أسامء بن أحمد
وقرءات شعريّة يشارك فيها الشعراء ماجدة داغر 
جميل  طارقي  وشفيق  العلوي  وفوزية  )لبنان( 

عاممي )من تونس(
صادفت  التي  أفريل   28 األربعاء  سهرة  أما 
املؤلف  وحقوق  للكتاب  العاملي  باليوم  االحتفاء 
التونسية  املؤسسة  مع  باالشرتاك  أفريل(   23(

لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة
الرسايري  رباب  اإلعالمية  تقديم  من  كانت  فقد 

وكلمة السيد محمد العامئري مدير عام املؤسسة التونسية لحقوق املؤلف والحقوق 
املجاورة. ثّم تّم عرض موسيقي للفّنان يارس جرادي وسهرة شعريّة شارك فيها الشعراء 
مقيم  تونيس  )شاعر  فايزة  وميالد  السايف  الغامني وشاهني  العزيز ومهدي  عبد  وداد 

بأمريكا(.
وتخللها  الجريب  أمل  اإلعالمية  تقديم  من  كانت  فقد  أفريل   29 الخميس  سهرة  أما 
فيها  شارك  شعرية  قراءات  ثّم  الرشيف  كامل  الكامن  عازف  للفنان  موسيقي  عرض 

الشعراء: فدوى الزياين )املغرب( وخالد الهّداجي وسعيف عيل ورضا العبيدي )تونيس 
مقيم يف فرنسا(.

الشاعرين  تقديم  من  القصيد  بيت  منتدى  سهرة  أفريل:   30 الجمعة  سهرة  وكانت 
فرح  وخولة  عطية  الدين  عامد  الشعراء:  ومبشاركة  املسعودي  وبالل  الحامدي  معّز 
وعبد القادر بن صالح ورائدة سوييس وسليم صميدة ونبيهة النفايت وياسني الحمزاوي 

واسمهان املاجري ومالك بن فرحات ومالك الرتاس وياسني بك ابراهيم. 
أما السبت 1 ماي: احتفالية عيد الشغل فكانت من تقديم: اإلعالمية نادية الفوريت

النقابة  عام  كاتب  عامرة  بن  النارص  السيد  وكلمة 
األساسية ألعوان وإطارات وزارة الشؤون الثقافية٬ تخللها 

عرض موسيقي للفنان عادل بوعالّق
الصائغ  عدنان  الشعراء:  فيها  شارك  شعريّة  وقراءات 
وجامل  بوعّقة  وعادل  فضيلة  بن  وفاطمة  )العراق( 

قصودة)من تونس(.
أما سهرة األحد 2 ماي فكانت من تقديم اإلعالمية ندى 
الطاوس  خولة  للفنانة  موسيقي  عرض  وتخللها  منصور 

والفنانة عازفة القانون مالك الحمزاوي 
أسعد  كيفهات  الشعراء  فيها  شارك  شعريّة  وقراءات 
)السويد( وعادل املعيزي وسامي الذيبي وفاطمة عكاشة.
سيامء  اإلعالمية  تقديم  من  كانت  ماي   3 اإلثنني  سهرة 
Varia� النوى »من  موسيقي  عرض  وتخللها   ململزوغي 
tions« للفّنان محمد عيل شبيل والفنان جهاد الخمريي

ووليد  )مرص(  الزيات  يارس  للشعراء:  شعرية  وقراءات 
التلييل ونزار الحميدي ووحيد القريوي )من تونس( 

اإلعالمية  تقديم  من  فكانت  ماي   4 الثالثاء  سهرة  أما 
نادية الحمراين تخللها عرض موسيقي للفنان منري املهدي 
محّنش  سميّة  الشعراء:  فيها  شارك  شعرية  وقراءات 
أحمد  ووليد  عبيديل  وأمني  الطنفوري  وياسني  )الجزائر( 

الفرشييش )من تونس(.
وكان األربعاء 5 ماي مخّصصا للشعر الشعبي )يف إطار شهر الرتاث( باالشرتاك مع وكالة 
إحياء الرتاث والتنمية الثقافية من تقديم اإلعالمي عيل املرزوقي وكلمة السيدة آمال 
حّشانة املديرة العامة لوكالة إحياء الرتاث والتنمية الثقافية٬ سهرة تخللها عرض فني 

ترايث للموسيقي إبراهيم بهلول والفنان عازف القصبة كامل الجبايل
وأحالم  الذيبي  ونجيب  الغضبانية  جميلة  الشعراء:  فيها  شارك  شعريّة  قراءات  ثم 

منصوري وكامل الخليفي.

* بقلم: الشاعر نزار الحميدي
خلّقت الشاعرة أمامة الزاير كتابَها الشعرّي الجديد 
املعنون ب«أحد عرش مترينا من أجل القيامة« )رؤى 
ما بعد منطق الطري( من استطرافها كتاب »منطق 
الطري« لفريد الدين العطار، فهو امللهم الذي أعلنت 
وبالبحث  املرآة«،  يف  وجهي  »هذا  مقدمة  يف  عنه 
كتب  من  أفادت  فقد  مشاربها،  تعّدد  الحظنا  فيه 
مخصوصا  توزيعا  باستخدامها  واألخبار  السري 
لنصوص كتابها، إذ أن كل نص شعري مرفق بحكاية 
تقوم مقام العتبة النصية، وإىل جانب تعويلها عىل 
خزّانا  كونها  عن  كشفت  التي  الصوفية  الذاكرة 
شعريّا ال ينضب، مل تكتف مبا هو مطروح عىل قارعة 
الشعري  كتابها  إّن  املغاير.  إىل  تعّدته  بل  الطريق 
تفكيك  محاولة  الذات  إىل  عودتها  من  مستخرج 

شيفراتها، منتوية تجريبا ذهبت فيه مذهبا بعيدا.
الذي  الطريق  عن  »عتبة«  نص  يف  الشاعرة  تعلن 
ستسلكه متحررة من األسامل البالية موحية إىل أّن 
الّدخول عرب العتبة ال يكون إال بالتجرّد من كل يشء، 
كان  الذي  جلجامش  لقصة  ُمَحاٍك  صويف  واملعنى 
يصل  يك  جسده  بخلع  مشرتطا  الخلود  عني  بلوغه 

ماء الحياة ويبقى بني زمرة األبرار.
إن نص »عتبة« منسوج مبفردات توحي إىل ما تعتزم 
الدرويش  بوقفة  مذكرة  ووقفتها  بلوَغه،  الشاعرة 
»هذا  عبارة  ولعل  بالباب(.  سائل  ويش«/  )در/ 
التصّوف  ملعاين  املراكمة  ببداية  مؤذنة  بويب« 
فرتّشحه بقّوة ألن يكون عتبة مدخال. ومن طرائف 
اليومي  املعيش  عبارات  »التصوف«  مداخلة  النّص 
تالحق  إنها  تولول«.  إسعاف  »سيارات  املعارص: 
التشّوف.  بغرض  »العتبة«  فتصطبغ  تفتقده  شيئا 
ما،  كائن  مطاردة  نعم، هي  مطاردة؟  الكتابة  فهل 
لعلّه واحد من »قتىل الكتب«. قام نص العتبة مقام 
تقول  طريق،  خارطة  أو  للكتاب  شعرية  ديباجة 

الشاعرة:
»صورتك عىل الجدار منّشة للخرس الطفويل
الكنبة عىل حالها ترسد أرسارها للعابرين«.

مثة رجل ما انتقل من الجلوس عىل الكنبة إىل صورة 
مرفوعة عىل الجدار، هو املخاطب الوحيد يف هذا 

النّص تالحقه من العتبة إىل النصوص التالية.
رسد  عىل  يفتحه  نّص  يعقبه  شعرّي  نص  كّل  إن 
اإلخباري،  شكله  يف  التّوضيح  دور  يلعب  مشوق 
غري  وهو  »حكاية«  تسّميه  أن  الّشاعرة  اختارت 
مستقّل عن القول الّشعري يرشح القصيدة يف قفاها 
ويوّسع تقبّلها. وهذا ما يدفع باملجموعة الشعرية 
إىل أفق جديد: هو أفق الحوار بني خطابني: شعري 
وأشكال  القدمية  األخبار  قيعان  يغادر  مل  ورسدي 
من  مشتّقة  شخصية  هو  الحكاية  فبطل  ورودها، 
املرويّات واألحاديث، إنه »البطل خرافة« ولعل كل 

خرافة إليه تعود.
والجدير بالتنويه هو توزيع الحكاية توزيعا برصيا 
ال يختلف عن توزيع جمل النصوص الشعرية ذات 
املنحى السوريايل غري أن محتوى الحكاية مغاير فهو 
يذكرنا بلغة املسعدي. تقول الشاعرة: »سار يوما بني 

األزقة فعرث عىل صاحب خرقة أعمى 
فسخر من عامه ثم قذفه بعقب سيجارته«.

رجل  الطريق  به  ذهبت  الذي  هذا  خرافة  إن 
متصّوف واملستطرف يف النص أّن أمامة الزاير أعادته 
من أعامق التاريخ ليشتبك مع »الشيخ« ويسيل يف 
الطريق ويعبث يف األزقة. ومثلام أّن الشاعرة تخلع 
أسامله  من  وتجرّد  هو  فعل  كذلك  األسامل  عنها 
الشاعرة  تكون  أفال  طريقا...  له  اتخذ  وكالهام 

متلبّسة بخرافة يف حركاته؟
تكشف  نصوصها  توزيع  مستوى  يف  املجموعة  إّن 
اآلخرين،  تختلف عن  به  للشاعرة عاّم  بحثا عميقا 
فهي مل تتخلّص كليا من تجاربها الّشعرية السابقة 

تحتّك  بل  ترافقها  تزال  ال  املدينة  يوميات  ألن 
مبضامني صوفية أْضفت عىل تجربتها تفردا عجيبا، 
النرصي«...  فتحي  الدكتور  يقول  السياق  هذا  ويف 
مل نستغرب توّخيها هذا األسلوب يف الكتابة ألن يف 
منجزها الشعري السابق ما ميهد لالنخراط فيه، ذلك 
أن الطريق من السوريالية إىل التصوف تبدو سالكة، 
أقّل ما يقال عنه:  ولقد أمثر تالقحهام عمال شعريا 

إنه ليس عاديا«.
لقد أحالنا نّص »العتبة« إىل جانب الحكايات )حكاية 
وادي الطلب، وادي العشق، وادي املعرفة...( التي 
تخلّلت الّنصوص الشعرية بوظيفتها التفسريية التي 
لعبتها وتضمني نصوص للعطار إىل نوع من الحوار 
مع صاحب »منطق الطري« لتجاوزه وتوسيع النظرة 
الصوفية إىل الوجود. إن أمامة الزائر تخترب القسوة 
عىل ذاتها باحثة عن كيفيات إخراج التصّوف إخراجا 
معارصا ال يقف عند املألوف من الخطاب الصويف، 
القدامى  أرواح  إقامة إلحالل  الشعرية  إقامتها  كأّن 
وهذا  جديدة  حياة  من  متّكنها  مستجدة  أوعية  يف 
التي  »القيامة«  من  املستفاد  العميق  الجهد  هو 
تعني عودة الحياة التي اشتغلت الرسديات الرسمية 
الزاير  أمامة  تجربة  إّن  دينية.  كسوة  إكسائها  عىل 
تتنزّل يف جدول إتاحة الفرص الستعادة الحياة عىل 
أن  القيامة  وعىل  ووجوديا  فنيا  مختلف  ما  نحو 
التايل  املفرتضة. نستشّف من نصها  السعادة  تكون 

نربة متصّوفة مُشوبة برغبة يف الحب/الحلول :
»وأتلو أدعيتي 

أبانا 
هذي أضحيتي أفتّتها عند قدميك 

هذي القرابني بعيض وكيل 
هذي فخاخ جسدي توشوش لك 

أرمتس مبائك 
أوقد حقال من شمع 

أرقص بزالجة حديدية وسط قلبي
أنا انت 
ال أزل 

أنا أنت 
ال أبد«

إن »منطق الطري » ليس إالّ جرسا لتنفذ منه أمامة 
الزاير إىل عرض تجربتها الشعرية فوديان »العطّار« 
ناقصة تحتاج إىل تكملة ومجاوزة إىل نهايات أخرى/ 
ترتيب  الشاعرة  اختارت  وقد  مترينا.  عرش  أحد 
الطلب/  الشوق/  حافة  النحو:  هذا  عىل  التجربة 
العشق /املعرفة/ االستغناء/التوحيد/ الحرية/ الفناء/ 
الفداء/ األعظم/  االسم  الحقيقة/  الرضا/  السكون/ 
الطريق  وأكملت  جازفت  لقد  السعادة...  القيامة، 
الوهايبي  منصف  الدكتور  عنه  يتحدث  نصا  لتنجز 
فيقول: »أقصد النص الذي يكتب وهو يقرأ نفسه 
من  جنباته  يف  يرتّدد  وما  ومواّده  وشكله  وجنسه 
أصوات وأصداء...« لتقول إنه ال يتنهي كالله والحب 

واإلنسان...
لقد اشتغلت الشاعرة عىل املعجم الصويف يف قصائد 
وأساقفته  وشياطينه  بأنبيائه  كلَّه  املايض  مستعيدة 
شيه لتصبح هذه التاّمرين أكرب اجتامع لحلقة  ومهمَّ
الشاعرة  تقول  وللجغرافيا،  للتاريخ  عابرة  صوفية 

بنت املتصّوفة وأختهم:
»أنا الحكاءة صاحبة الربنس األبيض

واألوشام الخمسة
أحشد بني كفي كل القرى

وأعلقها مصابيح لهذا الليل
ثم.. أنحتُني آخر السطر

ألجيل أنا الحكاءة بنت الحكائني
يتنزل الله كام هو من عليائه«

معارص  صويّف  محتشد  القيامة«  »متارين  كتاب 
للشّد  القدمية،  والصور  سفرها  »جواز  فيه  قدمت 

»التصغري«  فاستعملت  القلب...«،  عضلة  عىل 
جهة  من  يكون  اللغة  نظر  ففي  خاصا،  استعامال 
التحبّب ولكن من وجهة نظر أخرى تبدو الشاعرة 
مسكونة برغبة قوية يف جعل مفردات العامل صغرية 
وعميقة وهذا هو األصل يف األشياء وهنا ينتج تعلّق 
بكلامت جديدة تحمل شحنات لغوية إضافية، كأنها 
تريد حمل الكون بأكمله بكّفيها وإعادة خلقه خلقا 
بويسات،  ُشميعة،  »رُقيعة،  األمثلة  ومن  مختلفا 

ُركيعة، رشيفة، مزيحة...«
 هذا الكتاب الشعري للشاعرة أمامة الزائر مناسبة 
تفعله  ما  الستعراض  ضخم  صويف  محفل  النعقاد 
الحداثة يف اإلنسان فتكون قيامته عىل معنى الثورة 
قدرا ال بّد منه، وها قد عاد خرافة. كتاب يتضمن 
غربة الشاعرة يف العامل تتخلص من خالله من الفقد، 
لرتهن  مستعدة  كأنها  األقىص،  إىل  بالروح  فتعرج 
فتفعل  ماضية  لحظات  تعود  حتى  بأكمله  العامل 
القاتل  العطش  زمن  يف  ارتواء  فرصة  تفعل،  مل  ما 
والذهاب بال عودة، وقد تذوب األجساد ولكن هل 

تغادر األرواح؟ 

رمضانيات بيت الشعر 

موسيقى وشعر وغناء بال حدود 

»أحد عشر تمرينا من أجل القيامة« للشاعرة أمامة الزاير تصوّف معاصر وكتابة مغايرة
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* حاوره: أبو جرير   

له سّت مجموعات  وقاّص ومرتجم صدرت  روايئ  الدمس  األديب صالح 
األخطاء،  ذاكرة  األمري،  الغولة، حكايا  دار  الحّب،  إالّ  ينقصنا  ال  قصصيّة: 
التّفاح،  حلُم  الّرواية،  روايات:  وثالث  الحب،  أسهل  ما  القدمية.  املرايا 
اليهودية.  العامية  األمثال  نور.  ومن  رمل  من  ترجامت:  وثالث  املزوقة، 
كتب املقالة أيضا يف بعض الجرائد التونسية والعربية. ناشط يف املجتمع 
وجائزتني  وطنيتني  جائزتني  عىل  حائز  الثقايف...  املجال  ضمن  املديّن 
جهويتني وأخرى عربية. بدأ الكتابة منذ أواخر الستينات. نرش أول نّص 

وهو يف الثّامنة عرشة. 
األديب صالح الدمس له خاصية محبوب من ِقبَِل أغلب الكتّاب وخاّصة 
إنه  الرحمن مزارا لكّل زائر لبنزرت.  الّشعراء. وضع بيته مبنزل عبد  من 
كابدها خاصة يف  التي  اآلالم  رغم  ومنها  الدنيا  رقيق ضاحك عىل  طفل 

طفولته .
التقت به »الشعب« فكان هذا الحوار .

الدّمس تجربة طويلة في مجال  * األديب صالح 
اإلبداع. لو عادت بك الذاكرة 

لترسم لنا البدايات...
التي   67 ونكسة سنة  تزامن  بالكتابة  اهتاممي  بداية  أّن  دف  الصُّ من   -
كانت كارثة حقيقيّة أصابتنا باإلحباط والتأزّم ولكّنها رغم ذلك أعادتنا إىل 
حجمنا الطّبيعي وفهمنا أن اسرتداد أرضنا ال يكون بالخطب وبالّشتائم، 
ونتيجة ذلك االهتزاز واالرتباك مسكت ألّول مرّة قلمي الرّصاص وكتبت 
أّول قّصة أو ما كنت أعتقد أنّه قّصة بعنوان » فلسطني« ولكن البداية 
الحقيقيّة جاءت أوائَل السبعينات بعد اكتشايف مجلَّة »قصص« التي كان 
لكتّابها األثر العميق يف تحفيزي عىل الكتابة، ووجدت فيها قصصا ترشح 

مبذاق تونيس خالص.

عديد  في  اإلبداعيّة  مدوّنتك  تتجسّد   *
وُّفقت  كيف  والترجمات،  القصصيّة  المجموعات 

بين هذه االختيارات بالتّنّقل من جنس إلى آخر؟
بالكتابة يف شتّى  يغامر  أن  له  بّد  الكاتب مهام كان ال  أّن  تقديري  - يف 
املجاالت، وأنت تالحظ أّن كثريا من الّشعراء كتبوا الّرواية وترجموا ونرشوا 
التنويع  ألّن  واحد،  منط  يف  أنفسنا  نحبس  أن  ميكن  ال  املقاالت،  عديد 
واالبتكار  البحث  مزيد  إىل  ويدفعنا  اإلبداعيّة  التّجربة  يرثي  الكتابة  يف 
أنّه يف نهاية األمر سيبقى جنس واحد  الّدائم إىل االطاّلع، عىل  والسعي 
القّصة  كتبت  فأنا مثال  األخرى،  األجناس  أكرث من  املبدع  إىل روح  أقرب 
القصرية والقّصة الربقيّة والّرواية واملقالة وترجمت عديد الّنصوص و لكن 

ا، فذلك الجنس األديب هو األقرب إىل نفيس. ال أرى يف نفيس إاّل قاصًّ

* إن المتمعّن في مدوّنتكم القصصيّة يالحظ 
جيل  وخاصّة  المؤسّس  الجيل  إلى  أقرب  أنّك 

جماعة تحت السّور...
- كام ذكرت لك فإّن ولعي بقّصايص نادي القّصة بالورديّة الذي أعتربه أهّم 
مكسب ثقايف منذ االستقالل، كان لهم تأثري كبري يف توجيهي نحو صياغة 
باملهّمشني  وتهتّم  البسطاء  الّناس  مشاغل  من  تتغّذى  اجتامعيّة  قصص 
واملحرومني والبائسني، تلك األجواء التي أقدر أن أصفها أكرث من غريها، 
تأثري قّصايص نادي القّصة واضح يف مسرييت القصصيّة وأعتّز بتأثّري بالكتّاب 
التونسيني الكبار، حسن نرص، محمود بلعيد، عبد القادر الدردوري... بل 
ميكن  ال  تجربتي،  أثْروا  قد  سّنا  يصغرونني  الذين  الكتّاب  من  كثريا  إّن 
أن أمّر دون أذكر الرّائع حسونة املصباحي، حسن بن عثامن، لسعد بن 
حسني، عروسيّة الّنالويت، حفيظة قارة بيبان، أّما بالّنسبة إىل جامعة تحت 
الّسور فإّن عالقتي بهم كانت من خالل املجموعة القصصيّة »سهرت منه 

الليايل« لعيل الّدوعاجي و«مشموم الفل« للبشري خريّف، هذان الكاتبان 
لهام بصمة واضحة يف ما كتبته من قصص، علام أنّني يف بداية تجربتي يف 
الكتابة أُطلق عيّل لقب »الّدوعاجي الّصغري« وأنا معتّز بهذا اللقب، ألن 

الّدوعاجي وغريه من كتّاب تونس األفذاذ أعتربهم آبايئ.

ومتجّذرة  تربتها  في  راسخة  نصوصك  أغلب   *
في واقعها اإلنساني والّلساني والجغرافي...

فيها  ونشأت  بقرية  ولدت  زنقة  ابن  فأنا  املّريخ،  من  أنزل  مل  طبعا،   -
وعايشت أناسا عديدين ورأيت ما رأيت من مشاهد وسمعت ما سمعت 
من حكايات كّل ذلك اختزنته الّذاكرة وأفرجت عنه مخيّلتي حني تتملّكني 
ماركيز  مقولة  وهنا تحرضين  فيه،  أنا  وما  كنته  ما  ابن  أنا  الكتابة،  حالة 
»العامليّة تبدأ من قريتي« ويف الكتابة املضمون ليس مهاّم عىل حّد تعبري 
الفّنان التشكييل الهادي الرّتيك بل هو مطيّة لإلبداع، ال يهّم »عاّم تكتب« 

بقدر »كيف تكتب«.

*يشتكي عديد الشّعراء والسّاردين التونسيين 
فهل  المشرقي.  األدب  إلى  النّقاد  توجّه  من 
يعني هذا أنّه أفضل أم ثمّة استالب لنّقادنا تجاه 

الشّرق؟
اإلبداعيّة  باملدّونة  اهتّموا  التونسيني  النّقاد  من  فكثري  ذلك  أعتقد  ال   -
لبالدنا، قد أذكر بعض األسامء: محمد الصالح بن عمر، محمد القايض، عبد 
املجيد يوسف، عمر حفيظ، املرحوم عثامن بن طالب وغريهم، شخصيّا، 
لست من رأي القائلني بتفّوق اإلبداع املرشقي عىل إبداعنا بدليل الجوائز 
العربيّة التي حصدها التونسيون. األدب التونيس، وخاّصة القّصة القصرية 

التونسيّة ال مثيل لها ال يف الرّشق وال يف الغرب أقول هذا بكّل اعتداد.

* خضتُ تجربة التّرجمة، هل تنطلق من عشقك 
للنصّ أم من أسباب أخرى؟

بالّنصوص، لكن أحيانا وخاّصة يف ما ترجمته  - أنطلق غالبا من إعجايب 
من مقاالت فإيّن كنت مدفوعا بواجب االلتزام مع الجرائد التي أتعاون 
معها، وقد فتحت يل تلك الرتجامت نوافَذ مختلفة من املعرفة، سواًء يف 
الّسياسة أو الفنون التشكيليّة والّسري الّذاتيّة، ولو نرشت كّل هذا لكان يف 

مجلّد ضخم.

التّهميش  من  الّثقافي  المشهد  يعاني   *
األديب  ما حال  والنّاشرين،  النّشر  والمحاباة ودور 

يا صالح الدّمس؟
سيّدي  يا  املثّقف  املثّقفني،  ألسنة  كثريا عىل  يتكّرر  الذي  الّسؤال  - هذا 
سلعة نادرة، ويجب أن يكون كذلك، ماذا تنتظر من مدينة مثل منزل عبد 
الرّحامن يقطنها عرشون ألف ساكن وال تُباع فيها خمس جرائد ومكتبة 
بني  مقّسم  وشباب  خاوية،  ثقافة  ودار  رجلني،  سوى  يؤّمها  ال  عموميّة 
برشلونة وريال مدريد، املثّقفون قلّة وسيبقون كذلك، أنا أفّضل أن يواكب 
أمسية شعريّة أو قصصيّة خمسة مثّقفني بدَل مائة ال تفهم ما يقال. أّما 
مسألة الّنرش فهي معّقدة ألن العقود تختلف من دار إىل أخرى، شخصيّا 
أنا راٍض عن تجربتي مع نارشِّي إاّل يف حالة واحدة. ومن البديهي أنّه يف 
غياب قرّاء لألدب التونيس فإّن الّنارش يجد صعوبة أيضا يف نرش الكتاب 

وتوزيعه.

* بعد هذه المسيرة الّطويلة ما هي مشاريعك 
القادم؟

كتابا  هناك  أّن  كام  القادمة  القصصيّة  مجموعتي  صياغة  يف  اآلن  أنا   -
سّن  إىل  مولدي  يوم  من  الذاتيّة  كتابة سرييت  وهو  سنوات  منذ  يؤرقني 
ومجموعة  غييو  للويس  الشعب«  »دار  مرتجم  كتاب  اآلن  يل  العرشين، 
مجموعة  ويل  مسكلياين،  دار  يف  نافذيت«  إىل  الّشمس  »ستأيت  بعنوان 
الثّانية لحكايا األمري ولكّنها  قصصيّة أحرى يف دار االتّحاد، وهي الطّبعة 
مزيدة ومنّقحة، وهي أّول تجربة عربيّة يف كتابة هذا الجنس من القّص.

*عُرفت بمحبّة أغلب الكتّاب التونسيين وخاصّة 
الشّعراء، هل يمكن أن تفسّر لنا هذه الوصفة؟

واألخرية  الحّب«  إاّل  ينقصنا  »ال  عنوانها  األوىل  القصصيّة  مجموعتي   -
»ما أسهل الحّب« ويف تقديري أّن هذين يؤرّشان ويفّس عالقتي بالّناس 
الحّب  شعبا...  كيانا،  صداقًة،  كّل يشء:  نبني  أن  ميكن  فبالحّب  عموما، 
الكتاب األخري سهل  القيمة األسمى عىل اإلطالق، وهو كام يف  لدّي هو 
ال يتطلّب تعبا أو إرهاقا أو حتّى »فلوسا«. أنا إنسان رأيُت يف طفولتي 
ما  وكّل  وخصاصة  وخوف  وحرمان  وبؤس  شقاء  من  وزيادة  يكفي  ما 
يجعل من املرء ذليال ولكّني أحتفظ بذلك لنفيس وال أبوح به بل أعّوضه 
بالّشعراء  عالقتي  عن  أّما  بالّضحك،  الّدنيا  مآيس  لقد هضمت  بالّضحك. 
فهي ليست غريبة، فلعلمك أّن أغلب مطالعايت شعريّة، وأحفظ كثريا من 
القصائد، وتعجبني طفولة الّشعراء وبوهميّتهم و«متلّحهم« من الّدنيا يف 

سبيل لحظة موّدة وضحكة صادقة مع صديق.

األديب صالح الدمس لـ»الشعب«:

 هضمت مآسي الدنيا بالضحك والحب هو القيمة 
األسمى يف الحياة
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ساعة  يف  الكرة  لجامعة  االعالمي  املكتب  نرش 
إنه  قالوا  اجتامع  فحوى  الخميس  ليلة  من  متأخرة 
انعقد بعد مرسحية دريب العاصمة والتأخري الحاصل 
يف انطالقه االجتامع املتحدث عنه حصل برئاسة وديع 
الداخلية  لوزارة  االمنية  االطارات  وبحضور  الجرئ 
ويبدو من خالل قراءة اوىل للصورة املصاحبة ان وديع 
الجرئ ذهب يف ظنه انه اذىك من  الجميع وانه قادر 
عىل مواصلة املخادعة واملخاتلة لتظل صورته ناصعة 
وكلنا  متاما  ذلك  عكس  الحقيقة  ان  والحال  البياض 
يعلم ان عملية انطالق مباراة االفريقي والرتجي فيها 
سيناريوهات اعدت بليل وقد وضحناها يف »الشعب« 
من خالل الكشف  عن الحضور الالفت للكاتب العام 
رادس  ملعب  اىل  العوادي  وجدي  الكرة  لجامعة 
بنا  حرّي  وهنا  اخالقي  وال  قانوين  ال  موجب  دون 
العوادي  العام وجدي  الكاتب  تغيب  ملاذا  نسأل  ان 
عن اجتامع وديع واالطارات االمنية ليعوضه الكاتب 
العام املساعد  ايناس اليعقويب والحال انها مل تحرض 
اصال  الحضور  هذا  وملاذا  والرتجي  االفريقي  مقابلة 
قال احدهم مللء الكرايس الفارغة وملاذا كذلك حضور 
الدكتورة سعيدة العيايش هذا االجتامع وهي مل تحرض 

ملء  باب  من  عليهم  وكان 
الكرايس دعوة ثالوث التنسيق 
القروي  وعيل  محمد  بن  وليد 
مبا  الغريبي  حمزة  واالداري 
لهذا  مساعدا  معينا  كان  انه 
االدارة  ان  يعني  وهذا  الثنايئ 
كانت ممثلة كام يجب يف هذه 
هناك  ان  نقل  مل  ان  املقابلة 
فسادا اداريا يف عملية التعيني 
وهذا ما سنوضحه خاصة حني 
للجامعة  العام  الكاتب  يحرض 
العام  الكاتب  ما  ادراك  وما 
هنا  الحياد  عليه  املجبور  وهو 
من  االذهان  اىل  سؤال  يقفز 
للجامعة  العام  الكاتب  عني 
رادس؟  ملعب  يف  اي  هناك 
نفسه  تلقاء  من  ذهب  وهل 

ام انه كلف مبهمة واضحة ال لبس فيها وهي اخراج 
محمود البارودي من ملعب رادس وكفى املؤمنني رش 
التقاتل كام مثة سؤال يطرح بعيدا عن الذين تعّودوا 

ملعب  اىل  وخاصة  املالعب  اىل  الذهاب 
رادس النهم يعلمون ان اعوان االمن يقيمون يف كل 
مقابلة اكرث من باراج قبل الوصول اىل االبواب فكيف 
تسلل من ادعى زورا وبهتانا ان 
ملعب  اىل  دخلوا  الذين  عدد 
املسموح  العدد  اكرث من  رادس 
ان  مسبقا  نعرف  نحن  به 
العملية وحتى ال يظهر محمود 
البارودي هو املستهدف بشكل 
العام  الكاتب  فإن  االشكال  من 
حرص حرصا شديدا عىل »القيام 
لها  التخطيط  تم  قذرة  مبهمة 
حتى  البارودي  إلهانة  مسبقا 
وان كان ذلك عىل سمعة الكرة 
اسوة  تهمهم  ال  النها  التونسية 
رّذلوا  الذين  السياسة  بجامعة 
كل اجهزة الدولة ويبقى االهم 
الفاشلة  املحاولة  ذلك  كل  يف 
اعدادا  الريايض  االحد  لجامعة 
معلول  قاله  ما  وكذلك  وتقدميا 

النهم جميعا  ورضوان  واملولهي  بلحاج عيل  وحسام 
كان  النه  الصواب  وجانبوا  األعني  عىل  الرماد  ذروا 
حريّا  وكان  واملتابعة  التحري  مزيد  جميعا  عليهم 
عن  بعيدا  الحقيقة  تقديم  الريايض  االحد  بجامعة 
قول أي كالم قد يثري الريبة ويزيد يف عدم االطمئنان 
يدفعون  من  هم  والتوانسة  العام  املرفق  يقدمه  ملا 
عليهام  وكان  املجربي  وثريا  املاجري  انيس  أجور 
غري  وقول  الفربكة  عن  بعيدا  مهنيا  عمال  يعمال  ان 
الحقيقة من خالل جّر الضيوف اىل اتجاهات يريدها 
وديع  الكرة  »موىل  يسمونه  ما  االشكال  من  بشكل 
الجريء« قبل ان نختم نقول اىل متى ستواصل هياكل 
الدولة ارتكاب مثل هذه السقطات االخالقية لتلميع 
صورة شخص يعرف الجميع ويدرك الكل ان كرته بال 
مصداقية وانها فاسدة من ساسها اىل رأسها. ولنفهم 
حافلة  االعتداء عىل  ملاذا  نسأل:  مالعبنا  الحاصل يف 
اتحاد املنستري يف املتلوي وملصلحة من غياب التلفزة 
الوطنية عن تغطية مقابالت الجولة 25 ألن السبب 
األخالقية  املسؤولية  إىل  يرتقي  وال  واٍه  إليه  املشار 

واإلدارية بعد مرحلة ما سّمي بالثورة. 
* رمزي الجباري

في جامعة الكرة 
ملاذا غابت التلفزة عن تغطية مباريات الرابطة األوىل؟ 

إن شاء اهلل لباس

 لألخ محمد األخضر الزغالمي 
تعرض األخ محمد األخرض الزغالمي عضو املكتب التنفيذي 

الجهوي  لالتحاد 
بالكاف  للشغل 
بالوظيفة  املكلف 
لوعكة  العمومية 
ألزمته  صحية 
والركون  التداوي 
الراحة  إىل 
كل  الرضورية 
املكتب  أعضاء 

التنفيذي الجهوي بالكاف يتمنون له الشفاء العاجل والعودة 

الطرابليس  األخ مروان  والد  رابليس  نشاطه.  إىل سالف 

يشار إىل أن امللعب التونيس 
املهددة  الفرق  بني  من  يعّد 
بالنزول إىل الرابطة الثانية حيث 
يحتل املركز 11 برصيد 29 نقطة 
من 25 جولة٬ وسيواجه يف الجولة 
النادي  مباراة مصريية  االخرية يف 
االفريقي يوم 19 ماي الجاري يف 

ملعب الهادي النيفر بباردو.
وأكد أمري الدريدي أنه توصل 
الهيئة  مع  رسمي  اتفاق  إىل 

من  التونيس  للملعب  املديرة 
أجل اإلرشاف عىل املقاليد الفنية 
النادي  مباراة  خالل  للفريق 
جرمود،  رمزي  صحبة  اإلفريقي 
غازي  انسحاب  عقب  وذلك 

الغرايري.
مصريية  املباراة  هذه  وتعترب 
مطالباً  بات  الذي  للفريق 
البقاء  ضامن  أجل  من  باالنتصار 

يف دوري الدرجة األوىل.

ابتعد املدرب غازي الغرايري 
عن تدريب امللعب التونسي ألسباب شخصية 
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التي  والعنف  الفوىض  احداث  ملف  يف  تدخالت حصلت  ان  يبدو 
انتهت عليها مباراة االوملبي الباجي واتحاد بن قردان بعد ان تم  االعتداء 
عىل حكمها امين النرصي بالعنف الشديد وحني نقول هذا فألننا نعرف 
ما جاء يف  املباراة وكذلك  النرصي عىل ورقة  امين  الحكم  ما كان دونه 
تقريري املراقب مراد الدعمي واملنسق العام محمد العريب الدبايب والن 
االفعال  مستوى  اىل  ترتق  مل  الرابطة  مكتب  اصدرها  التي   العقوبات 
واالعتداءات سواًء كانت مادية اومعنوية فإننا نقول بأعىل الصوت ان 
وديع الجريء تدخل يف املوضوع بعد حديث كان جمعه يف مقر الجامعة 
مع رئيس الرابطة محمد العريب لذلك ضاع حق امين النرصي ومن معه 
ممن ذهبوا اىل باجة ليعيش الجحيم يف يوم رمضاين سواًء قبل او بعد 
دون  الرياضية  الروح  فيها  سقطت  التي  االجواء  تلك  يف  املباراة  نهاية 
قردان  بن  ملعب  يف  الذهاب  مباراة  يف  حصل  الذي  عن  بعيدا  رجعة 
وحني نقول ان وديع الجرئ تدخل يف امللف فألننا نعرف عديد التفاصيل 
تابعا  مندوبا  تهم  حادثة  هناك  أن  تباعا خاصة  التي سننرشها  االخرى 

لالدارة الجهوية للرياضة تم منعه من دخول امللعب 
بالدخول  الفعل باالمارة بعد ان سمحوا له  وقد رد 

بعد مكاملة هاتفية كانت يف اعىل مستوى عىل كل حال جامعة الرابطة 
استثنوا كذلك من هذه العقوبات املدرب محمد املكرش الذي تهجم 
عىل الحكام وعىل املراقب وعىل املنسقني واىت افعاال يكفى ان نقول 
انها مشينة لكن ملاذا هذه التقارير والحال انه كان عىل مكتب الرابطة 
واملنسقني  واملراقب  الحكام  وجه  ماء  لحفظ  االقل  عىل  قرار  اصدار 
مكتب  الن  بذلك  وسنكتفي  الجبني  له  يندى  بشكل  اهينوا  الذين 
امام  الباجي  االوملبي  فريقه  مباراة  املكرش  يحرض  ان  يريد  الرابطة 
النادي االفريقي وبعدها سيكون لكل حادث حديث مبا انها أي الرابطة 
ستوجه دعوة لحكم املباراة امين النرصي لتسأله عن الذي اعتدى عليه 
هل هونائب الرئيس ام رئيس فرع كرة قدم االوملبي الباجي ولوانني 
اعرف ان املنسق الثاين للمباراة اكرم بن مبارك كان اشار بكل وضوح 

ملن سدد لكمة عىل وجه الحكم امين النرصي.

محمد املكشر سيمثل أمام مكتب الرابطة سؤال األسبوع 
* محمد يوسف

الحكم أمين النرصي

حمادي الدو مدربا للنادي الصفاقسي
 

اتفقت النادي الصفاقيس مع املدرب حامدي الدو ليتوىل مهمة خالفة االسباين مورسيا وهو 
أما عن االتفاق فهو ملدة  الكبري  الصفاقيس  النادي  بها  التي مير  الظروف  ألزمته عديد  اختيار 

موسم ونصف. 
* محمد حسني

وديع الجريء أراد لجنة 
املسابقات

ان  علمت »الشعب« من مصادر مطلعة 
طيبة  تكن  مل  الكرة  جامعة  داخل  االجواء 
باالحداث  املنقيض يف عالقة  االسبوع  خالل 
ملف  عىل  زيادة  حصلت  التي  الرياضية 
هالل الشابة و»التاس« الذي زاد يف توتري 
االجواء وصوال اىل الرغبة التي ابداها وديع 
الجرئ وجند لها انصارا للحصول عىل ثقة 
إليه  لتسند  االفريقية  الكنفيدرالية  اعضاء 
مهمة ترؤس لجنة املسابقات اال ان الذي 
تخلوا  ما  رسعان  وعدوه  الذين  ان  حصل 
عنه ووجد نفسه امام رضورة ترؤس اللجنة 

عطاؤها  لجنة  وهي  »الكاف«  يف  الطبية 
الكورونا  زمن  حتى  جدا  قليلة  وانشطتها 

ما  كل  وما  النوم  صحة  نقول  الجرئ  لوديع 
يتمناه املرء يدركه.

* رمزي الجباري

باكاري قاساما ملباراة الرتجي وبلوزداد يف رادس
الريايض  الرتجي  بني  اإلياب  لقاء  يدير 

ملعب  يحتضنه  الذي  بلوزداد  وشباب 

ماي   22 يوم  برادس  العقريب  حامدي 

انطالقا من الساعة الخامسة بعد الظهر٬ 

بقيادة  غاين   – غامبي  تحكيم  طاقم 

مبساعدة  قاساما  باكاري  الدويل  الحكم 

داربو  عمر  جاوو  العزيز  عبد  مواطنيه 

بينام يضطلع الحكم الغاين دانيال الريا 

بخطة حكم رابع. ويتفقد الحكام املرصي 

عصام الدين عبد الحميد ويراقب اللقاء 

التوغويل أسغبايف أسببوار.

يتقدم االتحاد املحيل للشغل بسليامن بأحّر التعازي لألخ عبد الحميد 

عياد عضو االتحاد املحيل للشغل بسليامن لوفاة خاله. تغمده الله 

برحمته ورزق أهله وذويه جميل الصرب والسلوان.

 تعزية لألخ 
عبد الحميد 

عياد  

بعد قرار االتحاد االفريقي تأجيل املقابالت الرسمية 
لشهر جوان 2021 سوف يخوض  املنتخب التونيس 

بعض املقابالت الودية يف ملعب حامدي العقريب 
برادس حسب الربنامج التايل:

• 05 جوان 2021 :
تونس - كونغو الدميقراطية 

• 11 جوان 2021 : 
تونس - الجزائر 

وباعتبار انتهاء أيام الفيفا املفتوحة يوم 15 جوان، 
فسوف يتم الحقا  اإلعالن عن بقية الربنامج الفني 

حسبام يقدره اإلطار الفني مناسبا.

مقابالت دولية ودية للمنتخب الوطني لألكابر




