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* اتفاق يف الزيادات يف أجور ا

11500 عامل بشركة دراسامليار 
األملانية لالليكرتونيك

* في سوسة: 

جلسة خارقة للعادة يف الشركة 
التعاونية للخدمات الفالحية يوم 

6 جوان لطرد العمال

* إضراب 3 
أيام يف رئاسة 

الحكومة

* بدر الدين القمودي نائب مجلس الشعب

التسريبات »لعبة مخابراتية« صادرة عن 
القطب املناهض لرئيس الدولة

* الحكومة تختنق بائتالفها الحاكم 
فوضى التصريحات أفسدت كل الزيارات

* املؤتمر االنتخابي 
ملجمع إتصاالت تونس 

يوم 18 جوان 2021

األخ الكبري عبد السالم جراد
يغادرنا إىل دار الخلد...

* األراضي الدولية 

استعادتها تونس من املعمرين 
واملشيشي يريد اهداءها ملعمرين جدد
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وطنية 

ال للعبودية.. 
يف فعل إجرامي صادم، عمد مدير إيطايل مبصنع GMT للخياطة 
النقابة  من  وأعضاء  عامالت  تعنيف  إىل  القريوان  بجهة  بالباطن 
األساسية بواسطة عصا مماّ ألحق رضرا بإثنتني منهم مماّ استوجب 
الوطني  التنفيذي  املكتب  وإناّ  الجزاّار،   ابن  مستشفى  إىل  نقلهم 
لالتحاد العام التونيس للشغل، إذ يدين هذا الترصاّف الهمجي الذي 

يكشف الطابع االستعمري لبعض املستثمرين األجانب، فإنه:
1 ـ يعرباّ عن تضامنه مع العامالت ونقابتهناّ ويتمناّى للمصابات 

السالمة.
ضداّ  القضائية  اإلجراءات  اتاّخاذ  برسعة  السلطات  يطالب  ـ   2
االتحاد  طلبات  رغم  العمومية  النيابة  صمت  ويستغرب  املعتدي، 
هذا  يف  مسؤولياّتها  اإليطالية  السلطات  ل  ويحماّ للشغل،  الجهوي 

االعتداء االجرامي.
3 ـ يطالب رئاسة الحكومة بالتنديد بهذه العملية ويدعو وزارة 
الخارجية إىل استدعاء سفري إيطاليا ومطالبته بإدانة الواقعة ويدعو 

ر. اتاّحاد الصناعة والتجارة باتاّخاذ موقف تجاه هذا املؤجاّ
4 ـ  يعترب ما حصل عنفا مادياّا ومعنوياّا ضداّ املرأة العاملة ويطالب 

بتشديد العقوبة يف مثل هذه الجرائم الشنيعة.
5 ـ يقراّر رفع شكوى قضائية محلياّة ودولية ضداّ املعتدي والرشكة 

التي ميثلاّها.
6 ـ يطالب النقابات اإليطالية بإدانة املعتدي ومحاسبته ومقاضاة 

الرشكة التي ميثاّلها إيطاليا وأوروبيا ودوليا.
* األمني العام نورالدين الطبويب

لقاء جهات العوان امللكية 
العقارية

مصادر  من  الشعب  علمت 
عىل  املوافقة  متت  انه  مطلعة 
مبمثيل  خاصة  جهات  لقاء  عقد 
النقابات االساسية العوان امللكية 
العقارية وذلك اليوم الخميس 3 
جوان 2021 عىل الساعة )9٫30( 
بالحممات  الهدى  بنزل  صباحا 
صالح  االخ  برئاسة  الجنوبية 

واملنشآت  الدواوين  عن  املسؤول  املساعد  العام  االمني  الساملي 
العمومية ويأيت هذا اللقاء عىل خلفية عديد املشاكل التي برزت يف 

اآلونة االخرية يف قطاع امللكية العقارية.
* رمزي الجباّاري

حركة حماس تكرم األخ األمني العام 
خالل اللقاء الذي جمع األخ األمني العام نور الدين الطبويب بالسيد سامي أبو زهري الناطق الرسمي لحركة حمس وذلك بحضور األخ 
محمد عيل البوغديري تم تكريم األخ األمني العام تقديرا عىل الدور الكبري الذي يقوم به االتحاد العام التونيس للشغل دفاعا عن القضية 

الفلسطينية . كم حيا أبو زهري كافة النقابيات والنقابيني عىل وقوفهم املتواصل مع فلسطني .

اضراب أعوان واطارات مركز النهوض 
بالصادرات 

اعلن أعوان واطارات مركز النهوض بالصادرات اعتزامهم الدخول يف ارضاب عن العمل يومي األربعاء 09 جوان والخميس 10 من نفس 
الشهر بسبب ما اعتربوه تعنتا من طرف اإلدارة وارصارها عىل رفض تلبية مطالبهم املرشوعة.

ويطالب اعوان واطارات املركز بحقهم يف ممرسة العمل النقايب وبالتامني الجمعي. كم يطالبون أيضا بتنقيح القانون األسايس وبرتكيز 
صندوق اجتمعي إضافة اىل تفعيل املناظرة الداخلية لسنة 2020 وإعادة هيكلة املركز مع إعادة النظر يف الخطط الوظيفية وتفعيل 

التمثيل التجاري بالخارج. ويرصون كذلك عىل القضاء عىل التشغيل الهش مبركز النهوض بالصادرات.
وقد اكد الطرف النقايب ان الهياكل النقابية تحلت بروح املسؤولية وسعت جاهدة للمحافظة عىل مناخ اجتمعي مالئم للعمل من 
خالل إرصارها عىل الحوار الجدي اليجاد حلول للمسائل العالقة، اال ان الهياكل اإلدارية واصلت تعنتها ورفضها للتفاوض مم اضطرهم 

اىل اعالن الدخول يف ارضاب عن العمل يف التواريخ املذكورة.

رحل المفّكر هشام جعيط

تونس تفقد أحد أهمّ 
أعالمها

غل بأمل نبأ وفاة املغفور له  ى املكتب التنفيذي الوطني لالتحاد العام التونيس للشاّ تلقاّ
املفكاّر والباحث األستاذ هشام جعياّط،

م  إىل أهله وإىل زمالئه وإىل  م  املكتب التنفيذي عىل روح الفقيد فإناّه يتقداّ  وإذ يرتحاّ
كافاّة التونسيات والتونسيني باصدق آيات التعزية راجيا لهم الصرب والسلوان

إناّا لله وإناّا إليه راجعون
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 في خطة وصفها بعضهم بااليجابية

تأجيل  االضراب  العام  يف  سوسة

يف جلسة حرضها األخ سامي الطاهري برئاسة الحكومة ومتحورت حول االرضاب العام الجهوي يف سوسة التزمت
الحكومة ببعض االجراءات واملكتب التنفيذي الجهوي بسوسة يوافق عىل تاجيل االرضاب الجهوي املقرر يوم 2 جوان 2021

الجلسة  التي جمعت املكتب التنفيذي الجهوي بسوسة بقيادة االخ سامي الطاهري االمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل 
مع رئاسة الحكومة حول مطالب جهة سوسة املتضمنة يف برقية االرضاب الصادرة عن االتحاد العام التونيس للشغل وبعد نقاش وحوار 

مستفيضني قبل الطرف النقايب بتأجيل االرضاب مقابل التزام الحكومة بعدد من االجراءات العاجلة من اهمها :
- انعقاد جلسة عاجلة مبقر رئاسة الحكومة تخصص للنظر يف الوضعية الكارثية التي اصبح عليها معمل حليب تونس وكذلك مطار النفيضة 

واملعامل االلية بالساحل
- انعقاد جلسة ثانية مامثلة تنظر يف وضعية قطاعات الصحة والرتبية والتعليم واملشاريع املعطلة يف الجهة من اهمها ميناء املياه العميقة 

بالنفيضة وشبكة السكك الحديدية ومنتزه املدفون بهرقلة وميناء سوسة واملرشوع الفالحي
وتم بناء عىل التزام الحكومة بهذه االجراءات قبول الطرف النقايب بتأجيل االرضاب وليس الغائه..

MEZZO» »الغاء االضراب يف مركز النداء
 

املعلومات  لتكنولوجيا  العامة  والجامعة   »MEZZO« النداء  ملركز  األساسية  النقابة  بني  بالتنسيق 
والخدمات واالتحاد الجهوي للشغل بتونس، تم الغاء االرضاب باملؤسسة املذكورة وذلك اثر جلسة 

صلحية مبقر املركز.
خالل هذه الجلسة تم امضاء اتفاق نص عىل الرتفيع يف أجور أعوان واطارات املركز بنسبة 8 باملائة 
كمعدل والرتفيع يف قيمة وصوالت االكل، اىل جانب االتفاق عىل االنطالق يف اعداد مرشوع للتصنيف 

املهني ومراجعة املنح يف اجل ال يتجاوز أكتوبر 2021.
وقال األخ عيل ورق الكاتب العام للجامعة العامة لتكنولوجيا املعلومات والخدمات ان هذا االتفاق 
واطارات  الرشائية العوان  املقدرة  تعديل  بهدف  املؤسسة  واطارات  أعوان  نضاالت  اثر  إيجايب وجاء 
املؤسسة ما يساهم يف تنقية املناخ االجتامعي وإرساء أجواء للحوار الجاد واملتواصل وتحفيز االعوان 

عىل مزيد البذل والعطاء.

مشروع تنقيح اإلتفاقية 
اإلطارية املشرتكة ألعوان 
جمعيات رعاية األشخاص 

ذوي 
اإلعاقة  

العامة  الجامعة  مبقر  انعقدت  
و  والتضامن  االجتامعية  للشؤون 
إلعداد  الثانية  الندوة  الجمعيات 
اإلطارية  اإلتفاقية  تنقيح  مرشوع 
رعاية  جمعيات  ألعوان  املشرتكة 
اإلعاقة تحت إرشاف  األشخاص ذوي 
العام  لالتحاد  املساعد  العام  األمني 
عيل  محمد  األخ  للشغل  التونيس 

البوغديري وكاتب عام الجامعة األخ جامل الطويل.
عيل  محمد  األخ  للشغل  التونيس  العام  باالتحاد  املساعد  العام  األمني  قال  و 
البوغديري انهم تقدموا مبرشوع ملراجعة هذه االتفاقية يف جانبها الرتتيبي يف عالقة 
)املطلب  األخري  هذا  ان  معتربا  املايل،  والجانب  وغريها،  النقايب  والحق  بالرتقيات 
املايل( ملح للغاية بالنظر اىل خلق املساواة والتنظري مع باقي أعوان وزارة الرتبية 
الذين يقومون بنفس املهام و اضاف  البوغديري انهم اعدوا مشاريعا مع الجامعة 
العامة للشؤون االجتامعية وممثيل الجهات باعتبار ان هذا القطاع مهم جدا، ولكن 
الحكومة تتعامل معه باستخفاف وتعتربها جمعيات خريية والحال انها جمعيات 
تدرس التالميذ أصحاب االعاقات وذوي االحتياجات الخصوصية الذين يحتاجون اىل 

اهتامم اكرب من غريهم.
وشدد عىل انه من الرضوري اخراج هذا النوع من املؤسسات من قانون 88 الذي 
يعتربهم جمعيات والتعامل معها عىل انها مدارس حقيقية واعتبار االعوان العاملني 
بها هم رجال تعليم بكل ما للكلمة من معنى وبالتايل التعامل مع مرتاديها عىل 

انهم تالميذ حقيقيني.
واعترب انه من املهم جدا إيالء األهمية الالزمة لهذا النوع من »الجمعيات« التي 
عون  االف   3 وتشغل  البالد  انحاء  جميع  يف  منترشة  جمعية   360 عددها  يبلغ 
مختصني يف رعاية املعاقني. واملطلوب أيضا هيكلة هذا القطاع وجعله تحت ارشاف 
الدولة وبالتايل مراجعة االتفاقية االطارية املشرتكة و التنظري مع أعوان وزارة الرتبية.

اتفاق يف الزيادات 
يف أجور 11500عامل بشركة

 دراسامليار األملانية لالليكرتونيك  
حصل اتفاق يف الزيادات يف أجور أكرث من 11500عامل برشكة دراسامليار األملانية لالليكرتونيك 

بحضور األخ األمني العام نور الدين الطبويب و األخوين محمد عيل البوغديري األمني العام املساعد 

املسؤول عن قسم القطاع الخاص و الطاهر الربباري الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن و 

االليكرتونيك والسيد صربي براهم املدير املركزي  برشكة دراكسامير ونقابات املؤسسة . 

وابرز االتفاق املناخ االجتامعي داخل املؤسسة والحوار االجتامعي املتواصل داخل املؤسسة .

وهو اتفاق مهم يفتح املجال لتحقيق زيادات يف أجور كل العامل يف القطاع الخاص .
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عليه  يضيق  بدأ  املشييش  السيد  اىل  تذهب  ات  املؤشرّ كل 
الحبل الذي يحيطه االئتالف الحاكم حول رقبته، وبدأ يستشعر انه 
غري قادر عىل التحررّك بحرية، بل بدا يتحول شيئا فشيئا ىل مجررّد 
ترسلهم  الذين  الخارجية  وزارة  مببعويث  يكون  ما  أشبه  موظفي 
، فال يقدرون عىل اتخاذ اي موقف  دولهم للتوسط يف موضوع معيرّ
او حتى اإلدالء بأي ترصيح او توقيع اي اتفاق، اال بعد العودة اىل 

مسؤوليهم هنا يف تونس واتباع التعليامت التي تأتيهم.
صحيح أن السيد املشييش يحاول منذ فرتة فك رقبته من ربقة 
ذلك  يف  قطع  وقد  حولها،  االقل  عىل  نهضاويا  املرضوب  الحصار 
مونبليزير  من  بايعاز  ايقافها  وقع  ما  رسعان  محتشمة،  خطوات 
ه من يد طاقم الشيخ وابنه  حتى ال ينفلت الُجهد االعالمي املوجرّ

معاذ وصهره رفيق عبد السالم وابنته سمية أيضا.
فهذا الرباعي يدير غرفة عمليات اعالمية توشك ان تسيطر عىل 
كل القنوات واالذاعات وجميع املنابر، وال ميكنها ان تسمح بخروج 
القصبة  عرفت  أن  بعد  خاصة  نفوذها،  دائرة  عن  املشييش  اعالم 
بعض الحراك يف اتجاه نوع من االستقاللية مع عودة مفدي املسدي 

ومبارشته العمل لصالح رئاسة الحكومة.
املسّدي حاول اخرتاق الجدار االعالمي املرضوب نهضاويا حول 
الشهري،  املوفنبيك  عشاء  االوىل يف  البادرة  فكانت  الحكومة،  رئيس 
والثانية يف الفيلق االعالمي الذي نظمه لزيارة طرابلس، لكن يبدو 
االئتالف  من  اشتعل  االحمر  والضوء  هناك،  توقفت  املحاولة  أن 
الحاكم، الذي لن يسمح بتجاوزه يف هذه النقطة التي عمل طويال 
عىل كسبها، ويوشك ان يكسبها ويفرض حضوره وسيطرته عىل كل 
املنابر االعالمية ولن يسمح للقصبة وال للمشييش او املسدي باللعب 

خارج الطّوق.
الضّخ  بطريقة  يشتغل  الزال  النهضاوي  االعالمي  الطّوق  هذا 
»الغوبلزي« الذي يعتمد سياسة »أكذب ثم أكذب ثم أكذب حتى 
يصّدقوك«، وبناء عليه رأى ان من أولويواته هذه االيام تسجيل أكرب 
ما ميكن من أهداف يف مرمى الرئيس قيس سعيّد، وذلك من خالل 
التشويش عىل كل تحركاته وابرازها عىل أنها معادية ملصلحة تونس.
وكل التونسيني تابعوا الهجمة االعالمية الرشسة وغري املسبوقة 
أن  عن  قاله  وما  باريس  اىل  زيارته  خالل  الرئيس  ترصيحات  عىل 
تونس ليست مناخا آمنا لالستثامر، وهي هجمة يبدو انها مل تشف 
غليل العاملني يف الطّوق االعالمي النهضاوي، الذين أجربوا املشييش 
ان يرّد عىل هذه الكلامت تحديدا من طرابلس، وان يقول لليبيني 

ان تونس مناخ آمن لالستقرار، رغم أنهم مل يسألوه عن ذلك، ورغم 
أنهم يعرفون تونس »زنقة زنقة حوش حوش«.

زيارة  عن  اإلعالن  حني  أيضا  تحركت  هذه،  اإلعالمية  املاكينة 
املشييش اىل قطر، ووزّعت كتيبة كاملة من القيادات النهضاوية من 
الصف األول عىل كل املنابر اإلعالمية دفعة واحدة، فقط لتقول ان 
الزيارة نظّمها الشيخ راشد، وان املشييش ذهب فقط لإلمضاء عىل 
ما أنجزه رئيس الحركة، وأن قطر ستساعد تونس مبليارات الدوالرات 
عىل  معها  ليتعاقد  قدره  بجاللة  ذهب  الذي  للشيخ  تكرميا  فقط 

مواصلة رعايتنا وإطعامنا واكسائنا.
تسدد  ان  دون  متر  الفرصة  تدع  مل  النهضاوية  القيادات  كتيبة 
الكريم  عبد  الشورى  مجلس  رئيس  اتهم  اذ  قرطاج،  مرمى  باتجاه 
القطريني وطلب منهم  بأنه خاطب  الرئيس قيس سعيّد،  الهاروين، 
هشام  الحكومة  رئيس  مع  يتعاملوا  ال  وان  تونس  يساعدوا  ال  ان 
املشييش، يف محاولة بلهاء وفّجة ومكشوفة لتشويه رئيس الجمهورية 

التونسية، ممثل البالد الرسمي.
القيادية  الكتيبة  عنارص  باقي  فيه  هلّل  الذي  الوقت  نفس  يف 
يف وسائل اإلعالم ملنجزات الشيخ يف قطر والتي سيحملها املشييش 
يف أكياس ويعود بها، وهو ما أحرج الجانب القطري وجعله يعيد 
حساباته، بل أربك زيارة املشييش الذي مل يستطع الرتكيز عىل القرض 

الذي تطلبه الحكومة بنسبة فائدة منخفضة جدا، ترُصف يف حينها  
من  النهضة  قادة  عنه  تحدث  ما  وبني  القادمة،  األشهر  لفّك ضيق 
فقط  املركزي  البنك  يف  توضع  عالية  فائدة  بنسبة  ضخمة  وديعة 
لزيادة منسوب الثقة لدى البنوك الدولية التي قد تقرضنا اعتامدا 

عىل ذلك بعض املبالغ يف األسابيع القادمة.
وكام فعلت ترصيحات قيادات النهضة مع زيارة طرابلس التي 
أفسدتها بالحديث عن ماليني الوظائف وقانون التمليك وحرية رشاء 
العقارات، فانها أفسدت ايضا زيارة الدوحة من خالل الحديث عن 
الرئيس  تدّخل  وعن  واملساعدات،  الودائع  من  الدوالرات  مليارات 
لرضب مصالح تونس وعن نفوذ الشيخ راشد هناك ودالّته عىل أمري 
قطر، ما جعل رئيس الحكومة يعود صفر اليدين من كال العاصمتني، 

وال يحقق شيئا من طموحات كال الزيارتني.
ويبدو أن الخسارات ستتواىل أيضا يف املحطات القادمة، اذا ما 
عىل  يشوش  الذي  االعالمي  الطوق  لهذا  الخضوع  املشييش  واصل 
زياراته بغباء، وهذا الطوق السيايس الذي يكبّل كل اتصاالته بخبث 
وبنيّة السيطرة والتحكم. فهل يستطيع املشييش ان يتحرر من هذا 

الطوق، ام انه استسهل كل العراقيل يف سبيل البقاء؟.
طاهر عيل 

حني توشك الحكومة ان تختنق بائتالفها الحاكم:

فوضى التصريحات أفسدت كل الزيارات

موبيل  فيا   « لرشكة   ، التونسية  املركزي  البنك  رخص 
» التي أحدثت سنة 2009 ، مامرسة نشاط مؤسسة دفع 

مقيمة وفق القانون املتعلق بالبنوك واملؤسسات املالية.
يتعني عىل »فيا موبيل » استعامل هذا الرتخيص الذي 
نرشه البنك املركزي التونيس بالرائد الرسمي عدد 45 لسنة 
2021 عىل شكل قرار صادر عن لجنة الرتاخيص التابعة له، 

يف غضون 6 أشهر.
للجميع  دفع  تؤمن حلول  التي  موبيل«،  »فيا  وتعالج 
 100 قيمتها  تفوق  معامالت  سنويا  ومكان،  زمان  كل  يف 
مليون دينار وتجري اكرث من 35 الف معاملة شهريا ومتلك 
مختلف  عىل  موزعة  شخص   500 من  اكرث  تضم  شبكة 
 10 الفصل  وفق  الدفع،  خدمات  وتتمثل  البالد  انحاء 
عدد 48 لسنة 2016 املؤرخ يف 11 جويلية 2016 املتعلق 
والسحب  التنزيل  املالية، يف خدمات  واملؤسسات  بالبنوك 
الدفع نقدا أو املنجزة  نقدا وإنجاز االقتطاعات وعمليات 

املصدرة  الربيدية  الحواالت  أو  كمبيالة  أو  شيك  بواسطة 
أو أي سند ورقي آخر مامثل وعمليات تحويل األموال و 
إنجاز عمليات الدفع بأية وسيلة اتصال عن بعد مبا يف ذلك 

عمليات الدفع اإللكرتوين.
ان  عىل   ،  48 عدد  القانون  من   20 فصل   ، وينص 
من  االختصاص  سبيل  عىل  تكون  الدفع  خدمات  مامرسة 
قبل مؤسسة مالية مقيمة وان تسند لهذه املؤسسة املالية 

صفة مؤسسة دفع.
وال ميكن ملؤسسة دفع مامرسة عمليات الدفع املنجزة 
بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحواالت الربيدية املصدرة أو 

املدفوعة نقدا وأي سند آخر مامثل.
الدفع أن تسّوق وسائل نقد إلكرتوين  وميكن ملؤسسة 
مسبقة الشحن ومصدرة من قبل البنوك أو الربيد التونيس 
الجاري  للترشيع  طبقا  اليدوي  الرصف  نشاط  متارس  وأن 

به العمل.

البنك املركزي التونسي يرخّص لشركة مقيمة ملمارسة نشاط الدفع االلكرتوني 



5 وطنية

االجتامعي  التواصل  مواقع  شهدتها  الغضب،  من  حالة 

املشييش  هشام  الحكومة  رئيس  ترصيحات  بسبب  تونس  يف 

هناك  إن  املشييش  قال  حيث  القطرية.  لوسيل«  لصحيفة« 

تفكريا يف تسهيل تراخيص االستثامر لقطر يف األرايض الدولية، 

خاصة أن لدى الدوحة اهتامما كبريا بالجانب الزراعي، حسب 

قوله.

وأوضح رئيس الحكومة،  أنه مستعد لوضع هذه األرايض 

عىل ذمة املستثمر القطري مع تقديم التسهيالت، وهو ما أثار 

غضب ناشطني عىل مواقع التواصل االجتامعي.

مبلكية  لألجانب  السامح  ان  املشييش،  منتقدو  واعترب 

به  معمول  االستثامر  عىل  لتشجيعهم  واألرايض  العقارات 

أمام  األبواب  فتح  املقابل  يف  يتم  أن  رشط  الدول،  عديد  يف 

برشوط  واألرايض  العقارات  متلك  فرص  ومنحهم  التونسيني، 

ميرسة ومعقولة. وقال عدد من الناشطني انه من العيب والعار 

أجنبية  دول  رؤساء  ويلتقي  الحكومة  رئيس  يذهب  أن  هو 

وكيل  أي  يفعل  كام  الفالحية  أراضيه  رشاء  عليهم  ويعرض 

عقاري يبحث عن حريف جديد.«.
الدولة  أرايض  يف  يترصف  املشييش  ان  متابعون  واعترب 
وعقاراتها وكانها تركة ورثها ثم يعرضها عىل قطر، وعىل غريها 
أحق  وهم  والفقر،  البطالة  يف  غارقون  التونسيني  أن  حني  يف 

بتلك األرايض .

ومتسح األرايض الدولية يف  تونس 500 ألف هكتار، اسرتجعها 
من   1963 سنة  بورقيبة  الحبيب  التونسية  للدولة  رئيس  أول 
املعّمرين األجانب الذين استحوذوا عليها بالقوة زمن االحتالل 

الفرنيس، فهل يعتزم املشييش اهداءها ملستعمرين الجدد؟
املشييش  زيارات  خلفتها  الذعة  وانتقادات  واستياء  غضب 
األخرية اىل كل من ليبيا وقطر فيام يتعلق بحديثه عن إعطاء 
الليبيني كامل حقوقهم املطلقة يف التملك يف تونس ثم الحديث 
يف قطر عن الغائ الرتاخيص لتمليك األرايض الدولية ملستثمرين 
قطريني، حتى ان بعضهم تساءل مستنكرا، من سجل األرايض 

التونسية باسم هشام املشييش ليهديها؟
حركة  قيادات  فيه  تروج  الذي  الوقت  يف  ذلك  كل  ويايت 
وغري  سخيا  دعام  ستثمر  قطر  اىل  املشييش  زيارة  بان  النهضة 
اىل  اىل  تشري  التي  املتعددة  املعطيات  فرغم  لتونس.  مسبوق 
حول  والقطري  التونيس  الجانبني  بني  اتفاق  اىل  التوصل  عدم 
ان »النهضويني« يتحدثون عن متويالت كبرية  اال  قرض جديد، 
ضد  واسعة  تطعيم  لحملة  ومتويالت  وودائع  قطر  من  قادمة 
ترفيع  اىل  إضافة  تونيس،  مليوين  من  اكرث  تشمل   19 كوفيد 
اية  نر  مل  الواقع  ارض  لكن عىل  الدوحة.  يف  التونسية  العاملة 
كالم  عىل  اللقاءات  اقترصت  بل  الجانبني،  بني  توقع  اتفاقيات 
لن  وقطر  التعاون  سبل  بحث  عن  يتحدث  ومطلق  فضفاض 
تتخىل عن تونس وغريها من املصطلحات املتشعبة.  و قد بّرر 
املشييش ذلك، يف ترصيحات إعالمية بأن اللجنة الفنية املشرتكة، 

التي ستنعقد يف األيّام املقبلة، ستنظر يف االتفاقيات.

 اتفاقية مع قطر
ويف نفس اليوم الذي اكتفى فيه أمري قطر الشيخ متيم بن 
املشييش  هشام  الحكومة  رئيس  استقبال  مبجرد  ثاين  ال  حمد 
وكالة  أعلنت  اتفاقية(  أية  امضاء  عن  الرسمي  اإلعالن  )دون 
األنباء القطرية عن امضاء أمري قطر مع رئيس غينيا اإلستوائية 
عىل عدد من االتفاقيات ومذكرة تفاهم بني حكومتي البلدين. 
وهو ما يؤكد أن رئيس الحكومة هشام املشييش مل يتوصل بعد 
اىل اتفاق رسمي مع السلطات القطرية حول املساعدة املالية 

اىل تونس.
وتفيد املعطيات املتوفرة ان الطرف القطري، متسك باسناد 
تونس قرضا مبلياري دوالر وبفائض مرتفع ويسدد بعد 5 سنوات 
عىل غرار القرض الذي تم خالصه يف أفريل املايض. ويف املقابل 
فإن الجانب التونيس، طلب من قطر متكينه من مساعدة مالية 
بالبنك  وديعة  دوالر يف شكل  مليار  ،توزع عىل  دوالر  مبلياري 
يسدد  ميرسة  برشوط  دوالر  مبليار  قرض  و  التونيس،  املركزي 
تنتهي  وهكذا  القطري.  الطرف   رفضه  ما  وهو  عاما   20 عىل 
زيارة هشام املشييش إىل قطر بنفس الفشل الذي ميز الزيارة 
األخرية لراشد الغنويش. وهذا ما يفرس انطالق »جوقة النهضة« 
رئيس مجلس  بترصيح  انطلقت  والتي  الزيارة  فشل  تفسري  يف 
اذاعة  عىل  رصح  الذي  اليوم  الهاروين  الكريم  عبد  الشورى 
الجمهورية قيس سعيد يقف وراء  فشل  رئيس  بأن  موزاييك 

زيارة املشييش إىل قطر.

رهن تونس للخارج
وأشار مراقبون إىل أن معضلة تونس باتت معقدة، فالنهضة، 
والتي ساهمت بشكل كبري  الفعيل منذ 2012  الحاكم  الحزب 
فشلها  عىل  تغطي  أن  تحاول  الحادة،  االقتصادية  األزمة  يف 
من خالل رهن تونس ألّي جهة خارجية تبدي استعدادا لضخ 

األموال سواء أكان دولة أم مستثمرا أم صندوقا ماليا دوليا.

عن  تبحث  باتت  املتصارعة  السياسية  الطبقة  أن  وأضافوا 
جلب الداعمني األجانب بأّي مثن للتغطية عىل فشلها ودورها يف 
إغراق البالد باألزمات منذ 2011، والتعامل مع الدولة كغنيمة، 
لفرض  ستسعى  الدول  من  غريها  مثل  قطر  أن  من  محذرين 

رشوط قاسية مقابل التعهد بتقديم الدعم.
وقد اعترب املستشار السابق لألمن القومي كامل العكروت، 
رئيس  أن  »فايسبوك«،  الرسمية يف  له عىل صفحته  تدوينة  يف 

الحكومة هشام املشييش يعرض تونس للبيع ملن يدفع أكرث.
لألجيال  رصيدا  تعّد  الزراعية  األرايض  أّن  العكروت  وتابع 
القادمة، وثروة لتحقيق األمن الغذايئ، مضيفا أّن حركة النهضة 
املشييش  أن  للقطريني، غري  فيها  التفريط  إىل  مّدة  منذ  سعت 

أطلق العملية.
كام استهجنت الناشطة وفاء ملّوح سعي الحكومة إىل متليك 
األرايض الزراعية للقطريني، يبxما ترفض يف املقابل مطالب آالف 

الشباب التونيس باستغالل تلك األرايض.
وقالت ملّوح إن البالد بلغت مرحلة من الذّل، ومن السعي 
إىل بيعها، بنسق غري مسبوق، وذلك بهدف محافظة سياسيني 

عىل مناصبهم.
الفايسبوك  عىل  حملة  عيل  بن  صفوان  الناشط  وأطلق 
عنوانها »تونس ليست للبيع«، وطالب بتعميمها عىل منّصات 

التواصل االجتامعي، لتأكيد رفض ما تعهد به املشييش.
 كام دعا إىل احتجاجات شعبية ضّد رئيس الحكومة، قائال: 
إبراهيم  السابق  الدبلومايس  عرضه«.واعترب  يبيع  وطنه  »يبيع 
ميلك  أن  ال ميكن  أنّه  الفايسبوك،  له عىل  منشور  الوساليت، يف 
وفقا  التونسية  الجنسية  حاميل  غري  للزراعة  الصالحة  األرايض 
لقانون صادر يف ماي سنة  1964، ضيفا أنّه من الغرابة أن يقّدم 
املشييش وعودا يستحيل تنفيذها، إال إذا كان قد تحّصل عىل 

وعد من حزامه السيايس يف الربملان بتعديل القوانني.

حياة الغامني

ترصيحاته حول متليك القطريني لألرايض الدولية التونسية أثارت جدال

األرايض الدولية استعادهتا تونس من املعمرين، فهل يبحث املشييش 
عن اهدائها ملعمرين جدد؟
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نوايا  وجود  عن  مؤخرا  املعلنة  الترسيبات  مع  تعاطيتم  كيف   *
للقيام بإنقالب؟

إرباك  تستهدف  مخابراتية«  »لعبة  نعتربها  بترسيبات  ما سميت  ـ 
املشهد السيايس وهي صادرة عن القطب املناهض لرئيس الدولة غري ان 
ذلك مل ينطل عىل أغلب الفاعلني السياسيني الذين باتوا يدركون أالعيبهم 
ووسائلهم القذرة يف مواجهة من يختلفون معهم وهي تعبري عن عجز 
وادراك بقرب نهايتهم فجميع وسائل ترذيل الحياة السياسية استعملت 

ومل تعد مجدية.
* تواتر مثل هذه الترسيبات يهز ويضعف صورة الدولة ومؤسساتها 

أليس كذلك؟
ـ اضعاف الدولة ومؤسساتها هو أحد االهداف الرئيسية التي اشتغل 
ساعة  قوية سيقرب  دولة  اليوم الن وجود  اىل  منذ 2011  عليها هؤالء 
رحيلهم فهؤالء ال يتواجدون اال يف ظل الفوىض والفراغ وضعف الدولة 
لذلك هم يعملون ضد كل ما من شأنه اعادة االعتبار ملؤسسات الدولة 

وهيبتها.
رضورة  اىل  يدعو  من  هناك  رشحته،  الذي  الوضع  هذا  ظل  يف   *

تفعيل الفصل80 من الدستور فهل انتم مع هذه الدعوة؟
ـ الفصل 80 صيغ من اجل ان يطبق كلام دعت الرضورة لذلك وهو 
فصل يف الدستور مل يقع توريده من الخارج وككل قاعدة قانونية عامة 
ومجردة وملزم ال ميكن ان نحتج عىل تطبيقها عندما تتوفر رشوط ذلك 
والفصل 80 تضمن جملة من اآلليات والصالحيات يطبقها رئيس الدولة 
حفاظا عىل وحدة الدولة بصفته رئيسها مؤمتنا عىل القيام بكل ما يتيحه 
التي  االصوات  بعض  نستغرب  ونحن  الهدف  ذلك  لتحقيق  القانون  له 
تستنكر مجرد االشارة اىل هذا الفصل وهي التي ساهمت بصورة رئيسية 
عىل  يحرص  ان  عليه  الدستور  وضع  يف  باسهامه  يعتز  فمن  وضعه  يف 
احرتامه وتطبيقه بصورة شاملة ال بصورة انتقائية حسب ما متليه عليه 

مصالحه الحزبية الضيقة.
مرشوع  مترير  اليوم  تعيق  قد  اليها  أرشت  التي  االطراف  ذات   *

تجريم التطبيع؟
ـ وأين الغرابة يف ذلك وهي التي تصدت لتجريم التطبيع يف الدستور 
الفصل غري  لتضمني هذا  االمكانيات  كل  لديها  كانت  التونيس يف وقت 
انهم اجهضوا الجهد تحت مربرات متعددة ومختلفة يف الدورة الربملانية 
املاضية 2014 ـ 2019 بعد ان تقدمت الجبهة الشعبية مبرشوع قانون 
يف الغرض غري انهم استامتوا يف التصدي لهذه املحاولة عىل امتداد دورة 

كاملة.
املبادرة بتقديم قانون  كذلك يوم 15 ديسمرب 2020 كان لنا رشف 
يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوين يف وقت يتزايد النشاط التطبيعي يف 
تونس عىل عدة واجهات اقتصاديا وثقافيا واكادمييا ولالسف الشديد بقي 
فرض  من  نتمكن  ومل  النواب  مجلس  مكتب  ادراج  يف  القانون  مرشوع 
النظر فيه اال تحت وطأة القصف الصهيوين عىل فلسطني العربية املحتلة 
حيث امكن بجهد عرضه عىل أنظار مكتب املجلس منذ ايام والذي احاله 
بدوره عىل لجنة الحقوق والحريات لدراسته واالستامع إىل كل االطراف 
اتجاه عدم  انهم سيضعون كل املطبات يف  املعنية ونحن ال زلنا نعتقد 
متريره للجلسة العامة لكننا سنواجه ذلك بارادة قوية يف اتجاه سن هذا 

القانون او يف الحد االدىن كشف وفضح كل املطبعني يف تونس.
* هذا يحتاج إىل ايجاد التوازنات فكيف تقبلتم اخر استطالع نوايا 

التصويت التي منحت حزبكم موقعا متقدما؟
ـ مع تحفظي الشديد عىل مراكز سرب اآلراء وطريقة اشتغالها فان 
بكثري من  افضل  السياسية  الساحة  الشعب مكانتها وموقعها يف  لحركة 
ويف  موجهة  نعتربها  التي  اآلراء  سرب  مراكز  قبل  من  املقدمة  املؤرشات 
ما  يربر  ما  وهو  معني  عام  رأي  خلق  اجل  من  تشتغل  االحيان  أغلب 

لفعلنا  بالنظر  مطلقا  الواقع  تعكس  ال  قبول  نسب  من  عليه  نحصل 
السيايس داخل مجلس نواب الشعب وخارجه.

* إىل ما تستندون يف هذه املآخذ عىل عمليات سرب اآلراء؟
ـ السبب االول يتمثل يف عدم ادراجنا كحركة الشعب ضمن االطراف 
السياسية التي يتم الرتكيز عليها اثناء القيام بعمليات سرب اآلراء يف احيان 

كثرية.
االحزاب  تبويب  وكيفية  االسئلة  طريقة  فهي  الثاين  السبب  أما 
وترتيبها عند صياغة االسئلة وكام ان الجمهور املستهدف من عملية سرب 
اآلراء يقترص فقط عىل دوائر املدن الكربى وال يشارك املواطنني باملناطق 
توجيه  من  تخلو  ال  اآلراء  سرب  عمليات  فان  هنا  ومن  للبالد  الداخلية 

لصالح اطراف معينة.
* هل لهذا التوجيه ارتباط باللوبيات املتحالفة مع بعض االحزاب؟

ـ هذا اكيد ذلك ان بعض مراكز سرب اآلراء معلومة التوجه والخيارات 
آخر  اىل  شهر  من  نتائجها  مسبقا  نعلم  بتنا  اننا  درجة  اىل  االقتصادية 
اىل مراكز لخلق رأي عام سيايس  اآلراء  بذلك من مراكز لسرب  وتحولت 

بفضل ما يعلن عنه من نتائج الغرض منه صناعة رأي عام وليس سربه.
* يف عالقة مبا ذكرته كيف ستتفاعلون مع مقرتحات تعديل النظام 

االنتخايب؟
ـ ال شك ان املنظومة السياسية الحالية وما أفرزته من انسداد سيايس 
الشعب وخارجه اضافة  بتبعاته عىل املشهد داخل مجلس نواب  ألقى 
ملا  الحلول  ترتب عنها من غياب  الرئاسات وما  بني  الحاصلة  االزمة  اىل 
يفرضه الواقع من تحديات اقتصادية واجتامعية كل ذلك كان ناجام عن 
املتصلة  القانونية  املطبات  جهة  من  الحايل  االنتخايب  النظام  مخرجات 
بإحكام الدستور التونيس هذا االمر يستوجب بالرضورة مراجعة ملختلف 
بالنظام  املرتبط  للسؤال  وبالعودة  السياسة  للحياة  املنظمة  النصوص 
املحاسبات  محكمة  عن  الصادر  االخري  التقرير  اىل  هنا  اشري  االنتخايب 
االخرية  االنتخابية  بالعملية  ارتبطت  صادمة  حقائق  عن  كشف  والذي 
احيل  ولو  االنتخابية وسريها(  الحمالت  بتمويل  )لسنة 2019 يف عالقة 
هذا التقرير عىل القضاء لكانت له انعكاسات هامة ستغري حتام املشهد 
لسد  االنتخايب  النظام  مراجعة  يستوجب  االمر  وهذا  الحايل  السيايس 

املنافذ امام الخروقات املشار اليها يف التقرير املذكور.
* بحكم موقعك عىل رأس لجنة مكافحة الفساد كيف سيتم تفعيل 

ما ورد يف تقرير محكمة املحاسبات؟
ـ لالسف الشديد مل يفرد القانون التونيس املتصل باملادة االنتخابية 
اليوم  االنتخايب فامهو مطروح  الزمن  تراعي خصوصية  اجراءات خاصة 
من اشكاليات اثارها التقرير االخري يف عالقة مبن متكنوا من دخول الربملان 
حاليا  بها  املعمول  القوانني  عىل  اعتامدا  قضائيا  فيها  البت  يتم  مل  لكن 

قبل انتهاء هذه الدورة االمر الذي يبطل كل النتائج املرجوة من التتبع 
القضايئ وهذه املعظلة تدعونا إىل الدعوة ملراجعة االجراءات القانونية 

والقضائية املتصلة باملادة االنتخابية حتى يكون لها جدوى.

عىل  املهيمنة  هي  اللوبيات  ستبقى  ذلك،  تحقيق  حد  إىل  لكن   *
املشهد السيايس وهذا ما يثري الجدل املتواصل هذه االيام؟

ـ اذا كان املشهد السيايس صنيعة هذه اللوبيات فال نتوقع من هذه 
عىل  هيمنتها  تستمر  حتى  اللعبة  قواعد  عىل  املحافظة  سوى  االخرية 

املشهد السيايس الحايل.
عن  البحث  اشكالية  البالد  تواجه  وصفته  الذي  املشهد  ظل  يف   *

متويالت مليزانيتها فامهي رؤيتكم ملخارج هذه الوضعية الصعبة؟
من  قروض  عن  والبحث  التداين  مزيد  نحو  التوجه  يف  أرى  اوال  ـ 
توجها خطريا وخاطئا  املانحة  الجهات  الدويل وغريه من  النقد  صندوق 
من شأنه اغراق االقتصاد الوطني واثقال كاهل التونسيني بديون رشوطها 
خيار  وهو  للبالد  االجتامعي  املناخ  عىل  انعكاسها  لها  سيكون  مجحفة 
خاطئ الن ما يتوفر يف تونس من ثروات  وامكانيات من شأنه االستعاضة 
عن هذه القروض فلامذا تسلط الجباية عىل املوظف العمومي وال تفرض 
واملؤسسات  املنشآت  حوكمة  واين  املتهربني  وكبار  االعامل  رجال  عىل 
هي  اين  كذلك  هامة  مالية  عائدات  توفري  شأنها  من  والتي  العمومية 
املتعاقبة  الحكومات  من  جدي  جهد  اي  نر  مل  التي  املنهوبة  االموال 
الستعادتها وملاذا ال تقع استعادة ديون البنوك العمومية التي تعد بآالف 
لالمالك  بالنسبة  االمر  ونفس  ضامنات  بال  اسنادها  تم  التي  املليارات 
املصادرة التي مل يحسن الترصف فيها يف اتجاه إفالسها قبل بيعها مببالغ 

ال متت بصلة لقيمتها الفعلية.
وكيفية  الباطنية  والرثوات  واملناجم  النفط  قطاع  يف  الشأن  وكذلك 
بها من شبهات  ارتبط  العمومية وما  الصفقات  فيها واىل ذلك  الترصف 

فساد يكلف الدولة واملجموعة الوطنية خسائر طائلة.
* هل ترى جدوى ونجاعة من املراجعات املفرتض تطبيقها؟

الواقع  سيجعل  جادة  بصورة  امللفات  هذه  عىل  االشتغال  ان  ـ 
االقتصاد يتحسن برسعة فائقة حيث تبسط الدولة سيادتها عىل ثرواتها 
تسيري  وحسن  الحوكمة  نضمن  ذلك  ومن خالل  وشفافة  كاملة  بصورة 
اموالنا  ونستعيد  الفساد  مظاهر  كل  عن  بعيدا  العمومية  املنشآت 
املنهوبة يف الداخل والخارج ونحقق العدالة الجبائية مبساهمة القطاعني 
املوازي  القطاع  وندمج  وشفافة  موضوعية  قواعد  وفق  والخاص  العام 
مام سينعكس ايجابا عىل جميع املؤرشات االقتصادية لذلك نحن نعترب 
ان حلول املعظلة متوفرة ويجب ان تكون حلوال وطنية تجنبنا أشكال 

االرتهان لالجراءات والرشوط املجحفة التي تأيت من الخارج.
* عىل ذكر الحلول الوطنية أال ترى انها تستوجب الترسيع بإجراء 

الحوار الوطني؟
ـ ما يجب التأكيد عليه ان الحوار الوطني بات رضورة ملحة لتجاوز 
اال يف  مجديا  الحوار  يكون هذا  ولن  والسياسية  االقتصادية  البالد  أزمة 

ضوء رؤية تأخذ بعني االعتبار مظاهر االزمة.
يشمل  ممكنة  اخرى  تونس  اجل  من  يكون  ان  يجب  الحواز  فهذا 
كل الذين ينترصون النقاذها ونعول يف هذا الصدد عىل مؤسسة رئاسة 
العام  االتحاد  اىل  اضافة  شعبية   من مرشوعية  متلكه   ملا  الجمهورية  
التونيس للشغل بإعتباره الطرف االجتامعي الفاعل يف تونس والذي ميلك 
الريادي  الدور  هذا  لعب  من  متكنه   التي  واملصداقية  االمكانيات  من 
االعتبارات  كل  فوق  واخريا  اوال  البالد  مصلحة  يضع  الذي  والوطني 

والحسابات التي يريد البعض فرضها يف هذه املرحلة.

بدر الدين القمودي النائب عن حركة الشعب والكتلة الدميقراطية لـ » الشعب«

التسريبات »لعبة مخابراتية« صادرة عن القطب املناهض لرئيس الدولة الرباك املشهد السياسي
* حاوره: لطفي املاكني

أكد بدرالدين القمودي النائب عن حركة الشعب والكتلة الدميقراطية ان الترسيبات االخرية غرضها ارباك املشهد السيايس النها صادرة 
عن اطراف مناهضة لرئيس الجمهورية وهي تسعى كذلك إلضعاف مؤسسات الدولة الن هذه االطراف تستمد وجودها واستمرارها من 
تواصل الفوىض والفراغ وبينّ يف الحديث الذي خص به »الشعب« ان من يستغربون االشارة اىل الفصل 80 من الدستور هم الذين ساهموا 
بصورة رئيسية يف تضمينه ليفعل الحقا من قبل رئيس الجمهورية ودعا يف ذات الحديث اىل رضورة مراجعة االجراءات القانونية والقضائية 
للامدة االنتخابية لوضع حدا لهيمنة اللوبيات عىل املشهد السيايس خاصة بعدما ورد يف تقرير محكمة املحاسبات بخصوص االنتخابات 

االخرية.
واعترب محدثنا ان مصلحة البالد تستدعي الترسيع باجراء حوار وطني للخروج من االزمة االقتصادية والسياسية.

االصوات  بعض  نستغرب 
عن  الحديث  تستنكر  التي 
الفصل 80 وهي التي ساهمت 

بصورة رئيسية يف وضعه
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زيارة سامي أبو زهري اىل تونس 

بني محاوالت االستثمار السياسي النهضاوية وانحياز القوى واملنظمات الوطنية 
والتقدميّة  للموقف املبدئي من الحق الفلسطيني

خليفة شوشان
شكلت زيارة الناطق باسم حركة حامس الفلسطينية سامي أبو زهري 
حدثا وطنيا بامتياز يأيت يف سياق حالة املساندة غري مسبوقة واإلجامع 
الشعبي الذي عرفه الشارع التونيس رفضا للعدوان الصهيوين األخري عىل 
الشعب الفلسطيني اثر انتفاضة فلسطيني الداخل رفضا لتهويد »حي 
الشيخ جّراح« وصوال إىل الصدامات يف الضّفة والقصف الوحيش الذي 
تخلّف جدال  أن  دون  متّر  مل  الزيارة  ولكن هذه  غزّة.  قطاع  له  تعرّض 
تعميق  ملزيد  مادة خصبة  ومثلت  التونسيّية  السياسّية  الساحة  داخل 

األزمة السياسّية الداخلّية بني املكونات السياسّية مؤسسات وأحزابا.
أبو زهري يرتب لزيارة هنية

أكّد سامي أبو زهري يف أغلب مداخالته االذاعية والتلفزية وخالل 
املؤمترات الصحفية التي نظمها عىل أن زيارته اىل تونس تأيت تعبريا عن 
القضية  جانب  إىل  والشعبي  الرسمي  التونيس  للموقف  املقاومة  تقدير 
الفلسطينية واملقاومة وتأكيدا عىل صمود الشعب الفلسطيني ويف اطار 
دعوة املكونات السياسية والشعبية يف تونس لتوفري حاضنة شعبية إلسناد 
ليست  فلسطني  أن  مفادها  رسالة  وإعطاء  الفلسطيني  الشعب  صمود 
وحدها يف مواجهة العدو الصهيوين. وأوضح أن هذه الزيارة تأيت يف اطار 
الرتتيب لجولة من الزيارات من املنتظر أن يقوم بها رئيس حركة املقاومة 
اإلسالمية حامس إسامعيل هنية لشامل إفريقيا وخاصة ملنطقة املغرب 
الزيارة. مع  التونيس لبدء هذه  انتظار موافقة الجانب  العريب وأنهم يف 

العلم أن اسامعيل هنيّة سبق له وان زار تونس عام 2012.
محاوالت توظيف نهضاوية لرتميم صورته الداخلية

مناسبة الثارة جدل قديم جديد وتذكية  الزيارة شكلت  لكن هذه 
حالة الرصاع السيايس الذي تشهده الساحة السياسية والن اتفق الجميع 
اختلفوا يف  فقد  الفلسطيني  الشعب  العدوان عىل  رفض  وتوحدوا عىل 
قراءة اللحظة التاريخيّة التي متربها القضية، فمن خالل استقراء مواقف 
التواصل االجتامعي برز منذ  األحزاب السياسية والتفاعالت عىل مواقع 
االعالن عن الزيارة توجه من طرف بعض قيادات حركة النهضة وقواعدها 
ومستنسخاتها السياسية مثل ائتالف الكرامة عربت عنه بكل وضوح عن 
الرغبة يف توظيف هذه الزيارة لالسثامر االيديولوجي املتمثل يف الرتكيز 
عىل االمناء االخواين لحرة حامس واختزال املقاومة الوطنية الفلسطينية 
يف اسالمييها واالستفادة القصوى من حالة االجامع الشعبي التونيس عىل 
دعم املقاومة الفلسطينية لرتميم صورتهم السياسية املهرتأة والتخفيف 
من عزلتهم السياسية وتقلص شعبيتهم بالتمّسح عىل »بنادق املقاومني« 
والسطو عىل منجزهم البطويل. ولعّل ترصيحاتهم وما نرشته صفحاتهم 
التونسيني  أذهان  األمور يف  تلبيس  ذلك ومحاولة  بالشواهد عىل  حافل 
الفلسطينية  املقاومة  من  املوقف  بني  بعملية مامهاة مضلللة  بقيامهم 
لالخوان  العاملي  التنظيم  ومن  ومشتقاتها  النهضة  حركة  من  واملوقف 
مع  الحسابات  لتصفية  الزيارة  وظّفوا  الغالة  بعض  لعّل  بل  املسلمني، 
ممثل  مع  الجمهورية  رئيس  لقاء  تعّذر  فاستغلوا  السياسيني  خصومهم 
فرنسية  الجندات  وخضوعه  للزيارة  رفضه  عن  اشاعات  لنسج  حامس 
تعترب حركة حامس« تنظيم ارهايب وشككوا يف موقفه من السابق الذي 
اعترب »التطبيع خيانة«. ولو كان األمر توقف عند هذه الحدود العتربناه 
ترسعا يف االستنتاج ولكن حظ القوى واالحزاب واملنظامت الوطنية التي 
الدميقراطي وحركة  التيار  باألخص  ونذكر  اسقبلت ممثلة حركة حامس 
الشعب وحزب العامل واالتحاد العام التونيس للشغل وعامدة املحامني 
من  اتهمت  فقد  أفضل  يكن  مل  التونسيني  للصحافيني  الوطنية  والنقابة 
الصفحات االخوانية باالنتهازية واالستثامر السيايس، فكيف لها أن تلتقي 
مواقف  تتخذ  حني  يف  بنظرهم  االخوانيّة«  االسالمية  »املقاومة  ممثل 

سياسية مناهضة لحركة النهضة االخوانية؟.
االحزاب واملنظامت الوطنية ودعم مبديئ للمقاومة الفلسطينية

للمقاومة  الساذجة  السياسية  النظرة  هذه  من  الخالف  عىل   
الرخيص  االستثامر  عملية  وعن  خلفياتها  عن  النظر  بقط  الفلسطينية 
والدميقراطية  التقدمية  الوطنية  واملنظامت  القوى  موقف  كان  للزيارة، 

الحقيقي  للفرز  مناسبة  فرصة  ومثلت  حساباتهم  ارادت  ما  غري  عىل 
اىل  تنزل  أن  من  أرقى  والسياسية  الفكرية  بوصلتهم  أّن  عىل  والتأكيد 
الحسابات  وتصفية  املرضية  االيديولوجية  األحقاد  مامرسة  مستوى 
السياسية وأن التعاطي مع القضية الفلسطينية يتطلبا تطهرا من أدران 
موقفها  اخرى  مرّة  مؤكدة  الداخلية  املعارك  يف  واالستثامر  االنتهازية 
املبديئ الثابت والذي سبق أن عربت عنه أن فصائل املقاومة الفلسطينية 
أو اللبنانية باختالفات مرجعياتها االسالمية او القومية او اليسارية تبقى 
بنادقها موّجهة ضّد  مادامت  الفلسطينية  الوطني  التحرر  لحركة  عنوانا 
بالنا  فام  العامل  يف  واألحرار  الرشفاء  جميع  وسيدعمها  الصهيوين  العدّو 
بالوطن العريب، وسيتم التعامل مع االختالفات والخالفات االيديولوجيّة 
معها بأقىص درجات الوعي النقدي وسيؤجل الخوض فيها حتّى ينجيل 
غبار املعارك. مع التأكيد أنّه كلاّم انحرفت بوصلة بنادقهم  وفرفرت إىل 
خدمة  وظّفت  أو  لبنان  أو  فلسطني  يف  الوطن  أبناء  مستهدفة  الخلف 
الجندات اقليمية تركيّة او ايرانيّة يف سوريا أو يف العراق سيتم ادانتها بال 
تردد وفضح اصحابها وتعرية أجندات من يقف وراءها. خدمة للقضية 
الوطنيّة الفلسطينية وللحّق الفسطيني الذي تتداول عىل مذبح الكفاح 
من اجله الفصائل السياسية قّوة وضعفا صعودا ونزوال بحسب السياق 
فعالياتها  يف  ويؤثر  تعيشه  الذي  والعاملي  واالقليمي  والعريب  الوطني 
تعاملت  الذي  الثانوية  الخالفات  عىل  التعايل  أن  أعترب  لذلك  الداخلية. 
املوحد  الهدف  عىل  والرتكيز  التونسية  الوطنية  واملنظامت  القوى  به 
االسرتاتيجي املتمثل يف دعم املوقف املقاوم الفلسطيني بقطع النظر عن 
لونه وارتباطاته واسناده واسناده يف وجه الكيان العنرصي البغيض لضامن 
مواصلة االشتباك مع العدو هو املحدد والجوهري يف املوقف وما دونه 
بالحق  ايديولوجية واسقاطات ترض  إسفاف وطفولية سياسية ومراهقة 
أثارته  الذي  املفتعل  الجدل  غبار  من  وبالرغم  لعلني  بل  الفلسطيني. 
ممثّل  مع  والتقدميّة  الوطنية  واملنظامت  األحزاب  رموز  لقاءات  صور 
خازوقا  ومثّلت  وصلت  قد  الرسالة  أّن  يقني  عىل  فإنّني  حامس،  حركة 
غري متوقّع لقطعان الحقد املنظم ومادينات الدعاية االخوانيّة يف تونس، 
مزيد  الزيارة ستساهم دون شّك يف  التونيس خالل  الدرس  وأّن خالصة 
تصحيح مسرية املقاومني ورّص صفوفهم وفهمهم ملا يعتمل من وعي عىل 
التناقض  العربيّة والتونسية وتصويب بوصلتهم يف اتجاه حسم  الساحة 
الذي يعيشونه بني حقيقة امليدان الذي تؤكد حتميّة االنتصار باألوطان 
ولألوطان وبني وهم االنتصار للطائفة والجامعة الذي يصّب يف الحساب 
الختامي ملصلحة الصهاينة والقوى الطامعة االقليمية بل ويخدم أخطر 
الطبيعية  املقاومة  لحاضنة  والتجزيء  التفكيك  مزيد  يف  اسرتاتيجياتهم 
الحساب  يف  تضعف  التي  العربية  العربية  الداخليّة  الرصاعات  واذكاء 

الختامي املوقف الفلسطيني.
أبو زهري يكّذب االشاعات ويؤكد عىل وطنية القضية

يقيني يأيت بعد االستامع اىل الحوارات التي أجراها ابو زهري خالل 
بحجم  األقل ظاهريا(  )عىل  دقيقا  وعيا  اجاباته  زيارته حيث ملست يف 
حركات  كربى  باعتبارها  حامس  حركة  تنتظر  التي  الوطنيّة  املسؤولية 
اخوانه يف  يعيشها  التي  والعزلة  الحصار  لواقع  وتنبها  املسلحة  املقاومة 
تونس سياسيا وشعبيا وبرغبتهم يف االستفادة من الرصيد النضايل للحركة 
وتوظيفه لحساباتهم السياسية، فكان حاسام بال مجاملة يف تكذيب ونفي 
االشاعات التي تنرشها الصفحات االخوانيّة حول رفض رئيس الجمهوريّة 
تعريفه  ارصاره عىل  ذلك  واألهّم من  األعذار،  له  والتمس  بل  استقباله 
حركة  باعتبارها  ال  فلسطينية«   وطني  حرر  »حركة  بكونها  »املقاومة« 

مقاومة فلسطينية  كام يرّوج الحمقى وقصريي النظر.
حامس بني التخلص من اإلرث االخواين وطرح نفسها بديال عن فتح
بكّل بساطة ما استخلصته من هذه الزيارة أن حركة حامس تحاول 
أن تتحّرر من ارث االخوان خالل العرشيّة الدمويّة األخرية ومن أخطائها 
»أجندا«  يف  وتورطها  قياداتها  وحمت  لعقود  احتضنتها  التي  سوريا  يف 
االخوان وتركيا )كأخطاء حزب الله يف العراق خاصة( وتسعى اىل طرح 
كل  لقاء  إىل  زهري  أبو  سعى  لذلك  فلسطيني.  مفاوض  كطرف  نفسها 
القوى السياسية واملنظامت الوطنية التونسية دون استثناء وأرّص يف كّل 
ترصيحاته عىل التحدث بخطاب جامع فلسطيني وبعبارات منتقاة بعناية 
ابعد ما يكون عن الخطاب االسالموي، بل لعّل أغلب ترصيحات قيادات 
حامس اثر العدوان أكدت عىل  االشادة والتنويه بالدور املرصي )هنيّة( 
للتاميز  منهم  يف سعي  حمدان(  )اسامة  الله  وحزب  وااليراين  والسوري 
والخروج عن خندق االستقطابات االقليمية والطائفية التي لطاملا سعى 
للمتغريات  اىل تكريسه عىل مدى عرش سنوات. يف فهم دقيق  االخوان 

العربية واالقليمية والدولية ولللمصالحات األخرية. 
إنهاء االنقسام وتوحيد املوقف الفلسطيني 

بقي ال بّد أيضا من االشارة عىل أن حركة حامس تحاول اليوم استثامر 
عىل  الفلسطينية  املقاومة  حققته  الذي  الرمزي-  األقل  -عىل  االنتصار 
داخليا  سياسيا  بديال  نفسها  لتطرح  األخرية  املعركة  يف  الصهيوين  العدو 
الخالفات وطرفا مفاوضا مستقبليا معرتف  تنخرها  التي  عن حركة فتح 
األحزاب  خافيا عىل  يكن  مل  الذي  االمر  وهو  ودوليا.  واقليميا  عربيا  به 
مجامل  غري  واضحا  موقفها  كان  والتي  تونس  يف  الوطنية  واملنظامت 
بالتأكيد عىل حامس برضورة ترميم الجبهة الداخلية الفلسطينية وانهاء 
حالة االنقسام واالنطالق يف حوار مبارش بني الفصائل الستعادة الوحدة 
الفلسطينية وانعاش وتديد منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الرشعي 
والوحيد لعموم الشعب الفلسطيني يف الداخل ويف املهاجر، وأن رشاكة 
الدم التي تجسدت أثناء العدوان يف الغرفة العسكرية املشرتكة لفصائل 
والربنامج  املوقف  ووحدة  القيادة  بوحدة  تستكمل  أن  يجب  املقاومة 

لضامن كل ممكنات االنتصار واستعادة الحق الفلسطيني. 
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إضراب 3 أيام يف رئاسة الحكومة
مبختلف  الحكومة  رئاسة  واطارات  أعوان  نحن 
الراجعة  واملؤسسات  لها  التابعة  الخصوصية  االسالك 
هياكلنا  تحليّ  رغم  االساسية،  والنقابات  بالنظر  لها 
النقابية بروح املسؤولية وسعيها للمحافظة عىل املناخ 
االجتامعي وعملها عىل ايجاد ارضية حوار جدي مام 
اال  العالقة  املهنية  للمسائل  حلول  ايجاد  يف  يساهم 
ورفضها  تعنتها  تواصل  املسؤولة  االدارية  الهياكل  ان 

مواصلة التفاوض حول تلبية مطالبنا التالية:

ـ محرض الجلسة بتاريخ 09 مارس 2021.
ـ الالئحة املهنية املؤرخة بتاريخ 11 فيفري 2021.

مطالبنا  تلبية  ورفضها  االدارة  تعنيّت  وأمام 
املرشوعة نطلب من السلطة املعنية التدخل الرسيع 
انفسنا  نجد  ان  قبل  االجتامعي  الوضع  ملعالجة  
مضطرين للدخول يف ارضاب قانوين كامل ايام الثالثاء 
جوان  والخميس10  جوان   09 واالربعاء  جوان    08

2021 مبقريّات العمل.

مؤتمر مجمع إتصاالت تونس يوم 18 جوان 2021
يعلم االتحاد العام التونيس للشغل انه تقرر عقد مؤمتر الجامعة العامة ملجمع اتصاالت تونس يوم الجمعة 

18 جوان 2021 بداية من الساعة التاسعة )09( صباحا بنزل الهدى ـ بالحاممات الجنوبية.
يفتح باب الرتشح لعضوية املكتب التنفيذي القطاعي والهيئة القطاعية للمراقبة املالية بداية من يوم الجمعة 

04 جوان 2021.
فعىل الراغبني يف الرتشح ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املنصوص عليها بالفصل الثاين والستني )62( من 
النظام الداخل لالتحاد العام التونيس للشغل ان يقدموا مطالب ترشحهم باسم االخ االمني العام لالتحاد العام 
اىل  او مبارشة  الرسيع  الربيد  بلفيدير 1002، عرب  تونس  االمريكية  املتحدة  الواليات  للشغل 13 شارع  التونيس 

مكتب الضبط املركزي مقابل وصل يف ذلك.
* آخر اجل لقبول الرتشحات يوم الخميس 10جوان 2021 عىل الرابعة ونصف )16٫30( بعد الزوال.

يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط باالتحاد ملدة ال تقل عن 7 سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وان 
يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.

وان يكون متحمال للمسؤولية النقابية ملدة 5 سنوات كاملة متوالية عند الرتشح او قد تحملها ملدة ال تقل 
عن 6 سنوات كاملة.

وان يكون مبارشا وغري متقاعد.
ان يقيم بتونس الكربى ويعمل بها يف مدة ال تتجاوز ثالثة اشهر بعد انتخابه.

* مالحظة:
يضم املكتب التنفيذي القطاعي امرأتني عىل االقل طبقا للفصل )60( من النظامالداخل وال مينع عدم تقديم 

امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
ـ يجب ان يتضمن املطلب:

1 ـ الرقم اآليل للمرتشح
2 ـ آخر بطاقة خالص لسنة 2021.

لها املرتشح وتواريخ تحملها. 3 ـ املسؤوليات النقابية التي تحميّ
4 ـ رضورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخيص ورقم الهاتف الجويّال.

* األمني العام نورالدين الطبويب

املؤتمر التأسيسي 
للشؤون الدينية بأريانة

للفرع  التأسييس  املؤمتر  تقرر عقد  انه  باريانة   للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يعلم 
العارشة صباحا  الساعة  من  بداية   2021 17 جوان  الخميس،  يوم  بأريانة  الدينية  للشؤون  الجامعي 

)10٫00( بدار االتحاد الجهوي.
فعىل كل راغب يف الرتشح للمكتب التنفيذي للفرع الجامعي التقدم مبطلب ترشح باسم الكاتب 

العام لالتحاد الجهوي للشغل يف اجل اقصاه يوم االربعاء 09 جوان 2021.
يجب عىل املرتشح ان يكون مبارشا غري متقاعد.

يضم املكتب التنفيذي للفرع الجامعي امرأة عىل االقل طبقا للفصل 112 من النظام الداخل وال 
مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.

كل من تم انتخابه ملزم باالشرتاك بجريدة الشعب طبقا للفصل 214 من النظام الداخل.

جلسة يف اإلدارة الجهوية للصحة 
بالقصرين  

 
الجهوية  اإلدارة  مبقر  انعقدت 
عمل  جلسة  بالقرصين  للصحة 
كل  اإلداري  الطرف  عن  ضمت 
الشعباين  الغني  عبد  السادة  من 
حمداين  وجامل  الجهوي  املدير 
مدير مستشفى تالة رئيس الدائرة 
والعيون  حيدرة  تالة  الصحية 

والناظر العام باملركز الصحي بالعيون، وعن الطرف النقايب كل من األخوة محمد الصغري سائحي الكاتب 
الجامعي  للفرع  العام  الكاتب  رطيبي  والهاشمي  بالقرصين  للشغل  الجهوي  لالتحاد  املساعد  العام 
للصحة بالقرصين ومحمد الفاهم العرباوي الكاتب العام لالتحاد املحل للشغل بتالة وحيدرة ومنجي 
القاسمي الكاتب العام املساعد لالتحاد املحل للشغل بسبيبة وجدليان والعيون وعبد املجيد عيدودي 
وصفوان العمري عن النقابة األساسية للصحة بتالة وياسني العرباوي الكاتب العام للنقابة األساسية 
للصحة بالعيون، وذلك يف إطار متابعة محارض الجلسات السابقة والخاصة بالدائرة الصحية املذكورة 
وللتفاوض يف النقاط الواردة يف الالئحة املهنية الصادرة عن الهياكل النقابية ٱنفة الذكر بتاريخ 24 ماي 
2021. وقد تم االتفاق يف جملة النقاط املطروحة محليا وجهويا وتم تدوين محرض جلسة يف الغرض. 
كام تعهد كل من االتحاد الجهوي واإلدارة الجهوية بطرح بقية النقاط التي ال ميكن حلها إال مركزيا يف 

االجتامع املرتقب مع وزارة الصحة والدفاع عنها.

انعقد مؤمتر النقابة األساسية للمستشفى املحل 
بالحاممات   تحت إرشاف األخ مراد ريدان 
الكاتب العام املساعد املسؤول عن اإلعالم  

وبحضور األخ كامل بن سوييس الكاتب العام 
املسؤول عن الدراسات والشؤون القانونية واألخ 
النارص املاجدي الكاتب العام املساعد املسؤول 

عن النظام الداخل  واألخ حاتم بن رمضان 
الكاتب العام املسؤول  عن اإلدارية واملالية 

وبحضور األخ عامد العريبي الكاتب العام للفرع 
الجامعي للصحة بنابل .

تركيبة املكتب النقايب:
كاتب عام: قيس مامي

كاتب عام مساعد : عفيفة عجرود
عضو مسؤول عن االنخراطات : وداد بنعبد الدايم

عضو مسؤول عن اإلعالم واملرأة والشباب العامل: فاطمة قساموي

عضو مسؤول عن الشؤون القانونية واملشاريع االجتامعية: روضة الهيرشي
عضو مسؤول عن التكوين واالنشطة الثقافية: ليىل زروق

عضو مسؤول عن الحامية االجتامعية والقطاع  غري املنظم : مديحة بن 
فرج

اهلل أكرب   مؤتمر النقابة األساسية للمستشفى املحلي بالحمامات  
سبحان من تفريّد بدوام 

العزيّة والبقاء وكتب عىل 
مخلوقاته املوت والفناء 

ومل يُشاركه يف خلده 
حتيّى املالئكة و األنبياء ... 
بقلوب صابرة محتسبة ، 
راضية بقضاء الله ،تلقينا 
نبأ وفاة أستاذ األساتذة 
وُمريب األجيال والناظر 
السابق مبعهد املنشية 

وعضو النقابة األساسية للمتقاعدين بسوق األحد  العم 
صالح بن صالح بعد رصاع مع الفريوس اللعني .. نسأل الله 

أن يتقبيّله عنده بقبول حسن وأن يُلهم أهله وذويه وزمالءه 
وأحبابه جميل الصرب والسلوان ..
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اهلل أكرب 
ببالغ األىس و الحرسة تلقينا نبأ وفاة املغفور له 
املولدي البجاوي الكاتب العام السابق للجامعة 

العامة لعملة الرتبية.
 و بهذه املناسبة األليمة يرتحم املكتب التنفيذي 
الوطني لالتحاد العام التونيس للشغل عىل روح 

الفقيد ويتقدم إىل أهله و إىل كافة النقابيني واألرسة 
الرتبوية بأحر التعازي .

  إنّا لله و إنّا إليه راجعون.

تعزية
انتقل اىل جوار ربه تعاىل  والد االخت راضية العمدوين  الكاتبة 
العامة للنقابة االساسية للربيد مقرين /  رادس/ الزهراء/ بومهل/

حامم االنف و عضوة الفرع الجامعي للربيد بنب عروس زوجة 
األخ يوسف الوساليت.

تعازينا اىل عائلة الفقيد مع اصدق عبارات املواساة راجني من 
الله أن يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فراديس جنانه و يرزق 

اهله و ذويه جميل الصرب و السلوان 
انا لله وانا اليه راجعون

منح الجوائح والرتفيع يف منحة التكاليف الخاصة يف قطاع الصحة
للجامعة  العام  الكاتب  جلويل  عثامن  االخ  أفاد 
 2021 ماي   31 اإلثنني  جلسة  ان  للصحة  العامة 
بحضور  الحكومة  رئاسة  مبقر  انعقدت  التي 
املساعد  العام  األمني  عمرية  منعم  األخوين 
حفيظ  واألخ  العمومية  الوظيفة  عن  املسؤول 
حفيظ األمني العام املساعد املسؤول عن الشؤون 
النهائية  الصيغة  عىل  االتفاق  تناولت  القانونية 
استيعاب   : التايل  النحو  عىل  القطاعية  للمنحة 
بالرتفيع  وذلك  الجوائح  مبنحة  املتعلق  املطلب 
التكاليف الخاصة مبا يساوي %15 من  يف منحة 
رتبة  لكل  الخصوصية  للمنحة  السنوي  املقدار 
املحددة  للنسبة  وفقا  شهرية  بصفة  وترصف 
مبحرض 15 جانفي 2021  وهو ما يعطي املقادير 

الخام  التالية بالنسبة لكافة األصناف  : 
أ 1: 183 دينار 
أ 2: 160 دينار

أ 3 : 142 دينار 
ب : 130 دينار 

ج و د  : 115 دينار 
عملة وحدة 3 : 126  دينار 
عملة وحدة  2 : 113 دينار 
عملة وحدة  1 : 111 دينار

باملحرض  املحددة  االجال  اىل  رصفها  ويخضع 
االطاري املمىض بني اإلتحاد العام التونيس للشغل 

والحكومة بتاريخ 6 فيفري 2021.

والية  مبركز  عمل  2021 جلسة  جوان   01 الثالثاء  يوم  انعقدت 
بن عروس  تحت إرشاف السيد عيل سعيد وايل الجهة  ملتابعة 
الوضع االجتامعي باملستشفى الجهوي الياسمينات حرض ها عن 
الطرف النقايب األخ محمد نجيب املربويك الكاتب العام لالتحاد 
الجهوي للشغل واألخوين عبد الستار الحزامي ونجيب الرزقي 
واألخت آمال الرضواين  أعضاء املكتب التنفيذي الجهوي ، وعن 
الفرع الجامعي للصحة األخ جالل السالمي واألخ فالح الرحيمي 
الطرف  عن  حرضها  كام  باملستشفى  األساسية  النقابة  وأعضاء 
اإلداري السيد حسني العزي مستشار وزير الصحة ، السيد املدير 
السيد  و  للصحة  الجهوي  املدير  ،السيد  البرشية  للموارد  العام 

مدير املستشفى ومساعديه.

 االدارة الجهوية للشؤون االجتامعية
ملتابعة  بن عروس  االثنني 31 ماي 2021 جلسة عمل مبركز والية  يوم  انعقدت  كام 
املطالب املدونة مبحرض اتفاق بتاريخ 26 جانفي 2021 و التي تخص الوضع االجتامعي 
باالدارة الجهوية للشؤون االجتامعية بنب عروس ،حرضها عن االتحاد الجهوي للشغل 
عضو  املارغني  محمد  األخ  و  العام  الكاتب  املربويك  نجيب  محمد  األخ  عروس  بنب 
املكتب التنفيذي و الكاتبة العامة للفرع الجامعي للشؤون االجتامعية السيدة سعيدة 
الورتتاين  و كل أعضاء الفرع و ممثيل النقابة األساسية للشؤون االجتامعية و السيد 

سعيد الحجاجي املسؤول عن الجمعيات.
معتمدة  السيدة   بحضور  عروس  بن  وايل  سعيد  عيل  السيد  الجلسة  عىل  أرشف 
مركز الوالية و عن الطرف اإلداري السادة املدير الجهوي للشؤون االجتامعية لطفي 
السبيعي و رئيس قسم النهوض االجتامعي مراد راغب و رئيس وحدة املصالح املشرتكة 

سمري الخليفي.
و قد أكد الطرف النقايب عند افتتاح الجلسة انحيازه التام للشغالني دون قيد او رشط 

و أنه عىل أتم االستعداد للتصدي لكل من يعترب نفسه فوق منظمة حشاد و فوق 
القانون، و قد متسك خالل الجلسة بكل املطالب املرشوعة باالتفاقات السابقة و التي 
دخلت حيز التنفيذ كتمكني االدارة الجهوية من طلبات تزود لتجهيزات املقرات من 
املجلس الجهوي بالوالية و رصف منحة الساعات االضافية بعد االتصال باملدير العام 
للمصالح املشرتكة بوزارة االرشاف  كام تم التطرق اىل تطورات الوضع الصحي بالجهة و 
تم االتفاق عىل مراسلة السلط املعنية لتمكني كافة أعوان الشؤون االجتامعية بالجهة 

من التلقيح للوقاية من فريوس كورونا و ذلك نظرا لخصوصية القطاع

تأجيل اإلرضاب يف الرشكة التونسية ألسواق الجملة 
متت جلسة صلحية مبقر والية بن عروس تحت إرشاف السيد وايل بن عروس عىل سعيد 
و بحضور الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بنب عروس األخ نجيب املربويك و عضو 
املكتب التنفيذي الجهوي االخ محمد املرغني و الطرف االداري تحت إرشاف السيدة 
املديرة العامة للرشكة التونسية ألسواق الجملة فاتن بالهادي و النقابة األساسية ألعوان 
الرشكة التونسية ألسواق الجملة  و انتهت الجلسة إىل تأجيل اإلرضاب إىل مطلع شهر 

جويلية القادم و ذلك لوجود بوادر انفراج الوضع و تقدم يف عالقة بالنظام األسايس.

بن عروس:

بيان نقابات الوضع االجتماعي باملستشفى الجهوي الياسمينات
املناجم

املجتمعني  املناجم  نقابات  نحن 
التنفيذي  املكتب  ارشاف  تحت 
العامة  والجامعة  بقفصة  الجهوي 
وبعد  للمناجم  الجامعي  والفرع 
تدارسنا للوضع الكاريث الذي تردت فيه 
املالية  واالزمة  قفصة،  فسفاط  رشكة 
توقف  نتيجة  تعيشها،  التي  الخانقة 
الحصار  بسبب  ونقله  الفسفاط  إنتاج 
وطرق  االنتاج،  مواقع  عىل  املرضوب 

النقل، من قبل بعض املعتصمني.
ـ نؤكد حقنا يف العمل الذي يكفله 

الدستور
الرشكة  بدميومة  متسكنا  نؤكد  ـ 
واستعدادنا للنضال من اجل استمرارها 
وبقائها رشيانا رئيسيا يف متويل الخزينة 

العامة وقاطرة للتنمية يف الجهة.
مغبّة  من  االطراف  نحذر جميع  ـ 
وابناءها  الرشكة  مع  التعامل  مواصلة 

بعدم جدية وال مسؤولية.
ـ نؤكد ان الرتاجع الخطري ملرتبات 
اصبحوا  درجة  إىل  تفاقم  قد  العاّمل 
الحاجيات  توفري  عن  عاجزين  فيها 
االساسية لعائالتهم واننا لن نقبل بعد 

اليوم بهذا الوضع.
ووطنيا  السلط جهويا  كل  ندعو  ـ 
الحصار  لرفع  الفوري  التدخل  اىل 
وتأمينها  االنتاج  مواقع  عىل  املرضوب 
مواقع  اىل  العامل  عودة  وضامن 
عملهم، حتى ال نجد انفسنا مضطرين 
للدفاع عن حقنا يف العمل وتوفري لقمة 
عيشنا بطرق اخرى قد تؤجج االحتقان 

االجتامعي بالجهة.
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ندوة تكوينية للجامعة 
العامة للنفط واملواد 

الكيمياوية
تكوينية  ندوة  الكيمياوية  واملواد  للنفط  العامة  الجامعة  تنظم 

حول:
ـ احتساب جرايات التقاعد يف القطاعني »العام والخاص«.

ـ التأمني عىل املرض والحياة.
الحاممات  املهاري  بنزل   2021 و12 جوان  و11   10 أيام  وذلك 

الجنوبية.

بالغ االتحاد الجهوي 
للشغل بأريانة

يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بأريانة انه تقرر 
عقد مؤمتر الفرع الجامعي للتعليم العايل بأريانة يوم االربعاء 9 جوان 

2021 بداية من الساعة العارشة صباحا )10( بدار االتحاد الجهوي.
الجامعي  للفرع  التنفيذي  للمكتب  الرتشح  يف  راغب  كل  فعىل 
 )112( بالفصل  عليها  املنصوص  القانونية  الرشوط  فيه  تتوفر  ممن 
من النظام الداخيل التقدم مبطلب ترشح باسم الكاتب العام لالتحاد 

الجهوي للشغل.
يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط باالتحاد مدة خمس 

سنوات كاملة متتالية عند الرتشح.
اربعة  عن  التقل  ملدة  النقابية  للمسؤولية  متحمال  يكون  ان 
تقل عن  تحملها ملدة ال  كان  او  الرتشح  متوالية عند  كاملة  سنوات 

خمس سنوات كاملة.
ان يكون مبارشا غري متقاعد

طبقا  االقل  عىل  امرأة  الجامعي  للفرع  التنفيذي  املكتب  يضم 
للفصل 112 من النظام الداخيل وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها 

من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
كل من يتم انتخابه ملزم باالشرتاك بجريدة الشعب طبقا للفصل 

214 من النظام الداخيل.
* الكاتب العام
محمد الشايب

 اليوم االول الخميس 10 جوان 2021
* الحصة الصباحية:

س 8: استقبال وتسجيل املشاركني
س 9: كلامت االفتتاح

س 9و45د: عرض اهداف وبرنامج الدورة 
التدريبية

املهنية  والسالمة  الصحة  االول:  املحور   *
وترشيعات  الدولية  العمل  معايري  خالل  من 

الشغل يف تونس 
واهداف  مفهوم  حول  مداخلة   :10 س 
معايري  خالل  من  املهنية  والسالمة  الصحة 

العمل الدولية والوطنية.
تقديم االستاذ محمد القاسمي

نقاش
س 10 و45د: مداخل حول تنظيم وادارة 
معايري  خالل  من  املهنية  والسالمة  الصحة 
العمل الدولية والوطنية تقديم االستاذة سناء 

السوييس.
س 11و45د: ورشات عمل

* الورشة 1:
املهنية  والسالمة  الصحة  اجراءات  أهمية 

داخل املؤسسة
تنشيط االستاذ محمد القاسمي

* الورشة 2:
املبادئ االساسية للسالمة والصحة املهنية 

يف بيئة العمل
تنشيط االستاذة سناء السوييس

* الحصة املسائية

س14و30 ـ 15و45 
مواصلة أشغال الورشتني.

الورشتني  تقريري  عرض  ـ 
ومناقشتهام

ورشة  17و30د:  16ـ  س 
الصحة  واقع  حول  جامعية 
والسالمة املهنية  يف قطاع التجارة 

)النقائص  وسبل التجاوز(.
تنشيط االستاذ  محمد القاسمي

* اليوم الثاين الجمعة 11 جوان 2021
الصحة  وإدارة  تنظيم  الثاين  املحور 

والسالمة املهنية داخل املؤسسة
* الحصة الصباحية

س9: مداخلة حول النظام القانوين للجنة 
مهامها  ـ  )تركيبتها  املهنية  والسالمة  الصحة 
محمد  االستاذ  تقديم  تدخلها(  مجاالت  ـ 

القاسمي
تطبيق  مداخلة حول مسؤولية  س9و45: 
معايري الصحة والسالمة املهنية داخل املؤسسة 

تقديم االستاذة سناء السوييس
س 10و45د: ورشات العمل.

العمل  اصحاب  التزامات   :1 الورشة 
املهنية  والسالمة  الصحة  مجال  يف  والعامل 

تنشيط االستاذة سناء السوييس.
النقابة االساسية يف ارساء  الورشة 2: دور 
وتفعيل لجنة الصحة والسالمة املهنية تنشيط 

االستاذ محمد القاسمي.
* الحصة املسائية

س14و30ـ16: مواصلة اشغال الورشتني
ـ عرض تقريري الورشتني ومناقشتهام

س16و15 ـ17و30 : ورشة جامعية
من  للوقاية  املستخدمة  الرقابة  أساليب 

الحوادث واالصابات يف العمل.
تنشيط االستاذ محمد القاسمي.

* اليوم الثالث السبت 12 جوان 2021
والسالمة  الصحة  معايري  الثالث  املحور 

املهنية يف ظل جائحة كورونا
معايري  حول  مداخلة  9و45د:  إىل   9 س 
ظل  يف  للتوقي  املهنية  والسالمة  الصحة 
جائحة كوفيد واالتفاقيات الدولية الترشيعات 
ذات  الحكومية  واملنشورات  )االوامر  الوطنية 

الصلة( تقديم االستاذ محمد القاسمي.
س10 ـ 12و30: ورشة تطبيقية حول دور 
الصحة  منظومة  نقائص  تجاوز  يف  النقابات 
والسالمة املهنية داخل املؤسسة خالل جائحة 

كورونا.
تنشيط االستاذ محمد القاسمي

اشغال  واختتام  التوصيات  س12و30: 
الدورة التدريبية.

 صدمت االرسة الرتبوية بوالية توزر بخرب 
اللطيف  املدين عيبد  والناشط  املريب  اختطاف 
بطريقة  امنية  فرقة  طرف  من  السبوعي 
يف  مدرسته  ويف  تالميذه  انظار  وامام  غريبة 
والدكتاتورية  االستبداد  زمن  اىل  اعادنا  مشهد 
بحقوق  املستبيحة  البوليسية  واملامرسات 
االنسان وحرمته الجسدية وحرياته االساسية.

اللطيف  عبد  االخ  رساح  اطالق  ورغم 
والرعب  الهرسلة  من  كام  يوم  بعد  السبوعي 
املكتب  فان  واطفاله  عائلته  طال  الذي 
يعرب  بتوزر  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي 

عن استيائه الشديد من الحادثة ويعرب عن:
عبد  االخ  مع  تعاطف  من  لكل  تحيته  ـ 
اللطيف وخاصة مناضيل قطاع التعليم االسايس 

وعىل رأسهم فرعهم الجامعي.
ـ تحيته لالخ االمني العام نورالدين الطبويب 
الذي تابع بانشغال وضعية االخ عبد اللطيف 

السبوعي وتفاعل معها.
رساح  الطالق  تدخل  من  لكل  تحيته  االخ عبد اللطيف السبوعي وخاصة عدد من ـ 

املحامني من ابناء الجهة.
وانتهاك  القمع  اساليب  لكل  رفضه  ـ 
بعض  طرف  من  النشطاء  وهرسلة  الحقوق 
التغيري  تستوعب  مل  التي  االمنية  الجهات 

الحاصل بالبالد منذ 14 جانفي 2011.
حرية  مع  والالمرشوط  الدائم   وقوفه  ـ 
الرأي والتعبري وادانته السلوب الكيل مبكيالني 
يف تتبع النشطاء حسب بعدهم او قربهم من 

دوائر الحكومة.
القائم  باعتباره  الحكومة  رئيس  دعوته  ـ 
تحقيق  لفتح  بالنيابة  الداخلية  وزير  بأعامل 
جدي حول حيثيات ايقاف املريب عبد اللطيف 
كل  وتتبع  املهينة  الطريقة  بتلك  السبوعي 

متجاوز للقانون واالجراءات ومحاسبته.
اللطيف  عبد  للمريب  االعتذار  طلبه  ـ 
السبوعي ولكافة االرسة الرتبوية عىل املستويني 

الجهوي والوطني.
* الكاتب العام
محمد عيل الهاديف

بيان االتحاد الجهوي للشغل بتوزر

ماذا جرى للمربي عبد اللطيف السبوعي؟

دورة تدريبية حول واقع الصحة والسالمة املهنية يف ظل جائحة 
كورونا وتفعيل دور اللجان املشرتكة املختصة يف قطاع السياحة 

أيام 10 و11 و12 جوان
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عائلة الزعيم أحمد التليلي تنعى األخ عبد 
السالم جراد وتذكر بما قام به مع العائلة 

تخليدا لذكرى الزعيم التليلي 
والزعيم  األكرب  واالخ  الصديق  ربه  جوار  اىل  انتقل 

النقايب واملناضل الوطني األخ عبد السالم جراد.
مسريته  انطالق  منذ  جراد  السالم  عبد  األخ  انخرط 
العام  االتحاد  صلب  االجتامعي  النضال  يف  املهنية 
التونيس للشغل، اين نال ثقة زمالئه وانتخب يف أكرث 

من هيكل نقايب. 
لهيمنة  ورافضا  االتحاد،  استقاللية  عىل  مدافعا  كان 
الحزب عىل االتحاد، فكان من قيادة حركة 26 جانفي 
إثرها  حوكم  عاشور،  الحبيب  الزعيم  رفقة   1978
اىل  والتنكيل  التعذيب  أنواع  ألبشع  وتعرض  وسجن 

جانب رفاقه النقابيني. 
كام كان منحازا للطبقة الشغيلة ومطالبها، وقد نظم 

ارضابات قطاع النقل يف الحقبة السابقة، وتعرض للضغط واملضايقات.
فعند توليه األمانة العامة سنة 2000، اثار بدفاعه عن استقاللية االتحاد واالنحياز للطبقة الشغيلة ولقضايا الحرية والدميقراطية 
غضب النظام السابق يف أكرث من مناسبة، مام جعل الرئيس بن عيل، رحمه الله وغفر له، يقول يوما لجديت، الحاجة فاطمة التلييل 
ارملة الزعيم احمد التلييل رحمها الله، انه ينوي »غلق االتحاد« )الشهادة موجودة يف اول فيلم وثائقي حول مسرية الزعيم احمد 
التلييل(. فأثار أكرث من مرة لدى بن عيل وضعية السجناء السياسيني من بني أبناء الحركة الطالبية وغريها. وكان يعلم مسبقا ان 
هذا املوضوع يثري غضب بن عيل، ورغم ذلك مل يرتدد يف اثارته ومل يخف من ردة فعله. كام رفض االتحاد عند توليه األمانة العامة 

املشاركة سنة 2005 يف مجلس املستشارين، وترشيح النقابيني لنيل عضوية هذا املجلس.
وعرفت املرحوم األخ عبد السالم جراد، سنة 2000 حيث كان حريصا عىل احياء ذكرى الزعيم احمد التلييل، كام كان حريصا عىل 
احياء كل املناسبات ذات العالقة بالذاكرة النقابية املناضلة ورد الجميل لرموز الحركة النقابية وزعامئها. وكانت الندوات التي 
نظمت تحت ارشافه عند احياء ذكرى الزعيم احمد التلييل، فرصة للنقاش الحر حول املسألة الدميقراطية يف تونس واستقاللية 
النظام  لهرسلة  تعرضنا  بقرار سيايس سنة 2003 وعند  التلييل  الرحامن  لنا عندما سجن عمي عبد  االتحاد. وكان كذلك سندا 

السابق.
البطالني  التقاء  العامة الجهوية، والتي كانت نقطة  الثورة سنة 2011، من خالل اإلرضابات  كام كان له دور أسايس يف إنجاح 

واملهمشني واملعارضني مع الشغالني والطبقات املتوسطة، مام أربك فأسقط النظام السابق.
ولعب املرحوم دورا أساسيا يف إنجاح املرحلة االنتقالية األوىل، وعدم االلتفاف عىل الثورة. كام كان مؤمنا بأهمية الدميقراطية 
الداخلية للمنظمة الشغيلة واهمية التداول عىل املسؤوليات، فسلم مشعل قيادة الطبقة الشغيلة ومنظمتها اىل جيل جديد من 

النقابيني الوطنيني واملناضلني، حيث ان قوة االتحاد تكمن يف تكاتف جهود كل النقابيني عرب هياكلهم. 
وبقي املرحوم األخ عبد السالم جراد بعد سنة 2011 مواضبا عىل حضور أنشطة إحياء الذاكرة النقابية. ويؤملني ان اعلم أنني 

لن اراك يوم 25 جوان القادم.  
رحم الله فقيد الحركة النقابية املناضل الصادق األخ عبد السالم جراد ورزق أهله وذويه وجميع النقابيات والنقابيني والوطنيني 

والوطنيات جميل الصرب والسلوان.
 وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كلمة أولى 

عبد السالم جراد  »سيّد 
ما بني املرحلتني...«

* كتبها رمزي الجّباري     

ـ1ـ
التونيس  العام  لالتحاد  العامة  االمانة  مسؤولية  جراد  السالم  عبد  األخ  توىل 
للشغل يف الظرف الصعب الذي مر به االتحاد العام التونيس للشغل وعمل جاهدا 
منذ توليه املهمة القيادية ان يكون جامعا لكل ابناء االتحاد عىل اختالف ارائهم 
كام يحسب للرجل انه يف وقت وجيز دعا اىل عقد مؤمتر  جربة االستثنايئ وترك 

للمؤمترين حرية اختيار التوجهات والقيادات القادمة!
ـ2 ـ

االخ  ان  اال  عيل  بن  نظام  زمن  النقابية  املسؤولية  تحمل  سهال  يكن  مل  نعم 
عبد السالم جراد تحملها عىل امتداد سنوات طويلة كام فتح ابواب الحوار عىل 
مرصاعيها واذن بطيب خاطر بقبول الرأي االخر املخالف بل انه كان يتعامل مع 
االحداث عىل اهميتها برصانة وباهتامم بالغ حتى يتمكن يف وقت رسيع من توفري 

الحلول لها...
ـ3ـ

كان  مرحلة  وهي  اختالف  وال  شك  فيه  ما  هذا  جدا  صعبة  املرحلة  كانت 
العامة ضمن  االمانة  فيها  تحمل  جراد  السالم  عبد  ان  اال  الواحد  الرأي  يحكمها 
مرحلة فيها عالقة بالرئيس بن عيل زادها عبد السالم جراد شيئا من روحه وذكائه 
وبالتايل متكن من تطويع نظام بن عيل ليكون متواصال مع متطلباته التي مل تكن 
لتنقطع االّ اّن عبد السالم جراد عرف من اين تؤكل الكتف، اذ بيشء من الدهاء 
سايره وبيشء من الحكمة متكن من الحصول عىل زيادات منصفة لكل الشغالني 

بالفكر والساعد!!
ـ4ـ

مل يكن سهال ان تكون امينا عاما لالتحاد يف ظّل نظام بن عيل، اال ان االخ عبد 
السالم جراد )رحمه اللّه( متكن من املحافظة عىل »الشقف« واخرجه يف احسن 
الحلل دون خسائر تذكر ودون صدام ومصادمات ومن العديد من املطبات التي 

دبرت له بليل.
ـ5ـ

نعم من عرف األخ عبد السالم جراد )رحمه الله( عن قرب يقول انه مل يكن 
من السهل اقناعه  اذ البّد من قوة الحجة ليقتنع وبالتايل يأذن بتوفري كل آليات 

النجاح للفكرة او للطرح او لتوجه ما يف عالقة دامئة مبصالح العاّمل؟
عبد السالم جراد ملن ال يعرفه كان رجال طيب املعارشة يبتسم دامئا حتى يف 
احلك الفرتات التي مرت بها املنظمة سواء حني تحمل مسؤولية قطاع النقل أو يف 

كل املسؤوليات النقابية القيادية االخرى وهذا ليس يف متناول اي كان..
ـ 6 ـ

ذهب االخ عبد السالم جراد إىل حيث النهايات املحتومة لكّن ال احد ميكن ان 
ينكر عىل الرجل جهوده وقلبه النابض يف كل لحظة ويوم لنرصة القضايا االنسانية 

العادلة ويف مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني!
ـ 7 ـ

الثالثاء يف جنازة وطنية  يوم  من  ذات مساء  والنقابيون  وابناؤه  أهله  شيّعه 
استحقها اىل مثواه االخري واملرء حديث بعده هكذا تعلمنا من كتب التاريخ وعبد 

السالم جراد يبقى جزءا مهام من تاريخ تونس الطويل!
ـ 8 ـ

الرجل  ان  اال  االخري  مثواه  إىل  وذهب  جسدا  جراد  السالم  عبد  األخ  انتهى 
سيظل هو الذاكرة واملذكرة مبا انه خّط خطا نضاليا مل يحد عنه لذلك سلم االمانة 
واملسؤولية النقابية منذ سنوات وظل كام هو مل يتغري رغم تغري عديد االشياء يف 

تونس التي حلم بها قبل ان يحصل التغيري والثورة.
ـ 9 ـ

غادرنا »يس عبد السالم« اىل دار الخلد لكّن اللقاء معه سيظل ممتعا مبا تركه 
من اثر وإرث نقايب األكيد انه سيكون نرباسا لالجيال القادمة.
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اهلل أكبر، اهلل أكبر ،اهلل أكبر

إنّه المتحان صعب عىل املرء أن يفارق األعزّاء عليه وإنّه المتحان أصعب 
ا تعلّمت منه وعملت معه جنبا إىل  أن يؤبِّن شخٌص مثيل قائدا نقابيّا فذًّ

جنب ويل رشف االرتقاء إىل سّدة املسؤولية التي كان يشغلها.
عبد السالم جراد الذي جمعنا اليوم لتوديعه الوداع األخري كان بالنسبة 
ألجيال متعاقبة من النقابيني شقيقا أكرب، مؤطّرا عطوفا، مدّربا مرشدا فضال 
عن كونه مسؤوال نقابيا ووطنيا محيطا بكّل شاردة وواردة وواقفا بكّل 
ما أُويت من قّوة إىل جانب اإلطارات والتشكيالت النقابية يُشدُّ أَْزرَها يف 
مطالبها ويحميها يف نضاالتها من أجل تحقيق املكاسب ملنظوريها وعموم 

الشغالني ومل يبخل عىل خدمة الجميع طلبوا منه ذلك أو مل يطلبوا.
ال تعوزه الفكرة وال تغيب عنه البديهة فام من مشكلة عويصة إاّل ووجد 
لها الحّل وما من صعوبة إالّ وتخطّاها مثلام تخطّى من صعاب فرضتها 

عليه مسريته الحياتية.

اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر
كان  عائلة  يف   1937 سنة  قرقنة  جزيرة  يف  جراد  السالم  عبد  األخ  ولد 

كّل أفرادها يعملون يف البحر ويكسبون منه رزقهم. وحرص والده عىل 
فاملعهد  هناك  االبتدائية  باملدرسة  ثم  القريب  بالكتّاب  فألحقه  تعليمه 
العمل  بعامل  باكرا  والتحق  أمرَه  تعّجل  لكّنه  الفني يف صفاقس.  الثانوي 
املعروفة  بالحافالت  النقل  يضعه يف رشكة  أن  قدره  شاء  والعامل حيث 
التي عمل فيها  الزمن تحت اسم »سطاس« وهي نفس الرشكة  يف ذلك 

الشهيد الزعيم فرحات حشاد.
التحق بها سنة 1959 كعون فّني وانتبه مبكرا إىل حجم املظامل التي كان 
الدفاع عنهم وما هي  بغاية  االتحاد  باالنخراط يف  فبادر  العاّمل  يعانيها 
إال سنتان قصريتان حتى انتخب كاتبا عاما للنقابة األساسية بفرع الرشكة 
بصفاقس ومنها انطلق يف تنظيم التحركات العاملية وتوحيد العامل وراء 
املادية  أوضاَعهم  ن  وتحسِّ حقوقَهم  لهم  تضَمن  التي  األساسية  املطالب 

واملعنوية.
سه ملّا حصلت يف جويلية 1965 قضية  كان يف قّمة اندفاع الشباب وتحمُّ
الباخرة الرابطة بني صفاقس وقرقنة والتي سجن من أجلها الزعيم الحبيب 
عاشور وأُبعد من األمانة العامة لالتحاد حيث مل تكن تلك القضية إالّ تعلًّة 
لالستيالء عىل االتحاد وتنصيب قيادة موالية عىل رأسه. وقد نال من هذه 
األزمة عبد السالم جراد ما نال الكثري من النقابيني حيث تعرّض إىل عقوبة 

إدارية صارمة متثّلت يف نقلته للعمل بالعاصمة يف ظروف كانت صعبة 
عليه ماديا وعائليا.

الرشعية  الهياكل  النقايب صلب  العمل  العقاب عن مواصلة  يثنه ذلك  مل 
وبعودة هذه األخرية انتخب سنة 1971 كاتبا عاما مساعدا لجامعة النقل 
فكاتبا عاما لها سنة 1975 وخالل تلك الفرتة نظّم واحدا من أكرب اإلرضابات 
التي شهدها قطاع النقل وكان عوامل نجاح ذلك اإلرضاب التاريخي دقّة 
التنظيم ورّسية التحرّك ومن عالماته استعامل كلمة »عرس« كعبارة رّسية 

للتمويه ورصف اهتامم السلط عنه. 

اهلل أكبر، اهلل أكبر ،اهلل أكبر
استمر فقيدنا عبد السالم جراد يف مسؤولية الكتابة العامة للجامعة العاّمة 
التي  االتحاد  قيادات  ضمن  اعتقاله  تّم  حيث   1978 جانفي  إىل  للنقل 
اتُِّهَمت باطال بالتسبب يف األحداث األليمة التي تبعت اإلرضاب العام يوم 
26 جانفي من نفس السنة. وكان يس عبد السالم من بني النقابيني الذي 
التي تركت آثارا عىل جسمه ومنها  التعذيب والتنكيل  أنواع  تلّقْوا شتّى 

فقدان السمع يف إحدى أُذنيه.
أسئلة  عن  اإلجابة  رفض  املحاكمة  بتلك  املعنيني  املناضلني  من  وكغريه 
رئيس محكمة أمن الدولة يف إطار تحرّكهم الرافض للتعّسف الذي مارسته 
عليه  حكمت  وقد  األصليني.  محامييهم  أبعدت  عندما  املحكمة  عليهم 

املحكمة بست أشهر سجنا.
تم  الذي  الحل  إطار  النقل يف  رأس جامعة  فقيدنا سنة 1980 عىل  عاد 
التوصل إليه آنذاك وخالل عدة سنوات متّكن من قيادة الجامعة العاّمة 
أجور  وتحسني  األساسية  القوانني  منها  املكاسب  من  العديد  وتحقيق 

العاّمل وفرض العديد من االمتيازات لهم.
يف سنة 1983 انتخبته الهيئة اإلدارية الوطنية عضوا يف املكتب التنفيذي 
املهمة مل تدم  باستقالة 7 أعضاء ولكن  الحاصل  الفراغ  إثر  الوطني عىل 
للّسلطة  موالية  قيادة  وتنصيب   1985 سنة  أزمة  حصول  باعتبار  طويال 
وسجن النقابيني الرشعيني عقبها وكان منهم األخ عبد السالم جراد الذي 

وضعت عراقيل عديدة أمام عودته للنشاط النقايب.
انتُخب يف مؤمتر سوسة  أزمة 1985 وعودة الرشعيني  وبعد طّي صفحة 
املنعقد سنة 1989 أمينا عاما مساعدا مسؤوال عن النظام الداخيل وتجّدد 
انتخابه يف 1993 و1999. ويف سنة  2000 وبعد التصحيح النقايب أصبح 
أمينا عاما لالتحاد قبل ان يتجّدد انتخابه كذلك يف مؤمتري جربة 2002 

واملنستري 2006.

تأبني األخ عبد السالم جراد
األمني العام األسبق لالتحاد )2000-2011(
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اهلل أكبر، اهلل أكبر ،اهلل أكبر
شغل األخ عبد السالم جراد عّدة مناصب مغاربية وعربية ودولية بدءا 
واالتحاد  العرب  العامل  لنقابات  الدويل  واالتحاد  العريب  النقل  باتحاد 
النقايب العاملي – السيزل سابقا - كام توّل األمانة العامة لالتحاد النقايب 
لعامل املغرب العريب ورئاسة االتحاد العريب للنقابات ونيابة رئيس االتحاد 

.CSI الدويل للنقابات
كانت فرتة إدارة األخ عبد السالم جراد لالتحاد فرتة صعبة للغاية بالنظر 
والتي  الثانية  الخليج  حرب  عن  أساسا  الناتجة  الخارجية  التأثريات  ال 
يف  قدراته  عىل  وبالتايل  الوطني  االقتصاد  عىل  صعوبات  إل  تُرِجمت 
االستجابة إل مطالب الشعب ويف مقدمته العامل الذين أخذت مقدرتهم 
الرشائية باالهرتاء دون توقّف. وعىل الصعيد الداخيل فقد أحكم النظام 
قبضته عىل الحياة السياسية خاصة أنّه كان أمام موعدين سياسيني هاّمني 
األّول تغيري الدستور مبا يسمح لنب عيل بالرتشح أكرث من مرتني وانتخابات 

1999 التي تقّدم لها بن عيل.
ورغم شتّى الضغوط التي ُسلّطت عىل االتحاد وقياداته وعليه شخصيا فإّن 
عبد السالم جراد متّكن من تحييد االتحاد يف املسألتني وعدم الزج به يف 
انتخابات كان بعضهم يريدها مثيلة النتخابات 1981 زمن الجبهة القومية، 
بل إنّه غّض الطرف عن هياكل عديدة صدعت مبوقفها الرافض للمسألتني. 
السلطة  إلغراء  الرّافضة  األغلبية  موقف  جراد  السالم  عبد  األخ  قبل  كام 
بإسناد االتحاد 28 مقعدا يف مجلس املستشارين عن طريق انتخابهم من 
املجالس املحلّية املوالية للحزب الحاكم، كام رفض أن يقبل لنفسه منصبا 
بذلك  املستشارين وانسجم  أو يف مجلس  النواب  رفيعا سواء يف مجلس 
مع املوقف النقايب العام. واستطاع بحنكة ودراية أن يتجّنب الكثري من 
النقابيني بل  السلطة وأطرافها وأن يجّنب  املتوقّعة مع رأس  املصادمات 
أيضا بعض السياسيني، ومنهم من تنّكر له بعد ذلك، الكثري من املتابعات 
الثورة  جاءت  حتّى  السلطة،  جربوت  من  ويحميهم  والقضائية  األمنية 
فلعب أخطر األدوار وحرص عىل أن يتحّمل االتحاد العام التونيس للشغل 
واستطاع  دقيق  ظرف  يف  البالد  قيادة  يف  والتاريخية  الوطنية  مسؤوليته 
الثورة وأن  املنظاّمت والجمعيات واألحزاب يف مجلس حامية  أن يجمع 
يعّد معهم تصّورا النتقال دميقراطي حقيقي كانت من آثاره الهيئة العليا 

لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي.. 

اهلل أكبر، اهلل أكبر ،اهلل أكبر
لقد حاولت يف هذه السطور أن أرسد الخطوط العريضة ملسرية قائد فّذ 
ولعيّل بهذا االختصار أغبُطه حّقه وأظلم تاريخه ولكّني حاولت أن أصّحح 
ما فعله بعض الحاقدين الذين أرادوا فسخ نضاالت الفقيد وتشويه صورته 
والتنّكر إلنجازاته ولتاريخه ويبقى للمؤرّخني الدور األكرب لتصحيح التاريخ 

وللنقابيني اسرتجاع الوقائع والتفاصيل إلعطاء فقيدنا حّقه ومكانته..
أيّها اإلخوة والرفاق إذ نودّع يس عبد السالم اليوم فإنّنا من واجبنا أن نذكر 
له أنّه كان يحرص عىل التسيري الدميقراطي ملختلف هياكل االتحاد حيث 
ما إن توّل األمانة العامة حتى مّكن مختلف األقسام واالتحادات الجهوية 

والجامعات والنقابات العاّمة من حّرية الترصف يف تسطري برامج عملها 
وتصّور نضاالتها وتسيري شؤونها، كام نذكر له كونه فتح أبواب االتحاد عىل 
مرصاعيها أمام كل القوى والتيارات السياسية والجمعيات واملنظاّمت دون 
متييز فمّكنها من عقد جلساتها ومؤمتراتها يف مقرات االتحاد بالعاصمة أو 
يف الجهات ويف نزل أميلكار وجعل من منظّمة حّشاد قطب الرحى داخليا 

ونقطة إشعاع وّضاءة مغاربيا وعربيا ودوليا.
انه رفض لنب عيل يوم الخميس 13 جانفي 2011  وان ننىس فلن ننىس 
أثناء مقابلته له بتكليف رسمي من الهيئة اإلدارية طلب تأجيل أو إلغاء 
إرضاب إقليم تونس املقرر ليوم 14 جانفي وهو اإلرضاب الذي كان له 
عىل  حريصا  كان  أنّه  ننىس  ال  كام  الثورة،  مصري  تقرير  يف  الحاسم  األثر 

إطالق رساح شباب الثورة ممن وقع اعتقالهم وقتها.

اهلل أكبر، اهلل أكبر ،اهلل أكبر
مل يكن يس عبد السالم مناضال صلبا شديد املراس فحسب بل كان اإلنسان 
املحّب لآلخرين يسأل عنهم ويتفّقد شؤونهم  اللطيف  الودود  العطوف 
ويرعاهم ويحرض مرّساتهم ويتابع همومهم يف حرص يعرس أن نجد مثله 
رغم كرثة مشاغله وتعّقد مسؤولياته حتّى تحار يف كّم العطاء والكرم الذي 

يغمر الناس به دون تكلّف أو رياء أو تبّجح..   
هذا غيض من فيض أكيد انه مل يأت عىل كامل تفاصيل حياة مناضل سّخر 
حياته لخدمة العاّمل والبالد ولكنني آمل أن أكون قد وفيت فقيَدنا العزيَز 
بعضا من حّقه لدينا وأن أكون قد أعطيت لعائلته حّقها يف تكريم زوج 
ووالد أبعدته عنهم املسؤوليات وأخذتهم منه العائلة النقابية والوطنية 
عقودا طويلة من عمره وعاشوا معه الصعاب والعذاب والطرد واملالحقة.

وأوالده  زوجته  ورزق  واسعة  رحمة  جراد  السالم  عبد  أخانا  الله  رحم 
وأحفاده وأقاربه ورفاقه وأصدقاءه وكلَّ الذين عرفوه وعملوا معه جميل 

الصرب والسلون وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.
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*اإلعالمي فطني بن حفصية   

بينام  يف 18  جانفي 2011 و 
شعبيا  تغيل  البالد  كانت 
األمني  واالنفالت  كاملرجل 
قنصا ونهبا بلغ مداه وما بقي 
املنحل  التجمع  مقرات  من 
يف  اآلخر  بعد  الواحد  يحرق 
عدد من مدن الجمهورية بعد 
الراحل  الرئيس  نظام  سقوط 
زين العابدين بن عيل ، كان األمني العام لالتحاد العام التونيس 
للشغل عبد السالم جراد  يتلقى صباحا خرب استقالة ثالثة وزراء 
من االتحاد من » حكومة الوحدة الوطنية » التي أعلنها الوزير 
األول محمد الغنويش وهم تباعا  وزير التكوين املهني والتشغيل 
حسني الدميايس وعبد الجليل البدوي الوزير املعتمد لدى الوزير 
األول وأنور بن قدور كاتب الدولة لدى وزير النقل قبل تداول 
جهوية   اتحادات  كانت  حني  يف  ورسمي  حكومي  بشكل  األمر 
وقيادات نقابية وسطى وقاعدية تستوعب وتؤطر هبة شعبية 
الذي  الحجاب  يشبه  ما  رفع  ذلك  عند   .... التيه  رحلة  ستبدأ 
كان يغطي قرار القيادة املركزية املرتبك لبعض األحداث منذ » 
الغزوة العاملية الشعبية  للشارع » يوم 12 جانفي 2011 بأحد 
أكرب معاقل العمل النقايب صفاقس  وتنفيذ إرضاب جهوي عام  
بلغت نسبته الحقيقية الرقم الفليك  100/100 وبني أن االتحاد 
يقارع متى أراد السلطة إذا زاغت ومييش معها كتفا بكتف يف 

حال تسلطت .
الراحل  قليلة  ساعات  يتجاوز  مل  توزير  بعد  االستقالة  دفعت 
البالد  تاريخ  من  العصيبة  اللحظات  تلك  يف  القرار  يف  ورشيكه 
عبيد الربييك ) الناطق الرسمي رسميا  منذ تلك اللحظة (  إىل 
إعالن عقد ندوة صحفية بشكل مستعجل مبقر االتحاد النقايب 
لعامل املغرب العريب ذهب فيها االتحاد بإسناد من التشكيالت 

النقابية القوية وخصوصا التعليم بشقيه والصحة والتي 
أطرت جل التحركات يف 17/14  إىل  تجديد إعالن 

رسميا  والتأكيد  أصال  الغنويش  حكومة  رفض 
السلطة  خندق  الشغيلة   املنظمة  اختيار  عن 
تأيت  حكومة  أي  يف  الرأي  إبداء  مع  املضادة 
مع  والقطع  البالد  مستقبل  يهم  قرار  أي  أو 
عن  النقايب  فصل  إىل  الداعي  املائع  الطرح 

السيايس أو الوطني يف املجمل .
الندوة  الرسمي يف ختام  الناطق  مل يغب عن 

أمام حضور صحايف  بشدة  التنصيص  الصحفية 
حيث  يوجد   « االتحاد  أن  كبري  ودويل  محيل 

توجد الجامهري » وأن املاكينة تدور بشكل طبيعي 
واالجتامعية  السياسية  الغشاوات  كل  إزالة  انتظار  يف 

بعد  كان  فقد  جراد  السالم  عبد  الراحل  أما  القامئة  واالمنية 
انتهاءها مبارشة عىل موعد  لحوار خاص مع زميل صحفي عزيز 
عيل يف قسم األخبار من التلفزة الوطنية للرد عن » أسئلة حارقة 
» وقتها   وجملة » تهم  » أجاب عنها  كلها بصدر رحب باستثناء 
واحدة فقد بعد السؤال عن حيثياتها أعصابه ورفع صوته  معتربا 

إياها نوعا من  »الخزعبالت االندفاعية » و األكاذيب الباطلة .
ظل الربييك يتابع اللقاء الذي استمر زهاء الساعة إال الربع منذ 
بدايته إىل نهايته دون أي تدخل أو مالحظة ونقل الراحل  وهو 
الراحل  بالرئيس  التقت   التي  الشخصيات  آخر  من  كان  الذي 
قبيل مغادرته نحو السعودية بقرص قرطاج أنه أعلم بن عيل بأن 
تغيريا البد أن يطرأ عىل » التغيري » وأن اللحظة قد أتت-  مثلام 
يقول رئيسنا الحايل -  بعد أن حدث ما حدث وأريقت الدماء 
الراحل منه أي تدخل إلبطال  الرئيس  ، ومقابل ذلك مل يطلب 
الصدور   ما يف  أنه  حصل  يعلم  كان  وكأنه  جانفي   14 إرضاب 
وتابع أيضا أنه لوال اتحاد حشاد والحامي والتلييل وعاشور النهار 

البنيان .
تناول الراحل  يف الحوار مجريات الهيئة اإلدارية الشهرية التي 

مرت فيها » تزكية مغشوشة » لرتشح الراحل بن 
أقيل  بآلية تصفيق  انتخابات 2014   اىل  عيل 
مل يخطر عىل البال وعن الفصل 10 الشهري 
وقتها من النظام الداخيل و اللقاء النقايب 
ونظرة  حينها   املعارض  الدميقراطي 
املنظمة ملستقبل البالد وشكل الحكومة 
جملة  التكذيب  وأخريا   القادمة  
االتحاد  لتلقي  حازم  وبشكل  وتفصيال 
احتضار  عند  بن عيل  نظام  من  أمواال  
نظامه  بعنوان  السلم االجتامعي مقابل 

الكريس  عند اشتداد الحراك االحتجاجي .
ذلك  يف  الراحل  أن  العزيز  الزميل  يل  يروي 
قبل  من  يتحدث  مل  كام  تحدث  الصحفي  الحوار 
حصة  أنهى  ما  رسعان  واألجوبة  االسئلة  النسيابية  وأنه 
 35 مضمونه ب  واملقدر  املسجل  للحوار   ) املونتاج   ( الرتكيب 
دقيقة  وسلم رشيطه بكل ثقة إىل ر.م.ع الجديد وقتها للمؤسسة 
لبثه يف نفس اليوم  متى تم االنتهاء من تنظيم جدول أوقات 
الربامج  لكن حدث ما مل يكن متوقعا وإىل اآلن دون جواب حول 

اليد الرقابية الداخلية التي قطعت الطريق : 
املسجل يف شبكة  أثر ملضمونه  أي  واختفى  الحوار  بث  يتم  مل 
خزن املادة بقسم األخبار  ومتت تنحية املدير العام املعني لتوه 
وضاعت شهادة تاريخية لرجل كان من الدائرة املهمة والفاعلة 
الذي  طربقة  مؤمتر  إىل  وصوال  بعدها  وما   14/17 مجريات  يف 
صعد إثره حسني العبايس إىل األمانة العامة ومل يسأل الرجل أو 

يحتج أو يتكلم عن ذلك يف علنه أو خاصته عن الحادثة.
إعالميني  ووهبنا  جراد  السالم  عبد  الراحل  النقايب  الله  رحم 
للحظات  التدبري  حسن  واختصاصه  موقعه  من  كل  ومؤرخني 
الفارقة لتبقى الشهادات - مهام كان الشخص أو مركزه - ملكا 
وطنيا مشاعا وليس نزوة شخصية مصلحية عابرة أو تأويال يف غري 

مكانه أو تأريخا ملا نحب تأريخه .

النقابي الراحل عبد السالم جراد واألجوبة الضائعة  

شهادة  للتاريخ
يف حق عبد السالم جراد

لنقابة  عاما  كاتبت  كنت   2008 سنة 
اإلذاعة  مبؤسسة  واملهندسني  التقنيني 
والتلفزة التونسية وانطلق وقتها اعتصام 
املؤسسة  داخل  العرضيني  األعوان 
من  مجموعة  صحبة  لإلتحاد  وتوجهت 
جراد  السالم  عبد  األخ  والتقينا  الزمالء 
فقال يل حرفيا ...ولدي كان الناس معاك 
تعليامته  وأعطى  اعتصامكم  واصلوا 
لدعم  مايل  مببلغ  ومدنا  املالية  لقسم 

اإلعتصام 
السالم  عبد  والنقايب  املناضل  الله  رحم   

جراد
*محمد السعيدي

فتحي الدبك، عبدالسالم 
جراد أنقذني من املوت

فقدت  عيل  بن  بوليس  مع  مواجهة  اثر   2002 ماي   1 يوم 
الوعي وهزوين البوليسة طيشوين يف غابة البلفيدير األمني العام 
ويقلو  الكعبي  عبدالله  الداخلية  بوزير  يتصل  جراد  عبدالسالم 
االتحاد  مات  اذا  وهزيتوه  رضبتوه  شافوكم  الكل  العامل  تالفز 
ماهوش بش يسكت. عىل إثر تلك املكاملة هزوين البوليسية من 
الغابة ودخلت االنعاش يف شارل نيكول. يعني انقذين عبدالسالم 
نتعاركو  نختلفو،  يحبونا ونحبوهم  .العاشورون  املوت  جراد من 

لكن تجمعنا محبة االتحاد. 
والف  وينعمك  يرحمك  ريب  جراد  عبدالسالم  العام  األمني  االخ 

سالم لروحك الطاهرة. 
*فتحي الدبك 
*مالحظة: نحن يف أرسة التحرير اخرتنا أن ننرش هذه الشهادة املكتوبة بالدارجة حتي التفقد معانيها وهي 

شهادة تاريخية تنضاف إىل مآثر االتحاد واملرحوم معا.
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وفاة زوجة املسؤول السابق للرتجي الرياضي 
عامر البحري 

 
وفاة زوجة املسؤول السابق للرتجي الريايض عامر البحري

أعلن املسؤول األسبق للرتجي الريايض وكاتبه العام عامر البحري اليوم األربعاء 02 جوان 2021 عن وفاة زوجته رشيدة الزبيدي البحري.

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية قفصة
بلدية السند

الثانية عرب  2021/03 للمرة  إعالن طلب عروض عدد 
منظومة الشراء العمومي 

على الخط خاص باقتناء سيارة مزدوجة الدفع
»voiture particuliére gasoil 05 places«

تعتزم بلدية السند القيام بطلب عروض عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »tuneps« للقيام باقتناء:
 .»voiture particuliére gasoil 05 places« ـ سيارة مزدوجة الدفع

.www.tuneps.tn بإمكان املزودين املرخص لهم والراغبني يف املشاركة تحميل ملف طلب العروض مجانا من املوقع الخاص باملنظومة
ـ يتم اجباريا تقديم العروض املالية والفنية والوثائق االدارية عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط.

ويتم تقديم الوثيقة االصلية للضامن الوقتي ونظري من السجل التجاري يف ظرف مغلق يكتب عليه بوضوح عدد طلب العروض وموضوعه مع عبارة 
»ال يفتح« طلب عروض عدد 2021/03 للمرة الثانية عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط خاص بإقتناء سيارة مزدوجة الدفع لفائدة بلدية السند 

»وذلك عن طريق الربيد الرسيع او مضمون الوصول عىل العنوان التايل »بلدية السند حي النجاح 2190« او يسلم مبارشة مبكتب الضبط بالبلدية.
حدد آخر أجل لقبول العروض يوم الجمعة املوافق لـ 2021/07/02 2 عىل الساعة العارشة صباحا وتعترب ملغاة آليا جميع العروض التي مل يتم تقدميها 

عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط وكذلك العروض التي مل تتضمن وثيقة الضامن الوقتي او الواردة بعد آخر أجل لتقديم العروض.
ـ يتم فتح العروض يف جلسة علنية عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط بالتوازي مع الوثائق املقدمة ماديا يوم 2021/07/02 عىل الساعة الحادية 

عرشة صباحا مبقر بلدية السند.
ـ يبقى كل مشارك ملزما بعرضه ملدة 90 يوما ابتداًء من اليوم املوايل لتاريخ آخر اجل لقبول العروض

.»tuneps« عند االقتضاء بامكان البلدية ادخال كافة التعديالت االضافية امللحقة مللف طلب العروض ويتم نرش التعديالت عىل الخط عرب منظومة

تفاقم العجز التجاري الشهري ليصل اىل 1175،9 مليون دينار 
ليبلغ  دينار  مليون  2021، ب8ر92  أفريل  التجاري، خالل  العجز  تفاقم 
قيمة 9ر1175 مليون دينار مقابل 3ر1083 مليون دينار خالل شهر مارس 
2021، بحسب ما تظهره نرشية »التجارة الخارجيّة باالسعار الجارية لشهر 

أفريل 2021« للمعهد الوطني لإلحصاء.
نقطة يف شهر  بنسبة 7ر1  بالصادرات  الواردات  تغطية  نسبة  وتراجعت 

أفريل 2021 مقارنة بشهر مارس 2021 لتصل إىل مستوى 2ر77 باملائة.
ويفرس تفاقم العجز برتاجع الصادرات بنسبة 8ر1 باملائة، مقارنة بشهر 
مارس 2021، أساسا، بسبب تقلّص صادرات قطاعني رئيسيني ويتعلّق األمر 
الطاقة وزيوت  باملائة ( وقطاع  الغذائية )6-ر18  الفالحة واملواد  بقطاع 

التشحيم )3-ر18 باملائة(.
4ر0  تتجاوز  مل   ،2021 أفريل  شهر  يف  طفيفة،  زيادة  الواردات  وشهدت 
باملائة باملقارنة بشهر مارس، وذلك تبعا لتطّور مقتنيات تونس الهام من 

املواد الطاقيّة )47،1 باملائة(.
وأظهرت مؤرشات املعهد الوطني لإلحصاء تراجع صادرات تونس مع جل 
السوق  نحو هذه  الصادرات  اذ سجلت  أملانيا،  باستثناء  تقريبا،  البلدان، 

زيادة بنسبة 5ر2 باملائة.
باملائة( وايطاليا ) 2ر8  الصادرات مع فرنسا )9ر6  ويتعلّق األمر برتاجع 

باملائة (، مام ساهم يف انخفاض الصادرات مع السوق األوروربية بنسبة 
4،7 باملائة. كام تراجعت صادرات تونس مع دول املغرب العريب بنسبة 

2ر13 باملائة ومع تركيا بنسبة 7ر46 باملائة.
األوروربية  الدول  مجموعة  مع  الواردات  حافظت  أخرى،  ناحية  من 

تحسن يف  مقابل  تقريبا،  باملائة(،   0،2 بنسبة  )زيادة  ذاته  املستوى  عىل 
املشرتيات من منطقة املغرب العريب بنسبة 7ر4 باملائة والصني بنسبة 6ر1 

باملائة وتراجعها مع تركيا بنسبة 1ر8 باملائة.

االتحاد األوروبي 
يصرف مساعدات 

مالية لتونس ب 
300 مليون يورو 
ملجابهة تداعيات 
جائحة كوفيد  19

 
رصفت املفوضية األوروبية التابعة لالتحاد االورويب، مبلغ 

300 مليون يورو )حوايل 994 مليون دينار( لفائدة تونس يف 
إطار برنامج الدعم املايل الكيل بني تونس واالتحاد االورويب، 
املربم يف نوفمرب 2020، واملقدرة قيمته ب600 مليون يورو.

 وتندرج هذه الدفعة، يف اطار حزمة اجراءات متعلقة 
بجائحة كوفيد19- بقيمة جملية تناهز 3 مليار يورو 
ملساعدة عرشة رشكاء لالتحاد االورويب عىل الحد من 

التداعيات االقتصادية لوباء كوفيد19-، حسب املفوضية 
االوروبية.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يف افريل 2021 عىل 
هذا الربنامج الذي سيمكن تونس من تعبئة موارد مالية 

ومواجهة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19 يف مرحلة 
اوىل وتوفري موارد اضافية يف مرحلة ثانية.

وقال املفوض االقتصادي، باولو جينتيلوين، يف هذا الصدد، 
ان االتحاد األورويب »ال يزال مستعدا أكرث من أي وقت 

مىض لدعم جريانه يف هذه األوقات الصعبة« ، مالحظا أنه 
تم اتخاذ خطوة ملموسة جديدة ملكافحة تداعيات جائحة 

كورونا يف اطار برنامج الدعم املايل الكيل املندرج يف اطار 
التزام االتحاد تجاه رشكائه، تم تصميمه كأداة استثنائية 

لالستجابة لألزمات«
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* األسباب:
الغرض  بتفعيل  املساهمني  التزام  عدم  ـ 

االجتامعي.
ـ سوء ترصف يف املوارد البرشية مع ارتفاع كلفة 

التأجري.
ـ عدم مسايرة التطور التكنولوجي بالقطاع.

ـ اهرتاء معدات االنتاج وارتفاع كلفة الصيانة.
املواد  رشاء  دون  حال  الذي  السيولة  انعدام  ـ 

االولية وتوفري منتوجات الحرفاء
انهيار  إىل  أدت  متجمعة  االسباب  هذه  كل 
الدفع  عن  توقفت  التي  للرشكة  املالية  الوضعية 
وتراكمت ديونها رغم انها تشغل ما يقارب 70 عامال 
للسيد رئيس مجلس  النيابية  الفرتة  كان ذلك خالل 
بتاريخ  تسميته  الذي متت  بالله  جاء  هشام  االدارة 
يف  االدارة  مجلس  رئيس  تغيري  وتم   2011/06/25
االدارة  مجلس  محاسبة  متت  فهل   2014/03/04
عمليات  فان  كالعادة  أم  الترصف  سوء  عن  السابق 

التسلم والتسليم للمهام تخفي حصول التجاوزات؟
* خطأ يف ملف التسوية؟

للخدمات  االساسية  التعاونية  الرشكة  قدمت 
والحال  رضائية  تسوية  مطلب  التونسية  الفالحية 
ما  وهو  قضائية  تسوية  طلب  االجدر  من  كان  انه 
جعل لجنة متابعة املؤسسات االقتصادية ترفض فتح 
اجراءات  فتح  وتقرتح  الرضائية  التسوية  اجراءات 
التسوية القضائية )هذه االجراءات السليمة للرشكة( 
وهو ما جعل السيد رئيس املحكمة االبتدائية بسوسة 
لها  يعهد  مراقبا  قاضيا  حوار  عفاف  اآلنسة  يعني 
بامللف والسيد عيل بن عمر التومي مترصفا قضائيا.

* غياب مراقبة أعامل الترصف:
استفسار  االنقاذ  قانون  من   6 الفصل  أوجب  ـ 
مراقب الحسابات للمسريين كتابيا عن كل ما يهدد 

يشء  ال  انه  الغريب  املؤسسة 
بامللف يبني ذلك االستفسار.

كام ان ملف الرشكة كان خال من كل اجراء او 
ان  كام  املراقبة  لفرتة  موضوعيا  تحليال  يفيد  عمل 
امللف يشري اىل اخالالت مست الفصل 29 من قانون 
مبراقبة  يقم  مل  القضايئ  املترصف  الن  ذلك  االنقاذ 
اعامل الترصف او مساعدة املدينيني يف جمع اعامل 
او  كليا  املؤسسة  ادارة  او  منها  البعض  او  الترصف 

جزئيا.
* أرض غري مدرجة ملاذا؟

شهر  يف  التومي  عيل  الخبري  تقرير  يف  جاء  ـ 
التعاونية متلك عدة دعائم  افريل 2014 ان الرشكة 
وهو  نشاطها  مواصلة  لها  تخول  نجاح  ومقومات 
نشاط يتميز بنسبة ارباح عالية كام ان الديون التي 
ببقية  مقارنة  مرتفعة  غري  حينيا  بها  االيفاء  يجب 

الديون التي هي بطبيعتها مجدولة.
كام ان للرشكة اصوال ثابتة من ذلك ارض املعمل 
الرشكة  باسم  النها  باملوازنة  مدرجة  غري   2 عدد 
اىل  العقار  ذلك  بيع  تولت  التي  للساحل  الجديدة 
طرف ما)؟( كام  اكد الخبري ان قيمة تلك االرض تبلغ 
تكريس  تم  كيف  نسأل  هنا  7560000٫000دينارا، 
مبلغ مايل كبري بهذا الحجم وال يتم ادراجه باملوازنة 
وهو  ما يؤكد ان العملية يشوبها اختالس مايل واضح 

فأين مراقب الحسابات من كل هذا؟
مخالفا  كان  للغري  الرشكة  احالة  قرار  ان  كام 
للمحكمة  اجاز  الذي  االنقاذ  قانون  من   41 للفصل 
ان تقرر مواصلة املؤسسة لنشاطها استنادا اىل تقرير 
الشغل  مواطن  عىل  للمحافظة  القضايئ  املترصف 
وخالص الديون كام ان احالة الرشكة التعاونية عىل 
التسوية القضائية والحكم باحالتها للغري ال يتامىش 
االنقاذ  قانون  من  االول  بالفصل  الواردة  واالهداف 
عيل  نفسه  )هو  التومي  عيل  السيد  اختيار  ان  كام 

التومي العجيميـ  تالعب باالسامء( اثبت انه 
ميكن للرشكة التعاونية مواصلة نشاطها دون 
للغري. كام سجلنا  فيها  التفويت  قرار  اتخاذ 
االنقاذ  قانون  من   19/18 للفصلني  مخالفة 
ذلك ان اختيار السيد عيل التومي مل يتضمن 
الدفع بل  التعاونية متوقفة عن  ان  رصاحة 
لها  ميكن  التعاونية  ان   73 بالصفحة  اشار 
عىل  املحافظة  وضامن  استمراريتها  ضامن 
انه  رضورة  ديونها  وخالص  الشغل  مواطن 
بالرجوع اىل القضية يتبني ان مجلس االدارة 
مل يقدم مطلبا يف التسوية القضائية بل انه 
قدم مطلبا يف التسوية الرضائية ،واالغرب انه 
يف الحكم االبتدايئ لوال لجنة انقاذ املؤسسات 
التسوية  مطلب  رفضت  التي  االقتصادية 
الرضائية واقرتحت التسوية القضائية لكانت 
اصبح  اذ  كارثية  االستئناف  نتيجة  نفس 
التفريط يف ممتلكاتها  النية يف  واضحا سوء 
ملزيد  الوحيدة  الطريقة  النها  وافالسها 
ميكن  ما  اكرث  واستغالل  الرشكة  استنزاف 

اصبحت  الوحيدة  الغاية  الّن  مواردها 
نافذة  اشخاص  لصالح  ممتلكاتها  بيع 
التي وصلتنا وجدنا  الوثائق  وبالبحث يف 
حكام الستئناف القضية عدد 6009 الذي 

قىض بنقض الحكم االبتدايئ وبالرجوع يف قرار افتتاح 
التسوية القضائية للرشكة وهذا ناتج عن االخالالت 
انه يف االستئناف تم  الطلبات هنا نذكر  املسجلة يف 
االكتفاء بذكر البنك الوطني الفالحي فقط ويف ذلك 
وذلك  النقاذها  وليس  الرشكة  الغراق  وقصد  تعمد 
كان سببا يف نقض الحكم االبتدايئ اّما ما يدعو للريبة 
الزربوط  والشاذيل  العجيمي  التومي  عيل  اّن  حقا 
للزيوت«  التونسية  بافتعال رشكة  أي »الرشكة  قاما 
وقاما بعملية تحيل عىل الرشكة التعاونية حيث قاما 
للرشكة  التعاونية  الرشكة  لكراء مصنع  بعقد وهمي 
الخاصة بهام وذلك ملدة 3 سنوات كام انه يف تقرير 
2015/07/10 متت  االشارة إىل تقدم احد املستثمرين 
بطلب يكفل تشغيل املؤسسة والخالص الفوري لكافة 
ديونها والرتفيع يف طاقة االنتاج وخلق مواطن شغل 
للرشكة  القانوين  الشكل  تغيري  اشرتاطه  مع  جديدة 
)املستثمر(  الزربوط  الشاذيل  عن  صدر  ذلك  وكل 
الجميع  الثالثية حيث غالط  بالتسمية  الذي تالعب 
اثر تعيينه مترصفا قضائيا يف  سنة 2014 باسم عيل 
عام  مدير  خطة  يف  تسميته  حني  التومي  عمر  بن 
للرشكة اصبح االسم عيل التومي العجيمي ويف هذا 
التالعب باالسم الثاليث وذلك مسجل يف محرض جلسة 

بتاريخ  26 جويلية 2017.
بعد الحكم االستئنايف بنقض الحكم االبتدايئ يف 
بتاريخ  جلسة  محرض  اعداد  تم  الرضائية  التسوية 
الطيب  االدارة  لتعيني رئيس مجلس  18 ماي 2017 

عيل  السابق  القضايئ  املترصف  تعيني  ووقع  رويس 
التومي يف خطة مدير عام بتاريخ 26 اكتوبر 2017 

وهذا ما يزيد االمر ريبة يف تعيينه.
ويف جلسة التسمية املنعقدة بتاريخ 26 جويلية 
2017 صادق مجلس االدارة عىل قبول السيد الشاذيل 
الزربوط كرشيك يف االستغالل ملدة 3 سنوات قابلة 
محاصة  الرشكة  امضاء  تاريخ  من  بداية  للتجديد 
 2017 أوت  شهر  يتعدى  ال  أجل  يف  احداثها  املزمع 
التي ستبني العالقة التعاقدية بني الطرفني وهنا تتبني 
التعاونية  الرشكة  أموال  لالستيالء عىل  التحيل  خطة 
عام وخلق  مدير  توىل خطة  قضايئ  إذ من مترصف 

رشكة وهمية.
يف  العجيمي  التومي  عيل  السيد  تعيني  تم  كام 
سنوات   3 ملدة  التعاونية  للرشكة  عام  مدير  خطة 
بداية من 15 جويلية 2017 مع تكليف رئيس مجلس 

االدارة بامضاء عقد معه.
الرشكة  يف  الترصف  عملية  تسهيل  وقصد 
التعاونية قرر املجلس باالجامع منح التفويض املايل 

للثنايئ الشاذيل الزربوط وعيل التومي العجيمي.
كام تم الحديث عن الترصف املايل دون غريه من 
املسؤوليات االخرى لتتوضح الغاية وهي مالية بحتة 
والغريب أّن مجلس االدارة غّض الطرف عن ذلك اذ 

كيف متت املصادقة عىل مثل هذا القرار.
ذهبت  اين  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  ان  كام 
املترصف  واستغالل  املمتلكات  يف  التفويت  اموال 

القضايئ للرشكة التعاونية؟.

حدث يف الرشكة التعاونية للخدمات الفالحية بسوسة

 مجلس االدارة يعمل على طرد العمال يف جلسة 6 جوان
* إعداد: رمزي الجّباري

الرشكة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية هي رشكة ذات مسؤولية 
محدودة رأس مال 795700 دينار وهو رأس مال متغرّي، نشاطها االسايس 
يتعلق باستخراج الزيت من الفيتورة مع اضافة2 أنشطة أخرى هي تكرير 
الزيت وصنع الصابون وقد دخلت حيز النشاط منذ غرة جانفي 1967 أما 

تاريخ تأسيسها فيعود إىل 01 جوان 1951.
االقتصادية  الصعوبات  بعديد  كانت مرت خالل سنتي 2008 و2009 

نتج عنها ارتفاع مديونيتها تجاه البنوك والدولة.

أين والية سوسة من كل هذا؟

السجل التجاري قبل تغيريه
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* تأجيل لعدم اكتامل النصاب
طمس الجرائم من طرف النافذين، داخل هذه الرشكة 
التعاونية واضح وجيل اذ تفيد التفاصيل التي تحصلنا عليها 
التسيري دعا اىل عقد  السيد محمد بوزائدة رئيس لجنة  ان 
جلسة عامة أوىل تأجلت نظرا لعدم اكتامل النصاب بعد ذلك 
تم االعالن عن موعد لعقد الجلسة الثانية قانونيا مهام يكون 
خالل  القرارات  من  جملة  اتخاذ  سيتم  فانه  الحضور  عدد 
الجلسة بالرائد الرسمي املحدد يف 06 جوان 2021 لطمس 
كل التجاوزات مبا فيهم املصادقة عىل املوازنات املالية التي 
مل تقع املصادقة عليها منذ سنة 2014 وهو ما يدعو للريبة 
لجنة تسيري  بوزائدة هو رئيس مجلس  فالسيد محمد  اكرث 
ليتم  سليمة  تكون  ان  بد  ال  االجراءات  ان  املفروض  ومن 
تركيز اعضاء مجلس االدارة ورئيسها ويتم النظر يف ذلك لكن 
يبني  ما  وهذا  غائبة  الالزمة  والتدابري  واالخالالت  النقائص 
سوء النية يف مثل هذه االجراءات ويثبت ويؤكد الرغبة يف 
التفويت يف ممتلكات الرشكة التعاونية فاين سلطة االرشاف 

من كل هذا خاصة والية سوسة واملندوبية الفالحية.
 2021/06/06 يف  عقدها  املزمع  العامة  الجلسة  يف 

سيكون جدول االعامل التايل:
ـ مقرتح مخطط تطهريي للرشكة

ـ النظر يف مآل ملف نقل ملكية العقار
ـ النظر يف ملف الدائنني

و2015ـ2016  2014ـ2015ـ  املالية  القوائم  يف  النظر  ـ 
و2016ـ2017.

2017ـ2018  سنوات  تخص  التي  املالية  القوائم  فأين 
و2018ـ2019 و2019ـ2020؟

بعد كل هذا يبقى السؤال الذي يعيد نفسه اين مراقبي 
الحسابات ملجالس االدارات املتعاقبة ورؤساء املجالس.

املؤسسة  االداءات اخضعت  مراقبة  ادارة  ان  نذكر  كام 
اىل مراجعة جبائية معمقة كانت شملت املدة املرتاوحة بني 
2011/11/01 إىل 2015/12/31 وانتهت اىل مطالبتها مببالغ 

اضافية لفائدة الخزينة مبا قدره 4٫121٫811٫116دينارا
اختالسا وتالعبا  الريبة ويؤكد  نوعا من  ما يضفي  وهو 
بها  التالعب  تم  ضخمة  اموال  وجود  يعني  كام  باالموال 
كل هذا، ويف  الحسابات من  مراقب  فاين  عليها  واالستيالء 
امللف  تحويل  يتم  ان  املفروض  من  كان  فقد  الحالة  هذه 
مبارشة إىل النيابة العمومية ومحاسبة رئيس مجلس االدارة 
ومن معه خاصة وان مجلس االدارة كان يحرضه مندوبا من 
الفالحة ومسؤوال ميثل والية سوسة فلامذا غابت تقاريرها؟.

الخروقات  والجهوية من كل هذه  املحلية  السلط  أين 
لالستيالء  نافذة  اطراف  تورط  يدل عن  ما  الجسيمة، وهذا 
الرشكة  وان  خاصة  االمثان  بأبخس  التعاونية  امالك  عىل 
التعاونية متلك عقارات ضخمة يف مواقع مهمة ذات قيمة 
مرتفعة ومل تتم االجراءات السليمة لتتمكن الرشكة التعاونية 
كان  اذ  اريحية  بكل  )املفتعلة(  الديون  كل  استخالص  من 
بامكان املاسكني بإدارتها القيام باستثامر كبري وانتداب عدد 
لكّن  التونيس.  االقتصاد  منو  يف  واملساهمة  العملة  من  اكرب 
قبل ان  ننهي الجزء االول من تحقيقنا علينا التأكيد اّن عيل 
إىل  غادر  وقد  قانونية  غري  بطريقة  تونس  من  فار  التومي 
وجهة غري معلومة فمن يفتح امللف ويحافظ عىل مواطن 

شغل العامل؟!.

موقف مندوب الفالحة يف 
والية سوسة محمد العبيدي

التحقيق  هذا  اعداد  حاولنا خالل  الشعب  يف  نحن 
اننا مل نتمكن من الحصول  الوالية اال  االتصال بالسيدة 
هاتفه  ان  اال  للوالية  االول  باملعتمد  اتصلنا  كام  عليها 
وجهنا  لذلك  الخدمة  خارج  او  مغلقا  اما  ظل  الجوال 
السيد  إىل  التعاونية  يف  يجري  الذي  ما  املركزّي  سؤالنا 
انه  اال  العبيدي  محمد  سوسة  بوالية  الفالحة  مندوب 
رفض االجابة عن السؤال بل دعانا إىل توجيه مجموعة 

اسئلة سيجيب عنها متى كانت مكتوبة.
تكون  ان  خرينا  فاننا  امرنا  من  عجلة  يف  كنا  والننا 
الذين  لكل  املوصول  الشكر  مع  الحق  عدد  يف  الردود 

ساعدونا يف اعداد هذا التحقيق يف مدينة سوسة.

من ميزات الثورة أنها جاءت بآليات النفاذ اىل املعلومة و رفع الحصانة يف 
الفاسدين و املتمعشني من املال العمومي  الذي ساهم طيلة فرتة الجمهورية 
من  االفالت  و   الفساد  آليات  تفعيل  و  التونيس  االقتصاد  تدمري  يف  األوىل 

العقاب و ظهور طبقة مستكرشة من مصايص دماء شعبنا األيب.
و من ميزات الثورة كذلك بعث هيئة مكافحة الفساد التي أوكلت اليها مهمة 

تعطيل ماكينة الفساد و احالة املورطني اىل القضاء.
و من بركات الثورة ترسيخ حق النفاذ اىل املعلومة و تفعيل الشفافية حتى 

يكون الحكم عىل األعامل موضوعيا و عادال بعيدا عن التميش االنتقامي.
هياكل  لدى  ملفات  اثارة  يف  الرئييس  دورنا  نحن  نلعب  هذا  عىل  بناءا  و 
الرقابة و مكافحة الفساد للنظر يف الشبهات التي تحول حولهم و دفع الرقابة 

لكشف املستور.
اليوم نستوقف ملف التعاضديات و التعاونيات وهو احدى امللفات الحارقة 
التي مثلت يف كثري من مثيلتها منوذجا أليام يف سوء الترصف و اهدار مال 

املساهمني و تحويل مثرة نشاطهم األصيل اىل جيوب اللوبيات الفاسدة.
الزيوت )كوت( عىل  التونسية إلنتاج  التعاونية األساسية  اذ نعرض ملف  و 
سبيل املثال ملا شابه من الشبهات لوضعها تحت مجهر هيئة مكافحة الفساد 
القطاع بصفة  التعاونية و  للفت نظرها و دعوتها لفتح تحقيق حول هذه 

عامة.
إنطالقا من مجموعة األسئلة التي نطرحها و قد يكون ما خفي أعظم.

حيث ننطلق يف طرحنا هذا امللف من منطلق وطني يدعونا فيه الواجب 
الوطني  باالقتصاد  العبث  لوبيات  و  الفساد  آليات  تدمري  يف  للمساهمة 
عالوة عىل ترسيخ ثقافة تأمني حقوق املنخرطني و منع ماكينات الفساد من 
االستحواذ عىل خريات جهدهم و تحويلها اىل جيوب العابثني و الفاسدين و 
الوثائق  الذي وصلنا و يف حدود  التعاونية املذكورة سلفا  انطالقا من ملف 
املتوفرة استوقفتنا هذه التساؤالت التي قد تأيت باجابات تكشف املستور و 

تحل تشفريات خطرية مخفية داخلها.
كيف ميكن لعاقل إسيعاب وضعية تعاضدية كانت تدر أمواال طائلة مكنتها 
تسديد  عن  عاجزة  تعاونية  اىل  إستثامراتها  تنمية  و  æعقارات  إقتناء  من 
ديونها بل أكرث من ذلك اىل بداية التفويت يف أصولها معلنة بذلك تصفيتها 
جزئيا اىل حد خلق وضعية خصبة لتصفيتها كليا و السؤال املطروح : ماهي 

األسباب التي أسست اىل هذا التحول املؤمل يف الوضعية املالية للتعاونية؟

ماذا يف ترصف مجالس االدارة يف العهدة التي أوكلت لهم من طرف املساهمني 
للترصف و املحافظة عىل ممتلكاتهم؟

ملاذا مل يقع التفطن مسبقا للمخاطر املالية املحدقة بالتعاونية؟
وماهي االجراءات املتخذة لدرء هذه املخاطر؟ وأين هي الهياكل االستشارية 
و هياكل املراقبة من سلطة االرشاف و مراقبي الحسابات؟ أين هي التقارير  
املضمنة لكشف املخاطر التي واجهتها التعاونية؟ و أين الخطط االسرتاتجية 

النقاذها؟
لقد وقع تغيري الصبغة القانونية للتعاونية األساسية التونسية إلنتاج الزيوت 
)كوت( من تعاضدية اىل تعاونية. فامهي التربيرات املقدمة للتوجه نحو هذا 

التميش و من املستفيد من تغيري الصبغة القانونية للتعاضدية ؟
من دفع بالتعاونية اىل ترسيمها ضمن املؤسسات التي متر بصعوبات مالية 
يتفطن  أن  قبل  االنقاذ  برنامج  عقارها ضمن  التفويت يف  اىل  بها  أدى  مام 
القضاء لعدم األحقية القانونية لرتسيم التعاونية ضمن املؤسسات التي متر 

بصعوبات مالية.
أين ذهبت األموال املقبوضة مبوجب التفويت يف العقار حيث زادت الوضعية 
املالية للتعاونية سوءا و مل يقع خالص الدائنني, كيف وقع اعداد التفويت يف 

العقارات و تحديد قيمته و مثنه.
منح  دفع  مقابل  عامال  ترسح  تعاونية  وضعية  يتقبل  أن  العاقل  عىل  كيف 
هذه  عليها  بنيت  التي  األسس  ماهي  أخرى,  بانتدابات  تقوم  ثم  )تعويض( 

القرارات ؟
كيف ميكن للعقل البرشي أن يتقبل وضعية تظهر تصاريح للضامن االجتامعي 

بقامئة عامل ال وجود لها داخل التعاونية.
أين ذهبت األموال التي كشفت عنها مهمة املراقبة الجبائية املعمقة خصوصا 

يف تحديد النقص يف رقم املعامالت؟
الضامن  من  االعفاء  و  الجبايئ  االعفاء  دورات  كل  يف  التعاونية  فوتت  ملاذا 
االجتامعي دون االنخراط فيهم, مام أدى اىل تراكم رهيب يف أصل الدين و 

الخطايا, وتعدد العقل عىل ممتلكات التعاونية.
ومن قرر اقتناء معدات مقابل مبالغ مالية هامة من طرف مؤسسات االيجار 
و  الجدوى  دراسة  غياب  يف  للتعاونية  املالية  الوضعية  كاهل  أثقلت  املايل 

انعدام االستفادة من تشغيلها.
من قرر تسويغ املعدات املقتنية بأجل الدفع الحد مسريي التعاونية,من حدد 
قيمة التسويغ, أال تفيض هذه العملية لوجود تضارب مصالح و اهدار مصلحة 

التعاونية كفائدة أحد املسريين.
القانونية  الضوابط  مراعاة  و هل متت  ؟  املنخرطني  قامئة  تحديد  يقع  كيف 
لحضور املنخرطني يف الجلسات العامة كذلك يف أحقية التصويت عن القرارات 

املتخذة ؟
وماهي االجراءات املتخذة من طرف االدارة اثر رفض القوائم املالية ؟ و ماهي 

األسباب التي حالت دون قبول القوائم املالية ؟
وهل قدمت تقارير تتضمن اإلخالالت القانونية و الجبائية و تلك التي تتعلق 
بإخالالت التنظيم  الداخيل و ماهي االجراءات التي اتخذت من طرف االدارة 

لرفع هذه االخالالت و متابعتها؟
كيف ميكن لعاقل أن يتقبل تسيري سليم للتعاونية يف غياب قوائم مالية معدة 
عىل  تعتمد  التعاونية  تزال  ال  حيث  قانونيا  عليها  املنصوص  للتواريخ  طبقا 
القوائم املالية لسنة 2014 اذ مل يقع اعداد اال مشاريع قوائم مالية لسنوات 
العامة  الجلسات  عىل  متريرهم  اليوم  لتاريخ  يقع  مل  و   2017-2016-2015

للمصادقة.
من  أقيم  فعال  حضور  أي  و  االرشاف  لسلطة  االستشارية  الهياكل  دور  أين 

طرفهم ؟
ملاذا مل يقع التصدي لكل هذه التجاوزات و رفع التقارير الرضورية ملن يهمه 

األمر لتفادي هذه الوضعية الكارثية و محاسبة املتسببني فيها ؟
يقع  املعلومة حتى  اىل  النفاذ  يف  منخرط  كل  التعاونية  ادارة  احرتمت  وهل 

ايقاف هذا النزيف الذي يهدد استمراريتها؟
يف ذكرى اجتامع الجلسة العامة الخارقة للعادة للتعاونية التي وقع تحديدها 
الجلسة  القانوين يف  النصاب  استحال جمع  أن  بعد  يوم 06 جوان 2021  يف 
العامة األوىل, نذكر ادارة التعاونية بوجوب فتح األبواب للنفاذ اىل املعلومة 
حتى تنقشع الغمة و تتجسد الشفافية املطلوبة هي ذكرى اجتامع التعاونية 
يف جلستها الخارقة للعادة و دراستها لجدول األعامل نذكر االدارة أن تقييم 
مسرية التعاونية و تحديد األسباب الحقيقية التي تسببت يف تدهور وضعيتها 
املالية هو املؤسس لرفع الغطاء عىل من أذنب يف حق املنخرطني و ترسيم 

طريق اسرتجاع الحقوق و ضبط لربنامج انقاذ.
يف ذكرى  اجتامع التعاونية يف جلستها الخارقة للعادة ندعو هيكل مقاومة 
قطاع  كامل  لتغطية  العمل  و  التفكري  دفع  و  أثرناه  ما  النظر يف  اىل  الفساد 
التعاضديات و التعاونيات قصد كشف املستور و املساهمة الوطنية يف منع 
تحريب االقتصاد التونيس و ترسيخ أساليب التسيري املؤمن للامل العمومي و 

أموال املنخرطني.    

يف الرشكة التعاونية األساسية التونسية إلنتاج الزيوت )كوت(

ملاذا تم رفض القوائم املالية؟

السجل التجاري بعد تغيريه ليصبح باسم الرشكة الجديدة للساحل التونيس، ماهذا؟
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الملف الفلسطيني

الطايــــــع الهراغــــــي
   » نحـن ال نستسلـم ، ننتصـر أو منـوت ، هــذه ليســت الّنهايـة، 
بــل سيكــون عليكــم أن تحاربــوا الجيــل القــادم  واألجيــال التــي 
تليــه ، أّمــا أنــا فــإّن عمــري سيكــون أطــول مــن عمــر شانقــي ».   

-- عمــر املختــا ر ) 1858 / 1931 ( --   
» الّنضال ضّد املرشوع الّصهيويّن  قد يستمّر مائة عام وأكرث، فعىل قصريي 
الّنفس أن  يتنّحوا جانبا » – الحكيــم  جـــورج حبـــــش  ) 1926 / 2008 
( --           الكتابة موقف والتزام واصطفاف ميينا أو يسارا. و ليست، 
ومل تكن أبدا رأيا فرديّا ال يلزم غري صاحبه، والحديث عن كتابة محايدة 
» موضوعيّة  » كذبة سمجة ال يصّدقها حتّى من اّدعوا الحياديّة.  فمن 
ينرش نّصا يرّوج بالرضورة لفكرة وملوقف يبحث لهام عن أنصار ويريد من 
اآلخرين أن يشاركوه قناعة ومقاربة. ولكّن الكتابة تفقد بريقها وجدواها 
كفعل واع مسؤول وتنحدر إىل  الّدرك األسفل  كسلعة معروضة يف سوق 
النّخاسني عندما تتنّصل من أبجديّات الّدرجة الّدنيا للجّديّة . ما يجري يف 
فلسطني مثّــل الحدث »وليس حدثا«الذي يحظى مبتابعات ومقاربات يف 
سائر وسائل التّواصل املرئيّة واملقروءة واملسموعة . إالّ أّن بعضا ماّم يُكتب 
عن » أيّام هزّت العامل » يفتقد إىل أبسط األخالقيّات وينخرط موضوعيّا 
يف عمليّة تهريج رعناء . االحتالل  واالعتداءات إحدى  متظهراته ونقيضه 
املقاومة ، كفعل مرشوع ، يصبح يف عرف البعض  من العرب املستعربة  
واملدافع  للحّق  الّسالب  عليه،  املعتدي واملعتدى  بذلك  فيستوي  اشتباكا. 
عن الحّق، االحتالل  األصــّح االستيطــان ومقارعة االستيطان . االنتفاضة 
الّشعبيّة تتحّول ، يف هرطقات  باملعنى الّسلبّي للمفهوم  وتهوميات بعض 
» املفّكرين » ، إىل مواجهة بني حامس وبعض األتباع الغّفــل ودولة الكيان 
الّصهيويّن . يف قاموس » العقالنيّة العربيّة  الجديدة » املقاومة املسلّحة  » 
تقوية إلرسائيل عىل تعطيل مخرجات أوسلو » إن مل تكن » عامل تعطيل 
وليس عامل تحرير ». ما الحّل إذن ؟ املقاومة الّسلميّة هي الحّل الّسحرّي 
ليس  أخريا  حدث  ما  أّن   « اإلجابة  تأتيك  ؟  ملاذا   . الّدين  عالء  مصباح   ،
حربا بل مجزرة » ، إجابة طافحة بالغرابة ، غرابة  املساواة بني املعتدي 
أرضه  عىل  شعب  بني   ، واالستيطان  االحتالل  بني  الخلط  ،غرابة  واملقاوم 
يقاوم نظاما استغالليّا مستبّدا  قد ) قد ( يُحسم أمره دون اعتامد الكفاح 
املسلّح ، وشعب ُشِّد من أرضه يقاوم السرتجاع حّقه يف العودة . وهل من 
سبيل لذلك بغري كفاح شعبّي مسلح ،هو سالح كّل شعب واجه احتالال 
الّصهيويّن حربا  العدّو  ملّا شّن  استيطانا ؟ » متاما كام حدث يف 2006  أو 
عىل لبنان طيلة 34 يوما . ماذا رأى فيها الهراطقة  واملتحذلقون ؟ حّملوا 
املقاومة اللبنانيّة ، وحزب الله تحديدا ، مسؤوليّة إتاحة الفرصة  إلرسائيل . 
والحال أّن استباحة لبنان برّا وجّوا متّت مرارا قبل وجود املقاومة . يومها مل 
يجد حسن نرص الله زعيم حزب الله ما يطلبه من الحّكام العرب ، فاكتفى 
مبناشدتهم  » ال نريد منكم شيئا ، فقط كّفوا أذاكم عّنا ». الّرغبة املحمومة  
يف التّباهي بتباين مجانــّي ) ألنّه يف غري وقته ويف غري محلّه ، ما دام  يجعل 
من التّباين مع الجامعات الّدينيّة شاّمعة ، عليها يُعلّق كّل تخاذل أو عجز  
( مع اإلسالم الّسيايّس  ) واليمني الفلسطينّي والعريّب  ملن أراد ، املتشبّث 
الّصهيويّن  الكيان  بتالبيب وْهم سالم قُـّد عىل املقاس ومع ذلك  ساهم  
املرضيّة تقود إىل تعميم أعمى،  الّرغبة  (، هذه  الرّّف  ذاته يف إحالته إىل 
مبوجبه يصبح التّطبيع وجهة نظر، وتتحّول القضيّة الفلسطينيّة من رصاع 
بني محتّل ومغتصب وشعب منتفض إىل اشتباك بني » إرسائيل » وحركة 
العاّمة  املواجهة  وتُختزل  الّسيايّس،  اإلسالم  تعبريات  كتعبرية من   ، حامس 
والّشاملة يف مجرّد نزاع بني طرفني ، حامس الباحثة عن متوقع ما يف  قادم 
تشكيله  يف  فشله  عىل  تغطية  عن  الباحث  ناتانياهو  وبنيامني  املعادالت 
وتهّمش  مقاربة  كّل  تقيص  التي  املؤامرة  نظريّة  إنّها   . حكومّي  الئتالف 
كّل قراءة ، وترّد الرّصاع  إىل صفقة  متّفق مسبقا عىل مجرياتها ومآالتها 
ومخرجاتها بني زعامء حركة حامس وحلفائهم ورئيس حكومة االحتالل.   

 كتب غّســـان كنفانــي -- القيادّي يف الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطني 
الخيانــة  ستصبــح   مـا  يومــا   « عقود  خمسة  قبل  تنبّئي  بشكل     --
وجهـة نظــر« ، ويف كتابه » فلسطيــنّي  بــال هويـّـة » استشعر القيادّي 
الفتحاوّي صــالح خلـــف ] أبــو إيّـــاد [ خطر الحلول االستسالميّة،  فدّق 
ناقوس الخطر منذ أواخر سبعينات القرن املايض » إّن أخشـى مـا أخشـاه 
الخيانـة وجهـة نظــر«. و حصل ما هو أسوأ بكثري. فالخيانة  أن تصبـح 
تخطّــت عتبة كونها مجرّد رأي ميكن مقارعته وتهميشه وإقصاؤه  لتتحّول 
إىل مرشوع تتبارى » األّمة » ويتنافس » القوم » يف الرّتويج لنعمه ومآثره 
مبا يتطلّبه ذلك من مقاربات ومحاججات يكابد  أصحابها لذبح كّل القيم 
والتاّلعب باملفاهيم، وإقامة جدار إسمنتي مسلح ضّد كّل تفكري منطقّي.  
ففي مقدّمة كتبها للطّبعة الجديدة لكتابه » العقــل العربـّي مكبَــال » 

التّنويرينّي  رأس  الكثريون عىل  مفّكـر مرصّي يضعه   [ يذكّر طارق حّجي 
الرّئيس  أبرمها    ،  « إرسائيل   « مع  عربيّة  سالم  اتّفاقية  بأّول   ] املرصينّي 
» املؤمن » محمد أنور الّسادات قبل أربعة عقود ) 17 سبتمرب 1978 ( 
وأّدت إىل مقاطعة الّرؤساء وامللوك العرب لدولة مرص، ويعّقب » مل يكن 
أحد يتصّور أو يتخيّل يومها أّن بعد أربعني سنة سيكون إلرسائيل سفارة 
بعواصم سبع دول عربيّة هي مرص واألردن واإلمارات والبحرين والّسودان 
مائدة  وإىل  سائرون  الّدرب  ذات  والبقيّة عىل   [   « وموريتانيا   واملغرب 
الّسالم األمريكيّة ببهارات صهيونيّة  أفواجا أفواجا  يهرولون [ كام يؤكّده 
ما راهن عليه طارق حّجي  من استنتاج جزمّي  ، » وأنــا  شبــه متأكّـد 
مـن أّن املستقبـل سيشهـد مزيـدا مـن انتصـار الحداثــة فـي املجتمعـات 
الّناطقـة بالعربيّـة » ) الحوار املتمّدن 27 ماي 2021 (. استنتاج غريب ، 
غرابته  تكمن  يف املامثلة امليكانيكيّة بني التّطبيع والحداثة .  التّطبيع طريق 
العقل العريّب إىل عامل الحداثة ، بّوابتها املثىل ، دليلها وترجمتها األمينة. فال 
حداثة حيث ال تطبيع. وخالف ذلك هو عني التّهافت والتّخلّف عن ركب 
الحداثة، إن مل يكن انهزاما لها . ذلك هو كوجيتـو بعض من نخبنا )مع  
املنهج  أرىس  أسس  أنّه  اعتقد  الذي  للفيلسوف ديكارت  االعتذار  صادق 
وأفّكر  أنا موجود  إذن  أطبّع،  أنا   :  ) بالربهان  الحقائق  إثبات   ، وقواعده 
مبنيّة  [. مصادرة  الكتاب  إىل عنوان  إحالة   [ ، وعقيل غري مكبّل  وحدايّث 
 : الّنقيض  باملقّدمات  التّسليم  بها يستدعي  التّسليُم  عىل مقّدمات كربى، 
أنت ال تطبّع، إذن أنت ال تفّكر،  غري موجود وتقليدّي خارج عامل الحداثة 
، عقلك مكبّل،عقبة أمام انتصار الحداثة .  يف مقال له بالحوار املتمّدن ) 
23 ماي 2021 ( يجزم الّسيّد عبد الله عطية شناوة أّن » حــّل الّدولتيــن 
أصبــح وهمــا ».  ملاذا ؟ لـــ«رفــض إرسائيــل العملــّي لحــّل الّدولتيــن 
الّدعـوات  أصبحــت   «  : اإلجابة  ؟  الحــّل  مــا   .« ألسســـه  وتدمريهــا 
 ، ومؤّسساتها  نفسها  لحّل   )) الفلسطينيّـة  الّسلطــة   (( إلــى  املوّجهــة 
الّدعوة يف  ، أصبحت هذه  وتحميل إرسائيل  مسؤوليّتها كسلطة احتالل 
غاية الوجاهة ». الّدعوة مّمن ؟ ال جواب .متى ؟ ال جواب .ما هي الجهات 
الّداعية إليها ؟؟ ال جواب. حّل السلطة  الفلسطينيّة لنفسها وملؤّسساتها 
وبعُد ؟ ال جواب. مطالبة إرسائيل بتحّمل ما عليها من  مسؤوليات كسلطة 
احتالل. املقّدمة يف واد واالستنتاج يف واد آخر من عامل  آخر هالمّي. . إنّه 
منطق الالّمنطق يف أوضح تجلّياته، » املنطق » مقلوبا عىل رأسه، إن مل يكن 
إرضابا عن التّفكري. أمل نقل أّن الكتابة ، مبا هي رأي وفكرة ، التزام وانحياز 
التّفكري املنطقّي وتجايف قواعد االستدالل لتلوي  ، عندما تطلّق أبجديات 

عنق الحقيقة ، تنزاح إىل رضب من الحذلقة الّسمجة ؟؟.          
ما يجري يف فلسطني من حراك ثورّي ملحمّي ، بطله شعب  محارص 
من عدّوين ، عدّو » قومّي »  خارجّي تاريخّي يحاول استئصاله بتذويب 
ثّقافته ومحو هّويّـته وتشويه تـاريخه، وعدّو داخيّل طبقّي، أبطاله حّكام 
» بني عربان » يحوزون عىل كّل مقّومات الفشل ،هوايتهم تلويث الحياة 
السياسيّة،  مستهرتون  بأساليب الحكم  ، ال يفرّقون بني ركوب دابّة وتسيري 
الجهل  مع  متصالحون  ومؤّسسات،   دولة  بإدارة  بالك  فام  إدارة  شؤون 
واالستبداد ، دليل ، إذا كان ال بّد من دليل إضايّف ، عىل أّن الّنظام العريّب 
عن   ، خياراته  هي  خيارات  عن   ، جلده  عن  الّدفاع  عن  عاجز  الرّسمّي 
]املصلحة   البقاء  حّب  غريزة  بقانون  حتّى  مصالحه  هي  طبقيّة  مصالح 
املستقبل  يف  ال   ، اهتامماته  أجندا  يف  مرّسمة   ليست  والقوميّة  الوطنيّة 
املنظور وال يف املستقبل البعيد ، بحكم طبيعته وطبيعة تحالفاته وما متليه 
من ارتباطات إقليمية وعامليّة [. أّما الحديث عن عالقته بالقضايا الوطنيّة 
القضيّة  ضّد  تُحاك  التي  الّصمت  مؤامرة  تفضحه  كام  فوْهــم  والقوميّة 
يخدم  الذي  بالشكل  التّطبيع  طابور  إىل  املخجلة  والهرولة  الفلسطينيّة 
نصيب  فنصيبها  العربيّة  األنظمة  .أّما  وحلفائه  الّصهيويّن  الكيان  مصالح 
األيتام يف مآدب أجشع اللّئام، فضيحة تاريخيّة مخجلة تنضاف إىل فضائع 
.ولعّل  شبيهة  أخرى  أنظمة  إىل  قياسا  العربيّة  األنظمة  بها  تتفرّد  تكاد  
ونوعيّة  عربيّة  عاصمة  من  أكرث  يف  الغاضبة  الّشعبيّة  الفعاليّات  طبيعة 
املطالب التي رُفعت يف أكرث من ساحة يف وجه الحكومات إدانة وفضحا 
لألنظمة القامئة ولسياساتها تجاه القضيّة الفلسطينيّة قبل أن تكون رفضا 
لالحتالل ودعام ومساندة لالحتجاجات التي تهز كّل فلسطني. الفضل ، كّل 
التي أعادت  إىل األذهان   الّشاملة يف فلسطني  الّشعبيّة  الفضل للمقاومة 
البائس هّمشها  الواقع  أّن  البعض  اعتقد   ، التّاريخيّة  الحقائق  من  جملة 
وفعل فيها التّقادم الزّمنّي فعله : التّعويل عىل نخوة الحاكم العريّب ) مفردا 
وجمعا ( حيث » يف كّل مئذنة  حاو ومغتصب  ») محمــود درويــش 
( كالرّهان عىل أهزل جواد يف أرسع سباق ،األنظمة العربيّة يف سباق مع 
 [ الثاّلثة  الالّءات  قّمة  يف  ارتكبتها  كانت   « خطيئة   « عن  للتّكفري  الزّمن 
، واستبدالها  ، ال تفاوض  ، ال اعرتاف  : ال صلح   ] الخرطوم / أوت 1967 

الّصلح   ،« اآلن وهنا   االعرتاف  »   : الّشجعــان  : ســالم   بتوبة، شعارها 
الحّق مع  كّل  الحّق   . املرشوط  التّفاوض غري  و  وليس غدا،  اليوم   اليوم 
مظّفــر الّنّواب » تتحرّك دكّة غسل املوىت،  أّما أنتم فال تهتــّز لكم قصبة 
» / التّحرير والتّحّرر مبعناه الطّبقّي والقومّي مهّمة القوى الثوريّة طبقات 
وأحزاب/  طبقات  الرّجعيّات  مّهام  من  أبدا  يكون  ولن  يكن  ومل  وأحزابا، 
الّنضال الّسلمّي قد يكون ) قــد ( وسيلة لإلطاحة باألنظمة االستبداديّة 
الجامثة عىل رقاب شعوبها  . ولكّنه يف حروب التّحرير  لن يكون غري رافد 
من روافد . ويزداد األمر تعقيدا يف ما يتعلّق بالقضيّة الفلسطينيّة ، شعب 
 ، الجغرافيّا  وتوزّعه  املشرتك  واملصري  املعاناة  و  والقضيّة  التّاريخ  يوّحده 
الفلسطينيّة  الّسلطة  ومناطق  الّداخل   وعرب  الّشتات   : السّكايّن  التّوزّع 
، ثانية  ،تواجد ثالثة أنظمة  حكم يف دولة واحدة، دولة إرسائيل لليهود 
لعرب 1948  كأقلّيّة مضطهدة وثالثة نظام فصل عنرصيّ  ضّد الفلسطينيني 
يف قطاع  غــــزّة والضّفــة الغربيّة . وضعيّة بالغة التّعقيد تتطلّب تنّوعا 
وتعّددا يف أشكال الّنضال وأساليبه وآليّاته ، تسويّتها تحتاج كفاحا مريرا 
الوطنّي عىل  التّحّرر  ولكّنه رضورّي. ذلك تقريبا هو منطوق كّل تجارب 
اختالف مشاربها وزمنيّتها غربا وشقا ، بقطع الّنظر عن » زالّتها » ومآسيها: 
ملحمة الجزائر التي استمّر احتاللها أكرث من 130 سنة ] 1830 / 1962 
[ والتي اعتربها االستعامر الفرنيّس دائرة فرنسية وأطلق عليها تسميّة » 
الجزائر الفرنسيّة »، وما كان لالحتالل أن ينتهي إالّ بحرب تحرير شعبيّة 
، املقاومة األسطوريّة لشيخ املجاهدين  يف  املليون ونصف شهيد  يف بلد 
ليبيا عمــر املختــار« أسـد الّصحـراء » الذي قال عنه عدّوه األّول إيتيليو 
ترويس حاكم برقة » اإليطاليّة » يف مذكّراته » الرّجل الذي ال يسعنا إالّ أن 
نعرتف له بالّصمود والقّوة الخارقة حّقا » ، صاحب املقولة التّاريخيّة قُبيْل 
إعدامه ) 16سبتمرب1931 ( :« نحن ال نستسلم . ننترص أو منوت ، نحن 
لالستعامر  ال دحر   ، وترجمتها   .« للمفقود  نأسف  وال  باملوجود  نبخل  ال 
نضاليّا  إرثا  املختــار  عمــر  بطوالت  مثّلت  وقد   . املسلّح  بالكفاح  إالّ 
وحافزا للّشعب اللّيبي يف ما  تال  من معاركه ، ثــورة فلسطيـن 1936 /  
الكبــرى  الفلسطينيّة  بالثـورة   الربيطايّن  واملعروفة  االنتداب  1939 ضّد 
العاّم الذي دام ستّة أشهر، وهي إىل حّد ما مواصلة  واملشهورة بإرضابها 
لتمرّد  الّشهيد  عـّز الّديــن القّســام ) استشهد يف 20 نوفمرب 1935(، ملّا 
باالستسالم  وطالبوه  جنيـــن   قرب  يعبـد  معركة  الربيطانيون يف  حارصه 
وأيقن أن ال سبيل للّنجاة أطلق  صيحته املشهورة » مــوتــوا شهـــداء « 
التّجارب العامليّة يف مقارعة االحتالل ال تقّل داللة، يكفي فقط استحضار 
الفرنيّس  األدب  دّونها  األملايّن كام  االحتالل  الفرنسيّة ضّد  املقاومة  منوذج 
املقاوم يف ما اصطلِح عليه بــ« شف األدباء والّشعراء »،شعراء مغمورين 
،أعطوها دفعا فمنحتهم مجدا، والتّجربة  انخرطوا يف املقاومة  ومجهولني 
محّل  كانت  التي  األمرييّك   ثّم  الفرنيّس  االحتالل  مجابهة  يف  الفيتناميّة 
دراسات متعّددة  من سائر حركات التحّرر ومن حركة املقاومة الفلسطينيّة 

بالّذات يف سبعينات القرن املايض  .  
مييل  االحتالل  جوهر  بأّن  تجزم  تاريخيّة  وقائع  من  تاريخيّة  عيّنات 
نقيضه:  املقاومــة  املسلّحة  الحّق، كّل الحّق مع شهيـد » أرض الربتقـال 
كّنـا مدافعني فاشلني عــن  إذا  الحزيـن » غّســان كنفاين عندما كتب » 
القضيّـة فاألجـدر بنـا أن نغيّـر املدافعني ال أن نغيّـر القضيّـة «.                                                                                             

إرادة التّحريـــر فـــي فلسطيــن:

النّظــام العربــيّ فــي محكمـــة التّاريــخ                       
» الخيانــة  فــي  حــّد  ذاتهـــا  ِميتــــة  حقيـــرة  ». 
 -- غسـّــــان كنفانــي ) 1936 /  1972 ( -- 
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كلمة حق       

الخسارة والغضب!                                           
بقلم النفطي حولة                                 

هل هذا وطن أم مبغى؟ هي الرصخة 
الثورية ملظفر النواب الشاعر املتمرّد عىل 
والشاعرالوطني  البعث  زمن  يف  البعث 
حال  فيها  يريث  وهو  املاء.  إىل  املاء  من 
الخانعني،  املستسلمني  العرب  الحكام 
الذين باعوا أوطانهم ألمريكا لتثبّتهم يف 
آخر،بل  لعقد  ولو  السلطوية  عروشهم 
املدّوية  الرصخة  بذات  ولعلنا  إىل حني. 
ملظفر النواب، نحن يف تونس املغتصبة 

التي استبّد بها الكسبة، وبنفس اإلحساس بالوجع والوجيعة، وبنفس القدر من 
يا شاعرنا املظفرقد  الوطن عندنا  القول فجيعة أن  اللوعة واللّيعة، نقول ويف 
والعهر،  والفسق،  والقذارة،  الدعارة،  رائحة  منه  تنبعث  ماخور،  إىل  استحال 
الحيتان  تلك  املتنّفذة.  العصابات  تديرها  التي  واالقتصادي،  السيايس  والزنا 
كرؤوس  رؤوسا  بل  كاألفاعي،  رؤوسا  تحمل  التي  القبيحة،  واللصوص  الكبرية 
اختطفت  التي  املبني،  والخرسان  بالخسارة  إالّ  لك  توحي  لن  التي  الشياطني، 
الحكم و فّككت الدولة، ذات تسونامي ألمواج الربيع العريب اإلسالمي األوبامي 

اإلخواين االردوغاين.
فصارت الدولة التونسية تدار من وراء الستار، ومن وراء القضبان، يف العتمة، 
ويف الظلمة الظلامء، ويف الحجب بعيدا عن األضواء والضوضاء، ولعنة غضب 
الغاضبني و ثورة الثائرين، والجمهوروالناس نيام. حتى صارت دولة يف الظل، أو 
دولة الظل، كتعبريعن الدولة املوازية، وبالتايل كمنتوج ونتاج طبيعي لظاهرة 
االقتصاد املوازي، واألمن املوازي، والحكومة املوازية، ولكل ما هو موازي، وكل 

ما هو يف حكم املوازي يف دولة املوازاة، والعصابات، واملواالة واملحاباة.
ومن ثّم، ويف هذه الدولة الوليدة، الركيكة والبليدة، ستولد من رحمها العجائب، 
وستنترش الغرائب، وستكرث فيها الكوارث والبالوي واملصائب، لتنبئنا بالترسيبات 
ومبا هو قادم وآت. فتوهمنا بصنع االنقالبات الدستورية بني الرئاسات، يف زمن 
كرثت فيها الدعايات، والرتويج لفن الكذب والدجل والّزيف والتزييف والزندقة 
والكذب والتكذيبات. حتى تطحن شعبا بكامله يرصخ وينئ تحت وطاة الجوع 
بل وتطحن  والكورونات.  املوبوءة  األوبئة واألمراض  انتشار  والخصاصة وسط 
غول  من  والتطمينات  الفرج  ينتظر  النجدة،  ويطلب  يستغيث،  بكامله  بلدا 
سوداوية  عرشية  ظل  يف  البالد  عىل  خيمت  التي  والويالت،  اإلفالس  وشبح  

مظلمة وظاملة، وسط التّشّكيات والتأّوهات والتأفّف واألنني واآلهات.
والتكذيب،  التصديق  بني  الخربيات،  نفق  يف  وتدخله  الشعب  تشغل  وهكذا 

والتنجيم و فربكة الخزعبالت.                                               
من  الترسيبات  تلك  تايت  أن  علّة،  العلل  عىل  يزيد  و  بلة،  الطني  يزيد  وما   
املنصات القطرية كقناة الجزيرة واإلخبارية، فرتبك املشهد السيايس كلّه. لتجد 
حركة النهضة ضالتها يف تأجيج الرصاع كعادتها، فتميض قدما يف كيل اتهاماتها 
لرئاسة الجمهورية يف قرطاج وحاشيتها من نادية عكاشة املتّهمة أبدا بالطول 

والعرض، هي و معها  زمالؤها و زميالتها.
و يظل البلد عرضة لكل من هّب ودّب للدخالء يف الداخل والخارج يحيكون 
الحيل، ويتآمرون عىل حارضنا ومستقبلنا مع األجنبي الدخيل يف واضحة النهار. 

فإىل متى و تونس غارقة وسط األوحال والحبال وأالعيب الذئاب املاكرة؟
فهذا صندوق النقد الدويل عىل األبواب ينظر يف عهد الوصاية من جديد مصحوبا 
بلجنة الكوميسيون املالية الناعمة. وهذه بوادر الودائع واإليداعات والّسلفة 
واإليرادات. وهذه ثقافة التسّول للحكام الجدد أصبحت عقيدة وليدة. أال ينذر 
كل هذا و يؤّش عىل مستقبل بات أخطر وأخطر؟ أو ال ينذر كل هذا بأن مصري 
تونس بات قاب قوسني أو أدىن من حال لبنان؟ أليس هذا ترشيعا و مقدمات 

لتحكمنا األمم املتحدة عرب مبعوثيها األممني يف املستقبل القريب جدا؟
أوليس فيكم رئيسا رشيدا وحاكام عاقال أيها الرؤساء الثالثة؟

 »حسني عبد الرحيم«

إىل  شوف«من18  و  تعاىل  شعار«  تحت 
الثالثة  الدورة  تُعقد  الحايل  جوان   26
والذي  واملتنوع  الفتي  املهرجان  لهذا 
األعامر  كل  من  مشاهدين  يجذب 
عامل  ىف  مرموقني  ضيوف  إىل  بأإلضافة 
النقاد  من  به  البأس  وعدد  السابع  الفن 
بنجاح  االوىل  الدورة  جرت  والصحفيني 
كبري يف الفضاءالثقايف »القورا »اململوك آلل 
املهرجان،  أعامل  يرعون  الذين  الكيالين 
وقامت صحيفة الشعب يف وقتها بتغطية 
العام  الثانية  والدورة  بالتفصيل  وقائعها 
عرب  تبث  ليك  صياغتها  إعادة  تم  املايض 
كذلك  ومتت  الرقمية  اإلفرتاضية  الوسائل 
موقعها  إىل  تعاد  الحالية  والدورة  بنجاح 
السلط  مع  باإلتفاق  »القورا«  عىل مرسح 
لسالمة  مشددة  إجراءات  عىل  املحلية 
إدارة  تضمنها  للمرتادين  الصحية  األجواء 
الندوة  خالل  تجريبها  وتم  املهرجان 

الصحفيةوتراقبها برصامة.
املديره  تشتمل  للمهرجان  املديرة  الهيئة 
باحثة  الرشيف«وهى  »فاطمة  العامه 
كمساعدة  السيناميئ  للفن  ومامرسة 
ودارسه  تسجيليه  كمخرجة  ثم  تصوير 
لفن السينام بفرنسا ومن عائلة لها إسهام 
بتونس  السابع  الفن  تاسيس  ىف  ملحوظ 

وتضم اإلدارة الفنية الدكتور »إقبال زاللة« 
بجامعة  املرئية  الصور  دراسات  األستاذ 
أستاذ  التلييل«  سامى  منوبةوالدكتور« 
األدب الحديث وكالهام متخصص ىف األدب 
بتدريسها  ويقومان  التسجيلية  والسينام 
الوثائقية،  الرشائط  بعض  وتحقيق 
قابس«رباب  أصيلة  الشابه  السينامئية 
ميدعافار«كلتاهام  مباريك«وبايه 
متخصصتني يف الدراسات الفنية والفلسفية 
السمعية  للفنون  مامرستان  وهامكذلك 

والبرصية عمليآ!
ترتأس لجنة التحكيم »رًشا سلطي« وهى 
باحثه مؤلفة ومربمجة أقالم ىف مهرجانات 
ومهرجان  ظبي  ابو  مهرجان  منها  عدة 
تورنتو الدويل بكندا،وكذلك مركز لينكولن 
والفن الحديث بنيويورك. ومنذ 2017 مع 
قناة آريت بفرنسا.وهى ستقوم كام قامت 
جوائز  بتقديم  األوىل  الدورة  يف  قبل  من 
اللجنة  إلختيارات  توضيح  مع  املهرجان 

للجمهور والنقاد.
أسلفنا تضم  للمهرجان كام  الفنية  اإلدارة 
التجاري  املجال  خارج  من  متخصصني 
اهداف  أن  حيث  السينام  لفن  املباش 

املهرجان تثقيفية وتنويرية باألساس.
»القورا«  ب  الصحفية  الندوة  عقدت 
ماي  شهر  من  األخري  األسبوع  نهاية  ىف 
تفاصيل  املديرة  الفنية  الهيئة  وقدمت 

الدورة الحالية والتى تتضمن أربعة أقسام 
رئيسية كام ىف الدورتني السابقتني مسابقة 
ورشات  موازية-  -عروض  لألفالم  رسمية 
نقدية-لقاءات مع فنانني- عروض الفيديو- 
يف  الشابة  املواهب  ألعامل  -أوف«  و«ىك 
مجال الفيديو وتقدميهم ودعمهم إلطالق 
أعاملهم للمجال العام-ماسرت كالس يقدم 
شائط فيلمية طليعية وتاريخية من بالد 
وهو  ودولية(-ال«كازما«  مختلفة)عربية 
مهجورة  بحرية  نقل  حاويات  يف  فضاء 
تشكيلية  أعامل  يحتوى  و  الشاطى  عىل 
مستهدفاته  املهرجان  ومختلفة.  معارصة 
غري  والسينام  املؤلف«  »سينام  الرئيسية 
النشاط  من  خاصة  حالة  وهو  النمطية 
الثقايف خارج العاصمة املتخمة مبهرجانات 
عدة بال مستهدفات واضحةمشاركة أعداد 
وتوجيه  التنظيم  ىف  قابس  شباب  من 
ومشاهدة  النقاش  يف  واإلسهام  الضيوف 
الكربى  الصاالت  العادة  ىف  التعرفها  أفالم 
التى مل تعد موجودة بالواليات هذا مثال 
األعامل)آل  مجال  تعاون  عن  يحتذى 
لتنشيط  الثقايف  املجال  مع  الكيالين( 
املجالني  عىل  بفوائد جمة  تعود  فعاليات 
يف  الثقايف  التصحر  مقاومة  ىف  وتسهم 
فنية  كادرات  وتؤطر  الداخلية  الواليات 

وثقافية واعدة.

الدورة الثالثة لـ »قابس سينما فن«

 االسرة والتكنولوجيا الرقمية يف االحتفال باليوم العاملي 
للمرأة يف نزرت 

 
 احتفاال باليوم العاملي للمراة احتضن مرفه بنزرت يوم الخميس 27 
املستدامة  للتنمية  املغاريب  املعهد  بني  بتنظيم مشرتك  ماي 2021  
ببنزرت   السن  وكبار  والطفولة  واألرسة  للمرأة  الجهوية  واملندوبية 
مائدة مستديرة  تحت شعار االرسة والتكنولوجيا الرقمية نحو تنمية 
مستدامة اثثها خرباء حول تأثريات جائحة كورونا عىل االرسة ودور 
التكنولوجيا الرقمية يف تخطيها وكيفية توظيفها للتوعية  بحضور ثلة 

من االطارات وممثلني عن املجتمع املدين . 
   *عبد الفتاح الغريب

وفاة املناضل النقابي
والسياسي حافظ قمعون

 
تويف الخميس 27 ماي املريب واملناضل النقايب والسيايس حافظ قمعون عن عمر ناهز 81 

سنة قضاها يف الرتبية والتعليم والنضال النقايب والسيايس. 
 وجاء يف تدوينة البن عمه زميلنا الكبري صحراوي قمعون أن اجيال عديدة من التالميذ يف 

معهد عيل بورقيبة بالقلعة الكربى الذي درس فيه لعقود قد تخرجت عىل يديه.
وقد ناضل املرحوم يف صفوف نقابة الرتبية البدنية واالتحاد الجهوي للشغل بسوسة حيث 
كان أحد أبطال ملحمة الدفاع عن استقاللية االتحاد مام عرضه للسجن إثر أحداث جانفي 

 .1978
كام ناضل منذ الثامنينات يف سبيل التعددية والدميقراطية حيث انخرط يف حركة الدميقراطيني االشرتاكيني بقيادة الراحل احمد 

املستريي مؤسس الحركة وفتح لها فرعا يف مسقط راسه اكودة.
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 * أستاذ خالد أبو شادي مرحبا بك من 
أين نبدأ؟

 - نبدأ من جامل الواحات وعطرها الفّواح من مدينة 
الخليج األزرق الرَّحب واملعطاء من قابس الباسقة 
يف ذلك الجنوب الشامخ عىل الدوام عشت وكربت 
وسط  ومعانيها  الحياة  قيمة  وعرفت  وترعرعت 
محيط اجتامعي شديد املتناقضات والرصاعات بني 
وسط  ويف  واالنغالق  والتطّور  واالنفتاح  املحافظة 

عائيل يدفع بشدة نحو العلم واملعرفة والنجاح.

* لو تعود بك الذاكرة وترسم لنا لوحة 
باأللوان عن مسيرتك؟

تشكيلها،  وإعادة  األلوان  خلط  مزايا  للذاكرة   -
كانت الرحلة متعّددة املحطّات الشيّقة حيث كنت 
ما  وأكرث  الحياة،  ملعاين  مستمّر  تعلّم  يف  زلت  وما 
الصخب  الشباب  ومرحلة  واملراهقة  الطفولة  ميّز 
واقتحام  املجهول  إىل  والتطلّع  والهيجان  املتواصل 
والعبث  واملرح  والفرح  بسيطة  بأدوات  املستحيل 
واإلقبال عىل الحياة... جمعت أنشطة كثرية وأحيانا 
يف وقت واحد من العب يف كرة القدم يف األصناف 
النشاط  إىل  القابيس  امللعب  بجمعية  الصغرى 
يف  عضو  إىل  التمهيدية  الشارة  وأحمل  الكشفي 
الصادق  الكبري يس  أستاذنا  بقيادة  املوسيقى  نادي 
واملوّشحات  التونيس  املألوف  تعلّمنا  أين  العمّري 
يف  إيقاع  ضابط  إىل  املوسيقية  واملقامات  الرشقية 
تلك  من  ومتمّكن  شغوف  الشعبية،  للفنون  فرقة 
التي  املختلفة  الناس  بأحاسيس  املليئة  التعبريات 
تجعلهم يرقصون بأناقة وهيجان وحامس وانسياب 
إىل  هذا  واملزود،  الزكرة  أنغام  عىل  أفراحهم  يف 
جانب املشاركات املنتظمة يف نشاط أيقونة العمل 
السينام  نادي  املدينة،  يف  والهادف  الجاّد  الثقايف 
املتميّز  النادي  الوحييش حاليّا( ذلك  الطيب  )نادي 
عىل الدوام مبا كان يقّدمه ويعرضه من أفالم جيّدة 
داخله  تعلّمنا  والذي  التجارية  الّسينام  عن  بعيدة 
الّنقاش والتّحليل وقيمة النقد الفني واإلبداعي، ثم 
كان االلتحاق املبّكر بالحركة التلمذيّة واملشاركة يف 
النضاالت الكبرية التي عاشها معهدنا والجهة بصفة 
تاريخ تونس أواخَر  الفرتة املهّمة من  عامة يف تلك 
الّسبعينات من القرن املايض ماّم ساعدين فيام بعد 
مناضال  الطالبية  بالحركة  بسالسة  االلتحاق  عىل 
قاعديا مستقال دون انتامء سيايس واملشاركة خاصة 
يف تطوير أحد شعارات حركة فيفري املجيدة جامعة 
إىل  وتنزيله  وطنية  ثقافة  دميقراطي  تعليم  شعبية 

مجموعة  تأسيس  يف  املساهمة  خالل  من  الواقع، 
البحث املوسيقي بقابس.

 *أسست مع مجموعة من رفاق دربك 
بقابس.  الموسيقي  البحث  مجموعة 

كيف كانت ظروف التأسيس؟
الرسديّة حول مجموعة البحث املوسيقي   -
بقابس تحمل عندي شحنة عاطفية كبرية وال أعترب 
العلمية  بالدقة  يكتب  أكادمييا  أو  مؤرخا  نفيس 
اكتشفنا  التلمذّي  الوعي  مرحلة  ففي  واملنهجية، 
ومضامينها  أغانيه  عىل  واطلعنا  عيىس  إمام  الشيخ 
طربها،  وحالوة  وجاملها  ألحانه  وتفرّد  املغايرة 
وملا  السمعي  ملوروثنا  متاما  مغايرة  تجربة  اكتشفنا 
كّنا نعرفه ونرّدده ومتوفّر داخل الفضاء االجتامعي، 
املهربّة  األرشطة  عرب  عيىس  إمام  الشيخ  اكتشاف 
جديدة  أساليب  عىل  وعينا  فتّح  التاّمة  الرّسيّة  يف 
للتعبري الفّني ومثّل نقلة نوعيّة كربى وجوهريّة يف 
حياتنا، وكّنا لحسن الحّظ مجموعة كبرية يف مدينة 
وباإلبداع  عاّم  بشكل  الثقايف  بالشأن  مهتمة  قابس 
وجه  عىل  والسيناميئ  واملوسيقي  املرسحي  الفّني 

الخصوص.
 1980 أوت  شهر  أواسَط  املجموعة  انطلقت  فحني 
وبعزمية  الثمن  زهيدة  ودربوكة  قدمية  عود  بآلة 
كانت  البديلة  األغنية  تجربة  خوض  عىل  كبرية 
عنارصها يف خطواتها األوىل عىل مقاعد الدراسة يف 
واعية  تساؤالت  تحمل  وكانت  التونسية  الجامعة 
جديد  نوع  صياغة  كيفية  حول  ومتنّوعة  متعّددة 
ينفذ  فّنيا  بديال  وتطرح  الّسائد  تتجاوز  األغنية  من 
وأفكارا  مواضيَع  إليهم  ويقدم  الناس  أعامق  إىل 
وطربا مل يتعّودوا عىل سامعه من قبل، فكان السؤال 
العنارص:  تلك  بني  يحوم  الذي  والجوهري  الرئييس 

ماذا ستقدم؟
هذا  عن  الجواب  عن  البحث  رحلة  وانطلقت 
السؤال الذي مل ينتِه باالعتامد عىل العنارص الجاملية 
املكّونة لألغنية العربية يف أشكالها وأمناطها املختلفة 
توظيف  وكيفية  واإليقاعات  واملقامات  اللّحن  يف 
اآلالت، وكان الهدف التوّصل إىل إنتاج أغاٍن خاصة 

الّضورية  املكّونات  جميع  فيها  تتوفّر  باملجموعة 
للتّواصل مع الرتاث املوسيقّي العريب ومنه تنهل.

 * كوّنت مع بعض الشّعراء مجموعة 
أطلقتم عليها الهتارة أشعّت لمدة ثم 

خفت صوتها، هل من توضيح؟
متبادال  عشقا  كانت  الهتّاره  تجربة   -
للحوارات... كتابة بالّصوت املرتفع... صخَب األفكار 
أجل  من  كثريا  ذواتنا  فمزّقنا  للمغامرة،  التي متيض 
للبديل  ونرّشع  نفهم  يك  وتعّذبنا  جميل...  هـدف 
أبوابا... سنصل يف يوم هكذا قلنا... كانت الحوارات... 

أياٍد ممدودة النفتاح الوعي وتشابك الوعي...
هذه التجربة الشعرية تورّط فيها كامل الغايل وعبد 
بوعالّق  والطيب  الردييس  والنارص  العش  الجبار 
ومحّدثكم، انطلقت املغامرة بصفة تلقائية تفاعلية 
صفحات  عىل  شيّقة  سهرات  يف  بُعد  عن  حينية 
وبرمجة  تخطيط  دون  كذلك  وظلّت  بوك  الفايس 
ويبدأ  أحدنا  جدار  عىل  طالع  يُكتب  مسبقة... 
التفاعل من البقية يف خانة »التعليق« إىل أن ينتهي 
الّشعراء  بعض  ويتدّخل  النّص،  ويستوي  الّنسق 
النّص  هذا  مثال  أحيانا،  واإلثراء  باملشاركة  األصدقاء 
شاعرات  أربع  فيه  شارك  ْشكونْك؟«  »انِت  املطّول 

وستة شعراء بالتامم والكامل.
إنِت ْشكونْك؟«

- انا جنونْك
انا اليّل يفرفْط يف عيونْك

انا الرّسْ يف مكنونْك
ِوْصامِيْل لوين من لونْك

وانِت ْشكونْك؟
يف املحصلة أنتج الهتّاره 20 ملزومة تتطلّب التدقيق 
واملراجعة والرتتيب وملَ ال النرش والتقديم يف عروض 
مبارشة يك يتطّلع الجمهور العريض وتأخذ حظّها من 
النقد... ميكن لهذه التجربة أن تراكم أكرث وتتجاوز 
املرسح  آخر،  إبداعّي  شكل  نحو  وتنطلق  نفسها 

الغنايئ عىل سبيل املثال...

آدم  الشاعر  أصدقاء  أقرب  من  *كنت   
كتابة  إلى  توجهه  وبعد  قبل  فتحي 

األغنية. أما زلتما على صداقة؟
ملا  فتحي  آدم  العزيز  الصديق  أعرف   -
يقارب أربعة عقود، وسكّنا يف املنزل نفسه يف فرتة 
العزوبة، ومكثنا معا طويال، وكّنا نتناقش كثريا قبل 
لألغنية  الكتابة  تجربة  غامَر  فتحي  آدم  اقتحام 
وكيفية  واللهجة  واملفردات  والصيغ  املواضيع  حول 
ومستساغة  الناس  من  قريبة  وجعلها  تطويعها 

لديهم، ثم أبدعنا وتجولّنا وحلمنا وقّدمنا العرشات 
الغنائية والشعرية  الفنية،  العروض واألمسيات  من 
وسهرنا  بقابس،  املوسيقي  البحث  مجموعة  مع 
املسائل  عديد  حول  واختلفنا  وتخالفنا  وضحكنا 
االحرتام  اليوم  إىل  أبدا  نفقد  مل  ولكننا  والقضايا... 
ما  التي  الجيّدة  اإلنسانية  العالقة  وعمق  املتبادل 
زلنا نحملها ونحافظ عليها إىل اليوم. صداقة تّوجت 
بتلحني أغنيتني، قصيد األرض وأغنية املرأة/ لو الندى 

دمعة سكيبة.

 * المثقف الذي ال يتحسس آالم شعبه 
مع  أنت  هل  المثقف.  لقب  يستحق  ال 

هذه المقولة القرامشية؟
الفّني  العمل  جوهَر  املقولة  هذه  متثّل   -
اآلالم  إىل  وأضيف  كامل  بوعي  عليه  اشتغلنا  الذي 
الفرح  الناس،  لدى  املختلفة  األحاسيس  التعبري عن 
الوصول  ميكن  ال  وذلك  والحامس  والحرية  والحزن 
تفاصيل  ألدّق  الجيدة  املعرفة  خالل  من  إالّ  إليه 
بالواقع  واالختالط  الوطن  أرجاء  كامل  يف  الحياة 

واالنصهار فيه.
بقضايا  التزام  عموما  *الكتابة 
بجماليات  والتزام  والوطن  المجتمع 

اإلبداع؟
االلتزام  الكتابة واإلبداع عموما هام  - وهو كذلك، 
واالنعتاق  الحرية  يف  الشعبية  الجامهري  بقضايا 
والكرامة والعدالة االجتامعية وأيضا مساندة جميع 
القضايا العادلة لشعوب العامل ضّد االستعامر ونهب 
ضّد  الفلسطينية  القضيّة  مقدمتها  ويف  الرّثوات 
الكيان الّصهيوين العنرصي املحتّل والحّق يف اسرتجاع 
األرض، كامل األرض وحرية تقرير املصري مبا يف ذلك 

حق العودة كافة املهّجرين واملغرتبني.
- هذا النص الذي كتبته ونحن يف قمة الرّصاع مع 
هو   2012 سنة  باردو  ساحة  يف  التأسييس  املجلس 
أحسن إجابة عىل املطبّعني القدامى والجدد... نحن 
نطالب بنّص قانويّن رصيح يجرّم التطبيع ونقف يف 
العدوان  أمام  الفلسطيني  الشعب  مع  األيام  هذه 
من  يقرتفه  مبا  وننّدد  الصهيوين  للكيان  الهمجّي 
والشباب  والشيوخ  والنساء  األطفال  حّق  جرائم يف 

والكهول واملمتلكات:
واِجْب تجريِم الْـتَّطبيْع

يا تأسييس ...
طـبـيـْع ويـْن تـجـريـِم الْـتَـّ

ْنـديـْد والّ ِيـّزيِك الْـتَـّ
ـْه ْه كـالْم َوَهـلُـمَّ ِوْشـَويَـّ

خالد الحمروني »حكيم مجموعة البحث الموسيقي بقابس

 هؤالء  هم أروع االصدقاء
  الذين تقاسمت معهم  صخب املغامرة 

* حاوره: أبو جرير 
حاولت  والفنية.  واألدبية  الفكرية  الشخصيات  عديد  حاورت 
قدر اإلمكان أن أكون منحازا إىل تجاربهم اإلبداعية. أخلع دامئا 

العالقة الذاتية التي تجمعني مبن أحاورهم .
أجدين ألول مرة عىل قلق وحرية شديدة كيف أقدم لكم الحكيم 
خالد الحمروين )أبو شادي( صاحب سمو الكلامت الدالّة وصاحب 
الرتنيامت املتوثبة لكرامة الحياة. وأما عجزي عن وصفه وتوصيفه 

ليس إال انضباطا لسياق املوضوعية الذي نهجته .

الشاعر  الصديق  صدق  لحظة  يف  قالها  بكلمة  سأكتفي  لذلك 
النارص الردييس رفيق دربه.

املثابرة وحّب  تعلّمت عنه  خالد هو صديقي ورفيقي ومعلّمي 
العطاء ودافعنا لنكتب ونلحن ونغني وأبو شادي هو ذاكرة كّل 
وصعب  معطاء  إنسان  امللتزمة.  األغنية  تاريخ  وحافظ  األجيال 
أحيانا ال يسمح بالّتهاون والكسل... وأنا أحبه كثريا فهو مرجعي 

الثقايف عموما ووجهتي يف ساعايت الصعبة.

»الهتارة« هي الكتابة 
بالصوت املرتفع 
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ـْه ولّـي يف غـزّْه سـاْل َدمَّ
تـبـعـثـلـْه ُغـدوْه بـرقـيّـْه

باسـم الـّنـواْب والـّشـرعـيــْه
ْه وزيـْد ِشـَويَـّ

تـبـعـْث مـرسـوْل
لهاْك الجامعْه العربيْه

وديـروهـا لـّمـْه
ـْه والّ... َسـّمــوهـا ِقـمَّ

ـْه وزيـدو الـُغـمَّ
عىل الّشعــوْب

*******
يـزّي ِمـزُّوْر

نـحـبـّو الـتـّجـريـم يف الـدسـتـوْر
وبـحـرف واضـْح وِكْـبـيـْر

طْـبــيـْع تــونـس ِضــدِّ الْــتَـّ
******

ْجـريـِم الـيُوْم نِـِحـبّـو الْـتَـّ
فـيـْق ويـّزيـْك ِمالـنـوْم
والّ دسـتـورك يف الـّريـْح

ِمـبَـلْـِبـْز ِوْمـَضـرَّْح تَـْضـريـْح
ما فـيـِه ِصـِحـيـْح

ـي الْـشـعـِب اّل ثَــاْر ِيـرَضَّ
********

اِكـتـْب ويـزّي ِم الُدوَّْه
ْه ما هـيـْش ُمـُروَّ

والّ ُصـْدقَـْه لـفـلسـطـيـْن
*******

مـــا هــيـْش لـعـبـْه
صـواريـخ وضـرب يف غـزّْه

ِونْـَت تِـتْـَمـزَّى
ـزَْه بـاْش تِْكـتـْب حرفـيـن للـعِّ
واِجـْب تـجـريــْم الـتـطـبـيـْع

 *كنت موّظفا ساميا في وزارة 
بعد  واآلن  والرياضة  الشباب 
واجب  من  خرجت  تقاعدك 
تجربتك  تقيّم  كيف  التحفظ، 

المهنية؟
املدرسة  خريجي  من  أنا   -
مسرييت  كامل  وقضيّت  لإلدارة  الوطنية 
يف  والرياضة  الشباب  وزارة  يف  املهنية 
وميكنني  املسؤولية  من  مختلفة  مواقع 
أن أستخلص أن الرياضة التونسية تعيش 
واقعا ال يشبه يف يشء ما يجري يف العامل 
مهّم  اقتصاديّا  عامال  الرياضة  تعترب  إذ 
نفسه  ميّول  ونشاطا  الّنمّو  يف  يساهم 
الرياضة  زالت  فم  بالدنا  يف  أّما  بنفسه 
العام  واملال  الدولة  منحة  عىل  تعتمد 
متعّدد املصادر دون موارد أخرى تذكر إال 
نادرا... تعيش رياضتنا خارج نسق الزمان 
وهيكلة  الزمن  تجاوزها  وقوانني  بآليات 
الوزارة  تعترب  زالت  ما  هرمة  قدمية 
سلطة إرشاف... أّما عىل مستوى الشباب 
مندمجة  وطنيّة  اسرتاتيجية  افتقاد  فإن 
األقل،  عىل  عرشيّة  آفاق  يف  للشباب 
يف  الّسيطرة  وخارج  الوضع صعبا  يجعل 
كيفية التعامل مع الشباب املختلف ويف 
إمكانية خلق أجيال جديدة من القيادات 
املجهود  رغم  وذلك  املجاالت  جميع  يف 
التنشيط  إطارات  تبذله  الذي  الكبري 
اإلمكانيّات  بضعف  واالجتمعي  الرتبوي 

املتّوفرة لديهم...
,*ختاما... هؤالء في كلمات؟

وعبد  الغال  كمل  األصدقاء  أروع   -
والنارص  بوعالق  والطيب  العش  الجبار 

ورقتهم  تفاعلهم  ولوال  لوالهم  الردييس، 
وسعة  ولطفهم  املرهف  حسهم  ولوال 
األوقات  بالهم ولوال مؤازرتهم ل يف كل 
أريد  وحني  الكتابة  أريد  حني  والظروف 
الصمت ولوال أنفاسهم الجميلة وروحهم 
املرحة وإحساسهم العميق ملا كّنا قادرين 
هذه  واإلنساين،  اإلبداعي  التواصل  عىل 
شهادة للتاريخ فكم أنا سعيد بهم، وكم 
أنا فخور بهم، وأمتنى أن أكون دامئا عند 

حسن ظنهم وثقتهم يب.
كمل الغال، أو كمل أحمد بديع كم كان 
ليس  الشباب  زمن  نسّميه  أن  له  يحلو 
موّدة  عرشة  تربطنا  عزيزا  صديقا  فقط 
واحرتام وعالقة إنسانية مميّزة ومتجّددة 
منذ ما يقارب األربعني سنة بل هو أيضا 
واسع  الفكر،  رحب  فّذ  وطنّي  شاعر 
االطالع وغزير التجربة يف تونس والجزائر 
إبداعية  الغال مكانة  وباريس... ولكمل 
زمن  يف  تجرأت  ألنني  وجداين  يف  كبرية 
الشباب ويف أّول تجربة عىل تلحني جزء 
من قصيدته الرائعة »قراءات يف حفريات 
سجني عىل جدران الزنزانة« التي تتكّون 
محاورة  رسالة/  همسات/  أجزاء:   3 من 
يا  كلمتها:  مطلع  امللّحن(  الجزء  )وهو 
امي ال تبيك إذا أتاك خرب سجني فالسجن 

عرفناه والظلم خربناه يا امي ال تبيك...
مندْح يف الــّغــالــي

ساكْن بال
وسط خيال
عارْف حال

ِوايناديني
عبد الجبار العش: مبدع متعّدد املجاالت 
يف الكتابة واسع الثقافة، صداقته شارفت 
الكثري  فيها  عشنا  سنة  أربعني  عىل  أيضا 
والّنجاحات مع مجموعة  اإلبداعات  من 
الجبّار  عبد  بقابس،  املوسيقي  البحث 

ودود ورقيق إىل حدود ال توصف.
مندْح جــبّــاْر

وسط احراْر
شاعْل ناْر
ِعز اَْخياْر
ِوايناديني

اكتشفتها  سارة  مفاجأة  بوعالق:  الطيب 
التي  الجميلة  نصوصه  خالل  من  أّوال 
الكالم ثم بصفة  أنتجتها مجموعة عيون 
درجة  إىل  لطيف  بعُد،  فيم  شخصية 
يحفر  مذهل،  شعرّي  ونفس  مربكة 
اجتمعي  ونسق  متفرّد  مبزاج  تجربته 

خاص...
 مندْح الــطَــيِّــْب

صاِحْب حبّيْب
ُعْمرَْه ما ِيَعيِّْب

يف الَْمعنى ِشبَيِّْب
ِوايناديني

جميل  صعلوك  الردييس:  النارص 
مواقع  يف  املعاين  بكّل  كادح  وبروليتاري 
الّصدق  شديد  ينبض،  ال  عطاؤه  اإلنتاج، 

واليقظة وصاحب ِعرشة كم يقال...
مندْح يف الّنارْص

ريْح رِصارِصْ
رفيْڨ الخاطْر

دميا حارْض
ِوايناديني

يف أجواء طيّبة للغاية وبحضور جمع 
شتى  يف  واملبدعني  املثقفني  من  كبري 
االطارات  من  عدد  وبارشاف  الفنون 
الجهوية بنابل تّم افتتاح معرض رسوم 
بن  إميان  املوهوبة  التشكيلية  الفّنانة 
وناشطة  شابّة  رّسامة  وهي  ابراهيم 
مجال  يف  وخاصة  املدين  املجتمع  يف 
العمل الجمعيايت الثقايف. هذا املعرض 
الذي تجىّل فيه بوضوح االعداد الجيد 
االقبال  وجد  والذي  املحكم  والتنظيم 
املجهود  بوضوح  ابرز  عليه  املكثّف 
هذه  بذلته  الذي  واملتميّز  الكبري 
لوحاتها  انجاز  يف  التشكيلية  الفنانة 
املراحل  عرب  مسريتها  جّسمت  التي 
يف  تجاربها  خالل  من  بها  مرت  التي 
مجال الفن التشكييل وابرزت مختلف 
اشتغلت  التي  واملواضيع  القضايا 
ملشاغل  رؤيتها  من  انطالقا  عليها 
التحرر  ال  ونزعتها  وتطلّعاتها  املرأة 
واالنتعاق بصدق كبري يف التعبري ملسه 
ابدوا  الذين  والحارضات  الحارضون 
اعجابهم باعمل هذه الرّسامة السائرة 
االبداع  درب  عىل  واقتدار  بحمس 
رّسامات  عنه  عرّبت  إعجاب  وهو 
يف  حارضات  كّن  ومتميزات  مقتدرات 

والفنانة  الصديقة  ومنهن  االفتتاح  حفل 
التشكيلية فوزية الهيرشي والفّنانة ملياء 
لطيفة  الفّنانة  وكذلك  ابراهيم  بالشيخ 

بيدة..
اميان  التشكيلية  الفنانة  حرصت  وقد 
بن ابراهيم مببادرة مثينة منها عىل توجيه 
الفلسطيني  الشعب  إىل  خاّصة  تحيّة 
دولته  وبناء  التحرر  اجل  من  املجاهد 
لوحة  خالل  من  القدس  وعاصمتها 
مهداة اىل فلسطني معتربة هذه املبادرة 
االشقاء  مع  التضامن  اشكال  من  شكال 
الفلسطينيني يف مواجهة العدّو الصهيوين 

الستعادة حقوقه املرشوعة. 

املعرض  هذا  إن  القول  ميكن  عموما 
حفل  يف  واهتمم  اقبال  من  لقيه  مبا 
موهوبة  فّنانة  نكتشف  جعلنا  االفتتاح 
يف  العظيم  ودوره  الفّن  برسالة  تؤمن 
تشكيلية  فنانة  واملجتمع،  االفراد  حياة 
تستحّق التقدير والتشجيع عىل مواصلة 
مسريتها املوفقة يف مجال الرسم والسعي 
إىل املزيد من التالّق يف اعملها القادمة 
ملن  يتواصل  املعرض  هذا  فإن  وللتذكري 
يرغب يف زيارته واالطالع عىل ماتضمنه 
من لوحات جديرة باملشاهدة اىل يوم 13 

جوان 2021..
       لطفي عبد الواحد

 معرض الفنّانة التشكيلية إيمان بن ابراهيم 
يف املرّكب الثقايف نيابوليس بنابل 

*أبو جرير 
أيام 27  الثانية  انتظمت تظاهرة »سيّدة األرض« يف دورتها 
يسهر  تظاهرة  وهي  بصفاقس،   2021 ماي  و30  و29  و28 
الفرع  بإرشاف  بصفاقس  الثقافة  قطاع  أبناء  تنظيمها  عىل 
تتسم  بصفاقس.  للشغل  الجهوي  واالتحاد  للثقافة  الجامعي 
الفنون  مختلف  بني  تجمع  وهي  بالتنّوع  التظاهرة  برمجة 
نصيب  وللفكر  إلخ(  شعر  سينم،  رقص،  )موسيقى،  واآلداب 
للعموم  املوجهة  األنشطة  بني  تجمع  كم  فكري(  )لقاء  فيها 
واألنشطة املوجهة لألطفال، وقد حرص املنظمون عىل التنويع 

يف الفضاءات املخصصة لألنشطة.
افتتحت التظاهرة يف ساحة »املائة مرت« )باب بحر، صفاقس( 
يوم الخميس 27 ماي يف الخامسة مساء بعرض موسيقي أحيته 
مجموعة »الكرامة« وتخللته لوحات راقصة عىل أنغام الدبكة 
واكب  وقد  للدبكة«،  »زيدون  مجموعة  قّدمتها  الفلسطينيّة 
فعاليات االفتتاح جمع من أبناء الجهة من مناضليها ونقابييها 

وأنصار القضيّة من املارّة وعموم الّناس.
يف اليوم الثاين من التظاهرة )الجمعة 28 ماي( افتتح معرض 
والنصف  الثالثة  الساعة  يف  الفلسطينيّة«  الثقافة  من  لـ«أعالم 
قصري  موسيقي  بعرض  مصحوبا  بحر  باب  الثقافة  بدار  مساء 
قّدمته مجموعة »سيّدة األرض« التي تضّم جمعا من الشباب 
املوسيقي عرّبوا عن نرصة القضيّة بطريقتهم وقد تفاعل معهم 
للمخرج  »املخدوعون«  رشيط  ُعرض  ثّم  كبري.  برقّي  الحضور 
توفيق صالح وهو من كالسيكيات سينم املقاومة وهو مقتبس 
كنفاين،  الشهيد غسان  للكاتب  الشمس«  »رجال يف  رواية  من 
وقد تال العرض نقاش أداره باقتدار الكاتب والسينيميئ محمد 
دمق وشارك فيه الحارضون وهم من أجيال مختلفة، وقد مثل 
ذكرياتهم  بعض  الستعراض  للبعض  فرصة  الرشيط  هذا  عرض 

معه ومع نوادي السينم يف السبعينات والثمنينات.
العارشة  استهّل يف  فقد  ماي(  )السبت 29  الثالث  اليوم  أما 

»التطبيع  حول  فكرّي  بلقاء  البحر  باب  الثقافة  بدار  صباحا 
العليبي  فريد  األستاذ  من  كّل  فيه  قّدم  واألكادميي«،  الثقايف 
واألستاذ محمد رضا السوييس مداخلة حول املوضوع وقد دار 
عىل إثر ذلك نقاش ثرّي بني األستاذيِْن املتدخلنْيِ والحارضين، 
وكلٌّ عرّب عن وجهة نظره وعن مدى تقاطعه أو اختالفه بجرأة 
باملركب  مساًء  الثالثة  يف  وتحديدا  املساء،  ويف  آن.  يف  ورقّي 
والشعر  املوسيقى  بني  التواشج  كان  الجمويس،  محّمد  الثقايف 
تخلّلته  حفال  املوسيقي«  »البحث  مجموعة  أحيت  حيث 
األصوات  من  وهو  العرايبي  عيل  للشاعر  شعريتني  مداخلتني 
استعرض  الذي  العّش  الجبار  عبد  وللشاعر  الجديدة  الشعريّة 
بعضا من ذكرياته الجميلة مع هذه املجموعة املوسيقيّة التي 
غّنت له باقة من أشعاره، وقد تفاعل الفّنان نرباس شمم بتأثّر 
كبري مع ما استعرضه الشاعر من ذكريات مشرتكة، كم قّدم بعد 
ذلك املناضل نبيل الحمروين مداخلة يف شكل بيان عن »املنرب 

العمل العريب املناهض لالمربيالية«.
والختامّي  الرابع  واليوم  التظاهرة،  هذه  يف  نصيب  للطفل 
يف  ورشات  شكل  يف  لألطفال  خّصص  ماي(   30 )األحد  منها 
الفنون التشكيليّة ويف املرسح بتأطري من أبناء قطاع الثقافة يف 
صفاقس املختصني يف هذه الفنون، وقد احتضن هذه الفعاليات 

الختاميّة الفضاء الثقايف الخاص »ركح العصافري«.
هذه التظاهرة  تنجز يف دورتها الثالثة  ويف ظروف  تواصل 
االعتداء   واالستيطان  عىل الشعب الفلسطيني  )سيدة األرض(

ابناء صفاقس     نخبةمن  لكن إرصار   اإلمكانيات    قلة  رغم 
للثقافة    الجامعي  الفرع  بصفاقس   للشغل  الجهوي  واالتحاد 
الكمنجات      تراتيل  و  القصائد  وسفر  واملحاجر    الحرب   وعاء  
.وعندما  األرض)  سيدة  تحرير   الشمس   تحدد  أن  وحلمهم  
يصبح النقايب املثقف  مقاوما .فمسألة االنتصار تتطلب الوقت 

ليس إال.(.

 عندما يصبح  النقايب املثقف مقاوما 

فعاليّات تظاهرة »سيّدة األرض« يف دورتها الثانية يف صفاقس
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 أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي األهيل املرصي أنه تم تلقي خطابا 
الرتجي  مواجهة  بشأن  “كاف”  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  قبل  من  رسميًا 

الريايض، يف نصف نهايئ دوري أبطال أفريقيا.
  كان من املقرر أن تقام مباراة الذهاب يف تونس يوم 16 من شهر جوان ، عىل 

أن تقام مباراة اإلياب يف القاهرة يوم 25 من الشهر ذاته.
 وقال املصدر ذاته، أن “كاف” أخرب األهيل بأن مواعيد املواجهتني تم تعديلهام، 

لتصبح مباراة الذهاب يوم السبت املوافق 19 جوان بدال من يوم 16 .
 وتدور مباراة اإلياب مبلعب القاهرة يوم 26 جوان القادم.

عن  األهيل  من  مصادرمقربة  تحدثت  فقد  “الكاف”،  مفاجآت  عن   وبعيدا 
مناورة محورها نجم الفريق مجدي أفشة حيث يرتقب حضوره يف لقاء الرتجي 

بعد ما راج عن اصابته.
 فهل سريىض بهذا التعديل الذي فيه انحياز لالهيل ؟

 بدأت لعبة الكواليس ... فهل تحرك ›عنرت الكرة التونسية أي وديع الجريء« 
من اجل منارصة الرتجي و منحه حقه ال اكرث و ال اقل  للتكفري عن ذنب ارتكبه 

ملا سد باب الرتشح لرئاسة الكنفديرالية امام التونيس طارق بوشمواوي ؟
 منعنا الرتشح عن بوشاموي و اكتفى رئيس جامعتنا مبا بقي من فتات بعد 

ان تقاسم › كبار افريقيا › الكعكعة
مل تبق لوديع الجريء اال اللجنةالطبية و لو بقيت لجنة اصغر لكانت له

هكذا تكون حامية كرتنا و هكذا تتبعرث مصالح كرتنا
*الطاهر سايس

األهلي يبحث لعبة الكواليس ... تسبق مباراة الرتجي و األهلي 
عن ودية قبل 
موقعة الرتجي 

 

كان  التي  إنبي  مع  الكأس  مباراة   تأجيل  امام 
اصبح  الجمعةاملقبل  غدا  خوضها  املقرر  من 
مباراة  عن  البحث  هو  املرصي  االهيل  هاجس 
املرتفع يف مباراة ذهاب نصف  النسق  متكنه من 
نهايئ دوري أبطال أفريقيا وهو العارف مبا ينتظره 
امام الرتجي الريايض يف ملعب رادس  هذا التأجيل 
جعل الجهاز الفني لألهيل بقيادة بيتسوموسيامين، 
يبحث عن مباراة ودية خالل فرتة التوقف الدويل، 
سيدعبد  اكده  واالمر  الرتجي  ملواجهة  استعداًدا 
الفني  الجهاز  إن  باألهيل،   الكرة  مدير  الحفيظ، 
يدرس إقامة مباراة وديةنهاية األسبوع الجاري، يف 

إطار التحضري للرتجي.
الراحة  انتهاء  بعد  األهيل،تدريباته،   واستأنف 
التي حصل عليها الفريق عقب العودة من قطر، 

والتي استمرت ملدة يومني.

هيئة هالل الشابة 
تقاطع قناة التاسعة 
يعلم فريق هالل الشابة الرأي العام بأنه تم تكليف 

السادة :
رسمي  كناطق  الرئيس،  نائب  بوعطي،  صابر  االستاذ 

الهيئة  عن 
املديرة.

األستاذ   
بن  محمد 
كاتب  براهم، 
الفريق،  عام 
كناطق رسمي 
الهيئة  عن 
وعن  املديرة 
الدفاع  هيئة 
ملكلفة  ا
بقضايا التاس.

ذ  ستا أل ا
الدكتور محمد املنويب الفرشييش، محامي هالل الشابة، 
كممثل رسمي لهيئة الدفاع املكلفة بقضايا التاس وقضايا 

الفريق بتونس.  
ومينح فريق هالل الشابة األشخاص املذكورين أعاله 
االختصاص الحرصي،  وحدهم دون سواهم، للحديث يف 

الشؤون اإلدارية واملالية والقانونية للفريق.
والنهائية  الكاملة  مقاطعته  الشابة  هالل  يعلن  كام 
وانحيازها  الحياد  التزامها  عدم  بسبب  التاسعة  لقناة 

الفاضح للجامعة التونسية لكرة القدم.

تعازينا 
الورتاين  جامل  األخ  الله  رحم 
الكاتب العام السابق لنقابة تأمينات 
الستار وعضو سابق لجامعة البنوك.

تعازينا الحارة ألهله وزمالئه

النادي االفريقي:

تحويل 271 ألف دينار للحساب الخاص بنزاعات النادي 
النادي االفريقي لدى الجامعة  النادي االفريقي بالخارج، أنّه وقع تحويل مبلغ 271 ألف دينار يف الحساب الخاص بنزاعات  ذكر اتحاد أحباء 

التونسية لكرة القدم.
 وذكر االتحاد أنّه تم تأكيد وصول املبلغ للحساب املذكور من طرف الهيئة املديرة للنادي االفريقي.

ويشمل هذا املبلغ:
 -1 كافة مساهامت االحباء يف »لطخة شعبها سبنسورها » عرب االليات التي وضعها اتحاد أحباء النادي االفريقي بالخارج.

-2 الجزء االول من املبالغ املتأتية من بيع التذاكر االفرتاضية للدعم عرب بوابة
./https://uce.digital 

هذا وسيتم تحويل الجزء املتبقي من مداخيل بيع التذاكر االفرتاضية للدعم بالتنسيق مع الهيئة املديرة للنادي االفريقي كام جرت به العادة. 

الحظنا يف الفرتة األخرية أن عديد املقابالت يتأّخر انطالقها بسبب تشبّث بعض الحكام بتطبيق القانون واحرتام 
الويكلو. ولكن يف نهاية األمر, ال يقع تطبيق القانون ويرضخ الحكام ملشيئة املنسق العام والرابطة والجامعة واألمن 
ويعلن عن انطالق اللقاء ومئات الجامهري ملتزمة بأماكنها. يعني أن البعض يلعب دور البطولة يف البداية ويف النهاية 
يستسلم لألمر الواقع ويؤكّد الجنب الذي ميّيزهم. فهم أبعد ما يكون أن يرفضوا إدارة املقابلة بسبب تواجد الجمهور. 
فلامذا املرسحيات السخيفة ولعب دور البطولة الوهمية؟ فإما أن ال يقع السامح لغري حاميل االعتامدات الرسميّة من 

الجامعة بالتواجد أو اإلعالن عن عدم إجراء اللقاء بعد التنبيه بعرش دقائق.
ولكن ال يوجد أي حكم يف تونس قادر عىل فعل ذلك. وبالتايل, يجب إحرتام توقيت انطالق املباريات. ومسألة 
الجمهور يتحملها املنسقون العامون وما أكرثهم وما اقل فاعليتهم. فهم متواطئون واألمن يغض الطرف ثم يحملون 

الحكم املسئولية.
*عمر

نقطة استفهام:

متى تنطلق جميع املباريات يف نفس التوقيت؟  

علي يوسف يمضي للمنتخب التونسي 
الذي   ، الرضورية  الوثائق  يوسف عىل  السويدي عيل  فريق هاكن  أمىض العب 

ينتمي مبوجبها رسميا إىل املنتخب التونيس

 ويضع نفسه عىل ذمة اإلطار الفني واملنتخب التونيس دون قيد أو رشط .
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لجنة تأديب الجامعة تعاقب 
صدام بن عزيزة مدافع النجم 

الساحلي 
اصدرت لجنة التأديب التابعة 
للجامعة التونسية لكرة القدم 

،قرارا مبعاقبة مدافع النجم  
الساحيل صدام بن عزيزة بثالث 

مقابالت مع خطية مالية قدرها 5 
أالف دينار ، وذلك بسبب شتمه 

للحكم أمين النرصي .
 وتأيت عقوبة اإليقاف عىل خلفية 
اقصائه يف مباراة الدور السادس 
عرش لكأس تونس أمام الرتجي 
الريايض التونيس بعد أن أشهر 
يف وجهه الحكم أمين النرصي 

البطاقة الحمراء يف الدقيقة 90 
من الكالسيكو.

الملعب التونسي:

 أنيس بن فالح 
ناطقا رسميا خلفا 

ألنيس الباجي 
 

أعلن امللعب التونيس، عن تعيني األستاذ أنيس بن 
فالح ناطقا رسميا خلًفا لألستاذ أنيس الباجي.

وكان الباجي قّرر االنسحاب من مهامه بعد مواجهة   
النادي اإلفريقي والتي نزل عىل إثرها الفريق للرابطة 

املحرتفة الثانية. 

دوري أبطال إفريقيا: 

الكاف يكشف عن حكمي 
مباراتي األهلي والرتجي 

كشف اإلتحاد اإلفريقي لكرة القدم »كاف« عن حكمي مبارايت نصف نهايئ دوري 
أبطال إفريقيا بني األهيل املرصي والرتجي الريايض التونيس.

 وكان األهيل املرصي قد حسم تأهله إىل نصف نهايئ البطولة القارية، بعد تخطيه 
عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي يف موقعتي ربع النهايئ بنتيجة 3-1.

فيام متكن الرتجي الريايض من اقصاء فريق شباب بلوزداد الجزائري بعد رميونتادا يف 
امللعب األوملبي حامدي العقريب برادس.

 هذا وقام االتحاد اإلفريقي لكرة القدم »كاف » بتعيني الحكم الجنوب إفريقي 
فيكتور قوميز، إلدارة مباراة الذهاب بامللعب األوملبي حامدي العقريب برادس، 

واملقرر لها يوم 16 جوان.
وسيقود الحكم املغريب رضوان جياد مباراة اإلياب يف القاهرة بالقاهرة، واملقرر لها يوم 25 من الشهر ذاته.

الشبيبة القيروانية :

 لحمر يعلن ترشحه 
 

عقد املسؤول السابق بشري لحمر   ندوة صحفية أعلن 
خاللها ترشحه لرئاسة الجمعية رغم أنه مل يستكمل بعد 

قامئته ومل يعلن عن برنامج عمله باعتبار أن الهدف 
الرئييس للندوة كان االعالن أساسا عن الرتشح للرد عىل 
كل من شكك يف جدية مساعيه هذه املرة خاصة وأن 

اسمه اقرتن باالنسحابات يف أكرث من استحقاق انتخايب 
سابق.

وإن مل يقدم لحمر برنامج عمله فإنه تحدث عن بعض 
النقاط التي يعتزم القيام بها يف حال فاز بكريس الرئاسة 

وأهم هذه النقاط هي اعادة الروح ملركز تكوين 
الشبان واعادة هيكلة عمل األصناف الشابة والقطع مع 

املامرسات السابقة التي أرضت كثريا بالعمل القاعدي.
كام أعلن لحمر عن اتفاقه مع مدير فني كفء سيحظى 

بكامل الصالحيات يف اختيار املدرب األول وانتداب 
الالعبني والغالب عىل الظن أن سيكون )عثامن الشهايبي( 

ويف املقابل أكد لحمر أن حقيقة الوضع املايل وحجم 
الديون والخطايا التي ال يعلم أحد عنها شيئا هي التي 

ستحدد أهداف النادي.
من جهة أخرى أبدى لحمر ارتياحه لتواجد وجيه العلويني اىل جانبه األمر الذي سيسهل مهام تسيري فرع كرة 

السلة واعدا بتوفري الحد األدىن لهذا الفرع.
وقد أعلن لحمر عن عقد ندوة صحفية ثانية لتقديم أعضاده والحديث عن برنامج عمله بعد تقديم ترشحه 

بصفة رسمية يف اليومني القادمني.

لسعد جردة يتحدى ادارة الرجاء املغربي 
تحدث مدرب الرجاء الريايض لسعد جردة الشايب، عن عقد أهدافه مع الفريق املغريب، بعد أقل من شهرين عىل تدريبه للفريق األخرض، قادما إليه من اإلتحاد 
الريايض املنستريي وذكر الشايب  أّن مسؤويل الرجاء أكدوا له أن من بني أهم أهدافه املسطرة مع الفريق تحقيق لقبي كأس الكاف وكأس محمد السادس لألندية 

األبطال. 
وبخصوص احراز لقب البطولة املغربية ، أوضح جردة أنه خالل توقيعه تدريب الرجاء خلفا للسالمي، أكد له مسؤولو الرجاء بأن الفريق يبتعد آنذاك عن 
صدارة الدوري ب7 نقاط، ومل يركزوا له عىل وضعها من بني أهداف هذا املوسم، بقدر ما ركزوا عىل اللقبني املشار إليهام )كأس الكاف، وكأس محمد السادس 

لألندية األبطال العرب(.  
وأضاف الشايب أنه أكد ملسؤويل الرجاء عىل أهمية الفوز بالبطولة يف كل دوريات العامل، بالنظر إىل أهميتها الكبرية، مربزا أنه اختلف معهم، معلنا إرصاره عىل ركوب 

التحدي وتقليص فارق النقاط، واملنافسة عىل لقب البطولة.
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التونيس مهدي عثامن  الكاتب  ها  تخيرّ التي  »النرّفي«،  ُمفردة  تسحُبنا 
يبدو  سياق  إىل  والترّوزيع،  للنرش  رؤى  دار  عن  ادرة  الصرّ لروايته  عنوانا 
سول  الررّ أصحاب  من  به  املؤمننَي  الله  حثُّ  هو  فالنرّفي  املعامل،  واضح 
الطرّربي،  أبو جعفر  ين،  املفسرّ إمام  بذلك  يخربنا  مثلام  وم،  الررّ غزو  عىل 
آمنوا  الذين  أيرّها  »يا  تقول:  التي  الترّوبة  سورة  من   38 لآلية  تفسيه  يف 
ما لكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل الله اثرّاقلتم إىل األرض«. وقد سبق 
أهم  ألحد  عنوانا  املفردة  هذه  الحوار  فرج  التونيسرّ  الكاتب  اختار  أن 
رواياته، مقرونة مبفردة القيامة، إذ استفاد فرج الحوار يف روايته »النرّفي 
يني للترّعبي عن رضورة الثرّورة يف إحداث تغييات  والقيامة« من النرّصرّ الدرّ
س  حايف والكاتب اللرّبناين بطرس البستاينرّ، فقد أسرّ ا الصِّ يف حياة النرّاس، أمرّ
الترّاسع  القرن  جريدة بصفحتني فقط عنوانها »نفي سوريرّة« يف ستينات 
ولة، ودافع عن قيم  ين عن الدرّ عرش، دعا من خاللها إىل رضورة فصل الدرّ
ورية، وقد  د األمة السرّ العدالة واملساواة ونبرّه إىل ويالت الطرّائفية التي تهدرّ
كان عنوان العددين األورّل والثاين من الصحيفة، »النرّفي األورّل« و«النرّفي 
العريب  السيايسرّ  الفكر  أشهر صحف  من  سوريرّة«  »نفي  وكانت  الثرّاين«، 
، وإذ نورد هذه اإلحاالت يف عالقة بعنوان رواية مهدي عثامن، فألنرّ  الحررّ
ياقات، لكْن بقراءة مختلفة وتوظيف مغاير  روايته تتوفرّر عىل هذه السرّ
واية يعني »غزو الررّوم«، و ال هو فعل ثوريرّ  متاما، فال النرّفي يف هذه الررّ
أجل وحدة  واية من  الررّ يف  النرّفي سيكون  وال  لألفضل،  التغيي  أجل  من 
واية تدفع نجو نفي ما، وكل شخصيرّاتها، تعيش  سوريا، رغم أن أحداث الررّ

حالة استنفار عامرّ وهو املعنى األقرب إىل مفردة »النرّفي«.
عثامن،  مهدي  رواية  يف  ومآالته،  ودوافعه  النرّفي  مستويات  د  تتعدرّ  
قصور  قرية  يف  ج  يتأجرّ ظاهريرّ  نفي  أمام  البداية  منذ  يضعنا  فالكاتب 
اف، مدينة هادئة يُستطاب فيها العيش، بسبب جرمية قتل غامضة  السرّ
ذهب ضحيرّتها عون الحرس عبد الله، »الررّجل املتواضع البسيط، املحبوب 
عي العلم والسلطة«، فيعيش أهل  لدى الجميع«، وأيضا الررّجل الذي »يدرّ
القرية حالة من االستنفار العامرّ من أجل فكرّ لغز الجرمية وكشف القاتل، 
ليجد القارئ نفسه يتتبرّع ما يشبه نفيا باطنيرّا لكلرّ شخصيرّة من شخصيرّات 
واية، وهي تكشف عن ُعقدها ومركرّباتها النفسيرّة، مستنفرة كل طاقتها  الررّ
اكرة واألفواه املتالسنة، ليجعل الكاتب  للتجاوز والنرّسيان رغم سطوة الذرّ
ف فيه تشابك الُعقد النرّفسية مع  من هذين املستويني مسارا متكامال يرصرّ
خصيرّات وتتطورّر األحداث ليبلغ نفيا سياسيا/ايديولوجيا مُيهرّد  تقاطع الشرّ
له الكاتب بأحداث األيرّام األخية قبل سقوط نظام بن عيل وبداية تشكرّل 
مالمح »مؤامرة النرّفي« إىل ديار الترّمكني يف األيام األوىل عندما »مل يستطع 
النرّظام أن يسيطر عىل األحداث«، فالكاتب مهدي عثامن ينُقلنا من فعل 
الحقا  سيتحقرّق  »أفق«  إىل   ، رشطيرّ قتل  يف  يتمثرّل  رمزيرّة  وذي  ُمتحقرّق 
بعد أن تكتمل جميع رشوطه، ومنها االضطرابات السيكولوجيرّة والترّحشيد 
مجتمعهم  يف  واية  الررّ بني شخصيرّات  ت  واملهامرّ األدوار  وتبادل  الفوضويرّ 

اف.  ر، قصور السرّ املصغرّ
فعل  حول  يتمحور  الذي  هو  واية  الررّ يف  األعمق  املستوى  لكنرّ 
»االغتصاب«، فالكاتب يَْحبك روايته من خالل هذه الزرّاوية، عندما يعود 
يخ عيل »كبي الحيرّ وقدوة أهله ومرجعهم  واية، بذاكرة الشرّ يف بداية الررّ
ومشورتهم«، الذي تعررّض إىل اعتداء جنيسرّ عنوة عندما كان صغيا يختُم 
عام  »خمسني  بعد  واية،  الررّ آخر  يف  الكاتب  ويضعه  الكُترّاب،  يف  القرآن 
ونيف... من طفولة االغتصاب إىل شيخوخة الترّرشرّد مرورا بشباب اليتم«، 
ا« بساعة النرّفي إىل  يخ خليفة، وقد أصبح »مبرشرّ أمام املعتدي عليه، الشرّ
الجنيسرّ  الكبت  مستوى  من  الكاتب  بنا  فينتقل  ام،  الشرّ الترّمكني،  ديار 
، ومن اغتصاب فرد إىل اغتصاب شعب كامل  ينيرّ إىل مستوى الكبت الدرّ
سينطلق يف »مانيفستو« دمويرّ مغلرّف بقداسة موهومة عنوانها »النرّفي«.
وايئ كلرّ األحداث املتخيرّلة، واملسنودة  يُوظرّف الكاتب عىل كامل املنت الررّ
وعالقات  تقاطعات  ويُولرّد  تونس،  يف   » الثوريرّ »املخاض  أحداث  ببعض 
وائيرّة املتمثرّلة يف جرمية القتل،  خصيرّات، خدمة للُعقدة الررّ وظيفيرّة بني الشرّ
باعتبارها الحبكة األوىل، ليستغلرّها هي األخرى ويجعلها يف خدمة »ذروة 
األحداث« باعتبارها الحبكة الثانية، فكلرّ األحداث تتطورّر وتتصاعد نحو 
يف  مفكرّكة  األوىل  الحبكة  فيه  تبدو  مكثرّف  بأسلوب  رجة  الدرّ بلوغ هذه 
كريات  الظرّاهر من خالل تواتر املواقف والحوادث والقصص الفرديرّة والذرّ
مبنيرّة عىل  بسيطة  بني حبكات  واية  الررّ الكاتب منت  ع  يوزرّ بل  املنفصلة، 
حكاية واحدة وحبكات مركرّبة من حكايتني وأكرث، إالرّ أنرّ جميعها تشتغل 
لهندسة  ومرتابط خدمة  بنسق طبيعيرّ  الكاتب  ويُحررّكها  وظيفيرّ  بشكل 

واية وتكتمل ِبنيتها، وكل األزمات  الحبكة املتامسكة التي تلتحم فيها الررّ
إيقاع  ويف  َسلس  بشكل  تنصهُر  املأزومة  خصيرّات  الشرّ وحكايات  الثرّانوية 

ُمتناغم يف ما بينها لتترّجه صوب األزمة الكُربى للرواية، النرّفي.
يف ديناميكيرّة ال تهدأ، يرفُع مهدي عثامن أحداث روايته النرّفي بأضالع 
للميش  شخوصه  ويدفع  ياسة،  والسرّ والجنس  ين  الدرّ »املحظور«:  املثرّلث 
رات التي تُنكرّل، قمعا واغتصابا وتطررّفا، بكل  فوق حقل من األلغام واملتفجرّ
شخصيرّة، ضحيرًّة كانت أم جالرّدا، لُيخلرّص الكاتب، املتمرتس بلغته وأسلوبه، 
يايسرّ املبارش أو التوغرّل املجاينرّ يف عوامل  قوط يف الخطاب السرّ روايته من السرّ
طبيعة  ساعدته  ا  ورمبرّ ين،  للدرّ واملُسقط  االعتباطيرّ  الترّوظيف  أو  الجنس 
، وكلرّها تحمل ثقافة  خصيرّات يف ذلك، فجميعها تنتمي إىل فضاء ريفيرّ الشرّ
بسيطة وتسلك سلوكا دينيرّا فطريرّا وسطحيرّا يدور يف فلك األولياء والزوايا، 
 ، سيدي عيل املحجوب وسيدي الشوايل... وال عالقة لها باإلسالم السيايسرّ
ة سهلة، خاصة  وهذا ال يعني أن تقدميها وتحريكها وتحديد مصائرها مهمرّ
منها  يصنع  بل  البعض،  بعضها  عن  الثالثة  األضالع  يعزل  ال  الكاتب  أن 
خصيرّات وحارضها، ويقرن مصيها  أحابيَل موثوقًة تلتفرّ حول مايض الشرّ
مع  ُمتصالحة  الثرّالثة  أضالعه  تبدو  الذي  املثلرّث  هذا  داخل  املستقبيلرّ 
بعضها البعض، حيث كانت  تُبنى العالقات يف هدوء وانسجام بعيدا عن 
يبدو  ما  والقمع، رغم  واملنع  التحريم  واملدنرّس، وسلطة  س  املقدرّ سلطة 
واكن  عىل الشخصيرّات من تأزرّم... إىل أن تأيت شخصية »الربين« فتحررّك السرّ
ر، وفوىض  خصيرّات يف حالة جري واختباء وهروب مستمرّ وتجعل جميع الشرّ

ال تنتهي.
إن اختيار الكاتب مهدي عثامن اسم »الربين« لشخصيرّة القاتل الحقيقي 
اختيارا  ليس  أمره،  ينكشف  أن  دون  واية  الررّ بداية  يف  الحرس  لعون 
واية، فالربين هو طائر الباز، وهو من  اعتباطيرّا أو هو اسم مسقط يف الررّ
من  كبية  بسعة  فريستها  عىل  تنقضرّ  التي  الحادرّ  البرص  ذات  الجوارح 
قر، وقد نذهب يف  ، كام يُستخدم اسم الباز عىل الصرّ مكان مرتفع وخفيرّ
ا يحيلنا  تأويل هذا االختيار إىل أنرّ الكاتب وهو يدفع باسم »الربين«، رمبرّ
بيع العريب«،  ى »الررّ عىل القراءة السياسيرّة األكرث تداوال بخصوص ما يسمرّ
إذا أصبح هناك إجامع، عىل األقلرّ بعد فشل املسار الثرّوري وتعرثرّ االنتقال 
ميقراطي، بأنرّ ما حصل يف املنطقة العربيرّة انطالقا من »ثورة الياسمني«  الدرّ
أمر ُمدبرّر ومخطرّط له و«مل يسقط حتى جدار يف هذه األمة بعد غضب 

شعبي«. 

اب  الرترّ إىل  »يدخُل  آن،  يف  املعروف/املجهول  املجرم  هذا  فالربين، 
التونيسرّ خلسة«، وقد »استغلرّ خوف النرّاس وحذرهم، وارمتى بينهم يف 
بعض  األحداث«، وهذه  إليه  مبا ستؤول  »يتنبرّأ  وكان  ة«،  العامرّ احة  السرّ
العربية،  الثرّورات  الدوليرّة عىل شعوب  واملؤامرة«  »الخدعة  من سامت 
بة لهذه الشخصيرّة، فالربين كان من  رغم أن الكاتب يرسم لنا صورة مقررّ
ضمن مجموعة سليامن اإلرهابية ووالده من اليوسفيرّني، ومربرّره الرئييس 
ذ »يف عبد الله الحرس ما أمر  لجرميته هو »تحقيق رشع الله« وأن ينفرّ
ا، تدور هي األخرى يف الفلك األكرب،  امت أيضا، إنرّ الله به«، وهذه السرّ
يايسرّ هو  فالقراءة السياسيرّة ذاتها، بل الواقع اليوم، يؤكرّد أن اإلسالم السرّ
م، متاما مثل الخراب الذي أحدثته  أداة تنفيذ هذا الخراب العريب املعمرّ
لها«  لون  ال  ملبرّدة  امء  »السرّ وجعلت  الساف  قصور  يف  الربين  جرمية 
س  و«الصورة أشبه بطُحال ورديرّ ملتصق بجدار«، متهيدا للترّخريب املقدرّ
يخ  الفترّاح والشرّ يخ عبد  »الشرّ »النرّفي« ومبباركة شخصيرّتْي  ى  تحت مسمرّ
ين«، بل إن مهدي عثامن يُعررّي شكال آخر من أشكال الترّخريب  نور الدرّ
النرّفي،  النرّظام، يف قبضة شيخْي  إمام  يخ عيل،  الشرّ املمنهج عندما يضع 

ويجعل من مدينة القيوان مكانا لذلك.
خصيات نحو مصائرها  فع بالشرّ السة ذاتها يف رسد األحداث والدرّ وبالسرّ
املحتومة، يختار مهدي عثامن مصيا محتمال ملرشوع رواية ثانية، وهو 
نهاية  الشيخ عيل يف  لذلك من خالل مصي شخصيرّة  أفقا شاسعا  يفتح 
واية، وهو يرسم بعضا من مالمح هذا النرّفي الفوضويرّ الذي سيتحررّك  الررّ
القاعدة  لكنرّ  الظرّاهر،  يف  املحظورات«  تبيح  ورات  »الضرّ قاعدة  وفق 
امليكيافيلية »الغاية تربرّر الوسيلة« هي األساس، ما دام »كل يشء اليوم 
بدرجات  الوجوه  فيه جميع  واالنضباط«، وستلتقي  للقاعدة  ال يخضع 
واملجموعات  القديم،  النرّظام  َسَدنَُة   ، السيايسرّ اإلسالم  شيوخ  متفاوتة، 
اليساريرّة، كلرّ من موقعه وكل مبا أويت من انتهازيرّة، أو استرشاف أو غباء.

يخ عيل الذي يهتك سرته الربين عندما يقول له وهو يطرده من  فالشرّ
لإلمامة  تصلح  ال  أنت  لطة...  السرّ إمام  املخلوع...  إمام  »أنت  املسجد: 
من  وكلرّ  واملتزورّجون  العزرّاب  ياُلوطه  أصبح  الذي  عيل  يخ  الشرّ أصال«، 
اعة الخامسة والعرشين الذين  يشتهيه، سيجد نفسه يف أحضان شيوخ السرّ
الباز،  طائر  مثل  ون،  وينقضرّ كالشنكوف«  وسالح  سات  مسدرّ »يحملون 
وتكون  ام،  الشرّ بالد  »توحيد  أجل  من  الفوىض،  أحداث  أثناء  البالد  عىل 
يخ  سوريا ديار متكني لتحقيق هذه األمنية األسمى«، وغي بعيد عن الشرّ
يخ عيل، لن  عيل، لن يختلف دور حاتم ابن حبيبة، التي هي عشيقة الشرّ
فة املقابلة، فحاتم يقررّ بأن القرار  يختلف دوره يف الترّمهيد للنرّفي من الضرّ
الذي تمرّ اترّخاذه اثر فرار »السيرّد الرئيس إىل الخارج« يتمثرّل يف »استئجار 
بعض املجرمني والعاطلني لحرق املحاكم ولجان الترّنسيق واملكاتب املحلية 
والجهويرّة للحزب بغية التخلرّص من الوثائق واألدلرّة التي ميكن أن تُدين 
ة ثالثة ساهمت من  النرّظام«، بل إن الكاتب مهدي عثامن يأُخذنا إىل ضفرّ
ر لنا حمدي أستاذ الفلسفة  حيث تدري أو ال تدري يف هذا النرّفي، إذ يصورّ
لنا إنرّ هذه املجموعة  مع جمع آخر »عىل طرف املدينة« -وكأنرّه يقول 
ترفع  لنا  يصورّرها  حقيقتها-  وهذه  املجتمع،  عمق  يف  منغرسة  ليست 
عارات من قبيل شغل حريرّة كرامة وطنيرّة وشعارات يساريرّة مل  »عديد الشرّ

وت الغريب واملنعزل أو املعزول... تعهدها بالدنا«... إنرّه الصرّ
دة  املتعدرّ واملنافذ  الكثية  املداخل  من  بعض  إالرّ  النرّقاط  هذه  ليست 
الترّونيسرّ مهدي عثامن،  للكاتب  »النرّفي«  رواية  منها  نقرأ  أن  التي ميكن 
وهي رواية رغم أنرّها تقع يف 104 صفحة فقط، فإنرّ الكاتب استثمر فيها 
املعاين مطروحة يف  الجاحظية: »إن  القاعدة  وائية وفق  الررّ الترّقنيات  كلرّ 
واية  الررّ فهندسة  اللرّفظ«،  وتخيرّ  الوزن  إقامة  يف  أن  الشرّ ا  وإنرّ الطريق... 
بط املنطقيرّ بني األحداث  مبنيرّة بحرفيرّة عالية استندت أساسا إىل إجادة الررّ
د  والشخصيرّات، والترّخفرّف من الترّفاصيل املجانيرّة التي ال تخدم نسق السرّ
واية عىل  الررّ كامل  بناء  ة  قيق، وخاصرّ والدرّ املوجز  الوصف  واالعتامد عىل 
م من خالله الكاتب وجهة نظره للواقع بلغة حافلة  حدث مركزيرّ واحد قدرّ
من  شاسعة  حقول  عىل  ومفتوحة  عرية،  الشرّ من  الكثي  فيها  بالترّكثيف 
مة باللرّهجة العاميرّة  اللة والترّأويالت، وتضمني حوارات مقتصدة وُمطعرّ الدرّ
ة إىل الواجهة، وأعاد  الة، ولنئ أعاد »مقتل عبد الله بطريقة ُمريبة القصرّ الدرّ
اعر  الشرّ أعادت  »النرّفي«  رواية  فإنرّ  القدمية«،  القصص  يف  الحفر  النرّاس 
وفنرّ  واية  الررّ نة  ومدورّ د  السرّ واجهة  إىل  عثامن  مهدي  الترّونيسرّ  والكاتب 

القصرّ عن جدارة.

عندما حيفُر الّروائّي يف القَصص القديَمة
                              يكتبها:  ناجي الخشناوي

أفكار متقاطعة 

رَواية »الّنفري« ملهدي عثامن:


