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الملف الطاقي في تونس

عجز مالي بـ 5700 مليون دينار والجزائر 
ترفض إمدادنا بالغاز

5600 شركة أغلقت 
أبوابها يف القطاع الخاص

استياء النقابيني من 
تهرب األعراف من 

اإلمضاء على املالحق 
التعديلية

الجدل متواصل حول 
االستفتاء

أي مشروعية سياسية 
دون حوار وطني يسبقه 

رضا الغة حركة الشعب 

مسار 25 جويلية البد أن 
يكون تشاركيا دون استفراد 

بالرأي والقرار

في اجتماع للمكتب التنفيذي الموسع لالتحاد

جلسة 5 زائد 5 األوىل كانت
دون الطموحات واألمل

يف جلسة 20 ماي
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أسسها 

أحمد التليلي
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وطنية 

األخ الطبوبي يستقبل الفنان مارسال خليفة  
العام  األمني  األخ  استقبل 
الفنان  الطبويب  الدين  نور 
االتحاد  صديق  امللتزم 
الذي  خليفة  مارسال  العام 
للمنظمة  تقديره  عن  عرب 
وقد  ولتاريخها.  ولدورها 
مارسال  املناضل  تكريم  تّم 
األمني  األخ  ِقبَِل  من  خليفة 
أعضاء  اإلخوة  مبعية  للعام 
الوطني  التنفيذي  املكتب 
الوضع  عن  الحديث  وتم 

العام يف املنطقة.
كام تّم الحديث عن استعداد مارسال خليفة لتحضري أغنية خاصة لالتحاد وسيتم الحديث فيها وإعدادها قد يتم تقدميها يف حفل 

تدشني املقر التاريخي للمنظمة ببطحاء محمد عيل الحامي عند االنتهاء من تشييدها من جديد.
وتّم متكني مارسال خليفة من درع رشيّف لالتحاد تقديرا من املنظمة ونقابياتها ونقابييها  ملا قدمه وما زال يقدمه لفائدة األغنية الهادفة 

وامللتزمة والرائقة.

ورشة عمل للقطاع الخاص 
يومي 23 و24 ماي

ذكرت مصادر مطلعة لـ »الشعب« اّن قسم القطاع الخاص سينظم يف إطار برنامج التعاون 
التخطيط  حول  عمل  ورشة  ايبارت  فريدريش  ومنظمة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  بني 
االسرتاتيجي خطة عمل القسم يومي 23 و24 ماي 2022 بنزل السلطان بالحاممات بإرشاف 

األخ الطاهر الربباري األمني العام املساعد املكلف بالقطاع الخاص.
* رمزي

وعكة صحية للزميل الصحايف 
جمال املالكي   

متنيّاتنا بالشفاء العاجل للزميل العزيز الصحايف جامل املاليك إثر تعرّضه لجلطة قلبية 
استوجبت نقله إىل مستشفى الحبيب ثامر.

شفاء عاجال جامل وعودة رسيعة إىل العائلة.

هيئة إدارية لجامعة التكوين املهني 
والتشغيل

علمت الشعب من مصادر مطلعة أنه متت املوافقة عىل عقد الهيئة االدارية القطاعية 
للجامعة العامة للتكوين املهني والتشغيل وذلك يوم الخميس 19 ماي 2022 عىل الساعة 
التاسعة والنصف )09٫30( مبقر االتحاد النقايب لعامل املغرب العريب ـ 03 نهج أالن سفاري ـ 
البلفدير ـ تونس ـ وذلك برئاسة األخ صالح الدين الساملي األمني العام املساعد لالتحاد العام 

التونيس للشغل املسؤول عن الدواوين واملنشآت العمومية.

شريين أبو عاقلة
الشهيدة والشاهدة

* محمد بدران

االحتالل  قوات  أقدمت 
ماي   11 يوم  صباح  الصهيوين 
2022 عىل اغتيال الشهيدة البطلة 
تأدية  اثناء  عاقلة  ابو  شريين 
احداث  لتغطية  الصحايف  عملها 
مخيم  الصهيونية  القوات  اقتحام 
األليمة  الحادثة  أدمت  لقد  جنني. 
قلوب ابناء فلسطني وأحرار العامل، 
الرسمية  املرجعيات  وأدانتها 
واالعالمية  والشعبية  الدولية 
الشهيدة  كانت  لقد  والنقابية. 
امللتزم  للصحايف  منوذجا  البطلة 
من  والصورة  الخرب  بنقل  مهنيا 
عملت  التي  الجزيرة  قناة  خالل 

من خاللها منذ 25 عاما لتغطية معاناة شعبها وآمالهم واحالمهم وتطلعاتهم وقصص 
بطوالتهم وتضحياتهم يف مواجهة االحتالل وكشف جرامئه وتزويره للحقائق وكانت 
ال متل وال تحسب حسابا للوقت يف رصد الخرب ومالحقة مامرسة القوات الصهيونية 
الخرب  يغتال  ان  الغاشم  العدو  هذا  أراد  لذا  شعبها،  ابناء  ضد  وجرامئها  وارهابها 
العزمية.  وصادقة  الكلمة  فارسة  البطلة  هذه  شجاعة  يف  يتجّسدان  اللذيْن  والصورة 
ان ما اقدم عليه العدو الصهيوين هو اهانة لالعالميني والصحافيني يف العامل وانتهاك 
القانون الدويل ومنظامت حقوق االنسان والرشائع الساموية. ان الشهيدة كانت من 
ابرز املتصدين لسياسة االحتالل ونهجه االجرامي التدمريي العنرصي من خالل نقل 
الصورة والخرب والحقيقة كام هي، وانها نقلت فلسطني إىل قلب العامل ونقلت العامل 
اىل قلب فلسطني، لذا اراد العدّو استهداف الشهيدة شريين من خالل هذه الجرمية 
املفزعة وبدم بارد وبشكل متعمد. لقد هزت هذه الجرمية قلوب العامل وقد ادانتها 
كل املرجعيات الرسمية والشعبية واالنسانية مطالبني ان ال يفلت الجناة الصهاينة من 
العقاب واملحاسبة الن جرائم االحتالل ان مل يوضع لها حّد ويدفع الثمن سوف تزداد 
أكرث بشاعة وفظاعة الستهداف ابناء فلسطني. لقد كتبت الشهيدة بدمائها ان شمس 
الحقيقة ال تغيب وان االعالميني الفلسطينيني سيتابعون املسرية لكشف جرائم العدو 

الصهيوين.
لقد أكدت استشهادها بهذه الطريقة البشعة ان الصهانية ال يردعهم وازع اخالقي 
وال وازع من ضمري الن هذه املعاين مفقودة يف قاموسهم االرهايب وقد تربوا يف مدرسة 
هرتزل وبن غوريون. لقد هوى جسد الشهيدة شريين فوق االرض الذي احبتها وسقت 
ترابه بدمائها. وسقط جسدها بنريان االحتالل املجرم وهي تعانق ارض الوطن، لتعلو 
روحها يف السامء االبدية ودنيا الخلود، وهي تردد »املجد لله يف األعايل، وعىل أرض 
السالم، ويف الناس املرسة« وشمخت يف عليائها شموخ جبال فلسطني ورحلت الشهيدة 
الجامهري وشيعتها  قلوب  نزلت محبتها يف  ما عندها، وقد  أغىل  اعطت وطنها  وقد 
الغربية وقطاع  فلسطني رسميا وشعبيا وأقامت لها لقاءات جنائزية يف مدن الضفة 
غزة والشتات، وحملتها عىل أكف الحشود التي حملتها يف مسريتها الجنائزية، وهتفت 
لها الحناجر ان دمها لن يضيع وعند توديعها يف القدس التي شهدت طفولتها والتي 
تقاطرت الوفود من كافة ارجاء فلسطني بكتها عيون املحبني الذين وجدوا فيها الوفاء 
الصادق لوطنها وشعبها والرد الحاسم عىل سياسة العدو الصهيوين وجرامئه املربمجة 
ان الجامهري التي ودعت شريين مع قرع اجراس الكنائس يف مدينة القدس وصالة يوم 
الجمعة اقسموا ان دماءها التي روت ارض فلسطني سوف تزهر حرية وتحريرا ونرصا 
مهام طال الزمن وان االحتالل اىل زوال وانهم عىل العهد والقسم والوفاء لدمائها ودماء 
الدولة  وبناء  اجل تحرير فلسطني  أرواحهم ودمائهم من  الذين قدموا  الشهداء  كل 

الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس وعودة الالجئني الفلسطينيني إىل ديارهم.
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المكتب التنفيذي الموسع ينظر في الوضع العام في البالد وفي التفاوض مع الحكومة

املكتب الجديد لنقابة مستخدمي الصيدليات الخاصة
يعلم املكتب التنفيذي التحاد الجهوي للشغل بتونس انه إثر انعقاد مؤمتر النقابة االساسية ملستخدمي الصيدليات الخاصة يوم 

السبت 07 ماي 2022 بدار االتحاد تم انتخاب املكتب النقايب وتوزيع املسؤوليات كالتايل:

هشام بوغامني )كاتبا عاما( ومحمد صالح الجندويب )كاتبا عاما مساعدا( ونورالدين كشود )مسؤوال عن االنخراطات واملالية( 

ونجيبة النفزي )مسؤولة عن االعالم واملرأة والشباب العامل( وأحمد جربي )مسؤوال عن الشؤون القانونية واملشاريع االجتامعية( 

ونزيهة حاجي )مسؤولة عن التكوين النقايب واألنشطة الثقافية( وهدى املثلويث )مسؤولة عن الحامية االجتامعية(.

االتحاد الجهوي للشغل بتونسإدانة لحمالت التشويه وإرصار عىل  إضراب يف املطاحن 
أيام 1 و2 و3 جوان

التونسية  بالبالد  للمطاحن  األساسية  النقابات  نحن 

العامة  الجامعة  مبقر   2022/05/18 يوم  املجتمعون 

والصناعات  والتجارة  والسياحة  الغذائية  للصناعات 

وبعد  للجامعة  العام  الكاتب  األخ  بإرشاف  التقليدية 

قدمها  التي  املجهودات  ورغم  املهنية  وضعياتنا  تدارسنا 

جائحة  خالل  والتضحيات  السابقة  الفرتات  يف  العامل 

وتأمني  السوق  تزويد  عىل  املحافظة  أجل  من  كورونا 

السميد والفارينة للمواطنني متحملني  الغذاء من ماديت 

املخاطر الصحية.

فإننا نسجل:

ورفض  الرشائية  مقدرتنا  وتدهور  األسعار  غالء 

بالصرب  تحلّينا  ورغم  الرشائية،  املقدرة  تعديل  األعراف 

منذ سنة 2020 وحيث مل نحصل عىل أي زيادة يف األجور 

فإننا نجد أنفسنا مجربين عىل الدخول يف إرضاب قانوين 

ورشعي وذلك أيام 01 و02 و03 جوان 2022 دفاعا عن 

كرامة العامل وتعديل مقدرتنا الرشائية.

ترأس األخ األمني العام نور الدين الطبويب صباح أمس األربعاء 18 
ماي 2022 أشغال املكتب التنفيذي املوسع لالتحاد وقد أكد أهمية 
عرب  االتحاد  من  مواقف  تتطلب  والتي  البالد  بها  متر  التي  املرحلة 
هياكله الوطنية من خالل اجتامع املكتب التنفيذي املوسع ثم مجلس 
القطاعات ثم الهيئة اإلدارية الوطنية التي ستنعقد خالل األيام القادمة 
وسيقدم فيها املكتب التنفيذي الوطني رؤيته للوضع العام يف البالد 
وموقفه من كل القضايا الوطنية والوضع االجتامعي واالقتصادي. من 
جهته قدم األخ حفيظ حفيظ األمني العام املساعد املسؤول عن قسم 
الشؤون القانونية تفاصيل التفاوض يف إطار اجتامع 5 زائد 5 إذ هناك 
القطاعات  مسألة مبدئية وهي أن االتحاد سيدافع عن كل مطالب 
وحقوقهم دون متييز مبينا أن التوافق مازال غائبا رغم انعقاد جلستني. 
ماي   20 يوم  ستنعقد  جديدة  جلسة  أن  حفيظ  حفيظ  األخ  وبنّي 
القادم متمنيا أن تقدم الحكومة مقرتحات جدية وعملية متكن من 
إنهاء التوترات االجتامعية وتخلق مناخا اجتامعيا مستقرا. وأكد األخ 
حفيظ حفيظ متسك االتحاد باملفاوضات االجتامعية وحق املوظفني 

يف الزيادة يف األجور أمام الوضع االجتامعي واملادي الصعب الذي مير 
به األجراء. من جهته أقّر األخ الطاهر الربباري األمني العام املساعد 
املسؤول عن قسم القطاع الخاص صعوبة الوضع يف الرشكات املصدرة 
كليا وجزئيا وهي التي تشهد صعوبات كبرية نتيجة الحرب األوكرانية-

الروسية وغياب الوضوح الستمرارية نشاط بعض القطاعات وارتفاع 
وكشف  افريقيا.  شامل  يف  االستثامر  ومراجعة  البحري  النقل  أسعار 
األخ الربباري عن وجود غلق لـ5600 رشكة تونسية تشغل بني 10و20 

عامال مبينا صعوبات حقيقية لهاته الرشكات 
وعدم قدرتها عىل املنافسة خاصة يف قطاع 
الخدمات والصناعة. ونبه األخ الربباري من 
الطاهر  األخ  وبنّي  املؤسسات.  خطورة غلق 
الربباري أنه تّم إمضاء 33 ملحق تعدييل يف 
القطاع الخاص وتّم أمس إمضاء ثالثة مالحق 
تعديلية يف قطاع النسيج ويف قطاع التضامن 
ومن املنتظر أن تصدر يف األسبوع القادم أما 
التونيس  االتحاد  مع  مشاكل  فهناك  البقية 
التقليدية.  والصناعات  والتجارة  للصناعة 

وتم التأكيد عىل الدور الوطني لالتحاد.
الدور  املوسع  التنفيذي  املكتب  وحيّى 
الذي يقوم به االتحاد رغم التشويه والهجوم 
الرخيصة  والحمالت  النقابية  القيادات  عىل 
التي زادت من رص الصفوف وتقوية اللُّحمة 
أن  رضورة  عىل  التأكيد  وتّم  النقابيني.  بني 
عن  دفاعا  الوطني  بدوره  االتحاد  يقوم 
والتونسيني  التونسيات  واستحقاقات  تونس 
دون الرجوع إىل ما قبل 25 جويلية والدفاع 

عن موقف املنظمة يف بيان 26 جويلية الذي يؤكد القطيعة مع ما 
قبل 25 جويلية ولكن عدم متكني أي كان من صك عىل بياض بل من 
الرضوري تنفيذ ما جاء يف 25 جويلية من محاسبة وإنقاذ البالد من 
جميع  يف  البالد  فيها  تراجعت  كاملة  عرشية  وتجاوز  اإلفالس  خطر 

املؤرشات.
وجدد أعضاء املكتب التنفيذي املوسع تأكيدهم أن االتحاد حريص 
واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  عن  مدافع  دوما  يكون  أن  عىل 
للشعب التونيس مبا يف ذلك االتفاقيات املمضاة واملدرجة يف اتفاق 6 

فيفري وتم التأكيد عىل رضورة تجسيد ذلك االتفاق.
النقابية  الخطة  مناقشة  املوسع  التنفيذي  املكتب  خالل  وتم 
يف  دوما  كانت  املنظمة  أن  باعتبار  القادمة  املرحلة  خالل  املطلوبة 

املقدمة دفاعا عن الوطن قبل كل يشء بعيدا عن األشخاص واملشاريع 
مرشوع  كل  عن  دوما  مدافعا  االتحاد  كان  إذ  الشخصية  السياسية 

وطني يدافع عن البالد واستحقاقات الشعب.
ومن املنتظر أن تنعقد الهيئة اإلدارية الوطنية مع مطلع األسبوع 
وستتضمن  القادمة  للمرحلة  االتحاد  تصورات  ستبلور  والتي  القادم 
املفاوضات  البالد وحول سري  العام يف  الوضع  قرارات ومواقف حول 

مع الحكومة. 

جلسة 5 زائد 5 لم  تكن إجيابية واألمل يف جلسة 20 ماي 

غلق 5600 شركة تونسية 
تشغل بين 10 و20عامال

غرف  أعضاء  تلّكؤ  من  استياء 
االتحاد التونسي للصناعة والتجارة 

والصناعات التقليدية

* غسان 
القصيبي
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بات الوقت ضاغطا عىل الجميع انتظارا لالستحقاقات 
أشهر  منذ  الجمهورية  رئيس  قبل  من  املعلنة  االنتخابية 
تسبق  التي  املستوجبة  لآلليات  تفعيل  دون  لكن  عديدة 

عادة مثل هذه املواعيد االنتخابية.
يف  الفاعلني  أغلب  عىل  خافيا  يعد  مل  الضغط  وهذا 
املدين  املجتمع  منظامت  او  كانت  أحزابا  العام  املشهد 
االستقرار  عىل  تأثريها  باعتبار  االستحقاقات  بهذه  املهتمة 
السيايس واالقتصادي واالجتامعي الن اخذ اي قرار يحتاج 
الضغوطات  ان حجم  خاصة  الداخلية  املواقف  إىل صالبة 
خافيا  يعد  مل  بتحريض  آخر  إىل  يوم  من  تتزايد  الخارجية 
من بعض االطراف من الداخل التي ترى يف مامرسة القوى 
اإلقليمية والدولية ملختلف اشكال الضغط »دعامة ملطالبها 
املعلنة والتي تعتربها رضورية« لعودة املسارة الدميقراطي 
إىل مداره الطبيعي وبالتايل مل يعد هناك مجال ملزيد اهدار 
 25 تاريخ  من  معدودة  أسابيع  بعد  عىل  والبالد  الوقت 
جويلية املقرر الجراء استفتاء ال نعلم عنه اال النزر القليل 
من املعلومات يف الوقت الذي كان يفرتض ان يكون النص 
املعروض عىل عموم املواطنني متداوال للنقاش والحوار بني 
غالبة مكونات املشهد السيايس التخاذ موقفا منه مساندة 
أو رفضا وهذا الوقت املهدور منذ ان تم القطع مع منظومة 
ما قبل 25 جويلية أربك الداعمني واملساندين للمرحلة التي 
جاءت بعد ذلك التاريخ ومل يتمكنوا من بلورة موقف عىل 
القادمة الن األمر  أساسه يكون استعدادهم لالستحقاقات 
األذهان ألن  إىل  تتبادر  قد  التي  والبساطة  بالسهولة  ليس 
ذلك الوقت املهدور مكن املشككني يف املرحلة الجديدة من 
مترير العديد من التربيرات يف مرحلة أوىل ومنها انتقلوا إىل 
املقارنات بحيث أصبحت من منظورهم أشهر قليلة تعادل 
عرشية كاملة من العطلة والفشل وهذا أصبح يفرض جهدا 
الحقيقية واعادة مستوى االقتناع  مضاعفا لتقديم الصورة 
بان الحسم مع تلك العرشية ومن تحكموا فيها  والقناعة 
مرتبط بالدخول إىل مرحلة جديدة تقطع مع كل االسباب 
غري  وهٍن  إىل  البالد  أوصلت  التي  الجميع  لدى  املعلومة 

مسبوق.
إذن مل يعد من املجدى االستهانة بالزمن االنتخايب النه 
التأكيد مرة  الظرفية مع  ديناميكية يف هذه  االكرث  العامل 
واتخاذ  بالرأي  االنفراد  الن  التشاركية  أهمية  عىل  اخرى 
مستقال  سيرتتب  مبا  والقبول  التوافق  يضمن  ال  القرارات 
تصدر  قد  التي  الرئاسية  املراسيم  عن  نتحدث  وهنا  عنها 
يف عالقة باعامل اللجان التي انطلقت منذ ايام قليلة بعد 
ان التقى رئيس الجمهورية العميد الصادق بلعيد وحديثه 
عن اللجنة الوطنية لتقديم مقرتحاتها يف املسائل السياسية 

واالقتصادية واالجتامعية.
)اللجنة  اللجان  هذه  عن  سيصدر  مبا  القبول  وضامن 
دائرة  توسيع  رضورة  يتطلب  الفرعية(  واللجان  الرئيسية 
املشاركني فيها من الكفاءات والخربات والفاعلني يف املشهد 
العام من احزاب ومنظامت وتجنب اقصاء اصحاب اآلراء 
الداعمة للمسار التصحيحي وإن كانت لها مقاربات مغايرة 
لكيفية التعاطي مع امللفات املطروحة طاملا انها تنطلق من 
غاية خدمة مصلحة البالد بعيدا عن أي اجندات خارجية 
ألن النظر بعني واحدة لن ميكن من رؤية واضحة ملختلف 
صعوبات  من  بها  يحّف  وما  القادمة  املرحلة  اتجاهات 
الصادقة  ونواياهم  الجميع  جهود  إىل  تحتاج  ورهانات 
لتجاوز البالد الوضاعها الصعبة وما يكتنف املسار االنتخايب 

من ضبابية تواصلت اكرث من الالزم.
* لطفي  املاكني

الزمن االنتخابي

أخبار الجامعة
* لطفي  املاكني

العليا  املؤسسات  بكافة  األسبوع  هذا  بداية  مع  انطلقت 
امتحانات آخر السنة الجامعية وقد تّم اعالم الطلبة الذين مل يقوموا 
الثاين من التسجيل للسنة الجامعية الحالية 2021 -  بدفع القسط 
2022 برضورة تسوية وضعياتهم حتى ال يحرموا من إجراء االمتحان 
وهنا عىل املؤسسات الجامعية مراعاة عديد الوضعيات لطلبة غري 
ممنوحني وينتمون إىل عائالت محدودة الدخل يكابدون الصعوبات 
من أجل توفري الحاجيات الدنيا ملواصلة دراستهم يف ظّل الظروف 
أغلب رشائح  انهكت  والتي  البالد  بها  متّر  التي  الصعبة  االقتصادية 

املجتمع.
تواصل معاناة الدكاترة

الوعود  الباحثني املعطلني مستمرّة رغم  الدكاترة  مازالت معاناة 
الكثرية Nالّ أن تحقيقها عىل أرض الواقع هو ما مل تقم به مختلف 
الحكومات املتعاقبة التي تجاهلت مطالبهم ومل تقدر إالّ عىل قبول 
آالف  مقابل  الخطط  من  محدود  عدد  ملناظرات  الرتشح  مطالب 
الرتشحات وهذا ما يستدعي النظر بأكرث واقعية لحّل هذه الوضعيات 

أخرى  ناحية  ومن  الوقت  إضاعة  من  املزيد  تحتمل  تعد  مل  التي 
االستفادة من كفاءات بدأ أغلبها يغادر البالد بحثا عن فرص حقيقية 
ببلدان تعيل من شأن الخربات والبحث العلمي بعيدا عن الشعارات 

الجوفاء والتطمينات الواهية.

دفعة من املنح
من  دفعة  لرصف  الجامعية  الخدمات  دواوين  مختلف  تستعّد 
املنح الجامعية تشمل مختلف األصناف التي حصلت عىل األقساط 
السابقة وكذلك الذين أمتوا ملفاتهم من جهة أخرى ال يخفي املتابعون 
منذ  املتخذ  الحكومي  القرار  تفعيل  قلقهم من عدم  الطاليب  للشأن 
أشهر بتوسيع رشيحة الطلبة املنتفعني باملنحة استنادا إىل الرتفيع يف 
كبرية  أعداًدا  سيمّكن  وهذا  العائيل  الدخل  ونعني  املعتمد  املقياس 
مّمن ينتمون إىل عائالت محدودة الدخل من التمتّع بهذه الخدمة 
بات مرتّديا والبد من  العائالت  االقتصادي ألغلب  الظرف  أّن  خاصة 
اتخاذ الدولة من اجراءات اجتامعية للتخفيف من تلك االنعكاسات 

السلبية.

بالتلميح والتصريح

امتحانات ومبلغ التسجيل

* لطفي  املاكني
خاللها  ومن  واملعطيات  األرقام  هي  عديدة 
البالد  الدالالت عن واقع الشباب يف مختلف جهات 
الرمييل  دنيا  الباحثة  قدمتها  التي  الدراسة  كشفتها 
القلق كأحد مؤرشات الصحة النفسية لدى  وعنوانها 
»أنرتناشيونال  نظمتها  التي  الندوة  ضمن  الشباب 
الصحة  الهوامش:  لشباب  خصصت  والتي  ألرت« 

النفسية والسلوكات املحفوفة باملخاطر.
النفس  عامل  يف  املتخصصة  الدكتورة  وربطت 
االجتامعي بني االرقام املفزعة لظاهرة البطالة يف ظل 
مع  واملتزامنة  واجتامعي  واقتصادي  سيايس  مشهد 
ارتفاع رشيحة الشباب )أعامرهم بني 15 و34 سنة( 
بحسب  البالد  سكان  من   ٪33 من  أكرث  متثل  والتي 
تعداد 2014 املنجز من قبل املعهد الوطني لإلحصاء.

* عالقة القلق بالبطالة
وبينت الدكتورة الرمييل ان هناك تفاوتًا يف نسبة 

البطالة بني الذكور واالناث انطالقا من نتائج البحث الذي قامت به للعينة 
الكبارية والقرصين الشاملية وتطاوين الشاملية وتذهب يف  املمثلة لشباب 
الوقت نفسه اىل القول ان عالقة ما يعانيه العاطلون عن العمل ممن هم يف 
مرحلة النشاط االقتصادي وارتفاع منسوب القلق واالنهاك الصحي والجسدي 

تعود اىل ما اثبتته مختلف الدراسات من كون العاطل 
ما  او  املخاوف  انواع  لكل  فريسة  يكون  العمل  عن 
بعدم  الشعور  وخاصة  العائم  القلق  بتجربة  يعرف 
االمان بحكم التبعية املادية وما يعنيه من نظرة دونية 
للمجتمع تجاه الفرد العاطل عن العمل ذلك ان العينة 
اغلبهم  وشابة  شاب   510 من  متكونة  عليها  املشتغل 
ما  اعامرهم  املستجوبني(  مجموع  من   225( عاطلون 
ال  فالغالب  التعليمي  املستوى  اما  سنة  و29   18 بني 
عاٍل(  تعليم  مستوى  لهم  فقط   113( الثانوي  يتجاوز 
وتبقى نسبة القلق النفيس مرتفعة لدى الفئة العمرية 
ما بني 18 و19 سنة وهي عالية لدى شباب الكبارية 

مقارنة بشباب القرصين وتطاوين.
مرتفعة  القلق  نسبة  ان  الباحثة  استنتجت  كام 
مراحل  يف  هم  من  وتحديدا  الناشطني  غري  لدى 
املسترشية  الحرية  منه  يفهم  مبا  الدراسة  او  التكوين 
باملتغريات  عالقة  يف  يتجىل  ما  وهذا  الفئة  هذه  لدى 

االجتامعية والدميغرافية اذ ان املتخرجني اي الذين امتوا الدراسة او التكوين 
يزداد الضغط لديهم وذلك عىل أساس هذه الفئة )25 ـ 29 سنة( تنطلق يف 
ازمة  احتدام  بالبحث عن موطن شغل مع  املستقبل  والتفكري يف  التخطيط 

تحقيق  عدم  من  وخوفهم  البالد  يف  املسترشية  البطالة 
حاميل  احتجاجات  مختلف  تفرسه  ما  وهذا  طموحاتهم 
العمل  عن  املعطلون  الدكاترة  واولهم  العليا  الشهادات 
وذلك مثال عىل ما يعيشه هؤالء الشباب من توتر وقلق 

واحباط مام يخفيه املستقبل.
* الشعور باالحباط

لدى  القلق  هواجس  الرمييل  نيا  د  الدكتورة  وتفرس 
من  الخوف  جراء  التوتر  بسيطرة  العاطل  الشباب  فئة 
مستقبل غامض ومجهول وإمكانية تواصل التبعية املادية 
وما  العاطفي  االستقرار  فقدان  عنه  ينجر  مام  للعائلة 
يتبعه من عدم تحقيق مقّدمات ذلك االستقرار أي امتالك 
إىل  يؤدي  القلق  سيطرة  أّن  وترى  أرسة  وتكوين  مسكن 
اإلحباط اذا ما تيقنت هذه الرشيحة أن تحقيق أحالمها 
أصبحت يف دائرة االستحالة وصعوبة تحقيقها عىل أرض 
الواقع ومن هنا قد يختار البعض نهج سلوكات محفوفة 
غري  والهجرة  واالنتحار  والعنف  اإلدمان  مثل  باملخاطر 

النظامية.
* الحوادث املهنية

إىل مرحلة مرضية  قد تصل  التي  الناشطة  الفئة  يستثني  القلق  أّن  كام 
املهن )درجة متوسطة وعالية( وهذا يؤثر عىل  عالية وهي شاملة ملختلف 
الناحيتني الجسدية والعقلية للمشتغلني وأرجعت 
الحوادث  من  الخوف  اىل  القلق  مصدر  الباحثة 
إىل  واستندت  عليهم  املسلّط  العنف  أو  املهنية 
الدراسة املنجزة من قبل املنظمة العاملية للصحة 
أّن اضطرابات االكتئاب والقلق  التي توّصلت إىل 
هي اضطرابات نفسية األكرث شيوعا وهو ما يؤثر 

عىل قدرة الفرد عىل العمل واالنتاج.
املتمدرسني  عّمت  القلق  حالة  أّن  كام 
األخرية  الفئة  أّن  الناشطني خاّصة  واملكونني وغري 
السعي  والتشتّت والضياع وعدم  العزلة  إىل  متيل 
إىل التكوين مبا يوحي البحث عن الذات والهوية 
هروب  هو  السلوك  ذلك  أّن  لو  كام  االجتامعية 
ورّدة فعل وهو ما يفرتض االنتباه إىل هذه الفئة 
املعطيات  مختلف  عن  التغافل  وعدم  الهّشة 

املتصلة بها.
واعتربت الباحثة يف خامتة دراستها أّن ارتفاع 
مستوى القلق لدى الشباب مل يعد منحرًصا يف أقلية منهم أو إىل جهة معيّنة 
أو مستوى  عمرية  أو رشيحة  محّددة  اقتصادية  أو  اجتامعية  لوضعيات  أو 

تعليمي ما وهذا ما يستدعي إعطاء كّل هذه املؤرشات األهمية املطلوبة.

البد
 من االنتباه

 إىل مختلف 
األرقام واملعطيات 
لتجنب تداعياتها 

السلبية

يف دراسة للدكتورة دنيا الرمييل

ارتفاع حالة القلق لدى الشباب تؤدي إىل االحباط والسلوكات اخلطرة
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* ناجح مبارك    
 ال ميكن تسجيل أكرث من 70 ألف ناخب جديد بني 27 ماي و5 حوان وحرمان أكرث 

من مليوين شاب من ذلك مطروح عىل الهيئة التنفيذية لالنتخابات
اىل  الناخبني  الجمهورية  رئيس  استقبلها  أن  بعد  االنتخابات  هيئة  ستدعو  ومتى 
محتوى  وبأي  ماي؟   25 يوم  أي  املضبوطة  االجال  احرتام  سيتم  وهل  االستفتاء؟ 
سيكون هذا االستفتاء بنعم ام ال عىل الدستور الجديد، عىل النظام السيايس والنظام 
االنتخايب؟ وهل ستنتهي لجنة الصادق بلعيد من أشغالها حول صياغة الدستور يف 
اآلجال اي قبل 25 جويلية؟ ماذا عن املشاركة ونسبتها يف ظل تنامي دعوة األحزاب 

اىل املقاطعة؟
هذه األسئلة وأخرى يطرحها املراقبون السياسيون هذه االيام يف ظرف يتمسك فيه 
لها منذ أحداث 25  الذاتية واملخطط  السياسية  الجمهورية بتطبيق االجندا  رئيس 
جويلية وهو عىل وعي بخطورة الرهانات املطروحة قبل االستفتاء وبعده وهذا ما 
توقف عنده خالل لقاءين سياسيني مؤخرا األول كان مع رئيسة الحكومة نجالء بودن 

والثاين عند أداء هيئة االنتخابات لليمني أمامه.
االستفتاء  لهذا  النجاح  ظروف  توفري  رضورة  عىل  سعيد  قيس  الدولة  رئيس  أكد 
باعتباره »يؤسس لجمهورية تونسية جديدة« وهي عملية سياسية يراد من خاللها 
»تحقيق مطالب الشعب« وهي ال تختلف عنده عن تطبيق القانون والرضب بقوة 
االشكاالت  هذه  يواجه  ال  الجمهورية  ورئيس  واملضاربني  املحتكرين  أيادي  عىل 
املطروحة »بأياٍد مرتعشة« ويف كل مرة يتوجه اىل النيابة العمومية يك تتحرك وتقدم 

القضايا وتفتح األبحاث.
االستفتاء  مقاطعة  إىل  تدعو  التي  األحزاب  بصواريخه  الجمهورية  رئيس  ويقصف 
ويقول  الجديدة«  التونسية  للجمهورية  »تؤسس  التي  املقبلة  االنتخابية  واملواعيد 
»عملنا متواصل وثابت ولالسف هؤالء الوطنيون جدا جدا كل يوم يرتبون موضوعا 
من خيالهم املريض ومن كان يف قلبه مرض فلن يشفى منه... ورأينا الحرائق ونقص 
يف  والريبة  الشك  وإدخال  لإلرباك  منظمة  واألعالف،،، خطة  النخيل  وصور  البيض 

العمل الذي نقوم به،،، لن يكون هناك مس بالحريات وال مّس بالدولة ايضا«.

من يخاف من االستفتاء
هذا الخطاب املوجه إىل اآلخر املعارض يحرشهم حسب رئيس الجمهورية يف زاوية 
كذبهم  ولكن  الشعبية  االستشارة  رضب  وأرادوا  االستفتاء  من  »خائفون  وهؤالء 
الشعب واليوم يريدون رضب االستفتاء بأي طريقة كانت بافتعال االزمات وإشعال 

الحرائق«.
االستحقاقات  من  الجمهورية  لرئيس  املعارضة  األطراف  موقف  عن  النظر  وبقطع 
االنتخابية املقبلة وقد عربت عن رفضها املشاركة مثل حزب العامل وطيف سيايس 
القانون  إصدار  حول  عالقة  تظل  أسئلة  عدة  فإن  جويلية   24 منظومة  من  آخر 

املنظم لالستفتاء وطبيعة االسئلة املستفتى حولها والحال ان موضوع االستفتاء جول 
االصالحات الدستورية والقانون االنتخايب كام اعلن عنه رئيس الجمهورية باالقرتاع 
عىل االشخاص هي اآلن يف يد العميد الصادق بلعيد ومل يعلن عن اللجنة املشاركة 

معه بعُد.

الهيئة التنفيذية لالنتخابات 
فصلت منظمة »أنا يقظ« يف قراءة مطّولة ألعضائها مواطن الخلل يف االستفتاء املزمع 
تنظيمه متحدثة كذلك عن عوائق التسجيل يف ظرف زمني وجيز وحرمان أكرث من 
االنتخايب  بالشأن  املعنية  املنظمة  وترى  ذلك  التسجيل من  له  يحق  ناخب  مليوين 
ومراقبته ان رئيس الجمهورية وهيئة االنتخابات، »ليسا جاهزين لالستفتاء املقرر 
التنفيذية  التي أبدتها اإلدارة  يوم 25 جويلية 2022«، وذلك عىل ضوء املالحظات 
للهيئة ومداوالت أعضائها، برئاسة فاروق بوعسكر. وحّذرت املنظمة، يف بيان لها، من 
صعوبة تسجيل الناخبني، »نظراً إىل ضيق الوقت«، مشرية إىل أن اإلدارة التنفيذية 
للهيئة أكدت أن عدد املسجلني الجدد لن يتجاوز سقف الـ70 ألف ناخب يف فرتة 
تسجيل الناخبني والتي ستمتد من 27 ماي إىل 5 جوان 2022 وهو ما سيقيص حوايل 

مليوين تونيس من التسجيل، حسب ما أكده رئيس الهيئة.

آجال الصفقات العمومية
إىل  بالنسبة  القانونية  اآلجال  احرتام  »استحالة  إىل  االنتباه  يقظ«  »أنا  لفتت  كام 
والتوعية«،  التحسيس  بحمالت  يتعلق  ما  يف  وخاصة  الكربى،  العمومية  الصفقات 

منطبقة  استثنائية  إجراءات  سن  إىل  الجمهورية  رئيس  لجوء  إمكانية  من  محّذرة 
عىل الطلبات العمومية، مثلام تم إقراره يف عالقة بتنظيم القمة 18 للفرنكوفونية«.

متويل حملة  منحة  توزيع  مسألة  مع  الهيئة  تعامل  كيفية  عن  املنظمة  وتساءلت 
األسايس  القانون  عليه  ينص  ما  وفق  املشاركة،  النيابية  األحزاب  لفائدة  االستفتاء 
األحزاب  وغياب  النواب  مجلس  غياب  ظل  »يف  واالستفتاء،  باالنتخابات  املتعلق 
نص  مرشوع  به  يلحق  رئايس  بأمر  الناخبني  دعوة  »استحالة  إىل  مشرية  النيابية«، 
الّتي  اللّجنة  اليوم عن تركيبة  الجمهورية مل يعلن إىل  االستفتاء، »السيام أن رئيس 

ستتوىّل إعداد مشاريع التعديالت املتعلّقة باإلصالحات السياسيّة«.

تركيبة الهيئات الفرعية 
االنتخابات وتكوينهم، »غري  أعوان هيئة  انتداب  أن آجال  املراقبني  اعترب عدد من 
التي ستلقى عىل عاتق هؤالء  أيام فقط(، مقارنة بحجم املسؤوليات  معقولة« )9 
وانعدام  املواالة  أساس  عىل  االنتداب  باب  يفتح  أن  شأنه  من  ما  »وهو  األعوان، 
والتى  الفرعية  الهيئات  يف  النظر  اعادة  اىل جانب  الالزمني«. هذا  والخربة  الكفاءة 
كانت االحزاب وعرب املتعاطفني معها تسيطر عىل أعاملها حسب ما أكده الباحث يف 

التاريخ السيايس املعارص فيصل الباجي.
أال  الوطني عىل  بالحوار  االستفتاء  اىل ربط  الداعني  السياسيني  تعالت أصوات  كام 
يكون الحوار شكليا بل يطرح كل القضايا السياسية من اصالح الدستور واقرار تنقيح 
القانون االنتخايب والنظام السيايس عىل طاولة الحوار خاصة وعىل رأي االمني العام 
لحركة الشعب زهري املغزاوي فإن الوقت مييض يف اتجاه 25 جويلية وموعد االستفتاء 
وال وضوح يف رؤية الحوار الوطني وامام تردد املنظامت ورشوطها املسبقة حتى ال 

يكون الحوار صوريا ينتهي مبآالت عرجاء وعىل املقاس.

االستشارة االلكترونية ونسبها في البال
أما رجال القانون وخاصة األساتذة الجامعيون من زمالء رئيس الجمهورية وبعد أن 
اصدروا البيان املعارض منذ اشهر فإن اصواتهم تتعاىل من حني اىل آخر بني الدعوة 
اىل تأجيل االستفتاء أو إلغائه وعىل لسانهم تحدث استاذ العلوم القانونية والسياسية 
عبد الرزاق املختار قائال »ان استفتاء 25 جويلية املقبل سيكون معزوال من وظيفته 
الدميقراطية ومن رشوط تنظيمه وتساءل عن مقبوليته السياسية واالجتامعية، داعيا 
اىل توفري آليات حوار مجتمعي حقيقي قبل اي استحقاق انتخايب مقبل لرأب صدع 

االنقسام داخل البالد.
اسئلة املنظامت والجمعيات املعنية بالشأن االنتخايب والسيايس مثل تساؤالت رجال 
»الدخول  سياسة  لتطبيق  الرسمي  السعي  أمام  إجابة  عن  تبحث  تزال  ال  القانون 
بقوة« دون االتعاظ مبآل االستشارة الوطنية االلكرتونية التي كانت دون اآلمال عىل 

مستوى املشاركة الشعبية.

* لطفي  املاكني   

الجمهورية  رئيس  قبل  من  واملعينة  املعلنة  برتكيبتها  »اإليزي«  ستسابق 
القادمة  االنتخابية  االستحقاقات  نجاح  يضمن  ما  كل  لتوفري  الضاغط  الوقت 
عليها  يتعني  اذ  القادم  جويلية   25 يوم  يكون  ان  املنتظر  االستفتاء  من  بداية 
االنطالق يف عملية تسجيل الناخبني غري املضمنني بالسجالت االنتخابية واغلبهم 
الرهان ان جاز  القانونية للمشاركة أي 18 سنة. وهذا  الذين بلغوا السن  من 
القول يحتاج إىل كثري من الجهد من قبل الهيئة الجديدة لالنتخابات ومختلف 
فروعها خاصة ان لها تقاليد من خالل التجارب السابقة لالنتخابات الترشيعية 
2011 ـ 2014 ـ 2019 واالنتخابات الرئاسية 2014 ـ 2019 واالنتخابات البلدية 

.2018
وهذا الجهد املوكول إىل »االيزي« يفرض اعتامد منهجية تقطع مع النقائص 
السابقة وهي معلومة لديها وكذلك لدى اغلب  منظامت املجتمع املدين املهتمة 
بالشأن االنتخايب من خالل تقاريرها املقدمة بعد كل استحقاق انتخايب وهذا 
البد من التنسيق بينها جميعا الن دور هذه املنظامت كبري ومهّم يف التحسيس 
االختيار  او  باالستفتاء  االمر  تعلق  إن  القرار  اتخاذ  املشاركة يف عملية  بأهمية 

بالنسبة إىل االنتخابات الترشيعية والرئاسية.
* خطة اتصالية

 التنسيق البّد أن يفرز خطة اتصالية تكون قادرة عىل إقناع االعداد غري 
املسجلة للقيام بعملية ادراجها مبنظومة املسجلني وعملية االقناع ليست هينة 
كام يتبادر إىل أذهان البعض السباب عديدة أولها ان الرشيحة املفرتض التوجه 

إليها يف غالبيتها من الشباب وهؤالء ليس من السهل اقناعهم بأساليب ال تأخذ 
يف االعتبار خصوصياتهم وكونهم هم من سيتحملون املسؤولية مستقبال وبالتايل 
فإن مشاركتهم  وبالتايل  القادمة  للمرحلة  الكربى  الخطوط  هم من سريسمون 
انتخايب  حجم  مجرد  انها  استشعرت  ما  اذا  الرشيحة  هذه  الن  أولوية  تعترب 
سيستغله هذا الطرف أو ذاك لتحجم عن املشاركة ولعل ما حصل يف التجارب 
السابقة افضل مثال عىل ما نسعى إىل تبليغه رغم املحاوالت التي قامت بها 
مختلف االطراف لتحفيز الشباب اال ان نسب ذهابه اىل مكاتب االقرتاع كانت 
دون املطلوب لذا فإن وضع خطة ناجعة وبلغة مقتنعة لهم امر رضوري لتجاوز 
مختلف املعّوقات التي عطلت استيعاب هذه الرشيحة الطامحة إىل واقع مغاير 

يحقق من خالله أحالمها.
* حيرة وضبابية

ذات الخطة البّد ان تستهدف كذلك ما يعرف »باالغلبية الصامتة« التي 
إىل  تشري  والتي  الرأي  واستطالعات  اآلراء  سرب  عمليات  مختلف  عن  تغب  مل 
ميثلهم  من  اختيار  او  املشاركة  يف  لهم  رأي  ال  الذين  املستجوبني  اعداد  ان 
التأطري  العام وغياب  الحرية لضبابية املشهد  باستمرار وهؤالء تسكنهم  تتزايد 
والتحسيس بعد ان انغمست اغلب االطراف يف الرصاعات الحزبية واملصلحية 
والبحث عن الهيمنة واالستحواذ عىل املؤسسات وكذلك ترذيل العمل الحزيب 
لدفع  واملعبئة  املؤطرة  الوسيطة  االشكال  أهّم  ثقة يف  تعد هناك  ومن هنا مل 

املواطنني لإلدالء بأصواتهم وتحديد مالمح الخارطة السياسية.
تتطلب  الرضورة  فإن  الكبري  العددي  حجمها  وبحكم  هذه  فإن  وبالتايل 
والرتذيل  والرتدد  للغموض  واملزيلة  املقنعة  االتصالية  العملية  نوعا من  كذلك 

الذي ألصق بالفعل السيايس وهو ما يعود إىل سلوكات بعض من الذين ترسبوا 
اىل املشهد العام بعد ان تحالفت اللوبيات مع بعض االحزاب لتصعيد مرتشحني 
ال تتوفر فيهم ادىن الرشوط املستوجبة لدخول الربملان او املجالس البلدية وهذا 
ما اكتشفه الناخبون الحقا بعد ان عاينوا كيفية التعاطي مع من انتخبوهم ومع 
مشاغلهم جهويا ومحليا دون التغافل عن التنقل من حزب سيايس اىل آخر رغم 
التناقضات بينهام ا ذ ان عملية اختياره كانت وفق برنامج وشعارات ال تلتقي 
مع تلك التي رفعها الحزب الذي انتقل إليه بعد ان نجح يف االنتخابات وهي 
مغالطات مازالت رائجة يف مشهدنا السيايس يف ظل النقد املستمر لها إال أن 

بعض منتقديها اول من يكرسها.
* استحقاقات وانتقادات

الهيئة الجديدة »لإليزي« محمول عليها اثبات حياديتها عىل مدى مختلف 
يف  االنتقادات  من  الكثري  اليها  وجهت  أن  بعد  القادمة  االستحقاقات  مراحل 
عالقة بكيفية اختياره من جهة واحدة أي تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية 

دون العودة أو االستئناس برأي اي من االطراف املهتمة بالشأن االنتخايب.
وإىل ذلك كون غالبية االعضاء لهم مواقف معلنة من كيفية ادارة الهيئات 
السياسية مبا يعطي  االطراف  بأحد  االنتخايب خاصة يف عالقة  للمسار  السابقة 
رئيس  فنده  ما  وهذا  بالحيادية  التزام  أي  ستعوق  الخلفية  تلك  ان  االنطباع 
الهيئة فاروق بوعسكر يف أول اجتامع منذ أيام قليلة  إذ أكد ان الهيئة ستعمل 
وفق املقاييس واملعايري الدولية املتعارف عليها كام كان االمر يف االستحقاقات 
انتقادات  من  يثار  ما  كل  عىل  رد  ذلك  ويف  والشفافية  النزاهة  وفق  السابقة 

للرتكيبة املعلنة وتوجهات اغلب من اختارهم رئيس الدولة.

أول رهانات »اإليزي«

وضع خطة اتصالية للشباب و»األغلبية الصامتة«

الجدل متواصل حول االستفتاء:

أي مشروعية سياسية دون حوار وطني يسبقه؟
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* ما هو تقييمكم ملختلف املواقف من دعوة 
رئيس الجمهورية بخصوص الحوار الوطني؟

سبق  ملطلب  استجابة  هي  الرئيس  دعوة  ـ 
أن عربت عنه حركة الشعب يف اكرث من مناسبة 
فيه  انخرطت  جويلية   25 مسار  ان  باعتبار 
ونحن  املدين  للمجتمع  نتمنى  متعددة  مكونات 
يف حركة الشعب نجزم يقينا بأن إدارة 25 جويلية 
انتكاسة  ان  تكون مبعنى  او ال  تشاركية  ستكون 
املسار وعدم قدرته عىل تجسيد شعارات الثورة 
ترشيكه  وعدم  الرئيس  استقرار  من  ينطلق 

لألحزاب واملنظامت الداعمة للمسار.
وألنه اعلن عن نيته للرشوع يف هذا الحوار 
بها عىل ان  فنحن نثمن هكذا خطوة ونستبرش 
انه  أي  ومشهديا  صوريا  الحوار  هذا  يكون  ال 
ينبغي أن يتضمن وجهات نظر تخوض يف املسائل 
تصور  رسم  مبعنى  العلويتني  للجنتني  التفصيلية 
الدستور  تضمنها  التي  الهنات  يتجاوز  تشاريك 
مبا  الدولة  وحدة  تفكيك  يف  واملتمثلة  السابق 
يعزز األداء الوظيفي ملؤسساتها ويضمن الكسب 

الدميقراطي املتحقق يف ثورة 17 ديسمرب.

يضاف إىل ذلك اللجنة التي تعنى باالصالحات 
تنجح  مل  ما  ان  باعتبار  واالجتامعية  االقتصادية 
فيه االحزاب ومكونات املجتمع املدين هو تحويل 
إىل  والشعار  الشكل  مستوى  من  الدميقراطية 
مضمون اجتامعي واقتصادي يحقق رهان التنمية 
ويضمن مواطنة تنعم بخيار العدالة االجتامعية. 
عىل هذا األساس فإن حركة الشعب إذا ما دعيت 
اىل الحوار وهي تتمسك بذلك ستذهب مبضامني 
سياسية تسترشف آفاق هذه املرحلة نحو تونس 

أفضل.
بعد  اليه  ذهبت  ما  يف  استندتم  ما  عىل   *
اجتامع املكتب السيايس خاصة أن املؤمتر األخري 
للحركة عرف تباينا داخله يف عالقة بهذه املسألة؟
املسألة  الثاين  مؤمترها  يف  الحركة  طرحت  ـ 
الوطنية للتداول والنقاش وفق مقاربات متنوعة 
منها من يحتفظ عىل الدعم الالمرشوط ملسار 25 
يف  الحاصل  املنعرج  ان  يؤكد  من  ومنها  جويلية 
دور  الشعب  لحركة  كان  منجز  هو  جويلية   25
عىل  التأكيد  تم  األساس  هذا  وعىل  فيه  مؤثر 
رضورة دعم 25 جويلية وفق مقاربة نقدية تنتج 
يزاُل  ال  أنه  الشعب  حركة  ترى  وطنيا  مرشوعا 

مؤجال إىل غاية اآلن.
* وكيف سينجز ذلك املرشوع يف ظل ترذيل 

العمل الحزيب؟
بنهاية  التلويح  أن  الشعب  حركة  تعترب  ـ 
االحزاب وتهميشها يف مسار 25 جويلية هو مجرد 
حركة  الن  حدث  ملا  متثل  سوء  عن  ينّم  فزاعة 
التي حّفت بالعرشية  الشعب تعترب ان املخاطر 
ان  ميكن  الدولة  مقدرات  أنهكت  التي  السوداء 
تتكثف )نعني املخاطر( يف حال تم االحتكام اىل 
التمثيل القاعدي الذي يفتح الباب عىل مرصاعيه 
مجددا للقبيلة والنعرات الجهوية ولوبيات املال 

الفاسد ليكون ذلك منطلقا لتشظي الدولة.
الشعب يف ما  يهّم حركة  املنطلق  ومن هذا 
ما  يف  وتخصيصا  السياسية  باإلصالحات  يتصل 
يتصل بهيئة االنتخابات ان يتم الجمع بني نظام 
الرتشح عىل االفراد وعىل القامئات وفق ما يسمى 
بالنظام املزدوج وهي توليفة من شأنها ان تعزر 
حضور متثيلية االفراد ولكن  ضمن براديغم )إطار( 
حزيب او مجتمع مدين إضافة إىل رضورة تفعيل 
االنتخابية  بالجرائم  املتعلقة  الردعية  العقوبات 

التي ما انفك يتحدث عنها قبل ان يتوىل منصب 
الرئاسة وحتى قبل 25 جويلية.

يف  تدخل  ال  انها  الشعب  حركة  ويهم  هذا 
متثيلية الحوار ومكوناته فهو من اختصاص رئاسته 
الجمهورية رغم كونها تنطلق من مبدإ الفرز بني 
واخرى  جويلية   25 ملسار  داعمة  جبهة  جبهتني 
مناوئة له علام أن هذا التّباين هو جرعة تثبت 
املوقف  ان  باعتبار  الدميقراطي  الخيار  تجسد 

ونقيضه ينشطان يف الفضاء العام.
إقصاء  باتجاه  يذهب  ال  من  هناك  لكن   *
بعض األطراف رغم االخطاء التي ارتكبتها لتجنب 

تداعيات عزلهم سياسيا وعزوف الناخبني؟
املحاسبات  محكمة  اختصاص  من  االقصاء  ـ 
والدوائر القضائية فكل من ثبت تورطه بالحجة 
انتخابية  جرائم  الرتكابه  الدامغة  والقرينة 
موصوفة ميكن ان تسلط عليه عقوبات قد تصل 
أقصاها اىل تحجري املشاركة يف االنتخابات القادمة 
قضائية  هيئة  اختصاص  هنا  يظل  معطى  وهو 
مستقلة عن مؤسسة الرئاسة وعىل هذا االساس 
التي  الرزنامة  مع  وانسجاما  الشعب  حركة  فإن 
تّم اإلعالن عنها تنبه إىل رضورة التقيد بها وتوفري 

محطة  كل  ان  باعتبار  نجاحها  رشوط 
حمالت  إىل  وجوبا  تحتاج  انتخابية 
وهو  الناخب  إرادة  لتحفيز  تحسيسية 
هذا  ظل  يف  الشعب  حركة  تخشاه  ما 
الجو املشحون الذي قد يسفر عن إقبال 

محتشم لالستفتاء او االنتخابات.
املواعيد  مع  ستتفاعلون  وكيف   *

االنتخابية وأولها االستفتاء؟
تستعد  وهي  الشعب  حركة  ان  ـ 
طاملا  االنتخايب  املاراطون  هذا  لخوض 
بني  العالقة  توطيد  رضورة  عىل  اكدت 
جبهة 25 جويلية التي ظلت مجرد شعار 
مل يتم تفعيله عىل أرض الواقع ومن هذا 

املنطلق فهي تؤكد عىل اهمية وجهة نظر االتحاد 
والتارة  الصناعة  واتحاد  للشغل  التونيس  العام 
املرأة ملا راكمته هذه  اتحاد  املحامني و  وعامدة 
ميكن  ال  ومبدئية  ونضالية  خربة  من  املنظامت 
املستقبل  طريق  معامل  رسم  يف  عنها  االستغناء 
الحزبية  املكونات  بعض  عن  فضال  هذا  لتونس 
التي ظلت وفية ملسار 25 جويلية رغم  االخرى 
االخفاقات التي مني بها يف مستوى االداء اي يف 
عن  كشفت  التي  التنفيذية  بالسلطة  يتصل  ما 
توجه ليربايل ال ينسجُم مع شعارات 25 جويلية 
مل  الذي  الكاريث  املالية  قانون  يف  ذلك  ويتجىل 
يتضمن ولو اشارات للقطع مع املنوال القديم او 
يف مستوى الزيادات املشطة التي أنهكت الطاقة 

الرشائية للمواطن.
لألداء  املهزوز  للمستوى  تفسريك  وما   *

الحكومي؟
ـ إّن ضعف االداء الحكومي يعزى إىل غياب 
املرحلة  ملقتضيات  التخطيط  يف  االسرتاتيجية 
خصوصا يف جانبها االقتصادي واالجتامعي إضافة 
إىل محدودية الشخصيات االعتبارية التي أسندت 
الكفاءات  من  متتلك  فتونس  وزارية  مهام  إليها 
االدارية ما يجعلها قادرة عىل حسن ادارة االزمة 
نلحظه  مل  ما  لالسف  وهو  اآلن  تجابهها  التي 
الشغورات  ظّل  يف  خصوصا  بودن  حكومة  مع 
قبيل  من  السامية  الخطط  بعض  يف  الحاصلة 
بقاء عدة واليات بال والّة وهو مشهد يفتح عىل 

املجهول االداري.
لكل هذه االعتبارات ترى حركة الشعب أن 
والخروج من  االنتخايب  االستحقاق  نحو  الذهاب 
 25 احداث  فرضته  الذي  االستثنايئ  الظرف  هذا 
استحقاق  هو  وإمنا  نزهة  مجرد  ليس  جويلية 
ملا  تقيام موضوعيا ال فقط  يحتاج  أساًسا  وطني 
قبل 25 جويلية اي ما انتجته الرشعية من زوغان 
عن شعارات ثورة 17 ديسمرب وامنا ايضا تقييم ما 

بعد 25 جويلية وما انتجته من تقصري يف األداء 
الذين  الناس  واعني  ملمح  يف  بامللحوظ  انعكس 

زاد تشاؤمهم بعد ما حصل من انفراج.
* وماذا تقرتحون من خطوات لتجاوز هذه 

الوضعية التي أرشت اليها؟

عىل  ومازالت  حرصت  الشعب  حركة  ان  ـ 
السيايس  الطيف  مكونات  مع  نوافذها  تفتح  ان 
عىل  نقديا  واملتحفظ  جويلية   25 ملسار  املنارص 
أداء السيد الرئيس برضورة بلورة موقف تضامني 
حول استحقاقات املرحلة وينبع من تقييم جامع 
مع  الحركة  صاغت  األساس  هذا  وعىل  للمرحلة 
لفيف من األحزاب ورقة تأليفية تتضمن تشخيص 
مدقق ومفصل للمسألة االجتامعية واالقتصادية 
كام تّم عرضها عىل االتحاد العام التونيس للشغل 
بني  والتنسيق  التواصل  نسجل  الصدد  هذا  ويف 
عام  امني  واالخ  املغزاوي  زهري  العام  االمني  االخ 
التعاطي  كيفية  حول  الطبويب  نورالدين  االتحاد 
مع دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار وضبط 
االدىن  الحد  متثل  التي  التقاطعات  مختلف 
املطلوب لقيام حوار مبضمون سيايس واجتامعي 

واقتصادي.

* حوار لطفي املاكنيالدكتور رضا الغة عضو المكتب السياسي لحركة الشعب لـ »الشعب«

رهانات عدة باتت مطروحة عىل الداعمني ملسار 25 جويلية خاصة أن االستحقاقات االنتخابية عىل بعد اسابيع قليلة مع استمرار 
السيايس لحركة  املكتب  الدكتور رضا الغة عضو  الحوار مع  السيايس وهذا ما كان منطلق  الفاعلني يف املشهد  التجاذبات بني مختلف 
الشعب والذي توقف عند جملة من املسائل املطروحة بداية من الحوار الوطني واملشاركني فيه ومآالته واملطلوب من مختلف االطراف 

للخروج بالبالد من ازمتها السياسية واالقتصادية واالجتامعية.

االقرتاع 
على األفراد 

سيفتح الباب 
للنعرات الجهوية 
والقبلية ولوبيات 
املال الفاسد    

مسار 25 جويلية البد أن يكون تشاركيا 
بعيدا عن االستفراد بالرأي والقرار

لدينا تقارب يف الرؤية مع احتاد الشغل يف إدارة احلوار الوطني ومآالته
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بإرشاف االخ نور الدين الطبويب االمني العام لالتحاد العام التونيس 
عن  املسؤول  املساعد  العام  االمني  الشايب  محمد  االخ  وبرئاسة  للشغل 
العادي  املؤمتر  الفارط  االثنني  يوم  انعقد   العمومية،  الوظيفة  قسم 
النزل  بأحد  نضال   .. صمود..وفاء  شعار  تحت  للصحة  العامة  للجامعة 
الوطنية  االدارية  الهيئة  اعضاء  من  عدد  وبحضور  الحاممات،  مبدينة 

والهيئتني الوطنيتني للنظام الداخيل واملراقبة املالية.
رئيس  ممثال   Adrian Durtshi الرفيق  املؤمتر  افتتاح  حرض  كام 
قسم الرعاية و الخدمات الصحية يف القطاع الخاص  يف  االتحاد الدويل 
للشبكات GLOBAL   UNI والذي كانت له كلمة استعرض فيها انشطة 
املنظمة الدولية واهمية نقابات االتحاد العام التونيس للشغل فيها ودعا 

اىل مزيد التضامن النقايب لالنتصار يف معركة العمل الالئق.
التنفيذي  للمكتب  التالية  النقابية  التشكيلة  صعود  املؤمتر  وأفرز 
للجامعة العامة والتي انتخب كاتبا عاما لها االخ حسن املازين: االخ حسن 
املازين كاتبا عاما، واالختني واالخوة ابتسام دوقاز وامال االدارسة وانور 
وعبد  رحيم  ونوفل  املرزوقي  االسعد  ومحمد  البوغامني  وهشام  الوايف 
بولعراس  ورؤوف  القديم  والعيدي  العياري  الفتاح  وعبد  سامل  الوهاب 

كتاب عامون مساعدون.
خالل كلمته، أكد االخ نور الدين الطبويب االمني العام لالتحاد أن أعوان 
الصحة وكل االرسة الصحية قدمت الغايل والنفيس وقدمت شهداء خالل 
عن  يتنازل  لن  للشغل  التونيس  العام  واالتحاد   19 الكوفيد  ضد  املعركة 

حقوقهم وفّض ملفاتهم االجتامعية واملهنية العالقة.
بالحكمة واالعتدال، وميثل قوة ضغط  الصحة يتسم  ان قطاع  وأبرز 
واقناع ونضال يف الدفاع عن الحقوق االقتصادية واالجتامعية وعن الدولة 
القطاع  ان هذا  اىل  العمق االجتامعي. ولفت  املدنية والدميقراطية ذات 
يتميز تاريخيا بتجذر الفعل النقايب فيه ومثّل درعا منيعا يف كافة املحطات 
النضالية التي خاضتها املنظمة الشغيلة، وعائلة حقيقية متضامنة ومتآزرة 
تنبذ القدح او املّس من االعراض وتحرتم ادبيات الدميقراطية واستقاللية 

القرار القاعدي ووحدة الصف النقايب.
وأبرز االخ نور الدين الطبويب أن املصحات الخاصة استغلت جائحة 
تتحمل مسؤولياتها  مل  نفسه  الوقت  مرابيح خيالية ويف  كورونا وحققت 
الجديد  التنفيذي  املكتب  داعيا  ومهنيا،  ماديا  فيها  العاملني  إنصاف  يف 
للجامعة العامة للصحة اىل ايالء قطاع املصحات الخاصة االهمية الالزمة 
واالنكباب عىل هيكلة اعوانها الذين يعانون االمّرين ويقدمون مجهودات 
النقابية  املعارك  وخوض  وتنظيمهم  اليهم  التوجه  وجوب  مؤكدا  جبّارة، 

العادلة من اجل حقوقهم املادية واملعنوية.
إن  الطبويب  الدين  نور  االخ  قال  بالبالد،  العام  بالوضع  عالقة  ويف 
املنظمة الشغيلة ستكون سّدا منيعا ضّد الخيارات النيوليربالية املتوحشة 
وضد الخطاب التكفريي وضد الخطاب الشعبويب، وبنّي ان الشعب التونيس 
كام  االخر،  والرأي  بالرأي  ويؤمن  والتقسيم  العنف  دعوات  من  ُمحّصن 
ينبذ الوعود الجوفاء والزائفة ولن يسكت عنها، يف وقت يعاين فيه ويالت 
االرتفاع املهول يف االسعار واهرتاء مقدرته الرشائية وسوء اوضاعه املعيشية.

آتية ال ريب  الوطنية  املعركة  ان لحظة حسم  أكد  العام  االمني  االخ 
الوطنية واالجتامعية،  االستحقاقات  بالتوازي بني  فيها، واالتحاد سيناضل 
يف  زيادة  منظمة  وليست  بامتياز  وسياسية  وطنية  املنظمة  بأن  مذكّرا 
االجور فقط، مؤكدا انه ال مجال ألي سلطة أن تراهن عىل تقسيم االتحاد 

ذو الصف املوحد والبوصلة الواضحة.
وما  االخرية  السنوات  العرش  حصيلة  العام  االمني  االخ  واستعرض 
وتفكيك  الحقوق  عىل  واعتداءات  املستويات  كافة  عىل  خور  من  شابها 
الدولة، وكيف تعاطت معها املنظمة الشغيلة بهدف انقاذ تجربة الثورة 
التونسية من النكوص ومن استغالل من يحكم للدولة ملصالحه الضيقة، 
باعتبارها  معها  لالتحاد  االيجايب  والتعاطي  جويلية   25 تجربة  مستعرضا 
تعرّب عن ارادة الشعب التونيس دون أن يقّدم  صكا عىل بياض للسلطة 
الجديدة، بل بتقديم مبادرة للحوار الوطني الخراج البالد من ازمتها عىل 
الذي  االمر  وهو  ايجابيا،  معها  تتفاعل  مل  الرئاسة  لكن  املستويات  كافة 
نبّه االتحاد من تداعياته السلبية عىل كافة املستويات. ويف هذا السياق، 
يعد  مل  البالد  تشهده  الذي  الخطري  السيايس  املشهد  ان  العام  االمني  بنّي 
إنقاذ تونس  الحل يف  املناكفات والتجاذبات، وأكد ان  يحتمل مزيدا من 
يكون بالحكمة وحسن التدبري، مؤكدا ان االتحاد لن يقبل بهذه الوضعية، 
ودعا  معارضة،  معركة ألي  أو حطب  دعاية ألي سلطة  بوق  يكون  ولن 

مصارحة  اىل  السلطات  العام  االمني  االخ 
االقتصادية،  االوضاع  بحقيقة  الشعب 
التي تعاين منها  الرديئة  مستعرضا االوضاع 
اقتصادية واجتامعية  البالد بسبب خيارات 
الحكومات  تبنتها  دميقراطية  وال  شعبية  ال 
املتعاقبة منذ الثورة اىل اليوم أثبتت فشلها 
رغيف  عىل  واضحة  تداعيات  لها  وكانت 

الخبز للمواطن ووضعه املعييش.
التفريط يف الصحة للقطاع الخاص

املركزية  عضو  الشايب  محمد  االخ  أكد 
للجامعة  العادي  املؤمتر  ورئيس  النقابية 
قطاع  مكونات  كافة  ان  للصحة  العامة 
الصحة تنتظر مآالت مؤمتر الجامعة العامة 
أهمية  من  أشغاله  تضمنته  ملا  للصحة 
أن  وأبرز  البالد.  وعىل  القطاع  عىل  قصوى 

جهاتهم  يف  صعبة  مهنية  وظروف  كبرية  معاناة  يعانون  القطاع  أعوان 
الذي  االعوان  يف  فادح  ونقص  العنف  تنامي  بعد  الصحية  ومؤسساتهم 
جعل القطاع يشتغل يف ظروف صعبة، فضال عن انه ميثّل انطالقة لبداية 
كان  االنتدابات  تجميد  أن  إىل  الفتا  الخاص،  للقطاع  الصحة  يف  التفريط 
احد رشوط صندوق النقد الدويل لدعم تونس واالتحاد يرفض التجميد يف 
االجور والتفويت يف املؤسسات العمومية ورفع الدعم وتجميد االنتدابات 

باعتبارها رشوط اثبتت فشلها ومثلت خرابا عىل االقتصاد الوطني.
عدم  هو  الثورة  منذ  البالد  مشكل  أن  الشايب  محمد  االخ  قال  كام 

االستقرار السيايس وهو االمر الذي كانت له تداعيات اقتصادية واجتامعية 
وأي  والتونسيني،  للتونسيات  املعييش  الوضع  الصميم  يف  ومّست  خطرية 
خروج من االزمة وجب أن يكون وفق رؤية توافقية وتشاركية وليست 

وفق نهج انفرادي.
يرشّفنا أن نكون خدما للقطاع

قال االخ عثامن الجلويل االمني العام املساعد املسؤول عن قسم الحيطة 
االجتامعية والكاتب العام املتخّل للجامعة العامة للصحة إن قطاع الصحة 

بكافة هياكله ستواصل نضالها بنفس القوة والحامس والعطاء.
وأوضح أن أي مكسب أو رصيد تحقق ألعوان القطاع طيلة السنوات 
الثامنية االخرية مل يكن بفضل اشخاص بعينهم بقدر ما كان بفضل العمل 
الجامعي وروح الفريق وبكتيبة قيادية عقيدتها فرض تقديم خدمة صحية 
انسانية للمواطن ذات جودة، والنضال من أجل تطوير املؤسسات الصحية 
والدفاع عن الحقوق املادية واملعنوية لالعوان، يف ظل ظروف صعبة عاشها 
القطاع وبخاصة يف خضم املعركة ضد الكوفيد 19، ويف وقت تخلت فيه 
الدولة عن مسؤولياتها. واستعرض االخ عثامن الجلويل بالتفصيل مختلف 
املفاوضات  مسار  تفاصيل  وكل  القطاع  خاضها  التي  النضالية  املحطات 
واملكاسب التي تحققت إثر ذلك، وبنّي أن املكتب الجديد سيكمل املشوار 
أن  اىل  الفتا  القطاع،  لشهداء  ووفاء  االعوان  انتظارات  مستوى  ليكون يف 
االتحاد بدعوته بالتربع بيوم عمل يف وقت تخل الدولة ساهم اىل حد ما 
يف انقاذ املؤسسات الصحية، قائال: »يرشفنا أن نكون خدما للقطاع«. وحيى 
االخ عثامن الجلويل جميع القطاعات والجهات التي ساندت نضاالت قطاع 

الصحة الذي نجح يف فرض االحرتام والتقدير.
االتحاد الدويل للخدمات

نيابة عن الرفيقة نجوى حّنى السكريترية االقليمية للمنطقة العربية 
لالتحاد الدويل للخدمات باسم االمينة العامة روزا بافانلل، قدمت االخت 
للخدمات  الدويل  باالتحاد  الصحة  فريق  عضوة  لطيف  بوسالمة  سامية 
والعضوة املتخلية للجامعة العامة للصحة كلمة باسمها حيت فيها نضاالت 
املنظمة الشغيلة وجهود االتحاد يف تطوير الحركة النقابية العاملية والدفاع 
التعليم والصحة واملرافق الحياتية،  عن الطبقة العاملة وحق الجميع يف 
كام أثنت عىل العاملني بقطاع الصحة الذي قدم الشهداء من أجل محاربة 

والسيطرة عىل الكوفيد 19.
قضايا مهنية عالقة

العامة  للجامعة  العادي  املؤمتر  ونائبي  لنائبات  املداخالت  متحورت 
تخّص  التي  العالقة  واالجتامعية  املهنية  امللفات  من  عدد  حول  للصحة 

القطاع.
وطرحت تدخالت النواب املنشور 20 يسء الذكر الضارب عمق الحوار 
االجتامعي ومعايري العمل الدولية، إىل جانب االتفاقيات التي تخّص قطاع 
االستعداد  واكدوا  االن،  اىل  املتعاقبة  الحكومات  تُفعلها  مل  التي  الصحة 
الجامعية.  املفاوضة  النقايب ومصداقية  الحق  النضاالت من أجل  ملواصلة 
املستشفيات  يف  التحتية  البنية  اهرتاء  مشاكل  الجهات  ممثلو  طرح  كام 
االطار  ويف  التجهيزات  يف  وغياب  العمومية  والطبية  الصحية  والوحدات 
يعاين  التي  املهنية واالجتامعية  املشاكل  الطبي وشبه والطبي، فضال عن 
التي  الجبارة  باملجهودات  منّوهني  الخاصة،  باملصحات  العاملون  منها 
خاضها الجيش االبيض يف محاربة جائحة الكوفيد 19 والتي ذهب ضحيتها 
عرشات الشهداء من أبناء وبنات القطاع يف سبيل إنقاذ االرواح وتقديم 

خدمة صحية انسانية.
ومل تغب عن النقاشات تقييامت حول املدة النيابية السابقة مبا فيها 
االستعداد  وتأكيد  الهنات  بعض  عىل  والوقوف  املحققة  املكاسب  تثمني 
لخوض النضاالت الالزمة يف سبيل تطبيق االتفاقات وحل املشاكل العالقة.
* تغطية صربي الزغيدي/ صور العكرمي

املؤمتر العادي للجامعة العامة للصحة

استحقاقات وطنية، مهنية واجتامعية يف القطاع ال تنازل عنها

التصويت واملكتب الجديد
العامة  للجامعة  التنفيذي  للمكتب  التصويت  عملية  أفرزت 
واحالم  صوتا   105 دوقاز  ابتسام  كاآليت:  مفصلة  النتائج  للصحة 
الرشيف 36 صوتا وآمال االدارسة 112 صوتا وانور الوايف 109 صوتا 
وهشام البوغامني 98 صوتا وحسن املازين 92 صوتا وكامل الزنايدي 
37 صوتا ومحمد االسعد املرزوقي 78 صوتا ونوفل رحيم 96 صوتا 
املجيد  الوهاب سامل 84 صوتا وعبد  الكعبي 26 صوتا وعبد  وسمري 
القديم  والعيدي  صوتا   111 العياري  الفتاح  وعبد  23 صوتا  الزرقي 
وقيس  صوتا   33 الحويف  وفتحي  صوتا   29 بوعيل  وعامر  صوتا   113

بوساحة 19 صوتا ورؤوف بولعراس 94 صوتا.
املالية فكانت كالتايل: حسن  املراقبة  التصويت لهيئة  أما عملية 
الكواش 117 صوتا وسيف الدين جعوان 116 صوتا وسمري الهوام 24 

صوتا وعامد النرصي 112 صوتا.

األخ حسن 
املازني كاتبا 
عاما جديدا 
وملفات كثرية

 على طاولة الوزارة
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للجامعة  العام  الكاتب  الزيدي  األخ وجيه  بتونس مبعيّة  النقل  العام لرشكة  املدير  الرئيس  السيد  استقبل 

العامة للنقل وأعضاء من الجامعة العامة واإلخوة النقابيني وزمالء وعائالت فريق األبطال القادمني من انطاليا 

الرتكية.

وقد قامت جمعية نقل تونس من خالل أعضائها بتقديم الورود لهم.

وقدمت كّل من إكرام عايت وهالة الجلويل أعضاء الهيئة املديرة باقة ورد وشهادة تقدير لرئيس الجمعية 

السيد حمدي جالل ملجهوداته يف إنجاح دورة أنطاليا وترشيف الراية الوطنية. وقد سجلت املجموعة حضورا 

الفتا لالعب الرتجي السابق عيل الزيتوين الذي ساعد املجموعة.

كام أن املدرب حسني بورقية قّدم نصائح مثينة مع تألق كل من كريم بوطارة ونجيب القويش وقائد الفريق 

محمد الناجي الحمدي  .

تألق خارج الحدود واستقبال غري معهودفي نقل تونس

بالغ االتحاد الجهوي للشغل بنابل
يعلم االتحاد الجهوي للشغل بنابل انه قرر عقد مؤمتر االتحاد املحيل للشغل مبنزل متيم وامليدة وذلك 
يوم السبت 28 ماي 2022 بداية من الساعة العارشة صباحا 10 بدار االتحاد املحيل للشغل مبنزل متيم 
مضمون  كتايب  مبطلب  يتقدم  وان  القانونية  الرشوط  فيه  تتوفر  ملن  الهيئة  لعضوية  الرتشح  باب  ويفتح 
الوصول بإسم االخ الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بنابل 8000 نابل أو مبارشة مبكتب الضبط )كل 
مطلب ترشح يرسل عرب الفاكس ال يقبل( يف أجل اقصاه يوم االثنني 23 ماي 2022 عىل الساعة الرابعة 

والنصف بعد الزوال 16٫30.
* رشوط الرتشح:

ـ أن يكون خالص االنخراط باالتحاد ملدة خمس سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وأن يكون خالص 
الذمة مع قسم املالية االتحاد.

ـ ان يكون متحمالً للمسؤولية النقابية ملدة ال تقل عن أربع سنوات كاملة متتالية عند الرتشح او يكون 
تحملها ملدة ال تقل عن خمس سنوات كاملة.

ـ ان يكون منخرطا يف احدى الهياكل االساسية وان يعمل يف نطاق املعتمدية او املعتمديات الراجعة 
إليه بالنظر باستثناء املتقاعدين.

ـ يضم املكتب التنفيذي املحيل امرأة عىل األقل طبقا للفصل 3 من النظام الداخيل وال مينع عدم تقديم 
امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.

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

وقفة احتجاجية   أمام رئاسة الحكومة
 يف غياب األجور ألكثر من 6 أشهر 

يف مؤسستيْ كاكتوس وإذاعة الزيتونة
لإلعالم  العامة  والجامعة  التونسيني  للصحافيني  الوطنية  النقابة  تنفذ 

وقفة احتجاجية يوم الجمعة 20 ماي 2022 بساحة الحكومة بالقصبة عىل 

الساعة 10 صباحا نظرا إىل تواصل تهميش قطاع اإلعالم من طرف السلطة 

كاكتوس  مؤسستي  ملفات  حل  يف  واملامطلة  التسويف  سياسة  خالل  من 

فيهام  والعاملني  بالعامالت  والتنكيل  الكريم  للقرآن  الزيتونة  وإذاعة  برود 

وحرمانهم من األجور والتغطية االجتامعية ألكرث من 6 أشهر.

هل اإلدارة قادرة
 على اإليفاء بتعهداتها؟

انعقدت بتاريخ 16 ماي 2022 مبقر االدارة العامة للسكك الحديدية جلسة 
نقابة  مراسلة  بناًء عىل  وذلك  العامة  واالدارة  االجتامعي  الطرف  بحضور  عمل 

االطارات بتاريخ 13 ماي 2022 وذلك للنظر يف النقاط التالية:

الوظيفية  الخطط  يف  واالرشاف  التكليف  وسياسة  لالعوان  األسايس  النظام 
وجدول الرتقية 2017 ـ 2018 ـ 2019 واملنحة الوظيفية واالتفاقيات السابقة.

وقد حرض االجتامع عن االدارة العاّمة:
العام توفيق بوفايد واملدير املركزي للترصف واملالية  الرئيس املدير  السادة: 
عيل اإلميام واملستشار لدى االدارة العامة مراد القصاب والجامعة العامة للسكك 
الحديدية والنقابة األساسية لالطراف: االخوة: كريم الونييس وصابر برسور وثريا 

ديلو وهدى باباي وحسن الصويد وعبد السالم امليساوي.
بعد النقاش تم االتفاق عىل ما ييل:

* النظام األسايس لألعوان: تم االتفاق عىل استكامل كافة االجراءات الرضورية 
لعرض مرشوع القانون األسايس عىل أنظار مجلس االدارة للمصادقة عليه وذلك 

خالل النصف االول من شهر جوان 2022.
تسمية  عىل  االتفاق  تّم  الوظيفية:  الخطط  يف  واالرشاف  التكليف  سياسة   *
تتوفر فيهم  التي صدرت يف شأنهم مذكرات تكليف باالرشاف والذين  االطارات 
الرشوط القانونية خالل مجلس االدارة والذي سينعقد يف النصف االول من شهر 

جوان 2022.
* جداول التدرج لسنوات 2017، 2018، 2019: تم االتفاق عىل الرتقية اآللية 
لكافة االطارات من الصنفني 6 و7 والذين تتوفر فيهم رشوط الرتقية واالرساع يف 

انجاز جداول الرتقية بالنسبة إىل بقية االصناف.
* املنحة الوظيفية: العمل عىل تفعيل املنحة الوظيفية املقرتحة من ِقبل نقابة 
االطارات بتاريخ 2020/12/17 وذلك باتخاذ جميع االجراءات الالزمة مع سلطة 
االرشاف ورئاسة الحكومة يف اجل ال يتعدى موىف شهر جويلية 2022 )الحصول 

عىل موافقة رئاسة الحكومة(.
* االتفاقيات السابقة: عقد جلسات عمل لتفعيل محارض الجلسات السابقة.

سؤال يطرح في الشركة الوطنية للسكك الحديدية



1695 العدد   -  2022 ماي   19 الخميس   9
نقابة

االحتاد اجلهوي حييي أربعينية الفقيد فيصل بن عون
قبلي

دار االتحاد دار فلسطني
افتتح التظاهرة األخ عيل بوبكر الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل 
بقبيل مرحبا بالحارضين وبعائالت الشهداء خاصة ويف مقدمتهم عائلة 
الفقيد فيصل بن عون مشيدا بهذه القافلة العظيمة من املناضلني ومؤكدا 
أن دار االتحاد هي دار فلسطني. واستعرض مبناسبة تزامن التظاهرة مع 
شملت  التي  الفظيع  التهجري  عمليات   1948 سنة  فلسكني  نكبة  تاريخ 
الفلسطينيني ومواجهتهم الغتصاب أرضهم مام أدى إىل سقوط 15 ألف 
ال  العودة  حق  وأن  عادلة  قضية  فلسطني  قضية  أن  عىل  مؤكدا  شهيد 

يسقط بالتقادم وأننا جزء من أمة عربية ماجدة صامدة.  
ابن قبيل بوصلة  وأضاف األخ عيل بوبكر: لقد كان لفيصل بن عون 
أباد  من  إبادة  واحد وهو  له هدف  وكان  فلسطني  بوصلة  واحدة هي 
الشعب الفلسطيني مستخلصا العربة من أن أهم درس نتعلمه من نضال 
فيصل أننا يف تونس ويف االتحاد العام التونيس للشغل ال نقبل بأن يدنس 
الصهاينة هذه األرض بدعوى زيارة الوهم/، لذلك نقولها اليوم مثلام قلنا 
التطبيع.«  لتجريم  نعم  للتطبيع،  »ال  عاليا  غدا  نقولها  وسنظل  باألمس 
أبو عاقلة صوت  اغتالوا شريين  باألمس  قائال:  العام  الكاتب  وختم األخ 
فلسطني الذي كان ينقل لنا ما يحدث هناك، قتلوها ألنها صوت الحق، 

إنهم جبناء ولن يجديهم تشييد ألف قبة حديدية فقمعهم إىل زوال.
فيصل بن عون كان قدوة

التحية  مقني  السيد منجي  الوطني  النضال  لحركة  العام  األمني  وجه 
للشغل  الجهوي  ولالتحاد  وأصدقائه  فيصل  ولرفاق  الشهداء  لعائالت 
بڨبيل مهنئا الكاتب العام لالتحاد الجهوي األخ عيل بوبكر بإعادة انتخابه 
عىل رأس االتحاد الجهوي. واستعرض مقني مسرية املناضل فيصل سواء 
تنشط  كانت  التي  الحركة  ضمن  السيايس  نشاطه  بدأ  حيث  تونس  يف 
يومها يف إطار الرسية والتي دافعت بعد أحداث 26 جانفي 1978 عىل 
االتحاد العام التونيس للشغل وواجهت القيادة املنصبة وأصدرت جريدة 
فلسطني  لتحرير  الشعبية  الجبهة  بصفوف  التحق  ثم  الرسية.  الشعب 
سنة 1989. وقال إن فيصل يتصف بصفات الشجاعة والصرب وقد آمن 
أن تحرير فلسطني ميّر عرب البندقية وكان يؤمن بالفعل أكرث من القول 
املراتب  أعىل  يف  وتدرج  السالح  عىل  وتدرب  املعركة  ساحة  إىل  فتوجه 
العيشية والطيبة. وكان يف  العسكرية وقاد عمليات بارزة مثل عمليتي 
طليعة التصدي للهجوم الصهيوين الغادر عىل موقع الناعمة التابع للجبهة 

واملحفور يف الصخور والجبال والذي أراد العدو اقتحامه بفرقة من جيش 
النخبة مع الكالب املفخخة املدربة، لكنه اصطدم مبقاتلني أشاوس كان يف 
مقدمتهم فيصل، كانوا مثال اليقظة والجهوزية والتحصني ففشلت عملية 
العدو وتحولت إىل هزمية نكراء وقُتلت كالبهم وقُتل الكلب األكرب قائد 
العملية، مام مثل رافعة ملعنويات املقاومة وهزّة لجيش االحتالل. وأشار 
إىل أهمية ما قام به فيصل ورفاقه من تونس يف رفع معنويات املقاومني 
الفلسطينيني عاليا ألنهم تأكدوا أن فلسطني ليست مبفردها بل هي يف 

قلب ومامرسة الشعب العريب. 
إجامع عىل تجريم التطبيع 

دعا ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان إىل أن تكون 
فلسطني  أجل  من  الشهداء  لتكريم  سنوية  مناسبة  فيصل  وفاة  ذكرى 
التونسية  الرابطة  ممثل  وأشاد  الفقيد.  لعائلة  رزق  مورد  توفري  مقرتحا 
للتسامح بدور محور املقاومة ويف مقدمته سورية ولبنان وإيران يف دعم 
أسسه  الذي  بتنبيب  الشطرنج  نادي  ممثل  وقال  الفلسطينية.  املقاومة 
لتنمية  األنشطة  مبثل هذه  الجديد  الجيل  تأطري  بأهمية  فيصل  الفقيد 
املتدخلني  كافة  وأجمع  الوطنية.  للروح  أساسا  بصفتها  الذهنية  مهاراته 
عىل رضورة النضال من أجل تجريم التطبيع وفاء للشهداء الذين رووا 
بدمائهم أرض فلسطني ومن بينهم الفقيد الشهيد فيصل بن عون. كام 
طالبوا بالعناية بعائلة الفقيد ماديا ببعث مرشوع البنه أو بتبنيه من قبل 

الدولة يف إطار مؤسسة فداء املحدثة مؤخرا. 
من هو فيصل بن عون؟

ڨبيل،  بوالية  تنبيب  قرية  يف   1963 سنة  عون  بن حسن  فيصل  ولد 
ضد  الوطنية  املقاومة  يف  وعمه  والده  شارك  عريقة،  وطنية  عائلة  من 
العالية  الوطنية  بالروح  وإخوته  هو  فتشبع  بتونس  الفرنيس  االستعامر 
وترىب عىل حب األرض وفلسطني. فكان يلتهم الكتب التهاما ليوسع دائرة 
ثقافته وليتعرف عىل أكرب مظلمة شهدها التاريخ وهي مأساة اغتصاب 
فلسطني. مل يكن فيصل ذلك املثقف املنعزل بل كان مثاال يف ربط األقوال 
يف  الخبز  انتفاضة  مثل  نضايل،  تحرك  أي  مقدمة  يف  واالندفاع  باألفعال 
بواجب  وإميانه  لفلسطني  حبه  تحويل  عىل  عمل  ما  ورسعان   .1984

تحريرها إىل مامرسة فقرر التطوع يف صفوف مقاومتها. 
حاول يف مرة أوىل التحول إىل الجزائر لالنخراط يف املقاومة الفلسطينية 
طريق  عن   1989 عام  ثانية  حاول  ثم  الحدود  من  إعادته  متت  ولكن 
حيث  سوريا  ثم  ليبيا 
وثلة  الطريق  له  فُتح 
إىل  لالنضامم  رفاقه  من 
لتحرير  الشعبية  الجبهة 
العامة  فلسطني-القيادة 
جربيل،  أحمد  بقيادة 
فتدربوا يف صفوفها وقدموا 
أجل  من  والغايل  النفيس 
فلسطني. قدمت ثلة منهم 
لفلسطني  فداء  أرواحهم 

خالدة.  بطولية  عمليات  يف 
هؤالء  أسامء  ُعرفت  ولنئ 
بقي  فقد  األبطال  الشهداء 

وتنسم  عشقها  الذي  فلسطني  ألن  الكتامن  طي  عون  بن  فيصل  اسم 
هواءها وتلّمس ترابها، بادلته املحبة باملحبة وحمته من عدوه يف أعتى 
الرماد  تحت  من  العنقاء  كطائر  يخرج  فكان  واالقتحامات،  العمليات 
ليواصل املشوار. ففي إحدى املعارك غاب عدة أيام حتى ظن رفاقه أنه 
استشهد وأقاموا له خيمتي عزاء لكنه خرج لهم بعد 12 يوما ساملا يجّر 
الصهيونية  املطاردة  رغم  التخفي،  من  متكن  فقد  صهيونيا،  أسريا  معه 
الرشسة. وكان فيصل مرضب األمثال يف االنضباط واالستقامة والشجاعة 
واإلقدام واإلبداع واملبادرة مام بّوأه مكانة عالية يف صفوف القتال. فقاد 
برجل  املعارك  إحدى  من  عاد  الفدائيني.  من  طوابري  ودرّب  العمليات 
مصابة، مهشمة، أدهشت األطباء إرادته بامليش والتحمل حتى الوصول 

إىل معسكره.
الفقيد فيصل إىل تونس بعد 23 سنة قّضاها يف املعارك وتحت  عاد 
الجراح واإلصابات.  بأوسمة  ليوّشح جسمه  الكامئن  القصف ويف نصب 
عاد فيصل إىل تونس وأىب أن يُفاِخر ببطوالته وأمجاده فرفض أكرث من 
مرة تكرميه. كان متواضعا وعاد إىل العمل بكد ميينه ليكون منوذج األب 
تنبيب  ناد للشطرنج يف  لعائلته وأبنائه وأسهم يف بعث  الكادح املحب 
ليبعد به الشباب عن مخاطر االنحراف ويريب فيه ملكة الصرب والتفكري 

والذكاء.
تويف فيصل يوم 17 مارس 2022 بقرية تنبيب ودفن بها فرحمة الله 

عليه وعىل كافة شهداء تونس من أجل فلسطني.
هوامش من التظاهرة

واالتحاد  وفلسطني  تونس  بأعالم  الجهوي  االتحاد  دار  توّشحت   •
وتزينت بصور الشهيد حشاد والشهداء التونسيني يف فلسطني، تتصّدرهم 

صورة الفقيد فيصل بن حسن بن عون
• تم تعليق معرض يروي قصة فلسطني من سايكس بيكو إىل شريين 
وعرض  بدمائهم  فلسطني  أرض  رووا  الذين  الشهداء  وقافلة  عاقلة  أبو 

رشيط حول مسرية الفقيد
الفقيد  روح  عىل  ترحام  الكتاب  فاتحة  بتالوة  التظاهرة  افتتحت   •
الوطني  والنشيد  التونيس  الوطني  النشيد  وترديد  عون  بن  فيصل 

الفلسطيني ونشيد االتحاد
• تخللت التظاهرة كلمة مسجلة لألمني العام للجبهة الشعبية لتحرير 
وبكافة  فيصل  بالفقيد  فيها  أشاد  دمشق  من  العامة  القيادة  فلسطني 
شهداء تونس من أجل فلسطني وكلمة أخرى ألحد مناضيل الجبهة من 

رفاق الفقيد 
تلوا  تنبيب حيث  مقربة  إىل  التظاهرة  انتهاء  إثر  الحارضون  توجه   •

فاتحة الكتاب عىل روح فيصل وترحموا عليه
• تّم التعريف بكتاب »االتحاد العام التونيس للشغل وقضية فلسطني 
1946-2020 خمس وسبعون سنة يف خدمة فلسطني« وهو من منشورات 

االتحاد العام التونيس للشغل ألفه الباحث د. بدر الساموي. 

احتضنت دار االتحاد الجهوي للشغل بقلبي يوم 15 ماي 
عون  بن  فيصل  الفقيد  أربعينية  مبناسبة  تظاهرة   2022
أصيل قرية تنبيب الذي قىض 23 سنة يف صوف املقاومة 
الفلسطينية. وشارك يف تنظيم التظاهرة إىل جانب االتحاد 
حركة النضال الوطني التي ينتمي إليها الفقيد وفرع الرابطة 
التونسية لحقوق االنسان بقبيل والرابطة التونسية للتسامح 
وجمعية توريس ونادي الشطرنج بتنبيب. وقد حّول إحياء 
الذي تزامن مع ذكرى اغتصاب فلسطني، أجواء  التظاهرة 
»نكبة 48« إىل رصخة مدّوية من أعامق تونس ومن أبناء 
الزعيم الشهيد فرحات حشاد تعلن بكل إرصار بأن القضية 
الفلسطينية حّية وستظّل البوصلة وأن كوكبة الشهداء ومن 
النار( مشاعل نور  الفذ فيصل بن عون )أبو  القائد  بينهم 

عىل درب تحرير فلسطني. 
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في إقليم المياه بمنوبة

مناخ اجتماعي محتقن، إقرار وقفات احتجاجية 
ملدة اسبوع وتهديد بالتصعيد

كان من املنتظر أن ينطلق أعوان إقليم املياه مبنوبة يوم االثنني يف تنفيد وقفات احتجاجية من الثامنة صباحا اىل حدود الساعة العارشة، عىل ان تستمر 
هذه الوقفات ملدة أسبوع دون انقطاع، ملوحني بالتصعيد وباتخاذ اشكال نضالية أكرث تأثريا يف صورة عدم االستجابة ملطلبهم املتمثل يف رضورة اتخاذ 
اإلدارة لإلجراءات الالزمة ضد رئيس املصلحة التجارية واملالية والقانونية، لكن تّم تأجيل تنفيذ هذه الوقفات اىل 23 ماي املقبل لتستمر اىل غاية 29 

ماي 2022، وذلك عىل التفاعل اإليجايب الذي أبداه رئيس اإلقليم واإلدارة املركزية واملوارد البرشية واإلدارة العامة.
وقد عرب أعضاء النقابة األساسية للمياه مبنوبة خالل اجتامعهم مؤخرا مبقر اإلقليم بصفة استثنائية عن تنديدهم باملامرسات غري مسؤولة التي بدرت 
من رئيس املصلحة التجارية واملالية والقانونية تجاه األعوان واإلطارات وذلك بخلق مناخ اجتامعي محتقن داخل اإلقليم من بث الفتنة والتفرقة 

واملعاملة باالحتقار والتعايل وتهميش العمل.
التوتر  بتعلة  االعوان  أمام  العامة  لألخالق  ومنافية  نابية  بكلامت  والتفوه  الجاللة  تعمد سّب  التجارية،  املصلحة  رئيس  ان  النقابة  أعضاء  اكد  وقد 

واالنفعال يف لحظة غضب.
وقد شّددت النقابة عىل أنها حاولت التدخل والحوار معه فرفض ذلك، كام حاول االعتداء بالعنف املادي واللفظي عىل الكاتب العام والكاتب العام 
املساعد للنقابة األساسية بحضور األعوان وإطارات املؤسسة ورئيس اإلقليم ضاربا عرض الحائط بكل املبادئ األخالقية يف التعامل املهني الحضاري 

داخل املؤسسة.
وحمل أعضاء النقابة املسؤولية لإلدارة العامة مطالبني إياها باتخاذ كل اإلجراءات الالزمة الستحالة تواصل التعامل معه.

* حياة

غريب

اعتداء على معلمة يف سليمان  
تلميذ،  ويل  بتهجم  علمها  وإثر  بسليامن  االسايس  للتعليم  االساسية  النقابة  إن 
بوابل  نحوها  والتوجه  مبنزلها  الرشقي  سنية  الزميلة  عىل  عزيز  صالح  مبدرسة 
القسم  اىل  ابنه  لهاتف اصطحبه  النابية وذلك عىل خلفية حجزها  الشتائم  من 
املدرسة  إلدارة  وسلمته  حجزته  إذ  الحصة.  اثناء  املعلمة  تصوير  يف  واستعمله 

اليشء الذي مل يعجب الويل وجعله يتجرأ عىل التهجم عليها مبقر سكناها. ومبجرد علمنا مبا حدث تنقلنا مع الزميلة إىل مركز األمن فتقدمت بشكاية 
يف الغرض، وتم جلب املعتدي.

سنتوىل متابعة املوضوع ولن نتسامح مع من يعتدي عىل زمالئنا. 
الكاتب العام: سامي قيبة

االتحاد الجهوي للشغل بأريانة

مؤتمر الفرع الجامعي 
للكهرباء يوم 27 ماي

يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بأريانة أنه 
تقرر عقد املؤمتر الرفع الجامعي للكهرباء والغاز بأريانة وذلك 
يوم الجمعة 27 ماي 2022 من الساعة العارشة صباحا )10( بدار 

االتحاد الجهوي.
فعىل كل راغب يف الرتشح للمكتب التنفيذي للفرع الجامعي 
بالفصل  عليها  املنصوص  القانونية  الرشوط  فيه  تتوفر  ممن 
الكاتب  باسم  التقدم مبطلب ترشح  الداخيل  النظام  )117( من 
العام لالتحاد الجهوي للشغل يف أجل أقصاه يوم الجمعة 20 ماي 

2022 عىل الساعة منتصف النهار.
باالتحاد مدة  االنخراط  ان يكون خالص  املرتشح  يشرتط يف 

خمس سنوات كاملة متتالية عند الرتشح.
اربع  النقابة ملدة ال تقل عن  ان يكون متحمال للمسؤولية 
سنوات كاملة متتالية عند الرتشح أو كان تحملها ملدة ال تقل عن 

خمس سنوات كاملة.
ان يكون مبارشا للعمل وغري متقاعد.

يضم املكتب التنفيذي للفرع الجامعي امرأة عىل االقل طبقا 
امرأة  تقديم  عدم  مينع  وال  الداخيل  النظام  من   )117( للفصل 

لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
طبقا  الشعب  بجريدة  باالشرتاك  ملزم  انتخابه  تم  من  كل 

للفصل )222( من النظام الداخيل.
* مالحظة: يجب ان يتضمن املطلب ـ رقم الهاتف الجّوال ـ 

املسؤولية النقابية واملدة النيابية.
* الكاتب العام
عدنان بن صالح

الجمعة  يوم  املجتمعون  زغوان  فرع  بنابل  للنقل  الجهوية  اعوان  ان 
مسعود  االخ  بإرشاف  بزغوان  للشغل  الجهوي  االتحاد  بدار   2022/05/13
متابعة  االساسية  ونقابتهم  بزغوان  للشغل  الجهوي  االتحاد  عضو  الشيحاوي 
لالتفاق الحاصل بني االدارة من جهة الجامعة العامة لنقل واالتحاد الجهوي 
للشغل بزغوان بتاريخ 22 أفريل 2022 وللتداول يف سائر املشاغل القطاعية 

والجهوية.
للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  بانتامئهم  اعتزازهم  كبري  يسجلون  فانهم 
االتحاد  لحرص  تثمينهم  عن  ايضا  يعربون  وهم  املناضل  النقل  قطاع  وإىل 
الجهوي للشغل بزغوان وجامعة النقل عىل دعم نضال االعوان من جهة وهم 

يسجلون ايضا
التزاماتها وتراخيها املتعمد يف تنفيذ  التملص من  توضح نوايا االدارة يف 

اتفاق 22 افريل 2022 حيث سجلنا
ـ حول التأمني الجامعي

 2022/04/22 بتاريخ  الحاصل  االتفاق  يف  جاء  ما  وفق  االدارة  تعهدت 
بهم  واالتصال  الصحية  الخدمات  مسدي  خالص  تأخري  تقليص  عىل  بالعمل 
االدارة  فيه  تراخت  الذي  االمر  املالية وهو  ومتكينهم من بعض مستحقاتهم 
من  االعوان  متكني  يف  الكبري  االضطراب  عن  رغام  بتنفيذه  تقم  ومل  متاما 
الخدمات الصحية الرضورية والعاجلة يف الغالب ورغم ان عملية الخصم من 

اجور االعوان مستمرة ومتواصلة بعنوان التأمني الجامعي.
وان اعوان مركز زغوان ورغم متسكهم بهذه الخدمة يعربون عن رفهضم 

لالقتطاع من اجورهم دون تقديم الخدمات الصحية الرضورية يف آجالها.
* الخطوط وإعادة هيكلتها

االستغالل  ادارة  مع  عمل  جلسة  عقد  عىل  املمىض  االتفاق  نص  لقد 

تم  التي  الخطوط  ارجاع جملة  النقايب خاللها طلب  الطرف  وقدم   بالرشكة 
ترضر  الذي  العام  املرفق  وتأمني  نشاطها  إىل  كورونا  جائحة  بسبب  ايقافها 
رضرا كبريا سببه إيقاف هذه الخطوط غري ان ادارة االستغالل تعللت بضعف 
النقايب يؤكد امكانية  االسطول واملوارد البرشية الرضورية والحال ان الطرف 

ارجاع الخطوط دون حاجة ألي اقتناءات جديدة او غريها.
 2022/05/06 بتاريخ  امضاء محرض جلسة  االستغالل  ادارة  رفضت  كام 
نفس  يف  وقابض  سائق  بخطة  القامئني  لالعوان  التنفيل  مببدأ  القبول  راضة 
الوقت مقابل التعويض والجهد االضايف رغم تطبيقه يف جهات اخرى وكام هو 

معمول به يف اغلب الرشكات الجهوية للنقل.
* ساعات العمل لالعوان المنتدبين

رغم ما رافق املفاوضات حول هذه النقطة من صعوبات وارصار االدارة 

عىل عدم ادراجها يف محرض الجلسة وان نجح الطرف النقايب يف فرض مصداقية 
للتشاريع  ووفقا  بالتساوي  العمل  ساعات  باحتساب  االدارة  والزام  التفاوض 
الجاري بها العمل اال ان االدارة مل توضح بأي شكل رسمي سيتم تنفيذ التزامها 
)عدم صدور اي تراتيب ادارية( وان االعوان يسجلون متسكهم بتطبيق االتفاق 
وتطبيق  الفنيني  االعوان  بتحفيز  يتمسكون  كام  بينهم،  املساواة  يف  الحاصل 

احتساب ساعات العمل عىل غرار ما هو معمول به بورشتي نابل وقرنبالية.
* الفصل 15 من القانون األساسي

سنة  منذ   15 الفصل  تطبيق  حول  االدارة  مع  الحاصلة  االتفاقات  رغم 
عىل   2022 فيفري  اتفاق  نص  وحيث  تطبيقه  عىل  امتنعت  انها  إال   2019
الرشوع يف تحديد املقاييس يف جلسة عمل بتاريخ 2022/05/12 اال ان الطرف 
النقايب واذ سجل فشل الجلسة املذكورة وتعطل اشغالها فانه يحمل اوال واخريا 
اجل  ارسع  عقد جلسة يف  اىل  وندعو  التنظيم  العامة مسؤولية سوء  االدارة 

بالتنسيق مع االتحاد الجهوي بزغوان والجامعة العامة للنقل.
السابقة  االتفاقات  تطبيق  املستمر  ورفضها  االدارة  تعنت  وأمام  وانه 
ومتسكها بأهمية وتأمني املرفق العام وحق املواطنني يف التمتع بخدمات ذات 

جودة وحقوق االعوان املرشوعة فاننا نعلن:
من   2022/05/23 يوم  من  بداية  دورية  احتجاجية  وقفة  يف  الدخول  ـ 
الرابعة والنصف صباحا اىل غاية الثامنة صباحا ودون تأمني اي سفرة )كراءات 

ـ سفرات تجارية ـ وسفرات مدرسية( بفرع زغوان.
ـ نحّمل االدارة ووزارة النقل كامل املسؤولية يف أي تعطيل للمرفق العام 
مستعدون  زغوان  مركز  اعوان  وان  بالجهة  االجتامعي  باملناخ  اخالل  ي  وا 
حقوقهم  عن  دفاعا  واملرشوعة  القانونية  النضاالت  اشكال  كل  يف  للدخول 

وحقوق املواطنني يف االنتفاع بالنقل العمومي يف ظروف عادية.

في زغوان: وقفات احتجاجية بداية من يوم 23 ماي
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جامعة النفط والمواد الكيمياوية تفتح ملف  التفاوض ومنظومة الدعم في المحروقات

التناول  شائك  ملفا  االستقالل  سنوات  امتداد  املحروقات عىل  قطاع  ظّل 
او حتى االقرتاب منه يف ظل ان اويل االمر قالوا انه ملّف خطري وفيه الكثري 
من التعقيدات يف عالقة بالخارج وهو ما دفع بعضهم إىل إطالق حملة »وينو 
وخلنا  اقل  وال  اكرث  ال  مزايدة  حمالت  انها  تبني  الوقت  مبرور  لكْن  البرتول« 
فانة  »أّن  واكدوا  الكامور  علينا جامعة  ان طلع  اىل  االمر سيتوقف هناك  ان 
البرتول املتدفق ال احد يعرف من يحكمها ومن يعلقها«! وعىل أهمية ما قيل 
فاّن وزارة الصناعة والطاقة كانت يف كل مرة تخرج إىل العلن لتؤكد ان تونس 
عرفت عجزا طاقيا يفوق 48٪ سنة 2021 مقابل 10٪ فقط سنة 2010 وهي 
السنة املرجعية بالنسبة إىل وزارة الصناعة واملناجم والطاقة كام حصل تراجع 
كبري يف العدد الجميل لآلبار املنتجة اذ من جملة 38 برئا )19 استكشافية و19 
تطويرية( اصبح عدد اآلبار ال يتجاوز 7 آبار )3 استكشافية و4 تطويرية( سنة 
2022 اما ملاذا فهذا يعود اساسا إىل رفض السلط التي جاءت بعد الثورة متكني 
التونسية من رخص االستكشاف وحتى حني  العمل عىل االرايض  الراغبني يف 
عرف قطاع املحروقات بعض التحسن يف معدل انتاجه فإّن ذلك يعود اساسا 

اىل دخول حقيل نوارة واملنزل حيز االنتاج.
* وضع االصبع على النقائص

قال األخ سلوان الحسناوي الكاتب العام لجامعة النفط واملواد الكيمياوية 
يف كلمة االفتتاح وهي التي جاءت عامة يف عالقة بكل امللفات إّن القطاع يعيش 
مرحلة صعبة، مقارنة بسنوات ازدهاره وتدفق مواده التي اسست القطاع عىل 
الطاقية وهو  املواد  تورد  الدولة  العجز واصبحت  لكن حصل  الصلبة  االعمدة 
العجز الذي يحتاج منا اىل عمل كبري حتى ال يترضر العاملون يف القطاع وبالتايل 
يخرس الجميع اذ ان املرحلة تحتاج منا مزيدا من العمل اليجاد توازن رضوري 

ملنظومة املحروقات والكهرباء والغاز.
النقايب  بالتكوين  املكلفة  العامة املساعدة  األمينة  اّما االخت سهام بوستّة 
واالنشطة الثقافية فقد تركزت كلمتها اساسا عىل الصعوبات الكبرية التي يعرفها 
القطاع الطاقي يف تونس وهذه الصعوبات اساسها تراجع »االكتشافات« وكذلك 
التي  الروسية  ـ  االوكرانية  بالحرب  عالقة  يف  خارجي  مرجعها  اخرى  صعوبات 

كانت لها تداعيات سلبية عىل اكرب االقتصاديات العاملية.
* الفقر وما أدراك ما الفقر

الحظ األخ صالح الدين الساملي االمني عام املساعد املسؤول عن الدواوين 
الوضع  اّن  الندوة  لهذه  االوىل  الجلسة  ترأس  الذي  وهو  العمومية  واملنشآت 
االقتصادي الصعب أثّر بشكل واضح وجيّل عىل العائالت التونسية يف ظل غالء 

الحديث  ذلك  وانهت  فقرا  الفقري  وزادت  الرشائية  املقدرة  وضعف  االسعار 
واملوظف  واملعلم  املحاسب  إليها  ينتمي  وسطى  طبقة  وجود  عن  املتضخم 
العام  االمني  الربباري  الطاهر  االخ  تأكيده  يف  زاد  ما  وهو  الدرجات  وتساوت 
املساعد املسؤول عن القطاع ضمن إشارة واضحة املعامل بتأكيده ان يف تونس 
التوجهات ظلت »هي هي« الن املساعدة  4 ماليني عائلة فقرية إال ان  توجد 
الظرفية مل تعد حالّ وامنا هي مسكنة قد تأيت عليها ازمة فاذا الجميع يف مواجهة 

غول الجوع كام حصل زمن كوفيد 19.
* وضع الستير مخيف جدا

فقد  تونس  يف  الطاقي  الوضع  طبيعة  ولتشخيص  العام  الكالم  عن  بعيدا 
الذي  الصناعة واملناجم والطاقة عفيف املربويك  لوزارة  الندوة مبمثل  استدلت 
الستري وهي  النفط  تكرير  طبيعة وضع رشكة  مخيفة عن  قياسية  ارقاما  قدم 
رشكة وطنية مختصة ملن ال يعرف وهي املختصة يف توفري املحروقات للسوق 
الداخلية، اذ قال ممثل الوزارة ان »السيستام« هو من خلق واوجد ازمة كبرية 
املحروقات  توفر  الستري  ان  مبا  املالية  املوازنات  باب  يف  خاصة  الستري  داخل 
»بالخسارة« كام اّن الدولة تشرتي منها بسعر »االنتاج العاملي« كام قدم نبيل 
التي  املخيفة  االرقام  حول  عرضا  ستري  املراقبة يف رشكة  وحدة  مدير  الذوادي 
جعلت الستري عاجزة عىل توفري بعض املواد األساسية نحن لن نعلق طبعا ألننا 
العجز  اّن  نقول  االرقام كذلك  باب  االقتصاديني يف  للمراقبني  املهمة  تلك  نرتك 
الطاقي تسبب يف عجز مايل يف حدود 5700 مليون دينار تونيس كام ان 50٪ من 

احتياجاتنا من الغاز تأتينا من خارج الحدود.
* تقنيات التفاوض

قدم االستاذ الجامعي سمري حمدي واحدة من اهم املحارضات التي كنت 
املحارض  متكن  حيث  »االعالم«  يف  قضيتها  التي  سنة   35 امتداد  عىل  حرضتها 
من تقديم تقنيات التفاوض ضمن امثلة سهلة باقناع، تسهل عملية االستيعاب 
لتكون االسئلة املطروحة يف النقاش تنم عىل نجاح املحارض يف تقديم استفادة 
كانت محل تنويه جميع الحارضين مبا ان الجامعة تنظم سنويا ندوتني للمنتمني 

إىل القطاع.
* الوزير يعرف التفاصيل

قدم املهندس والوزير السابق لوزارة الصناعة والطاقة واملناجم خالد قدور 
مداخلة هامة بحكم مرور املهندس خالد عىل تحمل مسؤولية عليا يف الوزارة 
زيادة عىل معرفته وإملامه بكل امللفات وهي مداخلة عىل اهميتها التاريخية 

واالخالقية فإننا سنقدمها يف عدد الحق بعد إعدادها لتكون صالحة للنرش.

عجز طاقي بـ 5700 مليون دينار!!

حكومات سنوات التيه، 
سنوات »دز تخطف«!

ـ 1 ـ
تعمدت حكومات سنوات ما بعد الثورة إىل عدم 
االتحاد  مع  املمضاة  االتفاقيات  بتطبيق  ال  االلتزام 
ما  بتنفيذ  االلتزام  حتى  وال  للشغل  التونيس  العام 
املهّمة  امللفات  من  واحد  يف  الحكومات  هذه  أقرته 
واسمه االنتقال الطاقي وعىل أهمية امللف يف عالقة 
بتوجه هذه الحكومات نحو اقرار اصالحات ال يريدها 
صندوق النقد الدويل يبقى رفع الدعم.. طريقا ملزيد 

تفقري العائالت! 
ـ 2 ـ

يريده  ما  هذا  التونسيني،  عن  الدعم  رفع  نعم 
صندوق النهب عفوا صندوق النقد يف عالقة بالقروض 
التي رصفها لهذه الحكومات املتعاقبة والتي مل تفعل 

أي يشء يف مجتمع فيه 3 ماليني عائلة فقرية.
ـ 3 ـ

يعيشون  ماليني   3 عن  الدعم  رفع  يعني  ماذا 
تدعو  بودن  حكومة  اّن  األكيد  الفقر،  خط  تحت 
التي  الدولة  وعىل  عليها  الثورة  إىل  ارادي  ال  بشكل 
التونسية  العائالت  يجعل  بشكل  اولوياتها  ترتب  مل 
الدعم  رفع  وألّن  الواجهات  جميع  عىل  »مستقرة« 
ميثل كارثة حقيقية ـ فإنني ومن باب التحذير أقول 
إّن ما هو آت ليس يف صالح التونسيني جميعا واينام 

كانت مسؤولياتهم ووضعياتهم!
ـ 4 ـ

املواد االساسية  بالرتفيع يف  الدعم يف عالقة  رفع 
ملعيشة التونسيني، امر من الصعب القبول به، والكل 
والروز  والزيت  الكسكيس  غاب  حني  انه  يتذكر 
ردود  كانت  كيف  التجارية  املحالت  عن  والعظم 
الفعل متشنجة من باب املسؤولية االخالقية انبه إىل 
ما هو آت من صدامات ومصادمات بني ابناء العائلة 
الواحدة الن التونسيني مل يعودوا قادرين عىل تحمل 

أي زيادة جديدة يف األسعار مهام كان نوعها.
ـ 5 ـ

حرضت عىل امتداد 3 أيام الندوة الوطنية التي 
نظمتها جامعة النفط واملواد الكيمياوية وعىل اهمية 
ما طرح عىل طاولة الحوار والنقاش فإّن ما هو آت 
يعودوا  مل  وانهم  صربهم  عيل  التونسيني  ان  يؤكد 
يثقون يف حكومات »شعارها الكذب عىل الذقون« مبا 
الحكومات املتعاقبة مل تلتفت إىل املشاغل  اّن هذه 

وإىل معاناة املواطنني يف ظل ارتفاع يومي لألسعار!
ـ 6 ـ

امام ملف ما يسمى  التوقف  اتفاق بعد  حصل 
شفراته  يفكك  الجميع  فاذا  الطاقي«  »باالنتقال 
سنة  منذ  فيه  االتفاق  بعد  تجميده  اسباب  ويقدم 
الدولة  سيفيد  كان  امللف  هذا  اّن  تصوروا  ـ   2018
املالية  املداخيل  اهمها  املهّمة  االشياء  من  الكثري  يف 
لتكون مبنأى عن قروض صندوق النقد الدويل، لكن 
ما العمل وملصلحة من تم تجميده وملاذا مل يحاسب 
أي طرف ممن تعمدوا عدم تفعيل مثل هذه امللفات 

ألّن نتائجها كانت ستكون ذات فائدة عىل الجميع.
ـ 7 ـ

نسأل  واملحاسبة  الحساب  مبدإ  عن  بعيدا 
نفس  تعتمد  وهي  التوجه  أين  إىل  بودن  حكومة 
القرار  اّن  االدعاء  مع  واملامطلة  الغوغائية  أساليب 
عند رئاسة الحكومة يف ظّل املنشور يسء الذكر عدد 
ذاهبة  أين هي  وإىل  بودن  تريد حكومة  ماذا  ـ   20
ويف  املركب  العلف  أسعار  يف  املشط  االرتفاع  مبلف 
ظّل ترصيحات غري مستقرة ـ فقط نريد وضوحا يف 
التوجه والتوجهات ومشاكل تونس لن تجد طريقها 
رشاكة  وجود  وعدم  الوضوح  غياب  يف  الحّل  إىل 
حقيقية بني كل االطراف املتداخلة الن ما حصل منذ 

2011 إىل اآلن هو وهم االنجاز ليس إالّ!!.

* كتبها رمزي الجّباري

كلمة أوىل
* إعداد رمزي الجّباري/* عدسة منترص العكرمي
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أزمة الكهرباء والغاز في تونس..

اجلزائر ترفض إمداد تونس بالغاز، ديون مرتاكمة 
ووضع كارثي غري مسبوق للستاغ

الجاليص من  القادر  األخ عبد  والغاز  الكهرباء  كاتب عام جامعة  حذر 
عدم متكن تونس من إنتاج الكهرباء بالنظر إىل رفض الجزائر مستقبال 
إمداد تونس بالغاز، واصفا الوضع بـ»الكاريث«. وأوضح األخ الجاليص عىل 
هامش أشغال الجامعة العامة للنفط واملواد الكيميائية التي انعقدت 
السبت مبدينة الحاممات أن 70 يف املائة من حاجيات تونس من الغاز 

تلبيها الجزائر بينام تتأىت البقية من اإلنتاج الوطني.
وأضاف أن الجزائر ترفض اآلن مّد تونس بالغاز لسبب بسيط يكمن يف أن 
عالقة الجزائر بتونس يف ما يتعلق بالغاز تتمثل يف ثالثة مستويات. وتابع 
املستوى األول خاضع لرضيبة املرور، والثاين يتمثل يف العالقة التعاقدية 
أن  والثالث يف  الغاز.  نسبة معينة من  الحصول عىل  بشأن  البلدين  بني 

نسبة من الغاز تحصل عليها تونس خارج العالقة التعاقدية.
وبحسب األخ الجاليص فإن اإلشكال يكمن يف أن الجزائر ترفض اليوم مّد 
تونس بكمية الغاز التي تحصل عليها خارج العالقة التعاقدية، وهو ما 
يعني أن تونس لن تستطيع إنتاج الكهرباء باعتبار اعتامدها عىل هذه 
تونس  عىل  اشرتطت  الجزائر  أن  إىل  وأشار  اإلنتاج.  عملية  يف  الكميات 
الكميات املذكورة، مشددا عىل أن  الغاز مقابل إعطائها  مراجعة أسعار 
النفطية  »سوناطراك«  سنويا لرشكة  دينار  مليار   5.4 قرابة  تدفع  تونس 
الجزائرية. ومبراجعة األسعار التي تقرتحها الجزائر سيتضاعف املبلغ ليصل 
إىل نحو 10 مليارات دينار. ومن شأن هذه الرشوط أن تعمق الضغوط 

عىل السلطات التونسية التي تواجه أزمة اقتصادية غري مسبوقة.
الصيف  يف  نجد  أال  املحتمل  ومن  فعال،  كاريث  »الوضع  الجاليص  وقال 
الكهرباء وهذا حّذرنا منه سابقا وأطلقنا صيحة فزع، وعىل  لننتج  غازا 
التدخل لدى الجانب الجزائري«. كام أبرز كاتب عام جامعة  املسؤولني 
الكهرباء والغاز، إمكانية اللجوء إىل انقطاع الكهرباء التدريجي عن بعض 

املناطق يف صورة عدم التوصل إىل حّل ملشكل الغاز الجزائري.
الستاغ: املفاوضات مع الطرف الجزاسرئي متواصلة

للكهرباء  التونسية  بالرشكة  املواطن  مع  بالعالقات  املكلف  املدير  أقر 
بجديدة،  ليست  انها  موضحا  صعوبات،  بوجود  الغابري،  منري  والغاز، 
وقال إن هذه الصائفة لن تكون استثنائية عن السنوات املاضية. وأفاد 
الغابري أن ثلثي احتياجات تونس من الغاز املستعمل يف إنتاج الكهرباء 
متأتية من الجزائر، مبديا ثقته يف الطرف الجزائري مؤكدا أن املفاوضات 
متواصلة. كام انتقد عدم استغالل العرشية األخرية يف البحث عن بدائل 
أخرى خاصة الطاقة الشمسية املهدورة التي تتمتع بها تونس، لكنه أكد 
أنه رغم هذه األزمة لن نصل إىل مرحلة الظالم، داعيا املواطنني إىل ترشيد 

استعامل الكهرباء خاصة يف أوقات الذروة. 
الجملية للرشكة أكرث  القروض  وبلغت قيمة 
مليون   501 بينها  من  دينار  ملياري  من 
لألنشطة  التونسية  املؤسسة  لفائدة  دينار 
دينار  مليون  و643  »إيتاب«،  البرتولية 
ويساهم  الجزائرية.  »سوناطراك«  لفائدة 
إيطاليا  إىل  املتجه  الجزائري  الغاز  أنبوب 
تأمني  يف  التونسية  األرايض  عرب  مير  والذي 
تزّود البالد التونسية بالغاز الطبيعي، إذ مثل 
الغاز الجزائري بني إتاوة ورشاءات حوايل 66 
يف املائة من االستهالك الوطني التونيس سنة 
2020 فضال عن توفريه ملوارد مليزانية الدولة 

التونسية.
الحكومة  مع  التفاوض  تّم   2020 سنة  ويف 
 10 ملدة  االستغالل  يف  والتمديد  اإليطالية 
لسنة   63 عدد  القانون  مبقتىض  سنوات 
املحافظة عىل  باإلضافة إىل  أنه  2019، علام 
لكراء  جديد  معلوم  عىل  االتفاق  تم  اإلتاوة 

للسنوات  دوالر  مليون  بـ143  النقل  سعة 
العرش.

الترفيع في تعريفتيْ الكهرباء والغاز
تعريفتْي  يف  جديدة  زيادات  والغاز،  للكهرباء  التونسية  الرشكة  أقرّت 
املنزليني  للحرفاء  باملائة   16 و   12.2 بني  ترتاوح  بنسب  والغاز  الكهرباء 
املرسمة  الجديدة  الزيادة  أن  الرشكة  وأوضحت  للصناعيني.  باملائة  و15 
بقانون املالية لسنة 2022 دخلت حيّز التطبيق عند احتساب االستهالك 
2022. وأوضح  انطالقا من شهر ماي  التقديرية واالستهالكية  للفاتورتني 
منري  والغاز،  للكهرباء  التونسية  بالرشكة  املواطن  مع  العالقات  مدير 
الغابري أن »العائالت التونسية التي ال يتجاوز استهالكها الـ 200 كيلوات/

أن  أي  التعريفة،  الجديدة يف  بالزيادة  لن تكون معنية  الشهر  ساعة يف 
85 باملائة من الحرفاء غري مشمولني بالتعديل«. وأبرز الغابري أن الفئة 
املعنية بتعديل التعريفة متثل 15 باملائة فقط من حرفاء رشكة الكهرباء 
حسب  املنخفض،  الجهد  يف  حريف  ألف   650 حدود  يف  أي  والغاز«، 

إحصائيات الـ»ستاغ«.
باملائة من   33 »الزيادة ستشمل  أن  الطبيعي،  الغاز  يهم  ما  وأوضح يف 

يف  مكعبا  مرتا   30 استهالكهم  يتجاوز  والذين  املنخفض  الضغط  حرفاء 
أخرى،  باملائة«. من جهة   16 التعديل يف حدود  نسبة  الشهر، وستكون 
كشف الغابري أن »التعديل بالزيادة يف التعريفات كان مربمجا منذ بداية 
والسيناريوهات  الفنية  الدراسات  إنجاز  ألجل  نسبيا  تأخر  لكنه   ،2022
واملتغريات املحتملة إىل حني الوصول إىل إقرار زيادة تأخذ بعني االعتبار 
األوضاع والتأثري االجتامعي عىل حرفاء الرشكة الذين يتجاوز عددهم 4 
باألساس عىل  اقترصت  الجديدة  التعريفات  »إّن  وقال:  ماليني حريف«. 
بقية  مراعاة  مع  املنزليني  الحرفاء  من  والغاز  الكهرباء  مستهليك  كبار 

الحرفاء والرشائح االجتامعية«.
تسجيل احتجاج رسمي على الترفيع

تفاعال مع هذه الزيادات، قال رئيس منظمة الدفاع عن املستهلك، عاّمر 
الرشكة  لدى  الرتفيع  هذا  بشأن  رسمي  احتجاج  تسجيل  تم  إنه  ضية، 
أنه  إىل  الفتا  رشاكة،  اتفاقية  باملنظمة  تجمعها  التي  للكهرباء  التونسية 
مل تقع استشارة املنظمة بهذا الخصوص. وانتقد بشّدة »تغييب منظمة 
الدفاع عن املستهلك يف عديد املسائل التي تهم املستهلك التونيس« الذي 

ظل »الحلقة الضعيفة يف جملة القضايا الوطنية يف البالد«.
دعم  لتوفري  والغاز  الكهرباء  فاتورة  يف  الرتفيع  والغاز:  الكهرباء  جامعة 

للستاغ
أكد كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز األخ عبد القادر الجاليص، يف تعليقه 
عىل الزيادة يف أسعار الكهرباء والغاز أن الرشكة التونسية للكهرباء والغاز 
جهة تنفيذ حيث تنفذ قرارات سلطة اإلرشاف. وأوضح أن هذه الزيادة 
مربمجة ضمن ميزانية الدولة لسنة 2022 حيث من املربمج توجيه دعم 
للكهرباء يقدر بـ2200 مليون دينار٬ وأن الدعم الذي سيوجه إىل الكهرباء 
مل  اآلن  إىل  لكن  الستاغ  لرشكة  ستقدم  دينار  مليون   1600 إىل  ينقسم 
يقع رصف هذه األموال إضافة إىل أنه سيتم توفري 600 مليون دينار من 

الزيادة يف التعريفة.
منذ  إقرارها  املربمج  كان من  الزيادة  أن هذه  الجاليص عىل  األخ  وشدد 
جانفي لكن بعد تأخر اإلعالن عنها فإنه لن يتم تحقيق املبلغ املطلوب 
قائال »الزيادة ستوفر 400 مليار فقط بدَل 600 مليار كام متت برمجته«.
* حياة الغامني

*األخ عبد القادر الجاليص كان حارضا يف ندوة جامعة النفط
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وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة القنجي

في صورة تجمع بين الماضي و الحاضر و الشاهد

األخ نورالدين الطبوبي في ندوة النفط

 حكومات ما بعد الثوة تتلكأ يف غياب القرارت الحازمة 
يف الوزارات وجاهزون لإلمضاء على ملف الطاقات املتجددة

قال األمني العام لالتحاد األخ نور الدين الطبويب خالل كلمة ألقاها يف اختتام أشغال الجامعة العامة للنفط واملواد الكيميائية، 
متوّجها إىل وزيرة الصناعة نائلة القنجي »ترغبون يف تحويل »الستاغ« إىل رشكة مناولة، لن نسمح بذلك وهذا لن يكون«.

وأضاف نحن نريد وزراء أصحاب قرار يتحملون مسؤولياتهم يف اتخاذ القرارات بعد كل عملية تفاوض وكذلك قادرين عىل 
تقديم الحلول، وليس وزراء ينسحبون من املفاوضات يف انتظار قرار من رئاسة الحكومة وعن ملف إنتاج الطاقات املتجددة قال 
إننا لسنا ضّد أن يتيح القطاع الخاص الطاقات املتجددة وإمنا نحن مع أن تظل الستاغ هي من »تبيع للتونسيني هذه الطاقة« 
بعيدا عن نار الرتفيع يف األسعار وإننا عىل استعداد لإلمضاء عىل هذا امللف اليوم قبل الغد رشيطة ان تتوفر اإلرادة الصادقة 
ثّم أنهى األخ الطبويب كلمته بالتأكيد عىل كون سمري ماجول رئيس اتحاد الصناعة والتجارة اتصل به وطلب منه من باب النصح 

التفريط يف مؤسسات القطاع العام.
األخ الطبويب علق عىل هذه التضحية بالقول: »انصح روحك ومنظوريك بدفع الرضائب أما نحن ما يدبر علينا حتى حّد«.

 ويذكر كذلك أن األخ سلوان السمريي قال إن قطاع الطاقة يف تونس، يُسّجل عدة تعطيالت لن تُحّل إال بتفعيل الدبلوماسية 
التونسية وتأديتها لدور فّعال.

نحن على استعداد 
ملراجعة مجلة املحروقات

أكدت السيدة نائلة الڤنجي وزيرة الصناعة واملناجم والطاقة يف اليوم الختامي لندوة 
االقتصادي  املشهد  املحروقات مهم يف  إّن قطاع  الكيمياوية  واملواد  للنفط  العام  الجامعة 
لضامن األمن القومي وإّن الوزارة ستسعى إىل أن تكون متعاونة مع االتحاد العام التونيس 
أّن  خاصة  بالوعود  وإيفاء  العمل  يف  صدق  شعارها  ومنجزة  فاعلة  رشاكة  ضمن  للشغل 
مؤرشات قطاع املحروقات عرفت تراجعا كبريا يف مقارنة مع سنة 2010 وعن وضع الكهرباء 
والغاز والغاز املسال الذي يتحور عىل جزء كبري من منحة الدعم حني بلغ استهالك قوارير 
غاز البرتول املسال حدود 2٫42 مليون قارورة سنة 2021 منها 89٪ موجهة إىل املواطنني 
بعد املحافظة عىل نفس سعرها أي 7٫700 فيام كلفتها أكرب حيث مل تخضع للتعديل منذ 
2010 وهو ما يؤكد استغاللها يف قطاعات اخرى موازية كام اّن استهالك الغازوال سنة 2021 
بلغ حدود 2 مليونني طن منها 66٪ يتم توريدها بدعم بلغ 100٫36 مليون دينار استأثر 
فيها قطاع النقل ورشكاته الوطنية والجهوية التي تعيش وضعا صعبا رغم أّن جميعنا يدرك 

قيمة الخسائر املالية التي تتكبدها هذه الرشكات سنويا.
وأضافت الوزيرة انه سيتم االنطالق قريبا يف العمل عىل مراجعة مجلة املحروقات مبا 

اّن فصولها ال بّد من مراجعتها لتتالءم مع الظرف الصعب الذي متر به تونس.
* رمزي

* وزيرة الصناعة لحظة الوصول إىل الحاممات
 وكان األخ سلوان السمريي يف استقبالها

معتز بوجودي معكم 
واالتحاد كبري ملن ال يعلم

حرض يف اليوم الختامي لندوة جامعة النفط املنعقدة 
الرتيك  النقايب   2022 ماي  و14  و13   12 ايام  بالحاممات 
كامل اوزكان وهو واحد من املرتشحني النتخابات »السيزل« 
التي ستجرى وقائعها بأسرتاليا وقد سبقه إىل زيارة تونس 
واالتحاد مرشح ايطايل حسب ما قاله األخ األمني العام نور 
أفرده  أن  بعد  اوزكان  للرتيك  تقدميه  الطبويب لحظة  الدين 
مبقدمة تليق بقيمة الضيف )قالها باللغة الفرنسية( الضيف 
الرتيك قال يف الحارضين يف الندوة إنه رشف أن يكون بينهم 
تأكيد عىل االهتامم  التي فيها  املهمة  الندوة  ليحرض هذه 
بوضع املحروقات سواء يف تونس أو يف العامل بعد أن ارتفع 
سعر الربميل إىل ما قيمته 111 دوالرا ثّم اضاف انه سعيد 
بكون االتحاد يعرف ما له وما عليه وانه سواء تقلد مسؤولية عىل رأس السيزل او مل يتقلد فإنه سيكون سندا له مبا اّن االتحاد 

كبري مبواقفه يف الهياكل الدولية ملن ال يعلم ذلك رمبا يف إشارة إىل من دأبوا عىل اإلساءة إىل االتحاد وإىل رجاله.
* الجّباري

النقابي التركي كمال أوزكان

يف ندوة جامعة النفط واملواد الكياموية متت املحافظة عىل عادة التكريم وكانت هذه املرة الفرصة سانحة لتكرم وزيرة 
الصناعة والطاقة نائلة الڤنجي الوزير السابق لنفس الوزارة السيد عفيف شلبي ليكون األخ األمني العام نور الدين 

الطبويب شاهدا عىل نقاوة رسيرة الجميع لخدمة الوطن واملواطن يف تونس.
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النفط  لجامعة  الوطنية  الندوة  القت   *
و13   12 ايام  املنعقدة  الكيمياوية  واملواد 
منقطع  نجاحا  بالحاممات   2022 ماي  و14 
النظري من حيث عدد الحارضين من مختلف 

الجهات واماكن العمل.
الصناعة  وزيرة  قالت   *

السيدة  واملناجم  والطاقة 
السعر  ان  القنجي  نايلة 
الغاز  لقارورة  الحقيقي 
الحكومة  بعيدا عن دعم 
دينار   30 إىل  يصل  قد 
وهي التي مازلت تباع إىل 

اليوم ب 7٫700.
الدعم  منظومة  إصالح   *

اللزوم  من  اكرث  تأخر  املحروقات 
عىل حّد رأي الوزير السابق للصناعة والطاقة 

واملناجم خالد بن قدور.
* أكد األخ عبد القادر الجاليص الكاتب 
العام لجامعة الستاغ ان الوقت حان لضامن 

انتقال طاقي عادل.
املربويك  عفيف  تحدث   *

عن  الصناعة  وزارة  ممثل 
التي  الكثرية  الصعوبات 
لتوفيق  الوزارة  تجدها 
املواطن  احتياجات  بني 
تواصل  دميومة  ورضورة 
الوطنية  املؤسسات 

للسوق  الطاقة  توفر  التي 
الوطنية.

* نبيل الذوادي مدير وحدة 
ببنزرت  املوجودة  الستري  برشكة  املراقبة 

تعرف  النفط  وتكرير  انتاج  عملية  اّن  قال 
صعوبات كبرية يف غياب املواد االساسية التي 
تقتنيها الدولة من خارج الحدود وهي التي 

عرفت صعودا صاروخيا يف أسعارها.
* تأكد ان اسعار النفط العاملي مرتبطة 
يعرفها  التي  الجيوسياسية  باالحداث  أساسا 

املجتمع الدويل.
* أكد خالد قدور ان قطاع النفط عرف 
ارتكاب عديد االخطاء من طرف الحكومات 

املتعاقبة.
بقيت  الدولة  عند  كثرية  أموال   *
دون توظيف للطاقات املتجددة 
قانون  عىل  االمضاء  رغم 

استغاللها منذ سنة 2018.
ان  املقرر  من  كان   *
استغالل  يف  الدولة  تبدأ 
الطاقات املتجددة يف قطاع 
خالل  من  العمومي  النقل 
االعتامد عىل التجربة الصينية 
مع  تنظيمية  مقاربة  وكذلك يف 

الربيد االملاين.
يف  الغاز  تخزين  مشاريع  غابت   *
الصخرية 1 والصخرية 2 عىل حد قول الوزير 

السابق خالد بن قدور.
الطاقة  كون  عىل  الحارضون  اتفق   *
املتجددة هي محرك أسايس للنمو وركيزة 

هامة يف االقتصاد املتطور.
التوقف  من  البد  كان   *
أمام التصور الشامل لحكومة 
مستقبل  حيث  من  بودن 
 2023 سنوات  يف  الطاقة 
سنة  حدود  اىل  و2024 
اعادة  خالل  من   2050
يف  الطاقة  اسعار  هيكلة 

تونس.
والتحول  الطاقي  التحول   *
هامة  ثالثية  الرقمي  والتحول  االيكولوجي 
غابت عن االقتصاد الوطني يف زمن كان البد 

منها.
املؤسسات  بعض  مديري  حضور  كان   *
حضور  سجلنا  كام  الفتا  الندوة  يف  الطاقية 
لوزارة  السابق  الوزير  شلبي  عفيف  السيد 

الصناعة والطاقة واملناجم.

متفرقات ولقطات وصور  من ندوة جامعة النفط 
واملواد الكيمياوية حول تقنيات التفاوض 

ومنظومة الدعم يف املحروقات

* األخ نور الدين الطبويب يكرم وزيرة الصناعة نائلة الڤنجي
 بدرع االتحاد بحضور األخوين صالح الدين الساملي وسلوان السمريي

* األخ محمد السحيمي حرض ندوة جامعة النفط إىل جانب الوزير السابق عفيف شلبي
 والرئيس املدير العام الحايل لرشكة »عجيل« خالد بتني وقيدوم النقابيني الحاج الحسناوي السمريي

* حضور مكثف لندوة جامعة النفط من مختلف األعامر واالهتامم مركز عىل وضع قطاع املحروقات يف تونس

*حرائر قطاع النفط واملحروقات يف صدارة املشهد *دورة املرحوم عيل البحري عضو املكتب التنفيذي لجامعة النفط وجمع بني العمل والرياضة يف أبهى تجلياته
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عندما يثور اهلل عىل األديان                     
استشهاد شيرين أبو عاقلة

* »الخيانة ميتة حقرية«
بروتستايّن  مسيحّي  الفتحاوّي،  والقيادّي  الّشاعر  نارص،  كامل 
الّصهيونيّة يف  املخابرات  )اغتالته  الّدم واالنتامء  الّديانة، فلسطينّي 
وصيّته-  عنه  تكشف  -كام  حلمه  كان   ،)1973 أفريل   10 بريوت 
أّمه،  تلده  مل  أخ  جانب  إىل  اإلسالميّة  الّشهداء  مقربة  يف  يُدفن  أن 
شهيد عروس املدائن »أرض الربتقال الحزين« غّسان كنفايّن الّناطق 
تفجري  تّم  الذي  فلسطني  لتحرير  الّشعبيّة  الجبهة  باسم  الرّسمّي 
للعروبة  عاصمة  تكون  أن  تروم  كانت  ملّا  أيضا  بريوت  يف  سيّارته 
صبيحة 08 جويلية 1972، زوج آين هوفر كنفاين- دامناركيّة املولد 

والتّنشئة، فلسطينيّة الهوى واالنتامء-.
كامل نارص٬ دون ضجيج كبري وبال صخب زائد عن الحّد٬ أراد أن 
يؤانس القرُب القرَب ويتوّسد الجرُح الجرح ويتوّحد الّدُم بالّدم ويعانق 
األملُ األمل ومتّحي سطوة املذاهب وتناحر األديان أمام نبل القضيّة 
ويف حرضة الّشاهد األوحد: الّشهيد ذلك القّديس الذي يرفل يف زّي 

مقاتل. وقد كان له ما متّنى. 
مسيحّي ومسلم، ابن حركة فتح وابن الجبهة الّشعبيّة، اثنان يف 
ما  التي  القضيّة  وعدالة  الّصهيونيّة  اآللة  غطرسة  وّحدتهام  واحد، 
كان ميكن إالّ أن تكون معجزة فلسطينيّة محكوما عليها أن تتسامى 

عىل األديان، ففاضت عىل االختالف املذهبّي والعرقّي والقومّي. 
وملوك  دويالتنا  أمراء  يزال  وال  الّسبعينات.  مطلع  ذلك  حدث 
االختصام،  يراكمون موجبات  بعد 50 سنة  ديننا  طوائفنا ومشايخ 
يحيون نعرات كان شيخ املعرّة قبل قرون قد هّجنها واعتربها فتنة« 
عىل  يستكرثون  يصيح«،  صومعته  يف  واآلخر  يدّق/  بناقوس  هذا 
العرب  بلدان  يف  الّشهيد  الّتّحم.  مجرّد  عاقل  أبو  الّشهيدة شريين 
الذي  وديوانهم  الباقية  األخرية  خيمتهم  البالغة  -حيث  العاربة 
يفاخرون به تركت مكانها للغو باهت ما قتل ذبابة- يغتاله بعض 
من بني جلدته مرّتني، مرّة ملّا يّدعي به وصال من ليس منه أصال، 
ويؤثّث من استشهاده عكاظيّات حديث يتمطّط ويتطاول بال طائل، 
ومرّة عندما يغرق عالّمو األنساب يف عراك حول دالالت االستشهاد 
وموجبات الّتّحم وأركانه واختالف امللل والّنحل يف متزيق أوصاله. 
القبائل احتام  الّشهيد تأىب أن تودّع الجسد، تناشد مشيخة  وروح 
وصيّة بالّدم كُتبت »أنقذونا من هذا الحب القايس/ ال تفسدوا علينا 

لحظة انتشاء وفرحة بالتقاء رفاق طلّقوا كّل فُرقة«.    
فيا أّمة ِمن فسق جهلوتها ضحكت األمم.

* ملّا ينتقم الّشهيد للّشهيد
اختارت  الّسالم  كّل شهداء مدينة  عاقلة، شأنها شأن  أبو  شريين 
أن تكون مزهّوة بفلسطينيتها، تخجل من نفسها لو خطر لها يوما 
أن تخون العهد/ سلبوهم وطنا يشهد الجرح الذي واىس الّتاب أنّه 
وطنهم وأجرِبوا عىل أن يحتّلوه بالقسوة والتّجرّب ليحّرروه بكّل الرّفق 
واللنّي. فلسطني الفلسطينيّة كام شّكلوها وشام عىل الزّند ونقشا يف 
»ألقاب مملكة يف غري موضعها«  أرادها من حازوا  الّذاكرة ال كام 

من بني جلدتهم مّمن قلدوهم قيدا، وكانوا عليهم خصام ال عونا.
الفلسطينّي -إفرادا وجمعا- قدره أن يُخضع نفسه ألعرس امتحان، 
أفقا،  جزمة  من  يخلق  به  ما  يستق  أن  املوت،  لعبة  يجرّب  أن 
مغامرته الّدراميّة تحكم عليه أن يُبحر يف عامل االستحالة بحثا عن 
مستحيل، أن يكون املستقيم يف املحال وأن يجعل من بعض حلم 

سياجا لدولة.

الّشّك  يركبنا  عندما  يقيننا  املسيحيّة،  شريين 
ويعتينا الوجوم، عزاؤنا عندما يصادر »أوالد الحالل« 
وَصغارنا،  كربياؤنا  وعارنا،  عزّنا  أحالمنا،  من  البسيط 
ونورنا.  نارنا  الباقي،  حلمنا  يف  وثورتنا  الباقية  ثروتنا 
استشهادها هو البالغة ملّا تتحّول غضبا ساطعا، الكلمة 
تختق  به  الّدامي،  الفرح  مواويل  لألرض  تنشد  وهي 
غموض األبعاد، األديان وهي تزيل حدود الفصل بني 
عىل  وتفيض  تتّسع  تتمرّد،  ملّا  املذاهب  ودين،  دين 
من  الله  يتحّرر  ذرعا.  بالفتاوى  وتضيق  املشايخ  جبّة 

عىل  احتجاجا  فيه  نفسه  حبس  الذي  االنفرادّي  سجنه  عذابات 
أن  ويختار  خلقه  وبني  بينه  ُحجبا  أسدلوا  مّمن  باسمه  الّناطقني 
يكون الجئا يف خيام الفدائيّني. يتدثّر الرّسل وقد باتوا قّديسني بزّي 
املقاتل، تتّوحد رساالتهم ويتّخذون فلسطني محّجة والقدس مزارا. 
الجرح  الجراح،  من  يسيل  ملّا  الّشهيد  بدم  نشيدها  األرض  تنحت 
يوايس الجرح وال ينّئ، عىل جراحه يلتّف، يتكّور، يرتّل، إيّن أنا الّشاهد 
أنا مغرم باالنبعاث، أنبعث  أنا بالطّريد ولست رشيدا،  األوحد، ما 
دوما حيّا، أمتاوت وال أموت. ألست معكم يف كّل منعطف وشارع؟ 
أراكم وترونني، أبّدد لكم الظّلمة وأنري لكم حالكات الثّنايا. أنا برد 
اليقني. أنا الّسالم يف احتفال بهيج. أنا رصخة العدم، األناشيد التي 
بها تؤثّثون أعراسكم. أنا الّتجمة الّدراميّة لرصخة شهيد أرض كنعان 
غّسان كنفاين »الخيانة ميتة حقرية«، تجسيد بالّدم ال بالقول ملقولة 
الثّورة جورج حبش« عار عىل يدي أن تصافح يدا طّوحت  حكيم 
بأعناق شعبي«، ترتيل قديّس لنشيد الّشاعر معني بسيسو »أنا إن 
سقطت فخذ مكاين يا رفيقي يف الكفاح// واحمل سالحي ال يخفك 
دمي يسيل من الّسالح«. أنا شريين أتقّدم جنازيت، عرسكم. فكيف 
سناء  بوصيّة  أترنّم  غزالة،  أبو  شادية  حلّة  يف  أرفل  تبرصونني؟  ال 
املغريب.  دالل  قرآن  أتلو  بوحريد،  جميلة  لعذابات  أصّل  املحيديل، 
ستت بعضا من عاركم. أحلت هذيان املشايخ املنفلت من عقاله 
إىل ما تسلّل من غريب الوقائع ماّم لطّخ وجه التّاريخ. مل أكن يف 
أن  متّنيت  كم  الذي  غّسان  دريب  لرفيق  انتقمت  فتوى.  إىل  حاجة 
أعارشه، انتقمت لتوّجسه من أن تصبح الخيانة يوما ما وجهة نظر، 

هو الذي ما انفّك يرّص عىل أنّها »ميتة حقرية«.
قتلت  ما  التي  الربّاقة  للّشعارات  العمّل  االمتحان  شريين.  أنا 
ذبابة/ شعارات يتناساها قائلوها لحظة بعد التّفّوه بها. »لن أنىس 
مسافة  عىل  أحيانا  كان  املوت  بأّن  الّشعور  وال  الّدمار  حجم  أبدا 
قريبة«. كنت أغالب توّجيس هذا ومخاويف مبا يقتحمني من سحر 
الطفل  مع  توّحد  وقد  العّل  ناجي  الثّورة  رّسام  دوما  تلّفظ  به  ما 
حنظلة الذي يأىب أن يكرب قبل أن يٌشفى من محنة اللّجوء، عالجه 
رحلة العودة إىل أّم العاشقني »الطّريق إىل فلسطني ليست بالبعيدة 

وال بالقريبة. إنّها مبسافة الثّورة«.

* وعن الخطاب سقط القناع
بتطبيع،  »التّطبيع مع من؟ هو ليس  »التّطبيع خيانة عظمى«/ 
بالتّقادم«/  يسقط  ال  الذي  الحّق  »فلسطني  عظمى«/  خيانة  هي 
لصفقة«/  موضوعا  تكون  حتّى  بستانا  أو  ضيعة  ليست  »فلسطني 
»هي مظلمة القرنني«/ »مفهوم التّطبيع مفهوم دخيل«/ »نحن يف 

حالة حرب مع كيان غاصب«.
غيفارا، وال هي  األممّي تيش  للثّائر  الّناريّة  األقوال  ليست هذه 

يدبّجها  مل  إمام،  الّشيخ  امللتزمة  األغنيّة  سيّد  ترنيامت  من  مقاطع 
مظّفر الّنّواب يف لحظات تبخيسه للحّكام العرب، وليست جزءا من 
بيان لفصيل يسارّي من فصائل املقاومة الفلسطينيّة -يف الّسبعينات 
تحديدا- أيّام طغيان اإلميان املطلق بالكفاح الّشعبّي املسلّح سبيال 
بيانات  من  عيّنة  هي  وال   ، فلسطني  كّل  فلسطني،  لتحرير  أوحد 

الحركات الطاّلّبيّة اليساريّة أيّام عزّها.
أثّث  بها  سعيّد،  قيس  للرّئيس  وأجوبة  ترصيحات  ببساطة  إنّها 
دون  أحيانا  يلهج  كان  وبها   ،2019 الرّئاسية  لالنتخابات  حملته 
يزايد  والزال  وظّل  لقائل«،  مقاال  يتك  مل  قال  »إذا  فكان  موجب. 
املفاخرة  يف  وميعن  يتطاول  وعليهم  وخصومه،  منافسيه  عىل  بها 
فلسطني  لتخليص  نفسه  نذر  الذي  املسيح  أنّه  عىل  نفسه  مقّدما 
والتّاريخ  قصري  طال  وإن  الكذب  حبل  ولكّن  الهزمية.  خطاب  من 
بليد وعنيد،  العورات، والواقع فّضاح،  العيوب،يعّري  املاكر كّشاف 
الكالم  معسول  بني  الفوارق  عن  الحجب  يزيل  املستور  يهتك 
والوقائع  الّشعارات.  من  إنباء  وأصدق  عنادا  أكرث  الفعال،  وقبيح 
مسلّحا  اسمنتيّا  حاجزا  وتقيم  القول  فجاجة  تفضح  مربكة  دامغة 
بني بهرج الخطاب ورطانته وركاكة الفعل حاملا يوضع أمام أبسط 
الالّءات  الفكرة.  وحرضت  الّسكرة  طارت  التّخمرية  بعد  امتحان. 
اعتاف/ال  ال  »ال صلح/  الخرطوم 1967  قّمة  منذ  املرفوعة  الثاّلث 
تفاوض« املرفوعة ضّد دولة االحتالل تّم تهجينها وتبخيسها وباتت 
لعنة موّجهة ملنافيس وخصوم الرّئيس يف الّداخل. فَقد الّشعار بريقه 
وصار كاريكاتورا يصلح للتّنّدر. »ال حوار وال تفاوض وال صلح«، نعم 
ولكّن العدّو املعنّي به هم الفاسدون وحتّى من ميلك موقفا نقديّا 

مساندا لحدث 25 جويلية واإلجراءات املنبثقة عنه. 
كّل  يف  الجميع  نفسه عىل  فرض  الذي  حافيّة شريين  الصِّ اغتيال 
الّسياسة  يف  الحدث  بجانب  مّر  ومساندين-  -أعداء  الّدنيا  أصقاع 
شعار  من  مررنا  ومامرسة.  وموقفا  خطابا  التّونسية  الرّسميّة 
»التّطبيع خيانة عظمى« و»هو مظلمة القرن« إىل اإلقرار بأّن »كّل 
يف  مدانة  للجرمية  اإلدانة  فعاليّات  وباتت  خياراتها«  دولة حرّة يف 
وتعّريه.  الخطاب  الوقائع  تسّفه  الرّسميّة. هكذا  التّونسيّة  الّساحة 
-رئاسة  التّونسيّة  للّدولة  الرّسمّي  املوقف  غياب  ذلك  عىل  دليلنا 
رأينا  كان  -أيّا  العامل  دول  كّل  أّن  والحال  وديبلوماسيّة-،  وحكومة 
اآللة  وغطرسة  االغتيال  لبشاعة  وإيجابا  سلبا  ارتّجت  مواقفها-  يف 
سيايّس  كمعطى  الجميع  عىل  نفسه  فرض  فالحدث  الّصهيونيّة، 

وإعالمّي وديبلومايّس.
أنّه االنحدار األخالقّي٬ وليس فقط الّسيايّس.

كّل تربير خيانة موصوفة، ال يختلف يف فظاعته عن موقف تّجار 
الّدين من رفض الّتّحم عىل من تسامت عىل االنتامء دينيّا كان أم 

عرقيّا. فكانت نرسا وكان أعداؤها وسيظلّون مسخا.

* الطايع الهراغي
»حنظلة ويفّ لفلسطني، وهو لن يسمح يل أن أكون غري 
ذلك. إنّه نقطة عرق من جبيني تلسعني إذا جال بخاطري 

أن أجنب أو أتراجع«.
)ناجي العيّل(

»أنا إسالمّي الرّتبّية، مسيحّي الّديانة، اشرتايّك االنتامء«.
)الحكيم جورج حبش(

إنّها  امليت،  قضّية  اإلطالق  عىل  ليست  املوت  »قضّية 
قضّية الباقني«.

)غّسان كنفاين(

أحـداث
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* ناجح مبارك      

االنطالق  بحذر  واالجتامعية  واالقتصادية  الرسمية  مبؤسساتها  تونس  تنتظر 
الفعيل للمفاوضات مع صندوق النقد الدويل والتاريخ الفعيل تحّدده هيئاته 
تونس  إن  قالت  منصية  البوغديري  سهام  املالية  وزيرة  كانت  وان  املختصة 
ستسدد خالل آخر شهر ماي قرضا بـ3500 مليار وقد يكون األمر تعبريا عن 
حسن نية. وأوضحت يف لقاء إعالمي أن املحادثات كانت إيجابية وهي التي 
مل ترافق الوفد التونيس إىل واشنطن املتكّون من محافظ البنك املركزي مروان 
العبايس ووزير االقتصاد والتخطيط، سمري سعيد ومن واشنطن زارت تونس 
مساعدة وزير الخارجية األمرييك بالنيابة املكلّفة بشؤون الرشق األدىن يائيل 
ملربت وتحاورت مع املسؤولني وقوى املجتمع املدين حول الخروج من النفق 
السيايس بالرؤية التشاركية بني جميع األطراف السياسية واالجتامعية وربط 
فأي  الدويل  النقد  صندوق  بقرض  بدوره  واملرتبط  االقتصادي  باملخرج  ذلك 

عالقة بني التميش السيايس الداخيل والتوافق املايل الخارجي؟
مساعدة وزير الخارجية األمريكية بالنيابة املكلفة بشؤون الرشق األدىن يائيل 
مواصلة  عىل  شّددت  الحكومة  رئيسة  ولقائها  لبالدنا  زيارتها  وخالل  ملربت، 
واشنطن دعم تونس يف وقت شّددت فيه رئيسة الحكومة نجالء بودن عىل 

إيجابية املشاروات مع صندوق النقد الدويل.

دعم مسار االنتقال الديمقراطي
التقت بودن، بتونس مؤخرا ملربت التي أكدت أن بالدها ستواصل دعم تونس 
وأعربت  الدميقراطية.  التجربة  وإنجاح  التشاريك  السيايس  االنتقال  مسار  يف 
املسؤولة األمريكية عن تثمينها لجهود حكومة بودن للتوصل إىل اتفاق مع 

صندوق النقد الدويل عىل برنامج إصالحات.
هذه اإلصالحات ستمّكن تونس من مواجهة التحديات االجتامعية واالقتصادية 
أقرب  الصعبة يف  املرحلة  تونس هذه  تجاوز  األمل يف  املطروحة معربة عن 

السياسية  االستحقاقات  محطات  أبرز  جانب  اىل  بودن  اآلجال.واستعرضت 
التي  الدويل  النقد  صندوق  مع  الجارية  املحادثات  يف  التقدم  مدى  املقبلة، 

كانت إيجابية خصوصا مع جدية برنامج االصالحات املطروحة. 

المحافظة على المقدرة الشرائية
بطريقة  إعداده  تم  الربنامج  أن  ذاته  السياق  يف  الحكومة،  رئيسة  الحظت 
الرشكاء  املشاورات مع  وأّن  العمومية  الهياكل  إطارات  تشاركية بني مختلف 
يف  ولفتت  اإلصالحات.  حول  النظر  وجهات  لتقريب  متواصلة  االجتامعيني 
الرضورة  بني  ذاته  اآلن  توفّق يف  أن  »يجب  االصالحات  ان  اىل  متصل  سياق 
امللّحة لإلصالح وواجب املحافظة عىل القدرة الرشائية وحامية الفئات الهشة«.

وتطرقت بودن اىل أبرز مالمح الخطة الحكوميّة ملواجهة االنعكاسات السلبيّة 
املتخذة  واإلجراءات  األوكرانيّة  الروسيّة  الحرب  نتيجة  الوطني  االقتصاد  عىل 

لتأمني األمن الغذايئ والتي تلقى دعام من املؤسسات املالية العاملية.
املسؤولة االمريكية مل تقترص يف لقاءاتها عىل رئيسة الحكومة بل كان لها لقاء 
مع وزير الخارجية عثامن الجرندي ودار الحوار حول االستحقاقات السياسية 
واالنتخابية املقبلة والعودة اىل املؤسسات الدستورية يف أقرب اآلجال بالخروج 
من االستثنايئ اىل الدائم وهذا ما تّم التداول بشأنه مع كل املسؤولني األجانب 

وخاصة االمريكيني منهم خالل زيارتهم ما بعد أحداث 25 جويلية.

قرب انطالق التفاوض التقني
يف  التقني  التقدم  بني  ربطوا  قد  االقتصاديني  املالحظني  من  عدد  وكان 
العامة  للمديرة  خاصة  وترصيحات  الدويل  النقد  صندوق  مع  املفاوضات 
للصندوق كريستالينا غورغيفيا التي أكدت عىل التقدم الحاصل مع املسؤولني 
الذين زاروا واشنطن وهنا يؤكد الباحث واستاذ االقتصاد عبد الجليل البدوي 
تونس عىل عالتها يجعل  الدميقراطية يف  التجربة  إسقاط  الرغبة يف عدم  أن 

موافقة صندوق النقد الدويل عىل القرض أقرب اىل الواقع.
التميش  تقدم  ينتظرون  والسياسيون  االقتصاديون  الفاعلون  وكان  االثناء  يف 
السيايس واالنتخايب وتوضيح الرؤية عن مدى فتح حوار جدي وبناء ال ينطلق 
من فراغ ولكن ال مييل التوجهات الكربى السياسية واالقتصادية واالجتامعية 
ما  للشغل، وهذا  التونيس  العام  االتحاد  الوطنية ومنها  املتظامت  عىل كربى 
أكدت عليه رئيسة الحكومة يف اكرث من حوار لها مع املسؤولني الدوليني يف 
حني يحرص رئيس الجمهورية قيس سعيد عىل »عدم املس بالحريات العامة«.

الحاجة إلى دعم الموازنات العامة
وكانت وزيرة املالية يف حكومة بودن سهام البوغديري منصية قالت يوم 11 
ماي 2022: »إن املحادثات االولية مع الصندوق كانت إيجابية مبينة بخصوص 
املراحل املقبلة ان تونس يف انتظار اعالن صندوق الدويل عن االنطالق الرسمي 
للمفاوضات مع تونس«. وعربت منصية عن أملها يف »إبرام االتفاق مع صندوق 
النقد الدويل خاصة أنه تم اعتامده عند اعداد قانون املالية الستكامل حاجيات 

البالد من التمويالت لدعم التوازنات املالية العمومية«.
وكان مدير إدارة الرشق األوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدويل، جهاد 
أزعور، قال يف 27 افريل 2022: »إّن املشاورات مع الحكومة التونسية متواصلة 

وهناك جولة قادمة من التشاور وان عالقة الصندوق بتونس »وثيقة«.

كلفت سلة واردات الحبوب املكونة من القمح الصلب والقمح اللني والشعري 
دينار وهذا  املليار  زهاء  مارس 2022  واىل موىف شهر  الدولة  ميزانية  والذرة 
الطلب  بالنظر اىل ضغط  التجارة  الرقم مرشح لالرتفاع حسب مصادر وزارة 
عىل هذه املواد االساسية والحيوية يف السوق العاملية ذلك ان نسبة الزيادة يف 

االسعار بلغت 79 % مقارنة بأفريل 2021 وافريل 2022.

توقعات بموسم جيد 
ال  فإن ذلك  الفالحة  توقعات وزارة  الحبوب جيدة حسب  كانت صابة  وإن 
لتحقيق  عملية  خطة  الحكومة  وضعت  فهل  التوريد  من  يعفي  وال  يكفي 
بدَل  الصلب  القمح  عىل  التعويل  ميكن  وهل  الحبوب؟  من  الذايت  االكتفاء 

اللني؟ وأي تأثري متواصل للحرب عىل سلة الحبوب عندنا؟
أكد وزير الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري، إلياس حمزة، خالل الزيارة 
املناسبة  الظروف  لتوفري  األطراف  كل  جاهزية  الكاف،  والية  إىل  أداها  التي 
األطراف  كّل  إن  حمزة  وقال  اإلتالف.  أو  الحرائق  من  الحبوب  صابة  لتأمني 
تّم تجنيدها من املصالح املعنيّة بالغابات ووزارة التجهيز والسلطات األمنية 
والجيش الوطني من أجل توفري كل أسباب النجاح لحصاد املزروعات ونقل 

املنتوج من مراكز التجميع للحبوب إىل املخازن املحوريّة.

إنتاج بين 18و20 مليون قنطار
وقال الوزير إّن صابة الحبوب لهذه السنة ترتاوح بني 18 و20 مليون قنطارا 
منها حوايل 12 مليون قنطار من القمح الصلب. وأضاف أنّه تّم خالل املوسم 
2021/2022 الرتفيع يف أسعار الحبوب مبا يتامىش وطلبات املنتجني والهياكل 
املهنية قائال إن االسرتاتيجية الوطنية يف مجال تحقيق أهداف االكتفاء الذايت 
يف مجال الحبوب سيقع العمل عىل إنجازها خالل الفرتة القادمة وذلك بتوفري 

كل أسباب النجاح للمواسم الزراعية من أسمدة وبذور ممتازة.

العمل عىل  سيقع  أنّه  أكّد حمزة  الصيف  ملوسم  االستعداد  عن  ويف حديثه 
توفري أحسن الظروف إليصال مياه الرشب لكافّة جهات البالد وخاصة املناطق 

الفالحية، ومن جهتها أوضحت مديرة الزراعات الكربى بوزارة الفالحة رابعة 
بن صالح يف حوارها مع الفالحني مبقر اتحاد الفالحة والصيد البحري ان صابة 
التي  زغوان  والية  باستثناء  طيبة  ستكون  وزغوان  الشامل  بواليات  الحبوب 

ترضرت من الجفاف.

في تقلص مساحات الزراعات
مديرة الزراعات الكربى لفتت االنتباه إىل تقلص املساحات املخصصة للزراعات 
أسئلة  عدة  يطرح  ما  وهو  املردود  تحسن  رغم  أخرى،  اىل  سنة  من  الكربى 
حول تشتت املقاسم الفالحية، وقد تّم تزويد الفالحني مبا يقارب 320 ألف 
عىل  وشددت  االنواع  مختلفة  بذور  وهي  الجودة  عالية  البذور  من  قنطار 
أهمية التوقي من التلف عرب إحكام سالسل االنتاج والتجميع من اجل مواجهة 

اضطرابات التزود العاملي بفعل الحرب الروسية األوكرانية.
التونسية سنويا ما بني 1 مليون قنطار اي ما بني 6و 10 %  الفالحة  تخرس 
من املحصول الزراعي املقدر بـ10 مليون قنطار وذلك لالتالف بعد الحصاد 
وهي نسبة مرتفعة وال بد من خطة عملية للحد من هذه الخسائر لتغطية 
صابة  وقدرت  سنويا  الحبوب  من  قنطار  مليون  بـ30  املقدرة  االحتياجات 
الصابة حسب  تسجل  ان  عىل   % بـ16،4  الفارط  الزراعي  للموسم  الحبوب 
مصادر االتحاد التونيس للفالحة والصيد البحري ارتفاعا بـ30 % لتصل اىل 20 

مليون قنطار.

47 % نسبة الواردات من أوكرانيا 
ولتغطية النقص الحاصل واملقدر بـ10 مليون قنطار تلجأ تونس اىل التوريد 
من السوق العاملية وخاصة من أوكرانيا بنسبة 47 %من أوكرانيا ونسبة 4 % 
من روسيا حسب رئيس املجلس التونيس للعالقات الدولية خميس الجهيناوي 
رياض جعيدان  إليها  دعا  ندوة  بروسيا وذلك خالل  لتونس  السابق  والسفري 
الروسية  الحرب  تداعيات  حول  االروريب،  التونيس  التعاون  منتدى  رئيس 
اآلن  الحرب  أن  إىل  للخارجية  السابق  الوزير  وأشار  تونس.  عىل  االكرانية 
تدور عىل املوانئ لذلك ستشهد االسواق العاملية صعوبات يف التزود والنقل 

للمنتوجات األوكرانية من الحبوب.
وحسب الخبري يف مجال االسواق الدولية يف الحبوب سليم بوصباح فإن ارتفاع 
كلفة  ارتفاع  عىل  انعكاس  له  سيكون  العاملية  االسواق  يف  للحبوب  االسعار 
الدعم والتي تضاعفت 7 مرات مقارنة بسنوات 2007 و2008 حيث كانت 
االسعار العاملية زهيدة ووصلنا اىل اقتناء الحبوب بأسعار أقل من كلفة إنتاج 
الحبوب يف تونس آنذاك، واالرتفاع عىل طلب الحبوب سريتفع يف العامل حتى 
بعد الحرب الروسية األوكرانية وذلك بفعل ارتفاع عدد سكان العامل ليصل إىل 

9 مليار سنة 2050.

إمكانية تحقيق االكتفاء الذاتي 
سليم  الدويل  الخبري  قال  الحبوب  من  الذايت  االكتفاء  تحقيق  إمكانية  وعن 
بوصباح إن األمر ممكن إذا ما تّم وضع اسرتاتيجية عملية والرتكيز عىل إنتاج 
القمح الصلب بدَل اللني وهو نوع يساير املناخ يف تونس وال يتطلب كمية 
العائالت  ويف  الحرارة  نسبة  وارتفاع  الشمس  مع  ويتفاعل  املياه  من  عالية 
التونسية مثة تطبيع الستهالك القمح الصلب، وتحقيق االكتفاء الذايت ال يكون 
عىل حساب الفالح وارتفاع كلفة االنتاج تسهل نفور الفالحني من السهر عىل 
انتاج القمح وال بّد من دعمهم بالبذور وال بّد من املحافظة عىل آليات االنتاج 
ويذكر ان تونس قد حققت اكتفاءها من القمح الصلب سنتي 1996و2003. 

هذا مع رضورة اختيار أنواع البذور التي تتامىش وطبيعة املناخ عندنا.
* ناجح مبارك 

تونس تسدد آخر الشهر قرضا بـ3500مليار:

أي عالقة بني التمشي السياسي والتمويل الخارجي ؟ 

رغم صابة حبوب بـ20 مليون قنطار:

نحتاج إىل نصفها من الخارج وأسعار كلفتها يف ارتفاع 
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بيت الحكمة ورهانات 
التحديث

ندوة تكريمّية 
لألستاذ  عبد املجيد 

الرشيف
التونيس للعلوم واآلداب والفنون »بيت  يكرّم املجمع   
السابق عبد املجيد الرشيف عرب تنظيمه  الحكمة« رئيسه 
يومي  وذلك  التحديث،  رهانات  يف  عنوانها  دوليّة  ندوة 
- 24 ماي 2022 مبشاركة مجمعيني وباحثني وكتّاب   23
مختلفة.  دول  ومن  تونسيني  التحديث  بقضايا  ومهتمني 

وبهذه املناسبة أعّد املجمع رشيطا وثائقيّا حول مسريته الفكريّة، كام تتضّمن الفعاليات عديد األعامل املهداة من 
إعداد باحثني وكتّاب ستنرش قريبا ضمن سلسلة منشورات املجمع.

بلدية القرص

إعالن طلب عروض عدد 02
نظافة شاحنة مجهزة  القتناء معدات  بطلب عروض  القيام  القرص  بلدية  تعتزم 

بسلم بطول 14 مرت  مرشوع ممول من طرف صندوق القروض ومساعدة الجامعات 

املحلية ضمن الربنامج السنوي لالستثامر لسنتي 2021/2020.

ميكن الراغبني يف املشاركة والذين تتوفر فيهم الرشوط والضامنات الفنية واملالية 

الرضورية لحسن انجاز االقتناءات السيارة matériel roulant لدى السلط املختصة 

قبل  من  املعتمدين  التجاريني  والوكالء  السيارة  للمعدات  بالنسبة  البيع  )وكالء 

منظومة  عرب  وجوبا  وتعمريها  العروض  الخاصة سحب  لالصناف  بالنسبة  املصنعني 

الرشاء العمومي  عىل الخط TUNEPS مجانا حدد اخر اجل لقبول العروض يوم 

الثالثاء 24 ماي 2022 عىل الساعة العارشة صباحا كام يتم فتح العروض عىل الساعة 

العارشة ونصف من نفس اليوم.

* مالحظة: حددت مدة صلوحية العرض بـ 90 يوما ابتداء من اليوم املوايل للتاريخ 

االقىص لقبول العروض.

 TUNEPS تكون املشاركة إجباريا عن طريق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط

ويتم امضاء  العروض الكرتونيا بواسطة شهادة االمضاء االلكرتوين.

ويلغى وجوبا كل عرض ال يكون مطابقا لرشوط املشاركة او وصل بعد اآلجال.

بلدية السند

إعالن عن طلب عروض
 عدد 2022/04

عىل الخط للمرة األوىل

تعتزم بلدية السند القيام بطلب عروض للمرة األوىل عرب منظومة الرشاء العمومي 

تعبيد  أشغال  انجاز  ومتابعة  فنية  دراسة  دراسات إلعداد  »Tuneps« إلختيار مكتب 

طرقات وأنهج مبدينة السند.

ملفات طلب  تحميل  املشاركة  والراغبني يف  لهم  املرخص  الدراسات  فعىل مكاتب 

العروض عرب املنظومة.

طلب  بكراس  عليها  املنصوص  واملالية  الفنية  والعروض  االدارية  العروض  ترسل 

»Tuneps« العروض عرب منظومة الرشاء العمومي

الساعة  لـ: 2022/06/06 عىل  املوافق  االثنني  يوم  العروض  لقبول  اجل  آخر  حّدد 

العارشة صباحا.

يتم فتح العروض املالية والفنية يف جلسة علنية مبقر البلدية يف نفس اليوم لختم 

قبول العروض عىل الساعة الحادية عرشة صباحا ويسمح للمشاركني بحضورها.

يبقى كل مشارك ملزما بعرضه ملدة 60 يوما ابتداًء من اليوم املوايل لتاريخ آخر أجل 

لقبول العروض.

بلدية القرص

إعالن طلب عروض عدد 03
تعتزم بلدية القرص القيام بطلب عروض الخاصة بأشغال تعبيد الطرقات والرتصيف 

برنامج 2020 ببلدية القرص.

املحلية ضمن  الجامعات  القروض ومساعدة  ـ  مرشوع ممول من طرف صندوق 

الربنامج السنوي لالستثامر لسنتي 2021/2020.

فيها  تتوفر  والتي  املختصة  للمقاوالت  الحايل  العروض  طلب  يف  املشاركة  ميكن 

العروض  األشغال موضوع طلب  الالزمة النجاز  واملالية  والفنية  املهنية  الضامنات  كل 

واملتحصلة عىل تأهيل ط ش م 0 صنف 1 فام فوق أو ط 0 صنف 1 فام فوق أو ط 2 

صنف 1 فام فوق. سحب العروض وتعمريها وجوبا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل 

الخط TUNEPS مجانا. ُحّدد آخر أجل لقبول العروض يوم االربعاء 25 ماي 2022 

عىل الساعة العارشة صباحا كام يتم فتح العروض عىل الساعة العارشة والنصف من 

نفس اليوم.

* مالحظة: حددت مدة صلوحية العرض بـ 120 يوما ابتداء من اليوم املوايل للتاريخ 

االقىص لقبول العروض.

 TUNEPS تكون املشاركة إجباريا عن طريق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط

ويتم امضاء  العروض الكرتونيا بواسطة شهادة االمضاء االلكرتوين.

ويلغى وجوبا كل عرض ال يكون مطابقا لرشوط املشاركة او وصل بعد اآلجال.

نعي وتعزية يف منوبة
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره بلغنا نبأ وفاة شقيقة عضو االتحاد الجهوي للشغل مبنوبة األخ 
حبيب بن الرتيك وإثر هذا املصاب الجلل يتقدم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل مبنوبة وكافة 

الشغالني بالجهة بأحّر التعازي لكافة أهله.
تغّمد اللّه الفقيدة بواسع رحمته ورزق أهلها وذويها جميل الصرب والسلوان.

»إنّا للّه وإنّا اليه راجعون«
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مهرجان جندوبة سبرينغ:

احتضن ركح مرسح املركب الثقايف الشيخ ادريس ببنزرت عىل 
امتداد أيام 13 و14 و15 ماي الجاري 26 عرضا مرسحيا مدرسيا 
التي  ببنزرت  املدريس  للمرسح  الوطني  امللتقى  فعاليات  ضمن 
انطلقت صباح الجمعة 13 ماي بحصتني حصة صباحية بعروض كل 
من فرق اريانة وتونس 1 وتونس 2 ومنوبة وحصة مسائية تناوبت 
واملنستري  وجندوبة  عروس  وبن  ونابل  وزغوان  باجة  فرق  فيها 

والقريوان.
الحصة  بحصتني  ماي   14 السبت  يوم  املسابقات  وتواصلت 
وقابس   2 وصفاقس  تطاوين  فرق  من  كل  بعروض  صباحا  األوىل 
وقبيل ومدنني وتوزر ومساء فرق سوسة والكاف وسليانة واملهدية 

وصفاقس 1 وقفصة والقرصين.
وسبقت العروض صباحا مائدة مستديرة حول املرسح املدريس 
املنطقة  نور  بنزل  املاجري  محمود  الدكتور  مؤلفات  من  انطالقا 

السياحية بنزرت.
أما اليوم الثالث واألخري فقد شهد عريْض سيدي بوزيد وبنزرت 
وتالهام حفل االختتام وتوزيع الجوائز كام أقيم طوال أيام التظاهرة 

معرض صور حول تجربة األستاذ محمود سحيق يف املرسح املدريس 
برواق الفنون مبركز الدرامية والركحية ببنزرت.

 CAB MOBILE تفعيل اإلقبال عىل
رغم أنه تم منذ مطلع السنة وتحديدا خالل شهر جانفي 2022 
إال   CAB MOBILE املواصالت  لشبكة  الرسمي  االنطالق  حفل 
أن هذا املرشوع بقي يف حاجة إىل الدفع لذا نظم نادي الصحافة 
السبت  النادي صباح  املحمدي رئيس  الزميل فؤاد  برئاسة  ببنزرت 
14ماي 2022 لقاء إعالميا وحواريا حرضه بالخصوص السيد سليم 
CAYON CLOUD COMMU�  للرشيف املمثل القانوين لرشكة

وأحبائه  البنزريت  النادي  عن  وممثلون  ومرافقوه   NICATIONS
واالتصال  باإلعالم  املكلف  حجي  مهدي  السيد  يتقدمهم  والالعبني 
بالنادي البنزريت وتم عىل هامش اللقاء تكريم الالعب كايل بنقورا 
لزيادة  اللقاء  املوسم كام خصص  املتميز خالل هذا  مردوده  نظري 
إىل  به  الدفع  كيفية  اىل  التطرق  وتّم  واهميته  باملرشوع  التعريف 
املنشود اعالميا وتحسيسيا بهدف ترغيب العدد األكرب من األحباء 
CAB MO�  االجامهري العريضة بالوالية لالشرتاك بشبكة االتصاالت

BILE إذ كلام ارتفع عدد املشرتكني ازداد الدعم للنهوض بالجمعية.  
اختتام شهر الرتاث 

نظم  ببنزرت  الثقافية  للشؤون  الجهوية  املندوبية  بإرشاف 
الثقافة  دور  مع  بالرشاكة  ببنزرت  ادريس  الشيخ  الثقايف  املركب 
يوما لالحتفال الجهوي بشهر الرتاث تحت شعار »اللباس التقليدي 
متعددة  حية  ورشات  بإقامة  جهوية«  وخصوصية  وطنية  هوية 
بالحديقة  الفنون  التقليدية احتضنتها ساحة  اليدوية  االختصاصات 

العمومية قبالة املركب الثقايف ومقر البلدية.  
وأسدل الستار عن فعاليات تظاهرات شهر الرتاث مساء بقاعة 
املركب الثقايف الكربى باحتضان عرض للمالبس التقليدية مصحوبا 
التابعة  »احنا«  الوترية  الفرقة  أثثتها  الرتاث  من  ووصالت  بأغاٍن 
الخاص  التكريم  بعد حفل  ببنزرت  ادريس  الشيخ  الثقايف  للمركب 
بالناشط االجتامعي السيد أحمد الكايف املحافظ عىل األصالة بلباسه 
التقليدي الجبة والبدعية والشاشية والربنس والقفة والسيدة سلوى 

شقرون الناشطة اجتامعيا. 
                                                          * عبد الفتاح الغريب

بطموحات عالية وإحاطة مبختلف التفاصيل انطلق مهرجان ربيع 
بني  فعالياته  موزعة  األوىل  دورته  يف   »jandouba spriing« جندوبة 
عني  غابة  قلب  يف  املريج  مبنطقة،  والتخييم  لالصطياف  الدويل  املركز 
والفضاء  الكرمة  ودار  الربازيلية  ومرسح  طربقة  مدينة  وبني  دراهم 

التنشيط االيكولوجي »ديسكفري«...
جمهور  فقراتها  يف  شارك  التي  الجبلية  الرياضة  من  أيام  أربعة 
واأللعاب  والجنسيات  األعامر  والرجال من مختلف  النساء  متنوع من 
الرياضية وسط املخيم الذي ازدان بخيم من كل األلوان وتجمل بشابات 
وشباب منحوه حيوية والقا بنريانهم امللتهبة وقدورهم املمتلئة، شاركوا 
وشاركن يف الجوالت الرياضية عىل الدرجات وساهموا يف اضفاء املرح 
عىل مسابقة إطالق السهام املطاطية، كام ساهموا وساهمن ويف مسابقة 
الكرة الحديدية اضافة اىل حصص املطالعة واالسرتخاء بالتعاون مع إدارة 

اآلداب بوزارة الشؤون الثقافية.
لألطفال نصيب من الرياضة والمرح

مل  بأطفالها  مصحوبة  عائالت  سربينغ  جندوبة  مهرجان  يف  شاركت 
املتكرر مثل  منها  الرياضية سواء  األنشطة  يحرموا من نصيب مهّم من 
حركات اليقضة الرياضية الصباحية او الحصص التنشيطية مع املوسيقى 
رياضة  يف  املشاركة  عن  فضال  مختصون  منشطون  أمنها  التي  الراقصة 

إطالق االسهم وامليش يف املسالك الجبلية القريبة مع أدلة متمرسني....
موسيقى من العالم وعروض ازياء تقليدية

لثالث ليال متواصلة كان لعشاق املوسيقى مبختلف مشاربها متعهم 
مع فنون متنوعة نذكر منها سهرة مع عرض »املخازنية حرضوا« ملحمد 
عىل بن جمعة الذي سبقه عرض لألزياء التقليدية أمنته املصممة الشابة 
إميان خليفة مستوى من املالبس التقليدية لكل منطقة من مناطق تونس 
ثانية  سهرة  سربينغ  جندوبة  مهرجان  يف  واملشاركات  للمشاركات  وكان 
احتضنها مرسح الهواء الطلق مبخيم املريج امنتها الفنانة الصاعدة لطيفة 
بوقرة وكانت املفاجأة فيها مشاركة الفنان ابن الجهة وائل الجديدي الذي 
اكتشاف  الصوت وكان بحق  الخفة وحسن  قدم فقرات غنائية غاية يف 
الذين  الشباب  والعازفني  املؤدين  من  الصغرية  ومجموعته  هو  جميل 
يغنون بالعربية والفرنسية 

واألنقليزية.
الثالثة  السهرة  أما 
الديدجي  مع  فكانت 
بنجامني  التونيس 
البلجييك  والديدجي 
استمرت  سهرة  يف  حمزة 
وقت  حتى  وصاخبة  حية 
خص  ترصيح  ويف  متأخر، 
البلجييك  الديدجي  به 
»ان  أكد  الشعب  جريدة 

يف  بها  تأثر  التي  املختلفة  الشعبية  املوسيقات  من  مستلهمة  موسيقاه 
ثم  والرتكية  اللبنانية  بحكم جذوره  الثقايف  بالتنوع  املتسم  مسار حياته 
الغربية بحكم امليالد والنشأة يف بلجيكا، اضافة اىل اختالطه بكل األعراق 
واألجناس يف مدينته األوروبية ومنهم العرب واالفارقة والالتنيني، أما عن 
زيارته لتونس قادما إليها من حفالت أحياها يف مدن برازيلية. فقد أشار 
املهرجان  بلد عريب وضمن هذا  فنه يف  يقدم  التي  األوىل  املرة  زنها  إىل 
)جندوبة سربيينغ(، وهو سعيد جدا بهذه املشاركة التي تتنزل يف إطار 
بعنارص  وتلتحم  تنصت  موسيقى  وهي  يقدمها  التي  للموسيقى  رؤيته 
الطبيعة البكر، ولذلك غالبا ما تكون حفالته عىل الشواطئ ويف الفضاءات 

املفتوحة.
األشجار  وبني  غابة  وسط  اليوم  هي  الفتي  املهرجان  هذا  وحفلة 
والغيوم وهي لفائدة جمهور من عشاق الطبيعة، أما عن دافعه من قبول 
املشاركة يف هذه الدورة من هذا املهرجان االيكولوجي هل هي نابعه من 
رغبته يف تقديم نفسه للجمهور التونيس ام هي استجابة لطلب جمهور 
عىل  التعرف  مزيد  يف  قطعا  يرغب  فهو  معا  األمران  أنها  أكد  يعرفه؟ 
متابعون  لديه  أيضا ألن  ولكن  تخصيصا،  وتونس  افريقيا  جمهور شامل 

ملوسيقاه من الشباب يف تونس الذين انترش بينهم بواسطة االنرتنات.
مأكوالت ومالبس تقليدية

تزين املهرجان مبعروضات حرفيات وجمعيات تعاونية من مختلف 
خشب  من  ومشغوالت  منسوجات  بني  تراوحت  جندوبة  مناطق 
وكذلك  التقليدية  الصناعات  من  ومفارش  يدوية  وحقائب  وتطريزات 
أكالت من الجهة تطبخ عىل عني املكان وعىل حطب من مناطق الجوار 
جعلت الجّو العام عائليا وحميميا وزّودت املشاركني بحاجتهم الغذائية. 

حركية ثقافية وتجارة في عين دراهم
انتعاشة  معها  عاشت  دراهم  لعني  مميزة  فرصة  املهرجان  كان 
معها  تحركت  متعددة  مظاهر  خالل  من  واقتصادية  ثقافية  وحركية 
األعشاب  وبيع  التقليدية  الحرف  وتجارة  واألسواق  واملقاهي  املطاعم 
الجبلية والعطور املستخرجة منها وتجارة التذكارات والهدايا وغري هذا، 
وقد تضافرت جهود كل املنظمني املشاركني يف هذه النسخة األوىل وحاول 
اميان  )الطاهر  نحل  كخلية  فكانوا  جانبه  من  اإلضافة  تقديم  منهم  كل 

مريم مهدي قرون مامادو ووجيه وبالل...( وغريهم كرث.
ومل ينّغص نجاح هذه الدورة الجيدة من مهرجان جندوبة سربينغ 
سوى سوء حالة الطريق أو املسلك املؤدي اىل املخيم والذي يعرس معه 
التخييم  مركز  افتقار  ثم  الرضر  بها  يلحق  الخفيفة مام  السيارات  مرور 
الرضورية  البنية  وجود  رغم  الكهربايئ  التنوير  إىل  باملريج  واالصطياف 
وكل التجهيزات، ولعل مالحظتنا تكون حافزا للمندوبية الجهوية للثقافة 
واملندوبية الجهوية للشباب والرياضة ومعهام مندوبية التجهيز بجندوبة 
لتحريك األمر وحل اإلشكال ألنه من املخجل ان تتسب تعطيالت إدارية 
منذ  الظالم  املركز يف  بسيط مدة سنتني،  اصالح عطب  تأخر  بسيطة يف 

جويلية 2020.

* سلمى جهة تتحرك وطبيعة تغّني 
الجاليص

امللتقى الوطني للمسرح املدرسي ببنزرت 
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الحزب  صلب  الوطني  املناضل   2022 ماي   16 االثنني  يوم  غادرنا 
لنظام  املعارض  والوجه  الجامعي  واألستاذ  الخمسينات  منذ  الدستوري 
يف  والخبري  السيايس  واملحلل  السبعينات  مطلع  منذ  بتونس  الحكم 
لحزب  السابق  العام  واألمني  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة 
حركة الدميقراطيني االشرتاكيني خلفا ملؤّسسها األستاذ أحمد املستريي منذ 
مع  مرير  طويل  رصاع  بعد  وذلك  مواعدة  محّمد  األستاذ   ،1989 سنة 

املرض.
تعرّفت عىل الفقيد عن قرب بعد 14 جانفي 2011 وجمعتنا لقاءات 
عديدة يف بعض التظاهرات السياسية الكربى بتونس العاصمة... إىل أن 
دعوته إىل برنامجي االذاعي »شهادات حّية« بإذاعة املنستري فلبى الدعوة 
عن طيب خاطر وأجريت معه حوارا مطوال يف بيته مبدينة أريانة يوم 
23 أفريل 2014 تّم بّثه عىل 04 حلقات وذلك أيام األحد 11، 18، 25 
ماي و 01 جوان 2014. ورغم مالزمته الفراش حينها بسبب مرضه فقد 
املعهودتني ومل يدخر جهدا يف اإلجابة عن  استقبلنا بحفاوته وابتسامته 
جميع أسئلتنا بأدّق التفاصيل وبرصاحة مل أعهدها لدى غالبية السياسّيني 

يف تونس املستقلة.
التعريف بالفقيد ورصد  وبهذه املناسبة األليمة رأيت من الواجب 

أهم املحطات يف مسريته الجامعية البحثية والسياسية الطويلة.
بني الحاّمة ونفطة وتونس العاصمة

ولد األستاذ محّمد مواعدة يوم 17 أفريل 1938 بالحاّمة وسط أرسة 
متوسطة الدخل أصيلة مدينة نفطة »الكوفة الصغرية« )كام يحلو للبعض 
املدرسة  مدير  مواعدة  النارص  والده  كان  التونيس.  الجريد  يف  تسميتها( 
الفرنسية – العربية بالحاّمة. وقد شاءت األقدار أن يتوىف والده وهو ال 
يزال يف السابعة من عمره تاركا إيّاه رفقة والدته وشقيقته التي تصغره 
خاله  معاملة  وسوء  الزمن  وتقلبات  العيش  لضنك  عرضة  سنوات  ببضع 

لهم.
بتونس  ثّم  بتوزر  والثانوي  نفطة  مبدرسة  االبتدايئ  تعليمه  زاول 
حيث  العلوم(  )شعبة  الزيتونة  لجامع  التابع  رُشد  ابن  مبعهد  العاصمة 
الجمهوري يف 25  النظام  إثر إعالن  الجمهورية مبارشة  نال جائزة رئيس 

جويلية 1957. 
أّن  العلوم. غري  اختصاص  العايل يف  تعليمه  سافر إىل سوريا ملواصلة 
ظروفه العائلية أجربته عىل العودة إىل تونس حيث واصل تعليمه العايل 
يف الجامعة التونسية التي تخّرج منها أستاًذا يف اللغة واآلداب العربية. ويف 
بتونس  االنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  بنجاح  ناقش  السبعينات  مطلع 
برسالة  موطنه  ابن  العربية حول  الحضارة  البحث يف  التعّمق يف  شهادة 
وسمها: »الشيخ محّمد الخرض حسني: حياته وآثاره: 1958-1873« بإرشاف 
األستاذ املنجي الشميل. وإلعداد هذه الرسالة سافر وتنقل كثريا بني تونس 
ومرص حيث استقّر الشيخ الخرض حسني منذ الثالثينات إىل أن عنّي شيخا 
لجامع األزهر بأمر رئايس من رئيس الجمهورية املرصية محّمد نجيب سنة 
1952 وبقي يف منصبه هذا إىل غاية سنة 1954. وقد حارض األستاذ محّمد 
العلمية  املنابر  عديد  يف  نفطة  مدينة  وابن  األزهر  شيخ  حول  مواعدة 

والثقافية داخل تونس وخارجها، مرشقا ومغربا.
مسرية مهنية وبحثية مشوبة بالسياسة

العربية  واآلداب  للغة  أستاذا  املهنية  مسريته  مواعدة  محّمد  بدأ 
فأستاذا  مساعدا  ثّم  األنف  وحامم  الزهراء  مبعهدي  الثانوي  التعليم  يف 
ومبعهد  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  التونسية  الجامعة  يف  مساعدا 
بورقيبة للغات الحية بتونس، مختصا يف اآلداب والحضارة العربية. كام تّم 
تعيينه خبريا يف املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم. غري أّن اهتاممه 

بالسياسة قد حال دون مواصلة مشواره األكادميي والبحثي.
من مناضل يف الحزب الدستوري الحاكم إىل مناوئ صلبه فمعارض له 
مسؤوال  الستينات  أواخر  منذ  السياسية  مسريته  مواعدة  محّمد  بدأ 
كاتبا عاما عىل رأسها.  ثّم  الحزيب مبدينة قفصة  التنسيق  جهويا يف لجنة 
وكان من أنصار التيار الدميقراطي والرأي املخالف داخل الحزب الدستوري 
الحاكم وهو ما كلفه الرفت من الحزب يف أعقاب مؤمتر الحزب »املنستري 

2« املنعقد يف سبتمرب 1974. 
كام كان من املنخرطني والنشطني األوائل يف اتحاد الكتاب التونسيني 
عقب تكوينه سنَة 1971 ومن مؤّسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
 ...1978 سنة  االشرتاكيّني  الدميقراطينّي  حركة  ثّم   1977 ماي  يف  االنسان 
وقد كلفه هذا النشاط الحقوقي والسيايس املعارض للحزب الحاكم آنذاك 

عديد املضايقات من قبل أجهزة البوليس السيايس زمن حكم بورقيبة.
من معارض إىل مهادن لنظام بن عيل

بعد ابتعاد األستاذ أحمد املستريي عن حركة الدميقراطينّي االشرتاكيّني 
يف بدايات فرتة حكم بن عيل، توىّل األستاذ محّمد مواعدة األمانة العامة 
للحركة من سنة 1989 إىل غاية سنة 1995. فكان معارضا ثّم مهادنا لنظام 
بن عيل مرارا وتكرارا، حيث كلفه زين العابدين بن عيل شخصيا بعديد 
استقبل من  الخ، حيث  ليبيا والعراق...  البالد وخارجها: يف  املهام، داخل 
طرف الرئيسني صدام حسني والعقيد معّمر القذايف وسلّم كالًّ منهام رسالة 

شخصية من بن عيل. 
عالقات  »إقامة  بتهمة  ومحاكمته  إيقافه  تّم   1995 أكتوبر  ويف 
استخباراتية مع عنارص يف الخارج« )بليبيا تحديدا(. ويف سنة 1996 صدر 

ضده حكم بالسجن ملدة 11 سنة. 
أُِعيَد إىل السجن يف  تّم اإلفراج عنه، لكن رسعان ما  ويف سنة 1999 
19 جوان 2001 بتهمة مخالفته قرار اإلفراج الرشطي وإقامة عالقات مع 
حركة النهضة اإلسالمية املحظورة، وبقي يف الزنزانة رقم 7 بشكل انفرادي 
ملدة سنة و 3 أشهر. وخالل هذه الفرتة قام بوليس بن عيل التنكيل بأفراد 
املسرية  وتعطّل  الكلوي  بالقصور  زوجته  إصابة  يف  تسبّب  ماّم  عائلته 
الدراسية ألبنائه الذين كانوا حينها يف التعليم الثانوي ومل يتّم اإلفراج عنه 

إالّ يوم 14 جانفي 2002 إثر دخوله يف إرضاب جوع وحيّش بالسجن. 
نائب يف مجلس املستشارين 

يف منتصف سنة 2008 وقبيل االنتخابات الترشيعية والرئاسية لخريف 
سنة 2009 اتصل به ذات يوم بن عيل هاتفيا ليعلمه أنه قّرر تعيينه نائبا 
مبجلس املستشارين املحدث يف تونس. ورغم قبوله بهذا املنصب فقد كان 

كثريا ما ينتقد نظام بن عيل داخل املجلس وهو ما كلفه اللوم والعتاب 
الشديد من قبل رئيس املجلس، األستاذ عبد الله القالّل وبن عيل شخصيّا، 

سواء بالهاتف أو مبارشة خالل املناسبات الرسمية. 
عودة إىل املعارضة

بعد ثورة الحرية والكرامة الزم األستاذ محّمد مواعدة الصمت طيلة 
املستشارين  مجلس  نواب  إىل  املوجهة  االتهامات  بسبب  سنة  من  أكرث 
ووصفهم بـ »األزالم« ليعود من جديد إىل الساحة السياسية بالظهور يف 
عديد املنابر اإلعالمية ثّم التفّرغ لكتابة مذكّراته التي رأت النور يف جويلية 
2014، تحت عنوان: »قصتي مع بن عيل أو يف صناعة الطاغية«، منشورات 
الطويلة  املهنية والنضالية والسياسية  التي تلّخص مسريته  كارم الرشيف 

صلب الحزب الحاكم واملعارضة منذ الستينات إىل غاية سنة 2011. 
و  االشرتاكيّني  الدميقراطيني  وحركة  ابناءه  ورزق  الفقيد  الله  رحم 

الطبقة السياسية الوطنية جميل الصرب والسلوان.

وترّجل فارس آخر:

رحيل الجامعي والوجه املعارض للسلطة بتونس، األستاذ محمّد مواعدة
بقلم: عادل بن يوسف )أستاذ التاريخ يف كلية اآلداب بسوسة(

مواصلة لالحتفال مبائوية املدرسة االبتدائية باملاي 
من جزيرة جربة الذي انطلق  يوم 10 اكتوبر املايض 
وتسع  الف  سنة  أكتوبر   10 يوم  تأسيسها  ذكرى  يف 
مائة وواحد وعرشون مبعرض وثائقي وتنشيط لفرقة 
اجراس  لفرقة  وحفل  للكشافة  حميدان  بن  حميدة 
بعدة  االحتفال  تواصل  كام  املدرسة  بفضاء  الطفولة 
 3 رمضان  شهر  خالل  أقيمت  كام  للتالميذ  أنشطة 
املاي  اصيل  السيناميئ  للمخرج  تكرميا  سينامئية  ايام 
سينامئية  ورشة  تنشيط  مع  الرايس  توفيق  املرحوم 

للتالميذ من طرف السيناميئ شاهني بالريش
باملاي  االبتدائية  املدرسة  قدماء  جمعية  نظمت 
و جمعية العمل التنموي باملدرسة تظاهرة باملناسبة 
التونيس  الوطني  االرشيف  مؤسسة  مع  بالتعاون 
االرشيف  مبقر  والبيئة  للرتاث  التونسية  والجمعية 
افريل  تسعة  شارع  وعرشون  اثنان  التونيس  الوطني 

تونس

وذلك حسب الربنامج التايل
الجمعة 13 ماي 2022 الساعة التاسعة صباحا:

  افتتاح معرض مكوناته:  
- صور قدمية لجزيرة جربة

- لوحات تشكيلية من انجاز فناين املاي 
- التعليم بجزيرة جربة

- املاي من خالل وثائق األرشيف الوطني التونيس
املدير  السيد  كلمة   - والنصف:  التاسعة  الساعة 

العام لألرشيف الوطني التونيس
االبتدائية  املدرسة  قدماء  جمعية  ممثل  كلمة   -

باملاي         
وثائقي:  رشيط  عرض  صباحا:  العارشة  الساعة 

املاي قريتي، بل قريتكم.
محارضة  و45دق:  العارشة  إىل  والربع  العارشة 
يف  جربة  بجزيرة  التعليم  الخرويب:  الحسني  الباحث  

الفرتة االستعامرية: املاي منوذجا 

مداخلة  دق:  و45  الحادية  إىل  والربع  الحادية 
غيلب  الصادق  املاي  من  شخصية  الخرويب:  الحسني 

شيخ مدينة تونس1902-1912.
نقاش: من 14 و30دق إىل س 15: عرض مرسحية 

»حياة فلسطينية« للممثلة سريين الغابري.  
»مجموعة  موسيقي:  عرض  س16:  إىل  س15 

كيوف«.
س 16 إىل س 16 و15دق: من أعالم املاي املخرج 

السيناميئ توفيق الرايس.
فيلم  عرض  و45دق:   16 إىل  دق  و15  س16 

لتوفيق الرايس: »جربة رس وسحر: التاريخ القديم«.
س 16 و45دق إىل س 17و15 دق: عرض رشيط 

وثائقي: »عمي مهني«. 
السبت 14 ماي 2022

من س9 و30 دق إىل س10 صباحا:
الرايس:  توفيق  للمخرج  وثائقي  رشيط  عرض 

جزيرة جربة رس وسحر: بعض العادات والتقاليد.
س 10 و15دق إىل س 11 و30دق:

املدرسة  قدماء  والذكريات:  الحنني  جلسة 
ويقدمون  ويروون...  يتذكرون  باملاي  االبتدائية 
مقرتحاتهم لتدعيم املنطقة البلدية باملاي. وقد تدخل 
درسوا  مربني  أبناء  من  او  املدرسة  قدماء  من  عدد 
عون  بن  الرحامن  عبد  املريب  افتتح  وقد  باملدرسة 
السنة  املاي حالل  التدريس مبدرسة  بدا  الذي  املعلم 
مبدرسة  تجربته  عن  وتحدث   1954-1955 الدراسية 
وقد  كشفي  فوج  اول  اسس  كيف  تحدث  كام  املاي 
تفاعل معه الحارضون مع العلم ان يس عبد الرحامن 
التعليمية  حياته  أنهى  قابس  اصيل   هو  عون  بن 
قدماء  من  عدد  قدم  الدولة  دكتوراء  عىل  بحصوله 

املدرسة بذكرياتهم ومقرتحاتهم لتدعيم املدرسة
واختتام  تكريم  حفل  س12:  إىل  11و30دق  س 

التظاهرة.

* الحسني الخرويبمائوية املدرسة االبتدائية باملاي من جزيرة جربة
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النسخة األولى للمهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات

سيقدم املهرجان 
لجمهوره 76 فيلما من 

21 دولة 

* حسني عبد الرحيم    
 

مرسحية »القار« يف عرضها الثاين خالل فصلني يف موسم واحد عىل ُركح 
التياترو تقدم رؤيتني مختلفتني لنفس العنارص الدرامية.. تجريد املحطة 
يف العرض األول الذي يصلح ألي محطة قطارات يف طول البالد وعرضها، 
ويف العرض الثاين صارت املحطة هي »محطة برشلونة« ذاتها وهي بوابة 
العاصمة التي تجتمع بها مكونات وتناقضات املجتمع ذاته من طبقات 

وأشخاص وفوىض منظمة.
القطارات  نهاية كل خطوط  أنها  املرة رغم  القطار هذه  بها  يتوقف  ال 
حالة  أمام  فنحن  البعيدة  والواليات  األقاليم  أو  الضواحي  من  سواء 
املجتمع ذاته مجتمعا يف »القار« بحالته الراهنة.. وال نشاهد مسافرين 
بل تنظيم املحطة ذاته من رئيس املحطة ومرؤوسيه من عامالت النظافة 
يعملن  الرحلة.. فهن  املسافرون واملسارات خالل  اللوايت ال يشاهدهن 
بعد أن تفرغ حركة القطارات وهن لسن كائنات أتوماتيكية بل برش ذوو 
تواريخ وإحساسات وعواطف ووجهات نظر ملا يدور حولهن بدءا من 
تنظيم املحطة حتى تنظيم املجتمع والدولة ذاتها. لهن قصص عاطفية 
متنوعة وأشجان ال تتشابه يف عالقتهن بعواملهن الحميمية رغم ظهورهن 
خاص  تقدير  لها  منهن  كل  )يونيفورم(..  املوحدة  العمل  مبالبس  معا 
للشؤون الخاصة وكذلك األحوال العامة... ال يوجد توحيد قيايس آلرائهن 

وال النفعاالتهن.
الشخصية املحورية األخرى هي رئيس املحطة مبالبسه شبه العسكرية 
بينام  الفاتنات  العامالت  تبدو شكلية عىل  التي  وبتأكيده عىل سطوته 
واقعيا هو الشخص الذي ال يفعل شيئا سوى استعراض نفوذه بإعطاء 
أوامر شكلية بينام يتلهى بغرام إحدى موظفاته والتي تبالغ ىف إغوائه 
لعواطفه  العنان  واآلخر  الحني  بني  يطلق  وهو  تريد  ما  عىل  لتحصل 
مبا  الخط  نهاية  يف  حتى  القطار  يتوقف  وال  تعمل  ال  التى  وسلطاته 
ينبئ بأمر جلل.. فمحطة برشلونة ينبغي أن تتوقف بها كل القطارات 
إلنها ببساطة نهاية الخط وبداية كل رحلة واملوقع الذي تتجمع به كل 

سلطات السكك الحديدية.
اإلخراج الثاين يلقي بظالل كثرية عىل أوضاع املجتمع ذاته، ويبتعد عن 
كبري  وتفاعل  تأثري  له  فهو  ولهذا  األول  العرض  تتخلل  كانت  تجريدات 
الرحايل  لهيكل  واإلخراج  فالنص  الفريق  بنفس  وتقريبا  املشاهدين  بني 
والصوت لوليد حايس واإلضاءة ملحمد زيدان محرز ومنسق الرُكح مهدي 
النظافة  عامالت  بأدوار  وقامت  الجبايل  اإلنتاج رسور  ومديرة  بودهينة 
سمر صمود وإيناس بن موىس وأروى رحايل وغزوة قولوب وقامت بدور 

الذكورية  واألدوار  شنودة  صابرين  ُمتوقع  باقتدار  املعشوقة  املوظفة 
إلسكندر ابراهيم وسفيان بوقيلة.

عرض تتخلله كوميديا هادفة وموجعة ويطرح قضايا محورية كبرية حول 
بأسلوب بسيط وميرس  الذي ال يعمل كمحطة برشلونة٬  املجتمع  أزمة 
ودون فذلكات فنية مشوشة وأجاد خالله جميع املشاركني دون استثناء 
ويستحق أن يُعرض بكافة الجهات ويُعاد عرضه كذلك عىل امتداد أشهر 

السنة.

»محطة برشلونة« ال يتوقف فيها القطار

األصيل  السيناميئ  اإلبداع  تشجيع  أجل  من 
املميزين،  السينام  رواد  وجذب  واملستقل 
تنتظم يف املدينة املتوسطية ياسمني الحاممات 
من 04 اىل 11 جوان 2022، الدورة التأسيسية 
للمهرجان السيناميئ الدويل ياسمني الحاممات، 
التي  األفالم  مكافأة  إىل  يهدف  مهرجان  وهو 
فازت بجوائز أو تم اختيارها عىل نطاق دويل 

.»Galion d›or« من خالل منحها جائزة
الروائية  لألفالم  الدولية  املسابقة  يف  ويشارك 

تونس  من  فيلمني  منها  فيلام   12 الطويلة 
القصرية  الروائية  لألفالم  الدولية  املسابقة  ويف 
املسابقة  ويف  تونسية،  أفالم   4 منها  فيلام   12
الدولية لألفالم الوثائقية الطويلة 06 أفالم منها 

فيلمني تونسيني.
ميثلون  كالس«  »ماسرت  املهرجان  وسيشمل 
)عرض  الذاكرة  وسينام  الخمس.  القارات 
خارجي، بالتعاون مع السينام التونسية( ويوم 
الرتاث ومدرسة السينام وعرض األفالم الطويلة 

والقصرية.
مدير  العجيمي  مختار  السيناميئ  أعلن  ومثلام 
جاء  املهرجان  ألن  التأسيسية،  الدورة  هذه 
والثقافة  السياحة  ويخدم  الالمركزية  »لرتسيخ 
يف تونس وهو ليس مهرجان سينام تجارية وال 
سينام مؤلف إمنا هو يعنى بكل األفالم الحاملة 

للقضايا اإلنسانية يف كل دول العامل«.
* الخشناوي
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بالتعاون مع جمعية اإلبداع الفني وبإرشاف مندوبية 
الثقافة  دار  تحتضن  بسوسة  الثقافية  الشؤون 
النفيضة أيام 20 و21 و22 ماي 2022 الدورة العارشة 
عنوان:  تحت  التجريبي  لألدب  الوطني  امللتقى  من 
وقد  الحديث«  األديب  النص  يف  الكليشيه  »توظيف 
حملت مضامني الدورة الجديدة جملة من الفقرات، 
الثالثة مساء حفل  ابتداء من  الجمعة 20 ماي  غدا 
العلمية  الجلسة  أشغال  إثره  لتقام  امللتقى  افتتاح 
وتتضّمن  القرقني  أرشف  األستاذ:  برئاسة  األوىل 
بعنوان:  خذر  عادل  الدكتور  من  لكل  مداخالت 
األدبية٬  الطليعة  جامعة  شعر  يف  الرسم  »جاملية 
سمري  األستاذ  مداخلة  ثم  منوذجا،  الهاممي  الطاهر 
املفارقة«،  وشعريّة  »الكليشيه  بعنوان:  السحيمي 
ليفتح إثر ذلك باب النقاش. هذا وتقام بعد الجلسة، 
أمسية شعرية مبشاركة الشعراء أحمد شاكر بن ضية، 

سامي الذيبي، وداد عبد العزيز ورضوان العجرودي 
وتنشط األمسية اإلعالمية سامح قصد الله كام يؤثثها 
بوصالت موسيقية الفنان فهمي بوجرة. يف حني تحمل 
صبيحة اليوم املوايل السبت 21 ماي الجاري انطالق 
عمل ورشتي مسابقة الشعر بإرشاف الشاعرين خالد 
القصة  مسابقة  وورشة  الطارقي،  وشفيق  رداوي 
الزيادي وكلثوم عياشية. كام  الكاتبتنب هند  بإرشاف 
لنادي  املوسيقي  العرض  املسائية  الفرتة  ادرج خالل 
الرابعة  حدود  ويف  النفيضة  الثقافة  بدار  املوسيقى 
شهادة  ضية  بن  شاكر  أحمد  الشاعر  يلقي  مساء 
األدب  مللتقى  السابقة  الدورات  لفحوى  وملخصا 
الثقافة  دار  تنظيمه  عىل  دأبت  الذي  التجريبي 
النفيضة منذ تسع سنوات خلت. ويختتم اليوم الثاين 
الشعراء  من  كل  فيها  يشارك  أخرى  بأمسية شعرية 
مع  السعيدي  وأيوب  عامرة  وإميان  كرومة  فاطمة 

وينشط  بوجرة  فهمي  للاميسرتو  موسيقية  مرافقة 
األمسية الكاتب سفيان رجب. ويشهد اليوم الثالث 
من أشغال امللتقى بداية من الساعة العارشة صباحا 
تتعلق  مداخلة  إلقاء   2022 ماي   23 األحد  ليوم 
الشاعر  يقدمها  الله  خديم  يوسف  الشاعر  بتجربة 
لنقاش  املجال  يفتح  ثم  القرقني  أرشف  واملرتجم 
املداخلة. ليتواصل بعدها اكتامل باقي فقرات اليوم 
واإلعالن  التحكيم  لجنتي  تقريري  بتالوة  االختتامي 
املشاركني  كل  عىل  الشهائد  وتوزيع  الفائزين  عن 
وتتويج أصحاب أفضل النصوص القصصية والشعرية. 
والفكرية  الثقافية  األحداث  أبرز  من  امللتقى  يبقى 
بالجهة وينتظر٬ كام أفادت منسقة أشغاله األستاذة 
يتخذ  أن  النفيضة٬  الثقافة  دار  مديرة  العابد  جنات 

امللتقى وجهة مغاربية يف العام املقبل.
* أبو يحيى

الملتقى الوطني لألدب التجريبي في دار الثقافة النفيضة

»توظيف الكليشيه يف النص األدبي الحديث« 

الدورة 26 للجوائز األدبية 
للكومار الذهبي

حفل تسليم 
الجوائز يوم 

السبت 21 ماي
الفكري  املنتوج  دعم  إىل  كومار  تأمينات  تسعى 
التونيس منذ اكرث من خمس وعرشين سنة بتشجيع االقالم 
واالصدارات االدبية التونسية من خالل تنظيمها للجوائز 

األدبية  »الكومار الذهبي«.

التظاهرة يف إسناد جوائز مالية ألفضل  وتتمثل هذه 
باللغتني  التونسيني  للكتاب  سنويا  الصدارة  الّروايات 
االعامل  ترويج  يف  املساهمة  مع  والفرنسية  العربية 

املتّوجة.

الخاصة  الجوائز  بتفاصيل  منّدكم  أن  يفوتنا  ال  كام 
بالدورة السادسة والعرشون للكومار الذهبي:

ـ جائزة الكومار الذهبي باللغتني العربية والفرنسية: 
القيمة املالية لكل جائزة 10000 دينار تسند الجائزة إىل 

أفضل رواية صادرة بني دورتني.

العربية  باللغتني  التحكيم  بلجنة  الخاصة  الجائزة  ـ 
والفرنسية: القيمة املالية لكل جائزة: 5000 دينار تسند 

الجائزة إىل الرواية التي تتميز بطرافة خاصة.

ـ جائزة االكتشاف باللغتني العربية والفرنسية: القيمة 
املالية لكل جائزة 2500 دينار تسند إىل رواية اكتشفت 

فيها لجنة مواهب تنبئ مبستقبل روايئ زاهر لصاحبها.

البعد  التونسية  الرواية  حفل  إيالء  عىل  منا  وحرصا 
املتوجة  باالصدارات  التعريف  ومزيد  املنشود  االعالمي 
تسليم  حفل  وتغطية  لحضور  دعوتكم  يسعدنا  فإنه 
الجوائز املقرر ليوم السبت 21 ماي 2022 باملرسح البلدي 
بتونس بإرشاف وزارة الثقافة، انطالقا من الساعة السابعة 
والنصف مساء، الربنامج املوسيقي للحفل يؤثثه األوركسرت 

السمفوين لقرطاج بقيادة حافظ مقني.

الجمهورية التونسية
وزارة التربية

الكتابة العامة - االدارة العامة للبناءات و التجهيز

إعالن طلب عروض عدد 09/2022
تعتزم وزارة الرتبية اإلعالن عن طلب عروض تحت عدد 09/2022 القتناء زي شغل لفائدة عملة وزارة الرتبية وذلك طبقا للخاصيات الفنية و الكميات املدرجة 

بكراس الرشوط.

مبلغ الضامن الوقتي بالدينارمحتوى   الحصةالحصة

80,000قــمـيـص صيف رجـــال1

80,000قــمـيـص شتاء رجـــال2

3
كســـوة للرجـــال

570,000
ســــروال للرجـــال

100,000معـاطــف رجـال4

60,000ربطة عنق5

20,000دراعة للرجال6

40,000دراعة للنساء7

100,000قــمـيـص لـلـنســاء8

1,000رسوال للنساء9

10Tailleurs Hiver pour dames160,000

11Tailleurs Eté pour dames160,000

120,000حذاء للرجال12

60,000حذاء للنساء13

14Sabot pour femme de ménage30,000
و سيتم اعتامد منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط » TUNEPS » حرصيا

 . « TUNEPS « فعىل املرتشحني الراغبني يف املشاركة تحميل كراس الرشوط مجانا و ذلك عرب التسجيل مبنظومة الرشاءات العمومية عىل الخط
يرسل الظرف املحتوي عىل الضامن الوقتي عن طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد الرسيع أو تسلم مبارشة إىل مكتب الضبط بوزارة الرتبية 

مقابل وصل إيداع و ذلك عىل العنوان التايل:
الجمهورية التونسية - وزارة الرتبية- اإلدارة العامة للبناءات و التجهيز) شارع باب البنات 1030 تونس (

طلب عروض عدد 09/2022 - اقتناء زي شغل لفائدة عملة وزارة الرتبية
و يتم إرسال العروض الفنية و املالية وحوبا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط و تخول لهم إرفاق الوثائق االدارية املنصوص عليها باملصاحيب لعروضهم 

بصفة آلية باستثناء وثيقة الضامن الوقتي.
تتم عملية فتح العروض باعتامد منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط Tuneps يف جلسة علنية و ذلك يوم 17 جوان 2022 عىل الساعة الحادية عرشة صباحا 

بقاعة االجتامعات مبقر وزارة الرتبية الكائنة بشارع باب بنات 1030 تونس.
ميكن للمشاركني يف طلب العروض الحضور يف جلسة فتح العروض و ذلك باملكان و التوقيت املحدد أعاله.

يبقى العارضون ملزمون بعروضهم ملدة تسعون )90 (يوما ابتداء من اليوم املوايل لفتح العروض. 
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بات 5 العبني عىل األقل من املنتخب الوطن، مرشحني للتعاقد مع أندية 
أخرى خالل فرتة التنقالت الصيفية املقبلة، التي ستكون حاسمة لتحديد 
مصري بعض نجوم »نسور قرطاج«، باملشاركة يف بطولة كأس العامل لكرة 

القدم، فيفا قطر 2022.

* محمد دراغر:
ستنتهي إعارة الظهري األمين إىل لوزيرن السويرسي Lucerne عند إسدال 
نوتنغهام  نادي  للمسابقة، حينها سيعود إىل  الحايل  املوسم  الستار عىل 
بعض  خصوصه  يف  تلقى  بعدما  مستقبله  سيدرس  الذي  األنقليزي، 

العروض األوروبية املهّمة.

* وهبي الخزري:
بات مستقبل قائد سانت إتيان مرتبطا مبصري فريقه يف الدوري الفرنيس 
املمتاز لكرة القدم، إذ إن هبوط سانت إتيان إىل دوري الدرجة الثانية 
سيعّجل برحيل الخزري إىل فريق آخر تزامنا مع نهاية عقده يف 30 جوان 
املقبل، بعدما تلقى مقرتحات عديدة، أبرزها من ثاليث تركيا، فرنبخشة 
وغلطة رساي وترابزون سبورت، بحسب تقرير ملوقع »ترانسفري ماركت«.

* ديالن برون:
للبيع  كشفت تقارير صحافية محلية أن نادي ميتز سيضع عدة نجوم 
إذا هبط الفريق إىل دوري الدرجة الثانية، ومنهم مدافع »نسور قرطاج« 
ديالن برون الذي فقد مكانه أخرياً يف تشكيلة املنتخب ، وهو مرشح بقوة 

ملغادرة ميتز الصيف املقبل.

* منتصر الطالبي:
علمنا أن املدافع منترص الطالبي يتجه نحو مغادرة فريق روبن كازان 
الرويس، خالل فرتة التنقالت الصيفية املقبلة، ويقوم وكيل أعامله حسني 
الراقد، بتحركات كبرية حتى يضمن له وجهة مميزة من املرجح أن تقوده 

هذه املرة إىل الدوري اإليطايل.

* إلياس السخيري:
يسعى نادي كولن األملاين إىل بيع العبه الصيف املقبل حتى يغنم الفريق 
أمواالً طائلة، قبل نهاية عقده يف 30 جوان من سنة 2023، ويخىش كولن 
مغادرة السخريي حرّا املوسم املقبل مام سيخدم مصلحة السخريي من 

أجل اللعب لفريق أورويب آخر مستقبالً.

مريكاتو حاسم ينتظر 5 نجوم من املنتخب 
سيغادرون نواديهم األوروبية

العبون يثريون اهتمام  املدرب الوطني جالل القادري

يويل الجهاز الفني للمنتخب تونس بقيادة جالل القادري، أهمية بالغة ملواجهتي غينيا االستوائية وبوتسوانا يف إطار الجولتني األوىل والثانية 
من تصفيات كأس أمم أفريقيا »كوت ديفوار 2023«، وأيضا للدورة الدولية التي ستُقام يف اليابان تحضرياً للمشاركة يف نهائيات كأس العامل 

»قطر 2022«، وميلك قامئة من الالعبني املرشحني لتدعيم تشكيلته خالل املعسكر القادم.
الدوري  املباريات األخرية من  تألقوا بشكل الفت يف  بـ 5 العبني  املنتخب األول  القادري يرغب يف تدعيم  ووفقا ملعلومات خاصة، فإن 

التونيس، وهي التي دفعته لحضور العديد من املباريات يف البطولة خالل مرحلة التتويج.
 ويرى القادري رضورة متابعة تطور مستوى محمد صدقي الدبيش، حارس الرتجي الريايض التونيس، بعد تألقه يف اآلونة األخرية؛ إذ من 
املمكن أن يكون أحد الحلول الجديدة يف ظل معاناة األندية واملنتخبات التونسية لكرة القدم من أزمة عىل مستوى حراسة املرمى، وبات 

حارس املرمى الجيد مبثابة العملة النادرة؛ بعد تراجع مستوى أصحاب القفازات بشكل الفت لالنتباه.
وبالنظر للمشاكل التي قد تواجه القادري يف بداية مشوار تصفيات كأس أفريقيا املقبلة، سيكون العبو خط الهجوم، ويف مقدمتهم العب 
الرتجي محمد عيل بن حمودة، ضمن قامئة الالعبني الذين سيواصل مدرب »نسور قرطاج« متابعتهم عن قرب، بعد أن اقتنع بقدرة بن 

حمودة عىل أن يكون مهاجامً مبستوى عاٍل، يف ظل تصدره قامئة هدايف الدوري التونيس برصيد 7 أهداف حتى اآلن.
وسيتابع القادري العبني آخرين يف الجوالت القادمة من مرحلة »البالي أوف«، وأبرزهم أحمد خليل العب وسط اإلفريقي الذي سجل 

حضوره يف قامئة املدرب الوطني السابق نبيل معلول يف مونديال روسيا عام 2018، وكذلك زميله يف الفريق، العب الوسط الري العزوين.

ماذا بني لجنة االستئناف 
والرابطة الوطنية يف 

ملف هالل الشابة؟
يبدو أن ملف إثارة هالل الشابة 
يف  عديدة  تطورات  إىل  سيؤدي 
التهديد  بعد  الكروي  املشهد 
إىل  باللجوء  املكرش  هيئة  من 

»التاس«.
هيئة  من  عدة  مراسالت  وبعد 
هالل الشابة تجاه لجنة االستئناف 
للنظر يف تعقيبها عىل قرار مكتب 
اآلجال،  انقضاء  رغم  الرابطة 
تجد  االستئناف مل  لجنة  ان  بلغنا 
الوطنية  الرابطة  قرار  يف  التحيني 
لكرة القدم املحرتفة وطلبت منها 
يف  الخوض  يف  الرشوع  قبل  ذلك 

تفاصيل امللف برّمته…
يف الوقت ذاته تعترب هيئة هالل 

الشابة أن ما يحصل هو تعمد إلضاعة الوقت خدمة ألطراف بعينها.
* اإلمام
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محمود  الحاج  محمد  التونيس  الوسط  العب  أبدى 
االحرتافية  ألقابه يف مسريته  بأول  بالتتويج  سعادته 
أن  مؤكداً  السويرسي،  لوغانو  فريق  مع  أوروبا  يف 
من  له،  بالنسبة  وتاريخي  مهم  باللقب  التتويج 
الكروي  والتطور يف مشواره  التقدم  مزيد من  أجل 
يف  التونيس  املنتخب  بتمثيل  هدفه  وتحقيق 

املستقبل القريب.
 وتُوج لوغانو بلقب كأس سويرسا بعد 29 عاماً من 
االنتظار، بفوزه يوم األحد 15 ماي، يف النهايئ بنتيجة 
1-4 عىل سانت غالني الذي خرس اللقب للعام الثاين 
النسخة املاضية الذي خرسه  التوايل بعد نهايئ  عىل 
الذي  الوحيد  بالتتويج  ليكتفي  لوزيرن،  فريق  أمام 

حصده قبل 53 عاماً، وتحديداً عام 1969.
وقال الحاج محمود: »رغم الصعوبات التي تعرضت 
لها يف البداية؛ مثل اإلصابات وتعلم اللغة اإليطالية 
من أجل التواصل مع املدرب واالطار اإلداري وأيضا 
هذا  مع  التحسن  من  جًدا  واثًقا  كنت  زماليئ،  مع 
الفريق الذي ميتلك مجموعة من الالعبني املميزين 
الجزائري  الالعب  وبالذات  دامئًا،  يتطورون  الذين 

محمد أمني عمورة؛ فهو صديق مقرب بالنسبة إيّل 
وأعتربه موهبة رائعة يف الفريق«.

يف  مشاركتي  عدم  »رغم  قائاًل:  حديثه  وتابع 
وأصبحنا  واضًحا  كان  هدفنا  فإن  املباراة، 

فكرت  توصف،  ال  سعاديت  أبطااًل، 
املباراة  انتهت  عندما  بلدي  يف 
ورفعت العلم التونيس عىل منصة 
إىل  صورته  تصل  حتى  التتويج؛ 
املباراة  تحظى  حيث  أوروبا،  كل 
أرغب  كبرية.  جامهريية  مبتابعة 
تونس  أن  الجميع  يعلم  أن  يف 

بلد النجاح رياضياً، أريد دامئاً رفع 
راية الوطن، وآمل أن أحظى بتمثيل 

املنتخب الوطني يف املستقبل القريب، 
سأعمل كثريا حتى أحقق هذا الهدف«.

وشارك الحاج محمود )22 عاما( يف 13 مباراة يف 
إذ  لوغانو،  مع  الحايل  املوسم  يف  املسابقات  جميع 
متكن خاللها من تسجيل هدفني، وذلك منذ توقيعه 

للفريق يف أكتوبر 2022.

محمد الحاج محمود يحلم بتمثيل تونس:
وتحدث محمود عن فرصه لتمثيل منتخب تونس، 
املشاركة  يف  للتألق  يسعى  أنه  إىل  مشريا 
لضامن  وذلك  فريقه،  مع  األوروبية 
املنتخب،  مع  للمشاركة  استدعائه 
وأضاف: »هذا مبثابة حلم بالنسبة 
الفني  الجهاز  يب  يتصل  مل  يل. 
للمنتخب، ولكْن َعيّل العمل أكرث 

من أجل نيل هذا الرشف«.
نهاية  يف  محمود  الحاج  ووّجه 
النجم  إىل جامهري  رسالة  حديثه 
الساحيل، قال فيها: »النجم سوف 
وإشعاعه  تألقه  إىل  يوما  يعود 
الكبرية  الفرق  كل  والقاري..  الوطني 
الطويل،  مشوارها  يف  صعبة  بظروف  متر 
تقديم  يف  تستمر  أن  الجامهري  عىل  يجب  ولكن 
قبل  ظروفه  أصعب  يف  الفريق  ومساندة  الدعم 

اللحظات الجميلة«.
* نبيل

الالعب محمد الحاج محمود

رفعت علم تونس بعد تتويجي يف سويسرا
قرارات تحكيمية مثرية للجدل يف قمة 

املنستريي والصفاقسي
ويوسف السرايري يف دائرة االتهام

 

بهدف  الصفاقيس  النادي  ضيفه  عىل  املنستريي  االتحاد  تغلب 
وحيد،   عىل »ملعب مصطفى بن جنات«، يف أول مباراة لحساب 

الجولة الخامسة، من منافسات مجموعة التتويج.
وشاب املواجهة بعض اللغط التحكيمي، خصوصاً ذاك الذي رافق 

ركلة الجزاء غري املحتسبة ألصحاب األرض يف الشوط األول.
وقال جامل الرشيف، الخبري التحكيمي: احتساب ركلة الجزاء قرار 
خاطئ، ألن العب املنستريي تحرك والكرة كانت باألعىل، أي يجب 
مبكانه،  املهاجم  الالعب  يبقى  أو  بالرأس،  ويلعبها  لها  يرتقي  أن 

دون أن يشرتك مع الحارس، الذي ارتقى للعب الكرة باليد«.
الحارس  عن  بعيداً  يقف  مل  »الالعب  املونديايل:  الحكم  وأضاف 
لكن  أيضاً،  يتوقف  ومل  بالرأس،  الكرة  للعب  يرتِق  ومل  ومساره، 
بالعكس هو تحرك بكتفه تجاه جسم الحارس، فاصطدم باألخري 

مام تسبب بعرقلة حامي العرين، أمين دحامن«.
الرسايري  يوسف  اللقاء  حكم  »قرار  بالقول:  حديثه  وختم 
لتقنية  استدعائه  وبعد  متاماً،  خاطئاً  كان  الجزاء  ركلة  باحتساب 
الفار، عاد بقراره واحتسب وجود مخالفة عىل املهاجم، تستحق 
ركلة حرة مبارشة للصفاقيس وبالتايل صحح الحكم قراره، ليحتسب 

حالة خطأ عىل مهاجم االتحاد املنستريي زياد العلوي«.
جزاء  ركلة  الحكم  احتسب  والخمسني،  السابعة  الدقيقة  ويف 
للمنستريي، سجل منها الفريق هدفه األول، وحولها قال الرشيف: 
»مدافع الصفاقيس قام بوضع يده للخلف بحالة زحلقة من أجل 
بشكل  الجسم  عن  بعيداً  امتدت  اليرسى  يده  لكن  الكرة،  قطع 
الوضعية  مع  يتناسب  ال  وهذا  أكرب  الجسم  جعل  مام  أفقي 
التنافسية، وضع اليد بشكل عمودي أو أفقي يعترب تكبرياً للجسم 

بشكل غري طبيعي، لذا كان قرار الحكم صحيحاً«.
الرشيف:  قال  السبعني،  الدقيقة  عند  الجدل  أثارت  حالة  وحول 
»كانت هناك حالة تنافس عىل الكرة يف الدقيقة 70 بني مهاجم 
منطقة  داخل  برسعة  ويتحرك  الكرة  ميلك  كان  الذي  الصفاقيس 
بزحلقة،  قام  الذي  املنستريي  مدافع  لتجاوز  محاولة  يف  الجزاء، 
منطقة  عمق  اىل  عرضية  مرورها  ومنع  الكرة  لقطع  محاولة  يف 

الجزاء«. 
وتابع: »متكن املهاجم من لعب الكرة قبل أن تغادر خط املرمى، 
وبالتايل فإن الكرة ال تزال يف اللعب الذي استمر حوايل 32 ثانية، 
ليتوقف عند خروج الكرة إىل رمية متاس، واستدعى إثرها الحكم 
من قبل حجرة الفار، ووجوب االستدعاء هنا لسببني، أما لوجود 
ركلة جزاء، أو لوجود طرد مبارش للعب العنيف، التي ركزت عليها 
الرتكيز  دون  الشاشة،  ملراجعة  الحكم  عندما ذهب  الفار،  حجرة 
عىل استمرارية اللعب، وبالتايل القرار بأن الكرة بقيت يف اللعب«.

وواصل الرشيف: »طبعاً القرار االنضباطي بإنذار العب املنستريي 
كان صحيحاً لوجود ركل متهور، لكن القرار الفني بعدم احتساب 
ركلة جزاء لصالح الصفاقيس كان قراراً خاطئاً، باعتبار أن القانون 
ضد  مخالفة  الالعب  ويرتكب  باللعب  الكرة  تكون  حني  يقول: 
البديل أو املستبدل أو املطرود أو  الحكم أو الالعب املنافس أو 
مسؤول الفريق املتواجد خارج امليدان، فإن استئناف اللعب بركلة 
حرة يتم تنفيذها من أقرب خط ملكان وقوع املخالفة، وهنا خط 
املرمى وباعتبار مكان املخالفة قريبا من الجزء الذي يحدد منطقة 

الجزاء فإن احتساب ركلة جزاء هو القرار الصحيح«.
وختم الرشيف بالقول: »تعترب هذه واحدة من الحاالت الصعبة 
حكام  ومنهم  الحكام  من  العديد  بوجود  ولكن  حدوثها،  لندرة 
الفني  الصحيح بشقيه  القرار  اتخاذ  املساعدون البّد من  الفيديو 

واالنضباطي«.

يستعد املنتخب التونيس للمشاركة يف دورة اليابان 
الدولية الودية، من 10 إىل 14 جوان املقبل، وذلك 
لبطولة  التحضريية  قرطاج«  »نسور  مواعيد  أوىل  يف 
كأس العامل لكرة القدم فيفا قطر 2022. إذ سيواجه 
 2 يومي  بوتسوانا  ثم  اإلستوائية  غينيا  أوالً،  الفريق 
األوىل  الجولة  منافسات  ضمن  املقبل،  جوان   5 و 
والثانية من تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة 

القدم، ساحل العاج 2023.
بعثة منتخب  بوتسوانا، ستسافر  أمام  اللعب  وبعد 

تونس مبارشة إىل اليابان عرب ديب اإلماراتية، يف رحلة 
قرطاج«  »نسور  تاريخ  يف  األطول  تعّد 

ساعة،   27 قرابة  ستستغرق  أنها  مبا 
الطائرة  سيقضيّها »نسور قرطاج« بني 
التوقف  عند  ديب  مطار  يف  واملكوث 

هناك.
إىل  تونس  منتخب  املتوقع وصول  ومن 

السادس من جوان  وفجر  ليلة  بني  اليابان 
السابع من الشهر نفسه، أي قبل 3 أيام من مواجهة 

التشييل ضمن الدور نصف النهايئ للدورة، وتلعب 
النهائية  اليابان أمام غانا، فيام تقام املباراة 

يوم 14 من نفس الشهر.
وتقدمت الجامعة التونسية لكرة القدم 
لالتحاد  رسمي  بطلب  سابق  وقت  يف 
تقديم  أجل  من  »الكاف«،  االفريقي 
مواجهة بوتسوانا، حتى يتمكن املنتخب 
من السفر إىل اليابان يف ظروف جيدة، وهو 

ما حصل يف األخري.

 منتخب تونس يسافر يف أطول رحلة يف تاريخه 

زياد  التونيس  للمنتخب  السابق  املهاجم   شّن 
األمين  املدافع  عىل  الذًعا  هجوًما  الجزيري، 

النجم  فريق  ضمن  املحرتف  الجزائري 
إياه  متهاًم  عيادة،  بن  حسني  الساحيل، 

بالتخاذل مع الفريق.
بالنجم  أرّض  عيادة  »بن  الجزيري:  وقال 
الهفوات  من  سلسلة  بعد  الساحيل 

الفادحة املُرتَكبة يف املباريات، هذا الالعب 
الفريق«، وتابع:  أداؤه ضعيًفا ومل يساعد  كان 

أنه  وأكدت  الالعب  هذا  عن  سابًقا  »تحدثُت 
يحصل  عيادة  بن  الساحيل،  النجم  بحجم  ليس 
عىل راتب شهري قيمته 77 ألف دينار )نحو 25 
مقارنة  جًدا  مرتفعة  قيمة  وهذه  دوالر(،  ألف 

مبركزه كظهري أمين«.
الساحيل  النجم  مع  عيادة  بن  »عقد  وأضاف: 
الفريق  احتل  إذا  النادي؛  مبغادرة  له  يسمح 
املركز الثالث هذا املوسم، أّما إذا أنهى املسابقة 
أفريقيا،  أبطال  لدوري  املؤهل  الثاين  املركز  يف 
فإن النادي لن يسمح له بالرحيل، لن أدخل يف 
النيات، لكن ما يحدث يف الفريق هو أمر مؤمل 

ا«. حقًّ

منتخب  مع  العرب  بطل  عيادة  بن  ويواجه 
قطر،  يف   2021 عام  الجزائر 

كُربى،  انتقاداٍت  موجَة 
املستويات  بسبب 
يقدمها  التي 
النجم  ناديه  مع 
خاصًة  الساحيل، 

مباريات  خالل 
بطولة  يف  التتويج  مرحلة 

الدوري التونيس املمتاز.
 و يف تواصل مع الالعب بن عيادة ملعرفة تعليقه 
عىل موجة االنتقادات التي يتعرض لها، وعن رده 
اإلطار:  هذا  يف  يجيب  الجزيري؛  اتهامات  عىل 
»أستغرب ردود الفعل التي أَقَْدم عليها البعض، 
وتقليل  بالشتائم  وعائلتي  هاجمتني  والتي 
مني  املطلوبة  املستويات  م  أُقدِّ أنا  االحرتام.. 
وأسعى دامئًا لتقديم األفضل لفريقي ومساعدة 
نتائج  بتحقيق  هدفنا  تحقيق  أجل  من  زماليئ 

إيجابية«. 
وأضاف: »مع كامل احرتامي للجزيري ومسريته 
وللنجم  ملنتخبه  مه  قدَّ ما  وكل  الكبرية  الكروية 

وضعيتي  يخص  فيام  قاله  ما  فإّن  الساحيل، 
غري  كالم  هو  الساحيل  النجم  مع  التعاقدية 
صحيح.. ويجب أن أوضح هنا أن عقدي مع 
»ليتوال« ينتهي مع انتهاء املوسم الكروي 

الحايل، أْي يف 30 جوان 2022 املقبل«. 
عقٍد  عىل  النجم  مع  وقّعُت  »لقد  وتابع 
وليس  فقط،  العام  ونصف  لعام  ميتد 
آخر  ملوسٍم  التمديد  خيار  مع  ملوسمني.. 
والتأهل  الثاين  املركز  احتالل  نجحنا يف  يف حال 
أنه  الجزيري  قال  كام  وليس  األبطال،  لدوري 
بفشل الفريق يف تحقيق هذا الهدف، أصبح حرًّا 

من كل ارتباط«. 
ب  أُكذِّ أن  »أريد  عاًما:   )29( عيادة  بن  وأكمل 
أيًضا تلك املزاعم التي تخص طلبي فسخ عقدي 
مع الفريق ورغبتي يف عدم استكامل املوسم.. مع 
أن عقدي ينتهي الصيف املقبل، إاّل أن إمكانية 
إدارة  الفريق واردة، سأجلس مع  االستمرار مع 
إمكانية  حول  جديدة  مفاوضات  لبدء  النادي، 
التمديد أو الرحيل. عموًما أنا أحرتم هذا النادي 
وكافة مكوناته، وسوف يأيت الوقت املناسب للرد 

بتفاصيل أكرث عن كُّل ما قاله الجزيري«. 

الجزائري حسين بن عيادة يتعرض النتقادات الذعة:

كالم زياد الجزيري غري صحيح وهذه الحقيقة كاملة
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األيام  هذه  العربية  واألمة  فلسطني  عاشت 
الذكرى الرابعة والسبعني للنكبة الفلسطينية، 
صوت  استشهاد  مع  األمل  ذاك  تزامن  وقد 
الجزيرة  قناة  يف  الصحافية  والحق  الكلمة 
الغدر  يد  اغتالتها  التي  عاقلة«  أبو  »شريين 
حدثان  جينني.  مخيم  مدخل  يف  اإلرسائيلية 
العدو  ظلم  عىل  جديدة  شهادة  كان 
والحرية  بالحقوق  املتزايد  وكفره  الصهيوين 
الدساتري  وروح  الدولية  بالقوانني  املكفولة 
الحر  الوجود  يف  اإلنسان  حق  عىل  املؤكدة 
والعدالة وضامن حق الوصول للمعلومة. ومل 
يكن األدب يف الوطن وخارجه غائبا عن هذه 
املعركة الفلسطينية من أجل اسرتداد األرض 
وفضح  املحتل  ضد  للوقوف  كلمته  فسعت 
جرامئه بغية بناء وطن فلسطيني جديد حر.            
ملن  جنازتك،  وغطي  تابوتك  من  »قومي 
سبقوك إىل الشهادة، هناك حيث أنت ذاهبة 
أنك ال تشاهدين ما  سنحزن كثريا لو علمنا 
يحدث... بربك قويل إنك ترين هذا املشهد 
يك ال تبيك ألنك أخلفت تغطيتك األجمل«. 
العاملية  العربية  األديبة  عربت  هكذا 
جنازة  موكب  مشهد  عن  مستغامني  أحالم 
الواجب  شهيدة  الفلسطينية  الصحافية 
العدو  اغتالها  التي  عاقلة«  أبو  »شريين 
الصهيوين لكتم صوتها الفاضح لتعسفه ضد 
الفلسطينيني املقاومني واملدافعني عن أرضهم 
جديدة  شهيدة  الجزاء  فكان  ووجودهم، 
الوطن والواجب  أبناء  للطاهرين من  تنظم 
اإلنسانية  ورهانات  اإلعالم  برسالة  املؤمنني 
يف توقها للعدل والحرية. كذلك هم شهداء 
رجاالت  إعجاب  محّل  الفلسطينية  القضية 

يف  وخارجها،  فلسطني  داخل  واألدب  الفكر 
أصقاع  كل  ويف  املمتد  العريب  الوطن  هذا 
بلدان العامل. لقد حظوا ماضيا وحارضا بتأييد 
الخفي  الوجه  فكانوا  ذكرها  الكلمة وحسن 
الشاهد عىل أصوات شعرية متعّددة مجدت 
ووقفت   الصهيوين  التعسف  ضد  نضالهم 
يف  الباسل  الشعب  هذا  حق  ومع  معهم 

العدالة واألرض والحرية.

ومواصلة  »شيرين«  رثاء 
اإلصرار على المقاومة 

فسقطت  األذن  أسفل  حطت  الرصاصة 
التواصل  مواقع  لتفيض  جديدة  شهيدة 
بكالم  باالنرتنات  األدب  وروابط  االجتامعي 
العروبة  شعري يف فضح الجرمية. من وطن 
جاء صوت شعري يندد بجرمية صهيونية ال 
فهي  األممية  باملواثيق  وال  بالسالم  تعرتف 
عىل  املراهن  الغدر  ملنطق  رصيح  تجسيد 
ويتوق  بالحق  يصدح  صوت  كل  اغتيال 
متوت  أن  للكلمة  هيهات  ولكن  للحرية. 
فهي لغة حق ناصعة تقاوم املوت ألنها رمز 

البقاء: 
»يف ظل كل من ابتذل السالم 

وقال عن أطياف السكينة
...

يا طيف السكينة الغايف..
ماذا تقول عن املوت 

أهزوجة الصباح؟ 
ماذا تقول عن الغوث 

ميثاق املاِلح
لتنافق الناس عىل الجرم املباح 

فعىل ماذا اتيتم تُزاوُد 
قانون الجراح؟

دموع النياح؟
ُمّر الِقداح؟

نحن نحتضن املوت 
كالغسق 

ليس ظالما كام تتوهمون
بل بريق انتصار مام احرتق

ليأيت الشفق 
كيف 

كيف ترى النور من الغسق 
كيف؟

مثلام تحارب الرصاص بالكلامت
وترضب يف سلطان عنفوان كل سارق 

عىل دم االحرار قد مرق
ظنا منه أن الجمر 

يجب أن ميوت 
إذا احرتق

فتولد الكلمة 
الكلمة 

بل ألن الكلمة اقوى 
وألنِك كلمة 

أنت 
أقوى من رصاص كل األوغاد 
أقوى من خطط كل الطغاة 

أنت فجر النجاة 
رمز الجهاد 

رمز تاريخ الوفاء
ورمز اإلباء

وحق البقاء«.
)رنا الربيض(

ال  وجناية  كبري  ظلم  »شريين«  اغتيال  إن 
األممية  املواثيق  كل  تجاوز  وفعل  مربرّلها 
أزمنة  والصحافيني  املدنيني  تحمي  التي 
الحرب. وألن حجم الجرمية ال يشرتط نفس 
تجاوز  الكارثة  وقع  وألن  الشهيدة  جنسية 
يوسف  التونيس  الشاعر  عرّب  املكان  مساحة 
رزوقة عن عمق الفاجعة يف هذه القصيدة 
العرب يف محنة  الشعراء  اشرتاك  تؤكد  التي 
الفلسطيني  األمل  صوت  »شريين«  فقدان 
الكيان  جرائم  كل  فضح  خطاب  وصاحبة 
كانت  لقد  فلسطني.  بأرض  الصهيوين 
»شريين« هنا يف جنني ويف القدس ويف غزة 
تفضح  السليب  الوطن  مخيامت  كل  ويف 
لذلك  والصوت.  بالصورة  املستعمر  ظلم 
وجدت يف شعر يوسف رزوقة صدق االنتامء 
فهو يودعها بخطاب شعري عاطفي حاميس 
يحمل يف جامليته صدق التفاعل مع فاجعة 
لصوت حر وجب  فقدانها  واألمة يف  الذات 
عىل الجميع رفع منزلته يف كل بلدان الوطن 

العريب:
»شريين وداعا كانْت ُهنا.. َصارْت ُهناَك

لِتْستمّر يٌد بال قلٍْب ُهنا
ها نحُن فيَها كلُّنا

ولََنا ُهنا...... ماَذا لنا؟
ال نَاَر يف الّصَواِن، ملْ 

نَر بيَْنَنا ما بيَْنَنا
شريِيُن.. شارَُة شاِرٍع
طالْت حرائُِقه ُهنا...

وكََفى فلَْسطينيًّة
كَـ»رشا« ُمناِضلًَة هَنا
شريِيُن تلْك.. شِهيدٌة

ولُِروِح شريِين الّسالم«    

)يوسف رزوقة(

ونصرة  العالم«  »شعراء 
الحقوق الفلسطينية

ال  االشياء  مع  يتفاعل  ككائن  أي  »كشاعر 
يفوتني أن أشهد مدى فظاعة ما يجري:

الرشاسة  من  هائل  كم  حيال  رهيبة  االم 
بحكم  يل  تسنى  لقد  والكراهية.  والذعر 
العامل« تواصل يومي مع  صفتي يف »شعراء 
شعراء يعيشون يف لبنان ويف فلسطني وكذلك 
مع شعراء من العراق وهم كلهم أعضاء يف 
هذه الحركة وكم كان حزينا ورهيبا ان تعلم 
كام  يعانون.  ما  مدى  شهاداتهم  خالل  من 
تتلقى  أن  آن:  يف  ومنعش  رهيب  األمر  أن 
شهادات أو بريدا من شعراء يهود يعيشون 
اعتداء  لكل  مناهضون  ولكنهم  ارسائيل  يف 

صهيوين وامربيايل« )1(
وخارجه  العريب  وطننا  الشعراء يف  ينتظر  مل 
كارثة فقدان »شريين« ليدافعوا عن فلسطني 
والنرثي  الشعري  برافديه  األدب  كان  فلقد 
الفلسطينية  القضية  مع  وقف  من  خري 
واالنتامء.  والحق  األرض  رشعية  عن  ودافع 
أدب تجاوز املناسبات واللغة العربية ليدافع 
عن هذا الوطن وعن عدالة قضيته وجدارته 
بتحرير األرض والشعب. إن »شعراء العامل« 
والذين  أكتوبر 2005  بيانهم  أصدروا  الذين 
اجتمعوا يف موقع الكرتوين يضم اآلالف منهم 
عربوا بعدد من اللغات كالعربية والفرنسية 
عن  دفاعهم  عن  واالسبانية...  واالنقليزية 

قيم الحرية.
بكل  للوقوف  سالحهم  الشعر  كان  لقد 
أنظمة  انتهاكات  ضد  واختالفاتهم  تنوعهم 
التي  الشعوب  لحرية  والعنرصية  االستبداد 
»باروناتها.  أبرز  من  الصهيوين  الكيان  كان 
بيانهم  يف  أي  »املانيفستو«  يف  عربوا  لقد 
ألحرار  مساند  موقف  عن  موحد  بصوت 
العامل املناضلني ضد االضطهاد أينام كانوا. إن 
الشعراء  آالف  الشعرية صوت  البوابة  هذه 
من جنسيات مختلفة التقوا ليجسدوا بلغات 
متعددة وحدة االنتامء إىل الشعر وإىل قضايا 
اإلنسان العادلة: »أن تكون من شعراء العامل 
محاربة  تكوين  أن  أو  محاربا  تكون  أن  هو 
دور  اإلنسايّن وهو  الوجود  تركض يف سهول 
العيش  تجويد  عن  بحثا  األزل  منذ  الشاعر 
هذا  أجل  من  للحياة.  الطبيعّي  والتّطوير 
التي  الجرائم  أمام  األيدي  مكتويف  نقف  لن 
ترتكب كّل يوم باسم الحّرية، سرنفع أصواتنا 
الجبان. من أجل  الّضوء وسرنعب  سيفا من 
الكلامت أسلحة مل يعرفها  هذا سنصنع من 

املجرم عىل مّر التّاريخ....
شعرا  تكتب  أن  يعني  ال  شاعرا  تكون  أن 

وأن  أيضا  تعيشه  أن  بل  فحسب  جميال 
أن  بل  فحسب  تحسه  أن  يعني  ال  تعيشه 
تضعه حيز التطبيق. هو عمل يومي بل هو 
عمل دائم ما دامت لنا عقول تفكر وقلوب 

تحس...
البيان  هذا  مستوى  يف  تكون  أن  يعني  إنه 
يف جوهره أن تعمل عىل الدفاع عن الحياة 

وعن االختالف وعن الحرية« 2. 
إنه الشعر ذاك الصوت الوطني الرافض لكل 
يف  صوت  الشعر  إنه  استبداد.  ولكل  تحيز 
زمن الصمت يزحف نحو إرادة تعلو عن كل 
أو  اللون  البرش يف  بني  متييز  عرق وعن كل 
يف الطبقة. إنه مع الشعب الفلسطيني وضد 
أبناء »غزة« والقدس  تعسف الصهاينة عىل 
وجينني... وضد دوس العدو للثقافة والفكر 
والقيم العربية املحددة لكيانه واليكولوجية 
لقد  ومستقبله.  وتاريخه  لذاتيته  انتامئه 
ارياس مانثو«  الشييل »لويس  سبق للشاعر 
أعلن  أن  العامل«  »شعراء  حركة  مؤسس 
الشعب  لحق  كاملة  مساندة  عن  بوضوح 
الفلسطيني يف تقرير مصريه داعيا كل شعراء 
االستبداد  مقاومة  يف  لصفه  للوقوف  العامل 
واالعتداء الصهيوين االمربيايل عىل حقوقه يف 
الوجود والحياة والحرية، لقد أعلن يف بالغ 
عنوان  تحت  حي  ضمري  لكل  وجهه  عاجل 
»الصمت تواطؤ«: »إّن األحداث التي جّدت 
يف فلسطني، يف قطاع غزّة تحديدا، ال ينبغي 
ذلك  مكرتثني،  غري  العامل«  »شعراء  ترتك  أن 
أنّنا شعراء ملتزمون مببدإ الحياة وباملرشوع 
من  الرقعة  هذه  يف  حدث  ما  إّن  اإلنسايّن. 
وتواطؤ  بتغطية  فظيعة  مجزرة  يعّد  كوكبنا 
للطرف  املتحالفة  واألمم  اإلمرباطورية  من 
الصمت  الكوكب.  يف  وغطرسة  نفوذا  األكرث 
تواطؤ. ولهذا أدعو شعراء العامل إىل التّظاهر 
هذا  وإدانة  شعرّي  نحو  عىل  الكلمة،  بقّوة 

االعتداء عىل الحياة.
لشعراء  الكويّن  بياننا  وضع  إىل  ألدعو  وإيّن 
لن  هذا  أجل  ومن  التّطبيق...  حيّز  العامل 
التي  الجرائم  أمام  األيدي  مكتويف  نقف 
ترتكب كّل يوم باسم الحّرية، سرنفع أصواتنا 
الجبان. من أجل  الّضوء وسرنعب  سيفا من 
الكلامت أسلحة مل يعرفها  هذا سنصنع من 

املجرم عىل مّر التّاريخ«. 
العريب  بعده  يف  كان  لقد  للشعر  طويب 
ومدافعا  فلسطني  شهداء  نصري  واإلنساين 
عن األرض والحق والقيم العربية يف بعدها 
اإلنساين وكذلك كانت »شريين« شهادة حية 
عىل نكبة عربية تنتظر التخلص من غاصبي 

األرض والقتلة وسالبي الحقوق. 
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