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املطالبة بعقد جلسة عامّة يف الربملان لكشف حقيقة املوقف 
الرسمي التونسي من الضغوط الدوليّة إلعادة الدواعش

إحياء الذكرى 22 لوفاة الزعيم الحبيب عاشور:

سائرون على درب الزعماء
وعلى نهج الدفاع عن تونسنا

بيان االتحاد إثر جريمة اقتحام المطار:

ال للعربدة.. ال ملحاوالت الدولة
نزلت إلى الشارع وحشدت أنصارها:

متى تتخلص حركة النهضة من عقليّة 
الجماعة ومنطق الكثرة والغلبة؟

النائب حاتم المليكي لـ»الشعب«:

مبادرة االتحاد هي الوحيدة 
ذات معنى إلجراء حوار 

وطني إلنقاذ البالد

كريم عبد السالم »العقل المدبر« لعملية باب سويقة الشنيعة:

عملية باب سويقة كانت ممنهجة ضمن خّطة 
مُحكمة من حركة االتجاه اإلسالمي
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*لطفي املاكني

تقاطعات عديدة توقف عندها النائب سامل االبيض يف عالقة مبلف اإلرهاب 
والتسفري تلتقي مع ما طرحته سابقا هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد 
تقرير  تضمنه  ما  خالل  من  التقاطعات  تلك  عىل  واستدل  الرباهمي  ومحمد 
مبلف  متصلة   140 منها  صفحة   298 )يحتوي  العدل  بوزارة  العامة  التفقدية 
اإلرهاب( أشار إىل بعض مضامينه يف الندوة الصحافية التي نظمها نواب حركة 
الشعب مبقر ملجس نواب الشعب وطالب برضورة عقد جلسة عامة لعرض 
الرأي  وكذلك  النواب  عموم  بشأنها الطالع  والنقاش  والتداول  املعلومات  تلك 
العام التونيس عىل التفاصيل املخفية عن هذا االخطبوط ممتد االذرع بأشكال 

مختلفة.
االعالمية  املصادر  عديد  ان  االخطبوط  هذا  مللّف  املتابع  عن  يغيب  وال 
والجمعيات  األحزاب  عديد  عىل  مختلفة  بطرق  االموال  تدفق  عن  تحدثت 
املشبوهة منذ سنة 2011 وهنا يتجىل الرتابط الوثيق وتقاسم االدوار بني بعض 
للحرية  مثري  بشكل  البالد  أرجاء  يف  انترشت  التي  الجمعيات  وبعض  األحزاب 
الدول  قامئة  عىل  تونس  وضع  يف  ذلك  تسبّب  وقد  نفسه  الوقت  يف  والريبة 
املشتبه فيها عمليات تبييض أموال االرهاب وما حصل غري مستغرب بالعودة 
تلك  به  قامت  ما  يف  »بذخ«  من  حينها  ظهر  ما  عىل  استنادا  الفرتة  تلك  اىل 
مخادعة  واجهة  مجرد  كانت  خريية«  ومشاريع  »تظاهرات  من  الجمعيات 
لحقيقة نواياها املخفية الستقطاب اليافعني وتسفريهم الحقا الی بؤر الحروب 
بواسطة  تنفذها  معلومة  مصالح  لها  ودولية  اقليمية  اطراف  تنفيذا ألجندات 

التنظيامت االرهابية مبسمياتها املتعددة.

* ضغوطات وتعويم
ويتبنّي للمتابع أن ما طرحه النائب سامل االبيض يف هذه الندوة بخصوص 
القوية عىل  الضغوطات  اصناف  مامرسة  استمرت يف  التي  السياسية  االطراف 
اىل  الشباب  وتسفري  باالرهاب  العالقة  ذات  امللفات  تغييب  ملواصلة  القضاء 
محارق التطرف ومعاداة كل ما له صلة مبقّومات الحداثة والدولة املدنية يلتقي 
مع ما قدمته هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والرباهمي يف الندوة الصحافية 
مهّمة  بلعيد ومن معطيات  الثامنة الستشهاد شكري  الذكرى  التي عقدت يف 
اولها غياب الجدية يف التعاطي مع ملف االغتياالت التي طالت قيادات الجبهة 
التحقيق يف هذه االغتياالت يتفق مع هذه  الشعبية ولعّل املطلع عىل مسار 
التقاطعات اذ بعد مرور كل هذه السنوات والجميع مازال يف انتظار معرفة من 
خطّط ودبّر ونّفذ رغم كل التقارير واملستندات والشهادات التي قدمتها هيئة 

كل  وتحمل  النهائية  النتيجة  القرار  الدفاع 
الضالعني يف هذه االغتياالت مسؤولية تورطهم 

يف هذه الجرائم ضد الحق يف الحياة.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد 
املسلطة  الضغوطات  استعرضت  والرباهمي 
القضايئ  بالقطب   12 التحقيق  قايض  عىل 
االطالع  عىل  ارصاره  عند  االرهاب  ملكافحة 
وزارة  مبقر  السوداء  الغرفة  تحتويه  ما  عىل 
الداخلية من وثائق ومستندات تشبثت هيئة 
الدفاع برضورة الكشف عنها وهذا ما توقف 
العدل  العامة يف وزارة  التفقدية  عنده تقرير 
حسب ما أشارت اليه حركة الشعب من خالل 
مداخلة النائب سامل االبيض كام توقفت هيئة 

وتعطيل  التعتيم  يف  السابق  الجمهورية  وكيل  دور  عند  الشهدين  عن  الدفاع 
مسار تقّدم االبحاث بحكم موقعه وقد تبنّي عند إبعاده عن هذا امللف كيف 
تغري ذلك املسار وهذا يف حّد ذاته دليل عىل تلك الضغوطات املشار إليها والتي 
مل تنته باعتبار أنها امتدت اىل القيادات االمنية التي مرت بني اياديها ملفات 
االرهاب والتسفري مبا ان اغلبها ابعدت بطرق باتت معروفة اي االلتحاق مبهاّم 
خارج البالد حتى ال تكون لها اي صلة او تواصل مع الباحثني عن كشف حقيقة 
هذه االغتياالت خاصة ان هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والرباهمي أرصّت 
عىل ضلوع ما يعرف بالجهاز الرسي لحركة النهضة يف االغتياالت الحاصلة يف 
البالد ومطالبتها بالتحقيق مع عدد من قيادات الصف االول للحركة يف عالقة 

مبا حصل.

* تشتيت شكاوي اإلرهاب...
ومن األساليب املعتمدة من قبل وكيل الجمهورية السابق لتعطيل مسار 
البحث حسب التقاطعات فام ذكره النائب سامل االبيض وما أشارت إليه هيئة 
الدفاع عن الشهيدين بلعيد والرباهمي تشتيت عديد الشكاوي املتصلة بقضايا 
االرهاب عىل اكرث من فرقة امنية ما يفقد االبحاث النجاعة املطلوبة مع ربح 
الوقت وتجاهل تلك الشكاوي يف مرحلة الحقة بعد ان يطلع أكرث من قيادي 
امني عىل هذه امللفات كل حسب رؤيته واسلوبه يف التعاطي معها وقد يكون 
التي تتطلب  الحساسة والخطرية  امللفات  االختصاص غري متوفر يف مثل هذه 
امتداد  هي  الجرائم  من  النوعية  هذه  الن  الواسع  واالطالع  والخربة  الدراية 
الذرع اخطبوط تعالت االصوات مؤخرا مطالبة بقطع هذه االذرع التي تفرعت 
بالبالد منذ سنة 2011 بعد ان عملت عىل تضليل الشباب ودمغجته ليصطّف 
الكونية  املدنية والحقوق  الدولة  خلف مخططات هدامة ال تعرتف مبقومات 
واالغتيال  للقتل  أداة  اىل  بالده  ايجايب يف مستقبل  فاعل  من  لالنسان وحولته 
والتفجري ومعطل للتطور واألخذ بأسس الحداثة وتكريس مبادئ القبول باآلخر 
القاهرة  للقوى  الخضوع  املختلف واالعرتاف بحقه يف االختالف والعيش دون 

لتلك الحقوق الكونية.
عالقة  يف  حصل  ما  تفاعالت  )ومازالت(  املاضية  األيام  وعرفت 
»بفرع علامء املسلمني« بعد مطالبة »حزب الدستوري الحر« برحيله 
ادواره  اتهمت  بها  االنتصاب  الرتويكا  له  سهلت  ان  بعد  البالد  عن 
املشبوهة التي يقوم بها واملتناقضة مع أسس الحداثة واالنفتاح مبا 
الدولة  رقابة  ودون  الخفاء  يف  يعمل  أي  موازيًا«  »تعلياًم  يقدم  انه 
عىل  واالطالع  مراقبته  عىل  حريصة  تكون  ان  املفرتض  ومؤسساتها 
االجندا التي يرص عىل متريرها إىل الناشئة وهي اجندا ال تلتقي مطلقا 
التعليم املعتمدة منذ دولة االستقالل والتي  تغرس  يف  مع مناهج 
األجيال الجديدة قيم الجمهورية املدنية والعيش املشرتك بعيدا عن 
البحث يف تفاصيل وشكليات تعوق تقبّل الناشئة تلك القيم بعيدا عن 
االنغالق والتعصب وفرض منط عيش مل يتعود عليه املجتمع التونيس.

وقد »انتفضت« اغلب مكونات املشهد العام بالبالد ضد مواصلة 
االخوان  تنظيم  عن  تفرعه  اال  متداد  ا  من  له  يُعلم  ال  الذي  »الفرع«  هذا 
الشهيدين  عن  الدفاع  هيئة  كانت  البالد  داخل  بأطراف  وارتباطه  املسلمني 
العامة  اإلدارة  أن  رغم  النهضة  قيادات  بعض  منها  ذكرت  والرباهمي  بلعيد 
بها  تقدم  التي  الشكوى  بعد  الفرع  راسلت هذا  الحكومة  برئاسة  للجمعيات 
املرسوم  مع  واملتعارضة  بها  يقوم  التي  املخالفات  جملة  عن  الحر  الدستوري 
لها طاملا ان هناك اطرافا  يلتزم ومل ينضبط  انه مل  اال  الجمعيات  املنظم لعلم 
املشهد  مكونات  اغلب  تتساءل  وهنا  االخالالت  تلك  يف  التامدي  عىل  تدعمه 
الكرامة  وائتالف  النهضة  قيادات  دفاع  االستامتة يف  اسباب ودوافع  العام عن 
طالبت  التي  واملنظامت  االحزاب  بقية  دون  الفرع  هذا  واستمرار  وجود  عن 
ورفض  االنغالق  وبّث  والرجعي  السلفي  الفكر  ينرش  النه  البالد  عن  برحيله 
»الدستوري  دعا  استمرار وجوده  الدينيّة وتحسبا من  الدولة  بأسس  االعرتاف 

الحر« رئيس الجمهورية اىل التعجيل بعقد اجتامع مجلس االمن القومي التخاذ 
خلف  املتسرتة  االرهابية  التنظيامت  من  البالد  لحامية  املستوجبة  االجراءات 
ما  والحداثية وهذا  املدنية  الدلة  أسس  لتقويض  والجمعيات  االحزاب  واجهة 
القيادي يف حركة الشعب اي حّل »فرع  النائب هيكل امليك  طالب به كذلك 

اتحاد علامء املسلمني« النه منظمة ارهابية رغم ما يدعيه من ادوار غري ذلك.

* الموقف الرسمي من عودة الدواعش
اليوم عىل الحكومة التونسية تحديد موقفها من عودة يخطط لها يف دوائر 
إقليمية ودولية والبد من االستامع لرأي كل من وزير الخارجية ورئيس الحكومة 
يف جلسة عامة يف الربملان هذا ما دعا اليه النائب سامل األبيض بعد أن استمع 
لتقرير قّدمه رئيس لجنة مكافحة اإلرهاب يف الربملان الدويل التابع ملنظمة األمم 
املتحدة يف اجتامع الربملان العريب املنعقد مؤخرا بالقاهرة والذي كشف فيه عن 
زيارته إىل أحد مخيامت الدواعش سوريا والذي يضّم اآلالف من الضالعني يف 
الحروب من حوايل 100 دولة واكد هنا رئيس لجنة مكافحة االرهاب حسب 
ما ذكره النائب سامل االبيض ان »التوجه االفضل للجميع« هو قبول الحكومات 
العربية بإعادة ادماجهم مجددا يف مجتمعاتهم ومن هنا كان التساؤل عن مدى 
اطالع الجهات الرسمية عن تفاصيل هذا املخطط واملوقف الواضح منه الذي 
رئيس  وبالتايل عىل  الشعب  نواب  امام  عامة  علنيا يف جلسة  يكون  ان  يجب 
الوقت  ويف  بالربملان  الجلسة  هذه  لعقد  املستوجبة  اإلجراءات  اتخاذ  الربملان 
نفسه الكشف عن أسباب تجميد النظر والبحث يف محارض التسفري وهي من 
ضمن آالف املحارض املتصلة بقضايا االرهاب وهنا يحصل كذلك التقاطع بني 
وما  النائب  اليه  اشار  الذي  العدل  بوزارة  العامة  التفقدية  تقرير  تضمنه  ما 
قدمته هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والرباهمي من معطيات عن االخالالت 
التي ينتظر الجميع منذ كشف  والضغوطات الحاصلة بغرض حجب الحقيقة 
اخطبوط االرهاب عن وجهه القبيح وان كانت بعض الوجوه املرّوجة له تتخّفى 
االدوار  وراء  التسرت  والوقائع خاصة  الظروف  أشكالها حسب  »تتنوع«  بأقنعة 
دون  متويالت ضخمة  تتلّقى  التي  الجمعيات  عديد  بها  تقوم  التي  املشبوهة 
مراقبة حقيقية وفعلية وهذا ما أكده التقرير االخري ملحكمة املحاسبات عندما 
االجنبية  االموال  عن  باالعالم  تقم  مل  جمعية   560 عن  يزيد  ما  أن  إىل  أشار 
األموال  عىل  الرقابة  غياب  هنا  التقرير  واكد  مختلفة  بأشكال  تسلمتها  التي 
وقد  واملتابعة  للتقيص  الفعلية  اآلليات  لغياب  الجمعيات  املتدفقة عىل هذه 
قبل  من  مسبقا  املعلنة  الربامج  تنفيذ  بعدم  متصلة  إخالالت  ذلك  عن  ترتب 
تلك الجمعيات لتربير تلقيها تلك التمويالت واألخطر أن هناك تغيريًا يف نوعية 
انشطتها وتوجيهها اىل انشطة غري معلومة للجهة املفرتض ان متارس عليها آليات 
الرقابة حسب ما ينّص عليه مرسوم سنة 2011 املنظم لنشاط الجمعيات وهو 
ما بات يطرح وبصفة ملحة تفعيل كل آليات الرقابة واملتابعة حتى ال تتوسع 
دائرة االنفالت يف أنشطة الجمعيات واألدوار املخفية التي تقوم بها مع بعض 

االحزاب.

خطير

املطالبة بعقد جلسة عامة يف الربملان لكشف حقيقة املوقف الرسمي 
التونسي من الضغوط الدولية »إلعادة الدواعش«

ـ تقاطعات عديدة 
بين ما ذكره النائب 
سالم األبيض وما 
أشارت إليه هيئة 

الدفاع عن الشهيدين 
بلعيد والبراهمي من 

إخالالت
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* لطفي املاكني
إىل متى ستظل حركة النهضة تستبطن أسلوب املعارضة مبا انها مل تستوعب بعد انها 
حزب حاكم؟ هذا التغيري يف املواقع الذي يلحظه املتابع ملاذا مل تتبينه الحركة وشيخها؟ 
منذ  من حولها  الحاصلة  باملتغريات  وعي  غري  ام هو عن  مقصود  التجاهل  ذلك  وهل 
عرشية كاملة كانت هي من تقودها سياسيا حتى وان كان خطاب قياداتها ال يقر بتلك 
»الريادة« التي افرزتها صناديق االقرتاع وان كانت نسبتها ترتاجع من انتخابات إىل أخرى.

شوارع  به  غصت  الذي  الحشد  ذلك  تابع  من  اغلب  طرحها  التساؤالت  هذه  كل 
العاصمة يوم 27 فيفري 2021 بعد ان استنفرهم الخطاب الذي اعلنته قيادات الحركة 
منذ االسابيع املاضية وأساسا إفزاعهم مبا قد تحمله مرحلة قادمة قد ال يكون فيها للحركة 

موقع بني الفاعلني فيها. 

* الكثرة والغلبة...
بقدر ما كان االجامع من مختلف املختصني يف العلوم السياسية واملحللني واملتابعني 

ان النزول إىل الشارع يبقى دامئا اسلوبا متبعا من قبل املعارضة وكل من 
النهضة خالفتهم جميعا  الحكومات واختياراتها فإن  يحتج عىل قرارات 
الحاكمة الحق يف اعتامد هذا االسلوب )هنا ليس  وارصت ان لالحزاب 
املقصود ما يضمنه الدستور من حق التظاهر واالحتجاج السلمي( وهي 
ظل  الذي  التنظيم  جبة  من  الخروج  عن  النهضة  عجز  تكشف  سابقة 
املخيال  لدى  منها  كانت مرتبطة يف جانب  وان  التي  الرسية  لعقود يف 
الجمعي بالنضالية والتضحية واملخاطرة فان لها عديد الرتاكامت يف عالقة 
اي التنظيم معه بقية الفاعلني يف املشهد العام وأساسا النظرة إىل الدولة 
ومؤسساتها باعتبار ان مرحلة الرسية دامئا ما تُبنى عىل معاداة كل رموز 
الدولة وعدم االعرتاف بها االحتكام اليها يف كل ما يظهر من االشكاالت 

وخالفات.
من هنا فإن تجاوز تلك الرتاكامت تحتاج من اي تنظيم انتقل من الرسية اىل العلنية 
الحكمة والجهد والتعايل عن تلك املرحلة بكل ما تختزنه من ماض يالمس  الكثري من 
يف احيان كثرية الشعور بالغنب والقهر واالضطهاد والنقمة تجاه اآلخر الذي مارس ذلك 
القبول  القيام بأي خطوة مهام كانت لرفضه لكن  الذي قبل به دون  االضطهاد وحتى 
بالخضوع لقواعد اللعبة الدميقراطية تفرض التخيل عن تلك النوازع التي مازالت تسكن 
االنفس حتى وان كان خطابها يروج ألسس اللعبة الدميقراطية وما تفرزه دامئا من نتائج 
تضع الفائز يف موقع من يدير السلطة ويتحمل تبعاها وآخر عليه القبول بان يكون يف 

صف املعارضة ميارس حقه يف االحتجاج السلمي والنزول إىل الشارع.

* الفعل والحجة...
تبقى  إذ  السيايس  الجامعة لدى االسالم  التقاء  الكرثة والغلبة أساس  هيمنة عقلية 
اليها  ينظر  ال  قادمة  متغريات  او  قائم  توجست من وضع  كلام   يشدها  الذي  العمود 
بعني االرتياح والطأمنينة من جانب الجامعة  وليس من منظور املجتمع ككل حتى وان 
كان الخطاب املعلن من قبل الحركة )وهو خطاب واجهة( يكرر مفردات مصلحة البالد 

األخطار  أمام  الجامعة  بنيان  املطلقة لسالمة  االولوية  تبقى  الحقيقة  والشعب لكن يف 
املعلنة والخفية.

وال ميكن هنا تجاوز ما ظهر من خالفات بني قيادات النهضة بخصوص النزول إىل 
الشارع إذ اتفقت مواقف هؤالء وهم من يعارضون استمرار الغنويش عىل رأس الحركة 
وان الرضورة تتطلب تغيري اسلوب التعاطي مع املستجدات الداخلية والخارجية وكذلك 
تسيريه  االحتجاجات عىل طريقة  تتالت  ان  بعد  الربملان  رئاسة  باالستقالة من  مطالبته 
وادارته للمؤسسة الترشيعية فاتفقت مواقفهم مع تحاليل واستنتاجات املتابعني للشأن 
النزول بتلك الحشود اىل الشارع اول داللته الشعور بالعزلة وعدم  الوطني كون هذا  
القدرة عىل التواصل مع بقية الفاعلني السياسيني يف ظل هذه االزمة املتواصلة وبالتايل 
فان استنفار تلك اآلالف هو احتامء بغطاء الجامعة ملواجهة مؤسسات الدولة واملجتمع 

املدين.
* األمان في المحاورة

كام ان هناك تقاربًا يف القراءات كون الكرثة وسط االنصار هي التي متنح قيادات 
والرافضني ألسلوبها يف  املختلفني معها  النهضة »األمان« عند محاورة 
الدولة  مفاصل  عىل  الهيمنة  إىل  وسعيها  العام  الشأن  مع   التعاطي 
قيادات  من  عدد  به  رصح  ما  هذا  البعض  لدى  غنيمة  باتت  التي 
عىل  العمل  يف  املاضية  العرشية  مدى  عىل  اجتهدت  التي  النهضة 
نسج التحالفات فقط من اجل دميومة نفوذها السيايس واستفرادها 
عليها  املستوجبة  االستحقاقات  بقية  وأهملت  املتعاقبة  بالحكومات 
واقع  من  ويغري  املشاريع  وينفذ  ينجز  بأن  مطالب  حاكم  كحزب 
املواطنني وهي العرشية التي زادت من تدهور مستوى عيشه وهذا 
واالحياء  الداخلية  الجهات  لشباب  االخرية  االحتجاجات  عكسته  ما 
الشعبية الذين انتفضوا ضد التهميش والبطالة والتفاوت بني الطبقات 
والجهات وهذا ما انتقدته قيادة النهضة واعتربته مرتبطا مبن يحنون 
اىل املنظومة السابقة ويريدون العودة إىل حكم الرجل الواحد والحزب الواحد واضطهاد 
كل مخالف للرأي لكن قيادة النهضة بشعور منها او من دونه استبطنت من املنظومة 
السابقة ذلك االسلوب يف التعاطي مع املواطنني الرافضني السلوب منظومة الحكم الحالية 
ما  عادة  الذي  أخرى  جهة   من  وبالشارع  جهة  من  الدولة  مبؤسسات  استفردت  التي 

تستغله املعارضة للتعبري عن الرفض واالحتجاج.
* خارج المنطق!

ان ما حصل يوم 27 فيفري 2021 يؤرش ملرحلة من مسرية النهضة اصبحت خارج 
املرحلة  وان  تسيريها  عىل  االن  املهيمنة  التيارات  تتجاهله  ما  وهذا  االحداث  منطق 
إليها اكرث من قيادي داخلها والقفز عليها او تجاهلها  القادمة تستدعي مراجعات نبه 
او  التعنت يف مواصلة سياسة الهروب اىل االمام سيجعل النهضة حبيسة منطق الجامعة 
أخرى  عقلية  يتطلب  ذلك  الحاكم الن  الحزب  دور  تلعب  ان  قادرة عىل  والكرثة وغري 
تعيل مكانة مؤسسات الدولة دون الهيمنة عىل مفاصلها وتوزيع املناصب حسب املواالة 
وتجنب اعتبارها غنيمة عىل حساب الشعب املفّقر الذي يكابد صعوبات ال تنتهي لتأمني 
عيشه وهذا ما مل يفهمه الحزب الحاكم الذي مازال يف جبة املعارض املحتج يف الشوارع!

نزلت إلى الشارع وحشدت أنصارها

متى تتخلص النهضة من عقلية الجماعة 
ومنطق الكثرة والغلبة؟

صراع الحشود 
واليوم املوعود

* د. السيد التوي     

اشتد الرصاع بني القوى الرجعية والتقدمية 
سيام  ال  القراءة  يستحق  بشكل  تونس  يف 
حينام تجّسد يف سياسة الحش واالستعراض 
واملبتكر  والغريب  الفرجوي.  السياسوي 
السلطة  تخرج  أن  اللقيطة  دميقراطيتنا  يف 
الحاكمة إىل الشارع لتبنّي قدرتها عىل دحر 
إىل  التقدمي  الطّيف  هرع  ولنئ  الخصوم. 
الشارع ليعرّب عن غضبه من أصحاب القرار 
وسياساتهم الفاشلة وما نتج عنها من تفقري 
إىل  التجأت  الحاكمة  القوى  فإن  للشعب 
غايتها  ردعيّة  استعراضية  بعقلية  الشارع 
ترويع الشعب وسّد املنافذ أمام أي رّدة فعل 

ميكن أن يقوم بها.
وتعريض  وهمز  غمز  االستعراض  هذا  ويف 
قادرة  مليشيات  متتلك  السلطة  أّن  مفاده 
عىل إغراق البالد يف حامم من الدم إن فكرت 
سحب  يف  معها  يتعاطف  ومن  املعارضة 
هذا  ويصبح  برأسها.  تحت  من  الفريسة 
التلميح ترصيحا مبارشا حني نتتبع ترصيحات 
راشد  فالشيخ  السلطة.  يف  املهيمن  الحزب 
يذكِّرنا مبناسبة ودون مناسبة أّن هذا املسار 
أجنبيّة  بعقليّة  هندسه  الذي  الّدميقراطّي 
املرصّي  الّسيناريو  عن  بنا  نأى  وأتباعه  هو 
املُكلَّف  البحريي  أّما  والّسورّي.  واللّيبّي 
بالترّصيحات املتهافتة فيعرّب بكّل فظاظة أّن 
تونس والنهضة خارج الحكم مصريها الّدمار. 
وتندرج مسرية الّسابع والعرشين من فيفري 
حركة  وضعت  قد  الّسياق.  هذا  يف  الجاري 
التحرك  هذا  إلنجاح  إمكانياتها  كّل  الّنهضة 
أو  لقيس سعيد وشعبيّته  يف رسالة واضحة 
عبري وجامهرييّتها، لكّن العالمة الفارقة التي 
تريد إظهارها الّنهضة أّن أنصارها مدعومون 
تونس  يدّمر  أن  يستطيع  رّسّي  بجهاز 
ويدِخلها يف أتُون حرب أهليّة بني ُعزَّل وبني 
وهذا  والّسالح.  باملال  ِجني  مدجَّ متحزِّبني 
إفالسها  أمام  لكن  الّنهضة.  تجّنبته  التّحرّك 
وإقليميّا  قطريّا  أمامها  األفق  وانسداد 
أّما  غامره.  خوض  عىل  أُْرِغَمت  ودوليّا، 
أوسع الجامهري فشأنها شأن الكرة يتقاذفها 
العمياء  بإرادته  لِيحّققوا  وهؤالء  هؤالء 
أن  ميكن  الحشود  وهذه  أْعدائه.  أهداف 
تتحّول طاقتها االحتجاجيّة إىل طاقة عنف. 
التي  املناسبة  الّشعارات  تتوفّر  يجب  فقط 
مبقدورها تغِييب عقول الجامهري والّسري بها 

عرب ّعواطفها إىل املجهول.
اليسار وحده غريب عن هذه املعادلة ألنّه 
َصَدفته  يف  وقبع  جانبيّة  برصاعات  اهتّم 
سائغة  لقمة  الجامهري  تاركًا  األيديولوجيّة، 

تلتقطها أقطاب الرجعيّة.

ـ خطاب الفزع 
والتوجس من 

المستقبل مازال 
مهيمنًا على 

قيادات وقواعد 
النهضة
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*حاوره: لطفي املاكني     

أكد حاتم امللييك عضو مجلس نواب الشعب ان مبادرة االتحاد العام 
التونيس للشغل الوحيدة التي لها معنى الجراء حوار يتم مبوجبه االتفاق 
عىل خارطة الطريق لالنقاذ اجتامعيا واقتصاديا ومراجعة النظام السيايس.

واضاف يف الحوار الذي خص به »الشعب« ان بقية التحركات اما ال 
باالزمة  للخروج  او تغيب عنها الرشوط املوضوعية  تتوفر فيها املصداقية 
التى أرجعها إىل اسباب عديدة أهمها النظام السيايس الهجني وغري املستقر 
كلمته  املواطن  يقول  استفتاء  اجراء  من خالل  مراجعته  يستدعي  والذي 

ويختار املنظومة السياسية التي يجب اعتامدها يف املرحلة القادمة.
املعطل  للربملان  الغنويش  راشد  إدارة  سوء  عند  امللييك  توقف  كام 
جراء ذلك وبني ان حركة النهضة تريد فرض النظام الربملاين لكنها ال تريد 
تحمل مسؤولية ذلك النظام وحذر يف الوقت نفسه من تداعيات االوضاع 
بعد  العاملية  املالية  األسواق  اىل  الذهاب  عىل  القدرة  وعدم  االقتصادية 
التصنيفات األخرية لرتقيم بالدنا السيادي ذلك ان تردي االوضاع املعيشية 

قد تعصف بالتجربة الدميقراطية التي دخلتها تونس منذ عرش سنوات.

* أكثر من متابع ومالحظ يؤكد أن االستقرار السياسي 
االجتماعي  والرفاه  والتنمية  االقتصاد  تطور  أساس  هو 

فكيف تفسر محاولة البعض الفصل بين هذه المسارات؟
ـ بداية البد من توضيح ان االستقرار السيايس يضمنه النظام السيايس 
لكن يف تونس هنا خلط بني االستقرار السيايس واالستقرار الحكومي الذي 
هو نتيجة لحكومة تعمل عىل أساس برنامج واضح ويحظى مبساندة من 
نظام  يضمنه  السيايس  االستقرار  ان  حني  يف  الوطنية  واملنظامت  القوى 

سيايس يكرّس الفصل بني السلطات ويتجنب التنازع بني الّسلطات.
ويف األنظمة الدميقراطية فإن النظام السيايس يكون مبنيّا عىل أساس 
ان من يتحصل عىل الرشعية االنتخابية هو من يتوىل املسؤولية التنفيذية 
يخرق  التونيس  السيايس  النظام  أن  إال  الحقا  للمحاسبة  يخضع  من  وهو 

لرئيس  االنتخابية  الرشعية  مينح  ألنه  املبدأ  هذا 
املبارش  االنتخاب  خالل  من  باألساس  الجمهورية 
عن  املرتتبة  التنفيذية  للسلطات  مينحه  ال  ولكنه 
ذلك االنتخاب املبارش وقد بينت السنوات العرش 
يعرف  وال  هجني  السيايس  نظامنا  ان  االخرية 
االستقرار  هذا  لضامن  حان  والوقت  االستقرار 

ملؤسسات الدولة.

التي  المقترحات  هي  عديدة   *
االستقرار  هذا  لضمان  مؤخرا  طرحت 

السياسي فماهي رؤيتك لها؟
الجمهورية  برئيس  جمعني  الذي  اللقاء  يف  ـ 
يتم من خالله  تم طرح متشٍّ  النواب  وبعدد من 

االعالن عن اجراء استفتاء يف شهر سبتمرب القادم الن النظام السيايس ليس 
فيها  يشارك  جامعية  مسؤولية  هو  بل  فقط  واألحزاب  النواب  مسؤولية 
العرش  السنوات  بعد تجربة  للمواطنني  العودة  املواطن وبناء عليه يجب 
ليقع االختيار بني النظام الرئايس أو النظام الربملاين وحسب نتيجة االستفتاء 
اي  اليه  املشار  املبدإ  بتكريس  الدستورية مبا يسمح  الفصول  تعديل  يقع 
للمحاسبة  وتخضع  املمنوحة  السلطات  مع  بالتوازن  االنتخابية  الرشعية 
الوقت  السابق ويف  التي عشناها يف  االزمات  فإن  ذلك  عدا  وما  واملراقبة 

الحايل ستتواصل.

* هل تعتقد أن مكونات المشهد العام مستعدة لهذه 
الفرضية؟

القت  لكن يف  الربملاين  النظام  تريد فرض  النهضة  ان حركة  الواضح  ـ 
نفسه هي ال تريد تحمل مسؤولية ذلك ولكن يف املقابل فإن تردي االوضاع 

واالجتامعية  االقتصادية  وخاصة  املعيشية 
االجتامعية  السلم  عىل  سلبية  تأثريات  لها 
بالتجربة  تعصف  وقد  الدولة  مؤسسات  وعىل 
الدميقراطية برمتها ومن هذا املنطلق قد تطرح 
التونيس  الشعب  ألن  مختلفة  سناريوهات 
التهميش  حالة  أمام  سلبيًّا  موقفه  يبقى  لن 
واالستهتار والسكوت عن أوضاع معيشية مزرية 
سيضع  السيايس  النظام  رفض  ان  يعني  مبا  
والرأي  الشارع  مواجهة  يف  السياسية  الطبقة 
العام وهذا ما ال نريده الن املسؤولية الوطنية 

تفرتض تجنيب البالد الدخول يف الفوىض.

وحوارات  لقاءات  هناك  لكنْ،   *
الكتل  بين  والتشكل  للتنسيق  جارية 
فهل  وخارجه  البرلمان  داخل  واألحزاب 
التوازنات  على  تأثير  جدوى  لها  ترى 

مستقبال؟
ـ علينا االقرار أن الشهد الربملاين الحايل ُمْزٍر والربملان شبه معطل ليس 
بالكورونا بل معطل بسبب سوء االدارة والتسيري التي متيز بها رئيس مجلس 
نواب الشعب اليشء الذي اضعف الثقة فيه من قبل املواطنني ووضعه يف 

أسفل ترتيب املؤسسات يف نظرهم.
الوزاري بينت  بالتحوير  بالتوازي مع ذلك فإن االزمة االخرية املعلقة 
مدى االنتهازية يف تعاطي الكتل الربملانية مع موضوع مهّم يتعلق بتسيري 
الشأن العام واملرافق العمومية لذلك فإن املبادرة الوحيدة التي لها معنى 
اجتامعيا  لإلنقاذ  طريق  خارطة  عىل  االتفاق  مبوجبه  يتم  حوار  الجراء 
التونيس  العام  االتحاد  مبادرة  هي  السيايس  النظام  ومراجعة  واقتصاديا 
للشغل ويف ما عدا ذلك هناك تحركات جزء منها بال مصداقية وهناك من 
ال تتوفر لديه رشوط موضوعية لإلنجاز وهناك بعض التحركات السياسية 
إليجاد مخرج لالزمة دون معالجة االوضاع وهذا ما 
تسوية  إىل  الحوار سيفيض  كان  اذا  أرفضه شخصيا 
من  الربملانية  األطراف  مبوجبها  تتمكن  سياسية 
التحكم يف السلطة دون اجراء اصالحات اقتصادية 
واجتامعية وسياسية وهي عملية تحيّل جديدة قد 

تعمق األزمة وال تعالجها.

الفاعلين  مختلف  من  المطلوب  ما   *
في المشهد  العام لتجاوز حالة االنسداد 

والتردي األوضاع التي أشرت إليها؟
االخرية  الدولية  التقارير  إىل  النظر  يكفي  ـ 
منه  والتحقق  السيادي  التقرير  مراجعة  وأساسا 
ملعرفة حجم الوضع الذي وصلت اليه اوضاع البالد 
ولوال مجهودات محافظ البنك املركزي لَُكنَّا يف ترقيم أقل من ذلك قد مينعنا 
من دخول االسواق املالية العاملية باالضافة اىل تقرير كل من البنك الدويل 
السلبية  الحصيلة  إىل  بالنسبة  اكرث وضوحا  الدويل وهام   النقد  وصندوق 
التي عرفتها تونس طيلة العرش سنوات االخرية ومنها نتبني بوضوح انعدام 
الكفاءة وغياب الربنامج تسببا يف نتائج مزرية عىل املستوى االقتصادي أو 

املالية العمومية.
وما أرشت إليه من معطيات ونتائج هي يف تقديري كافية الي اعالن 
لحالة طوارئ اقتصادية او برنامج انقاذ وطني من خالل اصالحات فعلية 
للعودة اىل السوق املالية العاملية وتحسني تونس لرتقيمها السيادي وقد كنت 
اكدت سابقا ان الحوار  االقتصادي واالجتامعي  يعني باالساس املنظامت 
التي  العقيمة  السياسة  الحوارات  عن  وابعاده  والحكومة  الكربى  الوطنية 
املنطلق  هذا  ومن  االنتخابية  والحسابات  االنتهازي  الطابع  عليها  يغلب 
يجب الترسيع يف تفعيل مبادرة االتحاد العام التونيس للشغل يف ما يتعلق 

هذه  تجاهل  او  والرتاخي  الوطني  بالحوار 
لتونس  املايل  الوضع  تدهور  يعني  املبادرة 
وتواصل النتائج الكارثية اقتصاديا واجتامعيا 
بسبب االزمة الصحية لجائحة الكورونا عىل 
مدى سنة كاملة وما رافقها من ضعف أداء 
عنها  املرتتبة  االوضاع  معالجة  يف  الحكومة 
يُْخَش أن تتفاقم هذه االزمة ويصعب معها  

أي حوار.

أن  من  خشية  هناك  لكنْ،   *
المانحة  المالية  المؤسسات  تفرض 
المزيد من الضغوط التخاذ قرارات ال 
شعبية فكيف نتجنب هذا السناريو؟

ـ ما يجب توضيحه انه حسب التصنيفات 
املعلنة مؤخرا فإن االقرتاض الخارجي سيكون 
متجها نحو صندوق النقد الدويل الن الرتقيم 
عملية  يجعل  ضمنه  تونس  صنفت  الذي 
املالية  للمؤسسات  كضامن  الدويل  النقد  صندوق  بقرار  مرتبطة  االقرتاض 
االخرى وها ما عربت عنه بوضوح تلك املؤسسات املانحة وبالتايل ال يبقى 
لبالدنا يف هذه الحالة إالّ التوجه إىل بعض الصناديق املمولة من جهات غري 

معلومة بفوائض عالية وقد تكون مشبوهة.
وعليه فإنه وكلاّم تأخرنا يف االتفاق يف اقرار خطة لالنقاذ فإن هامش 
التحرك يف املفاوضات مع صندوق النقد الدويل يكون أضيق وأضعف مبا 
والقيام  الصندوق  قبل  من  املفروضة  للرشوط  نرضخ  النهاية  يف  يجعلنا 

باإلصالحات التي يريدها بالدرجة األوىل.

االجتماعي  الجانب  من  المستوجبة  االجراءات  هي  ما   *
النقد  صندوق  سيفرضه  ما  وخاصة  األزمة  تأثير  من  للحدّ 

الدولي من إصالحات هذه الحكومة؟
املترضرة من  املؤسسات  إىل  تتجه  ان  يفرتض  املستوجبة  اإلجراءات  ـ 
التي متر بصعوبات حالة  الكوفيد وكذلك دراسة وضعية املؤسسات  أزمة 
بحالة حتى ميكنها العودة إىل نسقها العادي الذي يجنبنا يف مرحلة قادمة 
اآلثار السلبية للترسيح وتقليص ساعات العمل وهذا يهم جزًءا كبريًا من 

املواطنني قد يصل عددهم اآلالف والتداعيات املرتتبة عن ذلك اجتامعيا.
اجراء آخر يهم بشكل مبارش املواطنني املترضرين من األزمة الصحية 
يتطلب  وبالتايل  الحرة  املهن  اي  املنظم  غري   القطاع  يف  هم  الغالب  ويف 
االمر العودة الرسيعة إىل العمل واالكرث من ذلك ادماج هؤالء يف السوق 
اجراءات  خالل  من  املالية  التحويالت  عىل  الحصول  من  لتتمكن  املالية 
ميرسة لتستطيع االندماج يف القطاع املنظم وهذا ستكون له نتائج ايجابية 

للجميع.
أما اإلجراء الثالث الذي سيكون عىل رأس األولويات فيتصل مبقاومة 
الفقر ليس كشعار يروج له دون النزول إىل أرض الواقع لكن بوضع خطة 
حقيقية عىل املدى املتوسط ومثلها عىل املدى الطويل تلتزم مبوجبه الدولة 
بالحد من مظاهر الفقر سواًء املتعلقة بفك العزلة ملواطني املناطق النائية 
وضعية  تسوية  خالل  من  الريفية  باملناطق  العقارية  االوضاع  وتسوية 
االنتاج  يعطل  الحايل  وضعها   ان  باعتبار  الدولة  وأمالك  الدولية  األرايض 

واالستقرار بهذه املناطق.
يجب االنطالق كذلك يف برنامج وطني لتهيئة االحياء الشعبية تهذيبها 
اضافة إىل مراجعة املنح املسندة إىل العائالت املعوزة وإيجاد خط متويل 
فائض  نسبة  واعتامد  االجتامعية  امللفات  عىل  اعتامدا  للمشاريع  بنيك 
تفاضلية تشجع الراغبني عىل العمل لحسابهم الخاص والخروج من دائرة 
التي تقدمها الدولة والدخول يف الدورة  التواكل عىل املساعدات الظرفية 

املنتجة والفاعلة يف االقتصاد واملجتمع.

النائب حاتم المليكي لـ »الشعب«

مبادرة االتحاد هي الوحيدة ذات معنى إلجراء حوار وطني إلنقاذ البالد
نظامنا السياسي هجين وحان الوقت لضمان استقرار مؤسسات الدولة 

البرلمان معطل 
بسبب سوء 

تسيير وإدارة 
الغنوشي له
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من  املستقيل  النائب  اقدام  بعد  مؤخرا  أثريت  الجدل  من  عاصفة 
عليها  أطلق  تسجيالت  الخياري عىل نرش  راشد  الكرامة  ائتالف  كتلة 
عنوان »ترسيبات« من الغرف املظلمة. هذه التسجيالت املنشورة عىل 
صفحة حديثة عىل فيسبوك هي عبارة عن تسجيل صويت لرئيس الكتلة 
هذا  عامر.  محمد  الدميقراطي  التيار  حزب  يف  والقيادي  الدميقراطية 
الجزء املسجل املنشور والذي تّم اقتطاعه من لقاء جمع كالّ من راشد 
الخياري ومعاذ بن ضياف يف منزل محمد عامر، اختري بعناية ليظهر 
الحزب  مؤسس  تدخل  عن  يتحدث  الدميقراطية  الكتلة  رئيس  وكان 
ووزير مكافحة الفساد السابق، محمد عبو يف القضاء، مشريا »حسب 
الجزء املقتطع من التسجيل« إىل أن عبو هو من يقف وراء محاسبة 
»تدخل«  عن  تحدث  كام  العكرمي،  والبشري  راشد  الطيب  القاضيني 

الرئيس قيس سعيد يف القضاء عرب زوجته القاضية إرشاف شبيل.
ثم وبعد ساعات نرشت الصفحة ذاتها تسجيال آخر لعامر توقّع فيه 
محمد  جّر  الخياري  وحاول  أشهر.  خالل  تونس  قلب  حزب  تفكك 
عامر اىل اإلقرار بوجود عالقة لحزبه ومستشارة الرئيس، نادية عكاشة 
بالقايض محمد كمون الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن يف حق نبيل 
القروي رئيس حزب قلب تونس، والذي توقع أن يصدر بحقه حكم 
بالسجن لخمس سنوات، ملمحا إىل وجود »ابتزاز« لنواب حزب قلب 
راشد  الربملان،  رئيس  من  الثقة  سحب  الئحة  عىل  يوقّعوا  يك  تونس 

الغنويش.
لراشد  أخالقية  سقطة  بأنها  عموما  وصفت  التي  الترسيبات  هذه 
الخياري ومعاذ بن ضياف دفعت عددا من النواب للجوء إىل الرتاشق 
دفع  ما  وهو  الثالث،  الرئاسات  من  أي  منها  تسلم  مل  التي  بالتهم، 
الطبقة  وداخل  الربملان  يف  الخطاب  تدين مستوى  انتقاد  إىل  املراقبني 

السياسية عموما.
وقد وجد حزب قلب تونس مطية للركوب عىل الحدث واالستامتة يف 
الدفاع عن رئيسه نبيل القروي املتهم بالتهرب الرضيبي، إذ قال رئيس 
كتلة حزب قلب تونس أسامة الخليفي، إن كالم النائب محمد عامر 
يف الترسيب يبنّي أّن حزب التيار الدميقراطي وأساسا الحزام السيايس 
لرئيس الجمهورية هو من يحاكم نبيل القروي ما يعني أن األخري هو 

يف محكمة قيس سعيد وحزامه السيايس. 

»باب  فضيحة  من  التسريب  أنقذها  النهضة  حركة 
سويقة«: 

البحيري وبوشالكة يطالبان بالمحاكمة 
ومل يكن هذا الترسيب هدية عىل طبق من ذهب لحزب قلب تونس 
»تعرت«  التي  النهضة  لحركة  أيضا  املنقذ  مبثابة  كان  بل  فحسب، 
والذي  السالم  عبد  كريم  الشنيعة  باب سويقة  مدبّر حادثة  باعرتاف 
تحدث يف حوار مطّول عن مايض الحركة امللوث بالدماء وفكرها القائم 
لألمن  واالخرتاقات  املكائد  تدبري  وعىل  العنف  وعىل  االنقالبات  عىل 
والجيش ولكل مؤسسات الدولة. اعرتافات كريم عبد السالم وتأكيده 
البالد وعملت عىل  النهضة خططت وبرمجت ألسلمة  عىل أن حركة 
تكن  مل  سويقة  باب  حادثة  أن  مبيّنا  و»تأديبهم«  خصومها  تصفية 
كانت  بل  النهضة،  قياديي  من  عدد  ذلك  عن  تحدث  كام  معزولة 
عملية منظمة تّم التخطيط لها ملدة ثالث أشهر كاملة. هذه االتهامات 
األخرية  جعلت  للنهضة،  اإلجرامي  الفكر  كشفت  التي  واالعرتافات 
تسعى إىل لفت النظر عنها من خالل الرتكيز عىل مسألة التسجيالت 
أو ما ُسّمي عبثا الترسيبات. إذ وتحت عنوان »التعاطي مع الترسيبات 
الفضيحة امتحان عسري للدولة«، كتب نور الدين البحريي، النائب عن 
حركة النهضة : »تعاطي القضاء واألمن ورئاسة الجمهورية والحكومة 
مع  واإلعالم  الوطنية  والشخصيات  والجمعيات  واملنظامت  واألحزاب 
الترسيبات األخرية امتحان للجميع ولكل مؤسسات الدولة والتونسيني 
إدانته  تثبت  من  كل  ومحاسبة  وجّدي  عاجل  تحقيق  وفتح  عموما 
مهام كان انتامؤه وموقعه وإعالم الّرأي العام يف الداخل والخارج مبا 
تنتهي إليه األبحاث يوما بيوم وااللتزام التام بالشفافية واجب وطني 
ودستوري وأخالقي. والرتدد والتهاون يف التعاطي مع هذه الترسيبات 
عسري  وامتحان  لألمانة  خيانة  هو  والّصادمة،  جدا  الخطرية  الفضيحة 

وصعب للجميع دون استثناء«.
وأضاف البحريي الذي مل يُسمع له صوت إزاء ترصيحات مدبّر عملية 
باب سويقة: »وألنّه من حّق كل التونسيني معرفة الحقيقة كاملة ويف 

واملؤسستني  والحكومة  عموما  التّونسيني  عىل  أنّه  أقّدر  وقت  أرسع 
الوعي  الخصوص  وجه  عىل  املستقّل  والقضاء  والعسكرية  األمنية 
مع  والتعاطي  الّدولة  تستهدف  التي  واملخاطر  التّهديدات  بخطورة 
الترّسيبات بالجّدية واملسؤولية الالزمتني وفرض علويّة القانون وضامن 
الحّق يف التمتّع بقرينة الرباءة واملحاكمة العادلة طبق أحكام الّدستور 
واملعايري الّدوليّة. وعىل كّل من ستشمله األبحاث يف هذا امللّف يف أّي 
نواب شعب وقضاء  )رئاسة جمهوريّة ومجلس  الّدولة  كان يف  موقع 
التمّسك  وعدم  القضاء  ذّمة  عىل  أنفسهم  وضع  دستوريّة(  وهيئات 

بالحصانة وعرقلة مسار األبحاث وتعطيلها«.

واملنظاّمت  واإلعالميني  املدين  املجتمع  مكّونات  »وعىل  بقوله:  وتابع 
املستقلّة وعموم التونسيني وخاّصة الّشباب التسلّح باليقظة والتحرّك 
جامعات وفرادى ملنع وإفشال أي محاولة لطمس الحقيقة ومغالطة 
العقاب،  من  لإلفالت  املحتملني  املذنبني  مع  والتواطؤ  العام  الّرأي 
تجاوزات  الفايش من  الحزب  يوميا  ويرتكبه  ارتكبه  ّما  أن  واستحضار 
أو  عفويّا  عمال  ليس  وخارجه  الشعب  نواب  مجلس  داخل  وجرائم 
وأمنها  تونس  تستهدف  مؤامرات  سلسلة  يف  حلقة  هو  بل  معزوال 
الجهد لكشف وفضح  كّل  بذل  ما يوجب  ووحدتها واستقرارها وهو 

كل املتحالفني مع عبري وأتباعها داخل البالد وخارجها«.
العائد  النهضة  بحركة  والقيادي  الغنويش  راشد  من جهته كتب صهر 

عندما تنحدر األخالق السياسية إلى أقصى مدى:

راشد الخياري و»سقطة التسريبات«.. ترك مهامه 
االنتخابية مقابل التجسّس على الجلسات الخاصّة

التسجيل، هدية لفائدة 
النهضة الهاربة من حقائق 

»جريمة باب سويقة« 
ولقلب تونس الباحث عن 
منفذ لرئيسه المسجون
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اىل املشهد السيايس بـ»لوك جديد« رفيق عبد السالم: »إن الترسيبات 
الواردة عىل لسان الرثثار املهذار محمد عامر تبينّ أن الرئاسة منخرطة 
أن  بدل  وإرباكها  الدولة  مؤسسات  عىل  التآمر  يف  اليقي  سبيل  عىل 
الرئاسة منخرطة مبارشة  التونسيي.  تكون عامل استقرار ووحدة بي 
الرئيس  عىل  الربملان.  برئيس  لالطاحة  والدسائس  املؤامرات  نسج  يف 
قيس سعيد أن يختار بي أن يكون رئيس دولة مؤسسات وقانون أو 
مجرد حاجب لغرفة مغلقة ومظلمة يسكنها مجموعة من املتآمرين 

واملتحيلي«.

إلى  السقوط  الديمقراطي(:  )التيار  خليفة  الرزاق  عبد 
الحضيض 

النهضة  املنتمي إىل حزب  السياسيي من غري  اغلب  أدان  املقابل،  يف 
الخياري  راشد  النائب  عليه  أقدم  ما  الكرامة،  وائتالف  تونس  وقلب 
واعتربوه سقوطا أخالقيا مدويا. وتحت عنوان »السقوط إىل الحضيض«، 
الدميقراطي:  التيار  حزب  يف  القيادي  خليفة،  بن  الرزاق  عبد  كتب 
»نائب يدخل منزل زميله ضيفا، ثم يسجل كالمه وينرشه. وهذا الكالم 
والغواية  الكنايات واملخاتالت  تغلب عليه  والفاهم،  للعارف  املسجل 
واملناورة السياسية أو رصف النظر إىل مسائل مقصودة. والضيف ارتأى 
ان يسجل وينرش فحوى اللقاء من بيت مضيفه. مام يربهن عىل أنه 
قادم إىل منزل صديقه بنوايا سيئة٬ رغم أن عاداتنا وتقاليدنا وأخالقنا 
بالعكس.  الضيف مع املضيف. والعكس  يتعامل  وديننا يعلمنا كيف 
الضيف يسجل حديث مضيفه ثم ينرشه عىل رؤوس املإل٬ دون مراعاة 
النائب  هذا  يف  الثقة  يفقد  مدوٍّ  أخالقي  سقوط  إنه  الديار.  لحرمة 

سوا«. الجاسوس. أمل يقل الله تعاىل »وال تجسنّ
وتساءل بقوله »هل تذكر الخليفة عمر بن الخطاب ملا عفا عن رجل 
بالليل  منزله  عمر  تسونّر  أن  بعد  الفاحش  بالجرم  نفسه  عمر  ضبطه 
الرجل عاتب  أن  إال  وشاهده يسكر هو وامرأة، ويف وضع غري الئق. 
عمر بالقول كيف تتجسس وتدخل بيوت الناس من غري أبوابها، خالفا 
ملا نهى الله عنه. يف هذه الحادثة، وجد عمر نفسه يف حرج.. وأفحمه 
من  الناس  بيوت  ودخول  س  التجسنّ بتحريم  بالتذكري  الكبرية  مرتكب 
غري أبوابها، فعفا عنه مجربا. فكيف بحديث نائب لنائب يف السياسة. 
واملجالس باألمانات كام يقال. »واعترب أن هذا النائب الجاسوس هو 

لئيم ألنه يدخل البيوت وال يراعي حرمتها.« 

محمد عمار: التسريب لضرب رئيس الجمهورية
من جهته، كشف النائب محمد عامر رئيس الكتلة الدميقراطية مصدر 
التسجيالت املنسوبة إليه، إذ قال عرب فيديو بثنّه عىل صفحته يف موقع 
فيسبوك »اتصل يب النائبان معاذ بن ضياف وراشد الخياري راغبي يف 
لقايئ، وفوجئت بهام أمام منزيل فاستضفتهام، ورحبت بهام ظنا أنهام 
يريدان توقيع عريضة سحب الثقة من رئيس الربملان راشد الغنويش. 
وعندما يأيت نواب إىل منزلك مع رغبة شديدة لتغيري املشهد الربملاين، 

ال ميكن إال أن ترحب بهم. كان الهدف إمضاء سحب الثقة من رئيس 
الربملان.. لكن فوجئت أنهم جاؤوا ليتاجروا بزميلتهم سلوى بن عائشة، 
وقالوا إن لها قرضا تريد سداده ويبحثون عن رجال أعامل. وأرادوا أن 
يعني  ومعتمدين،  وزراء  لهم  يعي  أن  الجمهورية  رئيس  من  يطلبوا 

مرسلي لرضب رئيس الجمهورية يف معركة واضحة«.
الناس  ديار وسجلوا رسا.. هذه  نواب دخلوا حرمات  وأضاف »هؤالء 
التي تتاجر بالدين ليس هناك من هو أسوأ منهم، يرغبون يف توريط 
شكوى  تقديم  وسيتمنّ  جزائية  جرمية  به  قاما  ما  الجمهورية.  رئيس 
قضائية ضدهام.. كام أنهام قاما بالتالعب بالتسجيل. رئيس الجمهورية 
رجل رشيف وأتحداك يا راشد الخياري أن تنرش التسجيل كامال ودع 

الشعب يصدر حكمه.«

ليلى حداد: ماذا قدم الخياري لناخبيه؟
ويف السياق نفسه أكدت، ليىل حداد، النائب عن الكتلة الدميقراطية، 
أن رئيس الكتلة محمد عامر رصح يف وسائل اإلعالم، بأخطر مام تمنّ 
ترسيبه مؤخرا، مشددة عىل أن الترسيب زوبعة يف فنجان وليس فيه 

أي خطورة.
واعتربت ليىل حداد، أن ما هو خطري حقا، هو غياب األخالق للنائب 
راشد الخياري، واصفة إياه بالنائب برتبة بوليس سيايس فاشل. ودعت 
عدم  إىل  الربملان،  يف  الدميقراطية  الكتلة  رئيس  عامر  محمد  النائب 
الجلوس مع هؤالء النواب ألنهم ال يؤمتنون وهم أخطر من نظام بن 
فقدت  السياسة  وأن  انحدرت  األخالق  أن  تعبريها، معتربة  عيل وفق 
عن  حداد  ليىل  الدميقراطية،  الكتلة  عن  النائب  وتساءلت  أخالقها. 
نسبة حضور النائب راشد الخياري يف الربملان ويف اللجان، وماذا قدم 
الرخيصة  الوظائف  بهذه  يقوم  حتى  أسئلة  من  وجه  وماذا  لناخبيه، 

وفق تعبريها.

النيابة العمومية تاذن بفتح بحث في التسجيل المسرب 
وقد أفاد الناطق الرسمي باسم املحكمة االبتدائينّة بتونس 1 محسن 
املرسنّب  التسجيل  مبوضوع  تعهنّدت  قد  العمومينّة  النيابة  بأننّ  الدايل 
ر وراشد الخياري وأذنت بفتح  د عامنّ املتضمن لحوار بي النائبي محمنّ
بحث مؤنّقت بواسطة قايض تحقيق عىل معنى أحكام الفصل 31 من 

مجلنّة اإلجراءات الجزائينّة.
وأوضح الدايل أننّ النيابة العمومينّة قد أذنت بفتح بحث مؤقنّت بتاريخ 
التواصل  وشبكات  اإلعالم  وسائل  تداوله يف  تمنّ  ملا  الجاري  مارس   15
املذكورين  النائبي  بي  لحوار  تسجيل  ترسيب  بخصوص  االجتامعي 
الذي عىل  »التسجيل  بأن  تلفزي  برنامج  الخياري يف  النائب  وترصيح 

ة«. ذمته يتضمن معطيات مهمنّ
مارس   15 بتاريخ  به  اإلذن  تمنّ  الذي  املؤقنّت  البحث  أننّ  الدايل  وأكنّد 
الجاري يتعهنّد به أحد قضاة التحقيق باملحكمة االبتدائينّة عىل معنى 
ه تهم أو تصدر  الفصل 31 من مجلنّة اإلجراءات الجزائينّة إىل أن توجنّ
هذا  نتيجة  عىل  سيرتتنّب  ما  أنه  حا  موضنّ معني  شخص  ضدنّ  طلبات 

البحث من اآلثار القانونية هو من اختصاص النيابة العمومينّة.

قريبا إيداع الئحة سحب الثقة من الغنوشي 
مثرية  عناوين  من  ذلك  إىل  وما  مظلمة  وغرفا  ترسيبا  اعترب  ما  إن 
والداين،  القايص  ويعلمه  الواقع  أرض  عىل  يحصل  ما  هو  وفضفاضة، 
رئيس  مصري  يف  األسبوع  هذا  للبتنّ  يتأهبون  النواب  من  كبري  فعدد 
الربملان راشد الغنويش عىل رأس الربملان وسط احتدام األزمة السياسية 
التي مترنّ بها البالد إثر رفض الرئيس قيس سعيد لتعديل وزاري أجراه 
رئيس الحكومة هشام املشييش. ووسط تبلور رأي عام مناهض لحركة 
كتل مختلفة  النواب من  يُحاول عدد من  اإلسالمية وزعيمها  النهضة 
مآالت  من  فإن  برملانية،  مصادر  وحسب  الربملان.  رئاسة  من  إزاحته 
إيداع  يكون  قد  الربملانية  الكتل  ممثيل  بي  سينعقد  الذي  االجتامع 
الئحة سحب الثقة من الغنويش يف مكتب الربملان متهيدا لتعيي جلسة 
م كبري  عامة للتصويت عليها. وحسب املصادر نفسها فقد تمنّ إحراز تقدنّ
د إجاميل التوقيعات الذي  عىل مستوى جمع اإلمضاءات دون أن تحدنّ

تمنّ تجميعه إىل اآلن.
للنواب سحب  للربملان يحق  الداخيل  النظام  الفصل 51 من  وحسب 
الثقة من رئيسهم أو أحد نائبيه مبوافقة الغالبية املطلقة من النواب، 
وذلك بناء عىل طلب كتايب معلل يوقنّعه 73 نائبا، ويُقدم إىل مكتب 

املجلس لتحديد جلسة عامة للنظر يف ذلك.
ولعل الكتل النيابية، قد تعلمت من أخطاء املايض، فهذه الكتل عليها 
السياسة  تاريخ  يف  املفصلية  الخطوة  هذه  أجل  من  أكرث  تتعاون  أن 
التونسية يف عالقة بإزاحة راشد الغنويش. الغنويش الذي صار وجوده 
عىل رأس الربملان ميثل أزمة كبرية وبالتايل مغادرته لهذا املنصب ليس 
لحسابات سياسية ولكن لفشله يف إدارة املجلس وهذا مل يعد خافيا 
عىل الناس٬ إذ مل يعد بإمكان الغنويش أن يشارك يف أي حل ال داخل 
الربملان وال خارجه وبالتايل املطلوب اليوم هو بحث هذه الكتل عن 
املحاولة  أصاب  الذي  الفشل  عن  بعيدا  اليوم  خطوتها  نجاح  سبل 

املاضية.
وتجدر اإلشارة اىل أن الغنويش يتحصن بتحالف مع حزب قلب تونس 
متثل  سياسية  مكونّنات  وهي  نائبا(   19( الكرامة  وائتالف  نائبا(   30(
هشام  التونسية  الحكومة  لرئيس  الداعم  والربملاين  السيايس  الحزام 
من  الثقة  سحب  خطوة  مع  التعامل  من  يجعل  ما  وهو  املشييش 
الغنويش تكون بحذر كبري. وهذه املرة اشرتط املستقلون الذين أرشفوا 
عىل تجميع التوقيعات بلوغ 109 إمضاء من النواب الربملانيي وهي 

النسبة القادرة عىل إزاحة الغنويش يوم الجلسة.
ويف غضون ذلك، تستمرنّ األزمة السياسية التي تعيشها البالد بعد أن 
أحدث  ما  املشييش  أجراه  وزاريا  تعديال  سعيد  قيس  الرئيس  رفض 
جهة  من  النهضة  وحركة  سعيد  وبي  جهة  من  الرجلي  بي  قطيعة 

أخرى.
* حياة الغامني 
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* لطفي املاكني    

 Mario( »هل التزم رئيس الحكومة االيطالية الجديد »ماريو دراغي
عالقة  يف  قبلهم  من  املتبعة  السياسة  مبواصلة  اليمني  الحزاب   )Draghi
اولها   عدة  معطيات  إىل  يعود  التساؤل  هذا  واملهاجرين؟  الهجرة  مبلف 
حكومة  سقراط  بعد  جاءت  التي  الوطنية  الوحدة  حكومة  حصول  ان 
»جوزيبي كونتي« )Giuseppe conte( والتي كانت تضم تحالف خمسة 
الشامل  رابطة  زعيم  منها  انسحب  ان  بعد  الدميقراطي  والحزب  نجوم 
»ماتيو سلفيني« )Matteo Salvini( الرافض لوجود االجانب عىل األرايض 
االيطالية عىل ثقة الربملان ومجلس الشيوخ تحتاج إىل حزام سيايس داعم 

له اساسا من احزاب اليمني الفائزة يف االنتخابات املاضية.
واستقرت الغاية األوىل لدى اغلب مكونات املشهد السيايس يف ايطاليا 
عىل انقاذ االقتصاد الذي يعرف ركودا يف إطار الفضاء األورويب )يصنف 
االقتصاد االيطايل الثالث يف ترتيب اقتصاديات دول االتحاد االورويب( ومن 
ذلك املنطلق تم ترشيح رئيس البنك االورويب السابق ماريو دراغي لرئاسة 
حكومة الوحدة الوطنية نظرا إىل تخصصه يف االقتصاد ونجاحه يف تجاوز 
وحتى  باسقراره  تعصف  كادت  خانقة  اقتصادية  أزمة  األورويب  الفضاء 
بتامسكه وقد تطلب االمر تجميع اغلب االحزاب ليتمكن رئيس الحكومة 
الجديد من تنفيذ برنامج االنقاذ بدعم ومساندة من حزام سيايس واسع 
وقوي وهو ما يفرض تجاوز الخالفات التي ظهرت زمن حكومة »جوزيبي 
أزمة  تفاقم  انهيارها مع  إىل حد  لها  الداعمني  تقلص  إىل  كونتي« وأدت 
كوفيد إذ تعد ايطاليا من اكرب الدول املترضرة من هذه الجائحة بفقدانها 
جهات  مختلف  يف  للعدوى  الرسيع  االنتشار  بعد  مواطنيها  من  اآلالف 
البالد وبني رشائح املجتمع وهو الوضع املتواصل اىل حد اآلن اذ مازالت 

اغلب املناطق تحت طائلة الحجر الشامل.

* الهجرة ليست أولوية...
السيايس  املشهد  الفاعلني يف  أولوية  فإن  املعطيات  تلك  من  انطالقا 
رصدت  ضخمة  اعتامدات  أن  خاصة  البالد  اقتصاد  انقاذ  كانت  االيطايل 
كورونا  جائحة  ملجابهة  األوروبية  املالية  املؤسسات  قبل  من  لفائدته 
يف  األخذ  مع  االجتامعي  االقتصادي  االستقرار  عىل  السلبية  وتداعياتها 
االعتبار ما عرف به االقتصاد االيطايل من بطء يف نسق عمله وتهرم املجتمع 
وتتطلب تلك االولوية حكومة وحدة وطنية جامعة وتحتاج قبل ذلك إىل 
ضامن أصوات اكرث ما ميكن من النواب )الربملان االيطايل يتكون من 629 
)الشيوخ( ويضم 321 مقعدا وقد فرضت  السينا  مقعدا( ومثله مجلس 
الداعمة لحكومة  البحث عن اكرث عدد ممكن من االصوات  الغاية  تلك 
الربملان  »دراغي« وهنا استنجد بنواب رابطة الشامل للحصول عىل ثقة 
و»السينا« وذلك بعد ان التقى »ماثيو سلفيني« زعيم رابطة الشامل الذي 
عرب عن اقتناعه بربنامج رئيس الحكومة الجديد والذي باملحصلة يعطي 
أولوية للمشاكل االقتصادية وعدم االقرتاب من ملف الهجرة واملهاجرين 
طاملا ان اغلب التحالف الداعم للحكومة يضّم أحزاب اليمني الفائزة يف 
حقيقية  حلول  عن  للبحث  مسعى  اي  ترفض  والتي  االخرية  االنتخابات 
آلالف املهاجرين املقيمني عىل األرايض االيطالية بصفة غري رشعية والذين 

تعمقت ازمتهم يف ظل االجراءات الكوفيد املتواصلة اىل اآلن.
وبالتايل فإن »ماريو دراغي« سيستمر يف اعتامد الرشيعات املضيقة 
غري   للمهاجرين  االجباري  الرتحيل  اعتامد  مواصلة  مع  األجانب  عىل 
السلطات  مع  سابقا  املمضاة  االتفاقيات  بسبب  تونس  اىل  النظاميني 
التونسية التي مازالت تتعرض إىل ضغوطات من اغلب الدول األوروبية 
عدد  بلغ  إذ  االيطالية  السواحل  عىل  املهاجرين  آالف  بتدفق  عالقة  يف 
سنة  ارقام  وتؤرش  ألًفا   13 حوايل   2020 سنة  مدى  عىل  اليها  الواصلني 
اذ متكن حوايل 600 مهاجر غري نظامي  التدفق  2021 عىل تواصل هذا 
من بلوغ السواحل االيطالية خالل االسابيع االوىل من السنة الحالية وهي 
مؤرشات ال تنظر إليها الحكومة الجديدة وأحزاب اليمني بارتياح وهو ما 

بالتزاماتهم  التونسية وتذكريهم  يفرس استمرارهم يف االتصال بالسلطات 
السابقة مبزيد اليقظة تجاه القوارب املترسبة اىل السواحل االيطالية رغم  
ان املحاوالت التي قامت االجهزة االمنية التونسية بإحباطها اكرب من تلك 

التي متكن اصحابها من االفالت من التفطن اليهم.

* ضغوطات متواصلة...
الحكومة  من  التونسية  الحكومة  لها  تتعرض  التي  الضغوطات 
عن  الصادر  التقرير  عندها  توقف  اليمني  بأحزاب  املدعومة  االيطالية 
الجمعيات  وشبكة  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى 
عقد  اتفاق  اىل  باالشارة  للحقوق  واالورومتوسطية  االوروبية  االفريقية 
بتونس يف شهر أوت املايض ومل يتم االعالن عنه لتعزيز املراقبة الحدودية 
من  مايل  بدعم  مصحوبا  االتفاق  هذا  وكان  البحرية  وأساسا  التونسية 
الجانب  لدى  القناعة  تنامي  بعد  وذلك  أورو  مليون   11 بقيمة  إيطاليا 
اىل  التونسية  السواحل  تحول  عن  املعطيات  من  الكثري  وفق  االيطايل 
الخناق عىل  ُضيّق  ان  بالوصول إىل جزيرة المبادوزا منذ  للحاملني  منصة 
السواحل الليبية التي يستغلها عادة املهاجرون من دول جنوب الصحراء 
لذلك انصب االهتامم والضغط عىل الحكومة التونسية دامئا حسب تقرير 
الناشطة  واملنظامت  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى 
االوروبية  املفوضية  لدى  ان  خاصة  النظاميني  غري  املهاجرين  لحامية 
اىل  التونسية  الحكومة  دفع  وهي  فرضها  عىل  سنوات  منذ  تعمل  رغبة 
قبول وضع مخيامت فرز للمهاجرين الذين يتم اعرتاضهم وانتقاذهم يف 
دولها  واحراج  االوروبية  األرايض  إىل  الوصول  من  هؤالء  مينع  مبا  البحر 
الضامنة  الدولية  الدويل كونها ال تلتزم باحرتام املواثيق  العام  الرأي  امام 
تريد  انها  كام  ذلك  انسان  اي  اراد  أينام  بكرامة  والعيش  التنقل  لحرية 
تقدم يف  الطلبيات  تلك  أن  املواثيق  تفرتض  اذ  اللجوء  طلبات  من  الحد 
أول بلد يصله املهاجر ومن هنا نفهم ملاذا هذا السعي املتواصل إىل إبعاد 
بواسطة  املراقبة  الطرق وأهمها  بشتى  االوروبية  األرايض  املهاجرين عن 
االقامر الصناعية والرادارات والطائرات دون طيار ورصد اعتامدات مالية 
الرتاخي يف نجدة  الوقت نفسه ظهر  اللوجستي ويف  الجانب  ضخمة إىل 
القوارب او السامح للسفن بدخول املوانئ االوروبية لتبقى أياًما وأسابيَع 
عالقًة يف عمق املياه االقليمية وما يعني ذلك من غياب أبسط الحاجيات 
االوروبية  للحكومات  الطاغي  التوجه  فان  وبالتايل  العالقني  للمهاجرن 
واولهم الحكومة االيطالية الواقعة تحت هيمنة احزاب اليمني هو اعتامد 
املقاربة األمنية ودفع حكومات شامل افريقيا واولهم تونس لتكون حارسًة  
املالية وحجبها  املساعدات  بتقديم  الدور  ذلك  وربط  األوروبية  للحدود 

إذا مل »تجتهد« يف القيام بذلك الدور والتغايض عن حلول أخرى متصلة 
بالتنمية وبعث املشاريع االستثامرية ببلدان جنوب املتوسط التي تعاين 

أزمات متعاقبة سياسيًا واقتصاديًا واجتامعيًا.

* مبادرة من اليسار اإليطالي
املقيمني  األجانب  عىل  السلبية  وتراكامتها  الوضعية  هذه  خضم  يف 
بإيطاليا عرفت االيام املاضية متغريات مهمة عىل قيادة اليسار االيطايل من 
الدميقراطية  الحزب  لرئاسة   )Enrico Letta( »ليتا خالل عودة »أنريكو 
سنة  غادره  ان  بعد  املاضية  االيام  يف  للحزب  العامة  الجلسة  انعقاد  إثر 
اثر خالفه عىل رئاسة الحكومة مع منافسه حينها »ماتيو رانزي«   2014
)Mattio Ranzi( الذي سقطت حكومته نهاية سنة 2016 ثم انسالخه 
الداعم لحكومة  التحالف  من الحزب تأسيس حزب جديد ومشاركته يف 

»كونتي« التي سقطت نهاية سنة 2020.
مبارشة  »ليتا«  عاد  بفرنسا  كاملة  سنوات  سبع  دامت  إقامة  وبعد 
ليتزعم الحزب الدميقراطي اكرب أحزاب اليسار يف ايطاليا بأغلبية ساحقة 
إىل  الحزب والذهاب  لتطوير  عىل جميع منافسيه ويطرح رؤية جديدة 
ايل  انتخابه  بعد  النجاح وقد تحدث مبارشة  املقبلة بحظوظ  االنتخابات 
تعزيز  نقاطه  أهم  املستقبيل ومن  برنامجه  االيطالية عن  االعالم  وسائل 
اندماج املهاجرين واطفالهم وهنا طرح مبادرة منحهم الجنسية االيطالية 
استنادا إىل كونهم ولدوا يف ايطاليا وتعلموا يف مدارسها ويتكلمون لغتها 
عديد  باعتامدها  طالبت  رؤية  وهي  مجتمعها  عيش  مبادئ  وتقبال 
املدرسة  مقاربة  اعتامد  خاصة  بالهجرة  املهتمة  والجمعيات  املنظامت 
املشرتكة للجميع أي أبناء االيطاليني وكذلك املهاجرين يدرسون بها مبادئ 

الجمهورية االيطالية وقيمها.
وقد أثارت هذه الترصيحات ردَّ فعل سلبيًّا من »ماتيو سلفيني« زعيم 
رابطة الشامل الرافض لألجانب إذ اعتربها غري مطمئنة وكان من املفرتض 
حسب قوله ان تكون عودة زعيم اليسار اىل ايطاليا بعد كل هذه السنوات 
ذات فائدة لاليطالني ومشاغلهم بالدرجة االوىل ويتوقع ان تعرف الفرتة 
الهجرة  بإيطاليا يف عالقة مبلف  العام  املشهد  تجاذبات عدة يف  القادمة 
ان  أيام والذي يبدو  املنتخب منذ  اليسار  الترصيحات االوىل لزعيم  بعد 
مغايرة هي  بعيون  املهاجرين  وضعية  يرى  جعلته  بالخارج  إقامته  فرتة 
أقرب إىل الواقع يف ظل أرقام الوفيات املتزايدة جراء فريوس كورونا ويف 
الوقت نفسه تراجع نسبة الوالدات لدى االيطاليني وبالتايل فإن التعاطي 
ان تكون متامهية مع  بايطاليا البد  املقيمني  االجانب  ادماج  مع مسألة 

هذه الحقائق وهذا ما تتعمد احزاب اليمني تجاهله منذ سنوات.

مع تواصل أعداد »الحارقين«

هل التزم رئيس الحكومة اإليطالية الجديد ألحزاب اليمني 
بمواصلة سياسة التضييق على املهاجرين وترحيلهم؟
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تنطلق مٔوسسة روزا لوكسمبورغ مكتب التعاون االكادميي ومخرب الرتاث 
االٔنشطة  من  عدد  إعداد  يف  مبنوبة  واإلنسانيات  والفنون  االٓداب  بكلية 
العلمية والفكرية وذلك بداية من شهر مارس 2021، مبناسبة ذكرى مرور 
مائة سنة عىل بعث أول نواة شيوعية يف البالد التونسية يف 27 مارس من 

سنة 1921 يف فري فيل )مدينة منزل بورقيبة حاليا(.
هذه األنشطة تنطلق بداية من االسبوع الجاري من خالل عرض شهادات 
موثقة، ملناضالت ومناضيل، الحركة الشيوعية عىل صفحة مكتب التعاون 
األكادميي روزا لوكسمبورغ كّل يومي ثالثاء وخميس عىل الساعة الثامنة 

مساء عىل امتداد شهر مارس وبداية شهر أفريل.
التاريخية  الندوة  فعاليّات  ستنطلق  الّشهادات،  عرض  مع  وبالتوازي 
الدوليّة مبدينة الثقافة يوم 23 مارس بفضاء الطاهر رشيعة عىل الّساعة 
العارشة صباحاً، وتتواصل إىل يوم 26 مارس الفتتاح مجموعة من األنشطة 
املنظامت  وصحف  ووثائق  صورا  سيضّم  وثائقي  معرض  وهي:  الثقافية 
تونسية  أفالم  عرض  برمجة  جانب  إىل  بتونس،  نشطت  التي  واألحزاب 

تناولت موضوع اليسار.
وتتواصل األنشطة خالل نصف شهر أفريل والذي يتزامن مع شهر رمضان 
من  عدًدا  تجمع  مستديرة  مائدة  عىل شكل  حوار  حّصة  برمجة  وسيتّم 

تاريخ  وتفاعالتهم حول  رأيهم  تونس ألخذ  يف  اليسارية  األحزاب  ممثيل 
اليسار التونيس.

التعاون  ومكتب  املخرب  فريق  من  كّل  واألنشطة  اللقاءات  لهذه  أعّد 

االٔكادميي بارٕشاف االٔستاذ الحبيب قزدغيل. أدار هذه الحوارات ونسّق لها 
الزميل الصحفي محمد اليوسفي.

* صربي الزغيدي

مؤسسة روزا لكسمبورغ مكتب التعاون األكاديمي:

100 سنة عن بعث أول نواة شيوعية يف تونس

* طارق السعيدي    

يف  الحايل  األسبوع  بداية  منذ  آم«  أف  »شمس  إذاعة  يف  الزمالء  دخل 
اعتصام مبقر العمل للمطالبة وبوضع حد للحلول الرتقيعية التي تنتهجها 
الحكومات املتعاقبة يف التعامل مع مؤسسة إذاعية مرموقة. ومثّل مطلب 
التي  النقاط  أبرز  املؤسسة  مصري  وتوضيح  املسقطة  التسمية  مراجعة 

جعلت الهياكل النقابية يف املؤسسة تقرر هذه الخطوة النضالية.
  

قطرة أفاضت الكأس
وكانت الحكومة قد قّررت خالل األيام القليلة املاضية تعيني زميلة صحفية 
عىل رأس املؤسسة وهو ما رفضته الهياكل النقابية للمؤسسة ال من منطلق 
هياكل  أكدت  إذ  للمواصفات  رفضها  منطلق  من  بل  للشخص  رفضها 
النقابية باملؤسسة ان ما تحتاجه شمس اف ام هو شخصية ذات كفاءة 
يف التسيري املايل واإلداري من أجل إيجاد الحلول للمؤسسة ومتكينها من 
استعادة توازنها. وكان قرار الهياكل املهنية الرافض للتعيني األخري قد بُني 
عىل تصور واضح ملشكل املؤسسة وهو مشكل إداري مايل وليس مشكال 
تحريريا. ويذكر ان التعيني األخري كان مبثابة القطرة التي أفاضت الكأس 
بعد ان طال انتظار العاملني يف اإلذاعة ونفد صربهم من سياسة التسويف 
واملامطلة التي اعتمدتها مختلف الحكومات ومن سطوة الكرامة القابضة 
التي تترصف يف إذاعة شمس آف آم دون بصفتها مؤسسة مصادرة دون 

أن تجد لها حالّ جذريا ينهي حالة انعدام اليقني.  

غموض مشبوه
والحقيقة ان ملف إذاعة شمس آف آم مثله مثل بقية امللفات املصادرة 
يشوبه الكثري من الغموض وعىل رأس املسائل الغامضة ان هذه املؤسسة 
اإلعالمية تحوز مكانة معتربة لدى املستمع التونيس وهو ما يجعلها نظريا 
وجهة كافة املستشهرين غري ان هذا األمر ال يحصل وهو ما يعكس إّما 
سوء ادارة امللف من طرف الكرامة القابضة، او ان هناك نية مبيتة لرضب 
هذه املؤسسة. كام يوجد غموض كبري يف ما يتعلق مبلف التفويت مرده 
وجود مفارقة عجيبة بني سعي رجال األعامل واستثامرهم يف مؤسسات 
إعالمية تكاد تكون مغمورة وتجاهل االستثامر يف مؤسسة إذاعية تحتل 
املراتب األوىل وطنيا. أضف إىل كل ذلك أن اإلذاعة كانت تحقق أرباحا 

إىل حدود 2015 ولكن فجأة ودون مقدمات أصبحت تشكو من عجز مايل 
ناتج عن عزوف املستشهرين وهو أمر ال ميكن أن يحدث طبيعيا ولكن 

األرجح أن يكون بفعل فاعل.

بيروقراطة رثة
ما يلفت االنتباه حقا ويجعل املرء يتصبب عرقا سحقا وخجال، هو التفكك 
اللوجستي واهرتاء وسائل العمل يف واحدة من أبرز اإلذاعات التونسية. 
فخالل زياريت إىل مقر إذاعة شمس آف آم للتضامن وللعمل، اصطدمت 
بحقائق مخيفة حول واقع املؤسسة. فعىل سبيل الذكر ال الحرص ال متتلك 
تقادمت  الحي  اإلذاعي  البث  معدات  أن  كام  خاصة  سيارة  املؤسسة 
وأصبحت كثرية االعطاب، كام ال توجد أي وسيلة حامية، ال توجد فواصل 
بني املارة واألستوديو الذي ميكن ألي كان أن يدخله وهو ما ميثل تهديدا 

الدالئل تؤرش إىل وجود  العاملني باإلذاعة. إن كل هذه  خطريا عىل أمن 
بريوقراطية  بتدبري  إال  يحصل  ال  أمر  وهو  تتعّفن  األمور  لرتك  مبيته  نية 
رثّة تعمل ضّد مصلحتها أوال، وضد مصلحة املؤسسة ثانيا. فام رّض لو ان 
وزير املالية أو رئيس مدير عام الكرامة القابضة أو أحد املديرين العامني 
املتعاقبني عىل املؤسسة طلب تخصيص دعم خصويص للمؤسسة لضامن 
تواصل العمل؟ ما رّض لو أنه تّم إصالح أبواب املؤسسة وتأمينها خاصة 
اإلجابة  أن  الحقيقة  للتهديد.  عرضة  يجعلها  داخلها  الحياد  منسوب  أن 
الهياكل  وكافة  املؤسسة  العاملني يف  بيد  اآلن  األسئلة هي  عن كل هذه 
زمالئهم  جانب  إىل  بالوقوف  وهنا،  اآلن  املطالبني،  والصحافيني  املهنية 
لوقف مهزلة التالعب بشمس آف آم وإلعادة االعتبار إىل مؤسسة إذاعية 

نكّن لها االحرتام.

العاملون في إذاعة شمس أف آم يعتصمون: 

رفض التعيينات املسقطة واملطالبة بحسم ملف التفويت
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ترأس األخ منعم عمرية األمني العام املساعد املسؤول 
عن الوظيفة العمومية أمس األربعاء 17 مارس 2021 
أشغال الهيئة اإلدارية القطاعية للثقافة. بعد اإلشادة 
املساعد  العام  األمني  األخ  تعرض  القطاع  هذا  بدور 
اىل الوضع العام بالبالد وهو وضع سيايس متأزم جدا 
اقتسام  الوحيد  همها  سياسية  أحزاب  فيه  تسببت 
إىل  أدى  الوضع  وهذا  الكريس  عىل  والرصاع  الغنائم 
باإلفالس  يهدد  متأزم جدا  واقتصادي  اجتامعي  وضع 
التام  وهو ما مل يتم مصارحة الشعب به، وهو وضع 

ناتج عن اختيارات ليربالية متوحشة. 
وقد بنينّ يف هذا الصدد أنه عىل املستوى السيايس يتميز 
وتنازع  والنفوذ  السلطة  اقتسام  حول  برصاع  الوضع 
تنامي  إليها  يضاف  الشعب  تهمنّ عموم  ال  وتجاذبات 
واإلشادة  التسامح   وعدم  والكراهية  العنف  خطاب 
جانب  إىل  املشبوهة  الجمعيات  وتكاثر  باإلرهاب 
االخرتاقات ملفاصل الدولة وكل ذلك يف إطار محاولة 
الصبغة  مع  يتعارض  حكم  ونظام  عيش  منط  فرض 
واالقتصادي  االجتامعي  املستوى  أما  للدولة،  املدنية 
فهو ايضا شديد التنّأزنّم وهو وضع يهدد باإلفالس التام 

ومع ذلك فإنه مل تتم مصارحة الشعب بذلك كام بنينّ 
بأن كل املؤرشات تعمقت وأصبحت يف غاية السلبية 
الليربالية  اختيارات وسياسات موغلة يف  نتيجة  وهي 
املتوحشة وتخيل الدولة عن دورها التعدييل واإلنفاق 
، والتضخم وعجز امليزانية  يف املرفق العام )نسبة النمونّ
إلخ..(  املدقع.  والفقر  الفقر  واألمية ومؤرش  والبطالة 
و قد أثرت هذه األزمة عىل الوضع املعاش للمواطن 
قدرتهم  وعىل  خاصة  بصفة  والشغالني  عامة  بصفة 
وقدرتهم عىل مجابهة حاجياتهم وحاجيات  الرشائية 

عائالتهم.
أما بخصوص أعوان الوظيفة العمومية فقد ذكر األخ 
منعم عمرية بأن وضعهم صعب جدا ومع ذلك فإن 
املقرضني  من  والخارجية  الداخلية  األطراف  بعض 
كارثية  برامج  باقرتاح  عليها  التغطية  تحاول  أساسا 
تتمثل يف الدعوة للتقليص من كتلة األجور والتقليل 
من عدد أعوان الوظيفة العمومية والذي تجاوز الحدنّ 
تؤكد  الدولية  املعايري  كل  أن  والحال  زعمهم  حسب 

غلط ذلك الطرح. 
كام عرنّج يف هذا الصدد عل املفاوضات مع صندوق 

باب  وغلق  األجور  كتلة  مسألة  حول  الدويل  النقد 
االنتداب ومسألة الدعم وقضية املؤسسات العمومية 
الخصوص  هذا  يف  وأكد   .19 كوفيد-  كلفة  وأيضا 
التفريط يف مقدرات  عىل موقف االتحاد حول رفض 
واالختيارات  األزمة  عبء  تحميله  ومحاولة  الشعب 
التي ال يتحمل اية مسؤولية فيها. كام ذكنّر بأن االتحاد 
يدافع عن سيادة القرار الوطني يف كل ما يطرحه من 

حلول لألزمة.
كام أفاد األخ منعم عمرية بأن هذه األزمة يف جوهرها 
أزمة سياسية بالدرجة األوىل وأن االتحاد العام التونيس 
وكل  العام  الشأن  ها  يهمنّ وطنية  منظمة  هو  للشغل 
القضايا التي تهمنّ الوطن وذلك طيلة تاريخه الطويل 
ودوره طليعي منذ النضال ضد املستعمر مرورا بكل 
والكرامة  الحرية  ثورة  إىل  وصوال  التاريخية  املراحل 
حرفية  منظمة  ليس  وهو  جانفي(   14 ديسمرب   17(

مطلبية فقط كام يريده البعض من مناوئيه. 
كام بنينّ االخ منعم عمرية األمني العام املساعد أن هذه 
األوضاع حتنّمت عىل االتحاد  تقديم مبادرته الوطنية 
ذة  املتنفنّ السياسية  واألحزاب  األطراف  بعض  أن  غري 
كام  ضيقة.  وحزبية  مصلحية  منطلقات  من  رفضتها 

استعرت نتيجة لذلك الحملة ضدنّ االتحاد من ِقبَِل تلك 
األطراف من أجل محاولة لجم صوت االتحاد ومترير 

سياساتهم الالشعبية.  
األوضاع  هذه  رغم  أنه  عمرية  منعم  األخ  بنينّ  وقد 
الصعبة فقد توصل االتحاد إىل تحقيق مكاسب عديدة 
لفائدة منظوريه من ذلك القسط الثالث من الزيادات 
الحضائر  عامل  حول  اتفاق  إىل  والتوصل  األجور  يف 
واالتفاق حول الرتفيع يف األجر األدىن املضمون واتفاق 
خمسة  لجنة  ضمن  املفاوضات  إطار  يف  فيفري   6
زائد خمسة واملتعلق بتفعيل االتفاقات العالقة وغري 
ذة وقد شملت كل القطاعات دون استثناء، وقد  املنفنّ
توىل يف هذا الصدد إعطاء بسطة حول االتفاقات التي 

تهمنّ أعوان قطاع الثقافة مبختلف أسالكهم. 
وقد توىل فيام بعُد األخ الكاتب العام للجامعة العامة 
هده  حول  التوضيحات  من  املزيد  إعطاء  للثقافة 

االتفاقات. 
هذا وتتواصل املناقشات الجادة ضمن أشغال الهيئة 
اإلدارية حول القضايا التي تهمنّ الوضع العام والوضع 

داخل القطاع واستحقاقات منظوريهم.

في الهيئة اإلدارية القطاعية للثقافة

األخ منعم عمرية: الوضع العام يف البالد وضع سياسي متأزّم 

نقابة أعوان الخارجية 
تصدر بيانا 

يف إطار الهجمة املُمنهجة ضّد الوزارة بجميع أبنائها من مختلف 
األسالك وما يتّم تداوله والرتويج له إعالميا عىل البعض من 

أعمدة الصحافة ومنابر الحوار من ترصيحات ونقاشات مسيئة 
ومغالطة للّرأي العام وُمجانبة للّصحة، تُحّركها جهات معلومة 

وغري معلومة غايتها رضب وزعزعة املرفق الدبلومايس والتشكيك 
يف كفاءاته، فإّن النقابة األساسية ألعوان وزارة الشؤون الخارجية: 

- تنّدد مبثل هذه املامرسات املنتِهكة لهيبة الوزارة ولِسمعة 
وكرامة أبنائها.

- تستنكر مثل هذه الترصيحات والنقاشات التسويقية املأجورة.
- تشّدد عىل سلطة اإلرشاف للتدّخل لتقديم توضيحات إلنارة 

الرأي العام واتخاذ كافة التدابري القانونية الالزمة يف الغرض.
- تدعو وسائل اإلعالم املختلفة للّتحري يف املعلومة املُستقاة 

ومصداقية مصدرها والّنأي بهذا املرفق الحّساس عن الّتجاذبات 
السياسية والحسابّية لبعض األطراف. 

* عن  النقابة األساسية
ألعوان وزارة الشؤون الخارجية 
الكاتبة العاّمة حبيبة الكرميي

مجلس جهوي ببنزرت
انعقدت أشغال املجلس الجهوي 
لالتحاد الجهوي للشغل ببنزرت 
أمس األربعاء 17 مارس 2021 

عىل الساعة التاسعة صباحا بدار 
الثقافة الشيخ إدريس وذلك 
برئاسة األمني العام املساعد 

لالتحاد العام التونيس للشغل األخ 
صالح الدين الساملي.

مجلس جهوي 
بزغوان

انعقد أمس األربعاء املجلس الجهوي 
التحاد الشغل بزغوان بإرشاف األخ األمني 

العام املساعد سمري الشفي.
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الجاري  مارس   15 االثنني  يوم  صباح  دخل 
عدد من موظفي الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد 
الرابطة  مبقر  الطعام  عن  إرضاب  يف  دخولهم 
بالعاصمة  االنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية 
قبل  من  تعسفيا  عقودهم  وإنهاء  عزلهم  بعد 

رئيس الهيئة الجديد عامد بوخريص.
االحتجاجية  الحركة  هذه  املوظفون  ويشّن 
فيها«  املتسببون  األزمة  »فليتحمل  شعار  تحت 
وتسوية  طالتهم  التي  املظلمة  برفع  مطالبني 
الشغل  والدفاع عن حقهم يف  املهنّية  وضعيتهم 
من  أسايس  كرشط  الوطنية  والكرامة  والحرية 
الثورة  مكاسب  عىل  واملحافظة  املواطنة  رشوط 
كل  عن  بعيدة  مستقلة  دستورية  مؤسسات  يف 

أشكال التوظيف، وفق البيان الذي أصدروه.
منذ  مفتوح  اعتصام  يف  املوظفون  وانخرط 
جانفي الفارط مبقر الرابطة للمطالبة بحقهم يف 
العمل والرتسيم، وقد حّمل املحتجون مسؤولية 
لكل  النضالية  تحركاتهم  عن  سينجر  ما  كل 
ورئيس  الجمهورية  رئيس  من  الرسمية  الجهات 

الحكومة ورئيس الربملان.

تصفية وانتقائية
لـ»الشعب«  املحتجون  املوظفون  وكشف 
تعمد  بوخريص  عامد  السيد  الهيئة  رئيس  أن 
التصفية  انتهاج سياسة  توليه مهاّمه داخلها  منذ 
خلفية  عىل  الهيئة  موظفي  بني  واالنتقائية 
لجهات  مطلق  انحياز  يف  الكفاءات  ال  الوالءات 
يف  بوليسيا  »منهجا  وصفوه  ما  وتوخي  بعينها، 
الرتهيب  سياسة  واعتامد  الهيئة  موظفي  مراقبة 
تطويعهم  قصد  لرغباته  إلخضاعهم  والرتغيب 
تصفية  لجنة  بتشكيل  قام  كام  بعينها،  لجهات 
سعوا  الذين  للموظفني  ملفات  تكوين  لها  عهد 
الهيئة، وتعّمده  اىل تكوين نقابة أساسية ألعوان 
عليهم  االعتداء  حّد  اىل  الهيئة  موظفي  هرسلة 
قام  أن  اىل  الجاللة،  وسّب  القول  بفحش  لفظيا 
عدد  وعزل  عمل  عقود  بإنهاء  مهاّمه  توليه  اثر 
من موظفي وحدة الترصيح باملكاسب واملصالح 
دون وجه حّق ضاربا عرض الحائط كل اإلجراءات 
وفق  املكتسبة،  والحقوق  واإلدارية  القانونية 

قولهم.

مغالطات بوخريص
وكانت الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بتاريخ 
12 جانفي الجاري أصدرت بيانا للرّد عىل ما جاء 
املحتجون مبقر  التي عقدها  الصحفية  الندوة  يف 
التونسيني، والّذي تّم  النقابة الوطنية للصحافيني 
الّسهو فيه عن تذييله بإمضاء محّرره، واستغرب 
اعتامده  تّم  الذي  األسلوب  املحتجون  املوظفون 
يليق مبؤسسات  اعتربوه ال  الرّد عليهم والذي  يف 

الدولة.
وكشف املوظفون املحتّجون عىل رئيس الهيئة 
فقد  الترصيح،  وحدة  مبوظفي  يتعلّق  ما  يف  أنه 
جاءت ديباجة البيان لتؤكد ما رّصح به املوظفون 

الجديدة  الرئاسة  أّن  الصحفية  ندوتهم  يف  به 
مواصلة  يف  الهيئة  عىل  املحافظة  تعترب  للهيئة 
دورها الريادي واملهّم يف البالد من آخر اهتامماتها 
من خالل الزّج بها يف مسار من التشكيك ورضب 
العام  الرأي  إليهام  يائسة  محاولة  يف  مصداقيتها 
للهيئة  مبكاسبهم  الترصيح  تولوا  الذين  وخاصة 
غري  معطياتهم  بأّن  الفساد  ملكافحة  الوطنية 
محفوظة وغري آمنة، وأكد املوظفون أن ذلك ال ميت 
للواقع بصلة إذ أن جميع موظفي الهيئة مبختلف 
رتبهم ومسؤولياتهم ممضون عىل التزامات تقيض 
بعدم إفشاء الرس املهني أو املعطيات التي اطلعوا 
عليها بحكم مبارشة أعاملهم فضال عن العقوبات 
لسنة   46 عدد  القانون  يفرضها  التي  املستوجبة 

2018 واملتعلّق بالترصيح باملكاسب.
املحتجون أشاروا اىل أن االطالع عىل التصاريح 
واملصالح  باملكاسب  الترصيح  بوحدة  املودعة 
هذه  أعوان  إىل  املوكولة  املهام  صميم  من  هو 
مبعالجتها  وقانونا  واقعا  واملكلّفون  الوحدة 
حال  يف  معطيات  الستكامل  بأصحابها  واالتصال 
ثبوت معطيات منقوصة وأن العملية ومنذ تلقي 
االطالع،  تستوجب  حفظه،  غاية  وإىل  الترصيح 
مؤكدين أن الكّم الهائل من التنبيهات والشكاوى 
دخول  منذ  الهيئة  أصدرتها  التي  والقرارات 
بالترصيح  املتعلق   2018 لسنة   46 عدد  القانون 

حيز التنفيذ.
املحتجون  املوظفون  يؤكد  اخرى  ناحية  من 
يكن  مل  تعسفيا  عقودهم  وإنهاء  عزلهم  قرار  أن 
بسبب االطالع عىل ترصيح أشخاص كام جاء بنص 
البيان بل كان بسبب االطالع عىل ترصيح رئيس 
إطار  يف   9 بالفئة  مرصحا  قاضيًا  بصفته  الهيئة 
رئيس  سامع  ومبجرد  الجديدة  التعيينات  متابعة 
بوحدة  املوظفني  من  عددا  أّن  الجديد  الهيئة 
الترصيح قد اطلعوا عىل ترصيحه مبجرد تعيينه، 
مجرمني  موضع  ووضعهم  غضبا  استشاط  حتى 
وقام باستنطاقهم بشكل ووضع شبيهني بجلسات 

التحقيق دون وجود سبب مادي يستدعي ذلك، 
حسب ما أكده لنا املوظفون املحتجون.

بني  املقارنة  إىل  املحتجون  املوظفون  ودعا 
الجديد  الهيئة  رئيس  تعيني  قبل  الوحدة  أعامل 
إصدار  تعطل  اىل  مشريين  التعيني،  تاريخ  وبعد 
يف  واملوجودين  باألشخاص  املتعلقة  التنبيهات 
وضعيات تضارب مصالح والتي يتوجب إصدارها 
ما  وهو  التعيني،  تاريخ  من  شهرين  غضون  يف 
كام  اليوم،  لواقعها  واملخالف  الهيئة  عليه  دأبت 
بوحدة  إجراءات خاص  دليل  يوجد  ال  أنه  أكدوا 
الترصيح باملكاسب واملصالح، فضال عن أن الهيئة 
الوطنية ملكافحة الفساد ليس لها تنظيم هيكيل 
وتعمل يف نطاق املرسوم اإلطاري عدد 120 لسنة 

2011 املتعلق مبكافحة الفساد.
املوظفني، كشف  بقية  يتعلق مبلفات  ويف ما 
ازدواج  يف  املوظفني  أحد  وجود  أن  املحتجون 
وظيفي مجانب للصواب إذ أن املهني باألمر كان 
قد فتح بطاقة جبائية منذ 10 سنوات يف محاولة 
منه وقتها لخلق موطن شغل له ومبا أن مرشوعه 
مل يكتب له النجاح قام بغلق محلّه ليقوم بعدها 
العمل يف عّدة مؤسسات ملّدة تزيد عن 8 سنوات 
آخرها الهيئة الوطنية ومتتع بالتغطية االجتامعية 
من طرفهم، داعني يف هذا الصدد عامد بوخريص 
اىل إثبات أّن الشخص املعني باألمر كان حقيقة يف 

وضعية ازدواج وظيفي.
أنه  إليه  نسب  الذي  املوظف  أن  بيّنوا  كام 
مسؤول عن أسطول السيارات، غادر هذه الخطة 
منذ شهر جوان 2019 وهو يعمل بالهيئة منذ 04 
سنوات و07 أشهر مبوجب عقود مسرتسلة، إضافة 
إىل أنه مل يتم إعالمه وفتح املجال أمامه لرشح ما 
اعتربه السيّد عامد بوخريص أخطاء كبّدت الهيئة 

خسائر كبرية إن ثبت ذلك.
إقحام  أن  املحتجون  اعترب  ثانية،  ناحية  من 
ال  اعتصام  يف  سابقا  املوظفني  بشؤون  املكلفة 
عالقة لها به يأيت يف إطار سياسة تضخيم األحداث 

من طرف عامد بوخريص حتى يتهيأ للرأي العام 
إطارا  كانت  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  أن 
إلهدار املال العام وهو أمر ال ميت للواقع بصلة، 
املقدر  الكبري  املايل  املبلغ  يتجىل يف ذكر  ما  وهو 
قيمة  أنها  البيان  نص  يف  جاء  دينار  ألف  بـ700 
عنه  وباستفسارنا  الهيئة،  تكبدتها  التي  الخسارة 
ثبت أنه  مبلغ دفع إىل إدارة الجباية أي إىل خزينة 
إدارة  مع  الوضعية  تلك  تسوية  ومتت  الدولة 
الجباية ووزارة املالية وذلك بعد أن تولت الهيئة 
إصالحه، وهو  إجراءات  زمنية طويلة  مّدة  ومنذ 
التكميلية  امليزانيات  إحدى  إطار  يف  فعال  تّم  ما 
التي رصدت للهيئة وأنه ال عالقة للموظفة املعنية 
باملسألة الجبائية بحكم طبيعة وظيفتها كمكلفة 
بالشؤون املوظفني، حسب ما أكده لنا املحتجون.

عداء للعمل النقايب
ويف عالقة بإجهاض تأسيس نقابة أساسية تابعة 
لالتحاد العام التونيس للشغل، كلّف رئيس الهيئة 
بالهيئة  خدمات  إسداء  عقد  يربطها  مستشارة 
االلتزام  عىل  املمضني  املوظفني  هرسلة  مبهّمة 
إمضاءاتهم،  سحب  قصد  النقابة  يف  باالنخراط 
عامد  من  مبارش  وبإرشاف  بالفعل  متكنت  وقد 
كانت  نقابة  إحداث  مسار  إفشال  من  بوخريص 
أمام  املوظفني  حقوق  عن  يدافع  إطارا  ستكون 

التعسف الذي يعيشونه.
االبتعاد  اىل  بوخريص  عامد  دعوا  املوظفون 
وليايَل وساعات  أياًما  عن شيطنة موظفني عملوا 
أجل  من  العطل  وأيام  األعياد  يف  وحتى  إضافية 
إعالء شأن هذه الهيئة الدستورية، كام دعوه اىل 
أنهم كانوا يف وضعية  أن يثبت ولو بدليل واحد 
تضخيم  خطابات  عن  بعيدا  للقانون  مخالفة 
مجرمني  موضع  ووضعهم  وتهويلها  األحداث 
فقط  ألنهم  ضّدنهم  العام  الرأي  تأليب  وتعمد 

عارضوه يف طريقة إنهاء عقودهم.
* صربي الزغيدي

تحرّك تصعيدي ملوظفي الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد:

إرضاب عن الطعام ملقاومة التعسف والعداء للعمل النقايب  
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النقابيون  أحيى  لالتحاد  العام  األمني  الطبويب  الدين  نور  األخ  بإرشاف 
الذكرى 22 لرحيل الزعيم النقايب الحبيب عاشور وقد كان االنطالق من 
مقّر االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بقيادة األخ يوسف العوادين الكاتب 
قرقنة  جزيرة  اتجاه  يف  الجهوي  التنفيذي  املكتب  أعضاء  وحضور  العام 
حيث تّم التجّمع أمام مقر االتحاد املحيل وإلقاء كلمة باملناسبة وقد توىل 
األخ محمد عيل عروس الكاتب العام لالتحاد املحيل الرتحيب بالحارضين 
اإلدارية  الهيئة  أعضاء  واإلخوة  واالخوات  الوطني  التنفيذي  املكتب  من 
الوطنية وأعضاء االتحاد ونجيل املرحومني الحبيب عاشور وبوعيل املباريك 

وجمع من نقابيات ونقابيي الجهة جاؤوا إحياء لذكرى الزعيم الراحل.
ألعضاء  وتقدير  إكبار  بتحية  العام  األمني  األخ  توّجه  كلمته  مستهّل  ويف 
للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  وللمكتب  الوطنية  اإلدارية  الهيئة 
بصفاقس ويف مقّدمته األخ يوسف العوادين الكاتب العام وكذلك نقابيات 
الحبيب  الزعيم  املرحومني  لنجيْل  خاصة  بتحيّة  متوّجها  الجهة  ونقابيي 
عاشور واألخ بوعيل املباريك الذي غادرنا مؤخرا كام عّرج األخ األمني العام 
عىل الحادث األليم الذي جّد بأحد مصانع جهة قابس وراح ضحيته خمسة 
عامل مؤكدا يف هذا الصدد سوء الظروف املهنية والصحة والسالمة املهنية 
وعدم  النقايب  الحق  رضب  عىل  زيادة  الخاص  القطاع  مؤسسات  بعديد 
متكني العامل من حقوقهم رغم تضحياتهم الجسام زمن األزمات واألوبئة.

املحطات  وأبرز  الراحل  الزعيم  خصال  تعداد  إىل  الطبويب  األخ  وخلص 
التي عاشها والتي ترجم خاللها ثوابت املنظمة النقابية يف الدور الوطني 
والدفاع عن مكتسبات تونسية وعن الحقوق والحريات العامة والفردية 
التمسك  من خالل  االجتامعي  الدور  وكذلك  النقايب  الحّق  مقدمتها  ويف 
باستقاللية املنظمة النقابية وعدم الزّج بها يف أتون الرصاعات السياسية 
مواصل  االتحاد  أن  الطبويب  أضاف  السياق  هذا  ويف  الحزبية  واملوازنات 
خالل  من  الوطنية  املصلحة  عن  الدفاع  نهج  وعىل  الزعامء  درب  عىل 
تقدميه ملرشوع مبادرة سياسية لرئيس الجمهورية من أجل حلحلة الوضع 
تعيشها  التي  الخانقة  األزمة  بأن  االتحاد  لقناعة  وذلك  املتأزم  السيايس 
النقابية لن تبقى  البالد سياسية بالدرجة األوىل مشّددا عىل أن املنظمة 
يف موقع املتفرج ولن تنتظر حتى تسوء األوضاع أكرث وستتحرك بحزم من 
أجل إنقاذ البالد من قبضة املراهقني السياسيني التي هوت بالبالد يف آخر 
سلم التصنيف االئتامين ويف آخر ترتيب االقتصاديات من خالل خيارات 
ال وطنية وسعي محموم إىل خوصصة والتفويت مؤكدا يف هذا الصدد أن 
االتحاد سيبادر بالتحرك وإن صرب مناضالته ومناضليه قد نفد. وزّف األمني 
العام لنقابيات ونقابيي الجهة خربا ساّرا يتعلق بإمضاء االتحاد عىل صفقة 
إعادة بناء دار االتحاد العام التونيس للشغل ببطحاء محمد عيل الحامي 

إذ يُنتظر االنطالق يف األشغال قريبا.  
الوفد  تحول  بقرقتة  للشغل  املحيل  االتحاد  مبقّر  التظاهرة  افتتاح  بعد 
روحه  عىل  الفاتحة  لتالوة  عاشور  الحبيب  املرحوم  رضيح  إىل  النقايب 

الطاهرة قبل العودة إىل صفاقس.   

شارع بوعلي المباركي        
بادرة طيبة أقدم عليها االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس من خالل تسمية 
أحد شوارع عاصمة الجنوب بإسم املناضل النقايب الراحل بوعيل املباريك 
أثرا  البادرة  تركت هذه  وقد  العقبي  وأخيه  نجله وجدي  بحضور  وذلك 
بحق  عكست  ألنها  والنقابيني  النقابيات  ولدى  الراحل  عائلة  لدى  طيّبا 
سنوات  ووهبها  النقابية  للمنظمة  قدم  من  لكل  والعرفان  الوفاء  قيمة 

عمره وجهده دون ملل أو كلل.

تدشين مقر نقابة بلدية صفاقس
كام توجه األخ األمني العام إىل مقر بلدية صفاقس لتدشني املقر الجديد 
للنقابة األساسية وذلك بحضور السيد منري اللومي رئيس البلدية وأعضاء 
النقابة وعامل البلدية وقد توجه األمني العام بكلمة أكد فيها بالخصوص 
معاناة العامل البلديني مضيفا أنه بقطع النظر عن املكاسب االجتامعية 
فإن مكانة العامل البلدي وكرامته هي األولوية يف االتحاد مشريا إىل أن 
الدول املتحرضة هي أرفع من رواتب األطباء  البلديات يف  رواتب عامل 
كان  إذ  األخرية  الجائحة  يف  البلديات  عامل  دور  حديثه  سياق  يف  مثّمنا 
الزعيم  أن  وأضاف  واألمن.  الصحة  أعوان  دور  غرار  عىل  مهام  دورهم 

بحجم  زعيام  ينجب  قطاعا  وأن  القطاع  أبناء  من  هو  عاشور  الحبيب 
الحبيب عاشور ال خوف عليه كام ال خوف عليه من خالل التفافه حول 
منظمته مربزا أن االتحاد أكرب قّوة خري وتواضع وثقة بالنفس رغم حمالت 
الشيطنة التي تؤكد فشل السياسات والسياسيني وتزيد من إرصار املنظمة 

النقابية عىل التمسك باالستقاللية والدفاع عن املصلحة الوطنية.
وتوّجه األمني العام بالشكر لبلدية صفاقس عىل ملسة الوفاء يف تخصيص 
شارع يحمل إسم املناضل النقايب بوعيل املباريك مثّمنا أهمية التشاركية 
والحوار االجتامعي ومجددا حرص االتحاد عىل التشاركية لنبعث رسائل 
األمل والطأمنة للشباب خصوصا حتى ال يهاجر يف قوارب املوت والعمل 
عىل توفري مناخ فيه الحوار والعمل املشرتك وفيه الدميقراطية ولكن أساسا 

فيه احرتام القانون واملؤسسات. 

امتياز التنظيم كالعادة
الهيئة  غرار  عىل  الكربى  التظاهرات  واستقبال  تنظيم  يف  الجهة  كعادة 
اإلدارية الوطنية التي التأمت بالجهة والذكرى 22 لرحيل الزعيم الحبيب 
لبلدية  األساسية  النقابة  ومقر  املباريك  بوعيل  شارع  وتدشني  عاشور 
الصفاقس فإن حسن التنظيم قد أصبح تقليدا يف جهة صفاقس إذ يجدر 
التنويه بسري كّل الفعاليات عىل درجة عالية من التنظيم والتنسيق فشكرا 
لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وعىل رأسه األخ يوسف العوادين ولبقية 
أعضاء املكتب التنفيذي الجهوي وكذلك لنقابيي الجهة وموظفي االتحاد 

الجهوي وتحية خاصة مني للصديق النقايب طارق عامر.
* تغطية نرص الدين سايس

إحياء الذكرى 22 لوفاة الزعيم الحبيب عاشور:

سائرون على درب الزعماء وعلى نهج الدفاع عن تونسنا

تدشين شارع بوعلي 
المباركي ومقرّ النقابة 

األساسية للبلديات
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* طارق السعيدي

القطاعية  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  اإلخوة  أكّد 
والجلود  واملالبس  للنسيج  العامة  للجامعة 
املقدرة  تدهور  من  استياءهم  واألحذية 
بشكل  األسعار  ارتفاع  نتيجة  للعامل  الرشائية 
الضعيف.  األجر  مع  تناسبها  وعدم  صاروخي 
ودعوا خالل الهيئة اإلدارية املنعقد برئاسة األخ 
املساعد  العام  األمني  البوغديري  عيل  محمد 
اجتامعية  مفاوضات  يف  االنطالق  رضورة  إىل 
كام  املهرتئة.  الرشائية  املقدرة  ترّمم  قطاعية 
بسياسة  القطاعية  اإلدارية  الهيئة  نّددت 
املكيالني التي اعتمدتها الحكومة خالل الَحجر 
الصّحي الشامل وعدم تحملها ملسؤوليتها تجاه 

عامل القطاع الخاص.

تطور القطاع
تاريخيا ومناضال  النسيج ميثل قطاعا  إن  املساعد  العام  وقال األخ األمني 
يف االتحاد العام التونيس للشغل وهو يثبت من خالل الجهد الذي يبذله 
أمام  خاصة  النقايب  العمل  أعمدة  أحد  وإنه  العامة،  الجامعة  بقيادة 
العمل  ان  البوغديري  األخ  دائم. ورشح  وتطور  انجازات  من  يحققه  ما 
املنظم الذي قام به القطاع عىل صعيد نقايب او يف إطار برنامج الرشاكة 
من  مكن  قد  ايبارت،  فريدريش  ومنظمة  للصناعات  الدويل  االتحاد  مع 
تطوير القدرات النقابية ومن وجود إصدارات دامئة فضال عن رفع حجم 
املنتسبني بشكل مستمّر وهو ما مكن القطاع من تحقيق ارتفاع مهم يف 
عدد املنتسبني اليه. وبنّي األخ األمني العام املساعد ان العمل الكبري الذي 
تقوم به الجامعة العامة قد أفرز وجود كوادر وإطارات نقابية نوعية. كام 
مّكن من توسيع وجود هياكل القطاع يف الجهات وهيكلة جهات جديدة 

مثل سليانة والقرصين.

ضرب المقدرة الشرائية
كبريا  تدهورا  يشهد  العاميل  الوضع  ان  املساعد  العام  األمني  األخ  وقال 
الحكومات  أن  وبنّي  والعامل  لألجراء  الرشائية  املقدرة  بعد رضب  خاصة 
املتعاقبة أفرغت الزيادة يف األجور من مضمونها بعد أن فشلت يف التحكم 
يف لهيب األسعار ويف محارصة املضاربني والسامرسة والتحكم يف مسالك 
التوزيع. وقال إن األرقام الرسمية تحمل الكثري من املغالطات ومنها ان 
نسبة التضخم التي تقدمها الدولة تقوم عىل احتساب سلة من املشرتيات 
باملائة   87 أن  أي  التونسية  االستهالكية  املواد  من  فقط  باملائة   13 متثل 
الدولة وهي تحسب نسبة  التونسية خارج اهتامم  العائلة  من استهالك 
التضخم ومؤرش األسعار. وقال إن غياب األرقام الرسمية يخفي تدهورا غري 
مسبوق للمقدرة الرشائية ال تقل عن 60 باملائة وهو ما يفرض ترميمها عرب 
مفاوضات اجتامعية يجب أن تكون قطاعية. وقال إن هناك تنسيقا بني 
للمفاوضات  اإلعداد  االتحاد والقطاعات من أجل حسن  أقسام  مختلف 
وقال  األجور.  يف  الزيادات  من  أهّم  الرتتيبي  الجانب  ان  مؤكدا  املقبلة 
قيمة  الرتتيبية هي مراجعة  الجوانب  املطروحة يف  املسائل  أبرز  إن من 
تحسني  من  وميكن  العامل  يحّفز  األقدمية  تثمني  أن  معتربا  الدرجة 
متتع  يفرض  التونيس  القانون  إن  البوغديري  األخ  وقال  املهني.  مسارهم 
العامل بزيادة ال تقّل عن 60 باملائة من األجر خالل مدة العمل. وفرس 
أن تحسني الدرجة وتطويرها إىل نسبة محرتمة ميّكن من توسيع الدرجة 
ومن تثمني الخربة والكفاءة. وتحدث األخ البوغديري عن أن املفاوضات 
القطاعية التي يسعى إليها االتحاد تهدف إىل أن تكون املفاوضات مرتبطة 
بالواقع امللموس لكل قطاع. ورشح يف هذا االتجاه أنه من الخطإ القول 
إن كل القطاعات ترضرت من الجائحة ألن الرضر حاصل يف عدد محدود 

من القطاعات أما البقية فقد حافظت عىل نسقها أو متكنت من تحقيق 
أرباح. 

دور وطني
إىل  الوطني لالتحاد مشريا  الدور  املساعد عن  العام  األمني  األخ  وتحدث 
أن االتحاد ليس منظمة مطلبية فقط بل هو منظمة وطنية لعبت أدوارا 
وطنية كربى منذ نشأته خالل فرتة االستعامر. وقال إن قّوة االتحاد من 
من  ميكنه  ما  والقدرات  الطاقات  من  له  أن  مؤكدا  وعامله  نقابته  قّوة 
أنظار  محط  االتحاد  يجعل  الراهن  الظرف  ان  وقال  وطني  دور  لعب 
تعيشها  التي  لألزمة  املخارج  إليجاد  الحل  منه  ينتظرون  الذين  الجميع 
بالدنا. ورشح االخ األمني العام املساعد أن املشكل يف تونس ليس مشكال 
سياسيا فحسب بل هو مشكل يف املنوال التنموي الذي أنتج أقلية تحتكر 
غالبية الرثوة وهو ما خلق التفاوت والفقر والحرمان وبنّي أن املطلوب هو 
العدالة االجتامعية. وقال إنه إذا كتب لتونس أن تخرج من مأزقها الحايل 
محمد  األخ  وقال  للشغل.  التونيس  العام  االتحاد  بفضل  ذلك  فسيكون 
القضايا اإلقليمية  الوطنية ليست مبعزل عن  القضايا  البوغديري إن  عيل 
والدولية وإن ما يحدث يف تونس ليس مبعزل عاّم يحدث يف بقية املنطقة 
العربية وخاصة يف سوريا وفلسطني والعراق مؤكدا يف هذا الصدد رفض 

االتحاد للتطبيع مع العدّو الصهيوين. 

وضع عام متشنج
للنسيج  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الحزامي  الحبيب  األخ  وقال 
واملالبس والجلود واألحذية، إن الجامعة العامة ومختلف هياكل القطاع 
الظروف  صعوبة  رغم  مكثّفا  نشاطا  املنقضية  الفرتة  خالل  عرفت  قد 
تطبيق  كان ضامن  الجامعة  إّن هدف  وقال  الوبايئ.  الوضع  الناتجة عن 
الربوتوكول الصحي وضامن توفّر رشوط الصحة والسالمة املهنية يف مواقع 
العمل ولذلك كانت هناك عديد الزيارات امليدانية. ورشح األخ الحزامي 
ومنهم  للمصابني  العاجل  الشفاء  راجيا  للعدوى  عرضة  كانوا  العامل  أن 
العامل مؤخرا يف جهة سليانة. وقال األخ الكاتب العام إن الوضع العام 
يف البالد يف ظّل الرصاعات الحزبية والسياسية أصبح معّقدا وغري مطمنئ 
ألن ما يحدث سياسيا يؤثّر اجتامعيا واقتصاديا مؤكدا يف الوقت ذاته أن 

القطاع متسلح رغم كل ذلك بالتفاؤل.

صراع مع »كوفيد - 19«
وتحدث األخ الحبيب الحزامي عن تأثريات جائحة كوفيد - 19 يف القطاع 
مشريا إىل الرضر بدأ يحصل حتى قبل وصول الجائحة إىل بالدنا يف مارس 
2020. وبنّي أن القطاع مفتوح عىل العامل وهو ما يجعله شديد الحساسية 
تجاه األزمات العاملية ولذلك فإن انطالق عمليات إغالق الحدود يف أوروبا 
أثرت سلبا عىل القطاع. وبنّي أن قطاع النسيج لديه من املرونة ما ميّكنه 

بأخّف  منها  الخروج  أو  األزمات  تجاوز  من  دامئا 
األرضار وهو ما حصل عندما وجد القطاع يف صناعة 
الكاممات وصناعة املالبس الطبية بديال مهام مكنه 
النشاط. ورشح األخ  من الحفاظ عىل حّد أدىن من 
الكاتب العام أن الوضع ما زال ضبابيا نتيجة الرتدد 
الحاصل يف القرار األورويب حول مسألة فتح الحدود 
التالقيح يف رفع  إذ مل تساهم  النقل  وتسهيل حركة 
ينتظره  الذي  االنفراج  نحو  والتوجه  الشك  حالة 

القطاع من اجل االستحقاقات االجتامعية.

المفاوضات وحق العمال 
وقال األخ الكاتب العام ان العامل يف القطاع بتأطري 
من هياكلهم النقابية ومنها الجامعة العامة للنسيج 
قد ساهموا بقسط وافر يف إنقاذه، وكان لهم الدور 
الكبري يف ضامن استمرارية ودميومة املؤسسات كام 
أنهم أكرث من ضّحى ومع ذلك فإن مقدرتهم الرشائية 
عامليا.  استحقاقا  أصبحت  االجتامعية  املفاوضات  فإن  ولذلك  تراجع  يف 
املفاوضات  أن  مؤكدا  التفاوض  مسار  عن  العام  الكاتب  األخ  وتحدث 
كانت مركزية يف سنة 2018 بقرار من املركزيتني. وقد شهدت تلك الفرتة 
القطاع  وجد  ولذلك  باألعراف  خاصة  داخلة  مسألة  نتيجة  خاصا  وضعا 
نفسه يف موقف خصويص متكن خالله بفضل الخربة والحنكة من تحقيق 
٪، شملت سنوات 2018 و2019  بنسبة 07  زيادة  للعامل عرب  مكاسب 
املفعول  عن  الفرتة  تلك  يف  تنازلوا  العامل  أن  الحزامي  ورشح  و2020. 
الرجعي لسنة 2018 غري أنهم كسبوا زيادة يف األجور لسنة 2020 وهي 
الكورونا.  لجائحة  والعميقة  الخطرية  باالنعكاسات  اتّسمت  صعبة  سنة 
وقال األخ الكاتب العام إن الجامعة العامة متمسكة بانطالق املفاوضات 
االجتامعية يف أقرب وقت عىل أن تكون قطاعية. وقّدم األخ الكاتب العام 
بسطة عن نشاط الجامعة العامة خالل الفرتة السابقة إذ ركزت من خالل 
ايربت  فردريش  ومنظمة  للصناعات  الدويل  االتحاد  مع  الرشاكة  برنامج 
عىل التكوين من أجل رفع قدرات النقابيني. وقد تّم تنظيم أكرث من 25 
ندوة تكوينية انتهى بندوة كربى بحضور األخ نور الدين الطبويب األمني 
النقابيون شهائد  تسلم خاللها  للشغل وقد  التونيس  العام  لالتحاد  العام 
كذلك حمالت  نظمت  الجامعة  إن  العام  الكاتب  األخ  وقال  الغرض.  يف 
انتساب يف مختلف الجهات يف إطار أكرب حملة انتساب يف تاريخ القطاع 

وقد مكنت الحلمة من إضافة أكرث من 10 آالف منخرط جديد. 
   

جهد نقابي
وشّدد اإلخوة النقابيون خالل مداخالتهم عىل ان الوضع يف القطاع مستقر 
نتيجة  توترا  الوضع االجتامعي يشهد  أن  اقتصاديا بشكل نسبي يف حني 
تدهور املقدرة الرشائية من ناحية ونتيجة محاوالت بعض األعراف تصفية 
املكاسب العاملية وتطهري املؤسسات اجتامعية تحت غطاء جائحة كوفيد 
- 19. وأعرب عدد من اإلخوة النقابيني عن متسكهم برضورة تغيري الفصل 
20 نتيجة ما ألحقه من أرضار بهياكل االتحاد العام التونيس للشغل عىل 
الجامعة  جهد  النقابيني  اإلخوة  من  عدد  ومثّن  ومحيل.  جهوي  مستوى 
تكوينهم ورفع قدراتهم  بالنقابيني وخاصة من خالل  اإلحاطة  العامة يف 
األعراف  بعض  تالعب  من  استيائهم  عن  النقابيني  اإلخوة  وعرب  النقابية. 
بالقانون من أجل االلتفاف عىل مكاسب العامل وقالوا إنهم يضطرون اىل 
املتدخلني  اإلشكاليات. وبنّي عدد من  بذل جهد كبري ملعالجة مثل هذه 
أنهم ضّحوا  خاصة  الحايل  من وضعهم  بكثري  اكرث  يستحقون  العامل  ان 
بالنفيس والغايل من أجل ضامن استمرار املؤسسات ودميومتها وقالوا إن 
الرتتيبية وخاصة قيمة  الجوانب  أن تشمل  املفاوضات االجتامعية يجب 
الدرجة وعدد آخر من القوانني البالية التي تتحدث عن وظائف وتنظّم 

مهًنا اندثرت ومل يعد لها وجود.

الهيئة اإلدارية القطاعية للنسيج: 

القطاع يتحسن رغم الظرف الصعب 
والنقابيون متمسكون بمفاوضات اجتماعية
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وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية القصرين 

بلدية السند

إعالن طلب عروض عدد 2021/02 إجراءات مبسطة 
عرب منظومة الشراء العمومي على الخط الخاص بالقيام بأشغال تجميل املدخل 

الغربي ملدينة السند
القيام بطلب عروض بإجراءات مبسطة عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »tuneps« للقيام بأشغال تهيئة املدخل الغريب ملدينة السند فعىل املقاولني  تعتزم بلدية السند 
الحاصلني عىل ترخيص نشاط مقاوالت ط.ش.م.0 صنف 1 فام أكرث أو ب 0 صنف 1 فام أكرث والراغبني يف املشاركة تحميل وجوبا طلب العروض عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط 

.»tuneps«
يتم ارسال العروض الفنية واملالية وجوبا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »tuneps« www.tuneps.tn وفقا لدليل االجراءات املصادق عليه مبقتىض قرار رئيس الحكومة 

املؤرخ يف 31 أوت 2018.
غري انه يتم ارسال الضامن البنيك ونظري من السجل التجاري حسب االجراءات املادية يف ظرف خارجي يكتب عليه بوضوح موضوع طلب العروض »طلب عروض عدد 2021/02 
بإجراءات مبسطة عرب منظومة الرشاء عىل الخط خاص بالقيام بأشغال تجميل املدخل الغريب ملدينة السند« عن طريق الربيد مضمون الوصول او عن طريق الربيد الرسيع او يسلم اىل 

مكتب الضبط بالبلدية باسم السيد رئيس بلدية السند حي النجاح السند 2190.
حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم االثنني 19 أفريل 2021 عىل الساعة العارشة صباحا »10h00« ويغلق يف نفس اليوم والساعة باب الرتشحات آليا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل 

الخط »tuneps« وكذلك بالنسبة إىل الوثائق التي يتم ارسالها حسب االجراءات املادية ويعتمد يف ذلك ختم مكتب الضبط للبلدية.
يتم فتح العروض يف جلسة علنية بصفة آلية عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »TUNEPS« يوم االثنني 19 أفريل 2021 عىل الساعة الحادية عرشة صباحا وتقوم لجنة الفتح 

باالعالن عن نتائج فتح العروض عرب منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط.
تقىص العروض آليا يف الحاالت التالية:

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

يبقى املشاركون ملزمني بعروضهم ملدة 120 يوما بداية من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.

املايض  السبت  عشية  باملنستري  للشغل  الجهوي  االتحاد  مقر  شهد 
أمسية لطيفة عىل رشف نقابة موظفي الرتبية بحضور االخ حفيظ حفيظ 
ما تحقق  إثر  للشغل وذلك  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  العام  االمني 
يوما  مثانني  أكرث  امتدت عىل  وتضحية  ومعاناة  نتيجة صرب  مكاسب  من 

دون  انقطاع...
املساعد  العام  الكاتب  الغضاب  صالح  محمد  األخ  افتتح  األمسية 
رحب  العمومية  بالوظيفة   املكلف  باملنستري  للشغل  الجهوي  لالتحاد 
بقية  شأن  شأنه  وداعام  مالزما  كان  الذي  حفيظ  حفيظ  باالخ  خاللها 
اعضاء املركزية النقابية لحراك ابناء السلك ونضالهم ومطالبهم املرشوعة 
ومعلقا  عىل ما تحقق بالقول »من طلب الُعالَ سهر الليايل« وهو ما دأب 
تفاعل  ما  وهو  ملل  او  كلل  دون  شهور  امتداد  عىل  السلك  ابناء  عليه 
معه األخ ماهر بن عيل كاتب عام الفرع الجامعي ملوظفي الرتبية الذي 
اشاد بجهود ودعم املركزية النقابية وكذلك الجهوية مام يدعو اىل مزيد 

املنظمة  النقايب وااللتفاف حول  التضامن 
العتيدة والتي قدرها ان تقاسم الشغالني 
ومعاناتهم  اوجاعهم  والساعد  بالفكر 
القطاع  ابناء  وصربهم وهو ما حدث مع 
وخاصة خالل الفرتة االخرية اي طيلة ايام 
بل اشهر من االحتجاجات التي أتت أُكلها 

من خالل تحقيق املطالب املرشوعة.
حفيظ  االخ  حذوه  حذا  ما  وهو 

حفيظ الذي بادر يف كلمته بتحية الجهة عموما وبصفة خاصة ابناء قطاع 

من  يتجزأ  ال  جزء  هم  الذين  الرتبية  موظفي 
اركانها  من  أسايّس  وركن  الرتبوية  املنظومة 
شغال  اوضاعها  جعل  مام  والفاعلة،  الصلبة 
منّوها  وجهوي  مركزيا  املنظمة  لهياكل  شاغال 
باالخوين نورالدين الطبويب االمني العام واالخ 
واللذين  املساعد  العام  االمني   عمرية  منعم 
املكاسب  تحقيق  الكبري يف  بالدور  لهام  شهدا 
مضافا اليهام الجهد املحمود للجامعة ملوظفي 
كل  مع  التنسيق  دامئة  كانت  والتي  الرتبية 

االطراف ذات الصلة.
حفيظ  حفيظ  االخ  اشار  اخرى  جهة  من 
التي مازالت  إىل بعض االشكاليات واملصاعب 
تجاوزها عىل  الجميع يف  يأمل  تشكل عقبات 

القانونية  اإلشكاليات  وكذلك   6/2 بـ  تعلق  ما  غرار 
عىل غرار االدماج للسلك املشرتك واملنحة الكيلومرتية 

وغريها...

* وقفات واحتجاجات
اليوم  الرتبية  عملة  قطاع  ينظم  أن  املزمع  من 
الفرع الجامعي واالتحاد  )الخميس( وبالتنسيق مع 
الجهوية  املندوبية  مقّر  امام  احتجاجية  وقفة  باملنستري  للشغل  الجهوي 
املربمة  االتفاقيات  االرشاف  سلطة  احرتام  عدم  بسبب  باملنستري  للرتبية 

جملة  يف  الرتبية  ووزارة  العامة  الجامعة  بني 
تعلق  ما  الذكر  سبيل  عىل  ومنها  املسائل  من 
بانتداب نسبة من أبناء العملة حسب ما رصح 
به االخ محمد بديرة كاتب عام الفرع الجامعي 
الذي عرب عن استغرابه شأنه شأن املحتجني من 
تغافل بل تجاهل الجزء الثاين من منحة العودة 
املدرسية وزّي الشغل الذي مل ميّكن منه العامل 
يوم  ذلك  يكون  إذ  التوايل  الثاين عىل  للموسم 
غرّة ماي وهو ما مل يحدث منذ سنتني تقريبا 
إذ مل يعد يفصلنا عن غرة ماي 2021 اال شهر 

واحد.
)Bdira( بديرة  محمد  االخ  تحدث  كام 

اغلب  يف  العملة  سلك  يف  الفادح  النقص  عن 
املؤسسات الرتبوية بل بغيابه متاما يف بعض املؤسسات رغم ما ميثله من 
دورهم يف العملية الرتبوية مام يزعج االطار الرتبوي برمته ادارة ومربني.

* مؤتمرات
شهد قطاع عملة الرتبية عقد مؤمترين مهمني لنقابتني كل من قصيبة 
برئاسة  املاضيني  والسبت  الجمعة  يومي  البقالطة   / وطبلبة  املديوين 
الفرع  الجديدي وحضور االخ محمد بديرة كاتب عام  الكريم  االخ عبد 

الجامعي وسط اجواء سادتها الشفافية والدميقراطية يف أبهى مظاهرها.
* حمدة الزبادي

المنستير :

تكريم نقابة موظفي الرتبية

األخ حفيظ 
حفيظ: نجاح القيادة 

من نجاح الهياكل
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رد على تصريحات السيد النائب بدر الدين القمودي 
رئيس لجنة اإلصالح اإلداري والحوكمة ومقاومة الفساد

تبعا للترصيح الذي قام به السيد بدر الدين القمودي رئيس لجنة االصالح االداري والحوكمة ومقاومة الفساد بتاريخ يوم الخميس 
11 مارس 2021 بربنامج RDV9 بقناة التاسعة والذي ادعى من خالله أن مصنع الخمرية ومصنع السكر بباجة سكب يف سموم 

بوادي باجة املتصل بوادي مجردة.
حيث يهّم االتحاد الجهوي للشغل بباجة والنقابة االساسية للرشكة التونسية للسكر التعبري عام ييل:

ـ استنكار هذا الترصيح الصادر عن السيد النائب والذي حرص التلوث بوادي مجردة يف أربعة رشكات وخّص بالذكر منهم رشكة 
الخمرية والرشكة التونسية للسكر دون االدالء بأية اثباتات أو تقارير اختبار يف الغرض خاصة ان الرشكة التونسية للسكر متوقفة 
عن النشاط منذ 22 جانفي 2021 إىل حدود هذا  التاريخ للقيام بالصيانة الدورية ملعدات انتاجها وهو ما يجعل ادعاءه باطال وال 

أساس له من الصحة.
مع االشارة إىل انه ينتصب عىل ضفاف وادي مجردة واالودية املتفرعة عنه عديد الوحدات الصناعية التي يفوق عددها 200 وحدة.

حيث نؤكد ان املياه املستعملة بالرشكة التونسية للسكر ليست بالخطرية وال تتضمن سموما وال معادن ثقيلة ويقترص نشاطها عىل 
تكرير السكر الخام علام ان الرشكة التونسية للسكر منذ تأسيسها سنة 1961 اىل يومنا هذا تقوم بسكب املياه املستعملة املعالجة 

جزئيا التي ال تصنف بالخطرة وال تتضمن سموما ترض باملائدة املائية لوادي باجة الساكب يف وادي مجردة.
مع العلم ان االتحاد الجهوي للشغل بباجة والنقابة األساسية للرشكة قد نبهوا خالل برقية االرضاب الصادرة بتاريخ 01 فيفري 2021 

إىل الحملة املنظمة الستهداف املنتوج الوطني من السكر االبيض والقطاع العام.

الحصة  بنظام  املتعاقدين  من  عدد  ينّفذ 
الجهوية  باملعاهد  املوسيقي  وأساتذة 
مفتوحا  اعتصاما  الباي  برئ  معهد  وخريجي 
مبقر وزارة الشؤون الثقافية منذ يوم الثالثاء 
9 مارس 2020 احتجاجا عىل سياسة املامطلة 
ملف  مع  الوزارة  تنتهجها  التي  والتسويف 
مع  الجدي  التعاطي  وعدم  الهّش  التشغيل 
مظلمة مسلطة عىل هؤالء األعوان زيادة عىل 

تجاهلها لالتفاقات املربمة.
حالة  الوزارة  أروقة  تشهد  الّصدد،  هذا  ويف 
مراكزها،  بعض  يف  والوهن  الضعف  من 
فعمدت إىل التأخر يف تنفيذ االتفاق الخاص 
بالحصة  العاملني  لتأجري  التكميلية  باملنحة 
املتفق عليها بتاريخ 15سبتمرب 2020 وانعدام 
عليها  املتفق  التسوية  امللف  يف  املسؤولية 
قطاعيا ومن خالل اللجنة العليا للتفاوض وما 
املشمولني  لقامئات  يستوجبه ذلك من حرص 

حتى يتسنى للّجنة التقنية املتفق عليها يف غرض املرور اىل تحديد 
املالية  قانون  ضمن   2021 حصة  وخاصة  والحصص  التسوية  شكل 
التكمييل، حسب ما اكده لنا السيد عبد القادر بوزيد وهو منشط 

متعاقد بنظام الحصة يف ترصيح لجريدة »الشعب«.
املنشطني  إىل  بالنسبة  العقد  بتغيري صيغة  أيضا  يطالبون  املحتجون 
الوزارة  مع  مبارشا  يصبح  حتى  املوسيقى  وأساتذة  الحصة  بنظام 
يتقاضوا  مل  أنهم  خاصة  الشهري،  بالخالص  التمتع  من  ويتمكنون 

اجورهم ألكرث من أربعة أشهر.

مساندة نقابية
وأساتذة  الحصة  بنظام  املتعاقدون  يخوضها  التي  النضالية  امللحمة 
املوسيقي باملعاهد الجهوية وخريجي معهد برئ الباي لقيت مساندة 
نقابية واسعة من الجامعة العامة للثقافة والنقابة األساسية ألعوان 
أنحاء  كافة  يف  القطاعية  األساسية  والنقابات  الوزارة  وإطارات 
العاملني  كرامة  وعن  مستقرة  شغل  مواطن  عن  دفاعا  الجمهورية، 
ومساندتها لكل االشكال النضالية املرشوعة التي يخوضها العاملون 
تسوية  الحق يف  االتفاقات وضامن  ملختلف  تفعيل جّدي  أجل  من 
عادلة للوضعيات الشغلية الهشة واملهينة، كام حّملت النقابات وزارة 

وصحة  بسالمة  مساس  أو  تهديد  أي  مسؤولية  والحكومة  اإلرشاف 
االرتجال  حالة  استفحال  وعن  الوزارة  مبقّر  املعتصمني  املنشطني 
والالمباالة واالبتذال والشلل يف أغلب مفاصل الوزارة وتداعيات ذلك 
عىل املناخ املهني واالجتامعي لعموم القطاع. يف هذا السياق، تقرر 
العمل  مؤسسات  بكفة  النوادي  ونشاط  التظاهرات  كل  مقاطعة 
الثقايف وايقاف الدروس بكافة املعاهد الجهوية والعمومية للموسيقى 
والرقص، زيادة عىل التلويح باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى يف حال 

عدم التوصل إىل حلول عملية ومل تتعاط الوزارة باإليجابية الالزمة.
* صربي الزغيدي

مظلمة على منشطي نظام الحصة ومدرّسي الموسيقى وقضمٌ لحقوقهم:

ملحمة نضالية يف الوزارة، مساندة نقابية واسعة 
وتصميم على القضاء على التشغيل الهش

الالعب السابق بالنادي 
الرياضي بجبنيانة عبد 

الرزاق القريف يف ذمة اهلل
بكل لوعة وأمل وّدعت 
ابنها  جبنيانة  مدينة 
الرزاق  عبد  الشاب 
السابق  الالعب  القريف 
الريايض  بالنادي 

بجبنيانة.
املصاب  هذا  وإثر 
قسم  يتقدم  الجلل 
اإلعالم والنرش باالتحاد 
للشغل  التونيس  العام 

االرسة  واىل  الفقيد  عائلة  اىل  الشعب  لجريدة  املوسعة  واالرسة 
التعازي  بأحر  املدينة  أهايل  كل  واىل  بجبنيانة  املوسعة  الرياضية 
فراديس  ويسكنه  رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  الله  من  راجني 

الجنان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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فرضيات الدراسة:
– ساهم اإلرث التاريخي والنضايل لالتحاد العام التونيس للشغل يف جعله طرف 
سيايس واجتامعي فاعل يف الحياة السياسية من جانب ويف زيادة مصداقيته لدى 

املجتمع التونيس من جانب آخر.
– تراجع االتحاد العام التونيس للشغل يف تاريخيه النضايل بعد االستقالل عن دوره 

االجتامعي، وأصبح مجرد وسيلة ضغط يف يد السلطة السياسية.
- إن التعارض بني املعلن واملضمر والشعار واملامرسة، هو الذي طبع شكل العالقة 

الجدلية بني حركة النهضة واالتحاد العام التونيس للشغل بعد ثورة الياسمني.

أهمية وأهداف الدراسة:
نسعى من خالل هذه الدراسة إىل معرفة السياق أو الفضاء السيايس واالجتامعي 
الذي يتحرك و يعمل فيه االتحاد العام التونيس، والذي عىل أساسه يتحدد دوره يف 
الحياة السياسية التونسية ، وكذا البحث يف الخلفيات التي يستند عليها يف تحديد 
هويته النضالية، فأحيانا يكون جزء من اللعبة السياسية وطرف فاعل فيها ، وأحيانا 

أخرى يرتدي عباءة املعارضة ويقف يف وجه السلطة.

ملحة عن التجربة النضالية للمنظامت النقابية بتونس قبل االستقالل
تعترب الحركة النقابية التونسية من أعرق التنظيامت االجتامعية يف الوطن العريب، 
منذ  أي  عرش،  التاسع  القرن  أواخر  منذ  النقايب  التنظيم  التونسيون  عرف  حيث 
عامل  فيه  شارك  إرضاب  أول  وكان  األوىل،  الفرنسية  النقابية  التنظيامت  ظهور 

تونسيون يف عام 1902.
وقد نشأ التنظيم النقايب يف سياق جملة من الضغوطات السياسية، حيث أصدرت 
النصوص  من  سلسلة  االستعامرية  الحقبة  امتداد  عىل  االستعامرية  السلطات 
بالدول  العاملني  واألوروبيني  الفرنسيني  العامل  مكنت  والتنظيمية،  الترشيعية 
املغاربية من مجموعة من الحقوق الخاصة بأوضاعهم املهنية: األجور، والعطل، 
وحق اإلرضاب وتكوين نقابات،… ويف املقابل كانت متارس كل أشكال االضطهاد 
عىل العامل الدول املغرب العريب، من خالل حرمانهم من حقوقهم وعزلهم عن 
حركية النضال الوطني وذلك بحظر حقهم يف االنتامء النقايب والتمتع مبرشوعية 

اللجوء إىل اإلرضاب…
وعيهم  وتزايد  املغاربة  للعامل  العددي  التطور  وأمام  الوضعية  تلك  خضم  ويف 
بواقع االستغالل املامرس عليهم، أسسوا نقابات عاملية متجاوزين يف ذلك النصوص 
الترشيعية والتنظيمية الفرنسية، ويف هذا الصدد نجد تونس قدمت منوذجا متميزا 
يف حقل النضال العاميل من خالل الدعوة إىل تكوين نقابات محلية، وقد شهدت 
العامل،  مطالب  عن  الدفاع  أجل  من  اإلرضابات  من  متتالية  حركات  ذلك  جراء 
كام واكبتها دعوات منادية بتأسيس إطارات نقابية موحدة كفيلة بإعداد العامل 
بالرفض من  املطالب واإلرضابات  تلك  النضاالت، وقد جوبهت  لخوض  وتهيئتهم 
تهديدا  التحركات  تلك  يف  ترى  كانت  التي  األخري  هذه  الفرنسية،  السلطة  قبل 

حقيقيا لوجودها.
وقد توالت إرضابات العامل التونسيني يف عدة مناطق رغم التضيق املامرس عليها 
التونسية  العملة  تأسيس جامعة عموم  تم  أن  إىل  الفرنسية،  السلطات  قبل  من 
انحرص  والتي  الحامي،  عيل  محمد  املناضل  بقيادة   1924 عام  أواخر  يف  األوىل 
برنامجها يف النطاق اإلصالحي دون طرح املسألة الوطنية من زاوية ثورية، وقد 
األوىل:  التونسية  العملة  عموم  لجامعة  األسايس  القانون  من  األول  الفصل  نص 
»الغرض من جامعة عموم العملة التونسية أن تجمع األجراء جميعهم يف دائرة 
املادية  مصالحهم  عن  للدفاع  وأديانهم  جنسياتهم  عن  النظر  برصف  اقتصادية 

واألدبية…«.
ومع ذلك حلت من قبل السلطة الفرنسية عام 1926 بطريقة قمعية، كام قامت 
الثانية،  التونسية  العملة  كجامعة عموم  نقابية  منظمة  لتكوين  أخرى  محاوالت 
ولكنها مل تعمر طويال إىل غاية عام 1946 حيث تم تأسيس االتحاد العام التونيس 
من  كبري  عدد  استقطاب  استطاع  حيث  حشاد،  فرحات  املناضل  بقيادة  للشغل 

العامل وبلورة الوعي الوطني لديهم من خالل النضاالت اليومية.
والتمثيل  الدستورية  الضامنات  لجنة  تأسيس  يف  مهام  دورا  حشاد  لعب  وقد 
الشعبي، التي انبثقت عنها لجان فرعية يف كل املناطق التونسية من أجل تجنيد 
إحدى  ، ومام جاء يف  الحرية  الدفاع عن  الشعبية وتحسيسها برضورة  الطبقات 
خطاباته: »هل يكون للعمل النقايب معنى بدون ضامنات األساسية للحريات التي 
يطمح إليها كل رجال العامل؟ وهل ميكن تحقيق اإلنجازات االجتامعية واالقتصادية 
لدى شعب ال ينعم بخريات الدميقراطية؟ وكيف ميكن للحركة النقابية أن تتطور 

يف بلد ال يوجد فيه أي ضامن للحريات الفردية والطبيعية؟
املستوى  عىل  يقترص  مل  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  نضال  أن  بالذكر  وجدير 
الوطني فحسب، وإمنا كان له بعد قومي مغاريب، حيث دافع فرحات حشاد عىل 

مرشوع رابطة نقابة تضم نقابات املغرب العريب.
ومثلام أسلفنا الذكر فإن ما ميز الحركة النقابية التونسية يف عهد االستعامر هو 
االستعامر  ضد  الوطني  النضال  تدعيم  يف  ذلك  تجسد  وقد  الرسيع،  التسييس 
الفرنيس، وبث الوعي يف وسط مناضليه والتأكيد عىل أهمية االستقالل الوطني، 
يف  تشارك  التي  السياسية  القوى  كل  مع  عالقات  إقامة  عىل  االتحاد  حرص  كام 
الدستوري  الحزب  مناضيل  من  األجراء  إليه  انضم  حيث  الوطني،  التحرر  حركة 
الجديد والحزب الدستوري القديم وأساتذة جامع الزيتونة، كام أن القادة النقابيني 
املنخرطني يف الحزب الدستوري الجديد أمثال »أحمد التلييل وعبد الله فرحات« 
قد ساهموا يف دفع هذا الحزب نحو مواقع نضالية أكرث تجذرا، وذلك نظرا للخربة 
النضال  النقابيون، حيث قدموا عدة تضحيات يف سياق  التي يتميز بها  النضالية 

من أجل االستقالل.
وإن يف كل ذلك مؤرشات عىل الدور املحوري الذي قام به االتحاد العام التونيس 
للشغل عىل شتى املستويات سواء من خالل النضال امليداين، أو من خالل الدعم 
عام، وذلك  بشكل  التونيس  والشعب  املناضلني  الوعي يف صفوف  املعنوي ونرش 

وفق ما متليه عليه األسس واملبادئ القائم عليها.

املبادئ النضالية العامة التي بُني عليها االتحاد
من  للشغل جملة  التونيس  العام  االتحاد  رّسخ  الطويلة  التاريخية  تجربتها  طيلة 
التي مرت  التاريخية  املراحل  مع  تناسبت  التنظيمية،  والقواعد  النضالية  املبادئ 
بها، ومع تطور الخصائص االجتامعية للشغالني املنتمني إىل منظمته النقابية، ومن 
خالل ذلك تبلورت يف ثقافتها النضالية أربعة مبادئ عامة سار عليها منذ تأسيسه:

– املبدأ األول نقايب مهني بحيث: يتمثل يف الدفاع عن الشغالني التونسيني مبختلف 
العمل  عالقات  بتحسني  واملطالبة  االجتامعي،  والحيف  االستغالل  ضد  أصنافهم 

وظروفه مهام كان القطاع.
– املبدأ الثاين سيايس وطني: يتجاوز طبقة الشغالني يف حد ذاتها، ليشمل القضايا 
الرئيسية العامة للشعب التونيس، وهو ما أعطى معنى عميق للعبارة التاريخية 
العتيدة، فرحات حشاد إىل مجمل  النقابة  بها مؤسس هذه  التي توجه  الشهرية 

التونسيني »أحبك يا شعب«.
املبدأ وترسخ كقاعدة  املنظمة: وقد نشأ هذا  باستقاللية  يتعلق  الثالث  املبدأ   –
عمل متسكت املنظمة بتثبيتها يف املامرسة بحسب الظروف واإلمكانيات، أوال يف 

بعد  لبالد  عرفتها  الذي  السيايس  االستبداد  سياق  يف  وثانيا  االستعامري  السياق 
االستقالل.

– املبدأ الرابع أخالقي اجتامعي: ويتمثل يف انحياز املنظمة الشغيلة بشكل ثابت 
والكرامة،  والحرية  العدالة  االجتامعية، هي  نشأتها  متأصلة يف  إنسانية  قيم  إىل 
وقد انحاز مؤسسو املنظمة النقابية لهذه القيم بوصفهم أجراء انفصلوا يف ظروف 
مختلفة، عن جامعاتهم القبلية والقروية والحرفية، التي كانت تحميهم قبل أن 
ومعايري  بأدوات  الحقوق  هذه  يحمي  جديدا  اجتامعيا  إطارا  ليؤسسوا  تتفكك، 

جديدة.
وبالفعل ترجم االتحاد جل تلك املبادئ عىل أرض الواقع من خالل الدفاع املستمر 
عهد  يف  سواء  واملرشوعة،  املختلفة  النقايب  النضال  وسائل  عرب  الشغالني،  عن 
االستعامر أو بعد االستقالل، وهو ما خوله الكتساب جراء ذلك إرث نضايل أهله 

ملواصلة دوره كرشيك أسايس يف بناء الدولة الوطنية بعد االستقالل.

االتحاد العام التونيس للشغل تنظيم اجتامعي بأبعاد سياسية: 
قراءة تحليلية يف خلفيات التجربة النضالية قبل ثورة الياسمني.

– متتع االتحاد العام التونيس للشغل بنوع من حرية الحركة والنفوذ، مام أتاح 
له القدرة عىل التعبري عن مصالح العامل والتأثري يف مجريات العملية السياسية 
يف شتى مستوياتها، واملساهمة يف تنشئة وتجنيد عدد من الكوادر السياسية، كام 
شكل قناة مزدوجة لالتصال بني العامل من جانب والنخبة السياسية من جانب 
آخر، وأصبح طرفا اجتامعيا يشارك ويستشار يف سياسة العقد االجتامعي إىل جانب 

الحكومة.
ضغط  كأداة  وإمنا  الحاكم،  الحزب  عن  مستقلة  كهيئة  ليس  الحرية  تلك  ولكن 
استعملتها السلطة يف املواقف الصعبة التي واجهتها سواء عىل املستوى االجتامعي 
أو السيايس، وذلك بالرغم من بروز معارضة خافتة من قبل بعض املناضلني لرد 
مكانة واستقاللية االتحاد التونيس للشغل لكنها جوبهت بالردع من قبل السلطة.

ويأيت ذلك يف سياق اسرتاتيجية الهيمنة املعتمدة من قبل السلطة التي مل تقترص 
اعتربت  االجتامعي حيث  املجال  إىل  امتدت  وإمنا  السيايس فحسب،  الحقل  عىل 
النخبة الحاكمة أن العالقة بني السيايس والنقايب هي عالقة متغري مستقل )الحزب( 
مبتغري تابع )النقابة( خالل مرحلة الكفاح من أجل االستقالل واستمرت عىل نفس 

التصور بعد االستقالل.
البالد الهدف املشرتك بني الحزب واالتحاد ليحجب بدايات  لذلك مل يكن تحرير 
تشكل الطابع الخاليف بينهام، وظهور التناقض بني موقف حزيب يؤكد عىل رضورة 
االتحاد  خصوصية  لتثبيت  يدعو  نقايب  وموقف  الحزب،  اتجاه  يف  االتحاد  سري 
رغم  الحاكم  الحزب  أن  الطرفني  بني  الرصاع  مجريات  برهنت  وقد  واستقالله، 
نجاحه أحيانا يف إحكام قبضته عىل االتحاد عرب التأثري يف عنارصه تارة واللجوء إىل 

العنف تارة أخرى، إال أنه أخفق إخفاقا ذريعا يف تطويع االتحاد.
رأي  عن  مستقال  رأيا  ميثل  كان  االتحاد  رأس  عىل  صالح  بن  أحمد  مجيء  فبعد 
الحاكم يف فرتة  السيايس وغياب حزب معارض للحزب  الفراغ  الحزب، إذ استغل 
العامل  حزب  غرار  عىل  سياسية  نقابية  منظمة  االتحاد  جعل  وحاول  االستقالل 
الربيطاين، ومع حصول الخالف اليوسفي البورقيبي وجد نفسه مجربا عىل التحالف 
مع هذا األخري لتصفية التيار اليوسفي، غري أن بن صالح مل يفلح يف مواصلة ما كان 
يطمح إليه، إذ قد وىل الدور عليه حيث أصبحت املسألة امللحة أمام بورقيبة هي 

تصفية الحركة النقابية.
عاشور  الحبيب  بتوظيف  وذلك   1956 عام  االتحاد  مؤمتر  يف  املعركة  وبدأت 
الذي أسندت له مهمة معارضة أفكار بن صالح، من خالل رفضه خروج االتحاد 
للنضال  اتجاه معاد  املؤمتر:  اتجاهان يف  للعيان  الحزب، وبذلك ظهر  عن وصاية 
االقتصادي واالجتامعي بقيادة الحبيب عاشور رجل السلطة، واتجاه منفتح عىل 
األفكار االشرتاكية والحريات العامة ويرفض تبعية الحزب بقيادة بن صالح. وانتهى 
الرصاع بتقسيم الطبقة العاملة، خصوصا عندما طلب بورقيبة من الحبيب عاشور 
باالنشقاق وإنشاء اتحاد عاميل آخر )االتحاد التونيس للشغل( الذي يحظى بدعم 

من الحزب الدستوري.
 23 بتاريخ  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  به  قام  الذي  العام  اإلرضاب  ويعترب 
التي  املصادمات  أعنف  من  األسود”  “بالخميس  عرف  مثلام  أو   1977 ديسمرب 
القوة  أقىص  باستعامل  اإلرضاب  ذلك  الحكومة  واجهت  حيث  تونس،  شهدتها 

املتاحة لديها مام انجر عنه سقوط العرشات من القتىل.
كام تم اعتقال الكثري من القيادات النقابية ونظمت مئات املحاكامت للنقابيني يف 
غياب كامل للضامنات القانونية، فكان القمع الذي أصاب املركزية النقابية شديدا، 

حيث وجهت ألعضائها أخطر التهم ومورست عليهم أقىس أصناف التعذيب.
ويف املقابل فقد عملت الحكومة عىل االستحواذ عىل املركزية النقابية، عن طريق 

مبناسبة عيد االستقالل:

االتحاد العام التونسي للشغل والشراكة يف بناء الدولة الوطنية
كتبت الدكتورة عائشة عباش أستاذة بكلية العلوم السياسية والعالقات الدولية٬ جامعة الجزائر مقاال نرشه موقع الحوار املتمّدن حول االتحاد العام التونيس للشغل 

والحركة النقابية ودورهام يف االستقالل وبناء الدولة الوطنية٬ وننرشه كام ورد يف املوقع. 
ملخص:

إن الحركة النقابية منذ نشأتها كانت معنية بالشأن السيايس، وتاريخيا ميكن القول أن التنظيم النقايب قد ظهر عىل الساحة السياسية التونسية يف عرشينات القرن 
العرشين، وطوال تاريخ التنظيم النقايب بتونس كانت هناك عالقة بني السيايس واالجتامعي باستمرار عالقة جدلية حيث وجدت املنظمة النقابية املمثلة يف االتحاد 
العام التونيس للشغل، أن الدفاع عن مصالح منخرطيها ال يتناقض مع القيام بأدوار سياسية وهو ما يفرس الدور الذي أدته يف النضال من أجل االستقالل، وذلك 

ما خول االتحاد العام التونيس للشغل أن يكون رشيكا أساسيا يف بناء دولة االستقالل ووضع خياراتها التنموية، ومامرسة مهام تتعدى مسؤوليته كمنظمة نقابية.
مقدمة:

يعترب االتحاد العام التونيس للشغل من أعرق تنظيامت املجتمع املدين تونيس، حيث لعب عىل مر تاريخ تونس دورا مهام يف كل املجاالت قبل وبعد االستقالل، لكن 
ليس كهيئة مستقلة عن الحزب الحاكم، وإمنا كأداة ضغط استعملتها السلطة يف املواقف الصعبة التي واجهتها سواء عىل املستوى االجتامعي أو السيايس.

استنادا ملا سبق حول ازدواجية الدور االجتامعي والسيايس يف التجربة النضالية لالتحاد العام التونيس للشغل، نسعى يف هذه الدراسة إىل معالجة اإلشكالية التالية:
كيف استطاع التوفيق بني الدور النقايب وما يفرضه عليه ككيان حامي ملصالح الطبقات االجتامعية والعاملية من جهة، وبني متطلبات وضغوطات الدور السيايس؟ 
وماهي األسباب والخلفيات التي خولته ملامرسة تلك األدوار؟ وهل كان مجرد أداة ضغط يف يد السلطة تستعمله أحيانا ضد املعارضة السياسية وأحيانا أخرى يف 

احتواء مطالب املجتمع؟
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تنصيب عنارص موالية لها يف الهيئة القيادية لالتحاد العام التونيس للشغل، وكان 
من نتائج تلك السياسة القمعية أثر عىل الدور السيايس وحتى االجتامعي للمركزية 

النقابية، رغم محاولة استعادة دورها إبان ثورة الخبز عام 1984.
واالستيالء عىل  القمع  استعامل  املجال مجددا من خالل  السلطة طوقت  أن  إال 
مقرات املنظمة النقابية، وتنصيب عنارص موالية لها، مثلام اسامهم رئيس الوزراء 

آنذاك بالنقابيني الرشفاء.
وبوصول بن عيل للحكم انتهج نفس سياسة بورقيبة، ويف خضم الحملة االنتخابية 
مع  النقابية  املنظمة  عىل  السلطة  فيها  سيطرت  التي  املناسبة  وهي  الترشيعية، 
السلطة  أعادت  كام  الجديد.  للتوجه  املعارضني  لكل  منهجية  تصفية  عمليات 
مفاوضات  تنظيم  وأقرت   ،1985 أزمة  بعد  منه  املصادرة  االتحاد  ممتلكات 
من  السلطة  مكنت  املقايضة  هذه  وإن  األجور…،  يف  سنوية  وزيادة  اجتامعية، 
ضامن مساندة االتحاد لها يف كل سياساتها وخاصة ضد اإلسالميني، الذين شنت 
2000-1991، غري  الفرتة املمتدة من  ضدهم حرب إبادة سياسية حقيقية طوال 
أنها يف املقابل أفقدت االتحاد القدرة عىل القيام بأي دور مستقل عن الحكومة، 
امليدانية  بالبحوث  القيام  النظري فحسب من خالل  واقترص دوره عىل املستوى 
التي أجراها يف منطقتي سيدي بوزيد وقفصة. حيث رغم تقصيه لجوانب قصور 
السياسة التنموية يف تلك الجهات، إال أنه مل يكن له الدور الضاغط من أجل دفع 
السياسات الحكومية يف االتجاه الصحيح، زد عىل ذلك فقد أفشلت القيادة النقابية 
عدة إرضابات وأمضت اتفاقيات هزلية من دون الرجوع إىل أصحاب الشأن، وقد 
كان ذلك جزءا من الخدمات التي قدمتها القيادة النقابية للسلطة، والتي أدت إىل 

احتقان شديد يف الهياكل النقابية.
لها،  تهديد  أكرب  الجيش  ترى يف مؤسسة  العربية  الدول  كانت بعض  فإذا  وعليه 
لذا تسن قوانني من أجل إبقاء هذه املؤسسة تحت حاميتها، فإن األمر يف تونس 
جهة  من  وحيادها  جهة  من  املؤسسة  هذه  لضعف  نظرا  اليشء  بعض  يختلف 
أخرى، لذا يظهر أكرب تهديد للسلطة يف تونس هو االتحاد العام التونيس للشغل، 
سلطة  فيها  شكلت  التي  املواقف  بتلك  حافل  املنظمة  لهذه  التاريخي  والسجل 

مضادة للنظام السيايس سواء يف عهد بورقيبة أو بن عيل .
لذا كان كال الرئيسني أمام خيارين إما إقصاء أو تدجني املنظمة، وقد وصل الحال 
إىل حد تصفية مناضليها، والسلطة بسياستها تلك مل تكن تغتال أشخاص بعينهم 
فحسب، وإمنا تغتال الفكر النضايل للمنظمة الذي تراجع بصفة كبرية يف عهد بن 

عيل، وانرصف لخدمة تطلعات السلطة الحاكمة.
فقد أدى تأييد االتحاد لنب عيل عقب التعديل الدستوري 2002 لضامن مزيد من 
الواليات الرئاسية، فقدانه لقوته السياسية والرمزية السابقة وتصدع نفوذه لدى 

القواعد الفرعية التي باتت يف قطيعة مع القيادة.
ولكن وان فقد االتحاد مركزه االجتامعي إال أنه غدا مركزا سياسيا قويا، حيث اعترب 
االتحاد العام التونيس للشغل صانع الرؤساء يف تونس، وهو من يحسم كفة رصاع 
األجنحة داخل النظام السيايس التونيس لصالح هذا الطرف أو ذاك، وهو الوحيد 
القادر عىل التصادم مع الدولة، كام حدث يف االنتفاضة الشعبية 26 جانفي 1978.

إىل  اليسار  أقىص  من  التونسية  املعارضة  أطياف  لكل  االجتامعي  الحاضن  وهو 
السالم  »عبد  العام  أمينه  قيادته يف عهد  كانت  وإن  بالقوميني،  اإلسالميني مرورا 
جراد« قد انساقت مع بن عيل، فإن هياكله وقواعده مل تكن كذلك، حيث وضع 
االتحاد كل ثقله يف الثورة وساهم يف توسيعها بعدما كانت حبيسة منطقة الوسط 
الغريب، إذ كانت البداية بإعالن النقابيون إرضابا عاما يف صفاقس يوم 10 جانفي 

2011 2… وغريها من أشكال الدعم التي قدمها االتحاد للثورة التونسية.

االتحاد العام التونيس للشغل بعد الثورة وإشكالية الرصاع مع حركة النهضة
التونيس  العام  االتحاد  خول  الرتويكا،  وتشكيل  التأسييس  املجلس  انتخاب  بعد 
للشغل نفسه مهمة تأمني مسار التحول الدميقراطي، العتقاده بأن حركة النهضة 
التي أعقبت  الحريات، خصوصا يف ظل حيازتها عىل األغلبية  للقمع وكبح  جهاز 

تهميش كبري لالتحاد، وهو األمر الذي مل يرق لكل النقابيني.
حيث جاء يف ترصيح األمني العام لالتحاد العام للشغل التونيس »حسني عبايس«: 
يريدون خنق أصواتنا ليقرروا وحدهم مصرينا ، يريدون أن يزرعوا الرعب يف قلوبنا، 

يك مينعون من الدفاع عن قضيتنا وحقوقنا، لكننا لن نستسلم ولن نخضع…”.
وتريتها وصعدت من  وزادت  االتحاد  قبل  من  املنظمة  االحتجاجات  توالت  وقد 
مطالبها، وبلغت أوجها يف ماي 2012 حيث نظمت مظاهرات للتذكري بالرهانات 
االجتامعي  الوزن  من  املعارضة  استفادت  كام  للثورة.  واالقتصادية  االجتامعية 
العالقة  توتر  يف  استثمرت  باألحرى  أو  واستغلت  جهة،  من  لالتحاد  والسيايس 
التي نظمها االتحاد كمسرية  التظاهرات  النهضة، وركبت موجة  بينه وبني حركة 
25 فيفري 2012 وهي أضخم مسرية شارك فيها حشد كبري من املوطنني، وعدد 
من األحزاب كالحزب الشيوعي التونيس، والحزب الدميقراطي التقدمي، مطالبني 
التونيس  العام  االتحاد  مقرات  استهدفت  بهجامت  ومنددين  الحكومة  بإسقاط 

للشغل.
وفرست حركة النهضة تلك املجابهة أنه مدعومة من طرف قوى النظام السابق، 
وعلق ”راشد الغنويش” عىل الحدث يف محاولة الحتواء الوضع، أن االتحاد منظمة 

وطنية عريقة ورشيكة يف تحرير البالد ويف الثورة لذلك ال نرى التصادم حتام الزما 
بل التعاون هو املطلوب، كام اعترب الغنويش أن املشكل بني حزب النهضة واالتحاد 
نظر  نفيس،  مشكل  يكون  ورمبا  سيايس  مشكل  ليس  أنه  للشغل  التونيس  العام 
تلك  له واالتحاد بدوره فرس  أمام مقره ورفع شعارات مضادة  الشعب  التظاهر 

املظاهرات بأن النهضة هي من دفعتهم.
من  وصعدت  وتريتها  وزادت  االتحاد  قبل  من  املنظمة  االحتجاجات  وتوالت 
مطالبها، وبلغت أوجها يف ماي 2012 حيث نظمت مظاهرات للتذكري برهانات 

الثورة االجتامعية واالقتصادية.
محاولة  يف   ،2012 ماي   28 يوم  الجبايل”  ”حامدي  الحكومة  رئيس  رد  جاء  وقد 
لتجريد االتحاد التونيس للشغل من مهامه السياسية أو أن يضعه تحت الوصاية، 
نقرأ  ونحن  ومهمته،…  موقعه  يحرتم  أن  التونيس  العام  االتحاد  ”عىل  قائال: 
االنتخابية  برشعيتها  قوية  الحكومة  وأن  اجتامعية،  وليست  سياسية  ترصيحات 

والشعبية يف حني يستند االتحاد عىل رشعيته التاريخية والنضالية”.
 2012 ماي   30 يف  لالتحاد  املساعد  العام  األمني  الشفي”  ”السيد سمري  رد  وكان 
”أنهم تنظيم كبري شارك يف النضال الوطني واالجتامعي، وال ميكن لالتحاد أن يقبل 

هذا النوع من الرسائل… ودورنا نحن نتقنه جيدا…”.
ويف محاولة للخروج من حالة الرصاع التي استفحلت ما بني حركة النهضة واالتحاد 
العام التونيس للشغل، دعا هذا األخري يف جوان 2012 إىل ”إنشاء مجلس وطني 
للحوار” يضم الفاعليني السياسيني ومنظامت املجتمع املدين من أجل إيجاد حلول 

للمشاكل االقتصادية واألمنية واالجتامعية.
وبغض النظر عن نجاح أو فشل تلك املبادرة، نرى أن هذا الدور الذي لعبه االتحاد 
ملجأ  مثل  حيث  السياسية،  املعارضة  شكل  ويأخذ  يجسد  جعله  الفرتة  تلك  يف 
ملختلف أطياف األحزاب املعارضة، كالحزب الجمهوري، وحركة نداء تونس بقيادة 
”باجي قائد السبيس” التي تشكلت باتحاد قدامى التجمع الدستوري الدميقراطي 
وأحزاب دميقراطية أخرى، وحركة الوطنيني الدميقراطيني، وحزب العامل الشيوعي 

التونيس الذي أصبح تحت تسمية حزب العامل التونيس.
وأمام هذه الوضعية نعتقد أنه إذا كانت حركة النهضة أمضت صفقتها التاريخية 
العلن،  ويف  مبارشة  بصفة  وطنية  وحدة  لحكومة  بتشكيلها  العلامين،  التيار  مع 
نجد أن االتحاد هو اآلخر أمىض عىل عقد اتفاق ضمني وغري مبارش مع األطراف 
للضغط  االتحاد  من  استفادت  شعبيتها  قلة  إىل  ونظرا  األخرية  فهذه  املعارضة، 
عىل الحكومة، يف حني استدرج االتحاد املعارضة إىل صفه للثأر من حركة النهضة 

إلزاحته من منصبه الرشيف يف السلطة.
حيث ظّل االتحاد السالح االسرتاتيجي الفعال ألي قوة تستخدمه ألجل الوصول 
إىل السلطة ولتمرير مطالبها من خالله، ونتيجة لذلك مل يستطع التخيل عن ذلك 
بينهام، ويسلك  النهضة، وهو ما جعل الرصاع ميتد ما  الذي أغفلته حركة  الدور 
شكري  السياسيني،  اغتيال  بعد  خصوصا  التهم،  تبادل  خالل  من  خطرية  مسالك 
بلعيد ومحمد براهيمي، حيث تتربأ النهضة من العملية وتنسبها للمعارضة التي 
الحكم، ومن جهتها تتهم املعارضة  النهضة يف مامرسة  إثبات عجز حركة  تحاول 
املمثلة خاصة يف االتحاد العام التونيس للشغل حركة النهضة بالضلوع يف عمليات 

االغتيال السيايس لالستحواذ عىل السلطة وبتواطؤها مع السلفيني الجهاديني.

الخامتة ونتائج الدراسة:
نصل يف األخري إىل أننفوذ االتحاد العام التونيس للشغل يف الحياة السياسية مل يأت 

من فراغ، وإمنا جاء تبعا إلرث تاريخي ونضايل حافل منذ تأسيسه، فرشعية الدور 
الحايل نابع أو هو نتاج للدور الذي لعبه يف املايض، إذ ال أحد ممن قرأ التاريخ 
التونيس ميكنه تجاهل دور االتحاد العام التونيس للشغل يف النضال الوطني قبل 
يف  تجاربه  أوىل  عليه  قامت  الذي  األسايس  باملبدأ  التزامه  واصل  وقد  االستقالل، 
االجتامعية  املطالب  عن  الدفاع  بني  الفصل  إمكانية  عدم  وهو  النقايب،  العمل 
واملطالب السياسية، ولذلك من غري املمكن إزاحته من اللعبة السياسية وهو ما مل 
تتفطن إليه حركة النهضة عند استالمها للسلطة بعد ثورة الياسمني وبذلك شكل 
تحد كبري لها، كام فرض عليه رضورة النضال ألجل استعادت مكانته وهيبته عىل 

مستوى الدولة واملجتمع التونيس ككل.
وهو ما يدفعنا إىل التأكيد مرة أخرى بأنه إذا كانت بعض األنظمة العربية تحتمي 
بالجيش فتونس وإىل فرتة كبرية كانت تحتمي باالتحاد العام التونيس للشغل، مام 

جعله يتمتع مبصداقية واسعة لدى أغلب أفراد املجتمع التونيس.
وعىل صعيد آخر تسيطر السلطة عىل كافة مؤسسات الدولة ومنظامت املجتمع 
املستويات  مختلف  عىل  سلطتها  مضاعفة  يف  تسهم  كأدوات  متثل  حيث  املدين، 
عيل،  بن  لسيطرة  التونيس  للشعب  الطويل  الرضوخ  يفرسه  ما  وهو  واملجاالت، 
وقد لوحظ ذلك حتى إبان ثورة 14 جانفي 2011، حيث كان هناك تأخر نسبي 
يف املشاركة يف األحداث نظرا لقوة سيطرة هياكل التجمع الدستوري الدميقراطي 
وأجهزة السلطة املختلفة عىل دواليب املجتمع واالقتصاد يف مناطق الشامل الغريب 
يف  40شعبة  تتجاوز  فهي  املهنية،  وغري  املهنية  الشعب  بكرثة  عرفت  مثال حيث 
بتلك  السياسية  املعارضة  انقرض  يف  ساهم  ما  وهو  املثال،  سبيل  “فرنانة”عىل 
عند  املناسبات  يف  جلية  بصفة  تظهر  التي  الزبونية  أمام  املجال  وفسح  املناطق 

تقديم املساعدات يف املوافقة عىل التشغيل يف الوظائف العمومية.
يبق مبنأى عن  االستبداد، ومل  تكريس  أدوات  كأداة من  االقتصاد  اعترب  ثم  ومن 
التوظيف السيايس، وذلك بغرض بسط النفوذ وإخضاع مختلف الرشائح االجتامعية 
للنظام القائم، من خالل احتواء هياكل املجتمع املدين الفاعلة اقتصاديا، واملتمثلة 
يف االتحاد التونيس للصناعة والتجارة والفالحة وإىل حد ما االتحاد العام التونيس 
يجمع  القمع، حيث  وسائل  من  كوسيلة  الجباية  استعامل  إىل  باإلضافة  للشغل، 
املحللني عىل أن الجباية مل تكن يف تونس آلية اقتصادية بقدر ما كانت أداة توظف 
الثامنينات  أواخر  منذ  الحكومية  الجبائية  السياسة  أدت  فقد  سياسية،  ألغراض 
بغضها النظر عن التهرب الجبايئ الذي يصل إىل 50 باملئة من الرضائب املستحقة 
للدولة إىل ما ميكن تشبيهه بعقد خفي بني الفاعلني االقتصاديني من رجال األعامل 
وتجار من جهة، والسلطة السياسية من جهة أخرى، يقيض بتمكينهم من التهرب 

الرضيبي وغّض النظر عنه ما دام والءهم للنظام مستمرا.
وبالتايل فقد استبدلت يف عهد بن عيل أدوات التسيري االقتصادي، بالعالقات مع 
املنظامت املهنية والسياسة الجبائية بغرض تكريس االستبداد السيايس وكوسيلة 

لولوج الطبقة املتنفذة سياسيا وأمنيا إىل مجال املال واألعامل.
وعىل العموم تعترب التجربة النقابية التونسية خاصية تاريخية مميزة عىل مستوى 
العامل الثالث والعامل العريب، حيث جمعت كل القوى الشغيلة يف البالد تحت راية 
الذي تأسس  التاريخي  التنظيمي  نقابية واحدة، ويعود ذلك إىل اإلرث  تنظيمية 
عليه االتحاد أيام االستعامر، وكان الهدف منه تجميع كل القوى يف مؤسسة وطنية 
واحدة يف مواجهة املستعمر، وقد استمر هذا اإلرث ثقافة نضالية عند الشغالني 
االجتامعي  املستويني  عىل  فاعلة  قوة  التنظيمية  الوحدة  يف  يرون  ظلوا  الذين 

والسيايس.
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في ذكرى وفاته 
الحبيب عاشور القيادي النقابي املناضل الذي تحدّى السجون واألهوال ولم يركع

– الحبيب عاشور: ولد يف 25 فيفري 1913 – تويف يف 14 مارس 
1999، )86 سنة(

وباالتحاد  والوطني  النقايب  بالنضال  التصق  اسم  عاشور  الحبيب 
العام التونيس للشغل وبالسجون واإلبعاد قبل االستقالل. وهو من 
مع  بالكالّبني  االبتدائية  دراسته  بدأ  بقرقنة  العباسية  قرية  مواليد 
فرحات حشاد وتحصال معا عىل االبتدائية ثم واصل تعلمه باملعهد 

الفني بتونس )اميل لويب( حيث تعرف عىل حركة النضال الوطنية.
النقايب  العمل  يف   1934 سنة  صفاقس  اىل  رجوعه  عند  وانخرط 
)الكنفدرالية العامة للشغل( )C G T( ويف الحزب الحر الدستوري 

الجديد، وقد بدأ النشاط النقايب بكثافة بعد الحرب العاملية الثانة.
 C G( تأسيس  إعادة  يف  وساهم  بلدية صفاقس  يف  يعمل  وكان 
T( بصفاقس كام ساهم يف مؤمتره )مارس 1944( وانسلخ عن هذه 
 17 بانتخاب  الشيوعي  الحزب  عليها  يهيمن  كان  التي  الكنفدرالية 
اإلدارية ويعود سبب االنسالخ مع  للهيئة  21 عضوا  عضوا من بني 
يقوم عىل  كان  الذي  الشيوعي  للحزب  األسايس  الربنامج  إىل  حشاد 
تعبئة كل الطاقات لتحرير فرنسا أي أن هذا التوجه مل يعط أهمية 

للمطالب العملية ومل يهتم بقضية االستعامر.
وكّون مع فرحات حشاد بعد هذا االنسالخ من )C G T( اتحاد 
النقابات املستقلة للجنوب أواخر اكتوبر 1944، ولتربير الخروج أو 
فيها  أكد   1944 نوفمرب   6 املناشري يف  االنسالخ أصدر مجموعة من 

أهمية مبدأ استقاللية العمل النقايب.
وكان نضال عاشور ذا بعد وطني من ذلك أنه استقبل يف منزله 
)افريل  اىل مرص خلسة  بورقيبة وهو يف طريقه  الحبيب  بصفاقس 

1945( وقد ألقي القبض عىل عاشور بعد أيام من خروج بورقيبة.
وعند تأسيس االتحاد يف 20 جانفي 1946 تسلم مهمة كاتب عام 
التأسيس، كان من  انه عند  االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس علام 
بني النقابات املؤسسة 29 نقابة تنتمي اىل اتحاد النقابات املستقلة 

بالجنوب.
وشهد يوم 7 أوت 1945 أول ارضاب كان فيه التحام مع املستعمر 
وكانت فيه احداث دامية شهدت أول محاولة اغتيال رسمية ملناضل 
 5 ب  حوكم  اعتقاله  واثر  ناري.  بطلق  استهدافه  تم  حيث  نقايب 

سنوات سجنا و 10 سنوات إبعادا.

ويف زغوان اتصل باملقاومة فألقي عليه القبض علام أنه عند اغتيال 
فرحات حشاد كان عاشور يف السجن وبعد محاكمة شهرية دافع فيها 

عنه »منداس فرانس« ومل تثبت إدانته وقع ابعاده اىل باجة…
ويف سنة 1955 أّدى عاشور دورا مهاّم يف تنظيم مؤمتر الحزب الحر 

الدستوري بصفاقس الذي وصل ببورقيبة اىل السلطة.
ويف مؤمتر صفاقس )1955( وقع أخٌذ ورّد يف بعض االجتامعات التي 
ال يعرف البعض خلفياتها، فسنة 1955 كانت الوضعية االجتامعية 
والسياسية تتّسم بالرتكيز عىل مطلب مهّم التحاد الشغل يتمثل يف 

قانون الفالحة ذلك أن أسوأ وضعية اجتامعية كانت للفالحني.
واردا  يكن  مل  يوسف  بن  لصالح  الشغل  اتحاد  تأييد  فإن  وعليه 
وعليه  كذلك،  واضحة  كانت  لبورقيبة  صالح  بن  أحمد  ومساندة 
كانت كفة الحسابات مرجحة لبورقيبة لكن مقابل حصوله عىل دعم 
واالجتامعية  االقتصادية  الالئحة  )بورقيبة(  يدعم  أن  البّد  النقابيني 
للمؤمتر، وعليه فإن تأييد بن يوسف مل يكن واردا وقد أّدى الحبيب 

عاشور دورا مهاّم يف ذلك.
وتوجد قضية مهمة مل يكتب عنها اال القليل، وهي قضية الخالف 
اقتصادي دسم  1955 حيث تم اعداد برنامج  20 سبتمرب  يف مؤمتر 
مطلب  أن  صالح  بن  أحمد  فيه  اكد  وقد  صفحات.   105 يف  يقع 
االتجاه  هذا  عن  تولّد  وقد  االخرى  املطالب  كل  يختزل  التخطيط 
خالف ليس بني االشخاص وامنا يف التوجهات، وقد عمل بورقيبة عىل 
تشخيصه )شخصنته( واذكائه، مع العلم أن الحبيب بورقيبة طلب 
تحديات  طرح  ما  وهو  الحكومة  يف  املساهمة  االتحاد  قيادة  من 
والعمل  ناحية  من  والتسيري  اإلدارة  بني  التوفيق  )إشكالية  جديدة 

املطلبي والنقايب من جهة اخرى(.
وقد نتج عن هذا الخالف تأسيس الحبيب عاشور لالتحاد التونيس 

.)U T T( للشغل
ويف ما يتعلق بالقضية اليوسفية، فإنه ينبغي علينا االشارة أوال اىل 
فاعل  وعاشور  الوطني  النضال  كانوا يف صفوف حركة  النقابيني  ان 
بالطبع يف هذا االطار، وملا بدأ العنف والتصفيات الجسدية، اتصل 
عاشور ببورقيبة ليحثه عىل حل األزمة بطرق سياسية عىل غرار القبول 
بفكرة بعث حزب ثان لكن عاشور فُوجئ ملا دخل منزل بورقيبة يف 
املنستري فوجد بجانبه شخصني يفتخران بتعنيفهام لعنارص يوسفية، 

يف  الشك  زرع  ما  وهو 
الشك  بدايات  أو  نفسه 

تجاه بورقيبة.
وقع   1964 سنة  ويف 
حدثان مهاّمن، األول مؤمتر 
الحزب  تبنى  بنزرت حيث 
الرؤية  عىل  تقوم  رؤية 
الحزب  )أصبح  االشرتاكية 
مع  الدستوري(  االشرتايك 
عىل  اإلرشاف  املؤمتر  إقرار 
أما  الوطنية،  املنظامت 
التقليص  فهو  الثاين  األمر 

من قيمة الدينار. فكان الرفض من عاشور وكان مآله السجن سنة 
1965 بعد أن رُفعت عنه الحصانة الربملانية ومل يقف اىل جانبه اال 

الزعيم أحمد التلييل.
وعاد عاشور للعمل النقايب والسيايس سنة 1970 بعد فشل تجربة 
 26 أحداث  بعد   1978 سنة  جديد  من  السجن  وأودع  التعاضد. 
جانفي وعاد اىل املسؤولية النقابية سنة 1981، وبعد أحداث الخبز 
باعتباره رمزا  للقضاء عىل عاشور  الرغبة واضحة  كانت   1984 سنة 

الستقاللية العمل النقايب.
تهديد  بعد   1985 عام  رأس  ليلة  السجن  عاشور  إيداع  تّم  وقد 
الوزير السابق األول محمد مزايل له حيث خرّيه بني تسليم مفاتيح 
االتحاد »أو إلحاق األذى به وبعائلته وتصفيتها«، وقد أودع عاشور 
سجن الناظور وهي عملية اغتيال مقصودة نظرا إىل حالة الحبيب 
عاشور الصحية واملعرفة مسبقا مبا ميكن أن يسبب له سجن الناظور 

من متاعب صحية. ومل يقع إطالق رساحه إال يوم 8 نوفمرب 1987.
ولنئ أطلق رساحه أواخَر سنة 1987 فإّن عاشور قد اعتزل العمل 
وقد  ُدفن.  حيث  بقرقنة   1999 مارس   14 يوم  تويف  أّن  إىل  النقايب 
السياسيّة  بعنوان »حيايت  األّول من مذكراته  الجزء  وفاته  قبل  نرش 

والنقابيّة«. تونس، دار أليف للنرش، 1989 )بالفرنسيّة(.

أسامة الراعي

عىل  املوافقة  قبل  كثريا  مرتّددا  ترششل  وينستون  كان  الثانية،  العامليّة  الحرب  يف 
مقرتحات أيزنهاور يف ما يتعلّق بإنزال النورماندي الذي سيصبح الحقا أكرب عمليّة عسكرية 
يف التاريخ البرشّي. وكان ترّدده راجًعا إىل وعيه الكبري بصالبة الدفاعات األملانية والجدار 
األطليّس الذي أرشف رومل بنفسه عىل تشييده، وخوفه من وقوع مجزرة أخرى تزيد من 
إضعاف قوات التحالف بعد أن متكنت أملانيا النازية من السيطرة عىل فرنسا وبلجيكيا 
والنمسا وهولندا وبدأت زحفها إىل الرشق. وبعد إلحاح قيادات التحالف العسكرية عىل 
رضورة التحرّك وافق ترششل عىل ذلك بتحّفظ، ولكّنه قّدم خطّة ستتحّول الحقا إىل نظرية 
سياسية، رغم أنها ال تختلف يف جوهرها وتعويلها عىل عنرص املفاجأة والخديعة عن قصة 
حصان طروادة املعروفة. اقرتح ترششل أن يحتشد جيش وهمّي بقيادة الجرنال »باتون« 
الذي يهابه األملان قبالة ميناء كاليه الذي يعترب أقرب ميناء إىل بريطانيا وأن تبّث قوات 
التحالف »كودات« مشّفرة توهم األملان بأن الهجوم الرئييس املرتقب سيكون عىل هذا 
امليناء. ويف هذه الفرتة عملت املصانع األمريكية والربيطانية عىل صناعة دبابات وسيارات 
عسكرية بالستيكية قابلة للنفخ إىل جانب دمى جنود ومظلّيني تم حشدها جميعا قبالة 

ميناء كاليه.
نهائيا  الطعم  وابتلعوا  امليناء،  إىل  إضافية  مدّرعة  فرقا  وأرسلوا  الّشفرة،  األملان  التقط 
بعد أن التقطت طائراتهم االستطالعية هذا االحتشاد العسكرّي الوهمّي من بعيد، وبينام 
هم كذلك، عرب مليون جندي من قوات التحالف يف اتجاه النورماندي وبعد معارك دامية 
وصلوا إىل مدينة »كان« الفرنسية ومنها إىل كامل ربوع فرنسا التي حّررها الحلفاء يف يوم 

اعتربه رومل »اليوم األطول« يف الحرب العاملية الثانية.
ما الذي تعلّمه الحلفاء من هذا الدرس؟ وكيف ستستفيد القوى العامليّة منه الحقا يف 
إدارة الرصاع يف العامل؟ الدرُس بسيط، ومفاده أن تخلق أزمة وهمية أو واقعيّة وأن تدفع 
العدّو إىل بذل كّل جهوده لحّل هذه األزمة، ثّم تحّقق املكاسب التي ترغب يف تحقيقها 

عىل الجبهة التي ينىس العدّو تحصينها وال يتوقّع قدومك منها.
هذا التّكتيك العسكرّي البديع الذي خطّط له ترششل لينقذ مؤخرة الحلفاء ويقلب 
وإىل  السيايس  االجتامع  يف  نظريّة  إىل  سيتحّول  النازيني،  بطش  أمام  القوى  موازين 
املُستعِمُر  يقول  العامل.  مجتمعات  عىل  قبضتها  إحكام  من  اإلمربيالية  متّكن  إيديولوجيا 
الجديد يف رسّه: »مل يعد علينا أن نحتّل بلدانا بأكملها، فهذا مل يعد أمرا أخالقيّا، وسيحّملنا 
وزر التتبّع العاملي ويحرجنا أمام أصدقائنا. لكن، لنخلْق أزمة نشغل بها هذه الشعوب. 

لنخلق أزمة متّكننا من ربح الوقت واالهتامم مبصالحنا الحقيقية«.
أرّص  العامل،  ليهود  للتعويض  مناسبا  أخالقيا  إطارا  »الهولوكوستّي«  اإلرث  كان  وملّا 
حولها  تدور  التي  الجديد  العرص  أزمة  وجعلها  ودعمها،  إرسائيل  صناعة  عىل  الغربيّون 
جميع املشاريع االستعامرية وتوجيه االهتامم إىل الرشق األوسط بعد االنتهاء من تصفية 
االتحاد السوفيايت وقوى التوازن يف العامل. وإذا ما عدنا إىل تحليل جميع املشاريع الوطنية 
يف العامل، سنجد أنها فشلت وانتهت يف إطار أزمة خارجية أو داخلية ال عالقة لها بجوهر 
الرصاع الذي كانت تخوضه يف بداية تشكلها. فكيف كانت لتكون مرص أو سوريا مثال دون 
العراق  اقتصادية وعسكرية ملحاربتها؟ كيف كان ليكون  إرسائيل وما كرّسته من جهود 
دون إيران والكويت وزبد الطائفية الذي تطعمه قوى العامل الجديد؟ كيف كانت لتكون 
وهابيّة  دون  العريب  الخليج  ليكون  كان  كيف  إسالميني؟  دون  العريب«  الربيع  »ثورات 

متحالفة مع رشكات النفط متعّددة الجنسيات؟ 
ال منلك إجابة حقيقية عن هذه االفرتاضات التاريخيّة، ولكّن ما نعرفه جيّدا أّن سياسات 
األزمة هي السياسات األكرث فاعلية يف عرصنا، وهي يف كّل تفصيل من تفاصيل التاريخ 
العريب والعاملي املعارص. وليست إرسائيل أو اإلسالميّون أو الطائفيّة أو االستبداد السيايس 
وغري هذا من سياسات األزمة سوى جيش باتون الوهمّي املحتشد قبالة ميناء كاليه بينام 

يحّرر الحلفاء فرنسا األنوار. 

بقلم: ناظم بن إبراهيم عيد ميالد ايديولوجيا األزمة
سعيد يا سلمى

أطفأت  ولطيف،  بهيج  جّو  يف 
ابنة صديقنا  الغريب  سلمى  األمورة 
يارس الغريب وزوجته ليىل الزغيدي 

شمعتها األوىل.
ونحن نتمنى لسلمى طول العمر 
يف أحضان والديها األكرمني جنبا إىل 
من  ومزيدا  سليم  أخيها  مع  جنب 
األفراح يف عائلتي الغريب والزغيدي.
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أرشف القرقني )شاعر ومرتجم(

»العمى ليس عامل الظّلامت. إنّه شكٌل من أشكال العزلة«.
بورخيس

تحالُف  الحيوان  إيتيقا  يف  أعتربُه  ما  الكلامت ضمن  هذه  تندرُج 
الّناهرين األسياد. وهي، بهذا املعنى، غرُي  الكلب مع الكلب ضّد 
الوجوه. بل متلُك يف ذات  محايدة وال تّدعي ذلك، بأّي وجه من 
صاحبها إرادَة عّض ونهٍش. هذه كلامٌت متأّهبٌة لتغرز األنياب يف 

لحم البصائر. 
*

للفيلسوف  الكلبّي«  العقل  »نقد  كتاب  قراءة  إنهاء  بصدد  كنُت 
األملايّن بيرت سلوتردايك عندما انتبهُت فجأة، وبيشء من الّدهشة 
آخر،  عريّب  لكلب  شقيٌق  سينوب  ابن  ديوجني  أّن  إىل  الّساذجة، 
يُشبهه.  أحد  وال  أحدا  يُشبه  ال  وكتابته،  وجوده  نحِو  يف  متفرّد 
ومبعنى ّما، ضّمت الثّقافة العربيّة ديوجينا آخر، حريٌّ به أالّ يُنسب 
إىل أحد غري نفسه. وألصّحح ذلك، سأقول إنّه كلُب املعرّة األعمى.

*
أو  املعّري  العالء  »أبو  كيليطو  الفتّاح  عبد  كتاب  إىل  بالعودة 
كان  -وإن  كذلك  يُشري  نهايته  يف  قسام  وجدُت  القول«،  متاهات 
األسبق مّني من حيُث ال أعلم- إىل الّصلة التي يجدر ربطُها بني أيب 
العالء املعّري وديوجني. كان ذلك يف الفصل ما قبل األخري واملُعنون 
هجاء  الُقدامى  بعض  شعر  يف  ورد  ملا  تضمينا  األعمى«،  »الكلب 

لصاحب رسالة الغفران وطعنا فيه. 
لعنُت كيليطو الذي حرمني لّذة االستمتاع بسبْق افرتضتُه ونسبتُه 
إىل نفيس. ولكّنني كنُت قد فّكرُت منذ الوهلة األوىل أّن صلًة كتلك 
ال يجدر بها أن تنكمش يف فقرة أو صفحة، وإّنا هي أفُق يستحّق 

أن يضّمه ما هو أكرب.
*

هجا القايض أبو جعفر أبا العالء املعّري يف قصيدة، يقول مطلعها:
كلٌب عوى مبعرّة الّنعامن              ملا خال عن ربقة اإلميان

أمعرّة النعامن ما أنجبت             إذ خرجت 
منك معرّة العميان

القايض، غفال أم تغافال،  الّسيُّد  إليه  ينتبُه  ما ال 
هو أّن الكلب يعوي من الوحدة. كان أبو العالء 
واحدا ووحيدا يف جْمع مل ينضّم إىل مجالسه ومل 
تسَع إليه قدماُه )»أو قوامئُه«( ويف ثقافة ظلّت 
ال  شأنه،  يف  ُمتقلقلًة  الحقة  قرون  امتداد  عىل 
تعرُف هل يجدر بها أن ترّد له ديْنا فتعظّمه أم 
تخنق أنفاسه داخلها، عىل أنحاء عديدة، من بني 
غريها أن تدفعه إىل العزلة داخل اعرتافها به؛ أن 
تيضء جوانب من صورته وتُعتم أخرى، أي أن 
تنرش عمى يف ما يتعلّق بالّنظر إليه أو أن تقول 

»إنّه املعّري ولكن...«. 
ولكّن املعّري كان كلبا يعوي يف كلامته. ولذلك 
يسرتسل عواؤه منذ قرون يف أنفاس كالب أشّقاء، 

يتلّقفونُه وميّررونه إىل آخرين دون الّسعي إىل تسجيل هدف يف 
مرمى املُبرصين.

*
هو  كام  املعّري،  سافر  بيته،  يف  واالنزواء  العزلة  يختار  أن  »قبل 
معلوم، إىل بغداد. وقىض فيها زهاء سنة ونصف. مل يكن إذ ذاك 
»كلبيّا«. فكّل التّفاصيل التي وردت إلينا عن مقامه مبدينة الّسالم 

تشري إىل أنّه كان يرغب يف االندماج. فلقد زار األدباء وعرض عليهم 
ديوانه سقط الزّند، كام ترّدد عىل خزانة الكتب للتزيّد من العلم. 
لكن بعض األحداث عّكرت جّوه. فمن ذلك أنّه »قصد أبا الحسن 
بن  عيل  قال  إليه  دخل  فلاّم  عليه.  ليقرأ  الّربعي  عيىس  بن  عيل 
عيىس: »ليصعد اإلصطبل. فخرج مغضبا. ومل يعد إليه. واإلصطبل 

يف لغة أهل الّشام: األعمى« . 
هل يكون مصري كّل كلبّي أن يتلّقف سبّته، فيحّول سهمها ويُنِبت 
لها يف لحم مخيّلته نبتا آخر جديدا يقلُب معناها؟ أليس الكلبّي 
»فقريا« من فقراء الثّقافات املهّمشني، يظلُّ يحتمي بأنََفته وكربيائه 
إذ يجعل ماّم رُمي به إليذائه درعا، من حيث يقلب وجهته فتصري 

ورقة الّسيف خارجة منه نحو اآلخرين؟ 
ٌ يف األساس  يبدو أّن كّل كلبّي هو ُمعريرَّ
ينتهي به نزفُه إىل أن يتقبّل جرحُه ومن 
يكون سالحه  قد  إىل سالح.  يحّوله  ثّم 
تافها ال قيمة له يف نظر الجموع. لكّنه، 
يتحّول إىل شوكة يف قدم الّناس جميعا 

تظّل تؤرّقهم يف ليل القرون البهيم. 
بغداد  الّنفس من  املعّري جريح  يعود 
إىل املعرّة. ويف طريقه تلك، يدمغه خرب 
والثاّلثني  الّسابعة  يف  كان  أّمه.  موت 
رحم  إىل  العودة  قّرر  وقد  حينئذ. 
عن  كناية  له  يكون  بيته،  هو  حجرّي، 
رحم أّمه. فال يغادره بعد ذاك أبدا إالّ 
إىل قربه. ويبدو يل أنّه قد أخَذ يستكلُب 
يف تلك األيّام. وراحت تجتمُع فيه ومن 
تراكمها  يُفيض  سوف  أسباٌب،  حوله 

وعملها، بعضها يف بعض إىل ظهور، كلب العرب األعمى.
إّن املعّري األّول هو شاعُر »سقط الزند«. لكّن الجريح الثّاين، املُفرَد 
العاقر أو الكلب العاوي، هو مؤلّف »لزوم  البغل  مبشيئته، إفراد 
ما ال يلزم«، وإن كان األّوُل ُمسرتسال يف الثّاين دون شّك بحدوساته 
الجامعة  لرْشكة  خرٌق  هو  يلزم  ال  وما  الكثرية.  وعيونه  وتاريخه 

وقيمها. ما ال يلزُم هو اعتزال الّناس واالحتباس أبدا يف البيت. ما 
ال يلزم هو االكتفاء بأكل الّنبات يف جامعة تتعبّد أكال للّحم. ما ال 
يلزم هو اإلرضاب عن اإلنجاب يف قوم »املال والبنون زينة الحياة 
الّدنيا«. ما ال يلزم هو هجران األغراض من مدح وهجاء إىل كتابة 

نحُوها عيّص عىل التّسمية والتّصنيف. 
ومن ال يُقيم مثل الّناس، من ال يتعبّد مثلهم، وال يأكل مثلهم، وال 
يفّكر مثلهم. يكون نحوا مبفرده. وهذا  أو  يحيا مثلهم، ال يكتب 
الّنحو الذي ُسّمي كلبا أعمى كان ميلك من الحكمة ما يكفي يك 

يعدم الّرغبة يف التّشبّث بالغايات الكربى وبالهَة االعتقاد فيها. 
*

»يف معجم البلدان« إشارة إىل قّصة جمعت بني املعّري والرّشيف 
املتنبّي، ويتعّصب  الطّالبيّني »يبغض  نقيُب  الّسيُّد  إذ كان  الريّض. 
عليه. »فجرى يوما بحرضته ذكر املتنبّي. فتنّقصه املرتىض. وجعل 
يتتبّع عيوبه. فقال املعّرّي: لو مل يكن للمتنبّي من الّشعر إالّ قوله: 

لك يا منازُل يف القلوب منازل
من  وأخرج  برجله،  فسحب  وأمر  املرتىض  فغضب  فضال.  لكفاه 
بذكر  األعمى  أراد  يشء  أّي  أتدرون  بحرضته:  ملن  وقال  مجلسه، 
هذه القصيدة، فإّن للمتنبّي ما هو أجود منها مل يذكرها؟ فقيل: 

الّنقيب الّسيُّد أعرُف. فقال: أراد قوله يف هذه القصيدة: 
وإذا أتتك مذّمتي من ناقص           فهي الّشهادة يل بأيّن كامل« 

تتكّشُف من خالل هذا الخرب ثالث مراتب أو طبقات من الّناس؛ 
األسياُد. وهم من يُقال لهم طوعا وكرها :«الّنقيُب الّسيُّد أعرُف«. 
وهؤالء يجمعون بحكم سلطتهم الّسيادة واملعرفة، أعني بعبارات 
فهي  الثّانية،  الطّبقة  أّما  الّسلطة.  ومعرفة  املعرفة  سلطة  حديثة 
رسعة  من  أشّد  وبرسعة  دوما  يقول  من  املهلّلني،  الّسّذج  طبقة 
طوعا  أسلَم  من  وهم  أعرُف«.  الّسيُّد  »الّنقيُب  العصبيّة:  الّسيّالة 
خالل  من  يكوُن  فصار  لألسياد.  ذاته  عىل  وسلطته  إرادته  وكرها 
الطّبقة  وأّما  التّبعيّة.  هذه  بواسطة  كذلك  ويعرف  لهم،  تبعيّته 
الحكاية  هذه  سياق  يف  ومثالها  األعمى.  الكلب  فأَْلّسمها  الثّالثة، 

املعّرّي. 
بالتّوتّر  املشحون  املتنبّي  صوَت  جسده  يف  املعرّة  كلُب  يتلّقى 

كلبُ املعرّة األعمى أو شذراتٌ يف ديوجنٍي عربيّ
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الّسيّد  أّن  ُمعّوال عىل  القايض،  الّسيّد  فيبثّه يف مجلس  والّسخرية. 
صاحُب معرفة -خالفا ألتباعه الّسّذج- لكّنه ذو وْعي منفصم، أي 
يُشيع  لكّنه  للمتنبّي شعرا جيّدا وما هو أجود منه،  أّن  أنّه يعلم 
الّسّذج  فيتقبّلها  مختلفة.  حوافز  تحرّكها  أخرى  معرفة  أمره  يف 
صامتني يف مجلسه. وهو إذ يُبني من موقفه شطرا يحجُب شطرا 
يحّدثه.  ومبن  القصيدة  أبيات  بباقي  القايض  علُم  يستكمله  آخر، 
أسياده وأنّه وقٌح،  بواسطة  بنفسه ال  يفّكر  أنّه منشّق  إنّه يعرُف 
الّسلطة من أن يجهر بسخريته منها عىل نحو  تراتبيّة  إذا منعته 
بنّي رصيح، فإنّه يحجبها كناية وتلميحا يزيدان يف جاملها ووقاحتها 

ويقلبان التّسّت »لسانا مسلوقا«، عىل حّد عبارة سلوتردايك. 
ويُشتَُم  املجلس.  من  فيطرد  برجله.  إذن  املعرّة  كلب  يُسحب 
باألعمى. ثالثة ال بّد منها يف كّل سلطة تحتُس من شوكة الكلب. 
الّسْحُب من الرّجل أو بها إهانٌة وحّط من القدر يجعل من الرّاغب 
الحيوان  معاملة  جنس  من  وذلك  عنها.  راغبا  الكلب  معرفة  يف 
بعاّمة، أّي أنّه وصم بالحيوانيّة ال ميّر عرب األسامء وإّنا عرب األفعال. 
)فكلبُنا إنيسٌّ دون شّك(. وأّما الطّرُد، فهو يستسل مع الحركة األوىل 
لكّنه نذير أكرث إفصاحا واستسال يف الرّفت ميتّد الحقا إىل معرفة 
ختم  التي  العمى  وعبارة  وغريهم.  والفقهاء  الّنّقاد  أي  الّسلطة، 
بها القايض حكمه، تظّل تومئ إىل بصرية الكلب. إذ ال حاجة إىل 

الّسّذج املعنيّني بتالوة الحكم أمام عيونهم مبن يذكّرهم بعمى أيب 
العالء. فمحاجرهم سليمٌة مبا فيها، فيام بصريُة املعّري يف نظرهم 

قد أصابها الجدرّي هي األخرى. 
أن تقول لألعمى أعمى، فأنت تنرش عامه إىل ما هو أبعد/ أعمق 

فيه-  للّناظرين  رسالٌة  -وتلك  جسمه  من 
وتعرّيه يك تجازي سخريته وتهّكمه، لسانه 
ابن  خرب  ويف  سلطتك.  وجه  يف  املسلوق 
كثري، نجد تغيريا طفيفا يف حركة الّسحب. 
يقول: »وأمر بسْحبه برجله عىل وجهه«. 

يطوى جسد  أن  كّل صاحب سلطة  يريُد 
الكيس  يُرمى  مثلام  ويُرمى،  الكلبّي 
بعيدا عن مجال سلطته  بالقاممة،  املليئ 
وسكينتها. ويريُد كذلك أن تسحُب الرّجُل 
عىل الوجه. فام يُرِعُب يف أيب العالء املعّرّي 
وجوه  يف  الّنظر  عىل  قدرته  غياب  ليس 
أّن  املنفصُم  األسياد  وعي  )يعلم  اآلخرين 
بصريته تُشبه برَص الكالب الحادَّ( وإّنا أن 

يقع اآلخرون يف محظور الّنظر إىل وجهه، ذاك املرسوم يف ما يقوله 
ويكتبه. 

لعّل العمى الذي يوسُم به، إّنا يراُد به أن يصري تعاميا عنه.
لعّل املتنبّي مرشوع معّريٍّ ُمجَهٍض، أجهضتُه صلته بالّسلطة. لعّل 
املعّري إمكاُن متنبّيٍّ غري متحّقق. لعّل مصريه كان ليختلف لو مل 
لقائه وأرضب  قبل  عنده  فنزل من  بعامه،  الربعّي  الّنحوّي  يعرّيه 
لتحّول  الطّعنات،  حّقه  يف  تتتاَل  مل  ولو  عنه، 
وجهته من بغداد إىل بيته األبدّي يف املعرّة. إّن 

أبا العالء متنبّيٌّ جريح. 
ولعلّه إذ يستدعي »املنازل« يف قصيدة صاحبه 
تَُر  مل  إمكاناٍت  فيه  ويحيي  منزلته  يبّدل 
التّعامي عنها، وهو يجلُس يف  تّم  أو  بوضوح، 
فيهم.  نفسه  ميدح  أو  ميدحهم،  األمراء  رياض 
)من  زمنه  يبلغُه  مل  زمًنا  ويبلّغه  يجّدده  لعلّه 
نفسه(. وبذاك الّنحو، راح ينبُح بلساننْي، كأنّه 
لساُن حيّة مجلجلة أو يعوي بحنجرتني؛ واحدة 
للمتنبّي حالّة يف الثّانية، وهي له. وإزاء نباحه 
التي  األوىل  بفقرته  الفقار،  ذو  ميتّد  وعوائه 
وفقراته  معارُصوه  العالء  أيب  وجه  يف  سّننها 
األخرى التي تتابعت يف كتب الّرواة واملؤلّفني من بعده. وإذ تنتهي 

كّل الفقرات، يبقى العواء لوحده ُمسّننا، رشخا يف وجه األسياد.

* أبو جرير       

* بوصلة ال تشري إىل القدس هي بوصلة خائنة )شكري 
بلعيد(

* من أين نبدأ العّد؟
ألغام اإلرهابيني تفّجر األجساد والقلوب، أم من  من 

املصانع املهتئة تحرق الجلود واألعامر 
* قل يل يا وطني، من أين نبدأ العّد؟

)آمنة الرمييل(
يف  حاجة  أسهل  بون...  بطاطا...  مرقة  اليوم   *

التطييب... )للتطبيع(
أما لتّوة مخي يف املدفونة )املدفوعة(

)وليد أحمد الفرشييش(. بترصف .
* قلب فلسطني تونس )ليىل خالد(

الشعب  هو  لفلسطني  والثقايف  السيايس  الذراع   *
التونيس )الحكيم جورش حبش(

* ما زلت أملك دهشتي 
وسط اعتياد االنهيار 

)مريد الربغويث(
كام الذئاب متّر بني الجبال والوديان... وال نبايل..

ما أجمل الّصمت أحيانا.. ما أبخس الصمت وقت ال 
لون للحّر حد.

ال  قضيتها  أن  العامل  لتخرب  الحياة  قدرها  فلسطني   *
مييتها زمن وال تطبيع..

يقول الشاعر أحمد مطر يف الفتة بعنوان )املنشق(:
أكرث األشياء يف بلدتنا 

األحزاب
والفقر

وحاالت الطالق.
عندنا عرشة أحزاب ونصف الحزب

يف كل زقاق !
كلها يسعى إىل نبذ الشقاق!
كلها ينشق يف الساعة شقني
وينشق عىل الشقني شقان

وينشقان عن شّقيهام..

من أجل تحقيق الوفاق!
ثم يضيف قائال:

مل يعد عندي رفيق
رغم أن البلدة اكتظت

بآالف الرفاق!
ولذا شكلت من نفيس حزبا

ثم إين
مثل كل الناس

أعلنت عن الحزب انشقاقي!
من  بنوع  ذاته  يجلد  ثانية(  احبيل  )قومي  الفتة  ويف 

السخرية والتهكم فيقول:
يا أرضنا.. يا مهبط األنبياء

قد كان يكفي واحد
لو مل نكن أغبياء! 

يف  الذروة  معه  يبلغ  حدا  عنده  الذات  جلد  ويصل 
الفتة )بيت وعرشون راية(، فيقول:

))أرستنا واحدة
تجمعها أصالة ولهجة.. ودم.

وبيتنا عرشون غرفة به
لكن كل غرفة من فوقها علم

يقول :
إن دخلت يف غرفتنا

فأنت متهم !

أرستنا كبرية
وليس من عافية

أن يكرب الورم!
يف ردهات هذا الزمن املوحش املعْومل إخواين املزاج. 

زمن  والقضايا.  واملشاكل  اإلشكاليات  عديد  برزت 
الكيان اإلرسائييل  متيز بسقوط عديد األنظمة لصالح 
هرولت  عربية  أنظمة  فلسطني.  ألرض  الغاصب 
عميلة  أنظمة  وسياسيا.  واجتامعيا  اقتصاديا  للتطبيع 
املصالح  وتقاطعت  وركضا  زحفا  سعت  بطبعها 
لتتسع  والخضوع  الرضوخ  يف  وتشابهت  واألهداف 

الرقعة الجغرافية املطبعة.
الكيان االرسائييل الصهيوين منذ سنوات وهو يستعمل 
الكيانات  مع  ليلتحم  التاريخية  العربية  الرجعيات 
العربية للتأثري عىل مسار القضية املركزية وهي قضية 

الشعب الفلسطيني.
نعم نجح الكيان االرسائييل يف الوصول إىل غاياته يف 
تحويل وجهه من عدو إىل صديق ومل يبق إال بعض 
التطبيع  إىل  تهرول  مل  التي  القليلة  العربية  البلدان 
ليس موقفا سياسيا من قادتها بل خوفا من شعوبها 
عديد  من  الزحف  هذا  وأمام  ومبدعيها.  ومثقفيها 
غريت  الغاصب.  اإلرسائييل  الكيان  تجاه  األنظمة 
إرسائيل منذ مدة التوجه نحو املبدع واملثقف والفنان 
العريب بكل السبل والوسائل واالفتاءات لسوق عكاظ 

التطبيعي.
السينامئيني  ثم  »بودورو«  بفّناين  مدة  منذ  انطلقت 

لطأمنة العواطف واملشاعر.
ولنئ قبلت بعض األسامء يف جميع املجاالت الثقافية 
من كل األقطار العربية ورضخت لالختاق اإلرسائييل 
وارتضت لنفسها منتج التطبيع الثقايف بألوانه املتنوعة 
واألسباب  الظروف  كانت  مهام  ثابتة  الحقيقة  .لكن 
الشعوب  أن  الثابتة  الوحيدة  الحقيقة  واإلغراءات. 
ال  الغاصب  اإلرسائييل  الكيان  مع  تطبّع  لن  العربية 
سياسيا وال اقتصاديا وال ثقافيا ألن القضية الفلسطينية 

هي ثابتة يف وجدانه.
وأهل الفن واألدب والفكر مدعوون إىل تنظيم ندوة 

ضّد التطبيع الثقايف انطالقا من متيز املوقف.
بالشفاء  خالد  ليىل  الفلسطينية  للمناضلة  متنيايت   *

العاجل والصحة والسالمة.

املثقف بني حلوى فلسطني وعسل التطبيع
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* أبو جرير    

صالح الربقاوي قال عنه عبد الحفيظ املختومي خاطف الحب. وقال 
عنه محمد الصغري أوالد احمد سارق النار.

الطفل  الربقاوي  صالح  رواية  .كازما  كازما  إىل  وانتهى  وزاما.  سليانة 
الذي رشب من )بيربو( سألته أسئلة مركبة ومحرجة. وألنه رضع من 
تضاريس التاريخ والجغرافيا ورضع حليب سائل نبعه ماء زالل. قاض.. 

محام. نائب يف الربملان.
روايئ التقت به جريدة الشعب فكان هذا الحوار.

* في البدء كيف يقدم صالح البرقاوي نفسه للقراء؟
إحدى  بوسعدية،  بعني   1959 مواليد  من  تونيس،  الربقاوي،  - صالح 
بربقو.  االبتدايئ  التعليم  زاولت  سليانة.  والية  من  برقو  جبل  مدارش 
بسليانة  الثانوي  املعهد  من  آداب  البكالوريا  شهادة  عىل  وتحصلت 
سنة 1978. ثم اإلجازة يف الحقوق من كلية الحقوق والعلوم السياسية 

واالقتصادية بتونس سنة 1983. 
القضاء  يف  انخرطت  العسكري  العسكري  بالقضاء  قصري  مرور  بعد 
بعد إحدى عرشة سنة أللتحق  منه  استقلت  ثم  العديل سنة 1984 
باملحاماة منذ سنة 1995. افتتحت مكتبا بسليانة ما زلت أمارس فيه 

املهنة إىل اليوم.
تابعت إىل جانب ذلك التكوين مبعهد الدفاع الوطني ضمن الدورة 

.35
كانت يل تجربة حزبية بعد الثورة قادتني إىل عضوية مجلس نواب 

الشعب عن دائرة سليانة خالل الفرتة النيابية 2014 - 2019.
يل رواية وحيدة )كازما( صادرة عن دار مسكلياين يف بداية سنة 2019.

إلى  المحاماة  إلى  ثم  القضاء  إلى  الحقوق  دراسة  من   *
البرقاوي  صالح  يقيم  كيف  وسياسية.  برلمانية  تجربة 

هذه التجارب؟
- هي رحلة الحياة. طريق تقودنا. قد نختار خطوتنا األوىل فيها لكننا 
ال نحدد دامئا مسار الرحلة، وال بالتأكيد أين تتوقف محطتنا األخرية 
وال املحطات القامئة بني البداية والنهاية. ما ميكنني قوله أيضا إنني 
أحببت كّل تلك املحطات وغنمت منها الكثري من السعادة، ولست 

نادما عىل أية واحدة منها.

* أثناء تجربتك البرلمانية قمت صحبة مجموعة من النواب 
كانت  أنها  خاصة  الرحلة  تلك  كانت  كيف  سوريا.  بزيارة 

على  شنت  التي  العالمية  الحرب  أيام 
سوريا؟

املميزة  العالمات  من  الرحلة  تلك  ستبقى   -
الحملة  خضت  ملا  الربملانية.  لتجربتي 
االنتخابية لنداء تونس كانت إعادة العالقات 
مع سوريا إحدى نقاط برنامج حملتنا. وعدم 
التي  االسباب  أحد  كان  الوعد  بهذا  الوفاء 
دفعتني اىل االستقالة من النداء لنؤسس حزب 
مرشوع تونس الذي شجعنا عىل القيام بتلك 

الزيارة.
الذكريات  بعديد  الّزيارة  تلك  من  أحتفظ 
فيها  حينها(،  يف  عنها  الرسائل  بعض  )نرشت 
وقيادة  شعبا  سوريا  ببسالة  الفخر  من  كثري 
كثري  وفيها  العرص،  وصمودها يف وجه مغول 

املعركة  تلك  يف  الله  حزب  به  قام  الذي  املهّم  بالدور  االعجاب  من 
املصريية. لكن هذا ال ينسيني األمل الكبري ملشاهد الدمار الكبري الذي 
بعض  لعبه  الذي  القذر  وللدور  مثال،  الشهباء  حلب  مدينة  لحق 

الذي  أولئك  أو  هناك  للقتال  ذهبوا  الذي  سواء  الحرب  يف  مواطنينا 
قاموا بالتحريض وفتحوا قنوات التسفري.

ما  كازما.  ورواية  الروائي  اإلبداع  عالم  إلى  اآلن  نأتي   *
الذي جاء بك الى هذا العالم؟

- بعض الروايات تكتبنا يف الحقيقة من حيث 
طال.  حملها  يكون  قد  نكتبها.  أننا  نحسب 
ورغم أّن بعض أساتذيت تنبّأ يل منذ كنت يف 
الثانوي بأنه سيكون يل شأن يف عامل الّسد، إالّ 
أنني خيّبت ظّنهم عىل مدى أكرث من ثالثني 
عاما. لكن، لعّل طول مدة الحمل هي الذي 
شهور،  بضعة  يف  مني  تنبثق  كازما  جعلت 
دفعة واحدة رغم عدم تفرغي للكتابة. كتبتها 
أو باألحرى كتبتني يف مدة ال تتجاوز خمسة 

العنيزي عىل  مسكلياين وصديقي شوقي  دار  أشكر  أن  وعيّل  أشهر. 
الثقة التي منحوين إياها بقبولهم نرش العمل دون ترّدد أو نقاش.

وإذا كان يل أن أفخر بكازما فالسبب األهم هو أنها وّسعت من دائرة 
يكونوا  مل  جميلني  أناس  قلوب  إىل  كثرية  طرقا  يل  وفتحت  أصدقايئ 

يعرفون عني شيئا.

ال  الذي  المثقف  قرامشي:  يقول   *
يتحسس آالم شعبه ال يستحقّ كلمة 

المثقف. أين أنت من هذه المقولة؟
- أنا من أنصار هذا الرأي. لكن هذا ال يكفي. 
ال  أمر  فهو  هذه،  قولته  من  موقعي  عن  أما 
لكازما مهّمة  فيه. سأترك  أتحدث  أن  ميكنني 
القول  كازما  ولقراء  وجد،  ان  عنه  التعبري 

الفصل يف تقديره.

يقل  ال  الثقافي  القومي  األمن  إن   *
لكل  الغذائي  القومي  األمن  شأنا عن 
التركيز  يقتضي  ما  وهو  مجتمع. 
واألنفس  العقول  تحصين  على 
واألدوات  واألذواق  واإلرادات 

واالرتقاء باألذواق. كيف ذلك؟
أّوال مرشوع إلصالح  لنا  أن يكون  لكّن هذا يقتيض  الرأي.  أوافقك   -
التعليم، ألن كل إصالح يبدأ رضورة بالتعليم. ثم ال بّد كذلك أن يكون 

لنا مرشوع ثقايف. ال نهضة حقيقية وال ثورة حقيقية من دون مرشوع 
ثقايف. الثورات الكبرية التي افتتحتها الثورة الفرنسية مهدت لها ثقافة 
عرص األنوار. لكن لألسف ما نعيشه اليوم غياب مرشوع ثقايف للبالد. 

كل ما هناك سياسة االرتزاق والرداءة الشاملة.

القراء  ولدى  إعالميا  الرواج  كازما  روايتك  وجدت  * هل 
والنقاد؟

- ال ميكنني حقيقة أن أعطي تقييام دقيقا للمسألة. فأنا وافد عىل 
ميدان الرواية من خارج دائرة روادها القدامى، وليست يل فكرة وافية 
عن حركة النرش. لكنني راض عن االستقبال الذي حظيت به كازما. 
كازما  عن  مقاال  نرشت  التي  الشعب  جريدة  بالخصوص  أشكر  وانا 
الهادي  ثانيا كتبه محمد  الوساليت، ومقاال  به األستاذة فاتن  رشفتني 
الوساليت والشكر ذاته ملجلة اإلتحاف »السليانية« التي نرشت مقاال 
مطّوال لألستاذ مختار الزريبي. أشكر أيضا جريدة الصحافة واألستاذ 
كامل الشيحاوي، واإلذاعة الثقافية التي وقعت دعويت أكرث من مرة 
سواء مع يس كامل الشيحاوي أو السيدة صفاء القطاري أو السيدين 

توفيق قريرة وسفيان العرفاوي.
كثريون أيضا من كتبوا عن كازما يف فضاء الفايسبوك. رشفوين جميعا 

مبا كتبوا وال ميكنني املجازفة بإحصائهم ألنني سأنىس حتام البعض.

والمثقف  والحقوقي  السياسي  البرقاوي  أستاذ صالح   *
والروائي .أين تجد راحتك؟

- الراحة؟ ال أعتقد أن الحياة وجدت للراحة. 
املوت  يكّنى  أن  أعتقد  ما  عىل  اعتباطا  ليس 
فكرتنا  حال  كل  عىل  هذه  األبدية.  بالراحة 
إن كانت فعال صحيحة،  عنه. وال أحد يدري 
فام عاد أحد من هناك ليخربنا. الراحة كالفرح 
متاما تعاش وال تعطي حياة وال أدبا وال سياسة. 
أجد متعة يف كل هذا التعب حتى وإن كان 
أحيانا مؤملا. رمبا لهذا السبب يعلن املسعدي 

أن »األدب مأساة أو ال يكون!«

* بعد الموجة األولى من الفنانين، نالحظ بروز موجة ثانية 
من الروائيين والشعراء المطبعين مع الكيان اإلسرائيلي 

الغاصب. كيف تقيّم هذه الظاهرة؟
- رصنا اىل زمن تراجعت فيه األفكار الكبرية وانحست الروح الكبرية 
ملنطقها  اإلذعان  اىل  االنسانية  املتعددة  بوسائلها  العوملة  وجرّت 
األمر  يصل  أن  لكن  الكربى.  بالقضايا  اهتاممها  وأضعفت  االستهاليك 
باملثقف اىل االنسياق يف هذا االتجاه، فهذا ما يبدو يل خيانة. خيانة 

املثقف لنفسه قبل أي أحد آخر. 

* الكتابة التزام بقضايا المجتمع والوطن والتزام بجمالية 
اإلبداع. ما هي مشاريعك اإلبداعية القادمة؟ 

- ليس هذا فقط. يف النهاية نحن نكتب أنفسنا. ما عشناه، ما سمعناه، 
ما شاهدناه. نحن بهذا املعنى أبناء مجتمعاتنا. لكن الكتابة قد تهتم 
مثل  االنسان  حياة  يف  تأثرياتها  بالتأكيد  لها  أخرى  إنسانية  مبشاغل 
موضوع املوت ...أما عن مشاريعي املستقبلية، فأنا أعمل عىل رواية 

جديدة سوف تنال مني بعض الوقت اإلضايف قبل ظهورها.

* لكم حرية الختام؟
- أشكر لكم هذا االهتامم بالرواية. فأنا أعتقد أن الرواية اليوم متثل 
اختالف  عىل  اإلنسان  مشاكل  ملقاربة  الثقافية  األدوات  أهّم  إحدى 
وشعب  الرواية  حزب  إىل  انتاميئ  مدة  منذ  أعلنت  شخصيا  أنواعها. 

الرواية.

صالح البرقاوي لـ»الشعب«:

أعلنت منذ مدة انتمائي إىل الرواية وشعب الرواية

* أحيانا أجد 
نفسي أمام 

مطبات وأسالك 
شائكة وحتى أمام 
مساحات شتى من 
نوار الدفلى وأسراب 

من الخطاف

أحيانا ال أريد نزع 
جبة عاطفتي 

وأحيانا ألبس كسوة 
المحايد كالربيع .
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كلمة حق:

هل جّفت املنابع 
ودقت الساعة؟

 
* النفطي حولة  

أوجه  ل  حماّ السؤال  يبدو  هكذا 
الذي  الوقت  يف  ورسائل،  ومعاين 
أسفل  يف  تونس  فيه  تعيش 
تكمن  املشكلة  ولعل  السافلني. 
هناك. هو سؤال الوجع والفاجعة 
بني  يطرحه  والفجيعة،  الكربى 

عابري  وحتى  والحمقى  واملرىض  والعطىش  الجوعى  من  وطني 
لعلها  والخديعة.  للخداع  وقعوا ضحية  الذين  املوىت  من  السبيل 
أطلقتها  التي  العريب«  الربيع  »ثورات  زورا  يت  سماّ كربى  خديعة 
ارادوا  التي  أوباما،  بإدارة  الدميقراطيني  عهد  يف  كلينتون  هيالري 
الشعب  انتفاضة  رته  فجاّ الذي  الثوري  املسار  إجهاض  ورائها  من 
عيل  أحفاد  انتفاضة   .2010 ديسمرب  يف17  واملقصيني  للمهمشني 
ة والفراشيش  ة والهمماّ بن غذاهم وما تبقاّى من ذرية قبائل ورغماّ
وجالص الذين تعايشوا منذ العهد البورقيبي إىل العهد النوفمربي 
وأضحوا  معهم  متاهوا  حتى  واإلقصاء  والتهميش  »الحقرة«  مع 
عرشية  نهاية  بعد  ر  مدماّ هو  بل   ، محياّ سؤال  هو  منهم.  جزءا 
سوداوية مظلمة وظاملة وارثها الكارثة املوشح باملظلومية وتنامي 
املبكر  واإلعدام  واملحسوبية  والفساد  والتجويع  التفقي  سياسات 
مغشوش  صدق  لحظة  يف  ق  صداّ أنه  ذنبه  شعب  شعب.  ألحالم 
بالتوتر واالنفعالية أن الحكام الجدد الذين أطلوا من مطار قرطاج 
وأمانا، وسعادة  وأمنا  تونس عدال  البدر سيملؤون  بقصيدة طلع 
بعد  لكن  واستحسانا.  وحسنا  واستقرارا  وازدهارا  وحنانا،  وحبا 
عرشية عجفاء كلحاء، ها هو يجني مزيدا من املصائب واالبتالءات، 
فيحصد الجوع والدموع، ويزداد شقاء وحرمانا ومآيَس. بينم من 
ركبوا موجة الثورة ال هماّ لهم إال التالعب من أجل الكرايس. بل 
أصبحوا أثرياء ما بعد انتفاضة الفقراء، وأصبح الفساد عىل أياديهم 
الوطنية  السيادة  انتقال دميقراطوي مشبوه. وأصبحت  جزءا من 
مستباحة، وسفراء كل من فرنسا وأملانيا وبريطانيا وغيها يف كل 

ساحة.                     
اإلفالس،  عىل  الضنىك  العرشية  هذه  بعد  تونس  أرشفت  وهكذا 
ينابيعها  فوا  جفاّ وقد  مفلس.  كل  سامها  أن  بعد  افلست  لقد  بل 
العذبة والحلوة والساقية.  لبنها ورشبوا مياهها  الصافية وشفطوا 
ومل يبقوا فيها غي األطعمة املرسطنة الفاسدة، وامللوثة التي تشهد 
عليها مقرات ميناء رادس وسوسة، ومل يرتكوا لنا غي املياه الراّاكدة 
نة واملالحة، ومل نجن منهم غي زيادة البطالة والعطالة، ومل  املتعفاّ
نرث عنهم غي انتشار ظواهر الفساد واإلفساد، ومزيد من مظاهر 
القتل والجرمية وتزايد ثقافة الفحش واملكيدة والحقد والضغينة. 

واد وهي حزينة. وها هي تونس تلتحف بوشاح الساّ
الذين  العريب  الربيع  ثوار  ملرحلة  اللعينة  دية  الرساّ هذه  وبعد 
الرئيس  السيد  مناشدة  إال  يسعنا  ال  املشينة،  املصيبة  يف  تسباّبوا 
للتدخل العاجل إلنقاذ ما ميكن إنقاذه قبل فوات األوان. فنطلب 
طريقة  يف  التاريخي  دوره  يعي  أن  اآلن،  اللحظة  هذه  يف  منه 
يجرفنا  أن  قبل  السيايس  الرصاع  إدارة  وفن  األزمات  حلحلة 
والعباد  البالد  وينقذ  معاوية  شعرة  لحظة  فيستحرض  الطوفان، 
من السقوط يف الهاوية والهوان. فيتقدم للشعب التونيس مببادرة 
مهم  حوار وطني يرتأسها حرصيا مبعية الرباعي الراعي للحوار يتقداّ
االتحاد العام التونيس للشغل. وننصحه أن ينىس أو يتناىس مؤقتا 
فوق  فيسمو  باردو.  يف  أوعدواّه  القصبة  يف  خصمه  مع  خالفه 
الجميع وينزع بذلك كل الحجج الواهية، ويضع تونس يف جبينه 
أمانة ومصلحة شعبها خي وصية وعنوانه. ولعل ذلك ما سيفوت 
الفرصة عىل االستعمر وزبانيته يف الداخل والخارج. وإال ال قدر 
الله سيجيء زمن جاك وجون ليفرضوا علينا حوارا وما هو بحوار.

جفاّت  فهل  الدار.  إعمر  إىل  منه  أقرب  وللتفويت  للبيع  ولكنه 

* حسني عبد الرحيم   
 التعليم العايل ليس ممثال ملعنى الجامعة وتحت هذا العنوان املثي للجدل دار نقاش 
للتعليم  التنظيمي واألكادميي  الهيكل  التناقض يف  لتبنياّ  مهماّ بني جامعيني معروفني 
العايل يف تونس والذي يعجز عن إكمل متطلبات تحوله إىل جامعة باملعنى املعروف 
يحتاجه  الذي  العلمي  والبحث  والتأطي  التعليم  الرئيسياّة  مهمتها  ضمن  والتي 

املجتمع لتسيي نشاطاته املختلفة. 
النصوص  تعدد  املعنونة »بني  بورقته  بوبكر بن عيل  الدكتور  بها  أوىل ساهم  حصة 
منذ  اإلدارية  والقوانني  للمراسيم  تاريخي  عرض  وهو  اإلجرائية«  والعطالة  الرتتيبية 
تأسيس التعليم العايل وبني املفارقات بني النصوص التي تحدد املسؤوليات والرتاتبيات 
لسلطة  يسمح  مبا  العجز  إىل  تؤدي  بحيث  الواقع  يف  فاعليتها  عدم  وبني  الجامعية 
اإلرشاف مبارشة معظم املهام دون تأثي ملحوظ للوسط األكادميي يف دهاليز إجراءات 

روتينية ال مخرج لها.
يف الحصة نفسها قدم الدكتور كريم بن كحلة بحثه املختلف باللغة الفرنسية وهو 
والفرنيس  ياسربز«  »كارل  األملاين  األكادميي  لدى  الجامعة  ملفهوم  فلسفية  مقاربة 
»جاك دريدا« وبالذات يف ما يخص اإلنسانيات وكان تركيزه بشكل واضح عىل مباحث 
الفرنيس يف ما يتعلق بهيمنة »التكنو-ساينس« وتدهور اإلنسانيات التي هي مجال 

التفكي النقدي الذي يجعل من التعليم العايل جامعة.
خالل النقاش التايل والذي أسهم عدد من الحارضين تشكلت إشكالية جديدة هل 
الجامعة مؤسسة للمعرفة العلمية وللبحث أم هي أداة لتكوين املوظفني يف جهاز 
الدولة اإلداري وليس الباحثني يف مشكالت املجتمع؟ فتاريخيا تأهل الجيل األول يف 
كوادر  تشكيل  يف  ساهم  جيلني  بتعليم  وقاموا  الفرنسية  األكادمييات  من  األساتذة 
للحياة  الفعيل  للواقع  مفارقة  فوق(  )من  مثالية-تنويرية  مبفاهيم  الوطنية  الدولة 
التعليمية بتونس أىت وهناك  الثالث والذي تكواّن يف املؤسسات  االجتمعية والجيل 
الجامعيني  الجامعة ومتخض عن هـذا بطالة  فيه  اإلداري مبا  الدولة  تشبع يف جهاز 
ومن هنا بدأت أزمة الجامعيني واحتجاجاتهم املتواصلة حتى الحاصلني عىل إجازات 

الدكتوراة. إنها ليست أزمة معرفة علمية فقط بل باألحرى أزمة املتعلمني والتعليم 
العايل كمصعد اجتمعي.

»منظومة  عنوان  تحت  القيسومي  املولدي  الدكتور  فيها  تحدث  الثانية  الحصة 
ة عن توجه  املعايي األكادميية للجامعة« وفيها مالحظة مهماّ العايل وإتالف  التعليم 
انشغال حقيقي  دون  األكادميية  الرتقية  بغرض  بحثية  ورقات  إصدار  إىل  الجامعيني 
باملشكالت التي يطرحها املجتمع وتالها الدكتور نزار بن صالح والذي رشح النتيجة 
التعليمية يف محيط جغرايف مشتت وعدم وجود  التي ترتبت عن توزع املؤسسات 
املركب الجامعي الذي يشكل رضورة لتبادل األفكار واملقاربات بني األفرع املختلفة 
طالبها  صار  والتي  الجامعة  يف  الفكرية  الحياة  تصحر  إىل  أدى  مبا  للتخصصات 
نجده يف  ال  الذي  األمر  مقيمني وهو  وليسوا  الفضاءات  عابرين يف هذه  وأساتذتها 
املركبات الجامعية الشاملة يف الجامعات املعروفة يف الغرب. والدليل هل ذلك هو 
تفوق الدارسني التونسيني الذين تقلوا تعليم املرحلة األوىل باملعاهد التونسية عندما 

يحرضون دراساتهم األعىل بجامعات غربية.
ثماّ ألقت الدكتورة حياة عممو ورقتها بعنوان »اإلنسانيات يف منظومة التعليم العايل 
من  لعديد  الكفؤ  العمل  أن  مبالحظة  سة؟  مؤساّ علوم  أم  أفقية  كفاءات  تونس:  يف 
الباحثني مل يتمخض عنه تشكيل مناهج ملدارس لها تقاليد وأسس يف مختلف مباحث 
معلومات  علمياّتها وهل هي  يجرى عن حقيقة  الحديث  زال  ما  والتي  اإلنسانيات 

عامة قد تنرشها الصحف العمومية والرتبصات يف مواقع اإلنتاج.
الزين  وأم  الوساليت  حمدي  حياة  الدكتورة  من  كل  فيه  شاركت  الذي  النقاش  ويف 
بن شيخة اللتني أكدتا عىل دور الجامعة كمولد ألفكار ومقرتحات عقالنية ومعمل 
لتفريخ الفاعلني يف نرش التفكي النقدي واملنفتح ومحارصة التفكي التغييبي واالنغالق 

الذهني.
وأهدافه،  طبيعته  بتونس  العايل  التعليم  يف  برمتها هي عرض ألزمة كربى  املناقشة 
تنترش  أن  ينبغي  »فواصل«  مبركز  العايل  التعليم  يف  أساتذة  بدأها  التي  واملبادرة 

وتتحول إىل حوار وطني يشارك فيه الطالب واألساتذة والنقابيون وأهل االقتصاد.

 * بقلم األستاذ: عبد العزيز الحاّجي

عر وأحباّاؤه عىل مْوعد، عشية الجمعة املنقيض 12  كان أعضاء نادي الشاّ
اعرة سنيا  ناسبة استضافة الشاّ مارس 2021، مع أمسية إبداعياّة، وذلك مبمِ
ادر سنة 2016 تحت عنوان »القادم  وري ملُحاورتها حول كتابها الصاّ مداّ
عر آنذاك.  ويلاّ لًلشاّ «، والذي كان تُواٍّج بجائزة مهرجان توزر الدَّ الوردياّ يلمِ
لة عىل األستاذٍية  وضيْفتنا أصيلة مدينة بوسامل من والية جندوبة ُمتحصاّ
، وهي عضو اتاّحاد الكتاّاب التاّونسياّني، صدر  يف اللاّغة واألدب االنجليزياّ
عر »فردْوُس الكلمت« سنة 2014، و«القادُم الورديُّ يل« سنة  لها يف الشاّ
2016، و«حْدٌس يَُوْسومُِس لمِلطاّيور« سنة 2020. كم سبق لها أن نقلْت 

إىل العربياّة رواية »1984« لمِجورج اورويل، وهي بصدد إعداد ترجمة ُمختارات من 
عر العاملٍي إىل االنجليزياّة. الشاّ

َمخطوط  أفضل  )جائزة  تونسيًّا  ن جائزة  ممِ بأكرث  اآلن  تُواّجت يف مسيتها حتاّى  وقد 
عر بمِغار املمِلْحمِ سنة 2011(، وعربيًّا )الجائزة األوىل يف  ْعريٍّ يف املهرجان الوطنياّ لمِلشاّ شمِ
ُمسابقة نازك املالئكة لإلبداع الناّسوياّ بالعراق سنة 2011 عن قصيدتها »يف انتظار 
ن جمهورياّة  عر الفصيح بأسيوط ممِ ً، كم فازت بجائزة الُقوصياّة األديب لمِلشاّ القصيدةمِ 
ودان  باب اإلفريقٍي بالساّ مرص العربياّة سنة 2014، وفازت عربياّا ايضا بجائزة أفرابيا لمِلشاّ
ْويلاّ  سنة 2016. ويف تونس فازْت، كم أسلفنا بجائزة أفضل ديوان شعر يف املهرجان الداّ
عر بتُوزر سنة 2017 عن كتابها »القادُم الورديُّ يل«. وكانت الشاعرة قد مثاّلْت  لمِلشاّ
عراء باإلمارات العربياّة املُتاّحدة، وكانت ضْمن أفضل عرشين  تونس يف برنامج أمي الشاّ
ا تتويجها خارج تونس والبالد العربياّة فقذ شهدته إيطاليا التي فازت شاعرتنا  شاعرا. أماّ

ِّ لمِلُْفنون سنة 2017. ْويلمِ عر، وذلك يف املهرجان الدٌّ فيها بمِجائزة االستحقاق يف الشاّ
مل  عر  الشاّ نادي  رواّاد  فإناّ  والتتويجات  باإلنجازات  الحافلة  املسية  هذه  إىل  ونظرا 
تخْب توقاّعاتهم وهم مُيناّون الناّفس بأمسية شعرياّة تُعانق اإلبداع يف أبهى تجلاّياته، 
لتقدميها  تجراّد  َمن  هو  اإلبداع  بخفايا  العارف  بَعرون  بوراوي  اعر  الشاّ أناّ  ة  خاصاّ
لهم من خالل كتابها »القادم الوردياّ يل«. وقد تخياّ األستاذ بوراوي كعادته املنهج 
املنهج  هذا  بتعريفه  حديثه  استهلاّ  إذ  به،  املُحتَفى  املؤلَّفمِ  ملُقاربة  الهيمينوطيقياّ 
ريكور  بول  عىل  ُمعتمدا  يمنطيقا  الساّ وبني  بينه  املقارنة  إىل  قاصدا  خاطفا  تعريفا 
مماّ  الكيالين،  مصطفى  التاّونيساّ  والناّاقد  األديب  املجال  هذا  يف  خطاّه  ا  مبمِ وُمستعيًنا 
ل به ملُقاربة  الهيمينوطيقا من حيث هي منهج يُتوساّ ساعده عىل تعديد خصائص 
الكتابة اإلبداعياّة عموًما. هذا املدخل الناّظرياّ ساعد صاحب املداخلة بوراوي بعرون 
خول إىل كتاب الشاعرة »القادُم الوردياّ يل« من خالل دراسة العتبات )الغالف،  يف الداّ
اعرة  والعنوان، واإلهداء، والتاّصدير...( فكان أهماّ ما خلُص إليه من ذلك هو أناّ الشاّ
اعمة لإلبداع... وإذ نفذ إىل نصوص الكتاب فإناّ  تحتفي منذ العنوان بالثاّنائياّات الداّ
مكاّنتها  عة  متنواّ تها  وسجالاّ سلسة  لغتها  أناّ  فوجد  اعرة  الشاّ لغة  استوقفتْه  ل  املُتدخاّ
من أن تُعرباّ عن عالقاتها بالعامل وباآلخر يف حالتْي االنسجام والتاّنافر الذي يبلغ حداّ 
بوراوي  األستاذ  وجدها  فقد  عرياّة  الشاّ ورة  الصاّ ا  أماّ قصائدها.  من  مواطن  يف  الراّفض 

، وهذا  العادياّ واألسطورياّ بنوعيْه:  الراّمز  األهماّ عىل  قامئة يف حضورها 
التاّخييل يأيت عند الشاعرة منسجم مع نوع الشعر الغالب يف قصائدها، 
اعرة عىل التاّخييل بالراّموز  أْي قصيدة التاّفعيلة. وال شكاّ يف أناّ قدرة الشاّ
وري تصُل همومها  هو ما جعل مضامني الشعر عندها غنياّة، فسنيا مداّ
، االبنة، االبن، الحبيب،  الذاتياّة بهموم اآلخرين وبعالقتها بهم )األب، االماّ
يل«  الوردياّ  »القادم  كتاب  فإناّ  وهكذا  تونس...(.  هيد،  الشاّ اعر،  الشاّ
عة وغنياّة تؤكاّد أصالته اإلبداعياّة، متاما  تتفاعل فيه مناخات شعرياّة متنواّ
كم أكد الباحث أناّ أصالة الكتاب تتأىتاّ أيضا من خالل حسن ترصيف 
ضيفتنا ألدواتها الفناّياّة لغة وصورة وبنية وإيقاعا. وال شكاّ يف أناّ القاع 
وللشعر  يوسف  لسورة  الشاعرة  )اسرتفاد  ايثاّ  الرتاّ والعمق  األسطورياّ 
أثبت  كم  يل«  الوردياّ  »القادم  غنى  بجالء  مُيياّزان  ما  هم  القديم....( 
الكتاب بأكرث  ُمنواّها بجدارة هذا  الشاعر بوراوي بعرون الذي ختم ُمحارضته هذه 
عر التاّونيساّ والواعدة  من دراسة وبجدارة صاحبته باملنزلة الالاّفتة التي تحتلاّها يف الشاّ

عر العريباّ األرحب. مبكانة أكرب لها يف فضاء الشاّ
فرتحاّمت عىل صديقتها  وري  مداّ سنيا  الضيفة  اعرة  الشاّ إىل  الكلمة  اُحيلت  ذلك  إثر 
تنتظمها  أبياتا شعرياّة  روحها  إىل  وأهدت  ماكني  فاطمة  أياّام  منذ  الراّاحلة  الشاعرة 
لوعة صديقة عىل افتقاد صديقتها التي غياّبها املوت فجأة وهي يف عنفوانها، ثماّ قرأت 
ادر سنة 2020  «، ومن جديدها يف كتابها الصاّ من كتابها املُحتَفى به »القادم الوردياّ يلمِ
»حدس يُوسوس لمِلطاّيور«، ومل تفواّت فرصة قراءتها للطاّازج األجداّ من شعرها الذي مل 
اعر  مها الشاّ ل به مقداّ يُجمع بعد يف كتاب. وجميع قراءاتها هذه ُمضافة إىل ما تفضاّ
ن إملاعات وإضاءات كثية ملضامني شعرها، ساعدت الحارضين عىل  بوراوي بعرون ممِ
اعر الزارايت طرافة حضور بعض خصائص  اإلدالء بآرائهم يف إبداع ضيفتنا فالحظ الشاّ
د عبد العظيم بسنيا اسم  كتور محماّ ه الداّ قصيدة الناّرث يف شعر ضيفتنا املوزون، كم نواّ
عرياّ التي  كتورة مفيدة الجاليص بسلطة الناّصاّ الشاّ ت الداّ شعرياّا ُمحرتما، يف حني اهتماّ
عر، ومن خصائصها هنا يف »القادم الوردياّ يل« الحلم والخيال،  تُعليها الراّؤيا يف الشاّ
اعر  اعر خالد درويش فقد رأى أناّ صورة الغالف ال تُعترب جزءا من تجربة الشاّ ا الشاّ أماّ
ت الشاعرة كوثر بولعايب  ارسني بها، يف حني اهتماّ عموما وبالتايل ال مرباّر الهتمم الداّ

بجوانب فناّياّة لكتاب »القادم الوردياّ يل«.
وري فأكاّدت أن  اعرة املُحتفى بها سنيا مداّ وقبل اختتام األمسية أعيدت الكلمة إىل الشاّ
عرياّة جدير  ، وبالتاّايل فهي جزء من التاّجربة الشاّ خيصاّ صورة الغالف من اختيارها الشاّ

مها الشاعر بوراوي بعرون. بأن يُهتماّ به ويُدرس، كم فعل مقداّ
عر  وإذ اختتمْت هذا اللاّقاء املمتع بقراءة شعرياّة أبانت فيها عن إجادتها إللقاء الشاّ
اعية  خت لدى الحارضين شاعرة جاداّة تنحت طريقها بصرب الساّ أيضا، فإناّ صورتها ترساّ
إىل قصيدة أفضل دامئا، عقيدتها يف ذلك أناّ املوهبة وحدها ال تكفي املبدع يف طريق 
رب واملكابدة يف تدباّر الشعر قراءة وكتابة.  الشعر الطويلة، إذ ال بداّ له من العزمية والصاّ
وري، واكتشفها الحارضون من خالل  اعرة سنيا مداّ وهي جميعها خصال اكتسبتها الشاّ

شعرها، كم من خالل ردودها.

الجامعة التونسية:

مؤسسة بحثية أم إدارة لتكوين املوظفني؟

الشّاعرة سُنيا مدّوري:

َأخَْلصتْ لِلشّعِْر َفَطاوَعَهَا وفازَتْ بَأْغلى مَهٍْر 
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باب سويقة  لعملية  املدبر  العقل  ما ورد يف ترصيحات  أهمية  إىل  نظرا 
لسنة 1991، كريم عبد السالم التي أدىل بها يف حوار إلذاعة شمس آف 
آم نهاية األسبوع املنقيض، تعيد »الشعب« نرش هذا الحوار بكل ما جاء 
فيه من اعرتافات وتفاصيل تعري وتفضح حقيقة حركة النهضة )االتجاه 
ونفذت عملية  ودبرت النقالب عسكري  التي خططت  وقتها(  اإلسالمي 
»باب سويقة« بعد إعدادها لخطة متكاملة املعامل حتى »تؤدب« النظام 

وتقتص منه.
العدالة  يف  خبري  خطة  حاليا  يشغل  الذي  السالم  عبد  كريم  رصح  وقد 
االنتقالية، يف حواره مع إذاعة شمس، أنه اتخذ مسارا عسريا جدا، كان له 
أثر نفيس وذهني وصحي. موضحا انه قام باملراجعات الرضورية ووقف 
عىل كل األفعال وخاصة املشينة واملجرمة والتي كانت سببا يف إشكاليات 
كربى عىل املستوى الفردي او الجامعي او العائيل. واكد الرجل ان إعادة 
رسم الخارطة من جديد تطلب منه الكثري من الجهد، تطلب منه ثالثني 
سنة تقريبا منذ انطالق االعصار اىل اليوم للخروج من مرحلة جرمية باب 
سويقة. وحسب ترصيح عبد السالم، فإنه كان يعتقد يف ذلك الوقت أن 
ما أقدم عىل فعله يف باب سويقة يندرج يف اطار فرض الحريات ومقاومة 
حزب حاكم »متدكرت« عىل رقاب التونسيني. ولكن بعد فرتة وبعد دخوله 
السجن وقيامه مبراجعات، تبنينّ انها مل تكن إال مجرد جرمية بشعة أدت 
اىل حالة وفاة وأدت أيضا اىل تضييق سيايس وادخلت كل البالد يف دوامة 

وجعلتها تعاين من مخلفات العملية. 
ويف سؤاله عن السبب الذي جعله يغرينّ مساره متاما ويتحول من مجرم 
اىل خبري يف مجال العدالة االنتقالية، قال إن املسألة متعلقة باالختيارات 
وبالرتكيبة النفسية والذهنية والفكرية. واعترب ان الخطأ برشي وان البرش 
باعتباره  قانونيا  »خالص«  يعترب  أنه  وأكد  الخطيئة.  عىل  مبني  أوله  من 

قىض 13 سنة سجنا )باعتباره حدثا وقتها( دون حط 
فإن  قوله  لكن حسب  غريه،  أو  عفو  أو  العقوبة  من 
االعتذار للناس واجب واالعرتاف رضوري حتى يعرف 
التونسيون تفاصيل ما حدث. وقال إن العملية كانت 
وواقع  واالجتامعي  السيايس  الواقع  يف  فارقة  نقطة 
التضييق عىل كل  العملية ساهمت يف  الحريات، الن 

الحريات ملدة 23 سنة. 
وقال كريم عبد السالم إنه يغتنم الفرصة ليؤكد عىل 
ميكن  ال  أنه  معتربا  واالعتذار،  االعرتاف  ثقافة  أهمية 
شكلها  يف  كانت  وإن  حتى  بالحقيقة  اال  التأسيس 

الرسدي دون املطالبة مبحاكامت او محاسبة. 
واكد الرجل انه بعد اعرتافه للجميع بارتكابه لجرمية 
كل  ومن  الضحايا  عائالت  من  واعتذاره  سويقة  باب 

البناء، إليجاد طريقة وسبيل للمساهمة يف ما  التونسيني، مرنّ إىل مرحلة 
ينفع الناس يف محاولة منه للتكفري عن ذنبه.

ويف تفسريه لألسباب التي دفعته إىل ارتكاب جرمية باب سويقة الشنيعة، 
قال كريم عبد السالم إنه خاض غامر »السياسة« يف سننّ مبكرة يف أواسط 
الثامنينات، وذلك إثر وفاة والده مبارشة. وأوضح انه باإلضافة اىل الوضع 
االقتصادي متأزما وخانقا  الوضع  الوقت، كان  اليسء يف ذلك  االجتامعي 
أيضا٬ وكانت العاصمة مكتظة وكان هناك تطاحن طبقي وسطوة امنية 
مقيتة. وقد أراد عبد السالم حسب قوله الهروب من هذا الفضاء املتعفن 

عائليا واجتامعيا. 
فعىل املستوى العائيل، عاىن كريم عبد السالم من سطوة ونفوذ مومس 
كانت تنشط يف ماخور العاصمة، وكانت عىل عالقة باملرحوم والده، وقد 
أنها ممرضة وتشتغل ليال، ليكتشفوا  أسكنها معهم يف منزله عىل أساس 

بعد وفاته أنها مجرد مومس استغلت عالقتها 
سطوة  من  متلك  ما  وكل  ونفوذها  باألمن 
يف  انفسهم  ليجدوا  املنزل،  من  لتطردهم 
نقاء  أكرث  فضاء  عن  بحث  إنه  وقال  الشارع. 
واكرث طامنينة، فاتجه رأسا اىل املسجد. فوجد 
الهدوء  وعامل  الصفاء  وعامل  السكينة  عامل  أنه 
فيه وهو  كان  الذي  العامل  والطأمنينة. عكس 
رد  أول  وكان  وغريها.  والسطوة  الرذيلة  عامل 
فعل هو البحث عن عامل آخر. وقد وجد كل 
ما كان يبحث عنه من مساعدة عىل الدراسة 
ورعاية اجتامعية وما اىل ذلك من أمور كانت 
عاشه  ما  كل  عن  تعويضا  وجد  وقد  تنقصه. 
من حرمان وذلك عرب املساعدات التي كانت 
الذين  اإلسالمي  االتجاه  مجموعة  له  توفرها 
كانوا ميارسون نشاطات دعوية. يف املقابل كان 

يحرض ضمن حلقات تكوين للرتبية ولخلفية متكاملة، وكان يتدرج فكريا 
وذهنيا ضمن منظومة كاملة.

هي  يحرضها،  كان  التي  التكوينية  للحلقات  الكربى  العناوين  بني  ومن 
الهوية  اىل  العودة  ومسألة  املجتمع  وأسلمة  الفاسد  والنظام  التغريب 
والدعوة. ومل يكن الخطاب األيديولوجي متشنجا بالقدر امللفت لالنتباه، 

بل كانت مجرد عناوين كربى ال غري.
وقد انطلق كريم عبد السالم يف تكوين الخلفية السياسية وعمره مل يتجاوز 
اإلسالمي  االتجاه  حركة  ضمن  امليداين  العمل  يف  انطلق  ثم  سنة  الـ12 
وعمره 14 سنة. وأكد أنه مل يشعر بالتدرج يف املراحل للوصول إىل التنظيم 
باعتباره كان مقربا منهم وكان  املجموعات  وانتداب 

»ولد الدار« وأوضح أنه كان »الوحش الذي ربوه«. 
حركة  اىل  املنتمية  القيادات  او  الشخصيات  ومن 
اليها  وتشده  فيه  تؤثر  كانت  التي  اإلسالمي  االتجاه 
الغنويش  راشد  الشيخ  إن  قال  أفكاره،  منها  ليستلهم 
التي  الشخصيات  بني  من  كانوا  مورو  الفتاح  وعبد 
تكن  مل  خطاباتهم  أن  رغم  مميزة  لقاءاتهم  تعترب 

تحتوي مضامني فكرية مؤثرة كام يعتقد البعض.
األهم  تعترب  الثامنينات  فرتة  ان  السالم  عبد  واعترب 
فيها  امتدت  انها  باعتبار  النهضة  حركة  اىل  بالنسبة 
االجتامعية  املتعددة  بنشاطاتها  األفقي  املستوى  عىل 
التي خرجت بها من املساجد ومن أماكن أخرى. وقال 
إن الحركة مرت من النشاط املسجدي باتجاه أسلمة 
املؤسسات العامة ودعوة شبابها اىل اخرتاق واكتساح كل الفضاءات العامة 
من كشافة ونقابات وأمن وجيش وغريها... وتلك كانت مقررات مؤمترية 
القواعد وقد نجحت يف ذلك إىل  تُصاغ عىل ضوئها خطة توزع عىل كل 

. أبعد حدنّ
واعترب أن حركة النهضة مل تكن جملة فكرية كبرية جدا واىل حدنّ اليوم هي 
غري قادرة عىل انتاج فكرة ولكنها شكل تنظيمي عبقري وهو ما يبقيها إىل 

حد اللحظة، فهي قوة هيكلية تنظيمية وليست فكرية وال ذهنية.
ويف سنة 1987 وملا كان عمره 14 سنة كانت املواجهة بني النظام البورقيبي 
بإعدام  أمر  قد  بورقيبة  وكان  املسريات.  وانطلقت  اإلسالمي،  واالتجاه 
استعامل  تمنّ  وقد  القيادات،  من  عدد  واعتقل  الوقت  ذلك  يف  الغنويش 
املولوتوف يف املسريات يف إطار تهييج الشارع كرد فعل عىل تلك القرارات 
واملواجهات األمنية التي تمنّ فيها استعامل الرصاص الحي، وسقوط جريح.

وأكد أن حركة النهضة اليوم تعيد نفسها، ويكفي 
ان تفهم الدورة األوىل لتفهم البقية. فالتحشيد 
هو نفسه.. فالنهضة غري قادرة عىل أي يشء آخر 

غري التحشيد.
الوقت  ذلك  يف  كانت  النهضة  حركة  إن  وقال 
تخطط لالنقالب عىل بورقيبة يف 8 نوفمرب 1987، 
الغاء االنقالب.  لكن سبقها بن عيل بيوم فوقع 
هناك  وكان  واألمن  الجيش  اخرتاق  تمنّ  وقد 
جهاز عسكري كامل يرشف عىل خطة االنقالب. 
يف  وجد  الذي  العسكري  التنظيم  ان  واعترب 
الثامنيات كان يرشف عىل جزء منه محمد بن 
سامل والصادق شورو الذي مثل عملية االقتحام 
باعتباره كان يدرس يف األكادميية العسكرية. اما 
العسكري كان مرتبطا  فالجهاز  هيكليا وتنظيام 

برئيس الحركة راشد الغنويش فقط. 
ويف 1990 وعندما كان كريم عبد السالم يف سن 17 طلب منه االلتحاق 
نتائج  النهضة وبعد تزوير  إذ أن حركة  الدميقراطي.  الدستوري  بالتجمع 
والية  يف  وخاصة   1989 يف  اكتسحتها  النهضة  ان  قيل  التي  االنتخابات 
بنزرت، قررت حركة النهضة يف مؤمترها املوايل الدخول يف مواجهة مبارشة 
استبداله.  أو  تبنيها  النظام عىل  إجبار  الحريات وهي  النظام وفرض  مع 

واعتمدت عىل تسخني الشارع وتهييجه ثم تتويجه بعملية عسكرية.
وقال كريم عبد السالم إن خطة فرض الحريات، اعتمدت عىل ثالثة عنارص 
وهي التجييش والتشجيع عىل املواجهة مع النظام، من خالل اجتامعات 
املاجري،  خميس  بينهم  من  الدعاة  من  مجموعة  بها  يقوم  املساجد  يف 
الثانية  الخطة  أما  أشهر.  ثالثة  والتهييج ملدة  التحشيد  واستمرت مرحلة 
فهي استهداف النظام رأسا وإعالن العصيان، وكانت حرب الخليج يف ذلك 
ظاهريا  للخليج  مساندة  مسريات  خروج  إىل  بالنظر  لهم،  مالمئة  الوقت 
استهداف  يف  والنظام  النهضة  حركة  بني  مواجهة  كانت  ضمنيا  ولكنها 
املقرات  عديد  حرق  تمنّ  وقد  أمنية.  مقرات  وحرق  وشعب  منقوالت 
املدنيني  الجانبني ومن  الضحايا من  والشعب. وسقط  األمنية  والسيارات 

أيضا.
وقال عبد السالم إنه أُحيل اىل دائرة االستعالمات لتحيني املعلومات يف كل 
األجهزة. وقد طلب منه قطع الصلة مع التنظيم وأُلحق بالتجمع وتحديدا 
بلجنة التنسيق باب سويقة ومن ثَمَّ يسلم التقارير التي يجمعها إىل عنرص 
املقابل  يتغري يف كل مرة. يف  أسبوع وكان  نهاية  التنظيم كل  اتصال من 
الوضع  كانت لكريم أسامء حركية وهي هيثم ومرشد وسفيان. واستمر 
عىل ما هو عليه ملدة سنة ونصف تقريبا، لينتهي بحادثة باب سويقة التي 

سبقها سياق وقرارات وتالها سياق وقرارات أيضا. 
وأقر كريم عبد السالم أن حادثة باب سويقة مل تكن معزولة كام يرونّج 
التخطيط لها ملدة ثالثة أشهر. وقال  النهضة، بل تمنّ  لذلك قياديو حركة 
رفض  وقد  املنطقة  يف  »القوادة«  رموز  تأديب  أوىل  مرحلة  يف  إنه طرح 
هذا املقرتح ثم اقرتح أن توضع عالمة عىل أبواب منازلهم ليعلموا أنهم 
مستهدفون، ورفض أيضا، وأخريا جاءت خطة االستهداف النوعي للشعب 
واملقرات األمنية. وأقر عبد السالم أن عملية باب سويقة كانت ممنهجة 
الحزب  مقرات  الستهداف  ومحددة  ومنزلة  منظمة  خطة  ضمن  تتنزنّل 
واملراكز األمنية وكان رائدها يف ذلك الوقت عبد الحميد الجاليص مؤكدا 
واملؤسسات  املقرات  استهداف  وعىل  املواجهة  عىل  حرنّض  من  هو  أنه 

الرتبوية.
* حياة الغامني

كريم عبد السالم »العقل المدبر« لعملية باب سويقة الشنيعة:

خطة  ضمن  ممنهجة  كانت  سويقة  باب  عملية 
مُحكمة من حركة االتجاه اإلسالمي

النهضة اخترقت الجيش واألمن وكونت جهازا عسكريا يرتبط هيكليا وتنظيميا براشد الغنوشي

النهضة خططت 
لالنقالب على 

بورقيبة عن طريق 
جهازها العسكري 
الذي يشرف على 
جزء منه الصادق 
شورو ومحمد بن 

سالم


