
سياسية أسبوعية جامعة
الخميس 06 سبتمبر 2012

العدد -63-السنة الثانية
السعر 600 مليم

سياسية أسبوعية جامعة
الخميس 24 جانفي 2013

العدد -83- السنة الثانية
السعر 600 مليم

مالي  في  أي��ام  عشرة  منذ  الفرنسي  اجليش  تدّخل 
النظام  من  مزعوم  وبطلب  األم��ن  مجلس  من  بغطاء   ،
ال��زح��ف على  امل��ال��ي، ملنع اجل��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة م��ن 
سيطرتها  وبحكم  فرنسا  م��ال��ي.  عاصمة  »ب��ام��اك��و« 
ال��ص��ح��راء،  ج��ن��وب  األن��ظ��م��ة  ع��دي��د  على  السياسية 
والغابون  السينغال  من  كل  في  عسكرية  قواعد  متتلك 
الوسطى  وإفريقيا  والطوغو  والتشاد  وال��ك��ام��رون 
»الريونيون«  وجزر  وعدن  وجيبوتي  فاسو  وبوركينا 
العسكرية  احلاميات  هذه  وتستعمل  ديفوار،  والكوت 
أليست  واإلستراجتية.  االقتصادية  مصاحلها  لتأمني 
اآلن  وتسلّح  وتكّون  تدعم  التي  هي  الفرنسية  القوات 
أليست  س��وري��ا؟  تخّرب  التي  اإلرهابية  العصابات 
الشعب  حماية  اليوم  الوقت  نفس  في  تدعي  من  هي 
املتشددة اإلرهابية  العصابات  نفس  َج��ْور  من  املالي 
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لهذه األسباب نرفض 
التدخل الفرنسي في مالي
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فحصدت الجراح

فوضى السالح في تونس: ما خفي كان أعظم

الديبلوماسية التونسية
 تعطل استرجاع األموال المهّربة

محمد بن هندة، رئيس جمعّية التونسّيات والتونسّيين بسويسرا: 

»ما يجمع نداء تونس مع النهضة أكثر مما يجمع نداء تونس بباقي 
األطراف التقدمية، وهو التحالف المرتقب األقرب إلى الواقع«

"صوت الشعب" تكشف خفايا صفقة العلوش الروماني:
خســـــارة بالمليــــــــارات وإهـــدار للمـــــال الـعــــام 

نجاح فاق الـ93 % والبوليس السياسي 
ولجان حماية الثورة على الخط
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مبادرة االتحاد ستدخل شوطها الثاني

مبناس��بة االحتفال بالذكرى 67 لتأسيس االحتاد العام التونسي 
للشغل في مقر االحتاد اجلهوي للشغل بصفاقس، أشار األمني العام 
لالحتاد، حسني العباسي، إلى أن االحتاد سيقطع الشوط الثاني من 
مبادرت��ه في األّيام القادمة وذلك من خالل تكثيف االتصال بالقوى 
السياس��ية التي ش��اركت في املؤمتر الوطني للحوار الذي احتضنه 
قصر املؤمترات يوم 17 أكتوبر الفارط. هذا وقد شدد بيان االحتاد 
الذي صدر باملناسبة على هذا التوجه من خالل دعوته جميع القوى 
لاللتح��اق بهذه املبادرة التي س��تفضي إلى "إنش��اء مجلس وطني 
للح��وار وإل��ى صياغة توافق��ات تؤّم��ن إدارة املرحل��ة االنتقالية".

الجبهة الشعبية وحزب العمال يدينان االعتداء على 
عمار عمروسية

  أدان ح��زب العم��ال و»اجلبهة الش��عبية« االعت��داء الذي تعرض 
ل��ه الرفي��ق عم��ار عمروس��ية، نائ��ب األمني الع��ام حل��زب العمال 
ومناض��ل اجلبه��ة الش��عبية  ف��ي مدينة قفص��ة ودعا كاف��ة القوى 
الدميقراطي��ة إل��ى التص��دي إل��ى مث��ل ه��ذه األعم��ال اإلجرامي��ة 
الت��ي ته��دف إل��ى تعبي��د الطري��ق نح��و االس��تبداد م��ن جدي��د.

وقفة احتجاجية 

نّف��ذ األس��اتذة والقيّم��ون املتعاق��دون عب��ر آلي��ة العم��ل املدن��ي 
التطوع��ي، وقفة احتجاجية ي��وم الثالثاء الفارط بس��احة القصبة، 
للمطالب��ة بإلغ��اء هذه اآللية التي تعد ش��كال من أش��كال التش��غيل 
إدماجه��م  عب��ر  املهني��ة  وضعياته��م  بتس��وية  وطالب��وا  الهش��ة، 
بش��كل رس��مي ف��ي الوظيف��ة العمومي��ة. ه��ذا وق��د ش��ارك ف��ي 
الوقف��ة العدي��د م��ن املتعاقدي��ن الذي��ن قدموا م��ن جه��ات مختلفة 
عل��ى غ��رار سوس��ة واملنس��تير وبن��زرت وصفاقس والقي��روان.

طّروش يكذب كالعادة..!

فنّ��د الناط��ق الرس��مي باس��م وزارة الداخلي��ة خال��د ط��روش، 
االثن��ني  ي��وم  مس��اءا  التاس��عة  برنام��ج  ف��ي  اس��تضافته  أثن��اء 
الف��ارط، رواي��ة أهال��ي عق��ارب التي أك��دوا فيه��ا أن ق��وات األمن 
املس��يلة  القناب��ل  إلق��اء  إل��ى  وعم��دت  ليلي��ة  مبداهم��ات  قام��ت 
للدم��وع ف��ي املن��ازل، معتب��را ذلك م��ن قبي��ل االفت��راءات وتكرارا 
مماثل��ة. عن��ف  أح��داث  ف��ي  ُس��ِردت  الت��ي  الرواي��ات  لنف��س 
يب��دو أن الس��يد خالد طروش نِس��ي مقاط��ع الفيديو الت��ي وّثقت 
ألحداث س��ليانة واحلنشة ومالّحة رادس، واألمثلة غيرها كثيرة...

احتفاالت رغم تهديدات السلفيين

في حديث قصير أجرته معه "صوت الشعب" أكد لنا أحد املنتسبني 
للطريقة الرفاعية القادرية، احملسوبة على الفكر الصوفي التونسي، 
أنهم سيحتفون كالعادة باملولد النبوي الشريف بجامع الزيتونة من 
خالل قراءة البردة وقراءة قصائد في التوحيد ومدح النبي وتنظيم 
بعض األدعية بالُدّف، هذا وقد أكد لنا أن بعض املجموعات الس��لفية 
قامت بهرسلة البعض منهم في صالة اجلمعة الفارطة متهمة إياهم 
بالبدعة والشرك، أما بخصوص مزاعم البشير بن حسن التي اعتبر 
فيه��ا احملتفلني باملولد النبوي من "ضعاف الدين" ، فقد أش��ار إلى 
أن "الوهابي��ة مصيبته��م ف��ي أنه��م ال يعترفون بأن اإلمي��ان يزيد 
بالطاعة وينقص باملعصية وأن العمل شرط وجود وشرط كمال" .

أهالي الرديف يطالبون بفتح تحقيق

عل��ى إث��ر املقال الص��ادر في الع��دد الفارط من »صوت الش��عب« 
بتوقيع اخلبير في املناجم وقضايا النفط، األستاذ »لزهر السمعلي« 
حت��ت عن��وان »م��ن الفضائ��ح البيئي��ة واالجتماعي��ة ف��ي احلوض 
املنجمي، املس��ؤولية املدنية واالجتماعية لش��ركة فس��فاط قفصة«، 
توجه أهالي الرديف بعريضة للس��لط احلالية مطالبني بفتح حتقيق 
ف��ي تداعيات الفيضان��ات األخيرة الت��ي عرفتها املنطق��ة، معتبرين 
أن »ش��ركة فس��فاط قفصة تتحم��ل املس��ؤولية األول��ى بإجنازها 
ط��رق حزامي��ة لنق��ل الفس��فاط دون اتخ��اذ اإلج��راءات الالزم��ة 
للمحافظ��ة على الوضع الطبيعي ملجاري املياه في س��فوح اجلبال«.

مدير البنك العالمي في تونس

يح��ّل بتونس، اليوم 24 جانفي، الس��يد »جيم يونق كيم« الرئيس 
املدي��ر العام للبن��ك العاملي، من أج��ل التّباحث م��ع احلكومة املؤقتة 
ح��ول »ض��رورة اإلس��راع باإلصالح��ات الهيكلي��ة التي س��تحّفز 
��ُب  ِ النم��و والتش��غيل« ، حس��ب البي��ان الص��ادر ع��ن البن��ك. وتجَ
اإلش��ارة إل��ى أن حكوم��ات السبس��ي واجلبالي املؤقت��ة اقترضت 
مرت��ني من هذا البنك، امل��رة األولى في ج��وان 2011 )500 مليون 
دوالر(، وامل��رة الثاني��ة في نوفمب��ر 2012 )500 ملي��ون دوالر(. 
اإلصالح��ات املطلوب��ة م��ن ط��رف البنك العامل��ي ه��ي تقريبا نفس 
مطال��ب صندوق النقد الدول��ي، خوصصة القط��اع البنكي، حتوير 
قانون الش��غل، تبس��يط قوانني االس��تثمار األجنب��ي بتونس، إلغاء 
صنادي��ق التعوي��ض، فتح املجال أم��ام الرس��اميل األجنبية لولوج 
قطاعات اخلدمات املاء، الكهرباء، الصحة، البنوك، التأمينات، النقل( 

الوالي حرضنا على فك االعتصامات

ف��ي تصريح أدلى ب��ه ل�«صوت الش��عب« أكد نائ��ب رئيس نقابة 
التج��ار املس��تقلني، أثن��اء الوقف��ة االحتجاجي��ة الت��ي نفذوه��ا يوم 
اخلمي��س 17 جانف��ي 2012 ف��ي س��احة القصب��ة، أن والي تونس 
عّطل مش��روع تهيئ��ة فضاء ش��ارع قرطاج الذي كان م��ن املبرمج 
أن يت��م تخصيص��ه للمنتصب��ني الفوضوي��ني م��ن أج��ل التقليص 
م��ن ظاه��رة االنتص��اب الفوض��وي، ه��ذا وق��د أفادن��ا أن الوال��ي 
تنك��ر لوع��وده للمنتصب��ني بع��د أن كان يحّرضه��م عل��ى كس��ر 
االعتصام��ات وفك اإلضراب��ات بالقوة، وقد عبر ع��ن كل هذا قائال 
املعتصم��ني« عل��ى  لالعت��داء  »الوال��ي كان يس��تخدمنا كمليش��يا 
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صوت الوطن

 بقية االفتتاحية
الفرنسي  الهدف احلقيقي من تدخل اجليش  إّن 
ف��ي م��ال��ي ه��و ق��ب��ل ك��ل ش���ي، ت��ق��وي��ة القبضة 
من  املنطقة،  ه��ذه  على  الفرنسية  االمبريالية 
الغنية  غينيا  خليج  إلى  النيجر  شمال  صحارى 
ب��اخل��ام��ات. ش��م��ال م��ال��ي ال���ذي ي��ري��د اجليش 
في  القاعدة  عصابات  من  استرجاعه  الفرنسي 
بالد املغرب و »موجاو« حركة التوحيد واجلهاد 
املدّعمة من طرف قطر ومجموعات حركة »أزواد« 
وجماعة  الفرنسية،  املخابرات  أنشأتها  التي 
والسعودية،  اجلزائر  من  املسنودة  الدين  أنصار 
أكبر  عن  الكيلومترات  من  مئات  بضع  إال  يبعد  ال 
بالنيجر  »عرليت«  في  لليورانيوم  العالم  مناجم 
الوطنية. خيراته  واملنهوبة  املفّقر  امل��ج��اور 

الصراع  إط��ار  في  يدخل  الفرنسي  التدّخل  إن 
إع��ادة  أج��ل  م��ن  واجليوستراتيجي  السياسي 
التقسيم االمبريالي للعالم، و باألخص في إفريقيا 
ال��س��ودان.  جنوب  ف��ي  ذل��ك  ح��دث  أن  سبق  كما 
على  االقتصادي  النفوذ  لتعزيز  تدّخل  أيضا  هو 
ذهب  من  املنطقة  متتلكها  التي  العديدة  امل��وارد 
وم��ع��ادن ن���ادرة وي��وران��ي��وم وب��ت��رول وغ��از.

لالمبريالية  متسترة  ومب��س��اع��دة  ف��رن��س��ا، 
أمام  متوقعها  تعّزز  واألجنليزية،  األمريكية 
والبرازيل  وروس��ي��ا  للصني  اجل��دي��دة  املطامع 
ف��ي ال���ق���ارة اإلف��ري��ق��ي��ة، وت��ت��أه��ب ل��ق��م��ع أي 
في  التابعة  األنظمة  ضد  شعبية  احتجاجات 
االجتماعية  والعدالة  احلّرية  أجل  من  املنطقة، 
ك��م��ا ح���دث ف��ي ب��ام��اك��و ف��ي أك��ت��وب��ر ال��ف��ارط.

ل��ل��ت��دّخ��ل ال��ع��س��ك��ري ال��ف��رن��س��ي، ول��أزم��ة 
خطيرة  تبعات  مالي  في  والعسكرية  السياسية 
على الدول املجاورة، وباألخص اجلزائر والنيجر 
وموريتانيا،  ديفوار  والكوت  فاسو  وبوركينا 
األسلحة  وتدفق  استقرارها  زعزعة  حيث  من 
مناطق  م��ن  املفقرين  امل��واط��ن��ني  آالف  وه���روب 
البلدان  نحو  ال��الج��ئ��ني  آالف  وف���رار  احل���رب، 
والواليات  فرنسا  به  تقوم  ما  كل  إّن  املجاورة. 
هو  املنطقة،  في  بيادقهم  لكل  حتريك  من  املتحدة 
املنطقة. على  هيمنتهم  وتعزيز  دميومة  أجل  من 

ف��رن��س��ا ل��ي��س��ت ف���ي ح���رب ض���د اإلره�����اب، 
ما  حلماية  عسكرية  حملة  ف��ي  ه��ي  م��ا  ب��ق��در 
وم��ال��ي. ال��ن��ي��ج��ر  م��ف��ّق��ري  ظ��ه��ر  ع��ل��ى  تنهبه 

لكل هذه األسباب، يجب على كل القوى التقدمية 
الفرنسي،  العسكري  بالتدخل  التنديد  والثورية 
التي  املنطقة  في  لإلمبريالية  التابعة  وباألنظمة 
تساعد على هذه الهجمة، كما يجب التشهير بكل 
واجلهاد  والتوحيد  القاعدة  عصابات  به  تقوم  ما 
من  اإلرهابية  »ازواد«  وحركة  الدين  وأنصار 
ج��رائ��م ف��ي ح��ق س��ك��ان ش��م��ال م��ال��ي، وأيضا 
أجل  من  نضاالتهم  في  املنطقة  شعوب  مساندة 
استرجاع خيراتهم الوطنية وإقامة دول تسودها 
االجتماعية  وال��ع��دال��ة  الدميقراطية  احل��ري��ات 

صوت الشعب

أخبار صوت الشعب

ال للتعدي على الرصيد الحضاري للشعب...
عل��ى إث��ر االعت��داءات املتك��ررة الت��ي ش��هدتها العدي��د من 
مقام��ات األولياء، على أي��دي مجموعة م��ن املتطرفني، أصدر 
ح��زب العم��ال بيان��ا في الغ��رض جدد في��ه اس��تنكاره لهذه 
املمارس��ات معتب��را ذل��ك »تعدّي��ا عل��ى الرصي��د احلضاري 
والتاريخ��ي للش��عب التونس��ي وعل��ى مك��ون م��ن مكونات 
ثقافته« ، هذا وق��د حّمل البيان املس��ؤولية للحكومة احلالية 
ف��ي التس��اهل مع هذه األعم��ال اإلجرامية وطالبه��ا ب� »اتخاذ 
. ومحاكمته��م«  فيه��ا  املتورط��ني  إليق��اف  اإلج��راءات  كل 
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أن  املص��ادر،  نف��س  لن��ا  وكش��فت 
صفقة "العلوش الروماني" ش��ابتها 
النقائ��ص والتجاوزات بس��بب  عديد 
التس��ّرع وقلّ�ة اخلبرة وسوء التقدير 
ورغبة بعض السماس��رة ف��ي الربح 
السريع، فالوفد التونسي الذي سافر 
إلى رومانيا والذي يتكون من حوالي 
بق��ي  بالصفق��ة،  للقي��ام  أف��راد   10
أس��بوعا في روماني��ا دون أن يتّصل 
به املس��تثمر األردن��ي )وهو صاحب 
ش��ركة مختصة ف��ي توري��د اللحوم 
نح��و بل��دان اخللي��ج العرب��ي بصفة 
خاصة( حس��ب ما مت االتفاق بشأنه 
مس��بقا، فعاد الوفد إلى تونس وبقي 
منه ف��رد واحد هو الذي قام بالصفقة 
مدروس��ة  وغي��ر  س��ريعة  بطريق��ة 
ودون التثب��ت ف��ي نوعي��ة البضاعة، 

على عكس ش��ركة "حليمة" اخلاصة 
الت��ي قامت ب��كل اإلج��راءات الالزمة 
وع��ادت بخرفانها وعدده��ا 30 ألفا. 
وقد وقع حش��ر وس��يط تونسي ال 
مب��رر لوج��وده، وكان ميك��ن القيام 
بالصفق��ة بدونه. وحس��ب مصادرنا 
ف��إن ه��ذا الوس��يط مت فرض��ه م��ن 
ط��رف وزي��ر الفالح��ة، ومت حتدي��د 
دين��ار  أل��ف   600 ب���  "عمولت��ه" 
س��وف تصرفها ل��ه ش��ركة اللحوم. 

خسارة مضاعفة
اخلس��ارة لن تق��ف عند ه��ذا احلد، 
فق��د أك��دت لن��ا مصادرن��ا أن تكلف��ة 
العناي��ة مبا تبق��ى من القطي��ع تكلّف 
باهظ��ة  مصاري��ف  اللح��وم  ش��ركة 
مبع��دل 100 دين��ار للعل��وش الواحد 
العل��ف  مصاري��ف  ه��ي  ش��هر  كل 

الطبية واإليواء واحلراس��ة  واملراقبة 
وغيره��ا. وبعملية حس��ابية بس��يطة 

وإذا اعتبرن��ا أن عدد اخلرفان املتبقية 
هو ف��ي ح��دود ال���21 أل��ف خروف 
من��ذ عي��د األضح��ى الف��ارط املوافق 
ليوم 26 أكتوبر، فإن هذه اخلس��ارة 
ال تق��ل عن 6 ملي��ارات م��ن املليمات.
وأضاف��ت نف��س املص��ادر أن ع��دد 
الرومان��ي  القطي��ع  داخ��ل  الوفي��ات 
كبي��رة وه��ي مبع��دل 30 حال��ة وفاة 
الت��ي  أن ع��دد اخلرف��ان  أي  يومي��ا، 
مات��ت من��ذ عي��د األضح��ى الف��ارط 
خ��روف   2500 ح��دود  ف��ي  ه��ي 
بتكلف��ة ال تقل ع��ن 300 أل��ف دينار.
فس��اد م��ن  تخل��و  ال  حل��ول 
ش��ركة اللح��وم بحث��ت ع��ن طريقة 
لتس��ويق ه��ذه الكمي��ة املتبقي��ة م��ن 
باجلي��ش  واس��تنجدت  اخلرف��ان 
نزي��ف  وإيق��اف  إلنقاذه��ا  الوطن��ي 
اخلس��ارة وعرض��ت علي��ه ش��راء ما 
تبق��ى من اخلرف��ان بس��عر 7 دنانير 
للكلغ الواحد م��ن العلوش احلّي. لكن 
وزارة الدف��اع الوطن��ي رفض��ت هذا 
الع��رض واقترح��ت س��عر 5 دناني��ر 
عوضا ع��ن 7 دنانير. ومن املس��تبعد 
أن يش��تري اجليش التونسي كل هذه 
الكمية م��ن اخلرفان الرتف��اع كلفتها 
من ناحي��ة ولعدم حاجت��ه امللحة لها.
  م��ن يتحم��ل ه��ذه الخس��ارة؟
نفس��ه  يط��رح  ال��ذي  الس��ؤال  إن 
وال��ذي طرح��ه العدي��د م��ن اخلبراء 
الرومان��ي  العل��وش  اس��تيراد  قب��ل 

ه��و: ه��ل أن الش��عب التونس��ي كان 
ف��ي حاج��ة ماس��ة له��ذه الصفقة من 
"علوش العيد" التي كلفتنا خس��ارة 
كبي��رة، ف��ي وق��ت تعاني في��ه البالد 
من نقص ف��ي العملة الصعبة ويعاني 
في��ه الف��الح صعوب��ات كبي��رة ف��ي 
تربية املاش��ية وفي تس��ويق منتوجه 
بس��عر يراعي ارتفاع كلف��ة اإلنتاج؟.

الغري��ب في األمر أن وزارة التجارة 
واصل��ت في نف��س االت��اه وأقدمت 
عل��ى اس��تيراد كمي��ات م��ن احللي��ب 
بنف��س الطريقة التي مت بها اس��تيراد 
العل��وش الروماني، وه��و ما يؤكد أن 
ه��ذه احلكومة تعالج مش��اكل القطاع 
الفالح��ي في تون��س بخلق مش��اكل 
أخ��رى، فاالس��تيراد وإن كان يح��ل 
املش��كلة وقتي��ا، فإنه يخلق مش��اكل 
كبي��رة للقط��اع الفالح��ي ق��د تؤدي 
في ظ��ل ما يعيش��ه ه��ذا القط��اع من 
مش��اكل عويصة إلى ش��لله وعزوف 
الفالح��ني ع��ن اإلنت��اج. فال��كل يعلم 
أن بالدن��ا قادرة عل��ى توفير االكتفاء 
الذات��ي م��ن احللي��ب وم��ن اللح��وم 
وبأس��عار معقول��ة، وب��دون مبالغ��ة 
��ّدرا  ُمصجَ تصب��ح  أن  لبالدن��ا  ميك��ن 
للّح��وم وللحلي��ب مب��ا تزخ��ر به من 
اإلنت��اج. لتطوي��ر  مناس��بة  طبيع��ة 

عبد الجّبار المّدوري

قابل الشارع التونسي خبر حجز كميات كبيرة من السالح، في 
مخزن مع��ّد للغرض بوالية مدنني، بهالة م��ن اخلوف والتوّجس 
من حت��ّول تونس إلى إمارة من إمارات احل��رب األفغانية. ورغم 
الدعاي��ة اإلعالمي��ة الت��ي حاول��ت التقلي��ل م��ن خط��ورة احلدث 
وتقدميه ف��ي صورة االنتص��ار األمني، إالّ أّن عديد التس��اؤالت 
املشروعة أعاقت مثل هذا التسويق، حيث مازال املواطن التونسي 
يتساءل دون مجيب: هل أن الكشف عن بعض هذه العمليات، بعد 
أن يكون الس��الح قد هّرب ثّم خّزن ثّم ِبيع بالتفصيل للبعض في 
عديد جهات البالد، يعّد انتصارا ألمن البالد واس��تقرارها، أم هو 
عنوان فش��ل للحكومة في مجال السياس��ة األمنية؟ ملاذا حتاول 
احلكومة دائما التس��تر على مثل هذه امللفات، خاصة عندما يكون 
امل��وّرط فيها مجموع��ات جهادية؟ مل��اذا تكثفت عملي��ات تهريب 
الس��الح وتخزين��ه في تونس خ��الل الفترة األخي��رة؟ ما حقيقة 
معس��كرات التدريب التي أصبح يتحّدث عنها الش��ارع التونسي 
خاص��ة ف��ي اجلنوب والش��مال الغرب��ي؟ وأخيرا م��ا عالقة مثل 
ه��ذه العمليات بالوض��ع اإلقليم��ي خاصة في اجلزائ��ر ومالي؟

رغم أن الظروف التي تعيشها تونس محليا وإقليميا منذ سنتني 
قد س��اعدت على تفشي السالح، خاصة بعد التدخل األجنبي في 
ليبيا وفتح احلدود والّش��لل الذي عرفته أجهزة الرقابة التي كان 
يعمل بها النظام املخلوع بعد الثورة، إال أن احلكومة املؤقتة برئاسة 
الّسبسي كان لها دور أيضا في تفشي هذه الظاهرة عبر السماح 
مبرور الس��الح القطري إلى ليبيا عبر املوانئ التونس��ية، وهو ما 
س��اهم بش��كل أو بآخر في تس��ريب جزء منه إل��ى داخل تونس.

الوضع أصبح خطيرا
غي��ر أن خطورة املوض��وع لم تظه��ر إالّ مؤخ��را، حني حتولت 
املسألة من مجّرد العثور على بعض األسلحة اخلفيفة هنا وهناك 
عند بعض األشخاص كبنادق الصيد و"الكالشنكوف"، إلى متلّك 
هذه األس��لحة من طرف مجموعات إجرامية وجهادية استعملتها 
في مواجهات مع األمن واجليش التونس��ي ف��ي كل من الروحية 
وعني دراهم وجبل الش��عانبي وبئر علي بن خليفة ودوار هيشر.
إّن انتقال تهريب الس��الح من أيدي مافيات املال والس��الح، إلى 
أيدي املجموعات السياس��ية املس��لّحة اإلقليميّ��ة كتنظيم القاعدة 
في ش��مال إفريقيا، ميثّل تهديدا حقيقي��ا للبالد ملا في برامج هذه 
املجموع��ات م��ن ضرب لالس��تقرار األمني والسياس��ي بش��كل 
مباش��ر، رغم أننا في تونس لم نبلغ هذه املرحلة بعد، حيث تشير 
كل التقاري��ر األمني��ة أن الكمي��ات الهائل��ة من الس��الح التي عثر 
عليها كانت موجهة إلى اجلزائر ومالي، في إطار االستعداد لدعم 
مقاتلي التيارات اجلهادية بعد انطالق التدخل الفرنسي في مالي. 
ولعل متّكن 11 تونس��ي من املنتمني لهذه التيارات من العبور إلى 
اجلزائر واملش��اركة في عملية اختطاف الرهائن األخيرة مبحطة 
الغ��از جن��وب اجلزائر، يدع��و إلى الش��ك اجلّدي ف��ي متّكن هذه 
املجموعات من تهريب كميات من الّسالح إلى اجلزائر عبر تونس. 
وهو ما أكدته س��ابقا اجلهات األمنية بعد أحداث جبل الشعانبي.
لكن يبقى تس��تّر احلكومة على هذا امللف ومن توّرط فيه مدعاًة 
للقل��ق، ملا يربط حرك��ة النهضة، املتزعمة لالئت��الف احلاكم، من 
عالقات اس��تراتيجية مع ه��ذه التيارات اإلرهابي��ة، التي يصفها 

البعض بأنها االحتياط العس��كري للنهضة في صورة فشلها في 
اإلدارة السياس��ية للبالد. ولعّل الصمت املزعج للحكومة حول ما 
أصبح يرّوج، حتى داخل األوساط األمنية، من وجود معسكرات 
تدري��ب لهذه اجلماعات والتيارات في الش��مال الغربي واجلنوب 
التونسي، يؤّكد تخاذل احلكومة في التعامل اجلّدي مع املوضوع، 
خاص��ة وأنه تبنّي أّن أحد املوقوفني في عملية حجز األس��لحة في 
مدنني كان عون أمن س��ابق، مب��ا يعني أّن املؤسس��ة األمنية في 
تونس أصبح��ت مهددة باالخت��راق من طرف ه��ذه املجموعات.

هل أصبحت تونس ُمصّدرة ل� "الجهاديين" ؟ 
أثبت��ت األبح��اث األولية املس��ّربة أن ش��بكة التهري��ب املوّرطة 
ف��ي القضي��ة األخي��رة ه��ي ش��بكة إقليمي��ة جعل��ت م��ن تونس 
مخزن��ا للس��الح ومعب��را إليصاله إل��ى اجلزائر ومال��ي وهو ما 
م��ن ش��أنه توتير العالق��ات الديبلوماس��ية مع اجلزائ��ر ومالي. 
وبالفع��ل فقد دعا وزير اخلارجية اجلزائري س��فيرنا التونس��ي 
لالجتم��اع عل��ى خلفي��ة ثبوت تورط 11 تونس��ي م��ن أصل 23 
ف��ي حادث��ة االختط��اف األخي��رة للرهائن ف��ي جن��وب اجلزائر.

ف��ي  احلكوم��ة  سياس��ة  طب��ع  ال��ذي  الّذري��ع  الفش��ل  إّن 
املس��تقبل  ف��ي  احلج��ج،  كل  يق��ّدم  املل��ف  ه��ذا  م��ع  التعام��ل 
التهري��ب  ولعصاب��ات  املس��لحة،  التنظيم��ات  له��ذه  القري��ب، 
كل  من��ه  تنطل��ق  آمن��ا  بل��دا  تون��س  م��ن  تع��ل  ك��ي  عموم��ا، 
عملياته��ا املقبل��ة بع��د أن كان��ت مج��رد معب��ر للدول املج��اورة.
طه ساسي

صوت الوطن

حكومة النهضة زرعت الشوك فحصدت الجراح

"صوت الشعب" تكشف خفايا صفقة العلوش الروماني:

خسارة بالمليارات وتالعب بالمال العام 
التقليدية  والصناعات  التجارة  وزارة  داخل  لعة 

ّ
مط مصادر  من  الشعب«  »صوت  جريدة  علمت 

اللحوم.  لشركة  المليمات  من  مليارات   6 بـ  تقدر  خسارة  سّببت  الروماني«  »العلوش  صفقة  أن 
وحسب مصادرنا فإن هذه الخسارة جاءت بسبب توريد 45000 علوش روماني عن طريق شركة 
أنه وبصرف  المصادر  العيد، وأضافت نفس  اللحوم بمناسبة عيد األضحى بقي منها 21000 بعد 
التي  المزّود  نفس  ومن  الخرفان  نفس  بكلفة  مقارنة  الصفقة  لهذه  المرتفعة  الكلفة  عن  النظر 
ذبحها،  بعد  الكمية  يتوجب تصريف هذه  فإنه  »لحيمة«(،  الخواص )شركة  بعض  بتوريدها  قام 
األسعار  هي  فما  دينارا،   23 منه  الواحد  الكغ  كلفة  تبلغ  والتي  اللحم  من  ا 

ّ
طن  350 تناهز  حيث 

 16 يتجاوز  ال  بيعها  سعر  أن  أي  السوق؛  لتعديل  موجهة  وأنها  خاصة  اعتمادها  سيقع  التي 
دينارا للكلغ الواحد، أي بفارق جملي يقدر بـ 2,5 مليارا من المليمات ستتحّملة ميزانية الدولة!

خسارة تقدر ب� 6 مليارات
 وسيط تونسي تم فرضه من 

طرف وزير الفالحة يطالب ب�600 
ألف دينار 

موت أكثر من 2500 خروف 
بمعدل 30 خروفا يوميا

خسارة يومية ب�50 ألف دينار 
بسبب الموت وتكاليف اإليواء

شركة اللحوم مهددة باإلفالس
 االستنجاد بالجيش لشراء ما 

تبقى من الخرفان
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بوصلة
       عمار عمروسّية

       Contrezario@gmail.com

ماضية  اجلبالي«،  »السيد  حكومة  أّن  جلّيا  يبدو 
األوراق  وخ��ل��ط  ال��وق��ت  ه����ْدِر  ف��ي  ال��ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 
اللّبنات  وض��ع  ف��ي  فقط  ليس  األرع����ن،  وال��ت��الع��ب 
الدفاع  في  وإمن��ا  الدميقراطية  الدولة  لبناء  األّولية 
والشعب. للوطن  واحل��ي��وي��ة  العليا  املصالح  ع��ن 

للكشف  املتكرر،  التأخير  يتنّزل  السياق  هذا  وضمن 
عبثي  مسلسل  إلى  حتّول  الذي  احلكومي  التحوير  عن 
والشعبي.  السياسي  الوسطني  في  للسخرية  مثير 
متْتَرس  التي  العمياء  املكابرة  من  طويلة  أشهر  فبعد 
التغيير  بضرورة  القبول  لرفض  املتنّفذون  وراءه��ا 
الحقا  إلخفاقاتهم  املدّوية  الوقائع  أجبرتهم  احلكومي، 
على القبول بذاك التحوير، غير أن ذاك االعتراف ظّل من 
جهة سطحيا وبعيدا عن اإلقرار الصريح بالفشل، ومن 
احلزبية  املصالح  تغليب  بعقلية  محكوما  أخرى  جهة 
والّراحلني. الباقني  أسماء  حتديد  في  والشخصية 

عن  اإلع��الن  في  التأخير  ه��ذا  ك��ّل  أّن  الواضح  وم��ن 
املولود  على  البداية  منذ  حكم  قد  اجلديدة،  احلكومة 
زي��ادة  جناحه،  مقومات  من  الكثير  بفقدان  اجلديد 
االنتقالي  باملسار  حلقت  التي  البالغة  األض��رار  عن 
البالد في  الّطريق إلدخال  املعّطل، ومّهدت  الدميقراطي 
ولعّل  وحني.  وقت  كل  في  باالنفجار  تنذر  شاملة  أزمة 
هذا  بحيثيات  يحيط  ما  جميع  أن  ذلك  كل  من  األده��ى 
التغيير احلكومي املرتقب، جتعله أقرب إلى إعادة توزيع 
لأوراق داخل نفس القوى احلاكمة تقريبا ،ووفق ذات 
احملاصصة  طابع  عليها  يغلب  التي  القدمية  القواعد 
احلزبية وحتى الشخصية ضمن منطق اقتسام الغنيمة 
توسيع  مب��ش��اورات  املرتبطة  امل��ؤش��رات  فجميع 
الفشل  إلى  انتهت  القاعدة السياسية لالئتالف احلاكم، 
قائمة  املتنّفذ  الثالثي  تفكك  مخاطر  إن  بل  ال��ذري��ع، 
�����ا ك��ان��ت م��ح��ّص��ل��ة ال��ص��ف��ق��ات امل��ب��رم��ة بني  وأًيّ
ال���ط���رف األق�����وى »ح���رك���ة ال��ن��ه��ض��ة« وح��ل��ف��ائ��ه��ا 
»حكومة  اجل��دي��دة  النسخة  ف��إّن  واجل���دد،  ال��ق��دام��ى 
للقدمي  مشّوها  استنساخا  إالّ  تكون  ل��ن  اجلبالي« 
القائمة  التوتر  فتائل  تعميق  نحو  أخ��رى  وخطوة 
تعد  ل��م  األص��ع��دة  جميع  ع��ل��ى  ال��ب��الد  ف��أوض��اع 
واحلاجة  الزوايا،  وتدوير  التحايل  هذا  مثل  حتتمل 
بحشد  للمسارعة  وق��ت  أي  م��ن  أكثر  ملّحة  أضحت 
ال��ت��ده��ور اخلطير  ال��ص��ف��وف ورّص��ه��ا إلي��ق��اف ه��ذا 
البالد  وإن��ق��اذ  املسار  تصحيح  بداية  أن  ومعلوم 
السلطة،  على  القائمني  أعمال  جدول  رأس  على  ليسا 
إمكاناته  كّل  وضع  مّمن  هذا  مثل  انتظار  اخل��َور  ومن 
الهامشية  امل���ع���ارك  واف��ت��ع��ال  ال��ف��وض��ى  لتنظيم 
جديدة  ديكتاتورية  أّس��س  وض��ع  وت��ائ��ر  وتنشيط 
جماعة  أن  على  ت��دّل  أسلفُت  مثلما  امل��ؤش��رات  فكل 
احلكم يفّكرون في متديد سلطتهم ومجانبة مقتضيات 
إنقاذ الوطن الذي يتطلب تغييرا حكوميا جذريا، يطال 
السياسات واألشخاص، وعلى األخص وزارات السيادة 
حتديد  ف��ي  األق����وى  ال���ّط���رف  أّن  امل��ؤس��ف  وم���ن 
حزبه  م��ص��ال��ح  ي���رى  احل��ك��وم��ي،  التغيير  م��الم��ح 
شعبه  ث����ورة  اس��ت��ح��ق��اق��ات  وُي��س��ق��ط  وأت���ب���اع���ه 

غّيروا قبل تغييركم

تأك��دت "صدقي��ة" هذا االس��تنتاج من 
املتتالي��ة لرافض��ي  التصريح��ات  خ��الل 
املش��اركة ف��ي الفريق احلكوم��ي اجلديد، 
بع��د سلس��لة م��ن املفاوضات م��ع حركة 
النهض��ة، على غ��رار احل��زب اجلمهوري 
والتحالف الدميقراطي وحركة وفاء، وقد 
اتفق��ت جل هذه التصريح��ات تقريبا على 
أن املقارب��ة التي طرحته��ا حركة النهضة 
بخصوص التحوير الوزاري لم ترتق إلى 
مستوى حقيقة األزمة التي متر بها البالد.

فش��ل "حرك��ة النهض��ة" في اس��تمالة 
حلفاء جدد يتقاسمون معها أعباء الفشل، 
س��اهم في تقليص هامش التفاؤل بنجاح 
املناورة، عالوة على بروز معطى جديد على 
��ده "التمرد" غير املسبوق  سجَّ الس��طح، ججَ
حلليف��ي النهض��ة ف��ي احلك��م وباألخص 
ح��زب التكت��ل، الذي بلغ به األم��ر أن هّدد 
باالنس��حاب من الترويكا في صورة عدم 
تفاعل حركة النهضة إيجابيا مع شروطه.

كل هذه املعطيات التي أفرزتها مشاورات 
التحوي��ر الوزاري س��اهمت ف��ي تضييق 
اخلن��اق على "حرك��ة النهض��ة" الراغبة 
ف��ي اخلروج من عنق الزجاجة، وكش��فت 
في جان��ب كبير منها ع��ن التوّجهات التي 
حتك��م حرك��ة النهض��ة ف��ي التعاطي مع 
األزم��ة احلالي��ة، ه��ذا باإلضافة إل��ى أنها 
ستشكل عامال قويا سيحمل احلركة على 
مراجعة حس��اباتها وإعادة ترتيب األزمة 
وفق ش��عارات وأدوات سياس��ية جديدة 
ولكن بنفس املضم��ون وبنفس الرهانات. 

البقاء في صدارة الحكم خيار ثابت
دخل��ت حرك��ة النهض��ة ف��ي نس��ق من 
وس��رعة  التن��وع  يحكم��ه  املفاوض��ات 
احلرك��ة، وكان الهدف من ذلك إقناع أكثر 
عدد ممكن من القوى السياسية باملشاركة 
في الفريق احلكوم��ي اجلديد، وقد ذهبت 
تق��دمي  ات��اه  ف��ي  احل��دود  أبع��د  إل��ى 
التنازالت، على غرار العرض "الس��خي" 
م��ن  اجلمه��وري  للح��زب  قدمت��ه  ال��ذي 
خ��الل اقتراح حقيبت��ي اخلارجية والعدل 
وحقيب��ة أخرى لألمين��ة العام��ة للحزب. 
رمب��ا يذه��ب ف��ي ظ��ن البع��ض، للوهلة 
األول��ى، أن حركة النهضة بصدد التراجع 
عن بعض مراكز احلكم، ولكن هذا التراجع 
ال يتع��ارض م��ع اخلي��ار الثاب��ت للحركة 
القائ��م باألس��اس على مبدأ "االس��تمرار 
ف��ي ص��دارة احلك��م ب��أي ثم��ن"، وإمنا 
ميك��ن أن نصف��ه ب�"التراج��ع التكتيكي" 
بلغة احلسابات العسكرية واألمنية. يبدو 
أن احلرك��ة أقدم��ت على هذا التن��ازل بعد 
التصل��ب الكبي��ر ال��ذي أبدت��ه بخصوص 

وزارات السيادة، وقد دفعتها إليه احلاجة 
امللحة إلى ترميم أجهزة احلكم، وإنعاشها 
بدفع��ة م��ن األوكس��يجني التي س��تجدد 
طاقاتها وتعلها تتجاوز حالة العطب التي 
أصابته��ا، ولك��ن دون التخل��ي نهائيا عن 

ى ه��ذه األجهزة وإن  ذل��ك "حيني��ا". ب��د
هذا وق��د كان قبول احل��زب اجلمهوري 
وحركة وفاء وحزب التحالف الدميقراطي 
حرك��ة  س��يمكن  املعروض��ة،  باحلقائ��ب 
النهض��ة من قط��ع الطريق أم��ام الدعوات 
املتتالية إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية 
مصغ��رة الع��دد حتظ��ى بتأيي��د مختل��ف 
الطي��ف السياس��ي وذات برنام��ج عاجل، 
وقد كانت ه��ذه الدعوات تصدر من داخل 
الترويكا وهو ما عبّر عنه رئيس اجلمهورية 
خ��ارج  م��ن  أو  س��ليانة،  أح��داث  بع��د 
التروي��كا على غرار ما تذه��ب إليه اجلبهة 
الش��عبية الداعي��ة إل��ى حكوم��ة "أزمة". 
باإلضاف��ة إل��ى هذا كان جن��اح التحوير 
ال��وزاري س��يفتح املج��ال أم��ام احلرك��ة 
التقني��ة  اإلج��راءات  م��ن  بجمل��ة  للقي��ام 
املتنوع��ة واملتع��ددة وإظهارها في صورة 
"التغيي��رات اجلذري��ة"، كأن تغير كاتب 
دول��ة بآخ��ر أو أن تنقل وزير م��ن حقيبة 
إل��ى حقيب��ة أخ��رى أو أن ت��وزع بع��ض 
احلقائ��ب غير املهم��ة على أح��د األطراف 
غي��ر املؤث��رة في املش��هد السياس��ي على 
لكتل��ة  "البيئ��ة"  حقيب��ة  إعط��اء  غ��رار 
احلري��ة والعدال��ة باملجل��س التأسيس��ي.
كل ه��ذا ل��م تنج��ح ف��ي بلوغ��ه حرك��ة 
النهضة، وباءت مناورة التحوير الوزاري 
بالفشل على اعتبار وأنها لم حتقق أهدافها 

السياس��ية املرج��وة، وه��و م��ا س��يضع 
احلرك��ة أمام وضعية "ال حتس��د عليها" 
أُطلق عليها بع��ض املتابعني ب�"الورطة"، 
ولكن كيف س��تتكيف حرك��ة النهضة مع 
هذه الوضعية اجلديدة؟ وماهي الوسائل 
التي ستس��تخدمها للحفاظ على مقومات 
اخليار الثابت أي البقاء في صدارة احلكم؟ 

"تعويم" الساحة السياسية 
بشعارات "الحوار"

بيان مجلس الش��ورى األخي��ر الصادر 
كش��ف  اجل��اري،  جانف��ي   19 بتاري��خ 
ف��ي جوان��ب كبيرة من��ه عل��ى أن احلركة 
بصدد تهيز نفس��ها من أجل اس��تيعاب 
جمل��ة املعطيات "الس��لبية" التي راكمتها 
املفاوضات، والتكيف معها على نحو يؤّمن 
نوع��ا من التوازن الداخلي للحركة س��واء 
ف��ي أجه��زة احلك��م أو داخل مؤسس��ات 
احلزب. فعلى مستوى احلكم كشف البيان 
أن احلرك��ة س��تعمل عل��ى إع��ادة ترتي��ب 
البي��ت الداخل��ي للتروي��كا بعد أن فش��لت 
في "اس��تدراج" بعض األصدقاء اجلدد، 
وستس��لك نف��س الطري��ق ال��ذي س��لكته 
ي��وم 23 أكتوب��ر 2011، وقد عب��ر البيان 
عن ه��ذا املنح��ى من خ��الل التأكي��د على 
"أن خي��ار االئتالف ف��ي إدارة احلكم هو 
اخليار الصحيح واألصلح لواقع البالد".
أّم��ا عل��ى املس��توى احلزبي فقد س��عى 
البي��ان إلى توجيه بعض رس��ائل الطمأنة 
إلى أبناء احلركة الغاضبني، وقد خاطبهم 
بأس��لوب فيه الكثير من املجاملة، "يحيي 
كل أبن��اء احلرك��ة وكل املناضل��ني الذي��ن 
أفنوا ش��بابهم من أجل مقاومة االستبداد 
والفس��اد". أما امللفت لالنتباه في البيان، 
تراج��ع احلرك��ة ع��ن بع��ض املصطلحات 
التي دأب��ت على اس��تعمالها طيلة الفترات 
السابقة على غرار مصطلح "الشرعية"، 
ال��ذي جرى اس��تخدامه كثيرا في س��ياق 
الرد عل��ى اخلصوم السياس��يني، وقد مت 
تعويضه بش��عارات ومصطلحات جديدة 
و"الوح��دة  "التش��اركية"  قبي��ل  م��ن 
الوطنية" و"التعاقد السياسي الواسع"، 
"احل��وار"  لفظ��ة  تك��ررت  وق��د  ه��ذا 
البي��ان.  ف��ي  م��رات  ث��الث  م��ن  أكث��ر 
يب��دو أن حركة النهضة تس��عى جاهدة، 
م��ن خ��الل اس��تخدام ه��ذه املصطلحات، 
إلى تعومي الس��احة السياس��ية بشعارات 
"احلوار" و"التوافق"، وذلك لربح املزيد 
من الوقت في اتاه إعادة ترتيب األوراق 
الت��ي بعثره��ا فش��ل التحوير ال��وزاري، 
ه��ذا باإلضاف��ة إل��ى أن اس��تخدام ه��ذه 
املصطلح��ات يعك��س سياس��ة "الهروب 
إلى األم��ام" التي س��تلتجئ إليها احلركة 
السياس��ية  العزل��ة  للخ��روج م��ن واق��ع 
كل  وملواجه��ة  تعيش��ه،  أصبح��ت  ال��ذي 
الدعوات الرامية إلى إعادة تشكيل املشهد 
السياسي وفق موازين ومعادالت جديدة.

ياسين النابلي 

 

كان نجاح التحوير 
الوزاري سيفتح المجال 

أمام الحركة للقيام 
بجملة من اإلجراءات 
التقنية المتنوعة 

والمتعددة وإظهارها 
في صورة »التغييرات 

الجذرية«

التحوير الوزاري :

المعارضة ترفض اقتسام الفشل والنهضة تراجع حساباتها
أن  إلى  الشعب«  »صوت  من  السابق  قبل  العدد  في  أشرنا  وأن  سبق 
أن يكون  النهضة، ال يعدو  التي طرحتها حركة  بالكيفية  الوزاري،  التحوير 
خلفته  ما  ترميم  في  ورائها  من  الهدف  يكمن   ، »مناورة سياسية جديدة« 
مدفوعا  يكن  ولم  الحكم،  إلى سدة  منذ صعودها  للحركة  الفاشلة  الخيارات 
مستوياتها. بجميع  الحالية  األزمة  تجاوز  في  صادقة  سياسية  بإرادة 
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جواهر شّنة

صوت الوطن

ثُ��لجَ يوم الثالث��اء الف��ارط 22 جانفي 2013  مجَ
محكم��ة  أم��ام  الطالب��ي  الش��باب  م��ن  ثالث��ة 
األربع��اء  مث��ل  كم��ا  األن��ف.  بحم��ام  الناحي��ة 
الف��ارط أيض��ا 23 جانفي 2013 أم��ام احملكمة 
االبتدائي��ة بقابس ش��اّبان آخران يدرس��ان في 
املرحل��ة الثالث��ة م��ن التعلي��م العال��ي. ويحاكم 
ه��ؤالء الش��باب املثّقف��ون م��ن أج��ل عش��قهم 
لف��ن الرس��م عل��ى اجل��دران وعش��قهم أكث��ر 
ملواصلة الدف��اع عن املضطهدي��ن واحملرومني. 
لق��د مت إيق��اف كّل من صامد ميع��ادي وأحمد 
احملفوظي وحس��ني النويري في مدينة الزهراء 
بتون��س العاصمة يوم 22 أكتوب��ر 2012 ليال، 
أثن��اء قيامه��م بالرس��م والكتاب��ة عل��ى س��ور 
محط��ة األرت��ال وف��ق الف��ن املعروف باس��م ال� 
كيدي��ة  ته��م  له��م  لتُوّج��ه   "GRAFFITI"
حتت عن��وان االعت��داء على األخ��الق احلميدة، 
واالعت��داء عل��ى املمتل��كات العمومي��ة والثل��ب 
وإح��داث  واالس��تعصاء  أم��ن  ع��ون  وتهدي��د 
الفوض��ى واله��رج مبرك��ز األم��ن، وذل��ك قبل 
أن يق��ع إطالق س��راحهم جميعا، ليت��م يوم 07 
جانف��ي 2013 إيقاف حس��ني النويري مبدينة 
قليبية أين ي��درس وتقدمي��ه للمحاكمة يوم 09 
جانف��ي 2013 ف��ي القضيت��ني. وبالفع��ل فق��د 
حكم عليه حضوري��ا في القضية األولى بخطية 
مالي��ة قدرت ب� 200 دين��ار وبنفس احلكم على 
زميليه لكن غيابيا. وبطلب من الدفاع مّت تأجيل 
القضي��ة الثانية إلى ي��وم 22 جانف��ي للمرافعة 
لتؤج��ل م��ّرة أخ��رى إل��ى 12 فيف��ري 2013. 
وقد وّضح األس��تاذ احملامي أنيس الدريس��ي 
جلري��دة "ص��وت الش��عب" أن موكلي��ه "ل��م 
ميضوا محاضر البحث ف��ي القضيتني..." وأن 
"القضية الثانية حتمل تهما متخلفة ومضحكة"، 

أن  يج��ب  الذي��ن  املثقف��ني  "م��ن  موكلي��ه  وأن 
تفخر بالتزامه��م النضالي بلده��م ال أن يقّدموا 
للمحاكمات بتهم ملفقة" ، كما وّضح لنا األستاذ 
أن "القضية الثاني��ة مرّدها إصرار منّوبيه على 
فرض املعاملة احملترم��ة من طرف أعوان األمن 
خ��الل إيقافه��م خاص��ة بع��د أن ق��ام األع��وان 
بش��تمهم واس��تفزازهم وحاول��وا تعنيفه��م" .
أما أسامة بوعجيلة وشاهني بالّريش املتّهمان 
ف��ي القضية الثاني��ة، فإنهما من الناش��طني في 
مجموع��ة "زواولة" ذات التوجه��ات النضالية 
املستقلة عن األحزاب السياسية متعددة األوجه 
خاص��ة الفني��ة منها. وق��د انطلق��ت محاكمتهما 
يوم 5 ديسمبر 2012 لتؤّجل ليوم األربعاء 23 
جانفي 2013 باحملكم��ة االبتدائية بقابس بتهم 
نشر أخبار زائفة والكتابة على عقارات عمومية 
وخ��رق حالة الط��وارئ!؟ وذلك إثر ش��روعهما 
ف��ي اإلعداد لتظاه��رة حائطية عبر الرس��م على 
اجل��دران مبدينة قابس ي��وم 3 نوفمبر 2012. 
وتعود مجري��ات األحداث إلى ذل��ك اليوم حيث 
هاجمتهم��ا س��يارة أمن وهما بص��دد االنطالق 
في الرس��م ليف��ّرا تارك��نينْ معّداتهم��ا. وقد قام 
أح��د أعوان األم��ن بإطالق رصاص��ة حتذيرية 
وُهم��ا إلثنائهم��ا عن الفرار. وه��و ما دعاهما  نحنْ
للتوج��ه ملنطق��ة األم��ن ي��وم االثن��ني 6 نوفمبر 
2012 لالستفسار عن سبب إطالق النار. وقد 
أوهمهم��ا أع��وان األمن يومه��ا بتحري��ر بطاقة 
إرش��ادات فق��ط قب��ل أن يغ��ادرا منطق��ة األمن 
ليفاج��آ بع��د ذل��ك أن ذاك احملضر ه��و محضر 
عدل��ي ضدهم��ا. ويذك��ر أن هيئ��ة موس��عة من 
احملام��ني ق��د تطوع��ت للدف��اع ع��ن الناش��طني 
نذكر أهمهم األس��اتذة "عبد الناصر العويني" 
و"ش��كري بلعيد" و"ش��رف الدي��ن قلّيل" ...

وم��ا يجم��ع ب��ني ه��ؤالء الش��باب املثق��ف هو 
التزامه��م بالقضاي��ا الت��ي قامت على أساس��ها 
الث��ورة، حي��ث كانوا م��ن املباش��رين والفاعلني 
فيها بفنّهم وبتحركاتهم امليدانية حتى قبل قيام 
الثورة. وم��ا إصرارهم عل��ى مواصلة نضالهم 
إالّ لقناعته��م ب��أن الث��ورة ل��م حتق��ق أهدافه��ا 

وأن م��ن قام بالثورة لم يس��تفد منه��ا إلى اآلن.
ُيذك��ر أن احملاكمتني ش��هدتا حض��ور وقفات 
مس��اندة للمتهمني قبل ي��وم احملاكمة في بعض 
اجله��ات وأثن��اء احملاكمة أمام مق��ر احملكمتني.

طه ساسي

: "GRAFFITI" �محاكمات ال
عندما تخمد نار الثورة ُيجّرم صانعوها

علمت جري��دة "صوت الش��عب"، أّن املش��اورات داخل 
"اللجنة الوطنية للتحضي��ر للمؤمتر املوحد لإلحتاد العام 
لطلبة تونس" شهدت تقّدما هاّما في عديد اجلوانب، حيث مّت 
تاوز أغلب اخلالفات العالقة بني املكونات الداعمة لالحتاد. 
وقد اّتصلنا مبنس��ق اللجنة الوطنية "طارق السعيدي" 
ال��ذي أّك��د لنا أّن هن��اك حالة وفاق سياس��ي وإجماع على 
ض��رورة إجن��از املؤمت��ر املوّحد خالل الس��نة الدراس��ية 
احلالي��ة، وأّن كّل الق��رارات املتّخ��ذة قام��ت عل��ى أس��اس 
الوطني��ة.  اللجن��ة  مكون��ات  ب��ني  والتواف��ق  التش��اور 
كم��ا ذكر أّن��ه إذا مّت ت��اوز املش��اكل التقنية ف��ي عالقة 
باللج��ان املفّوض��ة س��تمّر اللجنة إل��ى إجن��از االنتخابات 
القاعدي��ة التي س��تفرز مؤمِترين ومكات��ب فدرالية والتي 
س��تمّهد إلجن��از املؤمت��ر. أّما بالنس��بة لألط��راف املكّونة 
للّجن��ة، قال ط��ارق أنه��ا متكونة م��ن األط��راف التقليدية 
املنخرط��ة ف��ي االحتاد وبع��ض األط��راف اجلدي��دة التي 
أنتجتها الس��احة السياس��ية والش��بابية بع��د 14 جانفي. 
وبالنس��بة ملوقف االحتاد من تصريحات بعض الوجوه 
ف��ي ن��داء تون��س، والتي تق��ول أّن ن��داء تونس س��يدعم 
وينخ��رط بش��بابه في االحت��اد الع��ام لطلبة تون��س، أكد 
"ط��ارق الس��عيدي" أّن قانون االحتاد ص��ارم وواضح 

ف��ي خص��وص هذه 
املس��ألة حي��ث مينع 
ط��رف  أي  دخ��ول 
انضوى حتت منظمة 
موازي��ة أو عمل ضد 
لطلبة  الع��ام  اإلحتاد 
واعتب��ر  تون��س، 
أّن  "الس��عيدي" 
طفل  تون��س  "ن��داء 

لم يتعلم املش��ي بعد في اجلامعة التونس��ية وال يس��تحق 
كل ه��ذا االهتم��ام، لك��ّن ه��ذه املس��ألة س��يقع التش��اور 
فيه��ا أيض��ا داخ��ل االحت��اد رغ��م أن املوق��ف واض��ح". 
ويذك��ر أن اجلامع��ة التونس��ية تش��هد اليوم اس��تقطابا 
نقابي��ا ثنائيا بني القوى السياس��ية ذات التوج��ه التقدمي 
والدميقراط��ي م��ن جهة، والق��وى السياس��ية القريبة من 
حرك��ة النهض��ة م��ن جهة أخ��رى. وجل��ّي إلى ح��د اليوم 
س��يطرة التقدميني والدميقراطيني على الس��احة الطالبية 
من خالل نتائج انتخابات املجالس العلمية للس��نة الفارطة 
الت��ي أفرزت حضورا يق��ارب "الصفر فاص��ل" لقائمات 
النهض��ة، مقابل أكثر من 93 % للتقدميني والدميقراطيني. 

أخيرا المؤتمر سيكون خالل السنة الجامعية الحالية
االتحاد العام لطلبة تونس:

نّظم��ت التنس��يقية 
لش��باب  اجلهوي��ة 
الش��عبية  اجلبه��ة 
وقف��ة  بسوس��ة 
ي��وم  احتجاجي��ة 
الف��ارط  االثن��ني 
 2013 جانف��ي   21
الش��لّي  بس��احة 
وسط مدينة سوسة 

للتضامن مع احملالني على القضاء من مجموعة »زواولة« والشباب الذين 
مّت إيقافهم أثناء قيامهم بالكتابة والرسم على اجلدران. 

وق��د التحق به��ذا التحرك املش��جعني لفريق النجم الرياضي الس��احلي 
املع��روف باس��م »BRIGADE ROUGE« ال��ذي تع��ّرض البع��ض 
منه��م أيض��ا لإليقاف على خلفية ممارس��ة نف��س الفّن املعروف باس��م 
ال��� GRAFFITI. وق��د ق��ام احلضور برس��م عل��ى أرضية الس��احة 
العام��ة واجل��دران احمليط��ة في حرك��ة تضامنية م��ع أنصار ه��ذا الفن.

ه��ذا ويذك��ر أّن »الرابط��ة اجلهوي��ة حلماية الث��ورة بسوس��ة« حاولت 
تنظي��م تظاهرة في نفس اليوم والتوقيت واملكان للتش��ويش على الوقفة 
االحتجاجية التضامنية للشباب احملاكم في هذه القضايا، إال أّنها اضطرت 
لالنسحاب من املكان بعد مالحظة التضامن الشبابي والشعبي للتحرك.

وقفة تضامن مع شباب 
الـ GRAFFITI في سوسة
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حوار

تعّرضت مؤخرا إلى اعتداء فظيع، 
لو تحدثنا عّما حصل بالضبط؟

اجل��اري  جانف��ي   17 صبيح��ة 
م��ن  جمل��ة  قفص��ة  مدين��ة  ش��هدت 
املدني��ة  االحتجاجي��ة  التح��ركات 
املتحض��رة ض��ّد تعيني رئي��س مدير 
فس��فاط  ش��ركة  رأس  عل��ى  ع��ام 
ق��د  التعي��ني  ه��ذا  أن  علم��ا  قفص��ة. 
الكف��اءات  إقص��اء  مت ضم��ن عقلي��ة 
ومجازاة أتب��اع النهضة وأنصارهم.

 وم��ن امله��م التأكي��د عل��ى أن تل��ك 
فق��ط  لي��س  كان��ت  االحتجاج��ات 
بدع��وة م��ن اجلبه��ة الش��عبية، وإمنا 
م��ن قب��ل طي��ف واس��ع م��ن الق��وى 
الدميقراطي��ة مثل أحزاب "املس��ار" 
"الثواب��ت"... و  "اجلمه��وري"  و 

وأثناء تمع شعبي في قلب املدينة، 
حاول��ت بع��ض العناص��ر املعروف��ة 
وخدمته��ا  اإلجرامي��ة  بس��وابقها 
حل��زب التجم��ع املنح��ل، وانخراطها 
مند أش��هر خلدم��ة حزب االس��تبداد 
التش��ويش  "النهض��ة"  اجلدي��د 
عل��ى مداخلت��ي، بل إن أحده��م تولّى 
تهديدي بالعنف صحبة بعض األنفار 
املعروف��ني بانتمائهم للحزب املذكور.

وأثناء عودتنا في مس��يرة س��لمية، 
وبالق��رب م��ن مق��ّر حرك��ة النهضة 
تقدم��ت نفس املجموع��ة التي حاولت 
عل��ى  وانهال��ت  التح��رك  إحب��اط 
ش��خصي بالعن��ف امل��ادي واللفظ��ي  
وتهدي��د البع��ض اآلخر مث��ل "وائل 
 . محم��د"  "محس��ن  و  بلقاس��م" 

وكيف كان رد فعل األمن أثناء 
االعتداء عليك؟

حصل االعتداء على مرأى ومس��مع 
املتواجدي��ن، والذي��ن  األم��ن  أع��وان 
اكتف��وا بالفرج��ة. فحت��ى الس��كاكني 
املش��هرة ف��ي وجه��ي ل��م حتّركه��م، 
وه��و م��ا يدفعني إل��ى االعتق��اد بأن 
ذاك اجل��رم كان عل��ى األق��ل بتواطؤ 
معه��م، وأن��ا ال أس��تغرب مث��ل ه��ذا 
االعتداء الهمج��ي، فعلى امتداد عقود 
وحت��ت كل احلكوم��ات كن��ت عرضة 
ملثل هذه األعم��ال اإلجرامية. فجميع 
أي��ادي الغ��در امت��دت إلى ش��خصي 
به��دف إرباكن��ا ونش��ر اخل��وف في 
واملناضل��ني. األهال��ي  صف��وف 

ولماذا وقع استهدافك أنت 
بالذات؟

إّن املعتدين يريدون إخافة الغير من 
خ��الل االعتداء على ش��خصي، إال أن 
الفشل كان دوما مصيرهم، فاملقاومة 
كان��ت دوم��ا حاض��رة وفي اتس��اع 
متزاي��د، كم��ا أن متس��كنا بالنض��ال 
املدني كان يتع��زز، ونحن حريصون 
عل��ى الب��الد ِوجهتن��ا حت��ى ال تنزلق 
إل��ى مس��ارات العن��ف ال��ذي خط��ط 
ويخطط له أعداء احلرية للتغطية على 
فشلهم الذريع في إدارة الشأن العام.

وكيف ستردون على هذا 
االعتداء؟

العن��ف  مقاوم��ة  عل��ى  س��نعمل 
السياس��ي الرجعي بتطوي��ر النضال 
املدن��ي،  واالجتماع��ي  السياس��ي 
مب��ا  ومدبري��ه  منفذي��ه  ومحاص��رة 
يت��الءم مع التق��دم باملس��ار الثوري، 
ندع��و  نح��ن  الوق��ت  نف��س  وف��ي 
احلكومة والسلط اجلهوية إلى حتمل 
املسؤولية في حماية احلياة السياسية 
واملناضل��ني. وم��ن جهتي فأن��ا أعلم 
اليق��ني أن عصاب��ات اجلرمي��ة  عل��م 
املرتبط��ني بحزب  العنف  ومحترف��ي 
الديكتاتوري��ة اجلديدة يخططون منذ 
مّدة، وأحّذر هذه احلكومة من إمكانية 
تط��ور األوض��اع، وأطالبه��ا بتوفير 
احلماي��ة الالزمة لش��خصي وغيري.
فنحن باقون مع أهلنا وشعبنا مهما 

كانت التضحيات.
  تعرف والية قفصة منذ مدة 

حراكا اجتماعيا متصاعدا. ما هي 
أسباب هذا الحراك؟

 بالفعل تشهد اجلهة حراكا اجتماعيا 
وسياس��يا متصاع��دا ينخف��ض حينا 
ويرتف��ع أحيانا أخرى، ب��ل إّنني على 
يقني ب��أن األوضاع تتج��ه نحو مزيد 

أن  ذل��ك  التوت��ر واالنفج��ار، وم��رُدّ 
"احلكومة املؤقت��ة" مازالت تواصل 
نف��س السياس��ات القدمية فال ش��يء 
تغير هن��ا، ب��ل إن كّل األوضاع تتجه  
من السيئ إلى األسوأ، فاجلهة  كانت 
والزال��ت منظ��ورا لها خزان��ا إلنتاج 
الث��روة )الفس��فاط(، وتوزي��ع الفقر 
واألم��راض، م��ع االس��تعداد الدائ��م 
لف��رض  الدول��ة  إره��اب  الس��تعمال 
أم��ام  القب��ور واالستس��الم  صم��ت 
ه��ذا النهب، لي��س فقط للث��روة وإمنا 
تزوي��ر التاري��خ املتص��ل بإس��هامنا 
في النض��ال الوطني قدمي��ا وحديثا.
ونحن نعتقد أّن كل هذه احلس��ابات 
أبن��اء  كل  مث��ل  فاألهال��ي  مغلوط��ة، 
ش��عبنا ل��ن يركع��وا للطغ��اة اجل��دد، 
وهل هناك إمكانية لعودة الهدوء 

إلى المنطقة؟
وال سبيل لعودة الهدوء إلى املنطقة 

إال باتخاذ اإلجراءات التالية: 
وض��ع  مخّط��ط  ع��ن  التراج��ع   -
األي��ادي الثقيلة على مفاص��ل الدولة 
وذل��ك  االقتصادّي��ة،  واملؤسس��ات 
باإللغ��اء الفوري لتعي��ني النهضاوي 
اجلدي��د عل��ى رأس ش��ركة فس��فاط 
وال��ي  بتغيي��ر  واإلس��راع  قفص��ة، 
اإلقلي��م،  مدي��ر  واس��تبعاد  اجله��ة 
وكذل��ك مراجع��ة كّل التعيين��ات التي 
مّتت مؤّخرا بش��ركة القوافل للنقل و 

"الكنام" ...
- االس��تجابة الفورّي��ة لتخصيص 
نس��بة م��ن عائ��دات الفس��فاط لبعث 
قط��اع فالح��ي عص��ري وصناع��ي 
متط��ّور ب��كّل اجله��ة، مب��ا ف��ي ذل��ك 
الضّف��ة غي��ر املنجميّ��ة مث��ل مناط��ق 

بلخير وزانوش وسيدي يعيش...
- تعدي��ل املرس��وم 97 الفضيح��ة 
واالعتراف الصريح بحقوق ش��هداء 
وجرحى انتفاض��ة احلوض املنجمي 

الباسلة 2008.
الحكومة تحّمل الجبهة الشعبّية 

واتحاد الشغل مسؤولية األحداث، 
ما هو تعليقكم على ذلك؟

ه��ذه احلكوم��ة تق��ود اجله��ة وكّل 
البالد نحو مأزق خطير وأدلّة فش��لها 
متوّف��رة،  الواجه��ات  جمي��ع  عل��ى 

وه��ي مث��ل كّل احلكوم��ات الس��ابقة 
بارعة في إيج��اد التبريرات واختالق 
التع��الّت للتفّصي من مس��ؤولياتها، 
الش��غل  واحت��اد  اجلبه��ة  فاته��ام 
وأحيانا أخ��رى أزالم النظام أضحت 
أضحوك��ة في األوس��اط السياس��ية 
وحتّى الش��عبيّة. فاحلكوم��ة وأغلبيّة 
املجل��س التأسيس��ي تتصّرفان وفق 
املطال��ب  ل��كّل  الظه��ر  إدارة  منط��ق 
املشروعة مبا ينسجم مع مخّططاتهم 
القلي��ل  حتّ��ى  لتصفي��ة  املتس��ارعة 
ال��ذي حتّق��ق من ه��ذه الث��ورة، وهذا 
يق��ود البالد بخط��ى متس��ارعة نحو 
االنهيار الش��امل دون أدن��ى اكتراث 
التونس��يات والتونسيني. لتضحيات 
إّنهم ال يتّعضون، فالش��عب العظيم 
الذي أس��قط بن علي قادر مهما كانت 
مس��ار  تصحي��ح  عل��ى  التضحي��ات 
اجله��ات  أّن  نعتق��د  ونح��ن  ثورت��ه. 
والطبق��ات االجتماعية األكثر تضّررا 
من السياس��ات القدمي��ة اجلديدة هي 
الت��ي س��تلعب األدوار احلاس��مة في 
التفقي��ر  فمثلّ��ث  القري��ب.  املس��تقبل 
بوزي��د- "س��يدي  والتهمي��ش 
القصرين-قفصة" مضافا له مناطق 
الشمال الغربي وأقصى اجلنوب، هي 

التي حتتضن اجلزء األهّم من احلراك 
االجتماعي، ومن احملتمل جّدا أن تدفع 
الثم��ن الباهض إليقاف ه��ذا التقهقر.

السياس��ية  الصراعات  أن  املعروف 
في منطقة احل��وض املنجمي حتكمها 
إل��ى حد ما العروش��ية. ه��ل زادت أم 
نقصت ه��ذه الظاه��رة بع��د الثورة؟

فع��ال إّن حتري��ك النع��رات القبليّ��ة 
ال��ّدوام  عل��ى  مثّل��ت  والعروش��يّة 
الق��وى  بأي��دي  س��الحا  مبنطقتن��ا 
األمض��ى  الس��الح  فه��ي  الرجعيّ��ة، 
السياس��ي  بالنض��ال  لالنح��راف 
واالجتماعي عن سياقاته الصحيحة، 
وه��ذا الس��الح اس��تعمله املس��تعمر 
الفرنس��ي قبل 1956وواصله النظام 
الدستوري، واليوم أيضا أعداء احلّرية 
والش��عب يحاولون حتريك��ه، غير أّن 
األوضاع تغيّرت، فالوعي غير الوعي 
وحتّ��ى  الظ��روف،  غي��ر  والظ��روف 
وإن حّق��ق بعض النتائج في األش��هر 
األول��ى التي تل��ت 14 جانفي2011، 
فما نالحظه هو اس��تنفاذ هذا السالح 
تقريب��ا ل��كّل مخزون��ه، ولي��س م��ن 
املس��تبعد أن يرت��ّد على مس��تعمليه.

نترك لكم كلمة الختام...
ف��ي  ماض��ون  نح��ن  ختام��ا 
طريقن��ا م��ع أهلن��ا وش��عبنا للدف��اع 
الب��الد  مصال��ح  عل��ى  ه��وادة  دون 
واجله��ة، ول��ن تزيدن��ا اعتداءاتهم إالّ 
إص��رارا عل��ى املواصل��ة والصمود.

حاوره عبد الجبار المدوري

عمار عمروسّية، نائب األمين العام لحزب العمال ل� »صوت الشعب« :

االعتداءات لن تزيدنا إال صمودا واألوضاع مرشحة لمزيد من التوتر في قفصة 

ال يمكن عودة الهدوء إلى المنطقة
 إال بالتراجع عن التعيينات األخيرة

تحريك النعرات القبلّية والعروشّية 
لت على الّدوام سالحا بأيدي القوى 

ّ
مث

الرجعّية

تعرف والية قفصة منذ مّدة حراكا اجتماعيا متصاعدا، وقد تعّرض الرفيق عمار عمروسية نائب 
األمين العام لحزب العمال إلى اعتداء فظيع عندما كان بصدد المشاركة في هذه التحركات، صوت 
الشعب التقت به ليحدثنا عن هذا االعتداء وعن أسباب التوتر في منطقة الحوض المنجمي وكيفية 

الخروج من األزمة. 
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صوت الوطن

إعداد: ياسين النابلي

لالنتباه  ملفت  بشكل  يستعملها  وأصبح  السياسية،  الساحة  في  تداوال  المصطلحات  أكثر  من  تعد   ، الوطنية"  "المصلحة  و  الوطني"  "الوفاق  و  الوطني"  "الحوار 
الجمهورية. رئيس  ومبادرة  الشعب  حركة  ومبادرة  للشغل  التونسي  العام  االتحاد  مبادرة  أبرزها  من  ولعل  والتوافق،  الحوار  إلى  الداعية  المبادرات  أصحاب 

جعل  الدولة،  مؤسسات  من  مؤسسة  إلى  نقابية  وطنية  منظمة  إلى  سياسي  حزب  من  المبادرات،  هذه  منها  انطلقت  التي  المؤسسات  طبيعة  اختالف 
يعتبر  اآلخر  البعض   

ّ
فإن السياسي،   المطمح  من  الشغل  اتحاد  ه 

ّ
ينز البعض  كان  ولئن  ألصحابها،  السياسية  للمطامح  وفقا  المبادرات  هذه  يقّيم  البعض 

وفاء. حركة  باسم  الرسمي  الناطق  بوخذير"  "سليم  به  صرح  ما  غرار  على  السياسية  الساحة  إلى  تونس(  )نداء  "التجّمع"  فروع  لعودة  يشّرع  مدخال  مبادرته 
للوقوف على وجهات النظر المتباينة بخصوص هذه المبادرات، اتصلت "صوت الشعب" ببعض ممثلي األحزاب السياسية، وممثلي االتحاد العام التونسي للشغل، فكانت لهم 

التصريحات التالية...

خالد الكريشي )حركة الشعب(:

مبادرتنا شاملة ونداء تونس 
غير معنيّ بها

أن  القول  ميكن 
مبادرة  من  ك��اّل 
االحت�����اد ال��ع��ام 
للشغل  التونسي 
رئيس  وم��ب��ادرة 
اجل���م���ه���وري���ة 
رك�����زت�����ا ع��ل��ى 
اجل��������وان��������ب 
املتعلقة  التقنية 

باالستحقاقات السياسية واالنتخابية القادمة، 
تهدف  الشعب  حركة  م��ب��ادرة  أن  ح��ني  ف��ي 
االنتخابات،  يتجاوز  وطني  وفاق  تركيز  إلى 
وفاق حول جملة من املبادئ العامة على غرار 
العدالة االجتماعية والدولة املدنية الدميقراطية 
والهوية العربية اإلسالمية، ومهما يكن الفائز 
عكس  من  بد  وال  املبادئ.  بهذه  االلتزام  فعليه 
التقنية  اإلج��راءات  مستوى  على  املبادئ  هذه 
لالنتخابات  نهائي  موعد  حتديد   غ��رار  على 
االنتخابي  القانون  حول  والتوافق  القادمة 
واملناخ االنتخابي والتصدي للعنف السياسي.

باإلضاف��ة إلى ه��ذا، ف��إن مبادرتن��ا موّجهة 
للق��وى الثوري��ة الت��ي طالها األذى م��ن النظام 
الس��ابق، وفي هذا السياق ُخضنا لقاءات وعّدة 
مشاورات مع هذه األحزاب، سواء تلك التي في 
احلكم أو في املعارضة، وال بّد من اإلشارة إلى 
أن ح��زب حركة نداء تونس غي��ر معنّي مبدئيا 

بهذه املبادرة. 

بوجمعة الرميلي )نداء تونس(:

المهّم أن تصل المبادرات إلى 
التوافق

نح��ن ن��رى أن 
يكم��ن  ال  امله��م 
ف��ي اجله��ة التي 
أن  وإمنا  تب��ادر، 
املب��ادرات  تصل 
في نهاية املطاف 
أدن��ى  ح��ّد  إل��ى 
التواف��ق  م��ن 
رغ��م االختالف، 

وطامل��ا أّن البالد بحاجة إلى ه��ذا التوافق فالبد 
من ح��د أدن��ى يلتق��ي حول��ه اجلمي��ع، لتجاوز 
ه��ذه املرحل��ة االنتقالي��ة، ونحن نعتق��د أن هذا 
احل��د األدن��ى يتمث��ل ف��ي حتقي��ق الدميقراطية 
واالس��تجابة للمطال��ب الش��عبية امللح��ة، عل��ى 
غرار توفير األمن وانتش��ال االقتصاد من حالة 
الركود وحتقيق اس��تقاللية القض��اء واإلعالم، 
ه��ذا باإلضافة إلى صياغة دس��تور دميقراطي.

ن��رى كذل��ك أن املب��ادرة األم ه��ي تل��ك الت��ي 
أطلقه��ا االحتاد الع��ام التونس��ي وتفاعلنا معها 
إيجابي��ا، فيم��ا ع��دا ذل��ك ف��إن لن��ا تواصال مع 
بع��ض األح��زاب األخ��رى عل��ى غ��رار املس��ار 
واجلمهوري واحلزب االشتراكي وحزب العمل 
الوطن��ي الدميقراطي من أج��ل تكوين »االحتاد 
م��ن أج��ل تون��س« ، كم��ا نثّم��ن أيض��ا مبادرة 
رئاس��ة اجلمهورية التي تعتب��ر إيجابية وجادة 
في البحث ع��ن حلول، هذا ولئ��ن كان هناك من 
يس��تثنينا من مبادراته فهو حّر ف��ي اختياراته. 

سليم بوخذير )حركة وفاء(:
هناك دعوات للحوار وليس مبادرات

نحن نرى أنها ليس��ت مبادرات بقدر ماهي دعوات للحوار، ورغم 
احترامن��ا وتقديرنا ألغلبها، فإننا نعتقد أنها تفتقد لبرامج واضحة، 
هذا باإلضافة إلى أننا التمسنا أنها تاوزت أن تكون دعوات للحوار 
لتتح��ول إلى يافطات لتس��ويغ عودة ف��روع التجمع )ن��داء توس( 
إلى الس��احة السياس��ية، على غرار مبادرة االحتاد العام التونسي 
للش��غل ومبادرة الرئاس��ة. ونحن ف��ي حركة وف��اء ال نتحاور مع 
ف��روع التجمع وال نش��ارك في دع��وات احلوار التي تس��تضيفهم.
باإلضاف��ة إلى هذا ن��رى أن األزمة احلالية جنمت باألس��اس عن 
إضع��اف دور املجل��س التأسيس��ي الذي مت حتويله إل��ى فرع رغم 

أن��ه األصل، وكان من املفروض أن يكون املجلس التأسيس��ي الفضاء احلقيق��ي األفضل للحوار.

حياة حمدي )الجبهة الشعبية(:

متمسكون بتفعيل مبادرة اتحاد الشغل
نح��ن مازلنا متمس��كني بتفعيل مب��ادرة االحتاد العام التونس��ي 
وخيم��ة  عريق��ة  وطني��ة  منظم��ة  االحت��اد  أن  باعتب��ار  للش��غل، 
تنض��وي حتته��ا كل الق��وى الدميقراطي��ة، وه��و عنص��ر محاي��د 
وليس��ت لديه غايات سياس��ية للوصول إلى الس��لطة، وإمنا غايته 
الرئيس��ية تتمثل في توفير فضاء مناس��ب حلوار وطني مسؤول.
أما بالنس��بة ملب��ادرة رئي��س اجلمهورية، فرغم التأكي��د على أنها 
نابعة أساس��ا من الرئاس��ة ومشروعها أش��مل من مبادرة االحتاد 
العام التونسي للشغل، إال أن هذه املبادرة تبدو متناقضة مع نفسها 
خصوصا بعد اس��تدعاء رئيس اجلمهورية لرابطات حماية الثورة. 

وهو ما يطرح جملة من التساؤالت، فهل أن هذه املبادرة تهدف إلى خدمة الوفاق الوطني، أم أنها 
حملة انتخابية ورئاسية مبكرة؟ ثم إن هذه املبادرة لم حتظجَ بتوافق داخل مكونات الترويكا، وهو 
ما يفضي إلى القول بأنها غير قادرة على خلق إجماع وطني حولها. أّما بالنس��بة للجبهة الشعبية 
فقد قدمت ورقة عمل مّتت مناقشتها في املؤمتر الوطني للحوار الذي دعا له احتاد الشغل في املدة 

الفارطة، وقد حصل إجماع حول العديد من النقاط التي تقدمت بها اجلبهة.

تعددت المبادرات والواقع واحد:

سياسيون ونقابيون ُيقّيمون المبادرات الداعية إلى الحوار الوطني

سامي الطاهري )االتحاد العام التونسي للشغل(:

المبادرات الحزبية غير قادرة على التجميع
نح��ن نعتبر أن كل املب��ادرات الباحثة عن الوفاق جيدة وال نش��كك 
ف��ي أي منه��ا، ولك��ن نخاف م��ن ردود أفع��ال األحزاب السياس��ية 
نفس��ها خصوصا وأن هذه املبادرات تعتبر معظمها حزبية، وهو ما 
جعله��ا غير قادرة على التجميع وت��اوز منطق اإلقصاء، وعلى هذا 
األساس نحن متمس��كون مببادرتنا باعتبارها جامعة لكل املنظمات 
واألحزاب، وهي مبادرة مبنية على الوفاق قصد تاوز التجاذبات. 
أم��ا بخ��وص املؤمتر الوطني للح��وار فإن أبواب��ه مازالت مفتوحة 
مل��ن لم يلتح��ق خصوصا حزبا املؤمتر من أج��ل اجلمهورية وحركة 

النهضة.

التحقوا بنا على صفحتنا في الفايسبوك لمتابعة أخر األخبار 

جريدة صوت الشعب

https://www.facebook.com/sawtcha3b?fref=ts
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صوت الوطن

ومبا أّن كل مبادرة تريد لنفس��ها النجاح، 
ف��ي  ش��املة  جه��ة  م��ن  تك��ون  أن  يج��ب 
بدائله��ا للجوان��ب السياس��ية واالجتماعية 
واالقتصادي��ة، وم��ن جه��ة ثاني��ة أن تقدم 
الواجهة التقنية لهذه البدائل، ومن جهة ثالثة 
أن تكون قادرة على إيجاد التوافق بني الفرقاء 
الفاعلني س��واء في الس��لطة أو خارجها. إالّ 
أّن كّل املبادرات كش��فت )باس��تثناء مبادرة 
احتاد الش��غل( ع��ن ضيق أفقه��ا الرتباطها 
لتصريفه��ا  أو  ضيق��ة  بأجن��دات  حين��ا 
لألزم��ات الداخلي��ة للداعني له��ا حينا آخر.

"الجمهوري": مبادرة تقنية ال تحل 
األزمة السياسية

"احل��زب  مب��ادرة  م��ن  انطلقن��ا  م��ا  إذا 
اجلمه��وري" ذات الطاب��ع التقن��ي ملعاجلة 
األزم��ة السياس��ية )والت��ي تتلّخ��ص ف��ي 
الدع��وة إل��ى تش��كيل حكوم��ة تكنوقراط(، 
فإّن��ه تبنّي ومن��ذ البداي��ة الهاج��س النفعي 
الضيّ��ق املره��ون باالس��تحقاق االنتخابي 
الق��ادم له��ذه املب��ادرة. ولعّل فش��ل تميع 
الفرق��اء ح��ول ه��ذه املب��ادرة، هو م��ا جعل 
األقط��اب  ب��ني  يتراوح��ون  إليه��ا  الداع��ني 
املتحالف��ة، فاملُضّي مع نداء تونس من جهة، 
ومع اجلبهة الش��عبية من جه��ة أخرى، في 
إطار تقاطع، ليس هو باإلستراتيجي وال هو 
بالتكتيكي، بل ه��و من طبيعة االضطراري، 
عل��ى  األم��ور  اخت��الط  عل��ى  دلي��ل  وه��و 
"اجلمه��وري" الذي ظل متذّي��ال لألحداث 
اليومي��ة واحملطات السياس��ية املتتابعة في 
ظل غياب إس��تراتيجيا واضح��ة. نقول هذا 
ك��ي نبتع��د عن نظري��ة املؤامرة الت��ي تقول 
أن ه��ذا املنهج يرمي إلى حتس��ني ش��روط 
التفاوض م��ع الكِلّ عبر االرمتاء في أجَس��ّرة 
. ال��كِلّ وّد  وكس��ب  ال��كِلّ  إلغاض��ة  ال��كِلّ 

"حركة الشعب": مبادرة لتجنب 
االنقسامات

ل��م يك��ن االجتم��اع ال��ذي ص��درت عن��ه 
مخّصص��ا  الش��عب"  "حرك��ة  مب��ادرة 
لنقاش "املش��روع الوطن��ي اجلامع لتونس 
الثورة" ، بل كان مق��ررا أن يكون مواصلة 
الجتماع سابق ُعلّقت أشغاله ملزيد التشاور 
م��ع اجله��ات ح��ول موض��وع التحالف��ات 
السياس��ية للحركة. وه��و موضوع قد هدّد 
التذب��ذب  أن  كم��ا  التنظيم��ي.  باالنقس��ام 
واملراجع��ات لتصريح��ات زعم��اء احلرك��ة 
ح��ول م��ن س��يدعى لنقاش ه��ذه املب��ادرة 
يكش��ف ارتالية املب��ادرة، خاصة وأنها لم 
تأت بجدي��د مقارنة مببادرة احتاد الش��غل 
الس��ابقة له��ا. حي��ث ص��رح "البراهم��ي" 
في مرحل��ة أولى أن هذه املبادرة س��تتوجه 

لألح��زاب الرافض��ة لالس��تقطاب الثنائ��ي 
ي��وم  لنُفاج��أ  والن��داء،  النهض��ة  ب��ني 
اخلمي��س الف��ارط بلق��اء ب��ني "البراهمي" 
و"الكريش��ي" و" املغ��زاوي" م��ن جه��ة 
م��ع "راش��د الغنوش��ي" من جه��ة أخرى. 
م��ن الظاه��ر أّن حرك��ة الش��عب التج��أت 
إلى تق��دمي مبادرتها هذه لتجنب االنقس��ام 
الداخل��ي )خاص��ة بع��د قطعه��ا ألش��واط 
متقدم��ة في النق��اش مع اجلبهة الش��عبية، 
وه��و م��ا يرفض��ه بع��ض ممثل��ي اجلهات 
الفاعلني في احلركة(. في األخير هي مبادرة 
لرفع احل��رج دون حتقي��ق أي تقّدم لوضع 
احلرك��ة وموقعه��ا ف��ي مش��هد التحالفات.

"المرزوقي": مبادرة لتجميع الخصوم 
من أجل إعادة تشكيل خارطة 

التحالفات
ليس��ت مبادرة رئيس اجلمهورية الس��يد 
املنص��ف املرزوق��ي س��وى مب��ادرة حزبه 
"املؤمت��ر م��ن أج��ل اجلمهوري��ة". وه��ي 
مبادرة تأتي حلفظ ماء الوجه بعد التهديدات 
التي رفعها املؤمتر باالنسحاب من الترويكا 
إن لم يقع تلبية ش��روطه، والتي رّدت عليها 
النهضة برفض ميزانية رئاسة اجلمهورية 
وبالتهدي��د بإع��ادة النظر ف��ي تعيني رئيس 
التأسيس��ي،  املجل��س  داخ��ل  اجلمهوري��ة 
وأخيرا بالهروب إلى األمام في حركة مقّزمة 
وال مبالية بحلفائها الصغار املتمّردين. فهي 
مب��ادرة لم ترتق حتى إلى مس��توى مبادرة 
احتاد الشغل التي قاطعها املؤمتر والنهضة 
بتعلّ��ة رفضه��م اجلل��وس إلى جان��ب نداء 
تون��س ليق��وم الس��يد املنص��ف املرزوق��ي 
فيم��ا بع��د بلق��اء ممثلني ع��ن بقاي��ا التجمع 
وفلوله��م وع��رض مبادرته عليه��م. وكأننا 
أمام ش��كل من أش��كال توزيع االبتسامات 
على الكّل في انتظار احتضان األكثر تنازال. 
إن ه��ذه املب��ادرة ف��ي تقديرن��ا ال تع��دو أن 
تكون س��وى ترتيب انتخابي سابق ألوانه.

"االتحاد" : مبادرة تنأى عن 
االستحقاقات االنتخابية والسياسية 

الضيقة ولكن...
تبق��ى مب��ادرة احتاد الش��غل الت��ي تتميز 
االنتخابي��ة  التجاذب��ات  كل  ع��ن  ببعده��ا 
القادم��ة، رغ��م تقدميه��ا خلارط��ة طري��ق 
للوص��ول النتخاب��ات فيه��ا احل��د األدن��ى 
م��ن الش��فافية املطلوب��ة، ورغ��م تقدميه��ا 
واقتصادي��ة  اجتماعي��ة  طري��ق  خلارط��ة 
أن  إالّ  االجتماع��ي...  االحتق��ان  لتج��اوز 
املش��رفني عليها عجزوا ع��ن تميع الفرقاء 
حوله��ا. وليس ذلك لضع��ف في حتركاتهم 
"الديبلوماس��ية" بق��در م��ا هو ف��ي تنافر 

الفرق��اء واملصالح التي ميك��ن أن تمعهم. 
فف��ي الوقت ال��ذي قبل��ت في��ه كل املكّونات 
السياس��ية اجلل��وس إل��ى طاول��ة االحت��اد 
لوضع األرضية التي على أساسها سيكون 
الص��راع السياس��ي وح��دوده وش��روطه، 
رفضت أحزاب الترويكا باستثناء "التكتل" 
املش��اركة في املؤمتر الذي دع��ا له االحتاد.
"مب��ادرة  خيم��ة  خ��ارج  ظ��ّل  م��ن  إن 
م��ن  موقف��ه  الي��وم  يس��تمّد  االحت��اد" 
ق��وة املوق��ع ال��ذي يحتل��ه ف��ي احلكوم��ة 
وف��ي املجل��س التأسيس��ي، رافض��ا بذل��ك 
االعت��راف بخط��ورة األزم��ة مس��اهما في 
ذل��ك في مزي��د تأجيجه��ا ومؤّج��ال حللّها.

لن يكون الحل في التحالفات
إن الثب��ات ال��ذي عرفته اجلبهة الش��عبية، 
س��واء في متاس��ك وتناغم أطرافها بش��كل 
ع��ام داخليا، أو بتمس��كهم مبب��ادرة احتاد 
الشغل كمبادرة استنسختها باقي املبادرات 
كلي��ا أو جزئيا، نابع من قناعة أّن التحالفات 
مهما كان��ت مبدئيتها لن تكون وحدها احلل 
للخ��روج بالبالد م��ن األزمة. ألن��ه من بني 
متظهرات األزمة غي��اب األرضية التي على 
أساسها سيُقاد الصراع بني الرؤى والبرامج 
السياس��ية املتناقض��ة. وه��ذه األرضي��ة ال 
ميكن أن تكون محل تاذب موازين القوى 
أو التموق��ع داخل أو خارج الس��لطة، بل ما 
يجب التواف��ق عليه قبل بدِء الصراع. ورغم 
تقدمي اجلبه��ة لورقة عم��ل تعديلية ملبادرة 
التمس��ك  عل��ى  أن إصراره��ا  إالّ  االحت��اد، 
مببادرة االحتاد هو محاولة لتجميع الفرقاء 
بعي��دا عن كل حس��ابات ضيق��ة انتخابوية، 
خاص��ة بعدم��ا أُف��رغ املجلس التأسيس��ي 
م��ن دوره كإطار إليجاد مثل ه��ذا التوافق، 
بع��د أن وظفت��ه األغلبي��ة النيابي��ة للنهضة 
من أجل رس��م ديكتاتوريته��ا احلزبية ضّد 
الوطني��ة. واملصلح��ة  الش��عبية  األغلبي��ة 
ولعّل املطالبة الي��وم بحكومة أزمة هو ما 
يلزم للخروج من األزمة اإلجتماعية احلالية 
والتأس��يس ملرحلة ما بعد الفترة اإلنتقالية. 
ومن أهم مالمح هذه احلكومة أن تكون محل 
تواف��ق الق��وى الفاعل��ة اليوم على الس��احة 
السياس��ية خاصة في الوزارات الس��يادية 
وحكوم��ة ذات كف��اءات ق��ادرة عل��ى إدارة 
األزمة اإلجتماعية واإلقتصادية خاصة في 
الوزارات ذات العالقة بامللف. كما تس��تلزم 
التس��ريع ف��ي تش��كيل الهيئ��ات التعديلي��ة 
الدميقراط��ي اإلنتق��ال  لضم��ان  املس��تقلة 

طه الّساسي

المبادرات السياسية المقترحة لحل األزمة:

لن تعّوض التحالفات فشل المبادرات 
ظاهرها  في  المست  التي  السياسية  المبادرات  تعددت  تونس،  في  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  األزمة  تعّمق  مع 
الديمقراطي  واالنتقال  الوطنية  والسيادة  التنمية  ومنواالت  السياسي  والنظام  الدولة  بهوية  ا  بدًء الخالفية،  الجوهرية  القضايا 
حد  إلى  رحت 

ُ
ط وقد  متباينة.  وبغايات  متفاوتة  بدرجات  والجرحى...(  الشهداء  القضاء،  المحاسبة،  اإلعالم،  السياسي،  )العنف 

الرئاسة(. وآخرها  الشعب،  وحركة  الشغل  واتحاد  الجمهوري  )مبادرات  السياسي  المجتمع  انتباه  شّدت  مبادرات  أربع  اليوم 

إضراب التعليم الثانوي

نجاح فاق الـ93 % 
والبوليس السياسي ولجان 

حماية الثورة على الخط
عقدت النقابة العامة للتعليم الثانوي ندوة صحفية 
بالعاصمة ي��وم الثالثاء 22 جانفي 2012، تزامنا مع 
الي��وم األول لإلضراب الذي امت��د طيلة يومي الثالثاء 
واألربعاء، وقد أشار خاللها لسعد اليعقوبي، الكاتب 
الع��ام للنقابة، إل��ى أن تراجع الوزارة ع��ن االتفاقات 
الس��ابقة َمَثّل سببا رئيس��يا في اللجوء إلى اإلضراب، 
ه��ذا وقد تطرق إلى خط��ة "التعويض" واعتبرها من 
املعضالت التي يشهدها التعليم في تونس و "هي ذات 
خط��ورة على املنظومة التربوي��ة وعلى أبنائنا" على 
حد تعبيره، وقد اعتبرها مبثابة "العبودية اجلديدة" 
باعتبار أن خطط التعويض يتقاضى ش��اغلوها 400 
د في الش��هر تخصم منها األداءات والعطل، لتصل إلى 
250 د ش��هريا، وفي هذا السياق تس��اءل اليعقوبي، 
ه��ل ميك��ن أن توف��ر ه��ذه األج��ور الزهي��دة له��ؤالء 
اإلمكانيات الذهنية والنفسية الكافية إلفادة التالميذ؟ 
أم��ا بخص��وص اإلض��راب فق��د أك��د اليعقوب��ي أنه 
جن��ح جناح��ا باهرا ف��اق كل التوقعات، وق��ّدم بعض 
النس��ب األولي��ة الت��ي تش��ير إل��ى أن نس��بة جن��اح 
وق��د   ،%  95 و   % ال���93  ب��ني  تراوح��ت  اإلض��راب 
أش��ار إلى أن هذه النس��ب يت��م احتس��ابها وفقا لعدد 
املدرس��ني املس��جلني ف��ي وزارة التربية ف��ي كل جهة.

ه��ذا وقد كش��ف اليعقوبي عن بع��ض احلقائق التي 
فاج��أت العديد من املتابعني للندوة الصحفية، وكانت 
احلقيق��ة االول��ى أن "جه��از البوليس السياس��ي عاد 
إل��ى االش��تغال م��ن جدي��د"، وقد ذك��ر الكات��ب العام 
للنقاب��ة العام��ة للتعلي��م الثان��وي أن بع��ض أعوان 
األم��ن اتصلوا صبيحة يوم اإلض��راب ببعض مديري 
املؤسس��ات التربوية مطالبني إياه��م مبدهم بقائمات 
األس��اتذة املضرب��ني وبنس��ب اإلض��راب، عل��ى غرار 
النموذجي��ة  واإلعدادي��ة  باملن��زه  الرياض��ي  املعه��د 
باملنزه اخلام��س، وقد وجه اليعقوب��ي إصبع االتهام 
ه��ذه  أن  معتب��را  العري��ض  عل��ي  الداخلي��ة  لوزي��ر 
اخلط��وة مت تنفيذه��ا بأمر من��ه، وأضاف ب��أن أعوان 
األم��ن توع��دوا بع��دم حماي��ة املؤسس��ات التربوي��ة 
عندما رفض مديري املؤسس��ات االستجابة ملطالبهم.

 كم��ا ذكر اليعقوب��ي أن معتمد رادس تنّق��ل إلى أحد 
املؤسس��ات التربوي��ة ف��ي املنطق��ة وطال��ب بقائم��ة 
األس��اتذة املضرب��ني وهّدد بط��رد املدير. أّم��ا احلقيقة 
الثاني��ة فق��د متثل��ت ف��ي تدخ��ل م��ا يس��مى ب�"جلان 
حماي��ة الثورة" ف��ي الكثير من املؤسس��ات التربوية 
واس��تفزاز املدرس��ني، وفي هذا الس��ياق حّملت نقابة 
التعليم الثانوي املس��ؤولية لوزي��ر التربية، معتبرة 
أن��ه كان وراء التحريض ضد املدرس��ني مل��ا قام به من 
تضلي��ل إعالمي وتزوير للحقائق. كم��ا أكد اليعقوبي 
أن��ه س��ُتعقد ن��دوة صحفي��ة ف��ي أج��ل أقص��اه األحد 
الق��ادم، وس��يتخذ خالله��ا القط��اع خط��وات نضالية 
اكث��ر تصعي��دا، هذا وق��د توجه اليعقوب��ي إلى وزارة 
التربي��ة واحلكوم��ة احلالية برس��الة أش��ار فيها إلى 
أن املخ��رج احلقيق��ي يكمن ف��ي  اتخاذ قرار سياس��ي 
صائ��ب والتعاط��ي مبوضوعية مع مطالب املدرس��ني 
ألن مح��اوالت إفش��ال اإلضراب��ات ل��ن تعط��ي أكلها.

ياسين النابلي  
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حوار

كيف كانت مشاركتكم خالل 
الثورة وخالل الفترة االنتقالية 

األولى؟
كن��ا نتش��ارك من��ذ ان��دالع الث��ورة 
ف��ي تنظي��م املس��يرات االحتجاجية، 
وأضخمه��ا كان��ت ي��وم 15 جانف��ي 
بجينيف، وفي نفس اليوم انطلقنا في 
خطة عمل من أجل استرجاع األموال 
املهرب��ة من طرف بن عل��ي وأقربائه. 
وبالفع��ل كان لنا الس��بق ف��ي تميد 
طائرة FALCON لصخر املاطري، 
وفي إصدار ق��رار تميد أرصدة بن 
علي وعائلته بعد أربعة أيام من فراره.

نتم من ذلك؟
ّ

كيف تمك
القانوني��ة  باإلج��راءات  نق��م  ل��م 

وحدنا، بل س��اعدنا في ذلك أحد أكبر 
احملامني املختصني في قضايا تميد 
العال��م،  الديكتاتوري��ات ف��ي  أم��وال 
وهو األس��تاذ "كريس��تيان قروبي" 
)ال��ذي   Christian GROBET
استرجع جزًءا هاما من أموال الزايير 
وق��ام بتجمي��د أرصدة ش��اه إيران(. 
ول��م يكن م��ن املمكن احلص��ول على 
ق��رار التجمي��د بتلك الس��رعة )خالل 
أربع��ة أيام( لوال التح��ركات امليدانية 
التي قمنا بها، خاص��ة حني حاصرنا 
 HSBC أحد أقرباء ب��ن علي في بنك
أي��ن كان ينوي س��حب أمواله، ولوال 
كذلك تدّخل البرملانيني السويس��ريني 
اليس��اريني للضغ��ط عل��ى احلكوم��ة 
القرار، إضافة  للتسريع باس��تصدار 
إل��ى التح��ركات الت��ي قمن��ا بها حني 
حاول طيّار طائرة "صخر املاطري" 
اله��روب بالطائ��رة ي��وم 19 جانفي.

كيف تفاعلت معكم حكومة 
الغنوشي 1 و2 وحكومة السبسي 

في عالقة بهذا الملف؟
ف��ي ش��هر فيف��ري 2011 اتصل��ُت 
بالس��يد "الطي��ب البك��وش" بصفته 
الغنوش��ي  حلكوم��ة  رس��ميا  ناطق��ا 
وقدم��ت له امللف مع إعالمه بتفاصيل 

اإلج��راءات التي قمن��ا به��ا، وطالبته 
بتكّفل الدولة مبتابعة امللف كما بلّغته 
"كريس��تيان  األس��تاذ  م��ن  رس��الة 
قروبي" الذي عبّر فيها عن استعداده 
للتكف��ل بالقضية تطّوع��ا. إالّ أن امللف 
ظّل منس��يا على الرفوف ولم يتم منذ 
ذل��ك الوقت االتصال بن��ا –باعتبارنا 
جمعي��ة- وال باحملام��ي كذل��ك. وهو 
ما دفعن��ا للقيام بحمل��ة داخل تونس 
وخارجها في فترة السبس��ي لفضح 
التراخ��ي والتجاهل ال��ذي تتعامل به 
احلكوم��ات الت��ي جاءت بع��د الثورة.

والحكومة الحالية للترويكا؟
إذا ما اس��تثنينا قل��ة اخلبرة ورداءة 
ف��إن  التونس��ية،  الديبلوماس��ية  أداء 
احلكومة احلالية ترفض فتح األبواب 

رغ��م علمها بال��دور ال��ذي لعبناه في 
تس��هيل فتح ملف التع��اون القضائي 
مع سويس��را. إضافة لكون احلكومة 
احلالي��ة محاطة بنفس رموز الفس��اد 
الس��ابقني الذين يقومون بتعطيل كّل 
إجراء في هذا امللف. إّن دبلوماس��يتنا 
اس��ترجاع  تعّط��ل  الت��ي  ه��ي 
اخل��ارج. إل��ى  املهرب��ة  األم��وال 
لقد كان لكم دور كبير في ملف 

الهجرة السرية واالتفاقات 
الحاصلة مؤخرا مع سويسرا، 

فكيف كان تدخلكم؟
وصلتن��ا أخب��ار ع��ن نيّ��ة حكوم��ة 

التروي��كا إمضاء اتفاقي��ة مهينة ذات 
طابع أمني مع احلكومة السويسرية، 
املهاجري��ن  كل  بقبوله��ا  تقض��ي 
سويس��را  م��ن  املرّحل��ني  الس��ّريني 
دون األخ��ذ بع��ني االعتب��ار املصالح 

ملواطنيه��ا  وال  لتون��س  الوطني��ة 
املرّحل��ني. وه��و م��ا دفعن��ا للتح��رك 
العاجل في االتاهني لالحتجاج على 
عدم تش��ريكنا ف��ي احلل��ول املعاجِلة 
للهج��رة الس��رية. وم��ن الغري��ب أن 
تتجاهلنا حكومتنا املنتخبة في الوقت 
ال��ذي قبل��ت احلكوم��ة السويس��رية 
االتفاقي��ة،  تفاصي��ل  عل��ى  إطالعن��ا 
الراف��ض  موقفن��ا  قدمن��ا  وبالفع��ل 
لهذه االتفاقي��ة معتبرين أّنها ال متّس 
س��وى 10% من املهاجرين، كما أنها 
السويس��رية  القوان��ني  م��ع  تتناف��ى 
باملهاجري��ن  عالق��ة  ف��ي  خاص��ة 
الفاّرين من الس��جون، وه��و ما قبلت 
ب��ه احلكوم��ة السويس��رية وأقّرت��ه.

ما هو البديل الذي قدمتموه؟
لقد متحور مقترحنا البديل أساس��ا 
ح��ول مجال��ني: األول عاج��ل، وكان 
مرّك��زا ح��ول إلغ��اء اجلان��ب األمني 
باملعاجل��ة  وتغيي��ره  االتفاقي��ة  ف��ي 
االقتصادية، عبر تش��جيع املهاجرين 
الس��ّريني عل��ى العودة بع��د تكوينهم 
ومتكينه��م م��ن م��وارد مالي��ة لفت��ح 
تون��س.  ف��ي  صغ��رى  مش��اريع 
والثاني اس��تراتيجي، حي��ث اقترحنا 
تش��كيل  التونس��ية  احلكوم��ة  عل��ى 
"مجل��س أعل��ى للهجرة" يك��ون هو 
احلكوم��ة  م��ع  واملتش��اور  املقاب��ل 
للهج��رة. الدول��ة  سياس��ة  لرس��م 

كيف تفاعلت الحكومة مع 
مقترحاتكم؟

لق��د قبل وزير اخلارجية التونس��ية 
إمض��اء  الس��الم"  عب��د  "رفي��ق 
"طفي��ف"  بتغيي��ر  لك��ن  االتفاقي��ة، 
وه��و أن تس��لجَّم أموال دعم املش��اريع 
للدول��ة ب��دل املهاجري��ن لتتكف��ل هي 
بتوزيعه��ا عليه��م فيم��ا بع��د!، وه��و 

م��ا رّس��خ لدين��ا القناع��ة ب��أن ه��ذه 
احلكوم��ة مبمارس��اتها تل��ك ليس��ت 
سوى حكومة تسّول، شّوهت صورة 
الديبلوماس��ية التونسية في اخلارج.
أما ع��ن "املجلس األعل��ى للهجرة" 

قد  ف��إن احلكوم��ة 
بالفك��رة،  قبل��ت 
��تنْ إلى  ب��ل إّنها دعجَ
باجلمعي��ات  لق��اء 
ه��ذا  لتش��كيل 
ال��ذي  املجل��س 
رئي��س  حض��ره 
احلكوم��ة حم��ادي 
إال  اجلبال��ي. 
ف��ي  فوجئن��ا  أنن��ا 
أول��ى  مرحل��ة 
بإف��راغ الفكرة من 
محتواه��ا، حيث مّت 
عشرات  اس��تدعاء 
املوالية  اجلمعي��ات 
النهض��ة  حل��زب 
تفق��ه  ال  والت��ي 

م��ن املوضوع ش��يئا، وذل��ك من أجل 
الهيمن��ة عل��ى هيكلية املجل��س مثلما 

كان يفعل نظام بن علي س��ابقا. وفي 
مرحل��ة ثاني��ة التّف��ت على املش��روع 
لتق��وم بإقص��اء كل اجلمعي��ات ذات 
الّصل��ة بامللف. وهي س��لوكات ُتؤّكد 
تركي��ز  ف��ي  ماضي��ة  النهض��ة  أن 
منظوم��ة هيمن��ة جديدة عل��ى الدولة 
واملجتمع أخطر من املنظومة السابقة.

ما هو تقييمكم لألداء 
الديبلوماسي للحكومة؟

إن الديبلوماس��ية التونسية احلالية 
إل��ى  تون��س  ص��ورة  أوصل��ت  ق��د 
مس��توى مت��دٍنّ ل��م تصله م��ن قبل، 
حي��ث أنها لم تنجح إال في مزيد عزلنا 
دوليا. وف��ي تقديري إّن خبرة الوزير 
املعنّي لها دور في هذا التدّني، إضافة 
إلى دور حزب النهضة الذي لم يرسم 
للحكوم��ة أي إس��تراتيجيا واضح��ة 
اخلارجي��ة  إس��تراتيجيته  واخت��زل 
في تميع الدعم لبقائه في الس��لطة، 
حتى أنه شوه كل اخلطوات اإليجابية 
نحققه��ا. أن  لن��ا  ميك��ن  كان  الت��ي 
ما هو البديل الذي ترونه للوضع 

الراهن؟

احلل ال ميك��ن أن يكون إال في إطار 
توّجه اقتصادي يحقق مطالب الفقراء 
واملهمش��ني والعاطل��ني ع��ن العم��ل، 
وطن��ي  اقتص��اد  لبن��اء  ويس��تجيب 

االجتماع��ي،  دوره��ا  للدول��ة  يعي��د 
ويح��ّد من س��يطرة القط��اع اخلاص 
جبائي��ة  سياس��ة  ويف��رض  عليه��ا 

عادل��ة ومنظوم��ة تنموي��ة تقط��ع مع 
الس��ابقة. االقتصادي��ة  التوّجه��ات 
أما على املس��توى السياس��ي فإنني 
الق��وى  التف��اف  غي��ر  بدي��ال  أرى  ال 
التقدمي��ة ف��ي وح��دة سياس��ية، وأن 
تعّمق التواصل فيما بينها، خاصة أن 
هذه املرحلة تش��هد قابلية كبرى لدى 
عموم الشعب الستيعاب هذه البدائل.

هل تدعون هنا إلى التقارب 
السياسي بين الجبهة الشعبية 

من جهة والقوى القريبة من نداء 
تونس من جهة أخرى من أجل 
تشكيل تحالف تقدمي جديد؟

أن��ا أرى أن م��ا يجم��ع ن��داء تونس 
م��ع النهض��ة أكث��ر مم��ا يجم��ع نداء 
التقدمي��ة،  تون��س بباق��ي األط��راف 
وه��و التحال��ف املرتقب األق��رب إلى 
الواق��ع، وه��ذا م��ا س��يجعل الق��وى 
القريب��ة م��ن ن��داء تونس الي��وم على 
هام��ش الصراع وأقص��د هنا احلزب 
اجلمهوري واملسار. هذه القوى التي 
ميك��ن أن ت��د م��ع اجلبهة الش��عبية 
أرضي��ة لاللتق��اء أوس��ع مم��ا تده 
اليوم مع نداء تونس، بشرط التزامها 
بالبدي��ل االجتماع��ي واالقتص��ادي.

حاوره طـــه الساسي

الديبلوماسية التونسية تعطل استرجاع األموال المنهوبة والمهّربة إلى الخارج
محمد بن هندة، رئيس جمعّية التونسّيات والتونسّيين بسويسرا، ل� "صوت الشعب" : 

بسويسرا«  والتونسيين  التونسيات  »جمعّية  مؤّسس  بسويسرا،  مقيم  تونسي  هندة  بن  محمد 
لجمعيات  المؤقتة  التنسيقية  و»عضو   1996 منذ  اإلنسان  وحقوق  الحريات  أجل  من  المناضلة 

الهجرة« و»التجمع العاجل من أجل فلسطين«، التقته »صوت الشعب« فكان هذا الحوار.

»الحكومة الحالية محاطة بنفس رموز فساد 
النظام السابق الذين يقومون بتعطيل كل 

إجراء«

»ما يجمع نداء تونس مع النهضة أكثر مما 
يجمع نداء تونس بباقي األطراف التقدمية، 

وهو التحالف المرتقب األقرب إلى الواقع«

»هذه الحكومة بممارساتها تلك ليست سوى 
حكومة تسّول شوهت صورة الديبلومسية 

التونسية في الخارج«
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صوت الجهات

عقارب: قفصة:

في ظ��ل االحتقان الذي تعيش��ه قفصة، والذي 
يخل��ق ج��ّوا م��ن التداف��ع االجتماع��ي م��ن أجل 
كس��ر احلصار املضروب على خروج الفسفاط، 
وإفش��ال اتفاق النقابيني واألهالي على ضرورة 
من��ع نزي��ف نه��ب الفس��فاط، وأم��ام اس��تمرار 
سياس��ات الشركة وتاهلها ملس��ؤلياتها املدنية 
واالجتماعية، وعدم التزامها بتعهداتها الس��ابقة 
ف��ي عه��د حكوم��ة السبس��ي، وإص��رار وزارة 
الصناعة إلى حد اآلن على انتهاج نفس أس��اليب 
العهد البائد ف��ي املماطلة والوعود الكاذبة وربح 
الوقت، ونظرا الس��تحالة اعتماد اخليار القمعي 
الذي تأكد فش��له في إخماد احلركة االحتجاجية 
االجتماعية في العديد من جهات الوطن، وكشف 
طبيعة هذه الس��لطة الش��رعية وإب��راز حقيقتها 
الوحش��ية أمام الش��عب، يطرح الس��ؤال نفس��ه 
ح��ول طبيع��ة ه��ذه الش��ركة الكبيرة الت��ي ثبت 
بعد الث��ورة مدى إس��هامها ف��ي االقتصاد رغم 
ُشبهات سوء التصرف في مواردها ومرابيحها، 
والت��ي أهملته��ا جلنة تقص��ي احلقائ��ق، ورغم 
مس��ؤليتها اجلس��يمة في األح��داث التي وقعت 
ف��ي احل��وض املنجم��ي وخلف��ت دمارا ش��امال 
ومآس��ي، تعم��ل إدارته��ا بالتع��اون م��ع بعض 
األط��راف في الس��لطة اجلهوية وبي��ادق محلية 
عل��ى تغذي��ة الفوض��ى الهدام��ة، وزرع ب��ذور 
الفتنة واس��تغالل تضارب املصال��ح بني العّمال 
الذي��ن تض��ّررت أجوره��م بع��د خص��م ج��زء 
م��ن احلواف��ز، وب��ني املعتصم��ني هن��ا وهن��اك. 
سياس��ة جدي��دة تنتهجه��ا الس��لطة لض��رب 
صم��ود املدين��ة وأهله��ا وإصراره��م عل��ى نيل 
والتنموي��ة،  واالجتماعي��ة  التارخي��ة  حقوقه��م 

وعلى رأس��ها االعت��راف ورّد االعتبار لش��هداء 
ظه��رت  وق��د  املنجم��ي  احل��وض  وجرح��ى 
ف��ي  واالحتق��ان  لألزم��ة  خطي��رة  مؤش��رات 
اجله��ة عموم��ا، أّوله��ا محاول��ة إفش��ال حترك 
التأسيس��ي  املجل��س  أم��ام  17جانف��ي2013 
وفش��ل ذل��ك، ثانيه��ا تنصيب رئي��س مدير عام 
نهضاوي على ش��ركة فس��فاط قفص��ة باعتماد 
ال��والء احلزب��ي، أي الس��يطرة عل��ى مفاصله��ا 
ومقدراته��ا ولِ��مجَ ال العم��ل عل��ى خوصصته��ا 
بتعل��ة التعطل و اإلف��الس، ثالثه��ا االعتداء على 
مناضلي اجلبهة الش��عبية وف��ي مقدمتهم عمار 
عمروس��ية نائ��ب األم��ني الع��ام حل��زب العمال 
��دة  ِوحنْ صف��وف  لش��ق  عدي��دة  مح��اوالت 
الوع��ي  النقاب��ي، واملراهن��ة عل��ى ع��دم  العم��ل 
يتحم��ل  ال��ذي  املباش��ر،  اخلص��م  حتدي��د  ف��ي 
املس��ؤلية كاملة في االلتفاف عل��ى جميع املطالب 
باجله��ة عموم��ا واحل��وض املنجم��ي خصوصا. 
إن إرس��ال قط��ار إل��ى الردي��ف ملواصل��ة نه��ب 
الفس��فاط ف��ي غي��اب أغل��ب املناضل��ني، ورغ��م 
تص��ّدي مجموعة من الش��باب الذي ق��ام بالدور 
النضال��ي في حف��ظ كرام��ة املدين��ة و صمودها 
ف��ي وج��ه سياس��ة حكوم��ة االلتف��اف وأزالمها 
ف��ي اجله��ة، خل��ق توت��را وتهدي��دا بفتن��ة أهلية 
تغذيه��ا األطراف املتباكية على مصلحة الش��ركة 
عل��ى  احملس��وبة  األط��راف  بع��ض  لألس��ف 
امل��واالة والش��رعية تتمنّ��ى لو مُتح��ى انتفاضة 
احلوض املنجم��ي 2008 من الذاكرة الش��عبية، 
وق��د عميت أبصاره��م على اجلرائ��م والكوارث 
التي س��اهمت فيها هذه الش��ركة. يأت��ي القطار 
يجّر رتال م��ن العربات الداكن��ة محّملة بالوعود 

ملّطخ��ا  االس��ود  الت��راب  ليأخ��ذ  الفارغ��ة، 
األحف��اد  وآخره��م  واآلب��اء،  األج��داد  بدم��اء 
املجي��دة. االنتفاض��ة  ف��ي  استش��هدوا  الذي��ن 
القم��ع  آل��ة  وغ��ذت  مّول��ت  الش��ركة  ه��ذه 
وس��اهمت في حص��ار مدين��ة الردي��ف وأهلها 
م��ن 5 جانف��ي 2008 إل��ى 14 جانف��ي 2011، 
وأم��ّدت قوات ب��ن عل��ي باحملروقات ووس��ائل 
النق��ل وس��اندته ف��ي إجه��اض الث��ورة األولى 
حك��م  ف��ي  وأطال��ت  املنجم��ي،  احل��وض  ف��ي 
الدكتاتوري��ة، إضاف��ة إلى مش��اركتها في دمار 
امل��دن واألرياف ونش��رها التل��وث واألمراض، 
واملائي��ة. املنجمي��ة  للث��روة  واس��تنزافها 
املدني��ة  املس��ؤولية  تتحم��ل  الش��ركة  ه��ذه 
واالجتماعي��ة لكارثة فيضان��ات الرديف 2009 
الت��ي أودت بحي��اة 24 ضحي��ة دفع��ة واح��دة، 
وخّرب��ت األراضي الفالحية ف��ي محيط املناجم، 
وأبرزه��ا أراض��ي تبدي��ت. ويحق لن��ا اليوم أن 
نتس��اءل، هل هذه الش��ركة وطنية ذات وظائف 
تنموية واجتماعية، أم ش��ركة استعمارية ناهبة 
للث��روة املنجمي��ة؟ ويح��ق لن��ا املس��اهمة عل��ى 
األقل ف��ي تعطيل اس��تنزاف خيراتن��ا واحلفاظ 
عليها لألجيال القادمة حتى تس��تجيب الس��لطة 
لتطلعاتنا بع��د ثورة لم تغير ات��اه الثروة بعد، 
نح��و الفئات واجله��ات احملرومة، كم��ا يحّق لنا 
أيضا املطالبة بفتح حتقيق والكش��ف عن حقائق 
هذه الش��ركة وم��دى إس��هامها ف��ي االقتصاد، 
والناش��ئة  البائ��دة  الدكتاتوري��ة  دع��م  وف��ي 

الطيب بن عثمان 

شركة فسفاط قفصة، وطنية أم استعمارية؟

ش��بّه أحد ش��باب جهة معتمدية عقارب 
م��ا وقع من أحداث أخيرة بكونها ش��بيهة 
بأحداث س��ليانة لكن ينقصه��ا "الرّش". 
وتأت��ي ه��ذه األحداث عل��ى خلفي��ة وفاة 
مواط��ن كان يقود دراجت��ه النارية خارج 
املدينة باملنطقة الصناعية يوم اجلمعة 18 
جانفي 2013 بعد أن صدمته سيارة تابعة 
للح��رس الوطني والذت بالف��رار وتركته 
ب��دون إس��عاف طيل��ة س��اعة ونص��ف. 
وعوض طلب إسعاف املتضرر قام رئيس 
املركز مباش��رة بطلب التعزي��زات األمنية 
من منطقة األم��ن باحملرص التي حضرت 
في وق��ت قياس��ي اس��تعدادا ألي طارئ. 
وهو ما أث��ار غضب األهال��ي باجلهة وقد 
ش��هدت املدينة مباش��رة وقفة احتجاجية 
أمام مرك��ز احلرس زاد ف��ي تذكية نارها 
رّدة فعل رئيس املركز الذي هدّد املواطنني 
بأن يق��وم بإغ��راق املدين��ة بالغ��از إن لم 
ينس��حبوا. وبالفعل نّفذ املس��ؤول األمني 
وعي��ده إث��ر انط��الق املواجه��ات حيث لم 
تس��لم البيوت حتى ف��ي األحي��اء البعيدة 
م��ن الغاز املس��يل للدموع وكما لم يس��لم 
املوقوف��ون رغ��م إط��الق س��راحهم م��ن 
االعت��داءات الوحش��ية االنتقامي��ة لقوات 
البوليس. هذه املمارسات دفعت املواطنني 
ب��اآلالف في معتمدية عق��ارب للتوحد من 
أجل طرد قوات األم��ن من املدينة وإتالف 
محتويات مركز احلرس الوطني وحرقها. 
وقد ش��هدت مدينة عقارب بداية األسبوع 
هدوءا ح��ذرا رغم إعالن اإلض��راب العام 
ه��ذا   .2013 جانف��ي   21 االثن��ني  ي��وم 
اإلض��راب ال��ذي لم يس��تجب ل��ه األهالي 
إال بش��كل جزئي. ويبق��ى التخّوف لديهم 
قائم��ا من أن تع��اود قوات القم��ع اقتحام 
املدين��ة بع��د أن تع��زز وجوده��ا بق��وات 
إضافية وه��و ما دفع بعض الش��باب إلى 
غل��ق مداخل املدين��ة بأكداس م��ن التراب 
. )الفيت��ورا(  الزيت��ون  عج��ني  وبقاي��ا 

وف��ي احلقيق��ة ل��م تك��ن ه��ذه احلادث��ة 
لتؤج��ج مث��ل ردة الفع��ل ه��ذه ملواطن��ي 
عق��ارب ل��وال اإلحس��اس بالقه��ر ال��ذي 
وأن  خاص��ة  املدين��ة  مواطن��وا  يعاني��ه 
مطال��ب التنمي��ة والتش��غيل م��ا زالت أهم 
املطالب التي لم حتقق بعد. فمدينة عقارب 
الي��وم، حس��ب م��ا ص��ّرح ب��ه لن��ا بعض 
ش��باب املنطق��ة، تعان��ي من ص��راع قوى 
الردة م��ن بقاي��ا النظام واملتمعش��ني منه 
واملوالني اجلدد للنهض��ة والذين يريدون 
االس��تئثار مبا كان يتمتع ب��ه التجمعيون 
التش��غيل  مج��ال  ف��ي  خاص��ة  س��ابقا، 
مبعمل اآلج��ر باملنطقة وباالس��تيالء على 
احل��ق في إدارة الّس��وق األس��بوعية التي 
بات��ت الي��وم مح��ل ص��راع ب��ني احلرس 
الق��دمي واحل��رس اجلديد. ف��ي حني يظل 
ش��باب املنطق��ة يعان��ي البطال��ة والفق��ر.
طه

 سليانة جديدة 
"

ّ
ينقصها "الرش

الكاف:
توّت��را  األي��ام  ه��ذه  ال��كاف  والي��ة  تعي��ش 
اجتماعيا كبيرا نتيج��ة عديد النقائص في جميع 
والصعوب��ات  املش��اكل  وتتفاق��م  القطاع��ات، 
الناجع��ة  احلل��ول  وتغي��ب  واملعنوي��ة،  املادي��ة 
لقضاي��ا التش��غيل والتنمي��ة، مّم��ا جع��ل أهالي 
اجلهة وبعد س��نتني من الثورة يقتنعون اقتناعا 
راس��خا بأن ق��در جهتنا ونصيبها ل��ن يكون إال 
مزي��دا من التخلف والفق��ر والبطالة والتهميش.

لق��د أب��دت اجله��ة ق��درا كبي��را م��ن احلكم��ة 
والتبّص��ر عندم��ا علقت اإلض��راب الع��ام ليوم 
4 ج��وان 2012، عق��ب الوع��ود الت��ي قدمته��ا 
احلكوم��ة، لكن يب��دو أن ه��ذه األخي��رة لم تكن 
تبي��ع األهال��ي إال مزي��دا م��ن الوه��م واملماطلة.

عرف��ت ال��كاف عدي��د االعتصامات ف��ي عديد 
األماك��ن م��ن املدينة، وحت��ى في بع��ض القرى 
احملتج��ون  فأش��عل  املج��اورة  واملعتمدي��ات 
امل��رور  حرك��ة  وعطل��وا  املطاطي��ة،  العج��الت 
مطالبني بالتنمية والتش��غيل ومنّددين بالوعود 
الزائف��ة التي ما فتئت الس��لط اجلهوي��ة تقدمها 
له��م. وأم��ام متس��ك أهال��ي اجله��ة مبطالبه��م 
وصموده��م م��ن أجله��ا واس��تعدادهم خلوض 
النض��االت م��ن أج��ل حتقيقه��ا، التأم��ت الهيئة 
بال��كاف  للش��غل  اجله��وي  لالحت��اد  اإلداري��ة 
لتقييم م��دى تق��دم وتنفيذ الوعود ال��واردة في 

محض��ر االتفاق احلاصل م��ع احلكومة وانتهت 
إل��ى أن املفاوض��ات آل��ت إل��ى طريق مس��دود.
فأين مشروع سراورتان الستخراج الفسفاط 
وحتويل��ه ال��ذي بق��ي حلما ي��راود أبن��اء اجلهة، 
والذي اس��تعملته احلكوم��ات املتعاقبة منذ العهد 
البائد إل��ى اليوم في احلم��الت االنتخابية، ولكن 
س��رعان م��ا كان يتبّخ��ر وينتهي إل��ى الرفوف.
أّما عن قطاع الّزراعة العمود الفقري للجهة، فهو 
ال يزال يعاني من عديد املعوقات، منها األساليب 
املتخلفة لإلنت��اج، زيادة على تورط الفالحني في 
الديون وعجزهم على س��دادها وغالء األس��مدة 
الكيمياوية واألدوية الزراعي��ة، وبقاء احملاصيل 
حتت رحمة الّظ��روف الطبيعية،.ث��م ما زاد حدة 
االحتقان هو عدم فتح ملفات الوحدات اإلنتاجية 
الت��ي مت التفوي��ت فيها بعن��وان الك��راء الرمزي 
مدى احلياة ألش��خاص ال ميتّون لقطاع الفالحة 
بصلة ال من قريب وال من بعيد،.إن هذه الوحدات 
متس��ح ع��دد هاما م��ن الهكت��ارات وه��ي قادرة 
على حل مش��كلة عدد كبير م��ن الفالحني باجلهة 
أم��ا ع��ن املناط��ق الصناعي��ة واملناط��ق احل��ّرة 
لتهدئ��ة  مس��ّكنات  أّنه��ا  إذ  ح��رج،  وال  فح��ّدث 
اخلواط��ر والتج��ارة بأحالم الش��باب وأوجاعه.
وأم��ام هذا الوضع املش��حون واالحتقان الذي 
س��اد مدينة ال��كاف، وبع��د التقييم��ات الدقيقة، 

أعلن��ت الهيئة اإلدارية لالحتاد اجلهوي للش��غل 
بال��كاف اإلض��راب الع��ام اجله��وي لي��وم 16 
جانفي 2013 لالحتج��اج على موقف احلكومة 
الذي اتس��م باملماطلة والتس��ويف وعدم الرغبة 
اجلدية في إيجاد حلول حقيقية للتنمية بالكاف.
كان إضراب 16 جانفي 2013 إضرابا ناجحا 
بامتياز ش��ارك فيه جميع أهال��ي مدينة الكاف،.
فقد هبوا جميعا للدفاع عن كرامتهم وللتعبير عن 
اس��تعدادهم ملواصلة النضال م��ن أجل التنمية، 
فكان إضرابا س��لميا وحضاري��ا تّوج مبهرجان 
خطابي أم��ام مقّر االحتاد، ثم مبس��يرة ضخمة 
ش��ارك فيه��ا اآلالف رفع��ت خالله��ا ش��عارات 
تندد بإقصاء وتهميش اجلهة، وعقبت املس��يرة 
بع��ض املواجه��ات ب��ني ق��وات األم��ن وبع��ض 
الش��بان مت عل��ى إثره��ا اعتق��ال 17 ش��خصا.
إالّ أن��ه ت��ُدر اإلش��ارة إلى أن الوض��ع مازال 
متواصل��ة  مازال��ت  فاالعتصام��ات  مش��حونا، 
تعنّ��ت  عل��ى  احتجاج��ا  األماك��ن  عدي��د  ف��ي 
احلكوم��ة وع��دم تاوبه��ا م��ع مطال��ب اجلهة، 
أف��ق  ورس��م  النض��ال  ملواصل��ة  واس��تعدادا 
لتج��اوز واق��ع اإلقص��اء والتهمي��ش، فالوضع 
إذن م��ازال مرّش��حا ملزيد االحتقان والتش��نج.

طيف بوقّرة
ّ
عبد الل

الكاف غاضبـــــة
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عربي ودولي

ومن��ذ ذل��ك االنقالب عملت فرنس��ا 
املس��تعمر - الس��ابق- جاه��دة على 
بات��اه  الدول��ي  املجتم��ع  تعبئ��ة 
التدخ��ل العس��كري عن طري��ق دول 
دول  )مجموع��ة  اإلفريق��ي  اجل��وار 
غ��رب إفريقي��ا أو م��ا يع��رف إيجازا 
تزاي��د  اس��تغلت  ث��م  باإليك��واس(، 
خاص��ة  اجلماع��ات  تل��ك  تهدي��دات 
منه��ا حرك��ة أنص��ار الدي��ن وحركة 
التوحي��د واجله��اد املرتبط��ة بتنظيم 
القاع��دة في ب��الد املغرب االس��المي 
وهجومه��ا عل��ى بع��ض مدن وس��ط 
البالد، لتعّجل بتدخلها منذ أس��بوعني 
حتى قب��ل االنته��اء من تش��كيل قوة 
يافط��ة  حت��ت  اإلفريقي��ة  التدخ��ل 
"مقاومة اإلرهاب" في عملية أطلقت 
املتوح��ش". "الق��ط  عليه��ا تس��مية 
 لمصالحها

ً
فرنسا تتدخل حماية

بعي��دا ع��ن األس��باب الت��ي ح��اول 
به��ا  يس��ّوق  أن  الفرنس��ي  الرئي��س 
التدخ��ل العس��كري لبالده ف��ي مالي 
لدى ال��رأي الع��ام العاملي احلس��اس 
إزاء مس��ائل اإلرهاب، ف��إن األكيد أن 
م��ا قاد فرنس��ا إلى اإلق��دام على هذه 
املغام��رة غير محس��وبة العواقب هو 
أهمي��ة مالي للمصالح الفرنس��ية في 
منطقة الس��احل اإلفريق��ي، والتي لم 
تتخّل فيه��ا -رغم املتغي��رات الدولية 
عقب نهاي��ة احلرب الباردة- عن لعب 
دور الشرطي، فقد تدخلت سابقا في 
احل��رب األهلي��ة في "التش��اد" وفي 
"الك��وت ديف��وار" لتجب��ر الرئي��س 
"ل��وران أغباغبو" بالقوة عن التخلي 
عن احلكم سنة 2011 لفائدة منافسه 
احلس��ن وتارا الفائز ف��ي االنتخابات 
الرئاسية، كما أن فرنسا كانت املبادرة 
إلى ش��ّن احلرب التي عجلت بإسقاط 

نظ��ام القذاف��ي ف��ي ليبيا املج��اورة.
فهذا البلد اإلفريقي الذي يعّد من بني 
أكثر بلدان العالم فقرا والذي تتجاوز 
مساحته مرتني مساحة فرنسا والذي 
يعد حوالي 15 مليون ساكن، يستمد 
أهميته بالنس��بة لفرنس��ا من موقعه، 
فه��و يش��ترك ش��ماال ف��ي أكث��ر من 
1500 ك��م من احل��دود الصحراوية 
مع اجلزائر التي تؤمن لفرنسا القسم 
األكبر من حاجياتها من الغاز، وكذلك 
م��ع النيجر حي��ث تدير ش��ركة أريفا 
الذي  اليورانيوم  الفرنسية استخراج 
ي��زود أكثر محط��ات الطاق��ة النووية 
في فرنس��ا بأكثر من ثلث حاجياتها، 
أم��ا م��ن اجلن��وب فتحده��ا بوركين��ا 
فاس��و وخاصة الكوت ديفوار مركز 
ثق��ل الوجود الفرنس��ي ف��ي املنطقة، 
إضاف��ة إل��ى الس��ينغال وموريطانيا 
ف��ي الغ��رب واللتني ت��زودان صناعة 
الّصلب الفرنس��ية بنس��بة كبيرة من 
حاجياتها من احلديد املس��تورد الذي 
تس��تخرجه هناك ش��ركات فرنسية. 
تنش��ط  الش��مال حي��ث  أّم��ا منطق��ة 
احل��ركات اإلس��المية واالنفصالي��ة 
ترس��بات  عل��ى  حتتك��م  فه��ي 
لليورانيوم مبعدالت كبيرة وتباش��ر 
الفرنس��ية  طوط��ال  ش��ركة  فيه��ا 
واس��عة.  تنقي��ب  عملي��ات  للنف��ط 
كم��ا أمل��ت اعتب��ارات أخ��رى ه��ذا 
التدخل العس��كري الفرنس��ي، ومنها 
إرس��ال رس��الة إل��ى منافس��يها في 
إفريقيا بض��رورة احترامه��م ملناطق 
نفوذه��ا التقليدي��ة ف��ي ظ��ل التنافس 
الدول��ي على ق��ارة افريقيا ومواردها 
الص��ني  وباخلص��وص  وس��وقها، 
الش��عبية الت��ي تنام��ت اس��تثماراتها 
في املنطقة وتزايد نش��اط ش��ركاتها 

وخاص��ة النفطي��ة في الس��ودان غير 
البعيد. ورمبا هذا ما يفس��ر مسارعة 
بقية بلدان احللف األطلس��ي وبالذات 
الوالي��ات املتح��دة ف��ي توفي��ر الدعم 
للتدخ��ل الفرنس��ي، ليتج��اوز األم��ر 
مسألة التصّدي لتمدد خطر اجلماعات 
اإلسالمية املتشددة إلى قطع الطريق 
النف��وذ  لتوس��يع  إمكاني��ة  أي  عل��ى 
الصين��ي  والتج��اري  االقتص��ادي 
وبدرج��ة أقل الروس��ي ف��ي املنطقة.

الجزائر تفتح مجالها الجوي
قب��ل التدخ��ل ضمن��ت فرنس��ا دعم 
ال��دول اإلفريقي��ة على قط��ع مختلف 
اإلم��دادات ع��ن تل��ك اجلماع��ات في 
الش��مال، وضمن��ت قب��ول اجلزائ��ر 
باس��تخدام مجالها لعب��ور الطائرات 
الفرنس��ية في تغيير الف��ت للمواقف 
الس��ابقة للجزائر الت��ي كانت ترفض 
أي عملي��ات عس��كرية عل��ى حدودها 
أراضيه��ا  اس��تخدام  أو  اجلنوبي��ة 
ومجاله��ا ملثل ه��ذه العملي��ات، بل إنه 
س��بق لها س��نة 2006 أن لعبت دور 
الوس��يط بني حكومة مالي وحركات 
املعارض��ة وتوج��ت مس��اعيها آنذاك 
بتوقي��ع اتفاقية اجلزائ��ر التي نّصت 
عل��ى منع اللجوء إلى الس��الح في أي 
خالف ب��ني الطرفني، لك��ن املتغيرات 
اإلقليمي��ة أجب��رت اجلزائ��ر على مثل 
ه��ذا املوق��ف اجلدي��د بع��د أن أصبح 
ش��مال مال��ي ب��ؤرة لتدفق الس��الح 
عق��ب  "املجاهدي��ن"  ومجموع��ات 
ه��ي  وه��ا  القذاف��ي.  نظ��ام  انهي��ار 
بني��ران  تكت��وي  م��ن  أّول  اجلزائ��ر 
رّد فع��ل ه��ذه املجموعات ف��ي عملية 
"املوقع��ني  لتنظي��م  اس��تعراضية 
بالدم" ف��ي حقل عني أمين��اس للغاز 
في أقصى اجلنوب بالقرب من حدود 

مال��ي، والذي ذهب ضحيته عش��رات 
اجلزائري��ني والرهائ��ن األجان��ب في 
التدخ��ل  أن  إل��ى  واضح��ة  رس��الة 
الفرنس��ي ق��د يدفع ه��ذه املجموعات 
في ش��مال مال��ي وحلفاءه��ا إلى نقل 
العملي��ات إل��ى دول اجل��وار وأقربها 
اجلزائ��ر وموريتانيا بحك��م االمتداد 
الكبي��ر للح��دود ب��ني ه��ذه البل��دان.
تونس ليست بعيدة عن الحرب

كم��ا أن بالدن��ا ال تب��دو مبن��أى عن 
ف��ي مال��ي،  تداعي��ات ه��ذه احل��رب 
رغ��م بعده��ا النس��بي ع��ن س��احتها 
اعتبارا حلالة االنفالت التي تعيش��ها 
ليبي��ا واحتم��ال وج��ود خالي��ا نائمة 
حليف��ة للمجموع��ات الت��ي تقاتل في 
مال��ي، وط��ول حدودن��ا الصحراوية 
م��ع اجلزائ��ر وليبيا، وق��د زاد ضبط 
ش��حنات من األسلحة في جهة مدنني 
الغربي��ة  ال��دول  بع��ض  وحتذي��رات 
لرعاياه��ا بعدم زيارة بع��ض مناطق 
اجلنوب من هذه املخاوف، خاصة في 
ظل تخبط املوقف الرسمي للحكومة، 
فبعد أن عبّر وزير اخلارجية عند بداية 
احلرب ع��ن موق��ف راف��ض للتدخل 
العسكري الفرنس��ي في متاٍه تام مع 
موق��ف زعيم احتاد العلماء املس��لمني 
الش��يخ القرض��اوي، تراج��ع الوزير 
ع��ن هذا املوقف ليعل��ن عقب اجتماعه 
تصري��ح  ف��ي  الفرنس��ي  بالس��فير 
بثت��ه إح��دى اإلذاعات اخلاص��ة يوم 
اخلميس الفارط عن "تفهم ملقتضيات 
ه��ذه العملية األمنية... بس��بب وجود 
حركات مس��لحة عنيف��ة ومجموعات 
انفصالي��ة ال تهدد أم��ن مالي فقط بل 
عم��وم املنطق��ة مبا فيه��ا تونس" في 
انحي��از واض��ح للموق��ف الفرنس��ي 
غرب��ي  ديبلوماس��ي  ضغ��ط  حت��ت 
ال ميك��ن أن يخف��ى عل��ى أي متاب��ع. 

المغرب يدعم فرنسا
كم��ا اتخذ املغ��رب األقص��ى موقفا 
مماث��ال حي��ث أك��د الوزي��ر املغرب��ي 
ب��الده  "دع��م  اخلارجي��ة  للش��ؤون 

الكام��ل لدعوة احلكوم��ة املالية لتلقي 
مس��اعدة خارجي��ة ملواجه��ة الق��وى 
املتشددة" حس��بما ورد  اإلس��المية 
في القدس العرب��ي، كما كان الرئيس 
املغ��رب  ب��أن  الفرنس��ي ق��د ص��رح 
األقص��ى س��مح لب��الده باس��تخدام 
الطي��ران احلرب��ي الفرنس��ي ملجال��ه 
املس��لحني  قواع��د  لض��رب  اجل��وي 
اإلس��الميني، وه��و م��ا ل��م يت��م نفيه 
م��ن ط��رف احلكوم��ة املغربي��ة إل��ى 
ح��د اآلن، كما روجت وس��ائل إعالم 
مغربي��ة وأوروبية إمكانية مش��اركة 
م��ن  لالس��تفادة  مغربي��ة  ق��وات 
خبرته��ا ف��ي ح��رب العصاب��ات في 
الصح��راء، في محاول��ة من احلكومة 
املغربي��ة جلن��ي بع��ض املكاس��ب في 
البوليس��اريو  جبه��ة  م��ع  صراعه��ا 
متناس��ية ما ميكن أن يج��ّره ذلك من 
تهدي��دات ألم��ن ه��ذا البل��د، وخاصة 
أن��ه يعتم��د بدرجة أولى ف��ي موارده 
اخلارجي��ة عل��ى مداخي��ل الس��ياحة. 
الصديق في سوريا هو عدو في 

مالي
ي��رّوج  الت��ي  املواق��ف  ه��ذه  إن 
أصحابه��ا أنه��ا نابع��ة م��ن حرصهم 
على وح��دة مالي واس��تقراره وعلى 
احترام الش��رعية الدولي��ة، لم تقابلها 
ف��ي  يج��ري  مّم��ا  مماثل��ة  مواق��ف 
س��وريا حيث س��ارعت تون��س ومن 
بعده��ا املغ��رب إل��ى تنظي��م "مؤمتر 
أصدقاء س��وريا" ، واحل��ال أن نفس 
املجموعات التي تهدد أمن مالي اليوم 
هي التي يقاتل أش��قاؤها في س��وريا 
ويدم��رون  ش��عبها  ويس��تبيحون 
قدراتها، لك��ن إذا ُعرف الس��بب بطل 
العج��ب، ففرنس��ا ه��ي الت��ي حتارب 
م��ع ه��ؤالء ف��ي س��وريا وحتاربه��م 
في مال��ي، وقدمي��ا قال التونس��يون 
"الع��ني م��ا تعل��ى عل��ى احلاج��ب". 

محمود نعمان

إّنن��ا اآلن ف��ي حالة حرب ال ح��دود لها في الزم��ان أو امليدان، 
ُتذّكر بصورة مقيتة  ب� "احلرب غير املتناهية ضد اإلرهاب" .

ُتوّجه القّوات الفرنسية الدعوات إلى املسؤولني األوروبيني، 
إلى أوباما... ليتدخلوا بدورهم.

اجلن��وب  ف��ي  اجلهادي��ني  ط��رف  م��ن  الرهائ��ن  اختط��اف 
ف��ي  املش��اركة  إل��ى  بالبع��ض  يدف��ع  ق��د  اجلزائ��ري 
مال��ي. ح��دود  تتج��اوز  ص��ارت  الت��ي  احل��رب  ه��ذه 

هذا "التدوي��ل" للحرب والذي تطالب به القوات الفرنس��ية 
بإصرار سيتس��بب في اضطرابات تشمل كامل املنطقة، وها أّن 
اآلالف يفّرون من مناطق الصراع املمتدة واملتحركة في اّطراد.

ال ميك��ن لهذه احل��رب التي تش��نها فرنس��ا، وال "لتدويلها" 
املزعوم أن يحّل املشاكل االجتماعية والسياسية واالقتصادية 
الكبرى التي تغرق ش��عوب هذه البلدان ف��ي الفقر املدقع. وإن 
احل��ركات اجلهادي��ة تتح��رك عل��ى ه��ذه الرقعة وس��تواصل 

حتركاته��ا مدفوع��ة بتمويالت عّدة من بينه��ا تلك التي تصلها 
من امللكيات اخلليجية الرجعية.

وقد اتخذ حزبنا موقفا ضد هذه العملية العسكرية منذ الثاني 
عشر من جانفي.

ومن��ذ اإلعالن عن موقفنا، تبنت أحزاب ش��قيقة نفس املوقف، 
وخاصة تلك املش��اركة في الندوة األممية لأحزاب واملنظمات 
املاركس��ية اللينينية، وترجمت��ه إلى اإلس��بانية واإلجنليزية.
أعلن��ت أحزاب ش��قيقة من إفريقيا عن موقفه��ا  املناهض لهذه 
احلرب كذلك، ونخّص منها بالذكر "احلزب الش��يوعي الثوري 
الك��وت دي فواري" )س��احل العاج(،  كما تلقين��ا أيضا موقف 
رفيق من البنني عضو قيادة احلزب الشيوعي البنيني، )البنني(
وق��د اتخ��ذت منظم��ات فرنس��ية موقف��ا م��ن ه��ذه احل��رب، 
أيض��ا. بيانه��ا  ننش��ر  الت��ي  "بق��اء"  منظم��ة  أبرزه��ا  وم��ن 
إن املعرك��ة السياس��ية واأليديولوجي��ة حول ه��ذه احلرب، 

واحلج��ج التي يقدمها أبطالها ضاري��ة لكنها غير متكافئة، فال 
تنتش��ر على وسائل اإلعالم إالّ املواقف التي تدعم هذه احلرب، 
ويذّكرنا ه��ذا بأوقات ماضية وحروب أخ��رى تقَدّم دائما على 
أنه��ا ح��روب "عادل��ة " ، ح��روب للدف��اع ع��ن الدميقراطية. 
إنن��ا نعتق��د أن الق��وات الفرنس��ية متكن��ت ف��ي بداي��ة  ه��ذا 
التدخ��ل من خل��ق نوع من اإلجماع، لكن��ه اآلن ومع بداية قيام 
احلرب أصبح يتالش��ى لتقوم مقامه التس��اؤالت حول أهداف 
هذه احل��رب ومكامنها واالضطرابات التي أصبحت تس��ّببها.

ف��ي  املال��ي  الش��عب  م��ع  تضامن��ه  ع��ن  يعل��ن  حزبن��ا  إن 
صراع��ه م��ن أج��ل "مال��ي" موح��د، دميقراط��ي وعلمان��ي، 
و له��ذا نق��ول ب��أن النص��ر ال ميك��ن أن يتحق��ق م��ع انتش��ار 
وطن��ه. أرض  عل��ى  وغيره��م  الفرنس��يني  اجلن��ود  آالف 

باريس في 17 جانفي 2013 

الموت في مالي والعويل في دول الجوار
الذي  االنقالب  عقب   2012 مارس  شهر  إلى  مالي  في  فرنسا  ل 

ّ
لتدخ المباشرة  األسباب  تعود 

الّسابق أمادو توماني قبل شهر واحد من نهاية مدة واليته، واستيالء عديد  البالد  أطاح برئيس 
الجماعات »اإلسالمية« والطوارقية على شمال البالد وإعالن دولة األزواد االنفصالية هناك، بحيث 
أصبحت البالد مفككة وأشرفت مختلف أجهزة الدولة على االنهيار وبالخصوص المؤسسة العسكرية. 

 مشاكل شعوب المنطقة
ّ

ال يمكن للحرب أن تحل ليحزب العمال الشيوعي الفرنسي:
ّ
ترجمة: ضحى قال
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رأي

النجوم في القايلة

غزل تاء التأنيث مع دولة الزقوقو

       د.أم الزين بن شيخة
       omezineminerva@gmail.com

أصّر لس��ان الع��رب على جعل الّت��اء حرف هجاء، وعم��د نكاية في 
دول��ة الضاد إل��ى تنزيله��ا منزل��ة احل��روف النطعي��ة... فتصير من 
أف��راد عائلة ثالثي��ة األبعاد هي طاء الطب��ل ودال الدولة وثاء الثورة. 
وس��ريعا ما تتحّول الى داء كلّما حضر مجلس��ها اس��ماعيلي أو زيدي 
أو وّهاب��ي من الُغ��الة، فيحلو لها حينها أن تصي��ر تّيا أو ُتوى مبعنى 
جاري��ة أو جواري تكتف��ي بالتصوي��ت وتتقن االصطف��اف جّيدا يوم 
ينادى في الس��ور من أجل األغلبية. وحذار فتّيا واحدة ال تكفي يلزمنا 
الكثي��ر من التوى كي ينتصب النصاب ويفتح املصدح أفواهه ش��اهرا 
ثغاء الدميقراطية على املأ. حينها تصير التوى من السعالت اللتّيات 
لس��نا أعفاء وال أكيات. قّبح الله وجه تأّبط ش��ّرا ال��ذي لم يكن يكتفي 

بتّيا اإلنس بل تعّداها الى أنثى اجلان.
وحني جتتمع التاءات على هجاء صواريخ آل إسحاق الساقطة على 
رؤوس أطف��ال اجلّباري��ن من أبناء إس��ماعيل في مدينة الفي��ل، ُيهّيء 
الّدعاة من »الذين« للتيات الش��عائر كلّها لضبط األجس��اد واحلناجر 
وبقي��ة األعضاء خوفا على بني صهيون من اإلفالت واالنفالت. وكلّما 
صارت التاُء تّيا كلّما س��ارع الذين هم الذائدون عن احلمى والدين إلى 
جتوي��ز التطبيع مع تاءات عبرية تش��تّد بها ش��هوة القراب��ني فتتلّذذ 
بدهس آل بكر واألوس واخلزرج، وعائلة الفرزدق وزوجات أبي مّتام 
وبن��ات البحتري وخّمارة أبي نواس ولم يس��لم من تاء العبرية حّتى 
ال��رداء اجلاهلي الذي كانت اخلنس��اء تطوف به ح��ول مّكة أّيام احلّج 

اإلسالمي األّول.
ويحدث للتاء أن تس��هو ع��ن مواضعها وهي تدخل ب��اب اجلامعة، 
فيس��رع اجلام��ع في احتالل امل��كان تائها عن مكان��ه األصلي من دولة 
الزائل��ني ضاربا ع��رض احلائط بطبقات الش��عراء وأخب��ار املجالس 
والندماء، فيغضب منه املعّري وابن رش��يق واالبشيهي والتوحيدي، 
ويصي��ح اب��ن املنظ��ور بأعل��ى صوته م��ن بني غب��ار احل��روف التي 
وضعها بعناية: »يا أهل القيروان.. يا أهل مدنني، أعيدوا احلروف إلى 
أماكنه��ا.. لقد عبث��وا باملقذوفات، بعثروا املعاني وعبث��وا باملقامات.. 
إل��ّي بأبي س��ليمان واجلواهري واب��ن األرقم والفراهيدي... س��نرفع 
قضيتن��ا إلى األم��ن احلكومي. أين والي عس��قالن؟ وأين رحل املأمون 

وأبوسفيان؟ وهل بارت جتارة غّزة بني العرب والرومان؟« .
ال أحد س��مع صاحب لس��ان الع��رب. اختل��ط الفقه ب��األدب والعلم 
بش��عوذة الرهب��ان واإلنس باجل��ان. واصطدم املعتزلي باألش��عري 
فضحك القرمطي من بني مروان وصّفقت على املش��هد كل التاءات غير 
احلكومي��ة ومنها املرجئة والصابئة والزيدي��ة واجلبرية. وانتصبت 
على اليس��ار تاءات الصفادمة والصفاعمة في قلب االمتاع واملؤانس��ة 
شاهرة في نّس��اخة التوحيدي 27 حرفا على قدر منازل القمر وكانت 
مصحوبة بقوات أمنية مدّججة باحلروف التي أخذت البيعة من سهل 
ابن هارون واألخطل واحلطيئة وابن زيدون. وافتّكت التاءات املصدح 
م��ن رئيس املجلس وانطلقت تخطب بصوت ت��اء واحدة: »أعيدوا إلّي 
املعاني املعتقلة في س��جون لسان العرب وإالّ لن يكون عليكم اجلماع 
ول��ن حتص��ل اجلماع��ة وال اجلم��اع ب��ني جمي��ع األره��اط واجلموع 
وسيسقط الكّل في املجمعة التي خّصها لسان العرب خّصيصا باملكان 

القفر واألرض اجلدب التي ال يطمع فيها زجن وال يحكمها حّجاج.
لك��ن حضرة الزقوقو أصّر على عدم موافقت��ه على جميع مقترحات 
التحوير الوزاري، متمّسكا بحّقه في اإلقامة اجلبرية في قصر الدهشة 
وبحّق��ه ف��ي قلّة الصالحي��ات البدنية، فم��ن يدري لع��ّل صالحية من 
الصالحي��ات تؤّدي به إل��ى التهلكة الدنيوية، فاألي��ادي النظيفة خير 
م��ن األيادي الوس��خة. اللعنة على س��ارتر، ك��م كان محّقا، فال ينقص 
أمراء الزقوقو غير كميات مناس��بة من الغثيان في هذا الش��تاء خلطر 
الش��عير على الناش��ئة، ونقص الس��جون اجلديدة. بقي أّن الُبك متاح 
للفق��راء، فالدولة قد وعدت بتوفير الُب��ك الدميقراطي جلميع اجلياع، 

فنجاح االنتخابات رهني بإشباع البطون والضحك على الذقون.
ورغم ذلك حصلت الفتنة بني زقوقو والّد عّيار وزقوقو نهج الفار... 
وتب��ادال إطالق النار... على كل منل��ة وصرصار... حتى تدّخل »إعالم 
العار« وأنقذ دولة الزقوقو من مقص التطهير والطّهار... رحم الله كّل 

زّوال وبّطال وزّطال شارك اواستشهد في ثورة صاحب احلمار.

املس��ودة املؤرخ��ة في 14 ديس��مبر 
أعض��اء  بع��ض  تنّق��ل  الت��ي   ،2012
املجلس التأسيس��ي للجهات لنقاشها 
مع مكونات املجتمع املدني واملواطنني، 
لم تقطع م��ع عقلية احلكم الفردي، بل 
إنها حادت عن مفه��وم الدولة املدنية.

فبع��د أن ناقش قياديون من "حركة 
النهض��ة" وثائق منت��دى 18 أكتوبر 
للحق��وق واحلري��ات طيل��ة س��نوات 
عليه��ا  ووافق��وا  االس��تبداد،  زم��ن 
وأمض��ى عليها رئيس احلركة كما هو 
معلوم، ينقلب هذا املوقف بعد الثورة.

يع��رف اجلميع أن وثائق 18 أكتوبر 
الوفاقية تأسس��ت على مفهوم الدولة 
املدني��ة الدميقراطي��ة وكوني��ة حقوق 
اإلنس��ان واملس��اواة ب��ني اجلنس��ني، 
واحت��رام حري��ة املعتق��د وممارس��ة 
الش��عائر الدينية ... إل��خ. ولكن وبعد 
الث��ورة تغي��ر خط��اب "ح��زب حركة 
النهضة" والواض��ح أنه حصل وفاق 
داخلي ب��ني مكوناته، )أنظ��روا لوائح 
مؤمتره��ا األخي��ر( مت مبقتضاه تبني 
ش��عار "الدول��ة املدنية"، م��ع اعتبار 
أنه��ا تتأس��س على"ثوابت اإلس��الم 
ومقاصده املتسمة بالتفتح واالعتدال" 
كم��ا ت��ؤّول ه��ذه احلرك��ة اإلس��الم.

وتبق��ى هذه النظ��رة تق��دم "ثوابت 
القي��م  عل��ى  ومقاص��ده"  اإلس��الم 
اإلنسانية ومبادئ حقوق اإلنسان، أي 
أن مبادئ حقوق اإلنسان في مفهومها 
املدنية  الدول��ة  الكون��ي ومؤسس��ات 
والدس��تور يجب أن تخض��ع جميعها 
ملتطلب��ات إيديولوجي��ة تل��ك احلركة.

بتوطئ��ة  ورد  م��ا  بالضب��ط  وه��ذا 
املسودة. 

ال��ذي   15 بالفص��ل  ذل��ك  ويتأك��د 
ال  الدولي��ة  املعاه��دات  أن  في��ه  ج��اء 
حُتترم إال إذا كان��ت "ال تتعارض مع 
أحكام هذا الدس��تور" واملقصود هنا 
خصوصا املعاه��دات املتعلقة بحقوق 
اإلنس��ان التي صادق��ت عليها تونس.

كم��ا يتأكد م��ن خ��الل الفصل 148 
ال��ذي ورد فيه:"ال ميك��ن ألي تعديل 
اإلس��الم  م��ن  ين��ال  أن  دس��توري 
باعتب��اره دي��ن الدول��ة"، واملقص��ود 
باإلس��الم هن��ا ه��و مفه��وم "ح��زب 
حركة النهضة" لإلس��الم وللشريعة 
اإلسالمية. ومن ناحية أخرى فإن هذا 
الفصل ميثل تراجعا عن الفصل األول 
من دستور 1959 احلاصل عليه وفاق 
وال��ذي أدرج كما هو باملس��ودة ينّص 
على أن "تونس دولة حرة، مس��تقلة، 
ذات سيادة، اإلسالم دينها، والعربية 
نظامه��ا". واجلمهوري��ة  لغته��ا، 

األنظم��ة  ترب��ة  ف��إن  وبالطب��ع 
"اإلس��المية" مهما كان��ت توجهاتها 
املختلفة كانت كلها مؤسسة على نظام 
حكم فردي ولم تسلم املسودة من هذا 

التوجه.
املدني��ة  اجلمهوري��ة  فدس��تور 
ب��ني  العالق��ات  ينظ��م  الدميقراطي��ة 
مختل��ف مكون��ات املجتم��ع الفكري��ة 
والسياس��ية  واإليديولوجي��ة 
واملواطن��ني  واملدني��ة  واالجتماعي��ة 
والّسلط، وبالتالي فال يجب أن يستند 
إل��ى أي��ة منظوم��ة إيديولوجي��ة ألحد 
تف��رض  وعندم��ا  املجتم��ع.  أط��راف 
إحداها يكون الطريق نحو الش��مولية 

واالستبداد مفتوحا ...
لقد أعطت املسودة لرئيس احلكومة 
س��لطة فردي��ة كبي��رة )الفص��ل 86( 

وتتمثل في:
للدول��ة  العام��ة  السياس��ة  � ضب��ط 

والّسهر على تنفيذها،
� السلطة الترتيبية العامة والتصرف 
في اإلدارة وإصدار األوامر الترتيبية 
والفردي��ة، بع��د أن يت��داول فيها فقط 

مجلس الوزراء، 
� ويخت��ص وحده ع��الوة على ذلك، 
بإح��داث وتعدي��ل وحذف ال��وزارات 
وكتابات الدولة وضب��ط صالحياتها 
وتعدي��ل  وإح��داث  واختصاصاته��ا، 
واملنش��آت  املؤسس��ات  وح��ذف 
العمومية، واملصالح اإلدارية، وضبط 
اختصاصاتها وصالحياتها، وتأشير 

القرارات التي يتخذها الوزراء.
� ول��ه حق اّتخاذ مراس��يم تدخل في 
مجال القانون بتفويض ملدة محدودة 

من "مجلس الشعب"
ولم يت��رك الفصل 86 من املس��ودة 
تنفي��ذ  عل��ى  "الس��هر  إالّ  للحكوم��ة 
القوان��ني" وه��ي عب��ارة فضفاض��ة 
وغي��ر دقيق��ة ألن جمل��ة الصالحيات 
والسلطات التنفيذية املسندة للحكومة 
بي��د رئيس��ها دون س��واه واحلكومة 

"تتداول" فقط وال تقّرر.
والغريب في األم��ر أنه حصل اتفاق 
في اللجنة املتعلقة بالنظام السياس��ي 

حول هذا الفصل.
أم��ا اخل��الف احلاصل حالي��ا داخل 
باملجل��س  السياس��ي  النظ��ام  جلن��ة 
التأسيس��ي الت��ي ل��م تن��ه أش��غالها 
بعد، فه��و يتمحور فقط حول إس��ناد 
التنفيذية لرئيس  بعض الصالحي��ات 
الدف��اع  وزارت��ي  مث��ل  اجلمهوري��ة 

واخلارجية.
لق��د ذهب��ت عقلي��ة احلك��م الف��ردي 

وعدم احترام الش��رعية الشعبية، إلى 
ح��ّد التضم��ني باملس��ودة أن رئي��س 
جمهورية منتخب باالقتراع الش��عبي 
الناخب��ني ووق��ع  وبأغلبي��ة  املباش��ر 
اختياره على أساس برنامج سياسي 
واقتص��ادي واجتماع��ي ال تس��ند له 
صالحي��ات تنفيذي��ة، ويق��ع ص��راع 
ش��رس حول إس��ناد بعضها ل��ه، في 
ح��ني أن رئيس احلكومة الذي ليس��ت 
ل��ه مث��ل ه��ذه الش��رعية االنتخابي��ة 
الشعبية وميكن أن يكون غير منتخب 
أو عل��ى أقص��ى تقدي��ر أح��د ن��واب 
املجل��س التش��ريعي، وتس��ند ل��ه كل 
الس��لطات التنفيذي��ة أو جلّها. هذا هو 
عني االعتداء على س��لطة الشعب ومن 

انتخبه.
أما بالنسبة للسلطة التشريعية، فإن 
دوره��ا متقلّص أيض��ا لصالح رئيس 

احلكومة صاحب السلطة الترتيبية.
فقد أسند "ملجلس الشعب" بالفصل 
64 وبصفة حصرية، كما كان احلال 
في دستور 1959 مثل حق التصويت 
على جملة من القوانني االستثنائية أو 
العادية تهم بعض احلريات واحلقوق 
الفردي��ة واجلماعية وتنظي��م الهيئات 
الدس��تورية وق��وات األم��ن واجليش 

الوطني وقوانني املالية.
وأس��ند له التصويت عل��ى القوانني 
للمؤسس��ات  )فق��ط(،  اإلطاري��ة 
واملنشآت العمومية والقوانني املتعلقة 
باملب��ادئ األساس��ية )فق��ط(، للملكية 
واحلق��وق العيني��ة والتعلي��م والبحث 
العلم��ي والثقافة والصح��ة العمومية 
والبيئ��ة والتهئي��ة العمراني��ة والطاقة 
وقانون الشغل والضمان االجتماعي.

وبالتال��ي ف��إن كل ما يتعل��ق بعيش 
االجتماع��ي  املج��ال  ف��ي  املواطن��ني 
والترب��وي  واالقتص��ادي  واملهن��ي 
والبيئ��ي ... إل��خ يش��رع فيه��ا رئيس 
احلكومة بواس��طة األوامر الترتيبية. 
ف��ورد بالفص��ل 65 أن��ه "ترجع إلى 
السلطة الترتيبية العامة أي إلى رئيس 
احلكومة املواد التي ال تدخل في مجال 

القانون".
ويوّس��ع هذا الفصل احلكم الفردي 
مل��ا ينص أن��ه ميكن لرئي��س احلكومة 
تنقي��ح النص��وص املتعلق��ة بقوان��ني 
س��ابقة، أي القوان��ني املتعلق��ة مب��واد 
كانت من أنظار مجلس النواب الفارط 
ولم تعد من ب��ني صالحيات "مجلس 

الشعب".

 )البقة في العدد القادم(

بقلم: أنور القوصري

مسودة الدستور لم تقطع مع الحكم
 الفردي )3 من 4(



كارل ماركس الصراعات الطبقية في فرنسا

       الفاهم بوكدوس

بالمرصا د

شاركُت يوم 17 جانفي اجلاري في ملتقى »دور اإلعالم في مكافحة 
الفس��اد والرش��وة« ال��ذي دعت إلي��ه اجلمعّي��ة التونس��ية للمراقبني 
العمومي��ني. ولقد افتتح الس��يد عب��د الرحمان األدغ��م، الوزير املكلف 
باحلوكم��ة ومقاومة الفس��اد ه��ذ اللق��اء، داعيا الصحافي��ني إلى دعم 
مجهودات احلكومة في مس��اعيها ملقاومة هذه اآلفة، وناقدا تقصيرهم 
في تقّصي ه��ذا املوضوع وفضح املتورطني في��ه والتوعية مبخاطره 
على مس��تقبل الث��ورة، دون أن يغفل ع��ن التنبيه على املش��تغلني في 
صحاف��ة االس��تقصاء بض��رورة التثب��ت م��ن أي معطيات قد تش��كل 

تشويها للحياة اخلاصة لبعض املواطنني.
لك��ن األكي��د أّن الوزي��ر ال يعل��م املجهودات الت��ي بذله��ا العديد من 
الصحافي��ني واملدون��ني ،حتى قبل الثورة بس��نوات في كش��ف ملفات 
الفس��اد املال��ي واإلداري والسياس��ي، والتي كانت أحد أه��ّم عناوينه 
املافيا العائلّية لنب علي والتي عّرضتهم للتنكيل والترويع والسجن.

ورغ��م قلّة خب��رة أكثرهم في الصحاف��ة االس��تقصائّية، تكلّف عدد 
ه��ام من اإلعالميني بعد الثورة مبتابعة خيوط أهّم ملفات الفس��اد في 
بالدنا، ولم ُتِخفهم صالفة رجال أعمال وساسة وإداريني، بل بات هذا 
املل��ف على أجندا أغلب وس��ائل اإلعالم التونس��ي، وأكث��ر متابعة في 

الشارع التونسي.
لك��ن ه��ذا النوع م��ن الصحافة ب��ات يتراجع ش��يئا فش��يئا لصالح 
الصحافي��ني  مس��اءلة  تصاع��د  م��ع  خاص��ة  ج��رأة،  أق��ل  صحاف��ة 
واستدعائهم للقضاء، ففي شهر ديسمبر حوكم خمسة صحافيني على 

خلفّية حتقيقات حول شبهات فساد.
وبالتأكي��د فإّن غازي املبروك وغس��ان القصيب��ي ورمزي اجلباري 
ونادي��ة الزاير وياس��ني النابلي ومنية العرف��اوي ومنية البوعزيزي 
وألف��ة الرياحي، ورغم إميانهم برس��الة مهنتهم، ل��ن يكون لهم الحقا 
منس��وب الشجاعة نفس��ه في مقارعة الفساد والرش��وة واحملسوبّية 
بع��د ن وقفوا أم��ام فرقة مقاومة اإلجرام وأمام احملاكم أُس��وة بالقتلة 

املجرمني، ملجّرد أّنهم كانوا أوفياء لروح االستقصاء.
والغري��ب أّن كّل القضاي��ا الت��ي ُتوب��ع فيه��ا ه��ؤالء الصحافي��ون 
واملدون��ون، ُحكمت بعدم س��ماع الدعوى لضعف ف��ي اإلجراءات، مبا 
يعنيه من أّن املش��تكني كانوا يعرفون مس��ّبقا مآل تلك القضايا، لكنهم 
كانوا يبتغون تشويه سمعة الصحافيني وإذاللهم وإلهاءهم بسلسلة 
م��ن اجللس��ات القضائّية عس��ى أن يتس��ّرب إليهم الي��أس واإلحباط 

واخلوف.
واألغ��رب في مس��ارنا االنتقالي أن تتحرك النياب��ة العمومّية، التي 
تق��ع حتت إمرة وزي��ر العدل في »حكوم��ة الثورة ومقاومة الفس��اد« 
ملتابعة مثل هؤالء الصحافيني، في حني ال جتد اإلرادة نفس��ها في فتح 
حتقيقات في حّق الفاس��دين موضوع ملفات االستقصاء، مّما يعطيهم 

أنفاسا إضافّية ملواصلة نفس التجاوزات.
إّن التسّرع في االستجابة إلى شكاوى ضّد صحافة االستقصاء رغم 
تفاهته��ا وخلّوها من كّل دعائ��م مادّية وقانونّية، قد ي��ؤّدي في أغلب 
األحيان إل��ى التجّرؤ على اإلع��الم ومنظمات املجتم��ع املدني العاملة 
على موضوع الفس��اد والش��فافّية، وإلى إفشال مس��اعيها في تشكيل 
رأي عام حقيقي يواجه الفساد ويساهم في عملية احملاسبة واملساءلة 

ونشر الشفافية ومتثيل مصالح املواطنني والدفاع عنها.

صحافة استقصاء الفساد
 في كماشة العدالة

التحول  يبلغ  عندما  كتب 
ُ

ت الدساتير  كانت  الماضي  في 
العالقات  تستقر  عندما  االستقرار،  نقطة  االجتماعي 
الجديدة بين الطبقات... على خالف ذلك فإن هذا الدستور 
يأتي على إثر االنتصار المؤقت للمجتمع القديم على الثورة.

كاريكاتور األسبوع

صورة وتعليق

أفرجت السلطات اإلسرائيلية األحد الفارط عن جهاد أحمد العبيدي وهو أحد 
عمداء األسرى الفلسطينيين بعد 25 عامًا قضاها في السجن بسبب انتمائه للجبهة 
قل 

ُ
الشعبية لتحرير فلسطين، وهو من مواليد مدينة القدس عام 1967 واعت

بتاريخ 22 جانفي 1988 . ويظهر العبيدي في الصورة وهو بين أفراد عائلته ورفاقه 


