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وطنية

األخ نور الدين الطبويب يكرم املوظفني
 وأرسة جريدة الشعب

* رمزيبعد نجاح المؤتمر 25 لالتحاد 

وقفة احتجاجية في الكاف   
نفذ يوم أمس االٔربعاء 2 مارس 2022 االتحاد الجهوي للشغل بالكاف 
وقفة احتجاجية امام مقر الوالية احتجاجا عىل ما أسامه تراجع الحكومة 
الجهة يف إحداث  للمهندسني ودفاعا عن حق  الوطني  املعهد  عن بعث 

هذا املرشوع.
وشارك يف الوقفة االحتجاجية عدد من أهايل والية الكاف ومكونات 
للفالحة  الجهوي  االتحاد  غرار  عىل  الجهوية  واملنظامت  املدين  املجتمع 
والصيد البحري واالتحاد الجهوي للصناعة والتجارة للتعبري عن استيائهم 

لرتاجع الحكومة يف بعث معهد وطني للهندسة بالكاف.
وأفاد األخ توفيق الصلعاوي عضو املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي 
للشغل بالكاف أنه رغم حصول ملّف بعث معهد وطني للهندسة بالكاف 
عىل كل التصاريح القانونية التي تثبت اكتامله للرشوط املطلوبه تفاجأ 
اهايل والية الكاف برفضه وتراجع الحكومة عن إدراجه يف الرائد الرسمي 

مام خلّف استياء لدى متساكني والية الكاف.
وأضاف األخ الصلعاوي أن هذه بداية التحرك ويف حال عدم استجابة 
تصعيدية  خطوات  هناك  فإن  الجهة  ملطالب  والحكومة  االرشاف  ُسلَِط 
اتجاه تحقيق جميع  التنمية ويف  الكاف يف  أخرى قادمة دفاعا عن حق 

املشاريع املعطّلة.

األخ عبد القادر الجالصي )الكاتب العام لجامعة الستاغ(

إضرابنا قائم حتّى إشعار آخر
العام  الكاتب  الجاليص  القادر  عبد  األخ  قال 
لجامعة الرشكة الوطنية للكهرباء والغاز يف لقاء كان 
جمعنا به ـ اّن هياكل االتحاد مرصّة عىل تنفيذ ما 
ادارة  تفاعل  عدم  شأن  يف  االدارية  الهيئة  اتخذته 
الرشكة مع مطالب األعوان واحتياجات الرشكة من 

برامج مستقبلية لالبقاء عىل عموميتها.
وأضاف األخ الجاليص أّن كّل األطراف تتنّصل من 
املؤسسة  بدميومة  عالقة  يف  العامة  التوجهات  توضيح  وترفض  مسؤولياتها 
وعموميتها ـ لذلك نرّص عىل تنفيذ ارضاب يومي 9 و10 مارس 2022 رغم أّن 

سلط االرشاف مل تدعونا إىل جلسة عمل لتدارس النقاط العالقة.
* رمــزي

االعرتاف  اّن  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يف  اإليجابية  العادات  من 
بالجهود والتضحيات كانت دامئا وأبدا يف صدارة االهتاممات وتأسيسا لهذه 
السّنة الحميدة كرّم األخ نور الدين الطبويب واملكتب التنفيذي الجديد بعد 
نجاح املؤمتر 25 أبناء الدار أي موظفي وموظفات االتحاد ممن عملوا كل 
من موقعه عىل انجاح دوره يف فعاليات املؤمتر ـ وهي لقطة عابرة لكنها 

معربة.
ثّم قام األخ نور الدين الطبويب واإلخوة األمناء املساعدون منعم عمرية 
يوم  وذلك  الشعب  جريدة  مقّر  بزيارة  العيش  الله  وعبد  الشايب  ومحمد 
للجريدة  املوّسعة  االرسة  تكريم  االرشاف عىل حفل  وبالتايل  املايض  اإلثنني 
ويف مقدمتها مديرها األخ سامي الطاهري ـ ولنئ كان اللقاء رائعا وحميميا 
فإّن كلمة األخ نور الدين الطبويب زادت من شحذ الهمم والدفع إىل االمام 
لالرتقاء بجريدة الشعب جريدة النضال واالستمرار عىل الخط الواحد ـ األخ 
األمني العام انهى كلمته بالتأكيد عىل ان العمل واالنتساب إىل االتحاد أمانة 

واألمانة وجب املحافظة عليها ومتريرها لألجيال القادمة.
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إضراب يف تطاوين   
دعا املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بوالية تطاوين إثر اجتامعه املنعقد صباح أمس األربعاء، منظوريه يف رشكة »تيلتيك كاترينغ« العاملني 

يف حضرية رشكة »أو٬م٬ف« النمساوية يف صحراء تطاوين إىل تنفيذ إرضاب حضوري أيام 14 و15 و16 مارس.

غضب مُتفاقم وانتظارات يف املنستري
جبارة  وسام  األخ  أكّد  ارضابهم  نجاح  بعد 
كاتب عام النقابة األساسية للبلديني عىل تجارب 
ومتاسك الهياكل النقابية وتجاوبها مع مطالب 
العامة  الجامعة  بالذكر  خاّصا  القطاع  أبناء 
وكذلك االتحاد الجهوي للشغل باملنستري الذي 
ساند ودّعم كّل التحركات يف الجهة منذ مّدة 
واالجتامعات  اللقاءات  لكل  واحتضانه  طويلة 
وتبّنيه الكامل ملطالب وتحرّكات أبناء القطاع.

* مشاغل الصناديق
نهاية األسبوع املايض ومبقر االتحاد الجهوي 
نقابات  ضّم  اخباري  اجتامع  انعقد  باملنستري 
عىل  التأمني  وصندوق  االجتامعي  الضامن 
املرض اللذين شهدا يف الفرتة األخرية حالة من 

مطروحة  مشاكل  بسبب  والتململ  االحتقان 
منذ فرتة طويلة ومل يتّم التوّصل فيها اىل حلول 
االشكاليات  لعديد  االجتامعي  الطرف  تريض 
والتي  األخرية  االحتجاجات  اىل  أفضت  التي 
كان من بني دواعيها القانون األسايس وما حوله 
من مؤاخذات. ويف هذا االتجاه وبعد االستامع 
عضو  بوزويدة  الحبيب  األخ  أكّد  للمتدخلني 
للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب 
القطاع  أبناء  مطالب  كل  دعم  باملنستري 
وخاّصة منها ما تعلّق منها مبا ورد يف محرض 
أكّد  كام   .2022 جانفي   24 املنعقدة  الجلسة 
النقابية  املركزية  أّن  للحضور  الحبيب  األخ 
منكبّة عىل ايجاد الحلول ملختلف االشكاليات 
هذا  صلب  الخدمة  نجاعة  لضامن  املطروحة 

املرفق العام.

اهلل لطيف
تعرّض األخ رؤوف بازين كاتب عام مساعد 
باملنستري  الرتبية  لعملة  الجامعي  للفرع 
اىل  بالبقالطة  املحطة  شارع  مبدرسة  والعامل 
مرض مفاجئ نقل إثره إىل املستشفى الجامعي 
ايواؤه وعىل  تّم  أين  باملنسري  بورقيبة  فطومة 

عجل بقسم االنعاش والعناية الفائقة.
وإذ يتابع االتحاد الجهوي للشغل بانشغال 
الخروج  له  اللّه  يسأل  فإنّه  رؤوف  األخ  حالة 
بالشفاء  عليه  ومين  األزمة  هذه  من  بسالم 

العاجل.
* حمدة الزبادي

إضراب يف الوكالة 
الفنية للنقل الرّبي 

يومي 16 و17 مارس
للنقل  الفنية  الوكالة  وإطارات  ألعوان  األساسية  النقابات  نحن 
البّي وبعد تدارسنا لألوضاع االجتامعية واملهنية نعّب عن استيائنا 
من سياسة املامطلة من طرف وزارة النقل من خالل رفضها جلسة 
عمل طالبت بها الجامعة العامة للنقل لذلك فإنّنا نقّرر الدخول يف 
ارضاب حضوري كامل يومي االربعاء 16 والخميس 17 مارس 2022 
الوكالة من أجل مطالبنا  بالنظر إىل  الراجعة  العمل  بكامل مقرّات 

املرشوعة وهي  التالية:

- تعيني رئيس مدير عام للوكالة
- االرساع بإصدار النظام األسايس

- الصندوق االجتامعي
- منحة التغطية

- دميومة املؤسسة )مراجعة املعاليم(
- تسوية وضعية األعوان املتعاقدين

- الساعات االضافية.

وزارة العدل 
الهيئة العامة للسجون واإلصالح

سجن جندوبة

استشارة عدد 2022/05
التعاقد مع شركة مختصة يف صيانة املولدات الكهربائية

يعتزم سجن جندوبة إجراء استشارة قصد التعاقد مع رشكة مختصة يف صيانة املولدات الكهربائية خالل 
الفرتة املرتاوحة بني 01 أفريل 2022 و31 ديسمب 2022، فعىل الراغبني يف املشاركة التحول إىل سجن جندوبة 

كامل أيام العمل اإلداري قصد سحب عروض االستشارة.
ترسل العروض يف ظروف مغلقة عن طريق البيد املضمون الوصول أو عن طريق البيد الرسيع عىل 

العنوان التايل: »سجن جندوبة ببالريجيا 8117«.
مع ذكر عبارة ال يفتح استشارة عدد 2022/05 للتعاقد مع رشكة مختصة يف صيانة املولدات الكهربائية، 
حّدد يوم 13 مارس 2022 كآخر أجل لقبول العروض ويؤخذ بعني االعتبار ختم مكتب ضبط سجن جندوبة 

لتحديد تاريخ الوصول.

وزارة العدل 
الهيئة العامة للسجون واإلصالح

سجن جندوبة

استشارة عدد 2022/03
اقتناء سمك

يعتزم سجن جندوبة إجراء استشارة القتناء سمك خالل الفرتة املرتاوحة بني 01 أفريل 2022 و31 ديسمب 
2022، فعىل الراغبني يف املشاركة التحول إىل سجن جندوبة كامل أيام العمل اإلداري قصد سحب عروض 

االستشارة.
ترسل العروض يف ظروف مغلقة عن طريق البيد املضمون الوصول أو عن طريق البيد الرسيع عىل 

العنوان التايل: »سجن جندوبة ببالريجيا 8117«.
مع ذكر عبارة ال يفتح استشارة عدد 2022/03 اقتناء سمك لفائدة سجن جندوبة، حّدد يوم 13 مارس 
تاريخ  لتحديد  جندوبة  سجن  ضبط  مكتب  ختم  االعتبار  بعني  ويؤخذ  العروض  لقبول  أجل  كآخر   2022

الوصول.

وزارة العدل 
الهيئة العامة للسجون واإلصالح

سجن جندوبة

استشارة عدد 2022/04
التعاقد مع شركة مختصة يف حفظ الصحة

يعتزم سجن جندوبة إجراء استشارة قصد التعاقد مع رشكة مختصة يف حفظ الصحة خالل الفرتة املرتاوحة 
بني 01 أفريل 2022 و31 ديسمب 2022، فعىل الراغبني يف املشاركة التحول إىل سجن جندوبة كامل أيام العمل 

اإلداري قصد سحب عروض االستشارة.
ترسل العروض يف ظروف مغلقة عن طريق البيد املضمون الوصول أو عن طريق البيد الرسيع عىل 

العنوان التايل: »سجن جندوبة ببالريجيا 8117«.
مع ذكر عبارة ال يفتح استشارة عدد 2022/04 للتعاقد مع رشكة مختصة يف حفظ الصحة، حّدد يوم 
13 مارس 2022 كآخر أجل لقبول العروض ويؤخذ بعني االعتبار ختم مكتب ضبط سجن جندوبة لتحديد 

تاريخ الوصول.

وزارة العدل 
الهيئة العامة للسجون واإلصالح

سجن جندوبة

استشارة عدد 2022/02
اقتناء مواد تنظيف

يعتزم سجن جندوبة إجراء استشارة القتناء مواد تنظيف مختلفة خالل الفرتة املرتاوحة بني 01 أفريل 
2022 و31 ديسمب 2022، فعىل الراغبني يف املشاركة التحول إىل سجن جندوبة كامل أيام العمل اإلداري قصد 

سحب عروض االستشارة.
ترسل العروض يف ظروف مغلقة عن طريق البيد املضمون الوصول أو عن طريق البيد الرسيع عىل 

العنوان التايل: »سجن جندوبة ببالريجيا 8117«.
لفائدة سجن جندوبة،  تنظيف مختلفة  مواد  اقتناء  استشارة عدد 2022/02  يفتح  ال  عبارة  ذكر  مع 
حّدد يوم 13 مارس 2022 كآخر أجل لقبول العروض ويؤخذ بعني االعتبار ختم مكتب ضبط سجن جندوبة 

لتحديد تاريخ الوصول.
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استنتاجات متباينة خلفتها مشاركة 
الرئيس قيس سعيد يف القمة االوروبية 
بروكسال  احتضنتها  التي  االفريقية  ـ 
تلك  وتعود  االورويب  االتحاد  مقر 
التباينات اىل أسباب عدة اهمها ظرفية 
بني  العالقة  تعرف  اذ  املشاركة  هذه 
الرئاسة  االوروبية ومؤسسة  املؤسسات 
ترصيحات  عكسته  توترا  التونسية 
االتحاد  مطالبة  اخرها  معلنة  ومواقف 
اىل  بالرجوع  سعيد  الرئيس  االورويب 
يتم حجب  الدميقراطي حتى ال  املسار 
اعتربه  ما  وهذا  تونس  إىل  املساعدات 
اللهجة  يف  تصعيدا  مالحظ  من  اكرث 

وضغطا ال يحتاج إىل التأويل. 
عىل  املراهنة  تلك  منطلق  من 
سعيد  الرئيس  الجبار  الخارجية  القوى 
املتخذة  القرارات  عن  الرتاجع  عىل 
توقع  نسبة  تكون  قد  25 جويلية  منذ 
مشاركة سعيد يف تلك القمة ضعيفة أو 

مستبعدة.
مفاجأة  يكون  قد  حصل  ما  لكن 
للكل أو البعض الذين مل يتوقعوا اقدام 
الخطوة  هذه  مثل  عىل  سعيد  الرئيس 
من  استحسنوها  لحظة  يف  كانوا  وان 
جانب ان تسمح بسامع كل االنتقادات 
انتزاع  ال  ولَِم  واحدة  مرة  والتخوفات 
بالرتاجع  منه  التزامات  او  تعهدات 
ستسلط  التي  الضغوط  حجم  تحت 

قدرة  ال  محدودة  زمنية  فرتة  يف  عليه 
تنازالت  تقديم  دون  مواجهتها  له عىل 

تحتاجها املعارضة الداخلية.
* وقت مستقطع

اّن  املحللني  بعض  حسب  يبدو 
للقيادات  والتفسريات  التوضيحات 
االوروبية ولالعالم االورويب اي ان هناك 
التي وجهت  االتهامات  قطعا مع سيل 
املاضية  الفرتة  يف  تعاطيه  كيفية  اىل 
الطاغي  هو  املعارضة  صوت  كانت  اذ 
االوروبية  االعالم  وسائل  أغلب  لدى 
االوروبيني  املسؤولني  لدى  ومثلها 
مهّمة  خطوة  املشاركة  مثلت  لذلك 
استفاد منها الرئيس سعيد بفتح »كوة 
تتاىل  منذ  به  يحيط  الذي  الطوق«  يف 
املراسيم التي يصدرها وخاصة املتعلق 
وتعويضه  للقضاء  االعىل  املجلس  بحل 
بآخر مؤقت عنّي أعضاءه وهذا ما أقام 
الدنيا باعتبار ان القضاء هو ابرز أوجه 
املامرسة الدميقراطية والضامن للحقوق 
بها  املساس  ميكن   ال  التي  والحريات 
يف  التصعيد  ولعل  ى  ُمسمَّ أي  تحت 
القوى  قبل  من  املعلنة  البيانات  لهجة 
عالقة  يف  الخطوة  تلك  إثر  الخارجية 
باملرفق القضايئ يبني املدى الذي بلغته 
االنتقادات وما ميكن ان يرتتب عنها من 
»عقوبات« املخفي منها أكرث من املعلن 
االطراف  بعض  استحسنته  ما  وهذا 

املراهنة عىل نرصة القوى الخارجية لها.
* الفرصة األخرية

من  عديدة  أطراف  تخفي  وال 
يوم  حصل  ملا  الرافضني  او  املساندين 
سعيد  قيس  الرئيس  أن  جويلية   25
استغل القمة االوروبية االفريقية ليقول 
يستحسنها  وبلغة  يريده  ما  مبارشة 
أشهر  منذ  الضغوط  عليه  ميارسون  من 
إليهم  يأيت  من  يحبذون  انهم  كام 
الدميقراطي  بالخيار  تشبثه  ليسمعهم 
والتزامه مببادئ حقوق االنسان واحرتام 
الرئيس  مع  كان  ما  وهذا  الحريات 
ورئيس  النمساوي  واملستشار  الفرنيس 
الحكومة اإلسباين وخاصة رئيسة الربملان 
لقاء  وهو  ميتسوال«  »روبرتا  االورويب 
عىل درجة عالية من االهمية النه أزال 
الرئيس  اللبس يف ما قام به  الكثري من 
خارطة  وتوضيح  اجراءات  من  سعيد 
املواعيد االنتخابية التي أعلن عنها منذ 
املايض والتي وجدت  منتصف ديسمرب 
حينها الرتحيب وباتت تحت املجهر إىل 
من  ستفرز  مبا  وااللتزام  تنفيذها  حد 

توازنات يف املشهد السيايس الجديد.

هل مكنت قمة بروكسال سعيّد 
من فك الحصار السياسي واالقتصادي؟

لطفي املاكني        تباينت بشأنها التقييمات

وأخريا وبكبسة زّر أمرييك-أورويب توّحدت املضامني اإلخبارية لكربى 
القنوات الفضائيّة العربيّة التي مل تتّحد خطوط تحريرها يوما عىل قضيّة 
القضايا  أكرث  أنّها  رغم  الفلسطينيّة  األّم  القضيّة  فيها  مبا  واحدة  عربيّة 
عنرصيّة  موت  ٱلة  أعتى  ضّد  قرن  من  ألكرث  الصامدة  العادلة  اإلنسانية 

دمويّة عرفتها البرشيّة ممثلة يف الكيان الغاصب الصهيوين. 
القنوات  كربى  بني  أتنقل  األكرانيّة«  الروسيّة  »األزمة  انفجرت  منذ 
بكّل  البرتو-دوالر  إعالم  من  وأخواتهام  العربيّة  إىل  الجزيرة  من  العربيّة 
باقاتهام اإلخبارية التي تنقل األخبار دون توقّف عىل مدار الساعة. أتابع 
وخرباء  سياسيني  من  وضيوفها  امليدانيّة  ومراسالتها  وتغطياتها  نرشاتها 
اقتصاديني وعسكريني، يرسدون عىل مسامعنا الرسديّة اإلعالمية االتصاليّة 
نفسها،  األوكرانيّة  والحكوميّة  األوروبيّة  األمريكيّة  الرسميّة  والدعائيّة 
ويذكّروننا مبا شاء الله من فيض القيم اإلنسانية ومبادئ الدفاع عن السلم 
يف  والتدّخل  العدوان  ورفض  مصريها  تقرير  يف  الشعوب  وحّق  العاملي 
شؤون الدول، ويؤكدون بال كلل أو ملل أّن زمن الحروب قد وىّل وانتهى 
السلميّة  والطرق  بالحوار  نزاعاتها  تحّل  املتحرضة  والشعوب  الدول  وأّن 
تتخذ من  واملتوحشة وحدها  املارقة  الدول  وأّن  الدبلوماسية  واألساليب 

القّوة والحرب سبيال إىل حّل خالفاتها مهام كانت تعقيداتها ورهاناتها.
يتّم إعادة االسطوانة نفسها عىل مدار الساعة حتّى تكاد تصّدق ما 
تسمع أذناك لوال أّن نقرة زّر واحدة عىل نافذة األرشيف اإلخباري القريب 
ويداهمك  ونفاقها.  كذبها  هول  عىل  تستفيق  يجعلك  القنوات  لهذه 
القنوات  هذه  هرولة  زمن  الجيّاشة  املشاعر  هذه  كانت  أين  السؤال 
وتسابقها تبرّش متابعيها بأخبار قصف حلف »الناتو« ليوغسالفيا والعراق 
تواطؤ  وأمام  رقيب  أو  حسيب  دون  وليبيا  واليمن  وسوريا  وأفغانستان 
وصمت اإلنسانية املتحرضة بتعلّة الدفاع عن األمن القومي األمرييك أو 
األورويب والتخلّص من األنظمة املارقة وتحرير الشعوب من الدكتاتوريّة 

واالستبداد.
تشبه  ال  وشعوبا  دوال  تستهدف  التي  الناتويّة  الحروب  أّن  يبدو 
عدوانا  وال  حروبا  الالمهني  ميثاقهم  يف  تكن  مل  واألوروبيني  األمريكيني 
بل كانت مجرّد باقات من ألعاب »الفري فاير Free Fire« لرفع السأم 
عن البرشيّة املتمدنة التي تعيش قلقا حضاريّا من كرثة الرفاه والتخمة، 
املتطّورة والذكيّة جدا -إىل درجة  الصواريخ  أّن  أيضا  املحتمل جدا  ومن 
األرشار  واملقاتلني  والنساء  والشيوخ  واألطفال  والحجر  البرش  بني  التمييز 
ومخازن  والثكنات  والكنائس  واملساجد  واملستشفيات  املدارس  وبني 
جرامئه  لتنفيذ  »الناتو«  استخدمها  التي  االستخبارات-  ومقرات  األسلحة 
الشعوب  بني  السعادة  لالحتفال ونرش  كانت مجرّد شامريخ ومفرقعات 
الناتوي« كام  الدميقراطي  »املا دون برشيّة« مبناسبة كرنفاالت »اإلحالل 
وماليل  السعوديّة  وهابيّي  ومن  قطر  إخوان  من  املشايخ  بذلك  أفتى 
العراق، أو مهرجانات »للتحرير« الحقوقي والتعريج بأرواح الشعوب إىل 
النهايئ حيث جّنة الحقوق والحريّات املخضبة بدمائهم وببقايا  الخالص 
كرامة أوطانهم واملرصعة بجامجم أطفالهم ونسائهم كام يدعي سامرسة 

الدمقرطة الزاحفة فوق ظهور الدبّابات.
ما أقذركم من رهط ال يستحي حتّى يف مشاعركم اإلنسانية تكذبون 
وتكذبون وتكذبون، وتثبتون لنا للمرّة األلف أنّكم مجرّد تبّع ومأجورين 
فاقدين للرشف املهني وأنّكم رشذمة من السامرسة واملرتزقة ملن يحمي 

عروش أسيادكم.
نحن نتعاطف مع كّل قطرة دم تسفك ومع كل دمعة تذرف جنوبا 
وهويّة  جنسيّة  عن  النظر  بقطع  غربا  أو  زهقت  أو شامال، رشقا  كانت 
ضحاياها )باستثناء الصهاينة(، ولكننا منلك من الشجاعة ما يكفي لنشري 
القتلة الحقيقيني تّجار املوت والخراب الذين يفّجرون  بأصابعنا يف أعني 
ضحاياها  عىل  التامسيح  دموع  ويذرفون  فيها  ويستثمرون  الحروب 

ويوظفونها دعائيا إلشعال حروب جديدة.

* خليفة شوشان

 ناتويّة الهوى غربيّة الهويّة..

لن نأيت بجديد لو قلنا ان قطاع الصحة يعيش لحظات احتضار 
ان  قلنا  لو  نأيت بجديد كذلك  نوايا اإلصالح٬ ولن  حقيقيّة يف غياب 
نقطة  يف  حرصها  ميكن  وال  عديدة  بل  كثرية  مستشفياتنا  نقائص 
مركزية واحدة ولن نأيت بجديد لو قلنا إن زيارات املرىض يف هذه 
املستشفيات تخضع لعمليات عرض وطلب وابتزاز كذلك لكن االهم 
عندنا هذه املرة اننا ذهبنا اىل مستشفى املنجي سليم باملرىس وكلنا 
أمل يف ان نجد الوضع طبيعيا يف هذه املنارة االستشفائية لكن هذا 
االمل رسعان ما تحول اىل خيبة امل أو اىل غمة ان مل نقل اكرث مبا 
كان هذا  منذ متى  املصعد يف حالة عطب وحني سألنا  اننا وجدنا 
لبعض  واقعة حصلت  تذكرت  هنا  اشهر.  منذ  إنه  لنا  قيل  العطب 

التنقل  الذين عجزوا مبفردهم عىل  القلب هؤالء  املقيمني يف قسم 
بني الطابق الثالث والطابق السفيل وظلوا يف انتظار وصول اكرث من 
مثال  للقيام  الرضوري  التنقل  هذا  يف  للمساعدة  عائالتهم  من  فرد 
املريض  فهذا  االشعة  صور  اوالتقاط  العمليات  اواجراء  »بالتحاليل 
حالته تدل عليه فتزيده الظروف املعيشة تشنجا ومرضا عىل مرض 
االستعجالية  واقسامها  مستشفياتنا  أحوال  هذه  قائل  يقول  قد 
وتعطل العمليات الجراحية مبا أن املواعيد تسند للمريض عىل مدى 
بعيد أي من 3 أشهر إىل ما يزيد عن 8 أشهر وهنا نعود لنسأل ملاذا 
هذه املواعيد البعيدة والحال أنه مثة من هو يف حاجة اىل إجراء هذه 
العملية للخروج من دائرة الشك واالمل وألننا تعودنا يف تونس عىل 
استثنائيا أي مبنطق  املريض  التعامل مع  االوضاع االستثنائية يصبح 

االنتظار واالعتذار و»ان شاء الله يعيش«. 
صحي  لواقع  رصدنا  خالل  من  هذا  أردنا  نحن  حال  كل  عىل 
صعب إن مل نقل كاريّث. ونعرف مسبقا أن ال يشء سيتغري الن تلك 
هي احوالنا يف غياب القدرة عىل تغيري الواقع املعييش لكنها تبقى 
شهادة للحقيقة والتاريخ والويل االمر فينا الذي ملؤوا فضاءنا العام 
تلقى يْش ويوىف  ما  الرصة  الواقع »حل  أرض  كالما وشعارات وعىل 

الكالم«.
* رمزي الجباري

يحدث في مستشفى المنجي سليم بالمرسى  

املصعد معطب منذ اشهر واملرضى يف انتظار عائالهتم

 أيّ رياح إنسانيّة كاذبة 
تهبّ على القنوات العربيّة!؟
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تباينت املواقف وردود االفعال بخصوص ما 
يتواتر من ترسيبات عن فحوى املرسوم الرئايس 
االجنبي  التمويل  سيمنع  والذي  اصداره  املزمع 
قيل  ان  بعد  بالبالد  الناشطة  الجمعيات  عىل 
الكثري بخصوص هذا التمويل الذي جاء وفق ما 
نصَّ عليه املرسوم 88 الصادر سنة 2011 وهي 
طغيان  من  به  متيزت  ما  الجميع  يعلم  ظرفية 
الشعارات الثورية بعد عقود من املنع واملحارصة 
ألغلب انشطة مختلف اصناف مكونات املجتمع 

املدين.
آالف  تشكل  الظرفية  تلك  تبعات  من  وكان 
الجمعيات )بلغت إىل حد اآلن ما يزيد عن 24 
تنوع  اي  عديدة  مسّميات  تحت  جمعية(  ألف 
االنتباه حينها  ما جلب  ان  اال  انشطتها  مجاالت 
من  الكثري  التزام  بعدم  الحاصلة  االنفالت  حالة 
الجمعيات بضوابط يفرتض التقيد بها باعتبار ان 
وخدمة  التطوع  هي  املدين  املجتمع  خصوصية 

املصلحة العامة.
وال يخفي أغلب املتابعني لهذا امللف ان حالة 
كانت طاغية خاصة خالل  إليها  املشار  االنفالت 
فرتة الرتويكا بتداخل العمل الجمعيايت مع العمل 
الحزيب اذ ان بعض الجمعيات تم توظيفها لفائدة 
االعامل  غطاء  تحت  السياسية  االطراف  بعض 
بأرقام  أموال  من  تلقته  ما  خالل  من  الخريية 
ضخمة من جهات لها أجندات اقليمية ودولية يف 
ظل رصاعات طغت حينها من أجل »إعالء« تلك 
الجهات األجنبية لصوت هؤالء املحسوبني عليها 
إىل  املجتمع  من  واسعة  رشائح  حاجة  مستغلة 
اطراف  لصالح  ناخبني  ليكونوا الحقا  املساعدات 

لغايات  وظف  الجمعيايت  العمل  ان  اي  معينة 
حزبية وهذا تجىل يف الحمالت الدعائية التي ال 
أن صيت  بتمويلها يف حني  األحزاب  لبعض  ِقبَل 
هذه »الجمعيات الخريية« أصبح عاليا وبرامجها 
ال تتوقف إضافة اىل تركيزها عىل مواضيع ذات 
لبعض  وااليديولوجية  الفكرية  باملرجعية  صلة 
من  بغريها  مقارنة  كفتها  رّجح  ما  االحزاب 
عالقاتها  يف  الفصل  عىل  حرصت  التي  االحزاب 
مع العمل الجمعيايت بعدم الزّج به يف الحسابات 
تحوم  الجمعيات  بعض  فإن  ذلك  إىل  الحزبية. 
التنظيامت  ببعض  االرتباط  شبهات  حولها 
او  املراقبة  غياب  إىل  يعود  ذلك  وكل  االرهابية 
عدم القدرة عىل تتبع مصادر التمويل والجهات 
املتخفية بأشكال مختلفة مبا مكن هؤالء من عدم 
دور  فإن  وبالتايل  القانون  طائلة  تحت  الوقوع 
املنظومة القضائية بداية من محكمة املحاسبات 
سيكون فاصال لكشف تفاصيل العالقات الخفية 
ظاهريا  يعلنون  من  بني  املشبوهة  واالرتباطات 
عن  يتسرتون  وهم  عامة  تطوعية  غايات  عن 
ما  إىل  تنحرف  انها  بل  ذلك  كل  تناقض  انشطة 

يجرمه القانون.
* عقاب جامعي!

من جانب آخر عربت عديد مكونات املجتمع 
ترسيبات  من  جاء  مام  تخوفاتها  عن  املدين 
سيدرج  وما  الرئايس  املرسوم  مرشوع  بخصوص 
العقاب  ان  منها  يستشف  تنقيحات  من  ضمنه 
لنص  املخالفني  ان  حني  يف  جامعيا  سيكون 
وباتوا يف حكم  االصيل عددهم محدود  املرسوم 
انكشف  ان  بعد  العام  املشهد  من  »املختفني« 

أجندات  لخدمة  الجمعيايت  بالعمل  تسرتهم 
بني  التفرقة  هو  املطلوب  فإن  وبالتايل  حزبية 
الجمعيات امللتزمة بأدوارها وفق القانون وقدمت 
الكثري يف املجاالت املتخصصة فيها اذ انها وظفت 
األموال املمنوحة اليها كام هو متداول بكل دول 
العامل الدميقراطية لصالح برامج ودورات تكوينية 
وغريها من التوجهات النفعية العامة مع التأكيد 
عىل عدم وجود رابط خفي او علني مع اطراف 

عىل  ينطبق  وهذا  وخارجية  داخلية  سياسية 
من  ليس  لذا  املدين  املجتمع  مكونات  أغلبية 
ممن  محدودا  عددا  األغلبية  يأخذ  أن  الحكمة 
واهدافه  الجمعيايت  بالعمل  اصال  لهم  عالقة  ال 
الجمعيات  اغلبية  املتفق عليه دوليا الن  النبيلة 
من  برامجها  وتنفيذ  أنشطتها  دميومة  تستمد 
والهيئات  املنظامت  تضعها  التي  االعتامدات 
الدولية وفق مقاربات لتنفيذ برامج متعارف عىل 
نوعيتها والفئات التي تستهدفها وبالتايل ال ميكن 
التمويل وهو  ذلك  غياب  أدوارها يف  مزاولة  لها 
به  لنية محارصتهم مبا سيأيت  استنكارهم  أثار  ما 
من تراتيب ضمن املرسوم الرئايس املزمع اصداره 

الجمعيات  »تحجري حصول  يقرتح  والذي  مستقبال 
عىل مساعدات او تربعات أو هبات من دول ليست 
لها عالقات ديبلوماسية مع الدولة التونسية والتي مل 
تحصل كذلك عىل ترخيص من لجنة التحاليل املالية 

صلب البنك املركزي«.
* مراجعة رضورية

قبل  من  املعلنة  املواقف  أغلبية  تنفي  وال 
املرسوم  مراجعة  رضورة  املدين  املجتمع  مكونات 
توظيف  كل  عن  بعيدا  الجمعيايت  للعمل  املنظّم 
الحزبية  اجنداتها  لصالح  سياسية  أطراف  استغلته 
بجهات  الرتباطها  مشبوهة  انشطة  اىل  انزالقه  أو 
ُعرف عنها اقليميا ودوليا بتمويلها لتوجهات متطرفة 
الهشة  الفئات  من  وغريهم  الشباب  واستقطاب 
اجتامعيا لخدمة اجندات ال عالقة لها بأي عمل مدين 

له منفعة عامة.
نجاعة  ولضامن  املطلوب  فإن  وباملقابل 
لسنة   88 املرسوم  عىل  ادخالها  املزمع  التنقيحات 
2011، تنظيم لقاءات مع مختلف مكونات املجتمع 
باعتبار  املجال  يقرتحونه يف هذا  ملا  لالستامع  املدين 
تجربتهم لسنوات طويلة حتى ال يكون لهذا االنفراد 
ما  ألن  سلبية  تداعيات  التنقيح  مرشوع  إعداد  يف 
املحارصة  من  نوع  اىل  يؤرش  ترسيبات  من  يتواتر 
وناجعا  فاعال  يبقى  الذي  املدين  املجتمع  ألنشطة 
يف كل األحداث التي عرفتها البالد ودوره يف ترسيخ 
قيم مدنية الدولة والتشبث بقيمها ومؤسساتها وهو 
القضايا  وأهّم  داخليا  املجتمع  أحد ضامنات متاسك 
وامللفات املطروحة وهذا ما أثبتته املحطات السابقة.

التمويل األجنبي للجمعيات املدعومة باملال املشبوه بأجندات خارجية
* لطفي املاكني في إنتظار صدور المرسوم الرئاسي

 استنتج الباحث يف علم االجتامع واملختص يف 
علوم الرتبية االستاذ سامي الحبّيب من خالل دراسة 
انجزها وتحدث عنها لـ »الشعب« ان تجذير الشعور 
باالنتامء إىل الوطن له ارتباط شديد مبجاالت أخرى 
ونعني  بكونه مير  فرّسه  ما  او تضعفه وهذا  تعززه 
االنتامء  صيغ  تطوير  برضورة  الوطن  إىل  االنتامء 
مشرتك  ماهو  وكل  واملدرسة  واملجتمع  االرسة  إىل 
اليافع  يكون  ان  الثوابت  تلك  بغياب  ميكن  ال  اذ 
املستقبل مواطنا يقدم االضافة لوطنه  واملراهق يف 
مع  يتعايش  عاملي  كوين  مواطن  نفسه  الوقت  ويف 

اآلخر املختلف.
املدرسة مرحلة  ان  الحبيّب  األستاذ سامي  وبنّي 
ومن  املتوازن  االنسان  لبناء  كفضاء  ومهّمة  أساسية 
هنا البد من تجديد املنظومة الرتبوية لتعزيز شعور 
االنتامء إىل الوطن وأشار إىل ان النخبة املتميزة من 
االلتحاق  يفضلون  سنويا  الباكالوريا  عىل  الحاصلني 
يعودون  وال  الجامعية  دراساتهم  ملواصلة  بالخارج 
بعد ذلك إىل وطنهم األم لذلك البّد من تجذير شعور 
تدارك  الحقا  يصعب  ال  حتى  البداية  منذ  االنتامء 
االمر أي الحرص عىل التواصل الذي يبقى صامم أمان 
الناشئة بالوطن األم. ويف سؤالنا إذ كانت  يف ارتباط 

بها  االخذ  ميكن  العاملي  املستوى  عىل  مناذج  هناك 
يف عملية تعزيز الشعور باالنتامء أكد محدثنا انه ال 
توجد مناذج جاهزة وعىل املقاس وبالتايل البد من 

نرتكز  حتى  الداخلية  أوضاعنا  من  االنطالق 
بني  التواصل  لعالقة  التأسيس  يف  عليها 
الثقافية  مكوناتهم  ومختلف  اليافعني 
خالل  من  انه  اضاف  كام  والحضارية 
الدراسة التي انجزها استشهد مبا تعرفه 
سلوكات  من  املتقدمة  الدول  أغلب 

التعامل  وصعوبة  املراهقني  لدى  عنيفة 
معهم لذلك فإنه علينا يف تونس البحث اآلن 

االنتامء  ذلك  بتعزيز  الكفيلة  اآلليات  عن  وهنا 
وشّدد عىل أهمية الربط بني املعريف والعالئقي داخل 
املؤسسة التعليمية الن الفصل بينهام سينفر املراهق 
التدريس  اطار  يجد  مل  ألنه  الدرس  االقبال عىل  من 

الذي يستمع له ويحّس مبشاكله ويتفاعل معها.
* أهمية الجوانب العالئقية

داخل  العالئقية  الجوانب  اهمية  وبخصوص 
االجتامع  علم  يف  الباحث  أشار  الرتبوية  املؤسسة 
واملختص يف علوم الرتبية االستاذ سامي الحبيّب اىل 
مع  بها  قام  التي  امليدانية  الحوارات  مجموعة  أن 
كشفت  الجمهورية  جهات  مختلف  من  املراهقني 

العينة املستوجبة  له عن معطيات عدة عربت عنها 
الدروس  عىل  االقبال  من  بعضهم  نفور  ان  اهمها 
االنشطة  متعّددة  الفضاءات  غياب  إىل  يعود 
الرياضية والثقافية داخل املؤسسات الرتبوية 
تصور  حسب  تكون  فانها  وجدت  وان 
يرون  ال  الذين  السن  كبار  من  باعثيها 
يفرضون  بل  لتطلعاتهم  يستمعون  وال 
النوادي ونوعية االنشطة داخلها وهذا ما 
ال يحفز التالميذ عىل ارتيادها أما داخل 
االقسام فإن هنا غيابا للتفاعل بينهم وبني 
الربنامج  الرتكيز عىل محتوى  يتّم  اذ  املدرس 
وإمتامه دون إعطاء اهمية كربى للجوانب العالئقية 
أي ان هؤالء اليافعني يعطون االولوية يف عالقتهم مع 
اطار التدريس للجانب العالئقي قبل املعريف وهذا ما 

مل ينتبه إليه العديد من املدرسني.
* مغامرات خارج املؤسسة

التالميذ  ان  الحبيّب  سامي  األستاذ  وأضاف 
يتحدثون من ذلك املنطلق عن فكرة االفهام والتفهم 
ان  استنتجت  محدثنا  يقول  هنا  ومن  ألوضاعهم 

هناك ثالث مجموعات لهؤالء املستجوبني.
اىل  مييلون  انهم  القول  ميكن  أول  صنف  ـ 
مخاطر  ونعني  الرتبوية  املؤسسة  خارج  املغامرات 

الشارع وتسيطر عليهم فكرة االنقطاع املدريس.
ـ صنف ثاٍن ميكن القول ان لديهم فكرة االنتامء 
عدد  تنظيم  خالل  من  ذلك  ويتجسد  للمجموعة 
الرحالت  يف  مالحظته  متت  ما  وهذا  االنشطة  من 
الدراسية او يف »دخلة الباك سبور« إذ يف أحيان كثرية 
عرفت  ما  رغم  إليه  ينتمون  الذي  باملعهد  يتغنون 
هذه الظاهرة )نعني دخلة الباك سبور( من مظاهر 

تبدو يف الغالب خارج ما هو التعارف عليه.
ـ صنف ثالث منجذب إىل االنتامء االفرتايض وكل 
ما أثبتته وسائل االتصال الحديثة وهي تعوضهم عن 

االنشطة التي ال يجدونها داخل املؤسسة الرتبوية.
البد  انه  ذلك  كل  من  محدثنا  ويستخلص 
فرض  وعدم  املراهقني  لهؤالء  الجيد  االستامع  من 
تتحقق  حتى  منهم  رغبة  دون  عليهم  انشطة  اي 
النوادي  عىل  املرشفني  عىل  وبالتايل  منها  الجدوى 
داخل املؤسسات الرتبوية التخيل عن أسلوب الغرض 
واالجبار والحرص عىل العالقة التفاعلية مع التالميذ 
التي  االنشطة  مامرسة  يف  رغباتهم  إىل  واالستجابة 
يحبذونها بهدف تحقيق الجدوى والنجاعة من تلك 

النوادي التي تقوم عىل تكوين متوازن للناشئة.

 تعزيز الشعور باالنتامء إىل الوطن يتطلب تطوير الصيغ العالئقية داخل املجتمع
باحث علم االجتماع سامي الحبيّب لـ »الشعب«

التشاركية ضرورية 
ملعرفة تصورات 
ومقرتحات النواة 

الصلبة للمجتمع املدني

* لطفي املاكني
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العاملي  اليوم  مع  أيّام  بعد  املوعد  يكون   *
للمرأة فكيف تقييمن وضعها يف عالقة باملشاركة 

يف الشأن العام؟
ـ املرأة التونسية متفاعلة مع املجتمع املدين من 
ذلك أنّها كانت رشيكة إلنجاح مسار الثورة وكتابة 
الدستور من خالل جملة املقرتحات التي تقّدمت 
بها وأهّمها إدراج التناصف يف القامئات االنتخابية 
ضّد  العنف  أشكال  ضّد  األسايس  القانون  ومثله 
املرأة بفضل التنسيق مع باقي مكّونات املجتمع 
املدين لتكون تونس أّول دولة عربية تجرم العنف 
ضّد املرأة اضافة إىل مساهمتها يف امضاء االتفاقية  
الدولية »سبيداون« مع تواصل العمل من خالل 
كام  ومنها  واالقتصادية  االجتامعية  الدراسات 
لتصارحه  االرشاف  سلطة  عىل  مرشوعا  اقرتحنا 
الدولة  لتتّم الحقا مصادقة  الوزراء  عىل مجلس 
القطاعني  يف  العاملني  عىل  ويطبّق  برمته  عليه 

العام والخاص دون أي تفرقة.
إقبال  يف  فتوًرا  هناك  فإّن  ذكرته  ما  رغم   *
فام  العامة  الحياة  يف  املساهمة  عىل  املرأة 

تفسريك لذلك؟
واقتصادية  سياسية  بأزمة  حاليا  تونس  متّر   -
يف  املساواة  قضيّة  مازالت  وبالتايل  واجتامعية 
قلب الرصاعات السياسية وهناك عقلية مل تتطّور 
وقوانني  الجنسني  حقوق  لتساوي  نظرتها  يف 
ارادة  غياب  ذلك  يف  والسبب  املرأة  تحمي 
النضال  نواصل  ونحن  القوانني  لتفعيل  سياسية 
من  جويلية   25 بعد  حتى  اإلرادة  تلك  لنفرض 
الحقوق  العامة  سياستها  الدولة يف  ادراج  خالل 
أرسلنا يف هذا  وقد  والرجل  املرأة  بني  واملساواة 
الجمهورية  رئاسة  إىل  تسوية  مذكرة  الشأن 
الحقوق من  الحكومة حتى تكون هذه  ورئاسة 
األولويات وغري خاضعة لألجندات السياسية ألي 

طرف كان.
سياسية  أجندات  من  إليه  أرشت  ما  هل   *
مرتبط مبا حصل من تهّجامت يف فرتة سابقة عىل 

النائبات بأشكال مختلفة؟
بضامن حقوق  واملطالبة  املساعي  كّل  رغم   -
استرشى  العنف  أّن  إالّ  السيايس  ومنها  املرأة 

أصبح  وبالتايل  األماكن  لوسائل وبأغلب  ا  بشتى 
ميارس بفضاءات املؤسسة الترشيعية املفرتض أن 
والدفاع  املرأة  احرتام  يف  والنموذج  املثال  تقّدم 
عن حّقها يف مامرسة العمل السيايس وقد أعلنا 
تلك  ملثل  ورفضنا  استهجاننا  عن  لنا  بيان  يف 
املنافية ملقتضيات مدنية  السلوكات واملامرسات 
أشكال  لكل  املجرمة  الدولية  واملواثيق  الدولة 
العنف وكذلك ما جاء به الدستور ومثله القانون 
متعّدد  أصبح  العنف  ألّن   2017 لسنة   58 عدد 
املصادر واألشكال وميارس يف العلن أمام الجميع 
ومل نر أي رّدة فعل مّمن يفرتض أن يكونوا أّول 

الرافضني للعنف واملامرسني له.
* هل لذلك عالقة بالنسبة الضعيفة ملشاركة 

الفتيات يف االستشارة اإللكرتونية؟
عىل  املآخذ  بعض  لدينا  ونحن  هذا صحيح   -
االستشارة ومنها قلّة التعريف بها أي عدم نجاعة 
السياسة االتصالية لتمّس أكرب عدد ممكن اضافة 
ومشاغلها  املرأة  تعطي  محاور  عّدة  غياب  إىل 
األولوية وتعكس تطلّعاتها مهام كانت وضعيتها 
وبالتايل  بالحقوق  عالقة  يف  خاّصة  االجتامعية 
التي  الصعوبات  إىل  تعود  املشاركة  ضعف  فإّن 
إىل  الولوج  يف  الجهات  بأغلب  املرأة  اعرتضت 
تغيب  امكانيات  توفّر  تتطلّب  والتي  املنّصة 
تأمني  عىل  اهتاممهّن  انصب  لذلك  أغلبهّن  عن 
االقتصادية  الظروف  هذه  يف  العيش  أساسيات 

الصعبة التي متّر بها البالد.
فامهي  انتخابية  مواعيد  البالد  تنتظر   *
عىل  املفرتضة  بالتنقيحات  عالقة  يف  مقرتحاتكم 

القانون االنتخايب؟
بإعتبار دورنا كرابطة فإّن مقرتحاتنا ستتّجه  ـ 
أساسا إىل دعم املشاركة النسوية يف هذه املواعيد 
كناخبة ومرتشحة ويف مركز القرار وقد تقّدمنا قبل 
25 جويلية بجملة من املقرتحات والتوصيات اىل 
الربملان لتنقيح القانون االنتخايب وإدراج التناصف 
األفقي يف رئاسة القامئات عىل غرار ما حصل يف 
االنتخابات البلدية املاضية مبا سمح بتواجد بارز 
رئاسة  يف  وكذلك  املنتخبة  املجالس  يف  للمرأة 
قانون  مبراجعة  مقرتحاتنا  اىل  اضافة  البلديات. 

األحزاب بإعتبار أّن أغلبية تركيبتها رجالية حيث 
قيادة  عىل  الذكورية  العقلية  تهيمن  مازالت 
متويل  مبراجعة  طالبنا  لذلك  األحزاب  وتسيري 
الحمالت االنتخابية وتجريم العنف السيايس يف 
القانون االنتخايب كام قدمنا جملة من املقرتحات 
يف عالقة مبا أرشت إليه سابقا إىل هيئة االنتخابات 

»اإليزي« ألخذها بعني االعتبار.
يف  ودورها  »اإليزي«  أهمّية  ترى  الرابطة   *

املسار االنتخايب؟
املسارات  كّل  ويف  اآلن  حّد  إىل  نحن  -ـ 
املستقلّة  العليا  الهيئة  مع  تعاملنا  االنتخابية 
من  التوصيات  من  جملة  وقّدمنا  لإلنتخابات 
أهّمها رضورة تجريم العنف السيايس اضافة إىل 
حافلة  بتخصيص  وطالبنا  تكوينية  دورات  عّدة 
من  النائية  باملناطق  الناخبات  لتمكني  مواطنية 
استغاللهّن  وتفادي  االقرتاع  مراكز  إىل  الوصول 
أّن  نعترب  أنّنا  كام  كانت.  سياسية  جهة  أي  من 
لدعم  عليه  املحافظة  يجب  مكسب  »اإليزي« 
نفسه  الوقت  يف  العمل  مع  الدميقراطي  املسار 
واإلشكاالت  الحاصلة  اإلخالالت  تفادي  عىل 
أّن  إذ  داخلها  التناصف  تكريس  ومنها  العالقة 
أغلب تركيبتها رجالية والجميع يتذكّر أّن الفرتة 
الضغوطات  من  جملة  مامرسة  عرفت  املاضية 
منها  لتنسحب  برتكيبتها  الوحيدة  العضوة  عىل 
العنف  هذا  مثل  عن  التخّل  من  البّد  وبالتايل 
املسلّط عىل املرأة وبأشكال مختلفة  حتى تكون 
املبادئ  جملة  لتكريس  ومنوذجا  مثاال  »اإليزي« 

الداعمة ملشاركة املرأة يف الشأن العام.
عىل  املرأة  لتحفيز  خطّة  أعددتم  هل   *

الحضور بكثافة يف االنتخابات القادمة؟
املرأة  مشاركة  تحفيز  عىل  حريصة  الرابطة   -
مزيد  خالل  من  االنتخابية  املواعيد  مختلف  يف 
والتوعية  التكوين  ومثله  القيادية  قدراتها  دعم 
حتى تحسن الدفاع عن حقوقها وكيفية توظيفها 
تكريس  يف  دورها  بإعتبار  مستقبال  للتموقع 
التشبّث  عىل  وحرصها  الدميقراطية  مبادئ 
للمرأة  يحسب  ما  وهذا  والشفافية  بالنزاهة 

بشهادة الجميع.
بخصوص  خافية  تعد  مل  تخوفات  هناك   *
هذه  الرابطة  لدى  فهل  والحريات  الحقوق 

الهواجس؟
- توجد مخاوف يف عالقة بالحقوق والحريّات 
وعلوية  املدنية  بالدولة  بالتمّسك  واملطالبة 
الفصل  وخاصة  والتعّددية  والدستور  القانون 
عىل  السلمي  والتداول  والسياسة  الدين  بني 
تّم  أن  بعد  الدولية  االتفاقيات  السلطة وتطبيق 

االنسان  حقوق  واحرتام  بشأنها  التحفظات  رفع 
وهذا  عامة  أو  فردية  كانت  ان  تجزئتها  وعدم 
مشتبثات  أنّنا  كام  الحريّات  عىل  كذلك  ينطبق 
مبكاسب دستور 2014 الذي شاركت يف صياغته 
قمنا  حيث  املدين  املجتمع  مكّونات  أغلب 
ضمن  املرأة  حقوق  ومنارصة  لتضمني  بحمالت 
فصوله. ونحن ندعم التمّسك بنشاط الجمعيات 
نفاذ  وضامن   2011 لسنة   88 املرسوم  وفق 
النساء ملواقع القرار مع توفري الضامنات الكافية 
نؤكد  كام  الفساد  ومكافحة  القضاء  إلستقاللية 
عىل أّن الحقوق االقتصادية واالجتامعية جزء ال 
نرى رضورة  هنا  ومن  النساء  من حقوق  يتجزأ 
تكافؤ  عىل  والحرص  الشغلية  القوانني  مراجعة 
ذلك  وإىل  الرجل  مع  التامة  واملساواة  الفرص 
الربامج الرتبوية خاّصة يف ما يتعلّق مبا  مراجعة 
تتضمنه من مواد متييزية يف عالقة الرجل باملرأة 
التي  االنسانية  القيم  إدراج  عىل  الحرص  مع 
تنمي روح التعاون واملساواة دون متيّز كام ندعو 
مع  للتعاون  الجهوية  والسلط  البلدية  املجالس 
املجتمع املدين لدعم مجال الحقوق االقتصادية 
للنساء مع املطالبة بضامن التناصف يف االنتدابات 
يف ظّل وجود عقلية ذكورية تكرّس دونية املرأة 

ترى بعدم أحقيتهّن باملواقع األمامي.
الدور  إىل  الحالية  املرحلة  األنظار يف  تتّجه   *
املرتقب من اتحاد الشغل بعد إنجاز مؤمتره يف 
عالقة بجملة امللفات املطروحة اثر تعزيز وجود 
لهذا  تنظرين  فكيف  التنفيذي  باملكتب  املرأة 

الدور؟
الجديدة  التشكيلة  وأساند  أدّعم  كنقابية   -
وتعزيز  الشغل  إلتحاد   25 املؤمتر  أفرزها  التي 
حضور املرأة داخل املكتب التنفيذي ألنّنا نعترب 
االتحاد ركيزة أساسية يف الدولة التونسية ورشيك 
السياسات  ورسم  البالد  إلنقاذ  وحقيقي  أسايس 
تعيشه  الذي  املأزق  من  للخروج  املستقبليّة 
قدرات  من  لديه  يتوفّر  ما  بإعتبار  سنوات  منذ 
لتسرتجع  التصورات  مختلف  لوضع  وكفاءات 
ما  بحكم  صعيد  من  أكرث  عىل  مكانتها  البالد 
مساعدة  عىل  قادرة  عالقات  من  االتحاد  لدى 
بالدنا لتجاوز الصعوبات االقتصادية وبالتايل فإّن 
االتحاد هو مالذنا األخري يف هذه الظرفية الصعبة 
ما  وهذا  والتاريخي  النضايل  دوره  إىل  استنادا 

أثبتته كّل املواعيد السابقة.

اتحاد الشغل شريك أساسي وحقيقي 
إلنقاذ البالد  ورسم السياسات املستقبلية

حوار: لطفي املاكنيتراكي الشابي نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات لـ »الشعب«:

 رهانات عديدة تنتظر املنظامت والجمعيات النسوية يف هذه الفرتة التي تسبق االستحقاقات 
القادمة بإعتبار أهمّية مشاركة املرأة كناخبة ومرتّشحة وهو ما كان منطلق الحديث مع ترايك 
الشايب نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات اضافة إىل مسائل أخرى متصلة بتموقع املرأة يف 
مراكز القرار ومثلها األحزاب يف ظّل هيمنة العقلية الذكورية عليها واملطلوب من مختلف هياكل 

الدولة ومؤسساتها للقطع مع مختلف مظاهر العنف املتزايدة تجاه املرأة.
كام توقفت ضيفتنا عند الدور الريادي التحاد الشغل يف املرحلة القادمة ليكون يف مقّدمة 

القوى الوطنية الدميقراطية إلخراج البالد من الصعوبات التي تعيشها منذ سنوات.

 سندعّم املشاركة النسوية يف االستحقاقات االنتخابية وأولها التناصف األفقي يف القائمات
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حكومة بودن مطالبة بتوفري الحلول بعيدا عن التفريط يف املؤسسات العمومية
 رمزي الجّباريالنقابيون بصوت واحد 

املعامل  واضحة  طريق  خارطة  غياب  ظل  يف  اليوم  نعيش  إننا 
إلدارة الفرتة االستثنائية وتأمني خروج سلس منها اضافة إىل محاوالت 
مزاجية  ادارة  بوجود  يوحي  مام  والحريات  الحقوق  عىل  االلتفاف 

وارتجالية للشأن الوطني.
الدميقراطي  االنتقال  مسار  استكامل  االتحاد  قيادة  عاتق  عىل 
وتركيز ما تبقى من الهيئات الدستورية اضافة اىل العمل مع الرشكاء 
االجتامعيني عىل تفعيل بنود العقد االجتامعي املميض يوم 14 جانفي 
2013 وبلورة منوال تنموي جديد مستدام وعادل عىل قاعدة الحوار 
إىل  الثقة  يعيد  الحقيقية  والتشاركية  واملسؤول  الجدي  االجتامعي 

التونيس يف املستقبل رغم السعي الواضح 
من الحكومة إىل نسف الحوار االجتامعي 
الذي   20 عدد  املنشور  اصدار  خالل  من 
واملفاوضات  التشاركية  أسس  كل  رضب 
الجامعية وعليه بات من أولويات االتحاد 
وقيادته إلزام رئاسة الحكومة لسحب هذا 

املنشور فوًرا.
العليا  اللجنة  أعامل  ارجاع  ـ   1

للتفاوض 5 زائد 5 .
القانون  يف  التفاوض  استكامل  ـ   2

األسايس العام للوظيفة العمومية يف مختلف أركانه وتوحيد ساعات 
العمل لسلك العملة.

قاعدة  وتكريس  للتشغيل  الهشة  باألشكال  العمل  إنهاء  ـ   3
االنتداب القار

4 ـ تحسني املقدرة الرشائية ألعوان الوظيفة العمومية واعتامد 
املفاوضات االجتامعية كأداة لتحقيق االستقرار االجتامعي.

5 ـ معاضدة جهود الجامعات العامة الراعة بالنظر إىل الوظيفة 
العمومية من أجل تحقيق مطالبها يف التفاوض مع مختلف الوزارات 

والعمل عىل تطبيق كل االتفاقيات.
6 ـ الترسيع باستكامل إصالح منظومة الرتبية والتعليم العايل يف 

اتجاه تدعيم طابعها العمومي.
7 ـ الرتفيع يف القيمة املالية للمنح العائلية ومنحة األجر الوحيد 

ومنحة االنتاج.
8 ـ تسوية وضعية األعوان الذين صنفوا يف رتب دون شهائدهم 

العلمية.
9 ـ مراجعة األوامر الخاصة بالساعات اإلضافية وآليات احتساب 

قيمتها املالية.
املؤسسات  مبختلف  الشغورات  لسد  االنتداب  باب  فتح  ـ   10

خاصة بالتعليم العايل.
11ـ  متتيع عملة الدولة برتقية استثنائية قبل سن التقاعد بسنتني 
بقطع النظر عن تدرجهم العادي وفتح وحدة رابعة يف سلم الرتقيات.

إن كل التونسيني اليوم مبختلف ألوانهم ينتظرون تصحيح املسار 
لذا  الهاوية  نحو  االنزالق  البالد من مخاطر  البوصلة إلنقاذ  وتعديل 
يتسنى  حتى  بيننا  ما  يف  والتضامن  الصفوف  برّص  ونفيس  أوصيكم 
للمنظمة مواصلة لعب دورها الرئييس واملحوري عىل الصعيد الوطني 

وتحقيق أماين شعبنا.

املؤسسة  من  جزء  هم  النقابيون   ...
وجهدهم  عرقهم  من  يدفعون  العمومية 
تعود  اوضاعها حتى  وانجاح  نجاحها  ألجل 
بالفائدة عىل الجميع ـ اال ان السؤال ا لذي 
إىل  املتواصل  السعي  ملاذا  مطروحا  يظل 

هدم ما بناه وأسس له السابقون. 
يف  االمور  وضع  اردنا  الشعب  يف  نحن 
نصابها من خالل تقديم هذه املشاغل وهي 
مشاغل القطاعات والجهات يك تكون مبثابة 
ورقة العمل التي ال بد من االشتغال عليها 
لتجاوز املحن واالخالالت وبالتايل التأسيس 
االنتظارات  مستوى  اىل  ترتقي  ملؤسسة 

فكانت هذه الكلامت...

األخ نزار بن صالح الكاتب العام للجامعة
 العامة ألساتذة التعليم العالي والبحث العلمي

األخ جمال الهادفي الكاتب العام للقيمين

ضرورة اإلرتقاء بمنظومة التعليم العالي
البّد  وطني  مكسب  العايل  للتعليم  العمومية  املنظومة  بأّن  أذكّر  أن  أريد 
من املحافظة عليه عرب توفري أسباب دميومتها، ومنّوها وإشعاعها، فهي وفّرت 
لتونس إطارات ساهمت يف منّو البالد ومثّلت مصعدا اجتامعيّا لرشائح واسعة 

من التونسيات والتونسيني.
وهذا ال ميكن أن يتّم االّ عرب التمّسك بفكرة  االصالح املستمّر 

لها فتغييب االصالح هو بطريقة غري مبارشة تخّل عن املنظومة 
الوحيدة يك  الضامنة  واالصالح هو  العايل  للتعليم  العموميّة 
طلبتنا  وبتكوين  وبجامعاتنا  الجامعيّة  مبؤسساتنا  نرتقي 
ومبستوى شهائدنا الجامعيّة، خصوصا أّن هناك قطاع خاّص 
أغلبيّة هذا  العموميّة وإن كانت  انتصب ملنافسة منظومتنا 

التعليم  مؤسسات  بعض  أّن  االّ  املرجّوة  الجديّة  دون  القطاع 
العايل الخاص أصبحت متثّل قطب استقطاب ألعداد متزايدة من 

الطلبة يف حني فقدت عديد مؤسساتنا العموميّة جزًءا  من جاذبيتها وخاّصة 
وأوروبا  الخليج  بلدان  نحو  الجامعيني  األساتذة  هجرة  متثّل  كام  الجهات.  يف 
وشامل أمريكا لألسباب املعلومة تحّديا كبريا ملنظومتنا العمومية للتعليم العايل.

وبعد خمس سنوات من تعطيل اإلصالح من طرف الوزراء املتعاقبني وبضغط 
من الجامعة العامة رجعت الوزارة اىل فكرة اإلصالح وإىل املخطّْط االسرتاتيجي 
إلصالح منظومة التعليم العايل، ذاك املخطّط الذي ساهمنا فيه كجامعة عامة 

والذي كان نتيجة عمل تشاريك نقابة ـ وزارة ـ جامعات.
أوىل الخطوات كانت تحويل صبغة 6 جامعات و9 مؤسسات جامعية 
عمومية ذات صبغة إداريّة اىل مؤسسات عموميّة ذات صبغة علمية 
وتكنولوجية، الطريق صعب ووعر واملطبّات كثرية ومخاطر اإلنزالق 
موجودة، لكن ال خيار لنا غري امليُّض يف طريق استقالليّة جامعاتنا 

ومؤسساتنا الجامعيّة.
لنا الشجاعة وسنتحّمل مسؤولياتنا يف طرح محاور  كام ستكون 
الجامعيّة  املتفق عليها كالتكوين وجودته والخارطة  االصالح األخرى 
واألنظمة األساسية واستتباعاتها املاليّة ونحن نطلب من االتحاد ال كأمني 
وقطاعات  جهات  من  كاملة  كهياكل  بل  فقط  تنفيذي  مكتب  أعضاء  أو  عام 
دعمنا ومساندتنا يف هذا املسار فهو مسار يحتاج اىل التفاعل املستمّر واملتابعة 

والّدعم والتعديل.

بناء  نالحظ 
علينا  يرد  ما  عىل 
مذكرات  من 
باالستثناء  تنأى  وال  عديدة  وهي  ومناشري 
فردية  لسلطة  محيل   قاعدي  لتكريس  بل 
وقياسا  الرتبية  وزارة  يف  تتخلص  أن  ميكن 
أّن   نرى  لذلك  واملنشآت  الوزارات  كل  عىل 
الفرتة القادمة ستكون دقيقة بإرساء مقاربة 
تشاركية جديدة تضمن استمرارية الدولة يف 
السابقة  الحكومات  السابقة مع  االتفاقيات 
فيفري   6 اتفاق  اىل  اضافة  هذا  واملتعاقبة 
القدرة  لتعديل  كبريا  مكسبا  كان  الذي 

أنّنا  غري  العمومية  الوظيفة  ألبناء  الرشائية 
اتفاق  أّن  لنا  بََدا  الحكومة  ملسار  مبتابعتنا 
لتعديل  كبريا  مكسبا  كان  الذي  فيفري   6
العموميّة  الوظيفة  ألبناء   الرشائية  القدرة 
لكن يبدو أّن الحكومة تريد أن تضعه ضمن 
لذلك  الدويل  النقد  صندوق  مع  التفاوض 
عربنا عن دقة املرحلة ووجوب مقاربة أخرى 
االتفاقيات  لكل  الحكومة  تنّكر  مع  تقطع 

وما منشور عدد 20 إالّ منوذج لهذا.
الوطنية  الهياكل  وضع  ذلك  اىل  اضافة 
من  له  يتعرّضون  وما  واألساسية  والجهوية 
مقاربة  عىل  معتمدين  وتشكيك  هرسلة 

نظر  وجهة  بناء  غايتهم  كّل يشء  يف  الهدم 
وهي أن تدخل الرشيك االجتامعي غري مهم 
أخرى  بلغة  أو  التاريخية  املرحلة  هذه  يف 
وهذا  مشتّتة،  بأخرى  املنظمة  الفئة  رضب 
ما يتطلّب يف فرتة قادمة وضع حّد، خاصة 
داخل الهياكل النقابية لرضب املنظمة. قطاع 
إرساء  إىل  يحتاج  العامني  والقيمني  القيمني 
الداخيل لالتحاد  النظام  مدونة سلوك تعّزز 
للخط  التاريخي  البناء  عىل  نحافظ  حتى 
خالفاتنا  تبقى  وحتى  للمنظمة  الوطني 
املؤسسات  داخل  تُحّل  داخلية  واختالفاتنا 

املعنية.

متى تطبيق اتفاق 6 فيفري؟

نقابة

 األخ محمد ثابت عملة التعليم العالي
تفعيل بنود العقد االجتماعي
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األخ عبد اللهّ القمودي الجامعة العامة 
للتخطيط والمالية

انهيار وشيك لالقتصاد الوطني
متّر البالد بأزمة اقتصادية واجتامعية عميقة رافقتها كذلك 
أزمة حادة يف توازنات املالية العمومية تنذر بانهيار وشيك 
لالقتصاد الوطني األمر الذي جعل 
إمالءاتها  تفرض  املانحة  الجهات 
يف  واغراقها  الدولة  تكبيل  ملزيد 
الديون واجبارها عىل الدخول يف 
الدعم  رفع  أجل  من  مفاوضات 
والذي انطلق يف بعض القطاعات  
ومنها قطاع املحروقات، والتفويت 
وخفض  العمومية  املؤسسات  يف 

كتلة األجور ومزيد تعميق أزمة الصناديق االجتامعية.
مجمل هذه املحاور تحتّم علينا الوعي بخطورة انعكاسات 
هذا الوضع عىل القدرة الرشائية للتونسيني والتي تراجعت 

إىل أكرث من ٪40.
عىل املستوى النقايب

يجب التصّدي ملنشور رئيسة الحكومة عدد 20 ملا له من 
استباقات خطرية عىل مستقبل الحوار االجتامعي من جهة 

ولتعارضه مع الدستور واالتفاقيات الدولية.
رؤية  لنا  تكون  أن  الرضوري  من  اليوم  أصبح  كذلك 
عىل  الرضيبة  احتساب  بطريقة  يتعلّق  فيام  اسرتاتيجية 
دخل االجراء خاصة أّن  النسبة العامة للضغط الجبايئ قد 
بلغت 22٪ يف حني تجاوزت 35٪ بالنسبة إىل األجراء. لذلك 
بات من الرضوري احداث نظام جبايئ خاص باألجراء كأول 

املحاور يف باب العدالة الجبائية.
قطاعيا

مثلنا مثل بقيّة القطاعات يف الوظيفة العموميّة والقطاع 
االتفاقيات  تطبيق  اهتامماتنا  أوىل  يف  نضع  أن  البد  العام 
باالصدار  وذلك  فيفري   6 اتفاق  تضمنها  التي  القطاعية 
الفوري لجميع األوامر واالتفاقيات الخاّصة بجميع مكّونات 
الجامعة العامة للتخطيط واملالية والتي تخّص سلك أعوان 
واالستخالص  العمومية  واملحاسبة  للجباية  العامة  الهيئة 
الصناعة  وزارة  وأعوان  االقتصادية،  املراقبة  أعوان  وسلك 
الوطنية  الوكالة  بالنـظر، وأعوان  إليها  الراجعة  واملؤسسات 

للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقريوان.

األخ عبد الكريم السويسي االتحاد الجهوي بصفاقس

األخ قاسم الزمني الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بسوسة

األخ رضا الطرخاني الفرع الجامعي للكهرباء والغاز بتونس

عائالت تعيش التشريد يف غياب الحلول
إنّها مسؤولية عىل عاتقنا كمنظمة وطنية عريقة لها إرث مرشف ومستقبل 
مرشق ملقى عىل عاتقنا جميعا ودون غرينا انقاذ البالد من االوضاع الكارثية جراء 
السياسات الفاشلة واملتواصلة للحكومات املتعاقبة، سياسات ال وطنية وال شعبية 

ممالة من الدوائر االستعامرية وصناديق النهب الدولية كلها والء للخارج 
عىل حساب الداخل ورضب كل ما هو اجتامعي والحقوق االساسية 

والتهريب  الفقر والفساد  ادى إىل استرشاء  للعامل مام  والدنيا 
فلذات  وركوب  االسعار  وغالء  الجبايئ  والتهرب  واالرهاب 
التعليم وغلق  والبطالة واالنقطاع عن  املوت  أكبادنا قوارب 
االساس  هذا  وعىل  املزدهر  فيها  مبا  االقتصادية  املؤسسات 
عىل منظمتنا العتيدة تنفيذ خطة عاجلة لإلنقاذ الوطني عرب 
ميثاق وطني وبدائل عملية واصالحات جوهرية يف القطاعات 

الحيوية والحساسة كالصحة والتعليم والنقل وامللف االجتامعي 
إلقرار عدالة اجتامعية وجبائية  علام أّن الوضع كاريث بالوظيفة 

وظروف  والتجهيزات  االنتدابات  يف  فظيع  نقص  ظل  يف  العمومية 
عمل مأساوية واجور ومنح متدنية كذلك االستهداف املمنهج يتوضح يف تعجيز 

وقتامة  بأسا  أكرث  فهو  الخاص  بالقطاع  الوضع  اما  العمومية  املؤسسات  وبيع 
خاصة يف السياحة واملعاش والعديد من املؤسسات االقتصادية والرشكات ـ هذا 
وإن عامل رشكة حليب تونس واملعامل اآللية بالساحل يف وضع اجتامعي كاريث 
باعتبار ان الغلق قارب 3 سنوات لقرابة 1000 عامل وعائالتهم يعيشون التجويع 
لِط رغم أنهام  والترشد يف وطنهم جراء سياسة االدارتني العامتني وسلبية السُّ
درّتان ولهام كافة مقومات النجاح الباهر واالزدهار ونحن قادمون عىل 
ثورة جوع بأتم معنى الكلمة وعلام ان االرضاب الجهوي يف سوسة 
كان من أجل هذا وكذلك للوضع الكاريث يف الصحة والتعليم وبقية 
وقد  السنة  قاربت  املناسبات  عديد  تأجيله يف  تم  وقد  املؤسسات 
يف  تاريخه  وإقرار  بتأجيله  االخرية  الجهوية  االدارية  الهيئة  قامت 
هيئة ادارية جهوية اثر املؤمتر العام هذا ومن ناحية اخرى ال يفوتنا 
تثمني دور االطارات النقابية وهياكل االتحاد بقيادة املركزية النقابية 
وعىل رأسها االخ نور الدين الطبويب االمني العام كام ال يفوتنا التذكري 
مبواقف االتحاد الثابتة يف دعم كافة قضايا التحرر واالنعتاق يف العامل وعىل 

رأسها قضيتنا األم املركزية قضية فلسطني.

ال يخفى عىل أي كان خطورة االوضاع االجتامعية واالقتصادية والسياسية التي متر 
بها تونس منذ 10 سنوات من الثورة كام ال يخفى عىل أّي مّنا الدور العظيم الذي لعبه 
االتحاد العام التونيس للشغل هياكل مركزية وجهوية وقطاعية وقاعدية لحامية املسار 
التونيس  الشعب  مختلف رشائح  طاقات  توجيه  حسن  عىل  والعمل  وترشيده  الثوري 
وعقلنتها حامية للمكاسب االجتامعية والحضارية وصونا لوحدة التونسيات والتونسيني 

وتعزيزا لحقوقهم املادية واملعنوية يف كل مناحي الحياة.
عىل  والحفاظ  الوطن  متاسك  أمان  صاّمم  هو  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
السياسات االجتامعية وهو رشيك اجتامعي ووطني بحجم تاريخ نضاالت كل الشعب 
التونيس، ال نهادن وال نساوم يف الحق وال يغلبنا شطط الفوىض واالنزالق يف املطلبية 
املجحفة، وال ميكن ألي كان ان ينكر هذا، ورغم هذا تتعرّض منظمتنا العتيدة يف كل 
فرتات الحكم إىل هجامت التشويه والتقزيم واالعتداء عىل هياكلها ورموزها وقياداتها 
ومحاولة إرباك خطّها النضايل االجتامعي سواء من أعداء العمل النقايب التاريخي أو من 
بعض دوائر الساسة الفاسدين ولوبيات املال وأحيانا عرب سياسات رسمية خاطئة تسعى 
إىل التضييق عىل هامش حرية العمل النقايب وتقييد مكسب املفاوضة الجامعية وآخرها 
املنشور الحكومي عدد 20 يسء الذكر٬ أو عرب محاوالت االخرتاق ومصادرة إرادة هياكل 
االتحاد العام وإرباك خطّه النضايل وإقحامه يف معارك جانبيّة وفربكة القضايا لفتح منفذ 
النقابيني ممن  لبعض  أياٍد  الداخلية ولألسف عرب  االتحاد  السلطوي يف شؤون  للتدخل 
النضالية التي تضمن حق االختالف والرصاع دون تخريب  ظلّوا سبيل الحق والوحدة 

أسوار القلعة من الداخل.
نحن »متمسكون باستقاللية قرارنا، منترصون لتونس الحرية والدميقراطية والعدالة 
االجتامعية« نعلن دون مواربة استعدادنا غري املرشوط لخوض كل املعارك الرضورية 
السعداوي  وحسن  والحامي  )حشاد  العظامء  اتحاد  عن  للدفاع  متقدمة  مواقع  ومن 
الهدم والتخريب  التاريخية ضد كل معاول  والحّداد والبلهوان وعاشور...( بكل رموزه 
الداخلية والخارجية  واعالءا الستقاللية رايته، كام نرفع عاليا متّسكنا بخط الثالثة أرباع 
والدميقراطية  االجتامعية  والعدالة  للحرية  طلبا  االجتامعي  الوطني  النضال  من  قرن 

للتونسيات والتونسيني جميعا.
اتحادنا يحسم الخالفات يف وجهات النظر داخل 
املستفيض  بالنقاش  تارة  أطره وهياكله دون سواها، 

والوفاق واطوارا عرب دميقراطية التصويت.
إن االوضاع الصعبة التي متر بها تونس مل تستنِث 

أحدا أو قطاعا ومنها قطاع الكهرباء والغاز وهو قطاع اسرتاتيجي للتنمية االجتامعية 
عىل  والحفاظ  البلد  كهربة  مهّمة  يف  الجسام  التضحيات  قدم  الشاملة،  واالقتصادية 
واعوانها  الوطنية  الرشكة  لها  تتعرض  التي  والسياسية  االعالمية  الهرسلة  رغم  تنويرها 
الرشكة  نهش  تعمل عىل  تفريطية  واالعامل وعرب سياسات حكومية  املال  لوبيات  من 
ورضب عموميتها وتهديد دميومتها وآخرها االمر الحكومي عدد 105 الذي يهّدد بتفكيك 
الرشكة واالستحواذ عىل اختصاصها يف انتاج وبيع الكهرباء وفتح املجال للحيتان الكبرية 
التنموي  املرشوع  رضب  خالله  ومن  الكهرباء  قطاع  يف  للمضاربة  االجنبي  والرأسامل 

االجتامعي الوطني التونيس ومزيد التضييق عىل قوت التونسيات والتونسيني.
ورغم كل التضحيات التي قّدمها جنود الجيش األزرق، لكنهم »بقوا يك عسكر زوارة 
مقدمني يف الحرب موخرين يف الراتب«، وال يزال أبناء القطاع يناضلون نقابيا ومهنيا من 
أجل الحفاظ عىل عمومية املؤسسة ودميومتها رغم تراجع مكاسبهم االجتامعية واملادية 

أمام ارتفاع االسعار وتدهور املقدرة الرشائية لكل األعوان مبختلف اسالكهم.
املالية  موازناته  يف  مسبوق  غري  انخرام  من  تعاين  للكهرباء  التونسية  الرشكة  إن 
سياسة  غياب  نتيجة  هيكلية،  طبيعة  ذات  صارت  التي  السنوية  خسائرها  وتراكم 
إصالحية رسمية شاملة وتراخي حكومي يف ضبط آليات اإلنقاذ مثلام تّم االتفاق عليها 

يف محرض سنة 2018 بني الحكومة واملركزية النقابية.
ضمن  يوضع  أن  إىل  اليوم  ماسة  حاجة  يف  الطاقة  قطاع  كل  بل  »الستاغ«،  إن 
أولويّات محاور النضال النقايب الوطني يف املرحلة املقبلة، عرب إطالق حوار طاقّي وطني 
يضبط تصّورا شامال لإلصالح واالنقاذ ويقطع مع تفرّد ُسلَِط االرشاف وارتجاليتها للحفاظ 

عىل دميومة املؤسسات وحامية مكاسب االجراء والشغيلة يف آن واحد.

متى إصدار مجلة الكهرباء والغاز وتحيني القانون األساسي؟

تعزية
إثر وفاة املرحومة باذن الله تعاىل 
ابراهيم  حرم  ابراهيم  بن  زينب 
بلفقرية والدة السيدة ربيعة بلفقرية 
الجهوية  للشؤون  العامة  املديرة 

بوزارة الشؤون الثقافية
تتقدم األرسة الثقافية والفنية واإلبداعية بتونس بأحّر 
واألرسة  األهل  وكافة  بلفقرية  ربيعة  السيدة  إىل  التعازي 
واألقارب راجني من الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته 
الصرب  جميل  أهلها  يلهم  وأن  جنانه  فراديس  ويسكنها 
الفقيدة  وتستذكر  راجعون.  إليه  وإنا  لله  وإنا  والسلوان 
بن  زينب  والديت  رحلت  »اليوم  ييل:  مبا  ربيعة  ابنتها 
ابراهيم حرم ابراهيم بلفقرية ووالدة شادية ونزهة آمال 
قلبي.  يف  شديدة  لوعة  تاركة  نادية.  واملرحومة  ودلندة 
فرحتي  فيها  شاركتني  العمر،  وذكريات الجمل صفحات 
الحياة٬  مع  معاريك  يف  جييش  وكانت  وانكسارايت  وحزين 

لروحها السالم«. رحمها الله.

أنتم يف سويداء القلب كل الحب لكم من صفاقس تحية إىل شعوبنا يف 
فلسطني الحبيبة تحية إىل املقاومة الفلسطينية ـ فلسطني عربية من النهر إىل 

البحر عاصمتها القدس.
إننا يف جهة صفاقس نتابع بقلق شديد ما آلت إليه االوضاع االقتصادية 
أّدى  الذي  املمنهج  النهب  وسياسة  الترصّف  سوء  نتيجة  ترّد  من  البالد  يف 
املتعاقبة  الحكومات  إىل حالة من االفالس بفعل تعطّل آلة االنتاج وانتهاج 
البالد لكل  الضيقة واوصلتنا إىل فقدان  الضبابية واالرتجال واملصالح  لسياسات غلبت عليها 
توازُناتها املالية والنهيار املقدرة الرشائية للفئات الفقرية واملتوسطة. وال سبيل ملعالجة هذه 
حقيقية  إصالح  مقاربات  عىل  يقوم  تشاريك  خيار  بانتهاج  إالّ  املصدر  األحادية  السياسات 
متّس كل القطاعات دون استثناء. إننا باختصار نحتاج إىل اقرار منوال تنمية جديد يعيد إىل 
الدولة بُعدها االجتامعي ومنوها االقتصادي حتى ال تبقى مجرّد جهاٍز لالبتزاز الجبايئ ويعطي 
التنمية والتشغيل خاصة يف  يُساهم يف  التي تجعله  املكانة  والتضامني  لإلقتصاد االجتامعي 

القطاع الفالحي.
جهويّا، صفاقس القطب االقتصادي ـ صفاقس القطب الصناعي صفاقس القطب الرتبوي 
ـ العلمي ترزح كغريها من الجهات تحت وطأة التهميش لعّل أخطرها هو تراجع مؤرشات 

التنمية بعد ان كانت صفاقس املركز الوطني االبرز للصناعات الصغرى واملتوسطة ولالنتاج 
الفالحي.

الصحي  الرّصف  للطرقات وقنوات  التحتية  البنية  اهرتاء  اليوم من  تعاين جهة صفاقس 
زادتها االزمة االخرية ـ أزمة تراكم النفايات يف شوارع املدينة عىل امتداد اكرث من 6 أشهر يف 
غياب مصّب او مركز لتحويل النفايات حول االمر اىل ازمة بيئة تنذر بكارثة صحية حقيقية يف 

املدينة ويف املعتمديات املجاورة.
تعيش جهة صفاقس إىل اليوم تهميشا يف مستوى املشاريع املعطّلة منذ عرشات السنني 
ـ نحلم منذ الثامنينات إىل اليوم مبرشوع تربورة نحلم منذ سنة 2000 مبرشوع املرتو الخفيف 
النقل وكذلك مبدينة رياضية ملليون ساكن والترسيع باستكامل الدراسات  وبتجديد أسطول 
وانجاز املشاريع البديلة عىل أرض املجمع الكيمياوي السياب ـ حتى املستشفى الجديد الذي 

تّم بناؤه وقع اعتامده كمستشفى عسكري ال مستشفى جامعي مدين...
شهر  من  أكرث  منذ  البلدية  مبقر  املعتصمون  العامرة  بلدية  عامل  البنائنا  خاصة  تحية 
دفاعا عن حقهم يف الشغل، وألبنائنا نواب خارج االتفاقية للتعليم األسايس يف نضاالتهم ضّد 
التشغيل الهّش مسؤوليات كبرية وجسيمة موكولة عىل عاتق املكتب املنتخب وعىل عاتق كل 

النقابيني والنقابيات.

منوال تنمية جديد للقطع مع االنتهازية



9 الخميس 3 مارس 2022 - العدد 1684 
نقابة

أين النظام األساسي يف الضمان 
االجتماعي؟   

إثر البالغ الصادر عن اإلدارات العامة والترصيحات الالمسؤ ولة ملمثل الوزارة يهم الجامعة العامة 
ان توضح ماييل: مل نتلقَّ اىل حّد هذه الساعة أي دعوة سواء كان ذلك للتفعيل الفوري للنظام 
وكل  األسايس  للنظام  الفوري  بالتفعيل  متمسكون  نحن  الفنية.  اللجنة  اشغال  لبدء  أو  األسايس 
النقاط العالقة منذ سنة 2014   .كام نحذر مرة أخرى االدارات من سياسة التضييق والهرسلة 

للزمالء بتعلة تطبيق القانون .أين كان القانون عندما تنصلتم من االتفاقات السابقة؟

أعوان »الكنام« يف وقفة احتجاجية   
العام  االتحاد  مقر  أمام  احتجاجية  ووقفة  العمل  عن  إرضابا  »الكنام«  املرض  عىل  للتأمني  الوطني  الصندوق  وإطارات  أعوان  نفذ 
التونيس للشغل تنديدا مبا وصفوه مامطلة ُسلَِط اإلرشاف يف تطبيق اتفاقيات سابقة وتتعلق بتفعيل القانون األسايس املنظم للصناديق 

االجتامعية.
محارض  من  الكثري  إن  االحتجاجية،  الوقفة  هامش  بالحاج، عىل  عادل  االجتامعي،  للضامن  الوطني  الصندوق  مصلحة  رئيس  وقال 

ل وبقيت حربا عىل ورق. الجلسات املتفق عليها منذ سنوات مل تُفعَّ
وشّدد عادل بالحاج عىل أن اإلرضاب عن العمل سيبقى مفتوحا إىل حني تطبيق االتفاقيات املربمة مع الوزارة. وطالب بتفعيل القانون 
االسايس الجديد واالعرتاف بتاريخ تفعيله وهو تاريخ النرش يف الرائد الرسم٬ مربزا استعداد أعوان وإطارات »الكنام« ملبارشة عملهم 

فور االعرتاف بالقانون األسايس الجديد.

الكاتب العام للجامعة العامة 
للنفط واملواد الكيميائية  

تّم  إنه  خميلة،  الربين  محمد  األخ  الكيميائية  واملواد  للنفط  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  قال 
استئناف العمل بجميع وحدات اإلنتاج بعد إرضاب دام لخمسة أيام. 

وقال األخ الربين »إنه تّم استئناف العمل بعد تدخل مبارش من األمني العام األخ نور الدين الطبويب 
والتوصل إىل اتفاق بني جميع األطراف«.

 GEANT AZUR مشاكل مرتاكمة يف
CITY بنب عروس وإضراب يف األفق

يدخل عامل وعامالت مؤسسة  أن  املنتظر  من 
يف  عروس  بنب   GEANT AZUR CITY
ارضاب عن العمل كامل يوم 12 مارس الجاري 
وتوتريها  االدارة  تعنت  عىل  احتجاجا  وذلك 
مع  االيجايب  التفاعل  وعدم  االجتامعي  للمناخ 
املطالب املطروحة املهنية واالجتامعية لالعوان.

مبراجعة  يطالبون  العامل  إن  مصادرنا  وقالت 
التصنيف املهني ألعوان السالمة وعامل التزيني 
اىل  البضائع،  استقبال  واعوان  املخازن  واعوان 
ورؤساء  االجنحة  رؤساء  أجور  تحيني  جانب 

مصلحة الصيانة حسب االقدمية.
الخاصة  باالرضاب  التنبيه  برقية  تضمنت  كام 

باملؤسسة والتي اصدرها االتحاد الجهوي للشغل بنب عروس، املطالبة بالرتقيات السنوية والرشاء بالتقسيط من املغازة والرتفيع يف 
منحة التنقل اللييل والنظر يف وضعية االعوان املتخلفني عن الرتقية وتطبيق محرض االتفاق املربم يف نوفمرب الفارط.

* صربي الزغيدي

اليوم العالمي للمرأة 

املرأة الفلسطينية خنساء 
هذا العصر

* محمد بدران     

 8 يصادف  الذي  العاملي  املرأة  بعيد  املعمورة  أنحاء  كافة  يف  العامل  يحتفل 
مارس من كل عام ومازالت املرأة يف العديد من دول العامل تعاين من االضطهاد 
والعنف واالستغالل، وتناضل من أجل كرامتها وحقوقها التي أقرتها رشعية حقوق 
االستعباد  من  وطنها  لتحرير  األقطار  بعض  يف  مسلحا  كفاحا  وتخوض  االنسان، 
واالحتالل، مثلام هو حال املرأة الفلسطينية التي خاضت عرب مسرية كفاح الشعب 
الفلسطيني نضاال ال يقّل عن نضال الرجال ومشت عىل طريق اآلالم واملعاناة يف 
بطوالت  والرتدد، وصنعت  الوطن  يعرتيها   ان  دون  واالحتالل  االنتداب  مواجهة 
فاقت كل تصور، ودفعت فلذات أكبادها إىل ساحة القتال واالستشهاد من أجل 
الوطن دون ان يرّف لها جفن، او تنهمر دمعة من مقلتيها، وناضلت واستشهدت 
واعتقلت وكتبت بدمائها عىل حجارة منزلها املهّدم وهي تحتضن ترابه ان االرض 
من  الصهيوين  العدو  بنى  ومهام  الزمن  طال  مهام  تعود  أن  البّد  اغتصت  التي 
التاريخ  ومازال  ومدن  أرض  من  وهدم  مجازر  من  واقرتف  ومستوطنات  جدران 
يذكر موقف املرأة الفلسطينية وتضحياتها يف مواجهة االنتداب الربيطاين والهجرة 
واالستشهاد  لالعتقال  وتعرضها  واالضطرابات  املظاهرات  يف  ومشاركتها  اليهودية 
ومنهن الشهيدة البطلة فاطمة غزال والشهيدة خورشيد التي شكلت فصيال مقاوما 
من النساء الفلسطينيات واستشهدت مع رفيقاتها يف مواجهة العصابات الصهيونية 

عام 1974.
منها  فدائية  عمليات  ونفذت   ،1965 عام  املعارصة  الثورة  يف  انخرطت  كام 
الثورة  التي اعتقلت وكانت أول اسرية من نساء  عملية املناضلة فاطمة الربناوي 
الطبية  بالخدمات  الفلسطينية  الثورات  مبّد  كذلك  ساهمت  وقد  الفلسطينية 
جيل  بعد  مقاوما  جيال  وهيأت  السيايس،  القرار  صنع  يف  وشاركت  واالجتامعية 
والذي  العصابات  القتال وحرب  مهارة  واكتسبت  التدريب  والتحقت مبعسكرات 
املغريب  الشهيدة دالل  البطلة  املناضلة  منهن  املناضالت  ألوف  بتخريج  تّوج هذا 
فلسطني  سواحل  إىل  لبنان  سواحل  من  انطلقت  فدائية  مجموعة  قادت  التي 
ونفذت عملية يف عمق األرايض املحتلة إذ أنزلت خسائر فادحة يف صفوف قوات 
انتهجت  لقد  فلسطني.  ثرى  عىل  شهداء  ورفاقها  سقوطها  قبل  الصهيوين  العدو 
التضحيات  وقدمت  الوطن  تحرير  اجل  من  املقاومة  ثقافة  الفلسطينية  املرأة 
والشهيدات ومنهن الشهيدة املناضلة شادية أبو غزال أول شهيدة للثورة املعارصة 
التي استشهدت عام 1967 كام شاركت املرأة الفلسطينية يف االنتفاضات املتالحقة 
منذ انتفاضة عام 1987 إىل يومنا هذا وسقط منهن يف هذه املواجهات الجرحى 
وأن  والصمود  العطاء  عىل  قادرة  انها  أثبتت  وقد  املئات،  واعتقل  والشهيدات 
وفاء  كتبت  وقد  االرض  صخور  من  اصلب  وهي  االنكسار  عىل  عصية  ارادتها 
بدمائهن منوذجا صارخا  األخرس  وآيات  ريايش،  ادريس، وهنادي جرادات، وريم 
يف التضحية والفداء باستشهادهن من أجل الوطن. إن دور املرأة الفلسطينية مل 
يقترص عىل انخراطها يف صفوف املقاومة، بل تحملت مهّمة تربية االجيال املتعاقبة 
ومسؤولية االنجاب الذي أقلق العدو الصهيوين والذي حينام ُسئلت غولدا مائري 
رئيسة دولة الكيان الصهيوين ما يقلقها ويحرمها من النوم؟ فأجابت )ميالد طفل 
فلسطيني(. لذا لقد تعاظم دور املرأة الفلسطينية، ومتاثل صربها عىل املعاناة من 
تحمل  عىل  الخنساء  صمود  صمودها  وفاق  أيوب،  صرب  الصهيوين  العدو  جرائم 
نوائب الدهر وفقدان األبناء واألشقاء انها خنساء هذا العرص وقد أذهل صمودها 
بأكاليل  املؤزرين  الشهداء  وصربها قوات االحتالل، ففي كل يوم يزّف املشيعون 
الغار صبحا ومساًء اذ يفوح مسك دم الشهداء من بيت إىل بيت وتشكل دماؤهم 
هذه  االحتالل  وانهاء  الوطن  أرض  إىل  والعودة  التحرير  نهر  يف  لتلتقي  جداول 
رمش  لها  يهتّز  ومل  بعطائها  الصهيوين  الكيان  هزت  التي  الفلسطينية  املرأة  هي 
من رموشها، والتي وجهت رسالتها اىل العامل بأنها صامدة مهام بلغت التضحيات 
وسقط الشهداء الذين تودعهم بالدعاء واالعتزاز وتقاتل بالحجر والسكني قوات 
االحتالل الصهيوين وتقف يف خندق الصمود وقد كتبت بدمائها ودماء شعبها البار 
ملحمتي هومريوس وجلجامش وقهرت املوت وايقنت ان الذي يريد النرص يجب 

ان يتساوي عنده املوت والحياة...
يف يوم املرأة العاملي سالم عليك يا خنساء فلسطني لقد كنت عىل الدوام تلبّني 
وبناء  الوطن  أرض  من  االحتالل  إلنهاء  املواجهات  فرسان  وتقدمني  الوطن  نداء 

الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
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البالد  تاريخ  يف  فساد  قضية  أكرب  التونيس  الفرنيس  البنك  قضية  تعترب 
التونسية، حيث  أن القامئني عىل البنك قد تسببوا يف إفالسه بسبب إسناد 

القروض دون ضامنات.
التي  املالية  الكارثة  رغم  اليوم  اىل  محاسبتهم  تقع  مل  الجناة  ان  املؤمل 
تسببوا فيها من خالل متتعهم بقروض بال ضامنات ومل يتم استخالصها 
نتيجة تقصري متعمد من القامئني عىل هذه املؤسسة  تحت غطاء سيايس 
املرحلة  هذه  يف  للبنك  تصفية  اي  الحاكمة  العصابات  من  مكشوف 
الديون من جهة وعىل  استخالص  نتائج مدمرة عىل عملية  له  ستكون 

النزاع القائم بني الدولة التونسية واملجموعة االستثامرية ABCI الذي 
ال يزال مستمرا إضافة إىل تداعيات عملية التصفية عىل حرفاء املؤسسة 

البنكية وأعوانها.

ومنع  التونسي  الفرنسي  البنك  مقر  غلق 
الموظفين من الدخول

متركزت وحدات أمنية أمام مقر البنك الفرنيس التونيس وقامت بإغالقه 
بقوة أمنية.ومنعت الوحدات األمنية موظفي البنك الفرنيس التونيس من 

دخول مقر البنك وتجري منذ حوايل 30 سنة مواجهات قضائيّة مسرتسلة 
لدى لجنة التحكيم التابعة للبنك الدويل CIRDI، بني الدولة التونسيّة 
الفرنيس  البنك  بقضيّة  يُعرف  ما  بشأن   ABCI االستثامرية  واملجموعة 

التونيس.
يف األثناء، استقبل األمني العام األخ نور الدين الطبويب الجامعة العامة 
التونيس  الفرنيس  للبنك  األساسية  والنقابة  املالية  واملؤسسات  للبنوك 
املوظفني  األخرية حول مستقبل  باملستجدات  النقايب  الطرف  إعالم  وتّم 
والحلول التي تّم التوفق حولها وسيتم اإلعالن عنها. واجتمع األخ فاروق 
العياري األمني العام املساعد املسؤول عن قسم النظام الداخيل بالعاملني 
األخ  بحضور  وذلك  بضامن حقوقهم  وهّنأهم  التونيس  الفرنيس  بالبنك 
املالية  للبنوك واملؤسسات  العامة  العام للجامعة  الكاتب  الغريب  نعامن 
وأعضاء الجامعة والنقابة األساسية للبنك الفرنيس التونيس وارتياح كبري 

من العاملني بالبنك.

بعد غلق مقره

ال لتصفية البنك الفرنسي التونسي
نعم ملالحقة الذين نهبوا أمواله

أعوان الديوان الوطني 
للتطهري يريدون 

تطبيق محضر االتفاق
العامة  الجامعة  وّجهت 
لألشغال العمومية واإلسكان 
األساسية  والنقابات  والبيئة 
للتطهري،  الوطني  للديوان 
البيئة  وزيرة  إىل  مراسلة 
املربم  االتفاق  محرض  حول 
للديوان  العامة  االدارة  بني 

والجامعة العامة يف غرة فيفري من السنة الفارطة.
وتضمنت املراسلة التي حصلت »الشعب« عىل نسخة منها التذكري بأن 
االتفاق الحاصل جاء إثر موافقة مجلس االدارة يف افريل 2021 وكذلك 
املوافقة املبدئية لسلطة االرشاف قبل ان تتّم احالة محرض االتفاق اىل 
رئاسة الحكومة للنظر واملصادقة عليه، إال انه إىل حد اآلن مل يتم تلّقي 
التدخل  البيئة  وزيرة  والنقابات من  العامة  الجامعة  وطالبت  رّد.  أي 
املذكور  االتفاق  بإنفاذ  لالرساع  الحكومة  برئاسة  املعنية  املصالح  لدى 

حفاظا عىل مصالح األعوان وعىل مناخ اجتامعي سليم.
* صربي الزغيدي 

عىل امتداد ثالثة ايام، ينتهي اليوم الخميس 
العقاري  واملسح  االرايض  قيس  ديوان  أعوان 
يومهم الثالث واالخري من االرضاب عن العمل 
املامطلة  بسبب  تنفيذه  اىل  اضطروا  الذي 
ملفاتهم  مع  التعاطي  يف  الجدية  وعدم 
ومطالبهم املطروحة والمباالة رئاسة الحكومة 
اتفاق 1 مارس 2021 رغم  يف تفعيل محرض 
املراسالت  وعديد  الصلحية  الجلسات  عديد 
من سلطة اإلرشاف وتنفيذ اإلرضاب الحضوري 

يومْي 12و13 جانفي الفارط.
وبحسب مصادرنا بلغت نسب نجاح اإلرضاب 
وهي  الجهات،  عديد  يف  باملائة   95 من  أكرث 
شغيلة  التفاف  مدى  لتؤكد  جاءت  التي 
الديوان حول هياكلهم النقابية وتعكس مدى 
مرشوعية مطالبهم، كام أظهر اإلرضاب مدى 
ومتسكهم  لألعوان  العالية  االنتصارية  الروح 
بهياكلهم  والتزامهم  املرشوعة  بحقوقهم 
يف  للشغل،  التونيس  العام  ولالتحاد  النقابية 

الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة مصداقية 
الدولة،  واستمرارية  الجامعية  املفاوضة 

وترفض تطبيق اتفاق مارس.
النقابية  الهياكل  تتخذ  أن  املنتظر  ومن 
لألشغال  العامة  الجامعة  مع  بالتنسيق 

العمومية واالسكان والبيئة واملركزية النقابية 
خطوات نضالية أكرث تصعيدا يف حال تواصل 
منهج الحكومة وإرصارها عىل تجاهل مشاغل 

أعوان الديوان يف كافة أنحاء الجمهورية.
* صربي الزغيدي

بعد إضرابهم بثالثة أيام

أعوان ديوان قيس األراضي ينتظرون تفعيل 
محضر 1 مارس 2021



11اخلميس 3 مارس 2022 - العدد 1684 

هل  كان البد
من احلل 

األمني

الملف

- 1 -
مازال ملف النفايات محّل اهتامم املواطن التونيس 
خاّصة بعد حديث مجدي الكرباعي عىل كون الدولة 
إعادة  بعد  ـ  لها  املايل  التعويض  يتّم  لن  التونسية 
النفايات االيطالية إىل ايطاليا ـ هنا نسأل من أين كان 
ميناء سوسة  إىل  النفايات  تلك  أرسل  التقصري؟! ومن 
تحديدا ـ إنّه ملف غامض نود لو تتكرّم علينا وزيرة 

البيئة بيشء من الكالم لتوضيح ما يجب توضيحه؟!
- 2 -

»شهري  الفنية  للرشطة  العام  املدير  علينا  خرج 
»الباسبور«  لتغيري  حان  الوقت  أّن  ليقول  قديم« 
عالقة  يف  ـ  بيتومرتية  ليصبحا  التعريف  وبطاقة 
بطلب مؤجل كان يف 2016 وهو الصادر عن املنظمة 
العاملية للطريان املدين ـ ملن نيس فإّن هذا الطلب كان 
مرفوضا من عدد كبري من الجمعيات ألّن فيه مساس 
باملعطيات الشخصية ـ كام مل يتّم ترشيك الجمعيات 
مشاكلنا  انتهت  هل  نسأل  نحن  ـ  االعداد  عملية  يف 
لنزيد يف طرح ملف آخر سيتكلّف عىل هياكل الدولة 

45 مليارا!
- 3 -

باملرأة،  لالحتفاء  وهي  مارس   8 ذكرى  علينا  تأيت 
فامذا عن توصيات سابقة صدرت من هنا وهناك فهل 
طبقتها الدولة؟ أم أّن األمر أو لنقل اليوم ال يخلو من 
طرافة ألّن كّل يشء واضح متام الوضوح ـ والذكرى تأيت 
تلوى الذكرى واملرأة تقايس وتدفع مثن أخطاء املجتمع 

بأرسه.
- 4 -

حرب روسيا وأوكرانيا كانت محل اهتامم الناس يف 
تونس ألّن لنا عائالت لهم أبناء يدرسون يف أوكرانيا ـ 
بعيدا عن االنشغاالت واملشاغل العائلية عىل فلذات 
الحكومي  الجانب  تقصري من  مثّة  أنّه  نقول  ـ  األكباد 
نسميه  أن  ميكن  ال  األخرية  اللحظات  تحرّك  ألّن  ـ 
التونسية وإّنا هو تحرّك حفظ ماء  اهتامما بالجالية 
الوجه وكفى رغم كّل ما قّدمه وزير الخارجية عثامن 

الجرندي من تربيرات.
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فاجأت التلفزة العموميّة مشاهديها يف ليلة االرساء 
فريد  للمخرج  السطح  عصفور  فيلم  بعرض  واملعراج 
بوغدير ـ وهو ما اثار ردود أفعال متباينة عىل املواقع 

االجتامعية.
لجامعة التلفزة نقول كيف تتّم الربمجة إذ ال ميكن 
أن يكون هكذا أّما لجامعة هيئة يس النوري اللجمي 

أين ذهبت مواقفكم؟
- 6 -

أضاع قيس سعيد بوصلة ما قام به يف 25 جويلية 
رغم كّل ما قاله عن انتخابات ديسمرب 2022 ـ ضياع 
الثورة.  بعد  ما  سنوات   10 جراح  عىل  القفز  فرصة 
نتج عنه استجداء للمشاركة يف االستشارة اإللكرتونية 

وغلق البنك الفرنيس ـ التونيس.

كتبه رمزي الجباري

قبل البدء:

الجمعيات تتحفظ ووزارة الداخلية تعدل االوتار قبل 2024

جواز السفر البيومتري يحتاج إلى 45 مليار:

تسعى وزارة الداخلية وبعد جلسات متواترة مع اطاراتها املختصة اىل املرور 
اىل نسق ارسع لتنفيذ توصيات املنظمة العاملية للطريان املدين والخاصة بإلغاء 
جواز السفر التقليدي واستبداله مثل بطاقة التعريف الوطنية متاما بجواز سفر 
مقروء آليا او ما يعرف بجواز السفر البيومرتي، وذلك قبل موىف سنة 2024 
الداخلية  بوزارة  والعلمية  الفنية  الرشطة  مدير  قديم،  شهري  حسب  واالمر 
او  الرشيحة  يف  املوثقة  املعلومات  الغرض،  يف  رئايس  مرسوم  اصدار  يقتيض 
الرقاقة االلكرتونية تتضمن الهوية والصورة والبصمة. وتتحفظ عدة جمعيات 

ومنظامت عىل صيغة الجواز مع بطاقة التعريف الجديدة.
وأفاد شهري قديم مدير الرشطة الفنية والعلمية بوزارة الداخلية، وبعد سلسلة 
الكرتونيا  املوثقة  الشخصية،  املعطيات  ان  باالمر  املعنيني  مع  االجتامعات  من 
بالرقاقة او الرشيحة الخاصة بجواز السفر وبطاقة التعريف يف صيغتها الجديدة 
،تتصل الهوية والصورة والبصمة مع التأكيد عىل حامية هذه املعطيات ودون 
املس بها أو توظيفها ألغراض اخرى وال ميكن الولوج لها او فسخها، واالمر يعود 

إىل تطبيق توصيات املنظمة العاملية للطريان املدين.
الضمني عىل تحفظات قدمتها  للرد  الداخلية جاءت  بوزارة  املدير  ترصيحات 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  رأسها  وعىل  واملنظامت  املهنية  الجمعيات 
الدميقراطيات  النساء  االنسان وجمعية  للدفاع عن حقوق  التونسية  والرابطة 
وعدة جمعيات ذات العالقة، كانت عربت عن تحفظاتها ورضورة ترشيكها يف 

املرشوع منذ ان تم عرض املرشوع عىل انظار مجلس نواب الشعب قبل حله.
تّم تقديم مرشوع بطاقة التعريف البيومرتية، وهي بطاقة هوية جديدة مزودة 
برشيحة الكرتونية، ألول مرة إىل مجلس نّواب الشعب من قبل وزارة الداخلية 
 27 القانون عدد  وإمتام  بتنقيح  ُمتعلّق  أسايس  قانون  2016 كمرشوع  عام  يف 
املجتمع  منظامت  وعارضت  الوطنية.  التعريف  ببطاقة  املتعلق   1993 لسنة 
توفريه  لعدم  القانون  آنذاك مرشوع  بشدة  تونس  والدولية يف  الوطنية  املدين 
ضامنات قانونية وتقنية وفنيّة كافية لحامية الحق يف الخصوصية والذي ينص 
عليه الدستور التونيس يف الفصل 24، وحامية املعطيات الشخصية للمواطنني 
التونسيني امتثاالَ لقانون حامية املعطيات الشخصية )القانون األسايس عدد 63 

لسنة 2004 املؤرخ يف 27 جويلية 2004(. 
سحب وعودة إىل الجد

يعاد  أن  قبل  الوزارة  قبل  من  رسميًا  القانون  مرشوع  تم سحب  عامني،  بعد 
مرفقا   ،2020 جوان  يف  جديدة  صيغة  يف  الحكومة  رئاسة  طرف  من  إيداعه 
مبرشوع قانون جواز السفر البيومرتي، لتنطلق النقاشات حوله يف لجنة الحقوق 

والحريات والعالقات الخارجية مبجلس نواب الشعب سنة 2021. 
رأي  حسب  الفارط،  جانفي   17 بتاريخ  االويل  الداخلية  وزارة  بالغ  وجاء 
القانونية  التعديالت  تحدد  مل  فضفاضة  بصيغة  واملدنية  الحقوقية  الجمعيات 
جدول  أي  تقديم  يتم  مل  كام  الوزارة.  إليها  أشارت  التي  للمرشوع  الجديدة 
املنعقدة  العمل  ورشات  ونوعية  عدد  وال  الخطوات،  قادم  بخصوص  زمني 
لتنفيذه. ومل  تّم رصدها  التي  التي شملتها وامليزانية  حول املرشوع واألطراف 
يوضح البيان الصادر من وزارة الداخلية أي نسخة من القانون سيتّم اعتامدها 
القانون يف نسختني  السابق حول مرشوع  النقاشات واملداوالت يف  فقد كانت 

مختلفتني، تعود األوىل إىل سنة 2016 والثانية اىل 2020.
اال ان الوزارة املعنية وزارة الداخلية وحسب مكتبها االعالمي قد نظمت عدة 
والعلمية  الفنية  الرشطة  إدارة  واهتمت  أطراف  عدة  فيها  شاركت  ورشات 
الجمعيات  أن  إال  كل جوانبها،  من  وقلبتها  باملسألة  القانونية  الشؤون  وادارة 
واصلت استغرابها من طرح هذا املرشوع مجّددا والدعوة لتعجيل تنفيذه يف 
ظل األحكام االستثنائية التي تعيشها البالد عىل معنى الفصل 80 من الدستور، 

وتحت وطأة الظروف االقتصادية الراهنة يف تونس.
مشاريع باهظة الكلفة

يشار اىل أّن مشاريع الهوية الرقمية هي مشاريع باهظة التكلفة خاصة يف ما 
تحتاجه يف املرحلة األوىل من التنفيذ واإلطالق مبا يف ذلك من تكاليف املوارد 
املركزية  التحتية  والبنية  للتسجيل،  التحتية  والبنية  البطاقة،  البرشية، وبيانات 
لتكنولوجيا املعلومات، وحمالت اإلعالم والتوعية. أما جمع املعلومات البيومرتية 
فيتطلب أجهزة لاللتقاط واملسح الضويئ وبرامج معقدة باهظة الثمن. وبحسب 
ممثيل وزارة الداخلية، تّقدر تكلفة مرشوع البطاقة وجواز السفر البيومرتيني 

بـ 45 مليون دينار تونيس تّم تخصيصها ضمن ميزانية الوزارة منذ سنة 2015.
ورغم وجود إطار قانوين لحامية املعطيات الشخصية واملتمثل يف قانون حامية 
املحامي  االستاذ  قلق مربر حسب  فإنه مثة   ،2004 لسنة  الشخصية  املعطيات 
حسن الكراي من أن القانون الحايل قديم يف نطاقه وال ينص عىل أية ضامنات 
للتونسيني  البيومرتية  الشخصية  البيانات  لحامية  وقوية  كافية  خصوصية 
وذلك  الحّساسة  بالبيانات  تصّنف  والتي  األصابع،  بصامت  مثل  والتونسيات، 

بسبب طبيعتها الشخصية وارتباطها الوثيق والفريد بالشخص.
أّي سلطة تلج إىل البيانات؟

إن إنشاء قاعدة بيانات بيومرتية قد ميّكن من زيادة مراقبة املواطنني واملواطنات 
من  لعدد  إجابة  أو  توضيح  أي  غياب  يف ظل  خاصة  الخطورة  بالغ  أمر  وهو 
التي سيتم حفظها  البيانات  وأبرزها: ماهية  التي تم طرحها سابقاً  التساؤالت 
يف قاعدة البيانات البيومرتية؟ وأين سيتم تخزينها؟، من هي السلطات املخّول 
لها الوصول إىل هذه البيانات الشخصية،؟ من هم املؤسسات أو األفراد الذين 
سيكون لهم الحق يف الوصول إىل البيانات الشخصية املشفرّة، وأخريًا، ما هي 

اإلجراءات األمنية التي سيتم اتخاذها لضامن أمان هذه البيانات؟
يشكل  وطني  مستوى  عىل  البيومرتية  البيانات  من  هائل  كمٍّ  جمَع  أن  كام 
يف  البيانات  خروقات  أصبحت  إذ  وخصوصيته.  املواطن  أمن  عىل  كبرياً  خطراً 
عاملنا الرقمي املتزايد أمرًا ال مفّر منه، ومهام بلغت إجراءات األمن السيربانية 
الحوادث  أثبتت  فقد  وإحكام،  قوة  من  البيانات  هذه  مثل  لحامية  والرقمية 
بيانات يف  أنه ال يوجد أي نظام  البيانات  العديدة لخروقات وترسيب ورسقة 
العامل ال ميكن اخرتاقه واستغالل بياناته، عىل غرار ما وقع يف الهند واألرجنتني 

وما حصل مؤخراَ مع اللجنة الدولية للصليب األحمر. 
أّي حامية من الرسقة والتوظيف؟

يف مثل هذه الحاالت، يكمن خطر وحساسية البيانات البيومرتية للشخص يف 
كونها بيانات ثابتة بشكل عام ال ميكن محوها أو تعديلها يف حال تم ترسيبها أو 
رسقتها أو جرب الرضر. وقد حّذر مفّوض األمم املتحدة لحقوق اإلنسان يف تقريره 
البيانات  2018 من خطورة استغالل  الرقمي لعام  حول الخصوصية يف العرص 
أساس  عىل  الهوية  رسقة  من  االنتصاف  للغاية  الصعب  »من  إذ  البيومرتية 
االستدالل البيولوجي، وقد يؤثر هذا النوع من الرسقة تأثرياً خطرياً عىل حقوق 
الفرد. وإضافة إىل ذلك، يجوز استخدام البيانات البيومرتية ألغراض تختلف عن 
التي ُجمعت من أجلها، مبا يف ذلك تعقب األفراد بشكل غري قانوين  األغراض 
التصديق  خالل  من  الّشخصية  البيانات  بحامية  ملزمة  الحكومة  ومراقبتهم.« 
باإلجامع عىل اتفاقية مجلس أوروبا لحامية األفراد فيام يتعلق باملعالجة اآللية 
للبيانات الشخصية )االتفاقية 108( والربوتوكول اإلضايف امللحق بها، وإقرار قانون 
جديد يتامىش مع متطلبّات املشهد الرقمي الحايل والتكنولوجيات الحديثة. كام 
نبهت اىل ذلك ومن قبل الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية، فهل تعدل 

وزارة الداخلية االوتار من خالل نص توافقي مع الجمعيات. 

 النفايات، جواز السفر البيومرتي
 وذكرى 8 مارس 

وملف البنك التونسي ـ الفرنسي

* ناجح مبارك
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ال حديث هذه األيام، إال عن انعكاسات الحرب الدائرة بني 
تونس  ضمنها  -ومن  البلدان  من  عدد  عىل  وأوكرانيا  روسيا 
النزاع  طريف  من  القمح  من  حاجياتها  تستورد  التي  طبعا- 

باعتبارهام تنتجان 29 باملائة من صادرات القمح يف العامل.
يف  الحرب  تأثريات  مدى  عن  تونس  يف  تخوفات  أثريت  وقد 
أوكرانيا عىل »خبز التونسيني« ال سيام أن بالدنا تستورد 60 
باملائة من استهالكها من القمح من كل من أوكرانيا وروسيا. 
غرار  عىل  موازية  أخرى  حلوال  البلدان  بعض  وجدت  وقد 
لبنان التي التجأت اىل الواليات املتحدة االمريكية بديال عن 
أوكرانيا إال أن الفرق يكمن يف أن الشحنة تحتاج إىل 25 يوماً 

من الواليات املتحدة مام يجعل االزمة أمرا محتام.
دعم  زيادة مخصصات  املغربية  الحكومة  قررت  املغرب  ويف 
القمركية عىل  الرسوم  يورو، وعلّقت  350 مليون  إىل  الدقيق 
استرياد القمح. أما الجزائر فلديها مخزون يكفي لستة اشهر 
وكذلك الشأن بالنسبة إىل مرص التي تعترب اكرب مورد للقمح 
هي  فلها  أوكرانيا(  من  باملائة  و30  روسيا  من  باملائة   50(

األخرى مخزون يكفي ملدة تسعة أشهر.
بديل عن روسيا  إيجاد  قادرة عىل  أنها غري  فيبدو  اما تونس 
حمولتها  تفريغ  البواخر  رفضت  ديسمرب،  ففي  وأوكرانيا. 
ذوبان  مع  الدين  يتزايد  حيث  مثنها،  دفع  لعدم  القمح  من 
احتياطات العمالت األجنبية. كام أن مخزون بالدنا من القمح 
مخاوف  يثري  الذي  األمر  املقبل،  جوان  شهر  حتى  يكفي 
وامتدادها  العسكرية  املواجهات  توسع  خطورة  من  حقيقية 
زمنياً ما من شأنه أن يخلق صعوبات يف الحصول عىل حاجيات 
تونس من القمح يف السوق العاملية بأسعار مدروسة بالنظر 
إىل الصعوبات التي تعاين منها املالية العمومية بسبب األزمة 

االقتصادية وندرة العملة الصعبة.
تونس أتمت طلبياتها قبل الحرب، لكن...

العام  املدير  أكد  التونسيني،  انتابت  التي  املخاوف  لتبديد 
أن  الدايل،  حامد  الفالحة  بوزارة  الفالحي  الوطني  للمرصد 
رشاءات  من  الصيف  حتى  الرضورية  طلبياتها  أمتت  تونس 
القمح قبل اندالع الحرب يف أوكرانيا ولن تواجه أي نقص حتى 
موسم جني املحصول يف الصيف، وأنه بهذه الرشاءات سيكون 
 .»2022 جوان  شهر  حتى  كافياً  الحبوب  من  تونس  مخزون 
علام أن استهالك تونس من الحبوب يبلغ 3.4 مليون طن منها 
1.2 مليون طن لكل من القمح الصلب والقمح اللنّي، ومليون 
طن من الشعري، ويبلغ اإلنتاج املحيل من هذه املادة االساسية 
1.6 مليون طن فقط بينام تستورد باقي حاجياتها من بلدان 

أخرى ومنها 60 باملائة من روسيا وأوكرانيا.
ولنئ ذهب البعض إىل التأكيد عىل حتمية إطالق تونس لطلب 
عروض لرشاء القمح اللني، فإن هذا اإلجراء يواجه عقبة كبرية 
تتمثل يف محدودية سعة التخزين يف هذا املجال، والتي متتد 
إىل ثالثة أشهر فقط من االستهالك، ويف حال لجأت الدولة إىل 
تأجري املستودعات التي قد ال تفي مبعايري التخزين املطلوبة، 

فمن الصعب زيادة هذه السعة التخزينية من ثالثة أشهر 
إىل ستة أشهر، يف ظل عدم وجود اسرتاتيجية سابقة.

ويرّجح خرباء االقتصاد أن تؤثر األزمة بني روسيا واوكرانيا 
عىل تونس، باعتبار أن األزمة ستوفّر مناخا خصبا للتجار 
يف األسواق العاملية لزيادة األسعار، وهو ما يؤثر بشكل 
الدول  شان  ذلك  يف  شأنها  تونس  ميزانية  عىل  مبارش 
األخرى التي تعول عىل وراداتها من الحبوب والنفط ومن 
روسيا ودول الشامل. وحسب عدد من الخرباء، فإنه من 
املتوقع أن تجرب زيادة األسعار يف السوق العاملية الحكومة 
واملعجنات  للخرب  املوجهة  الدعم  زيادة مخّصصات  عىل 
أو الذهاب إىل الزيادة يف األسعار لتّجنب عجز إضايف يف 

امليزانية.
إهمال الحكومات للسياسات الغذائية

ومن بني االنتقادات املوجهة إىل الحكومة التونسية هي 
إهامل السياسات الغذائية التي تحميها من األزمات العاملية، 
وحتى ال تكون البالد تحت تأثري أي تقلبات يف السوق العاملية 

للغذاء.
حيث ترفض السلطة يف تونس دعم الزراعة املحلية للحبوب 
مقابل قبول كل رشوط وأسعار السوق العاملية، وهو ما يهدد 
األمن الغذايئ للتونسيني املصنفني من بني أكرث الدول استهالكا 
الجفاف  انعكاسات  الحبوب من  زراعة  للحبوب. وقد عانت 

ملدة ثالث سنوات متتالية، ما أدى إىل تراجع اإلنتاج إىل 800 
ألف طن عام 2020 قبل أن يتضاعف سنة 2021، لكنه مردود 
ضئيل للغاية بالنظر إىل املساحات املخصصة لزراعة الحبوب 
يف تونس، إذ تبلغ 17 ألف كيلومرت مربع، وتتنوع بني القمح 
الصلب والقمح اللني والشعري. ويبلغ معدل مردودية مساحة 
بأنواعها،  الحبوب  املزروعة 1.5 طن من  10 آالف مرت مربع 
يف  تونس  يف  اللني  القمح  استهالك  عىل  الطلب  تزايد  لكن 
لزراعته  املخصصة  املساحات  وتراجعت  األخرية،  السنوات 
من 2000 كيلومرت مربع يف العقود املاضية إىل 600 كيلومرت 
مربع حالياً، أدى إىل ندرة هذه املادة الغذائية املحلية، بالتايل 
ارتفاع نسق توريدها، والتعرض إىل مخاطر السوق العاملية من 

اضطراب األسعار.
للمساحات  انخفاضاً  األخرية  السنوات  يف  تونس  كام سجلت 
يتم  مربع  كيلومرت  ألف   12 إىل  تراجعت  التي  املزروعة 
مساحة  أن  والحال  منها  مربع  كيلومرت  آالف  تسعة  تجميع 

ويعود  الحبوب،  لزراعة  مخصصة  مربع  كيلومرت  ألف   17
ذلك إىل إشكاليات قطاعية أهمها انخفاض األسعار عند البيع 
األمن  يهدد  ما  باألسمدة،  التزود  يف  الحاصلة  واالضطرابات 
الغذايئ باللجوء إىل التوريد الذي كلف الدولة 1.2 مليار دينار 

سنة 2021.
اضطرابات التوزيع

التونيس  للمنتدى  املديرة  الهيئة  عضو  حسني  منري  اعترب 
للحقوق االقتصادية واالجتامعية أن الحرب الدائرة يف أوكرانيا 
بقطع  العاملية  السوق  يف  التزويد  استمرارية  عىل  ستنعكس 
إىل  تونس  مثل  املوردة  البلدان  وستضطر  مدتها،  عن  النظر 
البحث عن مزودين جدد، وستواجه، إىل جانب ارتفاع األسعار 
النقص يف السلع بسبب ارتفاع الطلب، فالقمح مثل كل السلع 
يف السوق العاملية يخضع إىل معطى العرض والطلب، والنقص 
وهام  للسوق،  مزودين  أكرب  لدى  الحرب  بسبب  املسجل 
يف  الرفع  جانب  إىل  يتسبب،  أن  شأنه  من  وروسيا،  أوكرانيا 
األسعار، يف االضطرابات يف التوزيع، فالكميات املعروضة من 

الحبوب مرشحة إىل االنخفاض بسبب اإلقبال الكبري.
حاجة  أن  أكدت  التي  الفالحة  وزارة  فإن  آخر،  سياق  ويف 
البالد من الحبوب مؤّمنة حتى نهاية ماي املقبل بالنسبة إىل 
القمح الصلب والشعري، وإىل نهاية جوان بالنسبة إىل القمح 
مثل  أخرى  بالتحول ملصادر  قاموا  املُزودين  أن  باعتبار  اللنّي، 
األرجنتني واألوروغواي وبلغاريا ورومانيا بالنسبة للقمح اللنّي 
لطأمنة  كافية  غري  العلف،  شعري  إىل  بالنسبة  وفرنسا  أساساً، 
التونسيني، فاألمر يتعلق بطلبيات، وال يعني بالرضورة وصول 
السوق  أن  باعتبار  التونسية،  املوانئ  إىل  املطلوبة  الكميات 
أنحاء  كامل  يف  املتزايد  الطلب  بسبب  الضطرابات  تتعرض 
العامل، بالتايل، نقص متوقع يف اإلمدادات، إضافة إىل ما يهدد 
عملية التزود يف تونس من اضطرابات متعلقة بتوفري السيولة 
الالزمة والزيادة املسجلة يف تأمني البواخر املتجهة إىل تونس 
بسبب ما يهّددها من تأخري، وما يرتتب عن كل هذه العوامل 
من الزيادة يف األسعار امللتهبة بدورها يف السوق تحت وطأة 

املعارك.

* حياة الغامني الحرب في أوكرانيا والتخوفات في تونس..

تونس تستورد 60 باملائة من حاجياتها من الحبوب 
أي تأثري للنزاع على تزودها من هذه املادة؟

إهمال الحكومات المتعاقبة 
للسياسات الغذائية جعلها تحت 

وطأة تقلبات السوق العالمية للغذاء
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* جميلة بوحيرد/ ملهمة الشّعراء
هو  الجزائريّة  التّحرير  حرب  عن  الحديث 
الثّورة  أليقونات  استحضار  بالّضورة 
جميلة  الجزائر،  جميالت  الجزائريّة، 
بوعزّة/ جميلة بو باشا واألشهر جميلة 
 /1935( العرب  دارك  جان  بوحريد، 

.)2019
أكرث  يف  الّشعراء  ملهمة  بوحريد  جميلة 
يف  القّديسة  فهي  قصيدة.  سبعني  من 

أحمد عبد املعطي حجازي »قّديستي كان إسمها شعر 
جميلة« وهي »أسطورة الّصحراء« يف شعر سليامن العييس. وعنها 
يكتب الّشاعر العراقّي صالح الظّاملي »إنّها الفكرة والفكرة عنق 
ليس يُلوى«. تعود شهرتها إىل أنواع التّعذيب الذي تعرّضت إليه 
وإىل الّصمود األسطورّي الذي تحلّت به. هي همزة الوصل بني 
القيادة يف  ومندوب  الجزائريّة  التّحرير  الجبل يف جبهة يف  قائد 
املدينة ياسني الّسعدي. يف املستشفى بعد القبض عليها صعقت 
وملّا  الوعي  عن  تغيب  كانت  االعرتاف.  عىل  إلجبارها  بالكهرباء 
حوكمت  أّمنا«.  »الجزائر  واعتزاز  تحّد  يف  ترّدد  بعيد  من  تعود 
سنة 1957 وظّل املناضلون والثّوريّون يشيدون بفرادة شخصيّتها 
ومبوقفها البطويّل أمام املحكمة والجالّدين. جابهت حكم اإلعدام 
مبقولة مأثورة عنها »أعرف أنّكم سوف تحكمون عيّل باإلعدام... 
ولكّنكم لن متنعوا الجزائر من أن تصبح حرّة مستقلّة«. جميلة 
الجميالت، أيقونة ثورة املليون ونصف شهيد تضطّر يف أخريات 
نداء  تطلق  أن  إىل  املرض  بها  واشتّد  العمر  بها  تقّدم  ملّا  حياتها 
استغاثة للّشعب الجزائري )الجزائر أّمنا( حتى تتمّكن من العالج 

بالخارج من جملة أمراض باتت تعاين منها.
ليلى خالد/ األسطورة الفلسطينية الثائرة

)1944....( أيقونة الثورة كام يحلو للفلسطينيّني تسميّتها، »أفضل 
طائر  وأعداؤها،  ينعتها خصومها  كام  العامل«  يف  فدائيّة  إرهابيّة 
سفرية  الهزائم،  ركام  من  املنبعث  الفينيق 
قوميّة  قضيّة  وأعدل  ألنبل  العادة  فوق 
أبو  شادية  الحريكّ  اسمها  وإنسانيّة. 
فلسطينيّة  شهيدة  بأّول  تيّمنا  غزالة 
هوايتها  امرأة  أّول   .1967 هزمية  بعد 
تطبيقا  الطّائرات  خطف  الّنضاليّة 
كّل  يف  العدّو  »وراء  حّداد  وديع  لشعار 
املختطفة  بطائرتها  بجولة  قامت  مكان«. 

الصهيويّن عىل  العدّو  أرغمت  منها.  التّي هّجرت  حيفا  يف سامء 
التّفاوض مع من جزم بأن ال تفاوض معهم. أجربت الجميع عىل 
أن يتعاطى مع »مغامرتها« كحدث فرض نفسه عل العامل وكشكل 
الفلطينيّة. شعارها »عندي قضيّة  بالقضيّة  التّعريف  من أشكال 
نبيلة، أكرث نبال من أيّة قضيّة. من جرّائها يجب أن تكون يف مرتبة 

ثانية كّل املصالح واالهتاممات الخاّصة«. 
* دالل المغربي/ قصيدة فلسطين                           

التي  القصيدة  عن  بسيسو  معني  الفلسطينّي  الّشاعر  سئل  ملّا 
دالل  كتبتها  كتابتها  أردت  التي  »القصيدة  أجاب  بعُد  يكتبها  مل 
املغريب ملّا وطئت بقدميها سواحل فلسطني.« ملّا 
كانت القضيّة الفلسطينيّة متّر بفرتة عصيبة، 
مع  العسكريّة  العمليّات  معظم  فشل 
املخيّامت  يف  الوحشيّة  املذابح  تنامي 
»فدائية  قبّاين  نزار  عنها  قال  اللّبنانيّة. 
أقامت الجمهوريّة الفلسطينيّة مّدة أربع 
ساعات«. وقال عنها الّناقد والّروايئ إلياس 
خوري »مل تذهب دالل املغريب ورفاقها إىل 
االنتحار أو املوت بل ذهبت إىل القتال ألنّها 
1978(، اسمها  تصنع الحياة«. دالل املغريب عروس يافا )1958/ 
مارس    -11 تاريخيّة  استشهاديّة  مغامرة  أنجزت  نادية،  الحريك 
نفسها  أرادت  ألنّها  عدوان  باسم كامل  العمليّة  عرِفت   -  1978
ثأرا من اغتيال الّصهاينة للثّالوث كامل عدوان/ كامل نارص وأبو 
يوسف الّنّجار. متثّلت العمليّة يف إنزال عىل الّشاطئ الفلسطينّي 
والّسيطرة عىل حافلة عسكريّة والتّوّجه بها إىل تّل أبيب ملهاجمة 
التّفاوض عىل جملة من  الّسلطات عىل  الكنيست وإجبار  مبنى 
األرسى يف سجون االحتالل. مل يجد ايهود باراك -من هول الصدمة 
واملفاجأة- بّدا من التّشنيع بجثّتها بعد استشهادها. صورة تناقلتها 
دالل.  بطولة  تدري  ال  حيث  من  فخلّدت  املصّورين  عدسات 
تركت وصيّة مكتوبة شّددت فيها عىل رضورة »تصعيد التّناقض 
الرّئييّس ضّد العدّو الّصهيويّن وتوجيه البنادق، كّل البنادق، نحو 
الثّوار«.  بنادق  تحميه  الفلسطينّي  القرار  »استقاللية  العدّو«، 
ألبيها تقول »ال تذرف دمعا كثريا فقد رصت بنتا للبالد«. سيتذكّر 
الفلسطينيّون دوما أنّهم يوما ما أّسسوا دولة دامت أربع ساعات، 
هي عمر رحلة دالل مع املغامرة االستشهاديّة ملّا قبّلت بطلتهم 
وهي  الحافلة  داخل  وعلّقته  خشوع  بكّل  الفلسطينّي  العلم 
تردد »بالدي، بالدي، بالدي. لك حبي وفؤادي/ فلسطني يا أرض 

الجدود، إليك ال بّد أن نعود«.                       
* سناء المحيدلي/ عروس الجنوب

أّول  سنة،  عرشة  الّسبع  فتاة   )1985  /1968(
جيش  ضّد  استشهاديّة  بعمليّة  تقوم  فدائيّة 
االحتالل الّصهيويّن يف جنوب لبنان. الثاّلثاء 
أفريل  شهر  من  عرشة  الحادية  الّساعة 
تجّمعا  مفّخخة  بسيّارة  اقتحمت   1985
نفسها.  وفّجرت  االحتالل  جيش  آلليّات 
أعلنت بنفسها وصيّتها التي تناقلتها أجهزة 
بالّصوت  وقربص  والّشام  لبنان  يف  التّلفزة 
والّصورة مساء تنفيذ العمليّة. مل تطلب ال املجد وال 
البساطة، ماّم جاء فيها »الحياة وقفة  الجاه. وصيّتها أبسط من 
عّز فقط. أنا مل أمت بل حيّة بينكم، أتنّقل، أغّني، أرقص، أحّقق 
كانت  وفعال  الجنوب«.  عروس  تسميتي  وصيّتي هي  أمايّن.  كّل 

للجنوب عروسا وظلّت.
* روزا لوكسمبورغ /الوردة الحمراء )1871/ 1919(

املحلّق  املاركسيّة  نرس  األملانية،  الثورة  شهيدة  الحمراء«  »روزا 
الثّاين  العقل  اعتربوها  الذين  ومجادليها  خصومها  باعرتاف  عاليا 

مجادلتها  لها  يُحسب  الحمراء.  املاركسيّة  سنديانة  ماركس،  بعد 
برنشتاين/  تروتسيك/  )لينني/  الثّورينّي  والزّعامء  املنظّرين  لكبار 
أنّها  ماركس-  سرية  -كاتب  مهرينغ  فرانز  عنها  قال  كاوتسيك(. 
واحدة من أعظم تالمذة كارل ماركس. مترّدت عىل كارل كاوتسيك 
املاركيّس  واملنظّـر  األملايّن  الّدميقراطّي  االشرتايكّ  الحزب  زعيم 
املعرتف بأبّوته الّنظريّة، مترّدت عليه حاملا ارتّد عن الخّط الثّورّي 
ومل ترتّدد يف نعته بـ»قائد املستنقع«. ربطتها به وبعائلته صداقة 
اختارت  الذايتّ واملوضوعّي  حميمة ورفاقيّة يصعب فصمها. بني 
كام  األمميّة  ملبادئ  والوفاء  العامليّة  للقضيّة  الوفاء  بوعي  روزا 
صاغها العقل األّول ماركس ورفيق دربه انجلز. انحازت لالشرتاكيّة 
ضّد الرببريّة وضّد الحرب االمربياليّة وقطعت عالقتها مبن يُجمع 

الكّل عىل أنّه »بابا« املاركسية.
1896 ادوارد برنشتاين الذي يرى نفسه الوريث الرّشعّي إلنجلز 
املاركسيّة حول  الّنظريّة  مراجعة  املقاالت يف  يكتب سلسلة من 
وأّن  شيئا  يعني  ال  الهدف  أّن  معتربا  الّرأسامليّة  انهيار  حتميّة 
الحركة هي كّل يشء. نذرت روزا نفسها للرّّد عليه مبقاالت عاصفة 
كقصف الّرعد )إصالح اجتامعّي أم ثورة؟( تُعّد بحّق دفاعا عن 
املاركسيّة يف نقاوتها، أساسها أّن أزمة الّرأسامليّة هيكليّة وليست 
دوريّة وأّن قدر الطّبقة العاملة أن تتحّرر وتحّرر املجتمع، شعارها 
االشرتاكيّة أو االنحدار إىل الرببريّة. عندما اندلعت الثّورة األملانيّة 
الحكومة  قّررت  الرّجعيّة عليها  القوى  /1919( وتكالبت   1918(
املساّمة زيفا اشرتاكيّة قمع الثّورينّي فتتالت الحمالت التّحريضيّة 
يف الجرائد املواليّة بعناوين دالّلة ضّد رابطة سبارتكوس، الجناح 
الثّورّي الذي تتزّعمه روزا ورفيق دربها كارل ليبنيخت »سبارتكوس 
هي املسؤولة عن كّل يشء«، »سبارتكوس ترتكب الفظائع«. كان 
بإمكان روزا الفرار أو االختباء فالكّل -األعداء كام األصدقاء- يدرك 
العاّمل  جانب  إىل  تكون  أن  فّضلت  ولكّنها  مطلوب.  رأسها  أّن 
العاملة  الطّبقة  مقاسمة  بالثورينّي  يليق  ال  إذ  مرحلة  أعرس  يف 
أفراحها زمن انتصاراتها والتّخيّل عنها يف محنها وهزامئها. أيقونة 
كانت ونرسا كام لّقبها لينني. كتبت يف أحلك األيّام التي مرّت بها 
أن  وكان  نحتاجه«.  ما  كّل  هام  الّناقد  والوعي  »الحامسة  برلني 
تّم اغتيالها هي ورفيقها كارل ليبنيخت يوم 15 جانفي 1919 يف 
برلني من قبل ميليشيات الثّورة املضاّدة. ومل يُعرث عىل جثّتها إالّ 

بعد أربعة أشهر.

* لويز ميشال/ سيّدة الاّلسلطويّة )1905/1830(
يف  نفوذا  األكرث  الّسياسيّة  الّشخصيّات  من 

عرش.  التّاسع  القرن  من  الثاين  الّنصف 

يف  اشرتاكيّة  ثورة  أّول  أبطال  أشهر  من 

العرص الحديث، الثّورة الفرنسيّة الرّابعة 

باريس  كومونة  باسم  اشتهرت  التي 

حكومة  الكومونيّون  شّكل   .)1871(

من  للكنيسة.  معادية  راديكاليّة  اشرتاكيّة 

ء مآثرها إلغاء العمل اللّييل وفصل الّدين عن الّدولة  لغا إ و

الّضائب املضوبة عىل أجور العاّمل وتعديل لون العلم الفرنيس 

باألحمر )رمز الثّورة والفداء(. قاتلت لويز ميشال مع الكتيبة 61 

عنها  قال  املتاريس.  وبَنت  اإلسعاف  محطّات  نظّمت  ملومنارتر. 

»أحّب  نفسها  عن  وقالت  للّدماء«  املتعطّشة  »الذئبة  أعداؤها 

رائحة البارود ولكن يف املقام األّول انا مخلصة للثّورة«. من القالئل 

الّناجني من املذبحة التي ارتكبت يف حّق الكومونة. تحسب لها 

جرأتها أمام املحكمة وتجّرؤها عىل القضاة. أليست هي القائلة 

سوى  حّقا  ميلك  ال  الحّريّة  أجل  من  يرصخ  قلب  كّل  أّن  »يبدو 

القليل من الرّصاص. لذا فأنا أطالب بنصيبي«.

ألف حتّية أليقونات احلّرّية
»وأعشق عمري ألنّي إذا متّ

  أخجل من دمع أمّي«
)محمود درويش(.

»المرأة هي مستقبل الرّجل«
)لويس أراغون(.

»كانت أّم سعد قد علّمتني طويال كيف يجرتح املنفى مفرداته 
وكيف ينّزلها يف حياته كام تنزل شفرة املحراث يف األرض«

)غّسان كنفاين/ رواية أّم سعد(.
نضاالت املرأة جزء من مسرية اإلنسانّية املتألّمة الطّامحة إىل 
غد أفضل للقطع مع عامل بائس من ماض ليس أقّل بؤسا. دور 
أكرث من محطّة نضالّية منحوت  ثورة ويف  أكرث من  املرأة يف 
وسام  لها  هو  شامخ،  وبصمود  زيّك  وبدم  تاجّية  بأحرف 
العّينات من مساهامت  دونكم هذه  عار.  ولجالّديها وصمة 
وشموعا  نضالّيا  تراثا  وباتت  الّتاريخ  طبعت  مسريتهّن  نساء 

مضيئة يف سامء اإلنسانّية.

* الطايع الهراغي   
08مارس 

اليوم العالمي للمرأة           
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يبتاعونه  عن يشء  بحثا  املصبات  بقايا  ينبشون  أشخاص  من 

املتوسط  قطعت  كيف  نعرف  ال  حاويات  اىل  النفقات  لسد 

هي  ما  وتونس...  إيطاليا  بني  الديوانية  الحدود  واجتازت 

طبيعة املخاطر البيئية املحيطة باملجتمع وهل نحن متساوون 

املجال  املجتمع وعىل  املخاطر عىل  تؤثر  املخاطر؟ كيف  امام 

الدول  وبني  بعضها  يف  املدن  بني  باملدن؟  عالقته  يف  الريفي 

والتي جعلت من التخلص من النفايات عالقة تنافر بني الدولة 

التي أصبح لها تبعات سياسية اقتصادية واجتامعية ومناخية 

وبيئية ملناقشة هذا املوضوع استضاف املركز العريب لألبحاث 

ودراسة السياسات ثلة من الخرباء يف املجال العلمي ملعالجة 

هذا املوضوع الحساس٬ فكانت املداخالت كام ييل:

جالل بوزيد

فرص النجاح املهدورة
النفايات  هذه  خطورة  تكمن   
لديها  املرتفعة  الرطوبة  نسبة  يف 
النفايات  عىل  يؤثر  ما  وهذا 
بعد  املصبات خاصة  يف  املودوعة 
االمطار والتي تصبح مصدر تلوث 
مع اإلشارة اىل إمكانية تحويلها اىل 
طاقات أهمها »الغاز« لكن تونس 
املسألة  اطالقا  منه  تستفيد  ال 
التقنيات  غياب  ظل  يف  خاصة 
النفايات  معالجة  يف  املعتمدة 
وتقنيات  مجهودا  تتطلب  والتي 
كربى ميكن متويلها بالطاقات التي نستخرجها من النفايات كام هو الحال 

يف عدة دول.

مروى القالع

ازمة النفايات يف جربة 
واالنصاف املجالي

مبارشة  االزمة  هذه  انطلقت 
يف  الرئييس  املصب  غلق  بعد 
ظهرت  هكذا  إذ  »قاللة«  منطقة 
االزمة البيئية ثم تحولت اىل ازمة 
مصبات  اىل  اللجوء  إثر  اجتامعية 
املواطن  بصحة  ارضت  عشوائية 
والسياحة  والفالحة  وبالبيئة 
وبالتايل  املجاالت  من  وغريها 
االجتامعي  الفضاء  انعكست عىل 
تركيبته  حيث  من  الحساس 
ومن  الرطب  مناخها  وطبيعة 
ازمة  ملعالجة  ووطنية  محلية  اسرتاتيجية  يف  التفكري  كانت رضورة  هنا 
االستفادة  لتسهيل  رفعها  قبل  النفايات  بفرز  املواطنني  والزام  النفايات 

منها وحرق الرضوري فقط للحد من التلوث البيئي.

النفايات الصلبة يف تونس واالنتقال البيئي »املجتمع واملخاطر«

حافظ الهنتاتي

بني ضعف الحوكمة وغياب املواطنة
قّدم بعض املالحظات حول املفاهيم األساسية كمصطلح االنتقال البيئي والذي قطعت فيه الدول اشواطا 
هامة يف حني انه يعترب يف تونس مفهوما ال يزال نظريا فكلمة االنتقال فيها الفعل والعمل يف حني انه يف 
والخطري  والصلب  السائل  فيها  ومتنوعة  متعددة  كلمة  النفايات  فان  وباملقابل  جامد  مفهوم  هو  تونس 
لها  النفايات  من  نوعية  فكل  واالسرتاتيجيات  الترشيعات  يف  وتصنيف  تفرع  يتطلب  ما  وهذا  والبيئي. 
وامنية  واجتامعية  سياسية  ابعاد  عدة  تونس  يف  النفايات  لقضية  أصبحت  لقد  معها.  للتعامل  خصوصية 
وبيئية وديبلوماسية وهنا نذكر ازمة النفايات اإليطالية وانعكاساتها عىل العالقة بني الدولتني وان متكّنا من 
إرجاعها فإن ذلك كلفنا اليشء الكبري والخطري كام أشار اىل ان مشكل النفايات تتدخل فيه عدة وزارات 
أهمها وزارة البيئة والفالحة والصناعة والداخلية والصحة والسياحة وامالك الدولة ويف صلب وزارة البيئة 
فيها عدة هياكل مهتّمة باملسألة والسؤال كيف نحوكم هذا القطاع الذي له عدة متدخلني اليشء الذي 
افرز سياسات مختلفة يف مجال البيئة تكون أحيانا متضاربة فاكرب ملوث للبيئة هو الديوان الوطني للتطهري 
والذي تراقبه وتحاسبه هي وكالة حامية املحيط التابعة لنفس الهيكل اإلداري وبالتايل فإنها الخصم والحكم 
وهو مثال بسيط متكرر يف هذا املوضوع. ان املسؤول األول واملبارش عن النفايات هي البلديات اال ان السلطة املركزية استحوذت عىل هذا امللف 
باعتبار الثقل املايل للنفايات وقوة اللوبيات واملافيات املتداخلة يف هذا املوضوع ولنا يف النفايات اإليطالية خري مثال كيف تم التنسيق والشحن 
واالستقبال برسعة وحرفية مذهلة قابلتها احتجاجات مل تكن استباقية بقدر ما كانت ردة فعل باعتبار ان الحس بخطورة هذا املوضوع مل يكن 
متأصال يف وعي املواطن التونيس وبالتايل فان التحركات كانت غري مؤطرة  تحولت من سلوكيات اجتامعية اىل ظاهرة وبالتايل فإن التفاوض وتحقيق 

املكاسب يبقى ناقصا باعتبار أن هذا امللف ال يزال يراوح مكانه.
* أحمد 
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يف ديسمرب سنة 1991، كانت أوكرانيا، باإلضافة إىل روسيا وبيالروسيا، من 
بني الجمهوريات التي دقت املسامر األخري يف نعش االتحاد السوفيايت، 
رابطة  تأسيس  طريق  عن  بنفوذها،  االحتفاظ  أرادت  موسكو  أن  غري 
بإمكانه  أن  وقتها  يظن  الكرملني  كان  إس(،  يو  )جي  املستقلة  الدول 
مل  ذلك  لكن  الرخيص،  الغاز  شحنات  خالل  من  أوكرانيا  عىل  السيطرة 
يحصل، فبينام متكنت روسيا من بناء تحالف وثيق مع بيالروسيا، كانت 

عيون أوكرانيا مسلطة دامئاً عىل الغرب.
التسعينيات  فرتة  طوال  رصاع  إىل  يصل  مل  ولكنه  الكرملني،  أزعج  هذا 
لدمج  يسعى  يكن  مل  الغرب  ألن  هادئة،  تبدو  موسكو  كانت  آنذاك، 
مشغولة  كانت  والبالد  يعاين،  كان  الرويس  االقتصاد  أن  كام  أوكرانيا، 
بالحرب يف الشيشان، يف سنة 1997 اعرتفت موسكو رسمياً من خالل ما 
يسمى بـ»العقد الكبري« بحدود أوكرانيا، مبا فيها شبه جزيرة القرم، التي 

تقطنها غالبية ناطقة بالروسية.
شهدت موسكو وكييف أول أزمة دبلوماسية كبرية بينهام يف عهد فالدميري 
بوتني، ففي خريف عام 2003، بدأت روسيا بشكل مفاجئ يف بناء سد يف 
مضيق كريتش باتجاه جزيرة »كوسا توسال« األوكرانية، واعتربت كييف 
وازدادت حدة  البلدين،  بني  ترسيم حدود جديدة  ذلك محاولة إلعادة 
الرويس  الرئيسني  بني  ثنايئ  لقاء  بعد  إال  له  حد  وضع  يتم  ومل  الرصاع، 
واألوكراين. عقب ذلك أوقف بناء السد، لكن الصداقة املعلنة بني البلدين 
بدأت تظهر تشققات. أثناء االنتخابات الرئاسية يف أوكرانيا سنة 2004، 
دعمت روسيا بشكل كبري املرشح املقرب منها، فيكتور يانوكوفيتش، إال 
أن »الثورة الربتقالية« حالت دون فوزه، وفاز بدالً منه السيايس القريب 
روسيا  قطعت  الرئاسية  فرتته  وخالل  يوشتشينكو،  فيكتور  الغرب،  من 
إمدادات الغاز عن البالد مرتني، أي يف سنتْي 2006 و2009، كام قُطعت 

أيضاً إمدادات الغاز إىل أوروبا املارة عرب أوكرانيا.

ويف سنة 2008، حاول الرئيس األمرييك آنذاك، جورج دبليو بوش، إدماج 
أوكرانيا وجورجيا يف حلف شامل األطليس )ناتو(، وقبول عضويتهام من 
أعلنت  وموسكو  بوتني،  باحتجاج  ذلك  قوبل  تحضريي.  برنامج  خالل 
بشكل واضح أنها لن تقبل االستقالل التام ألوكرانيا، كام أن فرنسا وأملانيا 
حالتا دون تنفيذ بوش لخطته، وأثناء قمة الناتو يف بوخارست تم طرح 

مسألة عضوية أوكرانيا وجورجيا، ولكن مل يتم تحديد موعد لذلك.
االرتباط  أوكرانيا  تنجح برسعة، حاولت  مل  للناتو  االنضامم  وألن مسألة 
سنة  صيف  يف  األورويب،  االتحاد  مع  تعاون  اتفاقية  خالل  من  بالغرب 
موسكو ضغوطاً  مارست  االتفاقية،  توقيع  من  قليلة  أشهر  بعد   ،2013
أوكرانيا،وعىل  إىل  الواردات  عىل  وضيقت  كييف  عىل  هائلة  اقتصادية 
فاز  الذي  يانوكوفيتش،  األسبق  الرئيس  حكومة  جمدت  ذلك،  خلفية 
معارضة  احتجاجات  ذلك  بسبب  وانطلقت   ،2010 عام  باالنتخابات 

للقرار، أدت لفراره إىل روسيا يف فيفري  عام 2014.

 األزمة الروسية األوكرانية
فارقة  عالمة  هذه  وكانت   ،2014 عام  مارس  يف  القرم  روسيا  ضمت 
شبه  روسية  قوات  بدأت  الوقت،  نفس  ويف  معلنة،  غري  لحرب  وبداية 
عسكرية يف حشد منطقة الدونباس الغنية بالفحم رشقي أوكرانيا، كام 
روس،  يرتأسهام  ولوهانسك،  دونيتسك  يف  شعبيتان  أعلنت جمهوريتان 
أما الحكومة يف كييف، فقد انتظرت حتى انتهاء االنتخابات الرئاسية يف 
ماي 2014، لتطلق عملية عسكرية كربى أسمتها »حربًا عىل اإلرهاب«.

بيرتو  املنتخب،  األوكراين  الرئيس  التقى  نفسه،  العام  من  جوان   يف 
هامش  عىل  وفرنسية،  أملانية  بوساطة  مرة  ألول  وبوتني  بوروشينكو، 
نورماندي،  شواطئ  عىل  اإلنزال  يوم  عىل  عاماً  سبعني  مبرور  االحتفال 

وخالل ذلك االجتامع ُولدت ما تسمى بـ»صيغة نورماندي«.

سبب ضرب روسيا ألوكرانيا
اليوم،  بالوكالة تدور رحاها حتى  بعد االتفاق، تحول الرصاع إىل حرب 
ففي مطلع سنة 2015، شن االنفصاليون هجوًما، زعمت كييف أنه كان 
مدعوًما بقوات روسية ال تحمل شارات تعريف، وهو ما نفته موسكو، 
مدينة  يف  وذلك  الهجوم،  جراء  ثانية  بهزمية  األوكرانية  القوات  ومنيت 
ديبالتسيفي االسرتاتيجية، والتي اضطر الجيش األوكراين للتخيل، وبرعاية 
غربية٬ تم االتفاق عىل »مينسك 2«، وهي اتفاقية تشكل إىل اليوم أساس 

محاوالت إحالل السالم، وما تزال بنودها مل تنفذ بالكامل بعد.
يف  نجاح  إحراز  تم  إذ  أمل،  بصيص  هناك  كان   2019 سنة  خريف  يف 
املواجهة، لكن  املتحاربتني من بعض مناطق  الجهتني  سحب جنود من 
منذ قمة النورماندي التي ُعقدت يف باريس يف ديسمرب سنة 2019، مل 
تحصل أي لقاءات، وبوتني ال يرغب يف لقاء شخيص مع الرئيس األوكراين 
يلتزم  زيلينسيك، ألنه – من وجهة نظر موسكو – ال  فلودومري  الحايل، 

باتفاق مينسك.
من  علني  بشكل  الرويس  الرئيس  يطلب   ،2021 عام  ديسمرب  ومنذ 
الناتو أو تتلقى  الواليات املتحدة أال تسمح بانضامم أوكرانيا إىل حلف 

مساعدات عسكرية، لكن الحلف مل يرضخ لهذه املطالب.

رغم جهود التهدئة بني روسيا وأوكرانيا، فإن مزيد اشتعال الحرب سيكون له 
تداعيات كبرية عىل االقتصاد العاملي، إذ مل يكد االقتصاد األوكراين »يتنفس« 
لتعمق  النطاق  واسعة  جاءت حرب  حتى   ،2014 عام  يف  الرويس  الغزو  من 
املخاوف بشأن االقتصاد، ملا لهذه الحرب من تداعيات عىل اإلنتاج وكميات 
التصدير. علامً أن ألوكرانيا 12 يف املائة من صادرات القمح العاملية، و16 يف 

املائة للذرة، و18 يف املائة للشعري.
النقد  من  الدولية  أوكرانيا  احتياطات  تضاعفت  سنوات،  سبع  مدى  وعىل 
األجنبي بأكرث من ثالث مرات، لتصل إىل نحو 31 مليار دوالر يف نهاية 2021، 
مقابل نحو 7.5 مليار دوالر يف 2014. ما أدى إىل خفض العجز يف امليزانية إىل 

مستويات قياسية.
ورغم التحديات والصعوبات التي شهدها عام 2021، فإن األوكرانيني يعتربون 
أنه كان عاماً استثامرياً ناجحاً، ضخ فيه املستثمرون نحو ستة مليارات دوالر 
يف اقتصاد البالد، ما أسهم يف تحقيق منّو نسبته 5.7 يف املائة من الناتج املحيل 
خالل الربع الثاين من العام، يف حني أن صندوق النقد حدد توقعاته عند 3.2 

يف املئة.
ومتكن االقتصاد األوكراين من تحقيق استقرار اقتصادي نسبي خالل السنوات 
املاضية، لكن هذا االستقرار مهدد اليوم أكرث من أي وقت مىض، وقد يدفع 
كييف مجدداً إىل طلب قروض صندوق النقد الدويل، رغم صعوبة هذا األمر. 
وتحتل الزراعة املرتبة الثانية من حيث األهمية بالنسبة إىل اقتصاد أوكرانيا. 
اآلن  وتُعرف  السوفيايت«.  االتحاد  غذاء  بـ»سلة  سابقاً  أوكرانيا  ُوصفت  وقد 
بـ»سلة الخبز يف أوروبا«. وعرضتها السلطات بعد الحقبة السوفياتية بوصفها 
»سلة غذاء عاملية« قادرة عىل توفري وضامن األمن الغذايئ لدول أوروبا وغريها، 

وهي مسؤولة عن عرشة يف املئة من صادرات القمح العاملية.
األرايض  وتشغل  الخصوبة.  الشديدة  السوداء  برتبتها  أوكرانيا  أرايض  وتتميز 
البالغة نحو 604 آالف كيلومرت  املائة من مساحتها  الزراعية أكرث من 71 يف 
البالد. ومتثل منتجات  املائة من مساحة  نحو 15 يف  الغابات  مربع. وتشكل 
القطاع الزراعي 45 يف املئة من إجاميل الصادرات األوكرانية. ويعرب هذا الرقم 
عن إسهامات القطاع يف جلب النقد األجنبي للبالد. فقد أدخل يف 2020 -عىل 

سبيل املثال- 22.4 مليار دوالر لالقتصاد األوكراين، وعام 2020 يعترب »األفضل« 
يف تاريخ صادرات أوكرانيا من زيت زهرة الشمس )6.9 مليون طن(، والدواجن 
)431 ألف طن(، والعسل )81 ألف طن(، والفواكه )55 ألف طن(، واملعكرونة 

)30 ألف طن(.  
وصعدت كييف إىل املراتب األوىل عاملياً يف صادرات الحبوب، حجر الزاوية يف 
االقتصاد األوكراين. وعىل مدى العقد املايض، احتلت املرتبة الثالثة يف القمح 
والرابعة يف الذرة. ومن املتوقع أن تصدر أكرث من ثالثة أرباع محصولها من 
الذرة والقمح. ويف اآلونة األخرية، توجه أكرث من 40 يف املائة من شحنات الذرة 

والقمح السنوية ألوكرانيا إىل الرشق األوسط وأفريقيا.
وتبلغ حصة البلدان اآلسيوية نحو نصف إجاميل الصادرات الزراعية األوكرانية 
وأفريقيا  املائة،  يف   29 األورويب  االتحاد  حصة  تبلغ  بينام  املائة(،  يف   48.7(
12.9 يف املائة، ورابطة الدول املستقلة 5.8 يف املائة. واملستهلكون الرئيسيون 
وتركيا،  وهولندا، ومرص،  والهند،  الصني،   : األوكرانية هم  الزراعية  للمنتجات 

وإسبانيا، وبولندا، وإيطاليا، وأملانيا.
املناجم، منها  من  مختلفاً  تضم أوكرانيا أكرث من 20 ألف مقلع، و120 نوعاً 

الفحم  الستخراج:  كبرياً،  صناعياً  منجامً  و94  البسيطة،  املناجم  من   8172
مناطق  يف   1795 عام  منذ  وتعمل  املناجم  تنترش  حيث  والكوك(  )الحجري 
 46 نحو  أوكرانيا  تضم  الحديد  خام  إىل  وبالنسبة  وفولني.  ولفيف  دونيتسك 
يف املئة من جميع احتياطات االتحاد السوفيايت السابق، وأكرث من خمسة يف 
العامل. ومتتلك أوكرانيا احتياطات من  املئة من احتياطات خام الحديد حول 
الكربيت هي األكرب يف العامل، وتحتل املرتبة الثانية عاملياً يف حجم احتياطات 

خام الزئبق.

تأثير الحرب على االقتصاد العالمي
العمل  تواجه  لن  أنها  يف  واضحة  بايدن  جو  األمرييك  الرئيس  إدارة  كانت 
قد  العاملي  االقتصاد  يف  الرصاع  تأثري  لكن  مضاد،  عسكري  بعمل  العسكري 
يكون خطرياً، إذ تعهد بايدن بأن يرد الغرب »بحسم« عىل أي اجتياح ألوكرانيا. 
تصدير  وحظر  الروسية،  البنوك  أكرب  عىل  مالية  عقوبات  يشمل  قد  ما  وهو 

التكنولوجيا املتقدمة إىل روسيا.
وتعّد روسيا قوة تجارية كربى يف االقتصاد العاملي ومن كبار مصدري النفط. 
أو  الروسيني  والغاز  النفط  عىل  حظر  كفرض  حاسم،  خيار  أي  أن  يعني  ما 
العقوبات املالية، قد يأيت بنتائج عكسية عىل الواليات املتحدة واالقتصادات 
الطاقة  أزمة  استمرت  ما  إذا  خصوصاً  املراقبون،  يحذر  ما  حسب  األخرى، 
بنك  وحسب  العاملي.  االقتصاد  يف  التأثري  يف  املتزايدة  التضخمية  والضغوط 
االستثامر »مورغان ستانيل«، فإن الغزو الرويس  ألوكرانيا قد يدفع العديد من 
االقتصادات إىل الركود. ووفق واحد من أكرث املتشامئني يف »وول سرتيت«، فإن 

ذلك قد يشكل خطراً كبرياً عىل أسواق األسهم.
وكتب مايكل ويلسون، كبري محليل األسهم األمريكية يف »مورغان ستانيل«، يف 
مذكرة إىل العمالء، أن الحرب »ستزيد بشكل ملموس من احتامالت حدوث 

دوامة قطبية لالقتصاد واألرباح«.
وقال إن من شأن ارتفاع أسعار الطاقة أن »يدمر الطلب، ورمبا يدفع العديد 
من االقتصادات إىل ركود تام«، مضيفاً أن مخزونات الطاقة هي األكرث عرضة 

للخطر.

أسباب الخالف بني روسيا وأوكرانيا

بعد غزو روسيا لألراضي االوكرانية

خسائر بالجملة وإشكاليات ومشاكل بالتفصيل
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اإلصالحات الجبائية

اإلكراهات املالية، مقتضيات 
العدالة وعمليّة توزيع املداخيل

ما هو مفهوم الجباية؟ ما هو دورها يف االقتصاد التونيس؟ ما هي انعكاساتها عىل املستوى االجتامعي؟ 
ما هي أبرز مميزات املنظومة الجبائية التونسية؟ ما هي أهم االختالالت الهيكلية لهذه املنظومة؟ ما هو 
مستوى الضغط الجبايئ؟ وما هي السبل للتخفيف منه؟ كيف تتوزع املداخيل الجبائية بني مختلف األطراف 
الخاص؟ كيف  القطاع  بها  يتمتع  التي  الجبائية  وامليزات  التسهيالت  أبرز  ما  االجتامعية؟  والفئات  املهنية 
تتّم املوازنة بني املساهامت الجبائية والخدمات االجتامعية؟ ما هي أبرز مالمح اإلصالح الجبايئ؟ ما هي 
أبرز الرشوط حتى تتحقق العدالة الجبائية؟ ملعالجة هذه اإلشكاليات نظّم املركز العريب لألبحاث ودراسة 
السياسات ندوة وطنية ملحاولة البحث عن حلول لهذه القضية املصريية بالنسبة لالقتصاد الوطني. حرضتها 

»الشعب« وسألت األستاذين ناجي البكوش وبسام بوليلة عن الجباية فكانت هذه اآلراء.

األستاذ ناجي البكوش
قروض اليوم هي ضرائب مؤجلة ال تسقط بمرور الزمن

للجباية يف تاريخ تونس دور رهيب منذ ثورة صاحب الحامر وثورة 
عىل بن غذاهم وثورة 3 جانفي 1984 وهي جميعها أحداث مرتبطة 
بالجباية ففي سنة 1860 ونتيجة لسوء تدبري الجباية أدى إىل اندالع 
من  كان  الدول حيث  اضمحالل  إىل  وبالتايل  غداهم  بن  ثورة عىل 
الرضوري البحث عن موارد لتسديد النفقات العامة مل يجدها بأي 
واملديونية  الجبائية  األداءات  الرفع من  إال يف  الفرتة  تلك  تونس يف 
وبعد 6 سنوات وجدت تونس نفسها عاجزة عن استخالص ديونها 
الدولية  املالية  اللجنة  وكّونوا  املمّولون  املانحون  اجتمع  ذلك  إثر 
التي أصبح لها مقّر يدعى نهج »الكمسيون« وسط العاصمة تونس  
ومارست هذه اللجنة املالية االرشاف عىل املالية التونسية فام هو 
دور هذه اللجنة؟ يعترب دورها من أهم وأخطر اإلجراءات الجبائية 

عىل اإلطالق حيث كان دورها جمع مداخيل البالد وبعد أن يعطوا الدائنني واملانحني أقساطهم يعطون 
الباقي لباي تونس كان هذا يقع يف سياق فوىض جبائية آنذاك فكانت جباية نهش ونهب وافتكاك مايل 
فالدولة كانت غائبة أو مغيبة يف املرافق العمومية وهكذا نشأ مصطلح »البيليك« نظرا إىل العداوة بني 
كارثة  به  تحل  الذي  أن  حتى  عليها  املحافظة  عدم  أو  نهبها  من  بّد  ال  التي  العمومية  واألمالك  املواطن 
نقول باللهجة التونسية فالن »تبيلك« ويف طرف النقيض اآلخر نجد هنالك ربط بني الدميقراطية والجباية 
فاملواطنون بواسطة الربملان يصادقون عىل الرضائب هذا يف الغرب، يف حني أن الجباية يف الدول العربية 
مسألة »فنية« يقوم بها أهل االختصاص دون الرجوع إىل الشعب، وحتى الدولة فإنه يتّم إعالمها برضورة 
ما  وقّل  عليها  للمصادقة  الربملان  املسألة عىل  متّرر  ثم  األحوال،  أحسن  القدر يف  الحلول  واقرتاح  الجباية 
عالقة  اىل  تعود  الحقيقة  يف  وهي  للنواب،  االقتصادية  والخربة  املستوى  لضحالة  جدية  نقاشات  وقعت 
الرضائب بأصوات الناخبني ومرتبطة بالتايل بالدميقراطية فحتى الرئيس بورقيبة مل يتعرّض ملوضوع الجباية 
اال يف مناسبتني مؤملتني، يف حني أنه كان يُبعد موضوع الجباية عن الربملان وكان دوما يردد يف هذا السياق 
أن الدميقراطية يف تونس مسألة سابقة ألوانها. وقد فاتت فرصة التصالح مع الرضائب سنة 2011 عندما 
كان الجميع مهيؤون إلعادة النظر يف جميع القوانني واملصالحة معها وبالتايل قبولها. لقد سادت ثقافة أن 
املشاريع واالنجازات التونسية هي مشاريع رئاسية ومل يشعر التونيس يوما أن أموال الرضائب هي التي تبني 

املشاريع إذا ال بّد من ثقافة الجباية وإقرارها يف الدستور والترشيعات التونسية جمعاء.

الخبير بسام بوليلة
عدالة جبائية دون العدالة االجتماعية

عالقتها  يف  الجباية  تحليل  وهي  مهّمة  نقطة  من  الباحث  انطلق 
بالعدالة االجتامعية ويف عالقتها بالحيف االجتامعي باعتبار أن العدل 
أساس العمران عىل حّد تعبري عبد الرحامن بن خلدون وكلام ابتعدت 
تعود مجبى وليست جباية  أو  تصبح  االجتامعي  العدل  الجباية عن 
ال سيام أن هنالك هامش من النضج الجبايئ عىل مستوى رشائح من 
القطاع  يدفعه  الذي  املضافة  القيمة  عىل  فاألداء  التونيس  الشعب 
ماله  من  يدفع  ال  مثال  فالطبيب  املواطن،  حساب  عىل  هو  الخاص 
الخاص هذه الرضيبة بل إنها مثقلة عىل فاتورة املواطن والنتيجة أن 
ميرض املواطن وال يقدر عىل الذهاب إىل الطبيب، القطاعات األخرى 
بدورها ميولها املواطن البسيط فحتى قطاع املحاكم أصبح املواطن غري قادر عىل االلتجاء إليه وبالتايل فقد 

تخلّت عن حقوقه.
* أحمد

من الواقع

تونس والعدالة االجتماعيّة
مل تكن الثورة التونسية مجرد ثورة عىل الحكم الفردي والنظام التسلّطي القائم عىل الخوف٬ بل كانت أساسا ثورة 
من أجل تحقيق العدالة االجتامعية والسري نحو واقع اقتصادي أفضل٬ وقد تجّسد ذلك يف الشعار الذي هتفت به 

الحشود الشعبيّة يف الساحات »شغل٬ حرية٬ كرامة وطنيّة«.
الدميقراطية  أّن  للحظٍة  الحشود  اعتقدت  التعبري٬  وحريّة  التعدديّة  وتكريس  عيل  بن  بهروب  االنتشاء  غمرة  يف 
الليربالية املستوردة ستفي بوعودها يف التنمية وتحقيق الرفاه٬ وتركت املسار الثوري لتقوده طبقة سياسية هاوية 
ضعيفة اإلرادة والتكوين. ويف األثناء٬ أفادت قوى الهيمنة االقتصادية والطبقيّة من تجاربها السابقة يف امتصاص 
الصدمات وإدارة األزمات ومن تغلْغل أذرعها يف مواقع القرار السيايس٬ وأعادت ترتيب تحالفاتها وامتداداتها داخل 

املجتمع وأجهزة الدولة بشكل سمح لها مبواصلة احتكار الرثوة واالمتيازات.
وقد عكست سياسات الحكومات املتعاقبة منذ سقوط بن عيل استعداد حكام تونس الجدد للتحالف مع هذه 
القوى ومتثيل مصالحها داخل دوائر الحكم٬ وترّسخت الدميقراطية طوال هذه العرشية كوسيلة لالرتقاء اىل السلطة 

ومامرستها للحفاظ عىل مصالح اصحاب الرثوة ومنع كل محاولة إلرساء الشفافية والحوكمة يف املجال االقتصادي.
ويف املقابل٬ بقيت فئات مهّمة من املجتمع مقصيّة من الدورة اإلنتاجية تعاين الفقر والبطالة واالحتقار االجتامعي 
وتتحّمل وحدها كلفة الفشل االقتصادي والسيايس. وأمام عجز املنظومة القامئة عىل تجاوز فشلها وعطالتها٬ أصبح 
التونسيون يعاينون يوميا انهيار املرافق العموميّة وتفّكك الدولة٬ وهو العامل الذي جعل جزءا مهاّم من املجتمع 
والفيلسوف  الشاعر  وصفها  كام  فعال  فالدولة  جويلية٬   25 منذ  الجمهورية  رئيس  فرضه  الذي  املسار  اىل  ينحاز 

الفرنيس بول فالريي »إذا كانت قوية فهي تسحقنا٬ وإذا كانت ضعيفة فإن املوت يتهّددنا كلنا«.
وبذلك توفر لرئيس الجمهورية تأييد شعبي واسع يستمّد عمقه أوال من الرسديّة الثورية واملطالبة بتحسني الوضع 
االقتصادي واالجتامعي من أجل رفع البؤس عن البؤساء وثانيا من خطابه التعبوّي الذي ينبّه فيه الشعب إىل أعدائه 
من الّنخب السياسية الفاسدة واملرتهنة للخارج٬ ومن هذا املنطلق كسب معركته مع خصومه برملانا وأحزابا سياسية 

وأخريا مع املجلس األعىل للقضاء املنحّل.
وقد كانت الفرصة مالمئة لرئيس الجمهورية الستغالل هذا الزّخم الشعبي لفرض معادلة اقتصاديّة جديدة تستجيب 
لتتطلّعات الفئات املسحوقة٬ لكّنه اختار أن يبقى سجينا ألفكار العقل الدستوري املحض٬ ويحرص كّل معاركه يف 

النقاش القانوين والسيايس املجرّد من كّل محتوى اجتامعي واقتصادي.
فبقي بذلك وفيًّا لعقيدة من سبقه من الحاكمني وغرق يف الرصاع عىل الّسلطة والسعي إىل انتزاع أكرب قدر ممكن 
الداخل  إزاء  املالية  بتعهداتها  الوفاء  عن  العجز  بلوغ  من  يوم  بعد  يوما  الدولة  تقرتب  بينام  االختصاصات  من 

والخارج.
ولنا أن نعاين ذلك من خالل االرتفاع الجنوين لألسعار إضافة إىل تأّخر رصف أجور املوظفني العموميّني واستغالل 
كارتالت البنوك لهذا الظرف لفرض فوائد إضافية عىل األجراء الذين علقوا بني مطرقة الدولة الفاشلة وسندان نظام 

مايل تحُكمه إرادة أثرياء الحرب.
عليها عىل  القامئني  قدرة  ومحدوديّة  الدولة  سلبية   2022 لسنة  املالية  بقانون  املتعلق  املرسوم  أكّد  املقابل٬  ويف 
الثورة  وبعد  قبل  نفسها  املعتمدة  السياسة  عىل  املحافظة  متّت  إذ  واالجتامعي٬  االقتصادي  املأزق  مع  التعامل 
واملتمثلة يف إثقال كاهل الطبقة الوسطى والفئات الشعبية مقابل محاباة نخب ضيّقة من رجال األعامل وإعفائها 
من أداء الرضيبة وتحّمل التّكاليف العاّمة وهو ما ينزع صفة العدالة عن النظام الجبايئ ويعّمق التفاوت الطبقي 

والجهوي واالحتقان االجتامعي.
من جهة أخرى٬ تتجه الدولة إىل مواصلة التداين من املؤسسات املاليّة الدولية لتعبئة مواردها املالية متجاهلة أّن 
هذه املؤسسات ستستغّل الهشاشة املالية والديبلوماسية للبالد لتفرض علينا وصفتها النيوليربالية القامئة أساسا عىل 
مراجعة منظومة الدعم واإلعانات االجتامعية٬ وخْوصصة املؤسسات العمومية وتخيل الدولة عاّم تبقى من دورها 

يف متويل الصحة والتعليم وبقية املرافق األساسية لفسح املجال أمام القطاع الخاص.
وهي تدابري أثبتت التجربة فشلها يف جّل البلدان النامية٬ إذ مل تؤدِّ إالّ إىل تعميق آفة الفقر والبطالة والهشاشة 
االجتامعية٬ اضافة إىل انتهاك سيادة الدول وارتهان إرادة شعوبها لدى دوائر القرار العاملية. ويف تونس بالذات٬ أدت 
محاوالت فرض مثل هذه االجراءات بالقّوة إىل اضطرابات اجتامعية أهّمها انتفاضة الخبز سنة 1984 وهوما يؤكد 

أن املقاومة الشعبية يف تونس ستكون دامئا عائقا قويا يقف أمام إمالءات دوائر القرار العاملية.
وأمام حجم الخراب الذي لحق بالدولة واملجتمع٬ تكّون اليوم لدى الكافة اعتقاد راسخ بأننا وصلنا إىل آخر مرحلة 
من مراحل تأجيل اإلصالح االقتصادي٬ وبأن هذا اإلصالح يجب أن يطرح يف إطار نقاش عام تشاريك تساهم فيه كل 
القوى املجتمعيّة الحيّة٬ فقد علّمنا التاريخ أن الشعوب التي نجحت يف تجاوز األزمات الكربى هي تلك التي عرفت 
كيف تنظّم خالفاتها سلميّا وتغلّب منطق التداول عىل منطق التدافع والتفرّد بالرأي. ومن هذا املنطلق٬ يجب 
أن يبدأ اإلصالح بوضع إطار مؤسسايت لحوار اجتامعي واقتصادي تتداول فيه القوى الوطنيّة التقدميّة وأصحاب 
االقتصاد  الحايل وخلق مجتمع  املأزق  للخروج من  املمكنة  الحلول  العموميّة يف  السلط  االجتامعية مع  الحقوق 

العرصي القائم عىل التوزيع العادل للرثوة بعيدا عن التصورات الليربالية السائدة.
وال شك يف أن دمْقرطًة النقاش حول الخيارات االقتصادية واالجتامعية سيضفي عىل الحياة العامة بعدا أخالقيًّا يفرز 
بالرضورة اتفاقا حول »السياسات النافعة« الواجب اتباعها٬ إذ مينح »النظام الدميقراطي« كام نظّر له الفيلسوف 
الهندي »امارتيا سني« يف كتابه »دميقراطية اآلخرين« فرصة لألفراد الختيار منط الحياة الذي يحلمون به٬ وذلك 
عكس نظام حكم »األغلبية االنتخابية« الذي كان مكرّسا يف تونس قبل 25 جويلية، وهو نظام ينحرف دامئا ليصبح 

يف خدمة الفساد والطبقات املهيمنة.
وعىل هذا األساس٬ وجب عىل قوى التغيري املؤمنة بقيم الحرية والعدالة االجتامعية التخيل عن سلبيّتها واالنخراط 
يف قلب هذا املسار التاريخي كقوى فاعلة قادرة عىل التعبئة االجتامعية وعىل خلق موازين قوى مالمئة للضغط 
عىل السلطة من أجل فرض سياسات بديلة تضع الفئات الهشة وأبناء الجهات املحرومة يف قلب املعادلة٬ فمطْلب 

العدالة االجتامعية ال يسكن فقط القلوب٬ بل يفرض يف الساحات لتتبّناُه املؤسسات.
* يوسف النقاطي
)طالب بكلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس(
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* ناجح مبارك 

بودن  نجالء  وحكومة  الجمهورية  رئاسة  بني  ومشاروات  مداوالت  بعد 
املالية  وزيرة  تولت  السنة  لهذه  الدولة  ميزانية  متويل  وأمام صعوبات 
سهام البوغديري منصية التفاوض مع البنوك التونسية واملؤسسات املالية 
محمد  املالية  واملؤسسات  للبنوك  املهنية  الجمعية  رئيس  و»أقنعت« 
املوازنة  يقي  والفاعل«، يف مرشوع  الجدي  »االنخراط  العقريب برضورة 
ثغرات  لسد  الرقاعي  القرض  جاء  حني.  إىل  الهزات  من  للبالد  املالية 
االنفاق والتوجه اىل االستثامر قبل االستهالك. فأي وجهة لهذه االموال، 
يف  الطبيعيني  االشخاص  ينخرط  وهل  التونسية؟  املالية  املؤسسات  من 

ذلك؟
يفتتح االكتتاب يف القسط األول من القرض الرقاع الوطني املحّدد بقيمة 
من  قرار  وذلك مبقتىض  مارس 2022،   16 إىل   3 دينار من  مليون   350
الرسمي للجمهورية  الرائد  الفارط يف  املالية صدر، يوم  الجمعة  وزيرة 
املتعلق  منصية،  البوغديري  سهام  املالية  وزيرة  قرار  وأشار  التونسية. 
بخاصيات ورشوط إصدار القسط األول من القرض الرقاعي 2022، إىل 
أن مبلغ هذا القسط، 350 مليون دينار، قابل للرتفيع، كام ميكن غلق 

االكتتاب قبل تاريخ 16 مارس 2022 او التمديد فيه.
السندات  وتسليم  دفع  تاريخ  من  ابتداء  بالفوائد  االنتفاع  تاريخ  حّدد 
وذلك يوم العمل الثاين الذي ييل تاريخ غلق االكتتاب يف القسط األول 
أي بتاريخ 18 مارس 2022. وميكن االكتتاب يف القرض الرقاعي الوطني 
»أ« و«ب« و»ج«. ويخصص  أصناف  الثالثة  املكتتب يف  اختيار  حسب 
الصنف »أ« حرصيا لالكتتاب من ِقبَِل األشخاص الطبيعيني وبقيمة اسمية 
سنوات  ثالث  منها  سنوات  بخمس  سداد  ومدة  دنانري  بـ10  سند  لكل 

إمهال وبذلك يسدد أصل السندات عىل قسطني سنويني متساويني.
تقدر  ثابتة  اسمية  فائدة  وبنسبة  األجل  بحلول  سنويا  الفوائد  وتسدد 
بـ8.80 باملائة سنويا تحتسب عىل القيمة االسمية املتبقية من كل سند 
يف بداية كل فرتة يتم بعنوانها دفع الفوائد او بنسبة فائدة متغرية، أي 
نسبة السوق النقدية )املرصح بها من ِقبَِل البنك املركزي التونيس(، مع 
املتبقية  االسمية  القيمة  عىل  تحتسب  سنويا  خام  باملائة   2.40 إضافة 
من كل سند يف بداية كل فرتة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وبني املصدر 
سند  لكل  اسمية  قيمة  تحديد  تم  انه  »ب«،  الصنف  يهم  ما  يف  ذاته 
بـ100دينار ومدة سداد بسبع سنوات منها سنتي إمهال، وبذلك يسدد 

أصل السندات عىل خمسة أقساط متساوية.

نسبة فائدة سنوية مقبولة
تسدد الفوائد سنويا بحلول األجل وبنسبة فائدة ثابتة )8.90 باملائة( او 
متغرية )نسبة السوق النقدية مع اضافة 2.50 باملائة خام سنويا تحتسب 
عىل القيمة االسمية املتبقية من كل سند يف بداية كل فرتة يتم بعنوانها 
سند  لكل  اسمية  بقيمة  حدد  »ج«  الصنف  وبخصوص  الفوائد.  دفع 
بـ100دينار ومدة سداد بعرش سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد 

أصل السندات عىل مثانية أقساط سنوية متساوية.
ثابتة )9.10  فائدة اسمية  الفوائد سنويا بحلول األجل وبنسبة  وتسدد 
باملائة   2.65 إضافة  مع  النقدية  السوق  نسبة  وهي  متغرية  أو  باملائة( 
خام سنويا تحتسب عىل القيمة االسمية املتبقية من كل سند يف بداية 
الرقاعي  القرض  االكتتاب يف  الفوائد وميكن  بعنوانها دفع  يتم  كل فرتة 
أصناف  الثالثة  يف  املكتتب  اختيار  حسب  السندات  واقتناء  الوطني 
املذكورة انفا دون توظيف فوائد ويف هاته الحالة يتعهد املكتتب ضمن 
بطاقة االكتتاب بعدم قبول فوائد أو املطالبة بها وحدد سعر االكتتاب 
يف األصناف الثالث »أ« و »ب«و »ج« املذكورة بـ100 باملائة من القيمة 
االسمية للسندات. وحسب األمر الرئايس الصادر بالرائد الرسمي عدد 14 
لسنة 2022 ، فإن االكتتاب يف هذا القرض الرقاعي يتم بحسابات تفتح 
لدى الوسطاء املرخص لهم املكلفني باإلدارة من رشكات وساطة البورصة.

مشاركة التونسيين بالخارج
القرض بواسطة  االكتتاب واقتناء سندات  املقيمني  للتونسيني غري  ميكن 

الخصم من حساباتهم األجنبية املفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار 
القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنيك من الخارج ، ويتمتع أصحاب 
الرصف.  لقانون  طبقا  والفوائد  لألصل  التحويل  بحرية  السندات  هذه 
علام أن القرض الرقاعي يندرج ضمن عمليات التونسية للمقاصة التي 

تتوىل مسك سجالت ماسيك السندات املمثلة للقرض الرقاعي.
وتحتاج تونس، وفق تقرير ميزانية الدولة لسنة 2022، ويف إطار خطة 
مليون   1400 لتعبئة  وطني  رقاعي  قرض  اصدار  اىل  الداخيل  لالقرتاض 
ديناروتعول  مليون   800 مبلغ  لتوفري  أسبوع   52 خزينة  ورقاع  دينار 
الحكومة يف اطار عمليات االقرتاض الداخيل، كذلك، عىل رقاع الخزينة 
القابلة للتنظري لتعبئة 3650 مليون دينار وإصدار القرض البنيك بالعملة 

لتعبئة 1481 مليون دينار.

سهولة في إقناع البنوك 
يذكر أن كل الحكومات ما بعد الثورة قد لجات اىل االكتتاب يف القروض 
القروض  هذه  رصف  والية  الشاهد  يوسف  حكومة  وخاصة  الرقاعية، 
تتطلب املراقبة من البنك املركزي وهو ما يؤهل الحكومة، حكومة نجالء 
الحكومة  وتجد  بعد  فيام  العاملية  املالية  السوق  اىل  الخروج  اىل  بودن 
يعد  آخر  للحصول عىل قرض  يؤيد مسعاها  ما  الرقاعي  االكتتاب  بهذا 
الدويل  النقد  صندوق  من  للدولة،  العامة  امليزانية  إىل  بالنسبة  االهم 

واملفاوضات االن يف طريق مفتوح.
ويبدو ان وزيرة املالية سهام البوغديري منصية مل تجد صعوبات تذكر يف 
اقناع املؤسسات املالية من بنوك ووسطاء يف البورصة ومؤسسات التأمني، 
برضورة املساهمة املالية املعتربة وبنسب فائدة »مقبولة«، رغم وجود 

»الرأس  الكايف  عبد  فاضل  مثل  سعيد  قيس  الرئيس  لسياسة  معارضني 
املايل  املدبر« يف املؤسسة املالية والوسيطة يف البورصة« تونس لالوراق 
املالية، واجمع الرؤساء املديرين العامني واملديرين العامني لكل البنوك 
العمومية والخاصة عىل وجوب االنخراط الطوعي والواعي يف هذا املسار 

من االكتتاب يف القرض الرقاعي امللزم للدولة وللبنوك.

قرض سابق بـ160مليار
يتساءل املراقبون املاليون عن الية الترصف يف هذه األموال التي تصل 
ودعم  االستثامر  اىل  توجيهها  حسن  رضورة  مع  مليار   350 إىل  قيمتها 
املشاريع املجددة والقيمة املضافة عىل مستوى التنمية والتشغيل وعدم 
رصفها يف االستهالك وتسديد قروض سابقة، والحال ان رئاسة الجمهورية 
األيام عن قروض وهبات »تم تحويل وجهتها« وتطالب  تتحدث هذه 
يؤكد عىل  الوطنية، كام  املجموعة  اموال  الترصف يف  بالتدقيق وحسن 
ذلك الخبري املايل محمد صالح الجنادي. مضيفا ان وزارة املالية عىل علم 

دقيق مبا لهذه البنوك مثل مؤسسات التأمني من مرابيح سنوية.
رئيس  العقريب  مبحمد  لقائها  خالل  نوهت  قد  املالية  وزيرة  وكانت 
الجمعية املهنية للبنوك واملؤسسات املالية بالقرض السابق املمول من 
البنوك واملؤسسات املالية ورشكات التأمني والبالغ من حيث القيمة 160 
باملؤسسات  للعناية  والصحة  الرتبية  بدقة يف مجاالت  مليار وتم رصفه 
الرتبوية يف فرتة العودة املدرسية واملؤسسات الصحية خالل ازمة الكوفيد 
وهذا ما يقيم الدليل عىل حسن الترصف يف االموال والقروض والهبات.
* ناجح مبارك

بقيمة 350 مليارا:

الحكومة تقرتض من البنوك لالستهالك أم لالستثمار
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)حدث يف تونس: عندما يكون املعلم إنساناً(
يقول أحد املعلمني: كنت معلام أدرّس ىف مدرسة ريفية يف منطقة نفزة 
والية باجة تونس ويف كل يوم كنت أرى خارج القسم جانب الشباك بنتا 

مسكينة وجميلة تكسوها الرباءة وتبيع الخبز ألمها يف الصباح..
ألرستها،  املادي  الوضع  بسبب  السنة  هذه  التعليم  عن  انقطعْت  وقد 
يف  أمها  مع  تسهم  وهي  متوىف  ووالدهم  صغار،  إخوة  أربعة  فلديها 

مصاريف معيشتهم ببيع الخبز عند املدرسة...
يف أحد األيام كنت أرشح درساً يف الحساب، وبائعة الخبز تتابعني من 
شباك القسم وهي بالخارج... فسألت سؤاالً صعباً وخّصصت له جائزة.. 
ومل يجب عنه أي تلميذ... وما لبثت ان تفاجأت بأن بائعة الخبز تؤرش 
لها  فأذنت  سيدي  سيدي  سيدي  وترصخ:  الشباك  خارج  من  بأصبعها 

باإلجابة: فأجابت.. وكانت إجابتها صحيحة..!
من  يلزمها  ما  وبكل  برعايتها  فتكفلت  عليها،  راهنت  اليوم  ذلك  منذ 
من  أستطيع  ما  قدر  وعىل  القليل،  مرتبي  ومن  نفقتي  عىل  مصاريف 
أمور بسيطة تساعدها عىل التعلم. واتفقت مع مدير املدرسة عىل أن 
يتّم إعادة تسجيلها يف املدرسة٬ وكانت املفاجأة يف نهاية السنة عندما 
ظهرت نتائج االختبارات، وكانت هي األوىل عىل املدرسة..! وسارت عىل 
هذا النهج برعايتي وإرشايف اليومي عليها إىل أن أوصلتها بفضل الله إىل 

املرحلة الثانوية...
يكن هناك هواتف  إىل مسقط رأيس مدينة سوسة، ومل  نقيل  تم  وهنا 
يف ذلك الوقت يك أواصل متابعة أخبارها.. وانقطعْت صلتها يب ملدة 20 
العاصمة  إىل  أن ذهبت مع صديقي  الغياب صادف  ذلك  وبعد  عاماً.. 
وكان لديه ابن يدرس يف كلية الطب بتونس فطلب مني أن أرافقه إىل 
يف  الوقت  بعض  مكثت  صديقي  مع  الجامعة  دخويل  وأثناء  الجامعة. 
الكافيرتيا، فإذا بامرأة عىل قدر من الجامل تحدق يب بشوق، وقد تغريت 

معامل وجهها عندما رأتني، وأنا ال أدري ملاذا تحدق يب بهذا التأثر؟
ُخفية؟  إليها  وأرشت  املرأة  هذه  يعرف  كان  إن  صديقي  ابن  فسألت 
الجامعيّة  األستاذة  أنها  إالّ  الصغري  بالطبع، -رغم عمرها  نعم  فأجابني: 

التي تَُدرِّس طالب كلية الطب.

فسألني: هل تعرفها يا عمي..؟ قلت: ال، ولكن نظراتها يل غريبة جداً.
وعانقتني  واحتضنتي،  نحوي  املرأة  مقدمات جرت هذه  ودون  وفجأة 
وهي تبيك بحرقة، وبصوت لفت أنظار كل من كان بالكافترييا! وظلت 
أين  الجميع  وظن  اعتبار،  ألي  مراعاة  دون  الزمن  من  لفرتة  تحضنني 

والدها..! وهي تجهش بالبكاء وتقول يل: أال تذكرين يا أستاذي..؟
أنا البنت التي كانت حطام إنسانة، وأنت صنعَت منها إنسانة ناجحة.. 
أنا البنت التي كنَت السبب يف رجوعها إىل املدرسة، ورصفَت عليها من 
حرِّ مالك حتى وصلُت إىل ما وصلت إليه! وذلك بفضل الله ثم رعايتك 

واهتاممك وموقفك اإلنساين الفريد. أنا ابنتك ملياء )بائعة الخبز(..!
بها من  تأثري، وفرحي  عيلَّ من دهشتي وشدة  أقع مغمياً  أن  فكدت 
وكيف  كانت..  كيف  تذكرت  عندما  كثرياً  بكيت  ووالله،  آخر..  جانب 

أصبحت عىل ما هي عليه اليوم.. 
وأخربت  منزلها،  إىل  الزمالء  من  معي ومجموعة  والذين  أنا  دعتني  ثم 
أمها وإخوتها واملوجودين عني، وهي تتحدث عن املعلم اإلنسان.. الذي 
ساندهم، وكان سبباً يف تغيري مجرى حياتهم... فألقيُت كلمة قلت فيها 

جملة واحدة وأنا أبيك: ألول مرة يف حيايت أشعر أين معلّم وإنسان...

 تعود ذكرى رحيل املعلم املريب واإلنسان 

اإلنسانية  معاين  كل  جمع  الذي  الويف 

والوطنية والذي سخر وقته وجهده خدمة 

ال  خدمات  قدم  الذي  واإلنساين  للوطن، 

تحىص وال تعدُّ ألبناء جهته و وطنه. تعود 

الذكرى األليمة لرحيلكم عىل هذا الكون 

دون  متر  أن  ال ميكن  ذكرى  املتغري. هي 

الرجوع إىل ما قدمه هذا املدرس لتونس 

وللمدرسة التونسية بصفة عامة. لقد ترك 

يف  بداياته  عند  حل  أينام  األثر  أحسن 

الرتبية والتعليم بالشامل التونيس ثم عند 

انتقاله إىل مدارس املهدية.

وطيب  الله  رحمه  القادر  عبد  سامل  يس 

ثراه مل يكن مدرسا فقط. لقد كان سندا 

إنه  وللمجتمع.  للتلميذ  للمدرسة،  دامئا 

التونيس  اإلنسان  صنع  الذي  الجيل  من 

واملحافظ  ومجتمعه  وطنه  عىل  الغيور 

من  كان  اإلسالمية.  العربية  هويته  عىل 

الجيل الذي يرى التعليم نضاال يف سبيل 

رفعة الوطن. املدرسة كانت آنذاك قلعة 

والذود  الوطن  حب  التلميذ  فيها  يتعلم 

عىل حرمته. 

مثال  خري  كان  القادر  عبد  سامل  املرحوم 

تاريخ  من  أخذ  لقد  بومرداس.  ألبناء 

بومرداس الكرم وتقديم أفضل الخدمات 

واملساعدة ملن هو يف حاجة إىل ذلك.

للعمل  ومواصلة  هذا  كل  إىل  باإلضافة 

حتى  به  القيام  متسك  الذي  االجتامعي 

بعد التقاعد الميانه الراسخ بهذه الرسالة 

اإلنسانية الرائعة التي قام بها عىل أحسن 

املساعدات ملن هو يف  وجه، فرتاه يقدم 

حاجة أكيدة إىل ذلك. 

إنها الذكرى الثانية لرحيله عن هذا العامل 

الغريب العجيب واملتغري إىل عامل أرحب 

قبوال  يتقبله  أن  الله  من  أرجو  وأفضل 

حسنا.

يس سامل عبد القادر رمز من رموز رجال 

بوصلتهم  كانت  الذين  األشاوس  التعليم 

من  ويضحي  متألق  صالح،  نشء  تكوين 

أجل تونس أفضل.

* نور الدين العرييض )بالريجيا(

يا لها من صدفة جميلة

حكاية معلم مع تلميذته

املعلم، هذا الهرم الشامخ، باني تونس الحديثة
املربي املرحوم سالم عبد القادر..    
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 فلسفة استنباط العالقات بين النساء والرجال
»إننا ال نولد نسوينّي، بل نصبح كذلك«. هكذا تُعلُمنا املرأة التي ولدت 
الصحافية  الذي أجرته معها صديقتها  الحوار  نهاية  منبوذة من والدها، يف 
آنيك كوجان، تعلمنا أنّنا ال نولد نسوينّي، لكّنها تنبّهنا، عىل كامل صفحات 
كّن  أنانيّات،  كّن  ماديا،  مستقالّت  كنَّ  كذلك:  نصبح  كيف  الكتاب/حياتها، 
الجحيم،  إىل  الّناس  وكالم  والتقاليد  االجتامعية  األعراف  أرسلن  غازيات، 
وأخريا  الثمن،  كان  مهام  أطفال  بإنجاب  السنني  آالف  املتكّرر  األمر  ارفُضن 
ال تخفن من القول إنّكّن نسويّات… كلامت هي أكرب من أن تكون تعاليم 
جاهزة أو وصفة مدرسية، بقدر ما هي »فلسفة تعيد استنباط العالقات بني 

النساء والرجال التي بنيت يف النهاية عىل الحرية«.
بعد تقديم آنيك كوجان، يخضع منت كتاب حرية رشسة إىل ما يشبه الخّط 
الكرونولوجي املستقيم لحياة جيزال حليمي، من خالل فصوله الستة، جرح 
فعل  اآلخرين/االغتصاب،  حرية  خدمة  يف  متمردة/حريتي  طفولة  الضيم: 
فايش عادي/اخرت... األخوية النسائيّة/نسويّة يف الّسياسة/محامية، دامئا وأبدا، 
الفرعية  العناوين  الكتاب بعنوان املشعل، ويبدو من  الخامتة يف آخر  لتأيت 
أن املنت يخضع فعال إىل نسق تصاعدي يف رسد األحداث التي عاشتها جيزال 
حليمي أو التي مثلت منعرجا يف حياتها، خط مستقيم يتدّرج من الطفولة 
املتوّهجة/بداية القرن التاسع عرش، وصوال إىل طيفها الهزيل ووجها الّنحيل 
يف شيخوختها املتوقّدة/ جيل génération me too، لكن القارئ سينتبه إىل 
أن هذه املرأة التي مل تكن الطأمنينة نقطة قّوتها، قد عاشت حياتها دفعة 
واحدة، رقصت فيها مثلام ترقص الفراشة حول الّنار من أجل هدف واحد: 
أن تغرّي العامل وهي تُرافع... القانون أداتها... العدالة قضية العمر بالنسبة 
الكليشيهات، وتدحض اإلمالءات...  املميّزة... متقت  إليها... والتمرّد عالمتها 

حياة امللهامت اللوايت ينخرطن يف ضجيج العامل يك يغرّينه نحو األفضل...
جيزيل حليمي... الوقحة

رغم أن جيزال حليمي )جويلية 1927/جويلية 2020(، قد ولدت يف الجهة 
الخطإ -ألنها أنثى- مثلام تقول هي عن ظروف والدتها التي أنكرها والدها، 
إدوار، طيلة ثالث أسابيع من قدومها إىل هذا العامل يف ضاحية حلق الوادي، 
رغم ذلك فإن جيزال حليمي »الوقحة«، رشعت يف تسديد اللّكامت القوية 
نعومة  منذ  األوىل  النسويّة  انتصاراتها  وتسجيل  العائلية  الذكورية  وجه  يف 
أن  عليه  كان  الذي  الرجل  لقد هزمت  العارشة...«.  بلوغها  منذ  أظفارها... 
يجّسد رشف العائلة«... ونشبت مخالبها القاتلة يف الّنظريات الّدينية لليهود 
السفارديم وقد أصبحت عالقتها بالرّب متيل إىل الّصدامية عندما اكتشفت أّن 

الصالة له تنذر الّنساء للعدم »الحمد لله الذي مل يخلقني امرأة«...
ال يشء تغرّي، فالّدين والثّقافة يتحالفان منذ قرون لتأسيس هذا القبول 
والعلم  واملعرفة  القلم  نحو  صالتها  وّجهت  لذلك  تواطؤ،  إىل  تحّول  الذي 
ليال  طيلة  مريّض  ونهم  بحّمى  تقرأ  وهي  للوجود  ذاتها  ناذرة  والدراسة 
بأرسها... لتفوز دامئا بهذه املالحظة: »أنت األوىل، جيزال. كالعادة«... ومثلام 
هو الحال دامئا، جيزال هي األوىل«... ولكنها مل تكن ترىض بها... كانت تغّذي 
يتهّكم يف وجهها  والدها وهو  لتكرس سخط  ذاتها  وتشحذ  الداخليّة  قّوتها 
قائال »هل تظّنني نفسك محامية العامل بأرسه؟«. لقد فعلت ذلك يوم عادت 
يف  إجازة  وشهاديتْ  الحقوق  يف  إجازة  تحمل  وهي  باريس  من   1949 سنة 
الفلسفة وشهادة كفاءة ملهنة املحاماة لتؤّدي اليمني القانونيّة... محميّة يف 

لقد   ...1949 سنة  باريس  من  اشرتته  الذي  للحظ«  »الجالب  املحاماة  زّي 
عادت كائنا »ميأل عزٌم صلٌب روحه« حسب عبارة فيكتور هوغو... لكن هل 
انتهت معاركها مع األب واإلخوة والرّب؟ أم أن جبهات أوسع وأشّد فظاعة 

تنتظرها؟
الكلمات ليست بريئة...

بالرّجال؟  مليئة  محكمة  مواجهة  يف  وشغوفة  شابّة  امرأة  ستفعل  ماذا 
أنها  ملجرّد  القايض  أمام  دقائق  عرش  بإضاعة  حليمي  جيزال  ستكتفي  هل 
امرأة؟ هل ستكتفي بضامن محاكاة ساخرة للعدالة مع املحامني الرّجال؟ أم 
التي ال تنتهي...  انتظار املداوالت  ستظّل تزّرر وتفّك أزرار زّي املحاماة يف 
وألّن  بريئة،  ليست  الكلامت  وألّن  البائسة،  املعادلة  لهذه  تخضع  لن  أبدا، 
جيزال حليمي محامية بتاء التأنيث »أنا لست محاميا، بل محامية«، وألنّها مل 
تكتب أبدا مرافعاتها ومل تتدرّب عليها يوما، وألنها ليست من هواة النظريّات 
املاهويّة، فقد تفّننت طيلة سنوات يك تبدو متقّدمة يف السّن ودميمة إىل 
أن ذهبت إىل باريس سنة 1954 لتقديم أول طلب عفو يف قرص اإلليزيه، 
فتكون أّول امرأة محامية تتقّدم بهذا الطلب يف حّق محكوم عليه باإلعدام 
ألسباب سياسيّة. نجحت يف مهّمتها، لكن األهم بالنسبة إىل جيزال حليمي 
أنها كرست أصول ايتيكات اإلليزيه، ووقفت دون قبّعة أمام الرئيس الفرنيس 
 1958 سنوات  أربع  -بعد  تحطّم  جعلتها  العتبة  هذه  ورّبا  كويت،  رونيه 
ثالثة  أجل  من  التامسات  ثالث  واحد  يوم  يف  قّدمت  عندما  قياسيّا  رقام   -
أشخاص مختلفني محكوم عليهم باإلعدام... ومّكنها أيضا من مواجهة الرئيس 
سيّدي  أستاذة،  »نادين  قائلة  أجابته  عندما  ديغول  شارل  الجرنال  الفرنيس، 
الرئيس«، وافتكت منه عفوا رئاسيا ألحد املحكومني باإلعدام... كانت تفعل 
ذلك عندما كان العسكر والقضاء يعملون اليد يف اليد إلعادة الّنظام القمعّي 
الفرنيّس خالل حرب الجزائر، لذلك رفعت جيزال حليمي شعارها املركزي »ال 
معنى لحريّتي إالّ إذا كانت تصلح لتحرير اآلخرين« وانخرطت يف مقاومة 
الرّش املطلق، فكانت من بني املحاميات النادرات اللوايت دافعن عن الفالّقة 
وتنّقلت بكرثة بني الجزائر العاصمة وباريس من 1956 إىل اتفاقيات ايفيان 
عام 1962... ورغم اتفاقيات وقف إطالق النار، فإن أساليب الجيش الفرنيس 
مل تختلف عن أساليب الغيستابو... لذلك كان عىل جيزال حليمي أن تلتقي 

املناضلة جميلة بوباشا وأن تتبّنى ملّفها...
تجنيد العالم... تأنيث الحياة...

ملف جميلة بوباشا هو تكثيف كامل لكل ما كان يهم جيزال حليمي: 
يف  الّشعوب  وحق  االستقالل  دعم  باالغتصاب،  التّنديد  التّعذيب،  مناهضة 
تقرير املصري، التّضامن مع الّنساء املنخرطات يف الّنشاط العام ويف مستقبل 
للعدالة... وأخريا نسويّتها، نسويّة جيزال  الّدفاع عن مفهوم معنّي  بلدهن، 
حليمي... ولذلك مل ترتّدد »املحامية الوقحة« يف تجنيد العامل بأرسه، وتأنيثه 
ليقف يف صّف جميلة بوباشا، وما العامل سوى رموز الفكر والثقافة واإلبداع، 
فراسلت  العام،  الرأي  لتأليب  وسعها  يف  ما  كل  حليمي  جيزال  فعلت  لقد 
وهوبري  مورياك  فرنسوا  وأعلمت  ينكروا،  لئال  وميشليه  ومالرو  ديغول 
بوفوار،  دي  لسيمون  بالتفصيل  وروت  ليشّهروا،  ماير  ودانيال  مريي  بوف 
وأقنعت إمييه سيزار وجان بول سارتر وجريمني تيون ورونيه جوليار وأراغون 
ساغان...  وفرنسواز  فينياي  بوستال  وأنيز  وأندريه  غول  دي  وجونيفييف 

أقنعتهم باالنضامم إىل اللجنة التي شّكلتها »من أجل جميلة بوباشا«...

إن األسامء التي غرّيت العامل فكرا وفلسفة وفنا وشعرا، مل يكونوا مجرّد 
الفرنيس  الربملان  يف  نائبة  أو  سياسية  ناشطة  أو  محامية  مفّكرة  يف  أسامء 
اليونسكو اسمها جيزال  أو حتى عندما أصبحت سفرية لفرنسا يف منظمة 
وملهامت  منارات  كانوا  بل  هافانا،  كاسرتو يف  فيدال  مع  تتفاوض  حليمي 
والكائن  الخرضة  يف  »الغارق  بيتها  يف  تستقبلهم  حياتها،  يف  وملهمني 
والحفالت  العشاء  وجبات  الحياة،  تفاصيل  معهم  تتقاسم  الّدروْم«،  يف 
بزيج  معهم  وعاشت  واألشعار...  واملوسيقى  الّنبيذ  وكؤوس  امليالد  وأعياد 
يف  شقيقة  ديبوفوار  سيمون  القندس،  كانت  فقد  والذهول،  االنبهار  من 
الكفاح ومحاربة ال تُهزم، وكان معها جون بول سارتر، أو بولو مثلام تناديه 
فو،  كلود  من  زواجها  عىل  شاهدا  وكان  عطوفا،  سخيّا  عادال،  إنسانا  أمه، 
بابلو نريودا، كان  بابليتو،  أراغون والرّسام جان لورسا، بل إن  الّشاعر لوي 
من املقّربني إىل جيزيل حليمي وقد أهداها قصيدته »املرأة الجميلة ذات 
العينني الحزينتني«، وأغرقها الشاعر امييه سيزار بالنور من خالل أشعاره يف 
كراس العودة إىل مسقط الرأس، ومن أصدقائها جاك مونو وفرنسوا جاكوب 
الحائزان عىل جائزة نوبل، ونعوم تشومسيك ورومان غاري والرئيس الشييل 
سلفادور الليندي ومكسيم لو فوريستييه... لقد فازت جيزيل حليمي، مع 

هذه العالمات املضيئة، با يحلو لها أن تسّميه »العائلة املنتقاة«...
دون نساء... المستقبل أعرج

بالحرية...  مثلة  ورحلت،  حليمي  جيزال  عاشت  صويّف،  شبه  التزام  يف 
الذكوري  العامل  وجه  يف  تهتف  وهي  الغريزيّة،  بنسويّتها  ورحلت  عاشت 
هي  الحريّة  والقوي،  الضعيف  فبني  لنا...  الحياة  الصمت:  ميثاق  ومتزّق 
معها  تحمل  التي  جيزال،  عاشت  يحّرر...  الذي  هو  والقانون  تقمع  التي 
تثويرية،  تفكريية،  محاكامت  يف  ترتافع  وهي  املحاكم،  قاعات  يف  حياتها 
الظلم  تقبل  التي  الشاملة  الثقافة  وكذلك  تساؤل  موضع  التابوهات  تضع 
الّنقاشات  تفتح  محاكامت  األحياء«...  »املوىت  وتأبيد  والتمييز  والدونية 
الطّويل...  املرأة  كفاح  تكتب فصال جديدا من  الحرّة... محاكامت  واملنابر 
بعيدا عن الفّخ املنصوب للنساء، فّخ العرش/الّسجن... لقد عاشت ورحلت 
 choisir la cause des الّنساء  لتمنحنا حياتها كل الطأمنينة لنخرت قضية 
femmes، لنعطي بعدا كونيّا لوضعيّة الّنساء، وتجعلنا أكرث رشاسة يف الدفاع 
أو  انتامؤه  أو  أو جنسه  لونه  كان  اآلخر مهام  الحريّة، حّريتنا وحّرية  عن 
دينه... ألن املستقبل »سوف يعرج إن مل يُْبَ إال بأيدي الرجال ويف انتظار 
النساء«... وأيضا، وهذا األهم مثلام تخربنا بذلك جيزيل حليمي، »النضال 

ديناميكيّة. ولو توقّفنا، نتدحرج«.

ال معنى حلرّيتي إالّ إذا كانت تصلح لتحرير اآلخرين 
أفكار                               يكتبها:  ناجي الخشناوي

متقاطعة 

ثقافة

»حرّية شرسة« لجيزال حليمي:

ادر حديثا عن دار الكتاب بتونس، وتتوغىّل يف قراءته، ستتخلىّ منذ األسطر األوىل عن محاولة  ية رشسة« الصىّ عندما يقع بني يديك كتاب »حرىّ
تصنيف هذا الكتاب، هل هو شهادة أم هو من صنف األوتوبيوغرافيا، أو هو كتاب حواري أجرته الصحافية آنيك كوجان مع املناضلة 
النسويىّة جيزال حليمي أم هو تأليف مشرتك بني املرأتني أم هو من صنف املذكىّرات أو اليوميىّات... وستتخلىّ أيضا عن الرىّغبة يف االطىّالع عل 
النص األصيلىّ للكتاب une farouche liberté، الصادر عن منشورات غراسييه بفرنسا 2020، ذلك أن الكاتب واملرتجم التونيس وليد سليامن 
للنىّرش والتوزيع، بتقدميه  الكتاب  الزغبي، صاحب دار  الحبيب  التونيس  النىّارش  الذي ينفرد  النص/الوثيقة،  »أحكم« تعريب وترجمة هذا 
للناطقني باللغة العربية ألول مرة، مانحا بذلك القارئ العريب فرصة االطالع عل تجربة حياة امرأة نذرت حياتها لتغيري العامل باملرافعات، 
احات العامة وقاعات الجلسات ومجالس الحكم رفقة مناضلني وهبوا  مها النىّارش نفسه، باعتبارها: »أيقونة السىّ تجربة مناضلة، مثلام يقدىّ
فاع عن الحق يف عيش كريم يتساوى فيه اإلنسان مع اإلنسان أمام القانون، احرتاما للذات اإلنسانية.«، إنىّها جيزال حليمي،  أنفسهم للدىّ
تلك املرأة التونسيىّة التي فرضت فرصتها وعانقت سعادتها ومضت قدما نحو مخاطرتها... طيلة حياتها حيث التىّمرد يحتفظ ببكارته معها...
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* حاوره: أبو جرير 
وباحث  ومرتجم  وروايئ  قاص  الحباشة  محمد 
واآلداب  اللغة  يف  األساسية  اإلجازة  عىل  حاصل 
للعلوم  العايل  املعهد  من  األنقليزية،  والحضارة 
من  له  العاصمة.  بتونس  رشف(  )ابن  اإلنسانية 
زينب  دار  )رواية/  ميشال  خلدون  اإلصدارات: 
روما  شارع  رجل   )2015 تونس  والّتوزيع/  للّنرش 
والتوزيع/ بريوت،  للنرش  أنطوان  )رواية/ هاشيت 

لبنان 2018( 
شيفر  جون  لألمرييك  رواية  ترجمة  فالكونر 

)مسكيلياين للنرش والتوزيع، تونس 2020( 
مستودع الخنازير مجموعة قصصية )مسكيلياين 

للنرش والتوزيع، تونس 2020(
صحف  أعدتها  التي  امللفات  عديد  يف  شارك 
»العريب  منها  الرواية  فن  حول  عربية  ومجالت 
و»النارش  و»املدن«  اللندنية«  و»العرب  الجديد« 

األسبوعي«.
مجلة  يف  القصرية  القصص  من  مجموعة  نرش 
املغاريب«  »الشارع  وجريدة  الثقافية«  »الحياة 
كـ»بيت  اإللكرتونية  املنابر  عن  فضال  تونس،  يف 
يف  يشتغل  قوسني«.  »قاب  »ثقافات«،  الخيال«، 
الثقافة،  مدينة  يف  العاصمة،  بتونس  الرواية  بيت 

مديرا للربمجة الثقافية والتنسيق الفّني...
مبا  واملكاشفة  البوح  ألجل  محاورته  اخرتنا 
هذا  فكان  السبق  .ولـ»الشعب«  السؤال  يقتيض 

الحوار...
* كيف تقدم نفسك للقّراء ولنعرب إىل البدايات؟ 
م نفيس للقريّاء بأنيّ قارئٌ مثلهم. فالقراءة  - أقديّ
يف  ُمقيٍم  كإنساٍن  واألخرية  األوىل  هوييّتي  تُشكيّل 
د هوييّتي قيٌم أخرى كالحبيّ  هذا العامل. مثلام تحديّ
فات  الصِّ تلك  لكليّ  يكن  مل  ييّة.  والحريّ داقة  والصيّ
د  ه واملحديّ املذكورة أن تَكون لوال القراءة. فهي املوجيّ
بدأت  نعيش.  ما  طبيعة  وأيضا  نكتُب  ما  لطبيعة 
وكنُت  تقريبا،  الحادية عرشة  يف  وأنا طفل  القراءة 
أسخُر من أخي الذي يصغرن بثالث سنوات عندما 
أراه منعزال يف غرفته ليقرأ ساعات وساعات، وأدعوه 
ُمستِفزيّا أن يكفيّ عن هذا »الهراء« وأن يلتِحق بنا 
. إىل أن دعان مريّة  للعب كرة القدم مع أبناء الحييّ
أن أجريَّب القراءة قبل أن أحكم عليها. ومن هناك 
مقولة  وفق  الجنيّة،  عىل  املرُشع  الباب  ذلك  عربُت 
بورخيس »لطاملا تخييّلُت الجنيّة عىل هيئة مكتبة.« 
من  وعربُت  واألجناس،  النيّوِع  يف  قراءايت  دت  تعديّ
والطييّب  محفوظ  نجيب  إىل  جربان  خليل  جربان 
»صفعة«  شكيّلوا  الذين  جربا  إبراهيم  وجربا  صالح 
بدأ  ثميّ  املُراِهقة.  »ُجربانييّايت«  أيقظتني من  جاملييّة 
أوسرت،  بول  كونديرا،  ميالن  العاملي،  باألدب  الولُع 
تييّار  أدباء  همنغواي،  ارنست  بوكوفسيك،  تشارلز 
القذرة(،  الواقعية  )أو  أمريكا  يف  املُغايرة  الواقعية 
بابًا ُمرشعا عىل  »الِبيْت« وغريهم. كان  ِجيل  أدباء 
كتابة  أبدأ  أن  املعرفة والجامل، وهو ما أخذن إىل 
إىل  أنرشها  مل  قصٍص  إىل  تطويّرت  النيّصوص  بعض 
اآلن، لعدم اقتناعي بها، ثميّ بدأُت تجربة النيّرش فعلييّا 
التي  ميشال«  »خلدون  )نوفياليّ(،  األوىل  بروايتي 
والتوزيع،  للنيّرش  زينب  دار  2015 عن  نرُشِت سنة 
برجل  أردفتها  جديدة.  طبعة  يف  قريبا  وستصدر 

بلبنان  نوفل  أنطوان/  دار هاشيت  شارع روما عن 
الخنازير« عن  2018، ثميّ مجموعة »مستودع  سنة 

دار مسكيليان...
من  كبري  قدر  عىل  اإلبداعية  سريتك  تتوفر   *
هذا  يُعّد  هل  النّص،  وصفاء  نقاِء  أي  البياض، 

امتدادا لبحثك عن التفرد؟ 
ليس  أي  الكتابة،  لِفعل  ساِبقا  ليَس  التفريّد   -
بينه  يًا  تحديّ يضعها  الكاتب  ذهن  يف  ُمسبقة  فكرة 
»سأكون  وأقول  صباحا  أستيقظ  نفسه.  وبني 
متفريّدا.« التفريّد الِحٌق لفعل الكتابة، وتحديده من 
كام  أوىل،  درجة  يف  والقريّاء  ارسني  والديّ اد  النقيّ شأن 
أسوق  واالختيارات.  األذواق  وفق  نسبييّا  يظليّ  أنيّه 
ظاهرة  زافون  كارلوس  ون  يعديّ عديدون  مثاال،  لك 
أدبييّة متفريّدة، وحقيّقت كتبه أعىل املبيعات باألخصيّ 
يف العامل العريبيّ، ولكنيّي عندما قرأته ظللت أبحث 
بأسلوب   ، عادييّ كاتٌب  إنيّه  التفريّد.  هذا  أجد  أين 
عادييّ ومواضيع مكرورة ظليّ يجرتيّها مع كليّ رواية 
ينرشها. إنيّه ليس بكاتٍب قادٍر عىل ُمفاجأيت. الريّوايئ 
ه. وإذا  املتفريّد بالنيّسبِة إيليّ، هو الذي يُفاجئني بنصيّ
قارنيّا زافون بروايئ إسبانيّ آخر هو مانويل ريفاس، 
ار« فلن نجد حتام مجاالً  النجيّ صاحب رائعة »قلم 
ا مسألة  للُمقارنة. هذا بالنيّسبة إىل مسألة التفريّد. أميّ
فراغ، ويظليّ  نكتب من  نحن ال  تعلم  النيّقاء، فكام 
يف  ويؤثيُّر  أذهاننا  يف  عالقا  به  ونُعجُب  نقرؤه  ما 
من  العديد  بتجربة  ُمعجب  أنيّ  أعرتف  نكتبه.  ما 
ة روائييّو  الكتيّاب األمريكييّني، األسلوبييّة تحديدا، خاصيّ
فورد،  ريتشارد  كارفر،  )راميوند  املغايرة  الواقعية 
أسلوبهم  ُوسم  ماكاالرز.(  كارسن  وولف،  توبياس 
أي   Minimalism األنقليزي  باملصطلح  ى  يسميّ مبا 
مبنييّة  فالُجمل  التيّعريب.  صحيّ  ما  إذا  »االختزالية« 
ُجمل  وهي  املمتنع«،  »السهل  أو  البساطة  عىل 
أنيّ  أؤمُن  البالغييّة.  التيّعقيدات  من  خالية  مختزلة 
ألنيّها  »االختزالية«،  كامٌن يف هذه  الكتابة  مستقبل 
املغربيان  األسلويبيّ.  وصفائه  النصيّ  لنقاء  جوهرية 
هذا. يف  أستاذان يف  زفزاف  ومحمد  محمد شكري 

مرص هناك محمد البساطي وإبراهيم أصالن.
إطار  ضمن  وناقدا-  وروائّيا  -قاّصا  تتحرّك   *  
شابة  مجموعة  مع  املايض  عن  مختلف  فكرّي 

متمردة حصنت خصوصيتها. كيف ذلك؟ 
اد  والنقيّ القريّاء  شأِن  من  ساِبقا،  ذكرُت  مثلام   -
الخصوصييّة.  وهذه  االختالف  هذا  مكامن  تحديد 
كان  وإن  حتيّى  خصوصييّته،  كاتب  لكلِّ  أنَّ  أؤمن 
مع  بقطيعة  القيام  تحاول  مجموعٍة  ضمَن  يتحريّك 
ا. ينطبق هنا قول سعدي يوسف  موروث رسدييّ ميّ
هذه  تربز  وحدي.«  وخطويت  الجميع،  مع  »أسري 
الخصوصييّة باملُراكمة وتتطويّر مع التيّجربة والقراءة. 
وال  باملائة،  مائة  تونسييّة  تكن  مل  تأثيّرايت  أنيّ  أعرتُف 
عربييّة حتيّى... ال تقنعني تجربة املسعدي ومل أُعجب 
لعيل  قارئ  أنا  املقابل  يف  األييّام.  من  يوم  يف  بها 
وعاجي والبشري خريف ومحمد رشاد الحمزاوي  الديّ
يف بعض ما كتب. ال يُقنعني أيضا الجيل الذي حاول 
اإلطالق  عىل  تنجح  مل  تجريبييّة  يف  املسعدي  تقليَد 
أنا معجب  تاله،  الذي  الجيل  يف  لكن  إيليّ.  بالنسبة 
املؤديّب  عيىس  ومحمد  الساملي  الحبيب  بتجربة 
وشكري املبخوت. يف ِجييل، أعتقد أنيّ أمين الدبويس 
ورانية  خليفة  وبلقيس  الفرشييش  أحمد  ووليد 

ا. العفاس يقومون بعمل جييّد جديّ
بالرتجمة  وتهتّم  والّرواية  القصة  تكتب   *

والّنقد. كيف تتعامل مع كّل هذا التنوع؟
من  نوعا  يفرض  ع  التنويّ هذا  أنيّ  أعتقد   -
هذه  يف  كبرية  ُمتعة  هناك  ولكن  االنضباط. 
لك  تتحقيّق  معرِفة  وهناك  عة،  املتنويّ املامرسة 
آخر.  نوٍع  يف  تتحقيّق  ال  العمل  من  نوع  يف 
مة من  رجة املتقديّ فالرتجمة مثاَل هي نوع من الديّ
القراءة. أنَت تقرأ رواية بلغة أخرى غري العربييّة، 
وتستمتع بها، ولكن قد تضيع عنك طريقة ِحياكة 
ولكنيّك  أوىل.  قراءٍة  يف  األقليّ  عىل  لها،  الكاتب 
لت  عندما ترتجمها، فكأنيّك تفكيّكها لرتى كيف فُصيّ
فإنيّ  القصة  إىل  بالنيّسبة  ُصنعت.  ماديٍّة  أييّ  ومن 
الرواية،  بها  أكتب  التي  نفسها  بالطيّريقة  أكتبها 
أيضا  ِبنيٌة  ة  د متكامل، فالقصيّ السيّ أنَّ  إميانا منيّي 
وال  الريّواية،  مقويّمات  كليّ  ولها  وحبكة،  وحكاية 

من  د  النقيّ غنايئيّ.  جنس  بأنيّها  القائل  بالرأي  أؤمن 
جهٍة أخرى، يتطليّب بحثا ومتحيصا وزاويَة نظر، كليّ 
املتعة  تُحقيّق  أن  يجب  أنيّك  االعتبار  يف  أخذا  هذا 

للقارئ، ويف هذا متعة كبرية للكاتب أيضا. 
املدونة  عىل  مطلعا  ومرتجام  باحثا  بوصفك   *
ما هي أهم تطورات  والعربية.  التونسية  الروائية 
العرشية  يف  خاصة  العربية  الرواية  ومسارات 

األخرية؟
ا يف العرشييّة  ة جديّ - برزت نُصوص روائية مهميّ
األخرية، نصوص ترتقي إىل مصافيّ العاملييّة. أقول إنيّها 
اجرتحت لها مسارات بعيدا عن النيّمط املحفوظي، 
يف  »فرانكشتاين  بها.  ة  خاصيّ تجريبييّة  واعتمدت 
ا للعراقي أحمد سعداوي،  ة جديّ بغداد« رواية مهميّ
لغات  إىل  وترجمت   2014 البوكر  عىل  حصلت 
القامئة  إىل  األنقليزية  ترجمتها  ووصلت  عديدة 
ليس   .2018 األنقليزية  بوكر  املان  لجائزة  القصرية 
هناك روايات عربية كثرية أعادت استلهام شخصييّة 
شخصييّة-أيقونة  العاملي،  املوروَث  دخلت  روائية 
يف  الحياة  سياق  يف  وأدخلتها  »فرانكشتاين«،  مثل 
آنذاك.  فيها  املُرتكبة  والفظاعات   ،2005 بغداد 
معجب  أنا  كثريا.  ذلك  يف  نجح  الكاتب  أنيّ  أعتقد 
أيضا بتجربة العراقي حسن بالسم القصصييّة. حسن 
عىل  قادر  وهو  جامح،  خيال  ذو  مجنون  كاتب 
ُمفاجأتك يف أييّ لحظة، وقادر أن يذهَب بسده إىل 
مناطق ال تخطر لك عىل البال. مجموعته »معرض 
الجثث« رائعة، وقد تُرجمت قصص بالسم إىل لغات 
ة  مديّ منذ  ننتظر  كنيّا  أنيّنا  أعتقد  تونسييّا،  عديدة. 
الدبيّويس.  ألمين  أسود«  »انتصاب  مثل  نصيّ  صدور 
ومهام طال الحديث عن هذه الرواية وما أثارته من 
ا، وكنيّا يف حاجة إىل  ة جديّ جدل واسع، فهي تظليّ مهميّ
ة التي أحدثتها يف ما يخصيّ عالقتنا بالجسد يف  الرجيّ
إيروسييّته وأيضا يف قذارته. وأكرث ما أعجبني يف هذه 

ا.  الرواية هو الفصل األويّل. وجدته رائعا جديّ
 * هناك حركة مهتّمة بالرتجمة وطنّيا وعربيا. 
ما أهم ما تحّقق منها، وما الذي يحول دون انتشار 

األدب التونيس يف العامل؟
نرش  دور  قته  حقيّ مبا  اإلشادة  وري  الضيّ من   -
عربية يف مجال الرتجمة. هناك كتيّاب مل نكن نسمع 
مثل  نرش  دور  العربية.  إىل  ترجمتهم  لوال  عنهم 
والجمل  اإليطالييّة  ط  واملتوسيّ التونسييّة  مسكيليان 

اللبنانية واملدى العراقية وغريها. كام مل تكن هذه 
محرتفني  مرتجمني  وجود  لوال  لتتحقيّق  الطيّفرة 
عاملية  نصوص  عىل  اشتغلوا  بعملهم،  ومولعني 
ماركيز  غارسيا  وغابرييل  زفايغ  لستيفان  ة،  مهميّ
ا  وماريو بارغاس يوسا وإيزابيل الليندي وغريهم. أميّ
العمل هي  أنيّ جودة  فأعتقد   ، التونيسيّ األدب  عن 
تونسييّة  روايات  هناك  أنيّ  كام  ترجمته.  يفرض  ما 
معهد  عىل  أنيّ  أعتقد  اللغات.  عديد  إىل  مرتجمة 
التعريف  أكرب يف  يبذل مجهودا  أن  للرتجمة  تونس 
باألدب التونيس أيضا، وأن يغرييّ من سياساته القدمية 
الكتاب والنرش، وأن يعقد رشاكات  التعامل مع  يف 
مع مؤسسات عاملية ودور نرش أجنبييّة محرتمة، ألنيّه 
يف جانب من الجوانب ال ميكن تحقيق االنتشار إال 

بها.
* محمد الحباشة روايئ يشتغل يف بيت الرواية. 
للرواية  البيت  قدمها  التي  املنجزات  أهّم  هي  ما 

التونسية؟ 
- أعتقد أنيّ إنجازات البيت باتت معروفة وموثيّقة 
لدى الكتيّاب وأيضا لدى القريّاء ومحبيّي األدب. يربز 
هذا أساسا يف إعطاء املجال لجميع الكتيّاب والروائيني 
أعاملهم،  جودة  تفاوتت  ومهام  اختالفهم  عىل 
التيّظاهرات  لتقديم إصداراتهم الجديدة. فضال عن 
العاملية واملحارضات يف فنيّ الرواية والنيّقد، وامللتقى 
السنوي للرواية العربية وورشة الكتابة، وذلك منذ 
اآلن  ويتواصل  الرياحي،  الروايئ كامل  البيت  س  أسيّ
العمل مع القاص والكاتب األسعد بن حسني الذي 
اقرتح إضافة ورشات لالقتباس املسحييّ والسيناميئ، 
بالعربية  يكتبون  الذين  للروائيني  سنوية  وجوائز 
والفرنسييّة وغريها من األنشطة الدورييّة. كام أشيد 
أيضا باملجهود الجبيّار الذي يقوم به زماليئ يف البيت.

* كلمة حرة... 
قريّاءكم.  وأحييّي  الحوار.  هذا  عىل  أشكرك   -
جٌس  وهي  أيضا،  حياٍة  وفعل  ييّة  حريّ فعل  الكتابة 
وقارئه.  الكاتب  بني  واملعرفة  املتعة  من  متواصٌل 
يف  اإلقامة  أشكال  أرقى  أحد  الكتابة  تكون  هكذا 
ُص  هذا الوجود. أختُم بقصيدة قصرية ألدونيس تُلخِّ

امية لإلبداع والحياة: الكثري من املعان السيّ
»ِعْش ألًَقا 

ابتكر قصيدة 
وامض 

زِْد ِسعَة األرض«

القاص والروايئ محمد الحباشة لـ »الشعب« 

ال تقنعني جتربة املسعدي لكنني معجب بتجربة احلبيب الساملي
وحممد عيسى املؤدب وشكري املبخوت 
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تعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين:

وداد العلمي رئيسًة 
والجلولي كاتبا عاما 

تسعى تعاونية الفنانني واملبدعني والتقنيني يف املجال الثقايف إىل دفع أنشطتها وتطوير 
يف  التقنيني  من  الخفاء  وجنود  املبدعني  من  خاصة  مبنظوريها،  لالهتامم  مشاريعها 
الشؤون  وزارة  يف  ممثلة  االرشاف  ُسلَِط  مع  الحوار  قنوات  وربط  الداخلية  الجهات 

الثقافية إليجاد حلول للملفات العالقة. 
وأسفرت انتخابات املكتب التنفيذي لتعاونية الفنانني واملبدعني والتقنيني يف املجال 
الثقايف عن انتخاب الفنانة وداد العلمي رئيسة لهذا الهيكل الثقايف بأغلبية األصوات 
املجيد  عبد  التلفزي  املخرج  تويل  مع  قبل  من  املؤسس  الرئيس  بعزيز  منري  وينوبها 
املال مع عضوية كل من نجوى ميالد  أمانة  العيايش  العامة وزينب  الكتابة  الجلويل 

ومنصف طالب وذلك يف أعقاب املؤمتر االنتخايب. 
الثقايف عىل منظوريها  املجال  الفنانني واملبدعني والتقنيني يف  تعاونية  وتطرح رئيسة 
الشؤون  ووزارة  الثقافية  الشؤون  وزارة  مع  التفاوض  رشوط  لتحسني  مهام  عدة 
االجتامعية وذلك لضامن التغطية االجتامعية للفنانني واملبدعني الذين أفنوا أعامرهم 
من أجل إنتاج موسيقي ومرسحي وسيناميئ يؤسس لرأسامل رمزي ال يقدر بثمن وال 
بّد حسب وداد العلمي من سّن القوانني التي تضمن للفنانني واملبدعني والتقنيني حياة 

كرمية أثناء مبارشة العمل واإلنتاج وفيام بعد مع التقاعد.
مكتبها  تشكيل  بعد  الثقايف  املجال  يف  والتقنينب  واملبدعني  الفنانني  تعاونية  وتسعى 
مع  والتواصل  النوعية  الحفالت  إقامة  خالل  من  املالية  مواردها  تنمية  إىل  الجديد 

سلطة اإلرشاف لفض اإلشكاليات العالقة يف كنف الحوار البناء.
* ناجح 

* أبو جرير     

ال أبالغ إذا قلت إين أخجل جداً عندما أقرأ للشاعرة... شاعرة إخوان 
الصفاء 

نعم أدركت بعد اطالعي عىل ألق ونقاء وبهاء مدّونتها أنها رحمة 
القصيدة وحامسة العقل وأنها االختالف والرصاع اتفاقا وإتقان وأنها 
رحمة القصيدة حيث الفضيلة وجوهر اإلجامع وهي التعّدد الذي ال 

يتناقض مع الوحدة. هي إثارة النص والسؤال وإثارة غرائز الهدم. إنها 
الدال األول وبنية الكائنات وطرق الحياة. إنها شمس الليل والغربة 
واالغرتاب عىل دائرة الجراح. إثارة النص والسؤال وإثارة األرض عند 
الهطول٬ النعت املتوجع بصمت٬ التعريف الدال األول دون بدائل 

العطف.
إنها الشاعرة فاطمة بن فضيلة وبيني وبينها تلتقي األبصار. حاملة 

صدر بعني واحدة. مجموعة شعرية الولوج إليها متاهة وقلق. قصص 
قرآنية دون التباس. هي مجموعة تحوي أناشيد الصباحات وخامتة 

السؤال. إنها التيه العنيد ألجل احقاق حق الحياة.
الحياة رحمة

آمال... اسمهان.
نهدها ال يحتاج اآلن 
إىل داعم بعينني اثنني

كثري هو يف وحدته 
يقف منتصبا مرتفع الحلمة 

الحلمة السوداء.
ما أروعك يا فاطمة بن فضيلة٬ كأين أقرأ مرافئ التيه. كأين أرشب مع 
حنا مينة، كأين أرتق صدر أميس٬ قرأت املجموعة الشعرية وقلبي يف 

كبدي ألنك فاطمة.
كتبت 

أكتب من مأتم

صديقتي يف الرسطان 
توفيت البارحة.

فاطمة الوجود يف جوهرك لغة اللغات وأنت هنا بدء اإلبداع. أنت 
الساحرة يف جوهر املعنى.

مجموعة شعرية الولوج إليها 
عليك أن ترتدي شمسية عىل 
قلبك، فاطمة الوجود ورحلة 

الحياة واألحالم. »حاملة صدر 
بعني واحدة« مجموعة شعرية 

متجذرة يف واقعها اإلنساين. هي 
تجربة وجودية ناجمة عن أحداث 
ساخرة وساحرة. مجموعة شعرية 
تروي سرية ذاتية عاشتها الشاعرة 
فاطمة الوجود مع رحلة الحياة. 

فاطمة بن فضيلة الشاعرة متردت 
عىل املوت األصيل بالقصيدة التي 

تشبثت بابتسامتها.
قرأت... قرأت... كتبت عن فاطمة 
شاعرة األقايص وبعد دهشة اللغة 

وفتنة اللفظ وسحر الرسد وجدتني 
عىل قيد العشق. عشق القصيدة 

حيث الفضيلة وجوهر اإلجامع 
وهي التعدد حيث فاطمة شاعرة 
البوح. شاعرة األقايص وقد تكون 

الشاعرة الوحيدة التي تشبثت بالقصيدة ونرشت ما حربته عىل مدى 
قليل السنوات واملعاناة. فاطمة شاعرة البوح واملكاشفة صارعت املرض 

بالقصيدة.
الخال الذي تحّب 

ذهب مع النهد ليحرسه
الليل موحش يا حبيبي 

ومقربة النهود بال حراس.
فاطمة شاعرة األقايص وبعد دهشة املرض مل تستسلم بل التهمت 

املرض وروضته بالحرف حتى استكان 
»أكتب من مأتم 

صديقتي يف الرسطان
توفيت البارحة«.

فاطمة الوجود واألقايص يف مجموعتها الشعرية. 
حاملة صدر بعني واحدة.

هي الزمان والزمان أمكنة هي مجموعة شعرية 
وعاء للوجود ورعشة حياة.

إنها قصيدة مؤنثة شاسعة، عميقة، فخمة 
وشاهقة .مجموعة شعرية الولوج إليها فتنة.

أدعو القراء خاصة والنقاد لالطالع عليها ألنها 
تجربة تستحق الدراسة والتحليل والتعمق 

والحياة جوهرها فاطمة.
وفاطمة تقول:

عرشون عاما وأنا أتصيد 
أشجار اللّوز يف أقايص الجبال 

وأتبع خيوط املاء من املزاريب 
إىل لجج البحار 

وأالعب فراشات الضوء 
عىل رسير القصائد الخرضاء 

نعم هي إطاللة أوىل عىل املجموعة الّشعرية للّشاعرة فاطمة شاعرة 
األقايص )حاملة صدر بعني واحدة( حربناها بحبق الحب الذي أكّنه لها. 

هي كلامت عاشقة كالحلم.
سأعود املجموعة الشعرية حتى تستقيم املعرفة.

الشعر ينتصر على السرطان 

حمالة صدر بعني واحدة للشاعرة فاطمة بن فضيلة 

يف سابقة أوىل 7 أفالم 
تونسية يف مختلف القاعات   

... ميكن القول أّن الساحة 
السينامئية تعرف طفرة إنتاجية 
وهو ما يتوّضح من خالل األفالم 

التي تعرض يف مختلف القاعات يف 
الزّمن الصعب أي يف الزّمن الذي 
تناقص فيه عدد القاعات وطغت 
أفالم التكنولوجيات الحديثة عىل 

كّل امليوالت واألذواق.
األكيد أنّنا نفتخر ونفاخر بهذه 

اإلنتاجات والرؤى السينامئية 

وندعمها ونقف إىل جانبها.
»أطياف« ملهدي الهمييل

»عصيان« للجيالين سعدي  
»غدوة« لظافر العابدين 
»قربان« لنجيب بالقايض 

»معز الطريق األسود« ملحمد عيل 
النهدي 

»مشيك وعاود بزايد« لقيس شقري 
»فرططو الذهب« لعبد الحميد 

بوشناق
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مدربه  بقيادة  تونس،  منتخب  يتأهب 
الدور  القادري، ملواجهتي مايل يف  جالل 
الفاصل من تصفيات إفريقيا املؤهلة إىل 
نهائيات كأس العامل »قطر 2022«، حيث 
يلتقي املنتخبان »ذهابا« يف مايل يوم 25 
يتكرر صدامهام  أن  قبل  الجاري،  مارس 
يف  نفسه  الشهر  من   29 يوم  »إيابا« 
أرضية  عىل  إقامتها  املُحدد  املباراة 
العقريب«  »حامدي  األوملبي  امللعب 

برادس.
ورغم االنتقادات التي وجهتها الجامهري 
صاحب  مدرب  اختيار  بسبب  التونسية 

الجامعة  فإن  القادري،  جالل  غرار  عىل  »بالقوية«،  ليست  ذاتية  سرية 
املدرب  نجاح   تتوقع  الجريء،  وديع  برئاسة   ، القدم  لكرة  التونسية 
صاحب الـ50 عاًما يف مهمة قيادة تونس للمشاركة املونديالية السادسة 

يف تاريخها.
الثنايئ  وقّدم الجريء الدعم الكامل للمدرب القادري؛ من خالل تعيني 
الدويل السابق ملنتخب تونس سليم بن عاشور وعيل بومنيجل عىل رأس 

الجهاز املعاون للقادري؛ من أجل مساعدته يف تحقيق هدف التأهل إىل 
كأس العامل قطر 2022.

يخص  ُمفصل  تقرير  إعداد  املعاون  الفني  جهازه  من  القادري  وطلب 
خالل  التونيس  املنتخب  لتمثيل  استُدعي  العب  لكل  الدولية  املشاركة 
 2021 قطر   FIFA العرب  كأس  بطولتي  يف  وتحديدا  املاضية،  الفرتة 
ونهائيات كأس األمم اإلفريقية »الكامريون 2021«، عىل أن يُسلم التقرير 

قبل فرتة كافية من مواجهتي الدور الفاصل أمام »النسور املالية«.

أن  عىل  شدد  القادري  فإن  املعلومات،  لبعض  ووفقا 
الجري  اللعب، ومسافة  تقرير عدد دقائق  يتضمن كل 
ومرات  الكرة،  قطع  أو  التسديد  ومعدل  العب،  لكل 
استخالص الكرة، وعدد التمريرات ودقتها، وااللتحامات 
الهوائية واألرضية، والخريطة الحرارية لتحرك كل العب 
واالنضباط  بالتعليامت  الالعبني  التزام  مدى  ملعرفة 

التكتييك.
وطلب القادري من مساعديَه )بن  عاشور وبومنيجل(، 
تقرير  إعداد  املعاون،  بجهازه  األداء  وكذلك من محليل 
القوة  نقاط  عىل  للوقوف  مايل؛  منتخب  عن  مفصل 
العاصمة  يف  األوىل  املواجهة  قبل  للمنافس،  والضعف 

املالية باماكو يوم 25 مارس الجاري.
الالعبني  كل  متابعة  يف  املساعدة  املعاون  جهازه  من  القادري  وطلب 
التونيس،  الوطني  للمنتخب  اإلضافة  تقديم  بإمكانهم  الذين  الدوليني، 
من املحرتفني يف أوروبا أو الدوريات العربية، وكذلك متابعة أقىص عدد 
ممكن من العبي األندية التونسية، وخاصة املشاركة منها يف املنافسات 
القارية )الرتجي الريايض والنجم الساحيل يف دوري أبطال إفريقيا، النادي 

الصفاقيس يف كأس االتحاد اإلفريقي.

يحتكر لقاء تونس ومايل يف صيغة الذهاب واإلياب عىل هامش باراج 
وال  القدم،  لكرة  التونسية  الجامعة  مبنى  يف  كبري  باهتامم  املونديال 
يقترص األمر عىل ترتيبات السفر فحسب، بل إن الناخب الوطني جالل 

القادري حّول مكتبه إىل خلية عمل مكثفة يف األيام الفارطة.
فان  وخارجيا  محليا  فرقهم  مع  والتزامهم  الالعبني  غياب  يف  وحتى 

القادري كلف مساعديه بتقرير مدقق عن محرتفينا يف أوروبا خصوصا 
حول نسقهم يف فرقهم، وتسود مخاوف واحرتازات حقيقية حول أداء 

وجاهزية البعض كالخاوي ورفيعة عىل وجه الدقة.
معه  واملتابعة  التقييم  وفريق  القادري  استنجد  ـ  أخرى  جهة  ومن 
بأرشطة مواجهتي تونس وماليا يف إطار الكان األخري وودية شهر جوان 

.2021
ويبدو واضحا أن القادري مهتم لكل التفاصيل الفنية للمنافس وال يريد 
تنقيط  مقياس  إعداد  وسيتم  معامله،  ضبط  يف  واردة  وال  شاردة  ترك 
ومتريرات لكل العب من نجوم مايل التي باتت كتابا مفتوحا ملنتخبنا 

الوطني ووجب استغالل األمر.

املنتخب التونسي يستعد ملالقاة منتخب مالي

يف ما ييل أبرز ما رصدناه من هوامش وأرقام يف أعقاب الجولة الثامنة 
ملرحلة  املتأّهلني  أّول  عىل  إثرها  عىل  تعرفنا  التي   2 الرابطة  لبطولة 
التتويج )امللعب التونيس( يف حني يجب انتظار الجولة الختامية للتعرف 
عىل البقية وأيضا عىل النازلني مبارشة والفرق التي ستلعب دورة تفادي 

النزول.
+ ارتفع العدد الجميل لألهداف يف أعقاب الجولة الثامنة التي تم خاللها 
تسجيل 22 هدفا إىل 156 هدفا يف 96 مقابلة أي مبعّدل 1,62 يف كل 

مقابلة 19,56هدفا يف كل جولة.
صمت هجوم امللعب التونيس عن التهديف للمرّة الثانية ولكنه يحافظ 
عىل طليعة خطوط الهجوم برصيد 12 هدفا متقدما عىل مالحق عنيد 
4-( بن عروس  نادي  أمام  بقوة  الذي رضب  قفصة  قوافل  جديد وهو 

والقلعة  أهداف  بـ10  الشبيبة  نجد  ثم  إىل 11 هدفا.  0( ورفع رصيده 
الرياضية واملكارم بـ 9 أهداف.

+  تحتّل 5 فرق املرتبة األخرية يف ترتيب خطوط الهجوم وهي أوملبيك 
وامللعب  البنبيل  والنادي  للنقل  واألوملبي  الرياضية  وجندوبة  مدنني 

القابيس حيث مل تسّجل سوى 3 أهداف يف 8 جوالت.
+  ميلك امللعب القابيس أفضل خط دفاع برصيد هدفني يف شباكه.

+ عاد كوكب منزل النور لقبول األهداف ليحتل من جديد املرتبة األخرية 
يف خطوط الدفاع ب11 هدفا ثم النجم الراديس ب10 أهداف.

العوايض  كريم  حافظ  الهدافني حيث  ترتيب  عىل  تغيري  أي  يطرأ  مل   +
عىل املرتبة األوىل برصيد 5 أهداف متقدما عىل مهاجم القوافل سامح 

بوحاجب ومهاجم جمعية جربة عامر بن سايس )4(.
+ للجولة الثالثة عىل التوايل, ال يقبل مستقبل املحمدية أي هدف.

+ بعد جولتني من الغياب, ظهرت الثنائيات من جديد بتحقيق العب 
القوافل نسيم خذر ثنائية وهي الوحيدة يف هذه الجولة وارتفع عددها 

إىل 7 ثنائيات.
الصفاقيس ومستقبل املحمدية وأوملبيك مدنني  الحديد  + وأخريا متّكن 
من تحقيق الفوز األّول يف املوسم. وبالتايل مل يعد هناك أي فريق مل يذق 

طعم االنتصار.
امللعب  انقياد  بعد  ينهزم  مل  فريق  أي  هناك  يعد  مل  أخرى٬  جهة  من 

التونيس إىل الهزمية يف القلعة الصغرى.
+ باملقابل٬ يبقى أمل جربة الفريق الوحيد الذي مل يعرف التعادل )4 

انتصارات و4 هزائم(.
+ مل يتمّكن أي فريق من العودة باالنتصار من خارج القواعد.

+ مثل الجولة املاضية٬ أعلن الحكام يف هذه الجولة عن 4 رضبات جزاء 
أهدر العب مستقبل قابس وجدي املّدب واحدة منها يف حني نجح حمزة 
املسعدي )القوافل( ووجدي عتيق )الكوكب( وأحمد الكايف )رادس( يف 
التنفيذ فارتفعت الحصيلة الجملية إىل 32 رضبة جزاء )25 ناجحة و7 

فاشلة(.
+ حرضت الورقة الحمراء مرة أخرى ولكن يف مناسبة واحدة يف مدنني 
حيث تم إقصاء العب النادي البنبيل خليل رمضان ما رفع العدد إىل 17.

+ ارتفع عدد حكام البطولة إىل 39 حكام بعد تعيني 3 حكام جدد وهم 
)هيثم قرياط وهيثم القصعي وأسامة رزق الله( أداروا 96 مقابلة ويأيت 
 5 برصيد  بولعراس  قتات وحسام  وسفيان  الذوادي  أحمد  طليعتهم  يف 

مقابالت.
+ بعد انسحاب أمين مخلوف من تدريب امللعب القابيس٬ اتفقت هيئة 

الستيدة مع محمد الجاليص الذي كانت انطالقته بتعادل يف قابس ضد 
النادي القريب..

+ حقق مراد السبعي ومحرز امليالدي وعصام املردايس أّول انتصار لهم 
عىل رأس الرالوي ومستقبل املحمدية وأوملبيك مدنني.

غادر  التويري  حمدة  املنقيض.  األسبوع  حصلت  جديدة  انسحابات   +
األوملبي للنقل قبل لقاء جندوبة وعّوضه ابن النادي محمود العبيدي. 
رمزي  واملساعد  مدنني  إىل  البنبيل  النادي  مع  يتحّول  مل  املصيل  سامي 
براهم قاد الفريق ونبيل كمون استقال بعد الهزمية يف رادس. كام أقالت 

هيئة أوملبيك سيدي بوزيد املدرب لطفي الجبايل.
والقلعة  التونيس  امللعب  الفني وهي:  إطارها  فرق حافظت عىل   6  +
الرياضية وجمعية جربة ومستقبل وادي الليل وهالل مساكن والنادي 

القريب.

الرابطة الثانية في أرقام   

الهزيمة األوىل للملعب التونسي والبقية يف انتظار جولة الحسم

املدرب الوطني جالل القادري يتقاسم األدوار مع بومنيجل وعاشور 
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سؤال األسبوع 

تدريب  الشعباني  معني  يتوّلى  هل 
الزمالك املصري؟

دخل نادي الزمالك املرصي يف سباق مع الزمن من أجل 
التعاقد مع مدرب جديد خلفا للفرنيس باتريس كارتريون، 

الذي انتهت مغامرته مع الفريق االثنني 28 فيفري. 
وقام رئيس مجلس إدارة النادي، مرتىض منصور، بفسخ 
كارتريون،  باتريس  للفريق  الفنى  املدير  مع  التعاقد 
األخرية،  الفرتة  الفريق يف  نتائج  تراجع  بالرتايض، يف ظل 
يف  املغريب  البيضاوي  الوداد  أمام   1-3 الهزمية  وآخرها 

الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2022.
ملف  لحسم  والهندسة«  الفن  »مدرسة  فريق  ويسعى 
املدرب الجديد يف أرسع وقت ممكن، إذ ينافس الزمالك 

عىل أكرث من بطولة، تأيت يف مقدمتها بطولة الدوري املرصي ودوري أبطال إفريقيا.
القليلة  األيام  التعاقد مع أحدهم خالل  إمكانية  للنظر يف  التفاوض مع عدة مدربني  باب  الدوري املرصي  وفتح بطل 

املقبلة، من بينهم التونيس معني الشعباين املدرب الحايل لفريق املرصي البورسعيدي، بحسب تقارير صحفية مرصية.
وقد رصدنا عدة أسباب تدعم املدرب التونيس الشعباين، صاحب النجاحات الكبرية مع الرتجي، لتدريب نادي العاصمة 

املرصية.
ورغم قرص مسريته التدريبية يف القارة اإلفريقية، نجح معني الشعباين يف تحقيق إنجازات مهمة تباعا مع الرتجي، وخالل 

تجربته املستمرة حاليا مع نادي املرصي البورسعيدي.
وحقق الشعباين إنجازا غري مسبوق مع الرتجي يف دوري أبطال إفريقيا بفوزه مرتني عىل التوايل بالبطولة، والدوري مرتني 

وكأس السوبر مرتني، باإلضافة إىل املشاركة يف مونديال األندية مرتني يف اإلمارات وقطر.
واضح خالل  بشكل  برز  ما  الفردية، وهو  الناحية  من  الالعبني  أداء  تطوير  الفائقة عىل  بقدرته  الشعباين  معني  وميتاز 
أفضل  استعاد  الذي  بقري  غرار سعد  العبني عىل  لعدة  الروح  إعادة  يف  الشعباين  ونجح  الرتجي..  مع  السابقة  مغامرته 

مستوياته البدنية والفنية، وكذلك الحال مع عدة العبني يف فريق املرصي البورسعيدي.
كوم،  فرانك  والكامريوين  البدري  وأنيس  البالييل  يوسف  الجزائري  غرار  عىل  الرتجي،  نجوم  احتواء  يف  الشعباين  ونجح 
واستخراج أفضل ما لديهم من إمكانات وقدرات، وهو ما يستمر يف فعله حاليا مع البورسعيدي مع عدة أسامء بارزة، 

منها مواطنه إلياس الجاليص واملهاجم النيجريي أوسنت أموتو.
متكن الشعباين، يف وقت وجيز، من تحقيق نتائج إيجابية يف الدوري املرصي املمتاز، وهو يحتل املركز الخامس يف سلم 
الرتتيب العام برصيد 15 نقطة جاءت من 3 انتصارات و6 تعادالت وهزمية وحيدة، وذلك بعد مرور 10 جوالت عىل 

انطالق املسابقة املحلية.
وميلك الشعباين معرفة جيدة بالزمالك، باعتبار أنه واجهه يف 5 مناسبات سابقة مع الرتجي يف دوري أبطال إفريقيا ومباراة 

كأس السوبر اإلفريقي.

فراس شواط ودحمان يغيبان عن 
النادي الصفاقسي

شهدت الحصة التدريبية األخرية للنادي الصفاقيس، غياب 
فيه  يواصل  وقت  يف  شواط،  وفراس  دحامن  أمين  الثنايئ 
الخميس  اليوم  املتلوي  استعداداته ملواجهة نجم  الفريق 

والرتجي الريايض يوم األحد القادم. 
وكان فراس شواط قد تعرّض إلصابة عضلية إذ من املنتظر 
أن يقوم مهاجم النادي الصفاقيس بكشوفات قصد التعرف 

عىل فرتة غيابه املحتملة. 
من جهته، مل يشارك الحارس أمين دحامن يف حصة متارين 
انتظار قيامه بفحوصات طبية لتحديد نوعية  الثالثاء، يف 

إصابته وفرتة غيابه. 
نجم  الخميس  اليوم  سيواجه  الصفاقيس  النادي  أّن  يذكر 
املتلوي يف مباراة متأخرة من الجولة التاسعة من الرابطة 

املحرتفة األوىل، قبل أن يستقبل يف ملعب الطيب املهريي الرتجي الريايض يوم األحد ضمن الجولة العارشة من البطولة.
* حسني

حمدي  الالعب  إحالة  األفريقي  النادي  قرر 
العبيدي، عىل مجلس التأديب ملخالفته النظام 

الداخيل للفريق. 
كام قررت إدارة الفريق، فتح تحقيق داخيل يف 
مالبسات ووقائع ما بعد املباراة التي جمعت، 
بحديقة الرياضة أ، األفريقي بالنجم الساحيل يف 
بطولة اآلمال والتي انتهت بفوز األفارقة )2-1(.

لألفريقي  النتيجة  افتتح  من  هو  العبيدي  كان 
يف الدقيقة )55 من ركلة جزاء(، وعدل النتيجة 

عند  بالتسجيل  املبادر  هو  كان  النجم  أن  مبا 
فال  مصطفى  السنغايل  ومتكن   ،)48( الدقيقة 
بالدقيقة  لألفريقي  الفوز  هدف  تسجيل  من 

.)90(
بهذه النتيجة دعم األفريقي مركزه األول بعد أن 
رفع  رصيده إىل 25 نقطة يف صدارة مجموعته، 
عند  الساحل  جوهرة  فريق  رصيد  تجمد  فيام 

النقطة الـ20 يف املركز الثاين.
* حسني

حمدي  الالعب  يحيل  اإلفريقي  النادي 
العبيدي، على مجلس التأديب  

املدافع  مع  أويل  عقد  بتوقيع  يقم  مل  الرتجي 
أصال  ذلك  يف  يفكر  ومل  النتدابه  هنيد  نسيم 
أي  مع  مفاوضات  أي  حاليا  توجد  ال  حيث 
العب مبا يف ذلك كريس كواكو عكس ما يدور 
الحايل  الفريق  الصفاقيس  النادي  أوساط  يف 

لكواكو والسابق لهنيد.
لكن عدم التفاوض مع أي العب حاليا ال يعني 
أنه ال توجد دراسة لحاجيات الفريق وما يوجد 
يف السوق حيث يقوم املدرب رايض الجعايدي 
مبراقبة عدة أسامء من أجل املريكاتو الصيفي 

وهناك نية النتداب مدافع محوري )لن يكون 
عيل  ملحمد  املؤكد  الرحيل  مع  مبدئيا(  هنيد 
اليعقويب الذي ينهي فقط ما تبقى من عقده 
بينام ال يزال هناك أمل لدى املسؤولني حسب 
الجزائري  املحوري  املدافع  بقاء  علمناه يف  ما 
وإن  الحالية  رغبته  ألن  بدران  القادر  عبد 
كانت الرحيل إال أنها قد تتغري لسبب أو آلخر 
يف املستقبل وإدارة النادي جاهزة بعرض كبري 
مستقبل  من  مهام  جزءا  فيه  وترى  إلبقائه 

الفريق.

في الترجي 

تحسبا لرحيل محمد علي اليعقوبي وعبد 
القادر بدران البديل جاهز!

شاكر الزواغي ومعز القزاح 
يساعدان لومار 

أكدت إدارة النجم الساحيل تعيني معز القزاح وشاكر 
الزواغي مساعدين ملدرب الفريق األول روجي لومار. 

وجاء ذلك بعد إقالة املدرب املساعد السابق رفيق 
املحمدي واإلبقاء عىل لومار 

ويذكر أن رئيس النجم الساحيل كان أعلن عن تعيني 
عامد بن يونس مساعدا لروجي لومار لكنه مل يبارش وخرّي 

االلتحاق باالتحاد املنستريي ملساعدة فوزي البنزريت.

املنذر الكبري مرشح 
لتدريب منتخب موريتانيا 

من املنتظر أن يعقد املكتب التنفيذي التحادية موريتانيا لكرة 
القدم اجتامعا لفك االرتباط مع املدرب الحايل غوميز وتعيني 

املدرب الجديد الذي سيقود املرابطون خلفا للفرنيس ديديه غوميز.
أما أبرز األسامء املتداولة لخالفة غوميز عىل رأس الجهاز الفني للمنتخب املوريتاين األول فهي:

- املدرب الفرنيس هوبري فيلود  - املدرب التونيس املنذر الكبري 
- املدرب الرصيب ميتشو  - املدرب البلجييك توم سانتفيت - املدرب القمري أمري عبدو 
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يعد ملعرضه  الذي  العسايل  الدين  املميز نرص  الفنان  هو 

الخاص برواق عيل القرمايس خالل شهر مارس فضال عن عديد 

األعامل الفنية التي أنجزها لتسوق اىل بلد آسيوي وفق طلبية 

وهذا جيد لتثمني االبداع واألعامل الجاملية... لوحات جديدة 

والتطبيق  موجودة  »...األفكار  عليها  اشتغاله  سياق  يف  يقول 

اللوحة.  موضع  )صناعة  بالصناعة.  األدوات  تطويع  يتطلب 

وبآالت  فرشاة  من  جديدة  أنواع  ابتكار  ملمسها.  تحضري 

بعد  عن  الرسم  طرق  أشكالها.  يف  والتحكم  املواد  واختيار 

بالرمي أو عن قرب بالحركة الرسيعة أو امليكانيكية أو الطباعة 

الله  ويبقى  أفكاره.  كل  يحقق  االنسان ومل  وينتهي  الذكية... 

من  لكتلة  عفوي  تجسيد  هي  الخالقني...اللوحة  أحسن  هو 

بكلامته  يرسمها  أن  مؤلف  أو  شاعر  ألي  ميكن  األحاسيس. 

عىل  املفتوحة  الفن  لعبة  هي  هكذا  كلمته...«.  اذا  العفوية 

االستمرار واالبتكار والتجدد مع العسايل الفنان املجتهد.. نعم 

الفن.. هذا الدرب املفتوح عىل املغامرة.. املحفوف بالدهشة 

والسحر حيث البهاء الطالع مع فتنة العنارص واألشياء.. الفن 

وتقصدا  وتلوينا  نهجا  باالبتكار  القائلة  العالية  العناوين  تلك 

الطفل..  أعامق  األعامق..  من  القادمة  األصوات  تلك  وفق 

أزمنة حيث  من  تخري حكاياته  الذي  الفنان  هنا هذا  الطفل 

ال حلم وال نظر بغري السمونحوالجامل مينح املشاهد واألمكنة 

التفاصيل..  جامليات  تقرتح  الفن  رحلة  إنها  اآلخر..  علوها 

تفاصيل الحياة التي جعل منها صاحبنا مراحل الحتضان ولعه 

التشكييل  الفني الجاميل وفق تحوالت وتطور ضمن وجدانه 

يف عامل تنوعت متغرياته وأحداثه ليزداد يقينه رسوخا مبجاالت 

الفن امللونة ودورها يف نحت كيانه وتأصيل فكرته املبثوثة يف 

لوحاته والقائلة بالرسم والتلوين والنظر العميق للعامل القريب 

والبعيد.. إنه نظر بعني القلب ال يطلب غري بهجة ال تضاهى 

يف إثر العمل الفني.. يف اقتفاء أثر أسئلة الرباءة األوىل.. أسئلة 

الجامل واإلبداع. 

التجربة..  من  السنوات  فناننا صاحب  مع  هنا منيض  من 

الدين  نرص  التشكييل  الفنان  ونعني  امللون..  الحلم  صاحب 

العسايل... هو فنان كابد متقلبات الحياة وعاش مبتسام حاملا 

هادئا ديدنه العطاء وهو املنحدر من حي تونيس عريق منحه 

الكثري من الرغبة واالقدام وامليض قدما يف عامل اللون اآلرس... 

منذ الصغر فنت العسايل باملشاهد وسعى لرسمها حيث القدر 

الذي جعله تجاه األلوان ليشهر حبه اليانع ويبدو ذلك الطفل 

لعبة  التلوين.. هي  رائق  اىل  ليصل  لتتعدد محاوالته  املغامر 

الطفولة الباذخة التي قادته بشغف كبري اىل الهواية.. هواية 

الرسم وتلوين الفكرة والذهاب بحب نحو املحاوالت الكتساب 

الخربات الالزمة ونحت موقع يف مشهد تشكييل تونيس متنوع 

التجارب ومتعدد التيارات واالتجاهات الفنية التشكيلية. بني 

وانطباعية  تجريدية  بني  لوحاته  تنوعت  والحاالت  املشاهد 

حاملة حيث األمكنة ومنها »السيدة« الحي الذي شهد فسحة 

أوىل من حياته والزهراء وكل ذلك يف رضب من الجامل حيث 

تبدو اللوحات حيزا من سرية فنان هام باللون ومىض يحاوره 

مبا  ملونة  العسايل  مشاهد  واآلخرين..  بالذات  القول  باتجاه 

يشبه حاالت من شعرية اللحظة.. يف تعبري باذخ عن عال النظر 

من فنان حامل تجاه اآلخرين.. الناس واألمكنة واألحوال... عن 

البدايات يقول صاحبنا الفنان العسايل »... منذ صغر سني كنت 

ومعرفة  األشياء  عىل  والتعرف  االكتشاف  يف  الرغبة  اىل  مياال 

بالبيت عرثت  ما  كان مزوقا ودهانا ويف مكان  الوالد  كنهها.. 

كنت  املنزل  سطح  ويف  بها  بعمل  التي  الدهن  معدات  عىل 

أنظر للمواد متسائال ملاذا ال أرسم مثال.. كان ذلك وعمري تسع 

سنوات ورصت أرسم وألون حيث القلم وتخطيطاته التي منت 

يف داخيل الرغبة والتعلق بالفن التشكييل.. وحني حصلت عىل 

شهادة »السيزيام« وجدت من بني ما أهدي ايل علبة تلوين 

من الخارج..

ومن خالل الرسم والتلوين لعدة مرات مع املحو بالطالسة 

محض  كان  وهذا  بوقرنني  لجبل  ملونة  مالمح  مرة  الحظت 

صدفة والحظت أمي التي كانت تجيد اللغات ومنها الفرنسية 

زيد  »زهيها..  يل  وقالت  باأللوان  لطخت  ما  قيمة  واألملانية 

لون آخر.. وغري ذلك...« اىل أن بدت اللوحة يف حالة جاملية 

مميزة معربة عن مشهد جميل.. وتكرر هذا األمر بعناد شاب 

يحب الرسم وكانت مالحظات أمي مهمة يف كل هذا ألمتكن 

وبعد أسابيع من رسم لوحات بها طبيعة نقية وبيئة نظيفة 

وفق مشاهد جميلة...كنت أشرتي األلوان املطحونة وأخلطها 

عمري  أيام  منأسعد  فرتة  يف  هكذا  وعملت  بلوري  وعاء  يف 

الرسم  وفعال  ورسمتها..  الطبيعة  أحببت  سنة..  و20   12 بني 

كنت  الباكالوريا  امتحان  ليلة  كذلك  ودراستي  حيايت  يف  أثر 

الرياضيات  مادة  بامتحان  عابئ  غري  أرسم  الفجر  حدود  اىل 

حيث نلت عددا مهام هو19/20... الرسم حدد توجه حيايت 

عديدة  مرات  بالطرد  هددت  العمل  ..يف  املهني  ومحيطي 

عميل  يف  أحالوين  عندما  مصالحتي  لتكون  بالرسم  الهتاممي 

عىل  نرصين  لرسم  التشكييل.  الفن  وهو  غرامي  مجال  عىل 

حيايت..  يف  وأنصفني  والروتيني  اآليل  العامل  وعىل  مرير  واقع 

ببهو  األول  معريض  أقمت  عمري  من  سنة   22 بلغت  حني 

محطة األرتال بتونس.. وكانت مساهاميت الثقافية مع الفنانني 

ونور  الرشيف  والحبيب  عيىس  أوالد  ورمضان  معاوية  أحمد 

املرات ويف سنة  الرياحي وغريهم ورصنا نعرض عديد  الدين 

بإدارة  خلدون  ابن  الثقافة  بدار  الخاص  معريض  كان   1983

الشاعر واإلعالمي محمد املصمويل ونجح هذا الحدث الثقايف 

وتّم اقتناء عمل فني يل من قبل اللجنة وقال عني املصمويل 

أعامله  سنه..  »رغم صغر  الثقافة  شارع  التلفزي  برنامجه  يف 

كأعامل كبار الفنانني...« وكانت الشهرة آنذاك لها رضيبة بني 

األصدقاء...كانت تضحيتي ألجل عائلتي بالتوازي مع املامرسة 

 1984 سنة  رشيق  ابن  الثقافة  بدار  معريض  كان  ثم  الفنية.. 

الحبيب بيدة عمال  الفنان واألكادميي  اللجنة برئاسة  واقتنت 

الخاصة  املعارض  املعروضة وتطورت تجربتي مع  من أعاميل 

عىل  عملت  وقد  تونس  خارج  اىل  أعاميل  لتصل  والجامعية 

التشكييل  بالفن  املتصلة  الكتب  أقتني  فرصت  ذايت  تكوين 

وطورت تجربتي.. وتعلمت الكثري... كنت أرسم وأبيع ومل تكن 

والرسامني  الفن  عامل  أحببت  أعاميل..  تسويق  يف  مشكلة  يل 

كبريا  حبا  عندي  الرسم  كان  إنسانية..  معهم  عالقايت  وكانت 

ال  الرسم  مقدماتها..  ويف  الفنون  عنوان  الرسم  يضاهى..  ال 

يحتاج اىل رجمة.. هو عابر للجغرافيا.. الفن ينمي املجتمعات 

ويدعم اقتصادياتها وحياتها.. الرسم هو حلمي...«. هكذا غّنى 

التلوين...  بفن  الوثقى  مربزا صلته  العسايل  الفنان  بالكلامت 

الشجن  من  الكثري  فيها  العسايل  الدين  نرص  الفنان  تجربة 

والدأب والحب واملعاناة.. فيها حكاياته األوىل لحظات طفولة 

واأللوان  الرسم  له  يتخري  بداخله  مقيام  الطفل  ليظّل  عابرة 

التجربة لدى  ولون الحلم واألغنيات... هذا بعض من مالمح 

خالل  الشخيص  معرضه  انتظار  يف  واملسرية  والسرية  العسايل 

القرمايس بشارع شارل  الفنون عيل  2022 برواق  شهر مارس 

ديغول بالعاصمة والتابع لوزارة الشؤون الثقافية.

أعامل فنية جديدة مبتكرة بجاملية عالية
عدد من األعامل الفنية ينجزها منذ سنوات ويعمل 

عىل معادلة التجديد واالبتكار والجامل الفني... يعمل 

باستمرار ورغم ظروفه الصحية التي مير بها منذ سنتني...

فعلت »كورونا« فعلها ولكن مخلفاتها جمة وبالنهاية مل 

تثنه عن االنغامس يف عوامل القامشة واأللوان..

الفنان نصر الدين العسالي قبيل معرضه الشخصي برواق القرماسي

مكابدة تقلبات الحياة وبهجة 
تضاهي العمل الفني

* شمس الدين العوين


