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أربعينية الشهيد بالمرسى
دس��تورنا  ش��بكة  م��ن  كل  تنظ��م  أن  املق��رر  م��ن 
بالضاحي��ة  الش��عبية  للجبه��ة  احمللي��ة  والتنس��يقية 
الش��مالية واحلزب اجلمه��وري )فرع املرس��ى( يوم 
السبت 23 مارس 2013، تظاهرة ثقافية باملرسى في 
إطار إحياء أربعينية الشهيد شكري بالعيد، وسيتخلل 
التظاه��رة ع��رض موس��يقي ملجموعة عي��ون الكالم، 
ومداخ��الت لكل من بس��مة بلعيد، جوه��ر بن مبارك، 
ماهر حن��ن، منجي الرح��وي، وبعض الش��خصيات 
األخ��رى. ه��ذا وم��ن املنتظ��ر أن يتم تدش��ن س��احة 
الشهيد شكري بلعيد أمام مقر إقامة السفير الفرنسي.

عمال أمام مجلس التأديب
 la Griffe« ش��ركة  عم��ال  م��ن  ع��دد  إحال��ة  مت 
Internationale« على مجلس التأديب على خلفية 
اإلض��راب الذي نف��ذوه أي��ام 5 و6 و7 مارس 2013 
والذي طالبوا فيه بتطبي��ق اتفاقيّة الزيادة في األجور 
وفقا للمفاوضات األخيرة بن االحتاد العام التونسي 
للش��غل ومنظم��ة األع��راف، ووضع تصني��ف مهني 
وفق��ا للخصوصية القطاعية وطبيعة النش��اط املهني، 
وحتس��ن ظ��روف العم��ل واحت��رام قواع��د الصحة 
والسالمة املهنيّة. هذا وقد هّددت اإلدارة باتخاذ إجراء 
ر  التس��ريح وغلق املصنع نهائيا، إضافة إلى أن املؤِجّ
الذي يتمتّع بنفوذ إدارّي كبير، عمد إلى استدعاء قّوات 
األم��ن واجليش ملن��ع الوقفة االحتجاجيّ��ة التي نفذها 
العّم��ال والعامالت يوم اخلمي��س 14 مارس 2013.

حزب العّمال يساند أصحاب التاكسي الفردي
تزامن��ا مع اإلض��راب الذي نفذه س��واق التاكس��ي 
الف��ردي ي��وم االثن��ن الف��ارط بداي��ة م��ن الّس��اعة 
اخلامس��ة صباح��ا إلى ح��دود التاس��عة لي��ال تعبيرا 
روقات، أصدرت  عن رفضهم للزي��ادة في ِس��ْعر احملحَ
اللجن��ة اجلهوي��ة حلزب العم��ال بتونس بيان��ا أعلنت 
في��ه مس��اندتها لإلض��راب، ه��ذا وق��د حّم��ل البي��ان 
مس��ؤولية ارتف��اع األس��عار للحكومة احلالي��ة التي 
تتب��ع سياس��يات ال ش��عبية س��اهمت بش��كل كبي��ر 
الش��عبية  للفئ��ات  الش��رائية  املق��درة  ف��ي إضع��اف 
وزادت ف��ي ارتف��اع منس��وب االحتق��ان االجتماعي.

طلبة المسرح يمهلون الوزارة أسبوعين
علحَّ��ق طلب��ة املعهد العال��ي للفن املس��رحي إضرابهم 
ع��ن الطع��ام واإلض��راب الع��ام ال��ذي تواص��ل أكثر 
من أس��بوع، وق��د توّجهوا مبراس��لة لوزي��ر التربية 
ال��ذي  املعه��د  خريج��ي  كل  بانت��داب  فيه��ا  طالب��وه 
يق��ارب عددهم ال�100 ف��ي حن أن عدد الش��غورات 
يتج��اوز األل��ف، ه��ذا ويذك��ر أن��ه مت انتداب خمس��ة 
أس��اتذة مس��رح فقط في االنتدابات املبرمجة لس��نة 
إل��ى ه��ذا أعلن��ت جلن��ة متابع��ة  2013. باإلضاف��ة 
اإلض��راب أن م��دة التعلي��ق ل��ن تتجاوز األس��بوعن 
ف��ي صورة اس��تخفاف س��لطة اإلش��راف مبطالبهم.

عمال نزل الهناء في اعتصام
دخل عمال ن��زل الهن��اء الدولي، بدعوة م��ن النقابة 
األساس��ية التابعة لالحتاد العام التونس��ي للش��غل، 
ف��ي اعتصام مفت��وح بداية من يوم الثالث��اء للمطالبة 
بتحقي��ق جملة من املطالب التي أّك��دوا أن إدارة النزل 
رفض��ت االس��تجابة له��ا، هذا وق��د أكد عم��ال النزل 
ل�"ص��وت الش��عب" أنه��م ال يتمتّع��ون بحقه��م في 
التغطي��ة االجتماعية رغم أنه��م يعملون في النزل منذ 
س��نوات عدي��دة وصل��ت إلى 30 س��نة. كما أش��اروا 
إل��ى أن الن��زل يفتق��د إل��ى جتهي��زات عدي��دة تعي��ق 
عملهم وتؤثر س��لبا على س��معة النزل، هذا باإلضافة 
إل��ى النق��ص الب��ارز ف��ي صف��وف الفري��ق العام��ل.

وطالب العمال املعتصمون احلكومة ووزارة اإلشراف 
بتحّمل مسؤولياتها وبالتدّخل لفائدة العمال وضمان 
حقوقه��م بع��د أن أنصفتهم ث��ورة احلري��ة والكرامة.

المرأة وحقوق اإلنسان
في إط��ار االحتف��ال باليوم العاملي للم��رأة 8 مارس 
تنظ��م منظم��ة مس��اواة، الفصي��ل النس��ائي حل��زب 
العم��ال، ن��دوة فكري��ة حتت عن��وان "امل��رأة وحقوق 
اإلنس��ان" وذلك يوم الس��بت 23 مارس 2013 على 

الساعة الثانية بعد الزوال بنزل الهناء بالعاصمة.

إماطة اللثام عن أحداث سليانة
كشفت اللجنة املس��تقلة للتحقيق في أحداث سليانة 
أن التحقيق��ات ق��ادت إل��ى جمل��ة من االس��تنتاجات، 
م��ن بينه��ا االس��تعمال املف��رط والغي��ر مب��رر للقوة، 
ول��م يق��ع التدرج في اس��تعمال القان��ون وخصوصا 
في اس��تخدام الس��الح. هذا وقد كش��ف التحقيق عن 
ع��دم حيادي��ة الوال��ي الس��ابق لس��ليانة، ومس��اهمة 
تصريحات املس��ؤولن احلكومين عل��ى غرار رئيس 
احلكومة الس��ابق حمادي اجلبالي ورئيس��ها احلالي 
عل��ي العري��ض ف��ي تأجي��ج االحتق��ان وتوجيه��ات 
االتهام��ات جزافا ألهالي س��ليانة على غ��رار اتهامهم 
بتلقي أموال مقابل املشاركة في التظاهرات واتهامهم 
واخلاص��ة.  العام��ة  املمتل��كات  وح��رق  بتخري��ب 

بيان »مزيف«
تفطن بعض مناضالت ومناضلي احلزب املتواجدين 
بالقبّة مبناس��بة إحياء أربعينية الشهيد شكري بلعيد 
إل��ى وجود بيان يحمل إمض��اء حزب العمال لكنه غير 
صادر عن��ه. وقد كان واضحا أن ه��ذا البيان ال ميكن 
أن يص��در عن حزب العمال لتضارب املواقف الواردة 
في��ه مع املواق��ف التي عرف بها احل��زب. وينبه حزب 
العمال إلى أن بياناته ال ميكن أن تصدر إال عن هياكله 
الرس��مية املعروف��ة والت��ي تكون ممض��اة ومختومة 
بش��كل واض��ح وحامل��ة لش��عاره وعالمت��ه املميّزة.
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يصدرها 

حزب العمال 

المدير : حمة الهمامي 
رئيس التحرير : عبد الجبار المدوري 

العنوان : نهج شكيب أرسالن عدد1، 1002 تونس 
  SAWT.ECHA3B@GMAIL.COM : الربيد االلكرتوني

الهاتف : 360 283 71 
الهاتف : 365 283 71 

tél : 70 686 437
i@beta.com.tn

المطبعة : بيطا

ISSN ردمد2233-2421

صوت الوطن

مصلحة اإلشهار
commercial.sawtchaab@gmail.com

20 495 966

مرت أمس الذكرى 57 إلعالن »بروتوكول االستقالل » الذي أمضي بني 
الفرنسية،  احلكومة  وبني  الدستور  حزب  قيادة  في  البورقيبي  اجلناح 
الفعلي  االستقالل  أج��ل  من  يناضل  الفترة  تلك  في  شعبنا  ك��ان  ولئن 
والنفيس،  بالنفس  يبخل  ولم  التضحيات  ذلك  أجل  من  وقدم  واحلقيقي 
الذين  »الفالقة«  انحاز  وقد  النضال،  هذا  ذروة  »الفالقة«  جتربة  ومثلت 
الثوري  املنطق  إلى  انحازوا  شعبي،  حترير  جليش  فعلية  نواة  شكلوا 
الكاملة  التطلعات  لم يعكس   1956 20 مارس  فإن بروتوكول  الشعبي، 
املمضني  متكني  عن  البروتوكول  هذا  يسفر  أن  غرابة  ال  لذلك  لشعبنا، 
عليه من حكم تونس الذي تواصل عقودا تكرست فيها خيارات طبقية ال 
وطنية وال شعبية ولم يستفد من ثمرة هذا »االستقالل« غير أقلية طبقية 
قامت بالسطو على نضاالت أجدادنا وحولت وجهة البالد إلى دكتاتورية 
سافرة أسست عرشها منذ اليوم األول على القمع والقهر واالضطهاد، كان 
ذلك طيلة 31 عاما من حكم بورقيبة و 23 عاما من حكم بن علي، نصف 
قرن على حساب استقالل تونس وحرية شعبها، وال نبالغ في شيء إن 
العام واجلندرمة  املقيم  أن تطلع شعبنا للتحرر ظل معلقا، فعوض  قلنا 
األروبي يتحكمون  العاملي واالحتاد  والبنك  الدولي  النقد  هاهو صندوق 
في مصائر الشعب التونسي ويحددون له ما يجب فعله وما ال يجب فعله 
في تفاصيل القرار االقتصادي واالجتماعي، وطبعا ال نأتي بجديد إن قلنا 
أن بلدا تابعا في اقتصاده ال ميكن أن يكون حّرا. كما ال نأتي بجديد إن قلنا 
أّن بعض املهاّم بقيت عالقة بعد خروج كتائب احملتل وخاصة منها ما يهم 
اإلصالح الزراعي، إذ حتولت ملكية األراضي اخلصبة وأراضي األحباس 
الشعب  باعوا  الذين  بورقيبة  رجال  اجلدد«  »املعمرين  وإلى  الدولة  إلى 
االشتراكية  األراض��ي  من  حتى  يستفيدون  وظلوا  االستعمار  وخدموا 
استغاللها  من  والفقراء  الصغار  الفالحون  ُيحرم  فيما  وسرقة،  تصرفا 

وُحرموا من ثمار »اجلالء الزراعي« الذي عّوض استغالال باستغالل.
حقوقه  من  الدستور  ح��زب  حكم  طيلة  التونسي  الشعب  ُح��رم  لقد 
الذي  التي حققها بنضاله وكفاحه  املكاسب  أهمية بعض  األساسية على 
يعود إلى ما قبل دخول االستعمار املباشر لبالدنا. إن ضحايا نظام حزب 
الدستور هم جماهير شعبنا على طول البالد وعرضها، وقد أتت الثورة 
احلقيقيني،  ألصحابها  البالد  وإرج��اع  لنصابها  األم��ور  إلع��ادة  املجيدة 
شعارات  عليها  وااللتفاف  الثورة  طعن  على  يصّرون  اجلدد  احلكام  لكن 
ومطالب وأهداف، فاإلذعان إلرادة صناديق وبنوك النهب وإمضاء اتفاقية 
والتطبيق  االروبي(  )االحتاد  االستعماري  الكيان  مع  اجلديد  االستعمار 
ديون  وخدمات  ديون  دفع  مقدمتها  وفي  الوصفات  لكل  والذليل  الصاغر 
املخلوع، ومواصلة التداين مبا يرهن حاضر البالد ومستقبلها والتفويت 
أو  السابقة  املافيا  من  املصادرة  فيها  مبا  الشعب  وثروات  مؤسسات  في 
كله  الصخيرة...(،هذا  واالستراتيجي)سراورتان،  احليوي  الطابع  ذات 
تكريس ملواصلة االنخراط في نفس سياسة النظام البائد الذي حكم البالد 

باحلديد والنار طيلة أكثر من نصف قرن.
إن شعبنا جدير اليوم بأن يكون مستقال سيدا على أرضه وثرواته، ولن 
يكون ذلك إال بإتباع خيارات وطنية مستقلة وفي خدمة الشعب، ونحن 
على  ومطروحة  عالقة  مسألة  الوطنية  املسألة  نعتبر  العمال  حزب  في 
الوطني  التحرر  أجل  من  العنيد  نضاله  خضم  في  شعبنا  أعمال  جدول 

واالنعتاق االجتماعي.
 املجد لتونس والعزة لشعبها واخللود لشهدائها.	•
 من أجل استقالل فعلي لتونس وسيادة حقيقية لشعبها.	•
 من أجل اعتذار فرنسي على استعمار تونس وتعويض شعبها.	•

صوت الشعب

 االفتتاحية

 الشعب يريد االستقالل الحقيقي
في ذكرى 20 مارس:

أخبار صوت الشعب
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يتعام��ل  البع��ض  ظ��ل  ولئ��ن 
مع ه��ذه اآلراء على أس��اس أنها 
"فرضي��ات" رمبا يثب��ت الواقع 
ع��دم صحته��ا ف��ي ق��ادم األيام، 
زاعمني أن اجلبهة حتركها دوافع 
ومازال��ت  ضيق��ة  أيديولوجي��ة 
تعان��ي من امل��رض "الزعماتي" 
ال��ذي ق��د يب��دد وحدته��ا ويعيد 
مكوناته��ا إلى مربع م��ا قبل 23 
تظاه��رة  ف��إّن   ،2011 أكتوب��ر 
إحياء أربعينية الش��هيد شكري 
بالعي��د أثبتت، مب��ا ال يدع مجاال 
للش��ك، القدرة التعبوية للجبهة 
الش��عبية، والت��ي ميك��ن الق��ول 
تف��وق  عنص��ر  ستش��كل  أنه��ا 
لهذه األخيرة على حس��اب بقية 
املش��هد  ف��ي  املؤث��رة  األط��راف 

السياسي في تونس.

 تماسك الجبهة ومبدئيتها

ق��درة اجلبه��ة الش��عبية عل��ى 
التعبئ��ة اجلماهيري��ة وكس��بها 
اجل��دد  األنص��ار  م��ن  للكثي��ر 
ساهمت فيه بش��كل كبير حادثة 
اغتيال الش��هيد ش��كري بالعيد، 
األم��ني الع��ام حل��زب الوطنيني 
لي��زداد  املوح��د،  الدميقراطي��ني 
م��ع  الش��عبي  التعاط��ف  بذل��ك 
اجلبهة التي فق��دت أبرز قادتها. 
وقد مثلت حادثة االغتيال حلظة 
ب��رزت خاللها  "فرز سياس��ي" 
اجلبه��ة الش��عبية كق��وة ثورية 
متماسكة وموحدة وذات مواقف 
واضحة ومبدئي��ة، فقد عارضت 
حم��ادي  مب��ادرة  البداي��ة  من��ذ 
أغل��ب  زكته��ا  الت��ي  اجلبال��ي 
املعارضة  السياس��ية  األط��راف 
وانته��ت ف��ي نهاية املط��اف إلى 
اجلبه��ة  أثبت��ت  كم��ا  الفش��ل، 
البدي��ل  صياغ��ة  عل��ى  قدرته��ا 
السياس��ي احلقيق��ي م��ن خ��الل 
الوطني  اإلنق��اذ  الدفع مبب��ادرة 
إلى الس��طح، وقد كش��ف الواقع 
صح��ة ه��ذه املب��ادرة وتعبيرها 
ع��ن احلاجي��ات احلقيقية للبالد 
والش��عب. وقد تس��رب االقتناع 
بصحة هذه املب��ادرة إلى العديد 
من الق��وى السياس��ية واملدنية، 
وأصبحنا نلمح الي��وم الدعوات 

املتتالي��ة إلى عق��د مؤمتر وطني 
لإلنق��اذ التي تطلقه��ا العديد من 
األطراف، ش��خصيات ومنظمات 
وأح��زاب، مب��ن فيه��ا تل��ك التي 
ساندت مبادرة حمادي اجلبالي.
جنح��ت  ه��ذا  إل��ى  باإلضاف��ة 
اجلبهة الش��عبية في الربط بني 
الوضوح السياس��ي واملمارس��ة 

العملي��ة، وقد أب��دى مناضلوها 
االلتص��اق  عل��ى  فائق��ة  ق��درة 
الش��عبية،  الفئ��ات  مبش��اغل 
وش��اركوا من مواقع متقدمة في 
الت��ي  االجتماعي��ة  املع��ارك  كل 
عرفتها البالد خصوصا تلك التي 
ش��هدتها املناط��ق الداخلية على 
غ��رار س��ليانة وس��يدي بوزي��د 
وقفصة... األمر الذي أربك كثيرا 
حكوم��ة النهض��ة، الت��ي س��عت 
جاهدة إلى تش��ويه قادة اجلبهة 
و"شيطنة" مناضليها واتهامهم 
الب��الد  تخري��ب  إل��ى  بالس��عي 
الدميقراطي"،  املسار  و"تعطيل 
تش��ويه  حم��الت  نش��طت  وق��د 
اجلبهة، بش��كل ملف��ت لالنتباه، 
في أحداث س��ليانة األخيرة التي 
اتهمت فيها احلكومة بكل وضوح 

ق��ادة اجلبه��ة الش��عبية، وعلى 
رأس��هم الشهيد ش��كري بالعيد، 
بالوق��وف وراء تل��ك األح��داث. 
ولع��ل اجلمي��ع يذك��ر تصري��ح 
علي العري��ض، وزي��ر الداخلية 
احلكوم��ة  ورئي��س  األس��بق 
احلالي، الذي قال متهما ش��كري 
بالعيد بتأجي��ج األحداث "أينما 

اخل��راب". يح��ّل  حزب��ه  يح��ل 
املب��ادئ قابلت��ه  الثب��ات عل��ى 
مرون��ة على مس��توى "التكتيك 
السياس��ي"، إذ س��عت اجلبه��ة 
الشعبية إلى استغالل املربعات 
تتقاط��ع  الت��ي  "املش��تركة" 
فيها م��ع ج��ل مكون��ات احلركة 
الدميقراطي��ة ف��ي تون��س، وفي 
هذا الس��ياق جنحت ف��ي تنظيم 
حت��ركات مش��تركة "مركزي��ة" 
م��ع  اجله��ات  مس��توى  وعل��ى 
بعض األحزاب الدميقراطية على 
غرار حزبي املسار واجلمهوري. 
وقد س��عت اجلبهة إلى توس��يع 
املشاركة السياس��ية في مبادرة 
اإلنقاذ الوطن��ي، وأبدت انفتاحا 
كبي��را عل��ى بقية الق��وى املدنية 
والسياس��ية، وق��د انعك��س هذا 

الت��ي  النقاش��ات  ف��ي  الس��لوك 
أجرته��ا اجلبهة م��ع بقية القوى 
ح��ول مب��ادرة اإلنقاذ، ليتش��كل 
بذل��ك إط��ار عم��ل أوس��ع متث��ل 
ف��ي االئتالف املدني والسياس��ي 
ال��ذي يضم العديد م��ن األحزاب 

واملنظمات واجلمعيات.

الجبهة ورهان التوّسع

أش��ار حّم��ه الهمام��ي، الناطق 
الرسمي باسم اجلبهة الشعبية، 
أثن��اء الكلم��ة الت��ي ألقاه��ا ف��ي 
إط��ار إحي��اء أربعينية الش��هيد 
ش��كري بالعيد، إل��ى أن اجلبهة 
"تكب��ر يوما بعد يوم وتتوس��ع 
شيئا فش��يئا"، ولعل الهمامي ال 

يقصد هنا التوس��ع اجلماهيري 
فقط وإمنا يعني أيضا التوس��ع 
السياس��ي للجبهة، ومن املنتظر 
السياس��ي  الرصي��د  يتع��زز  أن 
القوى  للجبهة بانضم��ام بعض 
السياس��ية األخ��رى ف��ي األي��ام 

القليلة القادمة.
السياس��ي  التوس��ع  إن ره��ان 
واجلماهي��ري س��يضع مكونات 
أمام مسؤولية  الشعبية  اجلبهة 
أعظم تتطلب من جميع مناضليها 
مزي��د العمل عل��ى تثبيت عنصر 
طيل��ة  راكم��وه  ال��ذي  الوح��دة 
الفترات السابقة، وذلك من خالل 
تطوي��ر ثقاف��ة العم��ل اجلبهوي 
فكًرا وممارس��ة، ه��ذا باإلضافة 
إمكاني��ات  كل  اس��تغالل  إل��ى 
العمل السياس��ي املش��ترك التي 

تفتحها أمامهم احلركة بأبعادها 
املتع��ددة واملتنوع��ة، وف��ي هذا 
الش��عبية  الس��ياق على اجلبهة 
أن تعم��ل عل��ى تطوي��ر جترب��ة 
والسياس��ي  املدن��ي  االئت��الف 
وتواص��ل االنفت��اح عل��ى بقي��ة 
مكون��ات احلرك��ة الدميقراطي��ة 
خصوصا في املس��ائل املشتركة 
التي يطرحها الواقع في املرحلة 
التص��دي  غ��رار  عل��ى  احلالي��ة 
للعنف السياس��ي. ه��ذا وتنتظر 
حتدي��ات  الش��عبية  اجلبه��ة 
تتطل��ب  جس��يمة،  تنظيمي��ة 
العمل األكثر على متتني هيكلتها 
الداخلي��ة م��ن خالل االس��تمرار 
في تركيز التنس��يقيات اجلهوية 

واحمللي��ة ومواصل��ة العمل على 
تثبي��ت التنس��يقيات القطاعي��ة 
والش��باب(  والثقاف��ة  )النس��اء 

وتعزيزها بطاقات جديدة...
إن النج��اح ف��ي حتقي��ق ه��ذه 
اجلبه��ة  س��يضع  املهم��ات 
واق��ع  أم��ام  والب��الد  والش��عب 
حتم��ا  في��ه  س��تتغير  جدي��د 
املوازين لصال��ح القوى الثورية 
الت��ي تعمل جاه��دة على حتقيق 
تغيي��ر  ف��ي  الش��عب  تطلع��ات 
حقيق��ي،  واجتماع��ي  سياس��ي 
التونس��ية  للث��ورة  وس��يعيد 
الت��ي  احلقيقي��ة  مضامينه��ا 
تس��عى احلكومة احلالية بقيادة 
حرك��ة النهض��ة إل��ى االلتف��اف 
عليها بش��تى الوسائل والطرق.
ياسين النابلي

صوت الوطن

كثي��را م��ا تش��ير نتائج س��بر اآلراء وبع��ض التقارير اإلعالمي��ة إلى أن اجلبهة الش��عبية 
حت��رز تقدما على مس��توى نوايا التصويت لها في االنتخاب��ات القادمة، إذ أصبحت تصنف 
القوة السياس��ية الثالثة بعد حركة النهضة احلاكمة وحرك��ة »نداء تونس«، ومنذ اإلعالن 
عن تأسيس��ها الرس��مي يوم 7 أكتوبر الفارط أصبح جل املتابع��ني يتحدثون عن بروز قوة 
سياس��ية »قادم��ة على مهل« تس��عى إلى كس��ر االس��تقطاب الثنائ��ي ال��ذي تتنازعه حركة 

النهضة من جهة ونداء تونس من جهة أخرى.

الجبهــة الشعبّيـــة تواصــــل الصعــــود ...

مسيرة يوم 17 مارس 
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وقد ش��ارك في إحياء ه��ذه الذكرى 
عائل��ة الش��هيد ورفاق��ه ف��ي ح��زب 
املوّح��د  الدميقراطي��ن  الوطني��ن 
واجلبه��ة الش��عبية وعدد م��ن القوى 
السياسية الدميقراطية والشخصيات 
الوطنية السياس��ية والنقابية والفنية 
والدبلوماس��ية  واملدنية واجلمعياتية 
كاجلزائ��ر  ال��دول  بع��ض  وس��فراء 
وفلسطن وفنزويال والبرازيل وكوبا 
الش��عبية. إفريقيا والصن  وجن��وب 

املواطن��ن  م��ن  مجموع��ة  وكان��ت 
والصحفي��ن واإلعالمي��ن والفنانن 
أي��ام  ثان��ي  نظم��ت  ق��د  املس��تقلن 
بعن��وان  رمزي��ة  حرك��ة  األربعيني��ة 
"ن�ف���س" تتمثل في إط��الق بالونات 
بي��ض وحم��ر ف��ي س��احة الش��هيد 
بحض��ور زوجته وابنتي��ه على أنغام 
موس��يقى عدد من العازفن. وجاءت 
هذه احلرك��ة حتت ش��عار "بالونات 
احلري��ة... ال للعن��ف، ض��د العنف" .

إسقاط الحكومة.. إعادة 
الثورة ألصحابها.. والغنويش 

املتهم األسايس
لق��اء أس��ري حميم��ي جم��ع ابنتي 
الناط��ق  الهمام��ي،  بحم��ه  الش��هيد 
الش��عبية،  اجلبه��ة  باس��م  الرس��مي 
الش��هيد  أربعيني��ة  إحي��اء  خ��الل 
بالقب��ة. وب��ّن الهمامي خ��الل كلمته 
باملناس��بة أن من راهن على إضعاف 
بلعي��د  باغتي��ال  الش��عبية  اجلبه��ة 
مخط��ئ مؤّكدا عزم اجلبهة الش��عبية 

املتمثّل��ة  الش��هيد  وصي��ة  حتقي��ق 
ف��ي تأس��يس ح��زب اليس��ار الكبير.
كم��ا أش��ار الهمام��ي أّن احلكوم��ة 
احلالي��ة بص��دد تأس��يس دكتاتورية 
جدي��د وأنها ال تختلف عن س��ابقتها، 
ومعتبرا أنه ال مكان حلكومة فاش��ية 
وتفّق��ر  ومتارس��ه  العن��ف  تنش��ر 
وتبي��ع  ش��بابها  وحت��رق  وجت��ّوع 
ث��روات الب��الد إل��ى األجان��ب. وأكد 
ف��ي ه��ذا اإلط��ار أن اجلبه��ة بص��دد 
تصحي��ح مس��ار الث��ورة م��ن أج��ل 
إل��ى أصحابه��ا احلقيقي��ن  إعادته��ا 
الذي��ن ناضلوا وجاعوا واستش��هدوا 
م��ن أجله��ا، مش��ّددا عل��ى ض��رورة 
إس��قاط احلكومة في الوقت املناسب.
وجّدد الناطق باسم اجلبهة الشعبية 
التأكي��د على تعّمد احلكوم��ة املماطلة 
ف��ي  املتورط��ن  ع��ن  الكش��ف  ف��ي 
قضية اغتيال الش��هيد، وهو ما يحيل 
إل��ى س��عيها للتغطية عل��ى األطراف 
السياس��ية الت��ي أش��رفت عل��ى هذه 
العملي��ة والت��ي خططت له��ا ومّولتها 
وأم��رت بتنفيذه��ا. وش��ّدد الهمام��ي 
عل��ى أن اجلبه��ة س��تصّعد النض��ال 
وس��تعمل على تعبئ��ة أنصارها ضد 
احلكوم��ة م��ن أجل حتقي��ق جملة من 
ع��ن  كالكش��ف  األساس��ية  املطال��ب 
قتلة بلعي��د واحلد من غالء األس��عار 
وتش��غيل أصحاب الش��هائد املعطلن 
عن العم��ل واحلد من انتش��ار العنف 
االنتخاب��ات  بإج��راء  والتعجي��ل 
الدس��تور. كتاب��ة  م��ن  واالنته��اء 

ال��ذي  الش��عار  عل��ى  رده  وف��ي 
رّدده أنص��ار اجلبهة ف��ي القبة الذي 
طالبوه من خالله بالترش��ح لرئاس��ة 
اجلمهورية، أكد الهمامي أنه س��يلبي 

ه��ذا الطلب في ح��ال طلب من��ه ذلك.
وأثن��اء مداخلت��ه ف��ي القب��ة، اته��م 
الع��ام  جوه��ر ب��ن مب��ارك، املنس��ق 
لش��بكة دس��تورنا، راش��د الغنوشي 
بالوقوف وراء عملية اغتيال ش��كري 

بلعي��د مؤكدا أنه لن يه��دأ له بال حتى 
تس��قط حكوم��ة الفش��ل ه��ذه الت��ي 
أوصلت الب��الد إلى حافة االنهيار في 
كافة املج��االت، مبيّنا أن احلل الوحيد 
لتجاوز ذلك هو تفعيل مبادرة املؤمتر 
الوطني لإلنقاذ الذي دعت إليه اجلبهة 
الشعبية والذي يجب أن يفرز حكومة 
إنق��اذ. ويذك��ر أن ب��ن مب��ارك عاه��د 
ش��كري عل��ى مواصل��ة املش��وار مع 
اجلبهة الش��عبية وحوله��ا إلى اآلخر.

وجت��در اإلش��ارة إل��ى أّن مجل��س 
الهيئة الوطنية للمحامن كان قد أسند 
ي��وم اجلمع��ة املاض��ي درع احملامن 
لعائل��ة الش��هيد ش��كري بلعي��د. وقد 
حض��ر حفل التس��ليم عائلة الش��هيد 

وشخصيات وطنية عديدة على غرار 
أم��ن ع��ام احت��اد الش��غل ال��ذي أكد 
متّس��ك االحتاد مبطلب الش��هيد الذي 
س��ينظم على أساس��ه ح��وارا وطنيا 
ض��د العنف يومي 8 و9 أفريل املقبل.
أن  بلعي��د  أربعيني��ة  كش��فت  لق��د 
اجلبهة الشعبية ماضية في االنتشار 
في صفوف الفئات الش��عبية كل يوم 
أكثر من اليوم الذي س��بقه، كما أكدت 
أن دم الش��هيد عّمق وحدة مناضليها 

حول برامج وأفكار تنبذ العنف وتطح 
حزبا سياس��يا جديدا يضم األحزاب 

السياسية اليسارية املتقاربة.
سارة بن الغول
تصوير: مريم الزمزاري

أربعينية الشهيد شكري بلعيد:

الشهيد شكري بلعيد كان حاضرا بقّوة
م��رت أربعيني��ة الش��هيد ش��كري بلعيد يومي الّس��بت واألح��د املاضي في أجواء ش��عبية 
حارة س��واء في ش��ارع احلبيب بورقيب��ة بالعاصمة أين انتهت املس��يرة الت��ي انطلقت من 
مقب��رة اجلالز أو أثناء التظاه��رة بالقبة، حيث لم تتمّكن القاعة من احتواء جموع غفيرة من 

املناضلني واملدعوين واملواطنني الذي اضطر عدد كبير منهم للبقاء خارجها.

أصدرت »صوت الش��عب« بتاريخ 08 ديس��مبر 2011 مقاال 
حت��ت عن��وان »مصن��ع يوراكوربوراس��يون.. ط��رد، والعمال 
يعتصم��ون« حتدثت فيه ع��ن معاناة عمال ه��ذا املصنع ومدى 
اس��تعبادهم ال��ذي جعله��م يعتصمون أم��ام مق��ر الوالية نظرا 
لسياس��ة الطرد اجلماعي وقمع املستثمر الكوري للحق النقابي 
وللقي��ادة العمالي��ة في ظ��ل جتاه��ل احلكومات الت��ي تعاقبت.

 وقد واكبت »صوت الشعب« بتاريخ 28 نوفمبر ذلك االعتصام 
وسعى مناضلو حزب العمال بشتى طرق النضال إيصال أصوات 
ه��ؤالء املعطل��ن خريجي اجلامع��ات الذين انس��اقوا للخضوع 
وللبرام��ج االقتصادية الفاش��لة التي عادت عليهم باالس��تعباد 
والتهمي��ش واإلهان��ة وال��دوس على كرام��ة العام��ل. هذه هي 
البرامج التي تكرس��ها السلطات اجلهوية العاجزة إزاء غطرسة 
رجال األعمال األجانب والتونس��ين املفس��دين داخ��ل البالد .

بع��د عامن ونصف م��ن ثورة الكرام��ة، يتجمع ع��دد هائل من 
عم��ال املصنع بتاريخ 19 مارس 2013 احتجاجا على أوضاعهم 
املادي��ة واالجتماعي��ة التي ل��م تتغي��ر داخل هذه املؤسس��ة رغم 
نضاالته��م وحتركاته��م ومطالبه��م الت��ي ألق��ى به��ا املس��تثمر 
والس��لطة اجلهوية عرض احلائط، االس��تعباد هو االس��تعباد... 
ذّل وتفقي��ر ال ح��ّد لهما واغتي��ال ألحالم املعطلن واملهمش��ن...
حدثن��ا احملتج��ون ع��ن قياداته��م العمالي��ة الت��ي مت طرده��ا 
تعس��فيا، مثل محمد الزايري، بليغ الفطناس��ي وغيرهما... حيث 
مت طرده��م عل��ى إث��ر حمل��ة شرس��ة دعت له��ا حرك��ة النهضة 
لض��رب احت��اد الش��غل والنقابي��ن، مم��ا جعل صاح��ب املصنع 
يتم��ادى دون خج��ل في ال��ّدوس عل��ى كرامة العام��ل من خالل 
عق��ود صف��راء ال صلة له��ا بالكرامة واحت��رام الذات البش��رية.
حكوم��ة تولّ��د فش��لها وس��لطات جهوي��ة عاج��زة ف��ي ظ��ل 

حكوم��ة عاج��زة تولّ��د نفس��ها لتق��ود الب��الد إل��ى الهاوية من 
خالل العنف السياس��ي والفقر والبطال��ة واجلرمية واملّس من 
د أب��واب الوالي��ة أمام مفق��ري القيروان  س��يادة تون��س، توصحَ
ومعطليه��ا ويغيب الوالي كالعادة عن��د أّي جتمع عمالي يطالب 
بالكرام��ة والتش��غيل ويلوذ بالف��رار عبر ب��اب الوالية اخللفي.

تل��ك ه��ي القي��روان، احتق��ان في صف��وف األهال��ي ورفض 
ت��ام ل��واٍل نهض��اوي ال عالقة له بثورتن��ا وهو بعي��د كل البعد 
ع��ن الكرام��ة والعدال��ة االجتماعي��ة، وعل��ى عمالن��ا ومعطلينا 
حلماي��ة  الصف��وف  تنظي��م  األري��اف  داخ��ل  ومهمش��ينا 
ثورته��م وحتقي��ق كرامته��م التي ث��اروا من أجله��ا ومواصلة 
واالضطه��اد. العن��ف  أش��كال  ل��كل  والتص��دي  نضاالته��م 

محمد الحربي

مصنع يوراكوربوراسيون بالقيروان: الوالي عاجز والعمال يحتّجون 

حّمه الهمامي  يحضن بنت الشهيد
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بوصلة
       عمار عمروسّية

       Contrezario@gmail.com

مثلت فعاليات أربعينية شهيد الوطن واحلرية »شكري 
بالعي��د« مناس��بة جدي��دة إلع��الء األصوات ض��د حكومة 
الفش��ل وتعفني األوضاع على جميع األصعدة وذلك ليس 
فقط من أجل الكشف عن جميع خفايا مالبسات وحيثيات 
جرمي��ة االغتيال الش��نيعة الت��ي طالت واحدا م��ن أعمدة 
الثورة التونس��ية وأيقونة من أيقون��ات النضال الوطني 
والدميقراطي ببالدنا، وإمنا ضّد مس��اعي اختطاف املسار 
الث��وري وحتويل وجهته نحو إع��ادة إنتاج النظام القدمي 

في نسخة أكثر تخلفا وانحطاطا.
فاملش��اركة الواسعة للتونس��يات والتونسيني من خالل 
مس��يرة الس��بت املاضي واحلضور القوي والواسع بقبة 
املنزه ألغلب التشكيالت السياسية واملدنية واالجتماعية، 
فضال عن قدوم العديد من الوفود العربية تؤّكد على اشتداد 
الطوق املدني والدميقراطي حول قوى الثورة املضادة التي 
يدفعها ولُعها باالس��تفراد بالس��لطة وش��عورها باتساع 
اله��وة بينها وبني أوس��ع الفئات والطبقات الش��عبية إلى 
التف��ن ف��ي خل��ط األوراق وافتع��ال األزم��ات والتخطيط 
لتكديس الس��الح و تخزينه واحملافظ��ة على أذرع العنف 
الفاشس��تي متهيدا إلدخ��ال البالد في الوقت املناس��ب في 

االحتراب األهلي والتصفيات اجلسدية.
فاحلكوم��ة احلالي��ة متاما مث��ل س��ابقتها مازالت مصرة 
على إدارة الش��أن العام وفق مقولة »ال أس��مع ال أرى«، بل 
ميكن اجلزم أن التش��كيلة اجلديدة زادت في إدارة ظهرها 
للمش��اكل األساس��ية وتقاعست عن املباش��رة الفعلية في 
الش��روع في إعادة األمل لش��عب الثورة وتبديد املخاوف 

املستشرية من املستقبل.
وفي هذا اإلطار تكفينا اإلش��ارة إلى اس��تمرار احلصانة 
جلمي��ع أدوات العن��ف األس��ود »رواب��ط حماي��ة الثورة، 
بعض اجلماعات الس��لفية املس��لحة...« وبقاء بعض ُدور 
العبادة حتت قبضة املجموعات التكفيرية والتغاضي عن 
مراجعة التعيينات والترقيات التي طالت اإلدارة وأجهزة 
الدول��ة وف��ق مصلح��ة وحيدة تص��ب في اجت��اه وحيد ال 
يخ��دم إالّ تعزيز هيمنة حزب »حركة النهضة«، وقبل ذلك 
كله مازالت جميع خيوط جرمية اغتيال »شكري« في طّي 
املجهول وهو أمر يوّس��ع من دوائر التش��كيك املشروع في 

جدية اإلرادة السياسية القائمة.
فاألربعيني��ة بذلك الزخم الش��عبي وبجمي��ع مضامينها 
السياس��ية مثل��ت أّوال تكرمي��ا ووف��اًء يليق ب�«ش��كري« 
وثاني��ا ربط��ا م��ع أل��ق الث��ورة التونس��ية واندفاعاته��ا 
الش��جاعة الصادق��ة التي مي��زت الش��هيد، وثالثا جناحا 
كبي��را للجبه��ة الش��عبية لي��س فقط ف��ي احملافظ��ة على 
وحدته��ا، وإمن��ا تعزيزا لها بقوى ثوري��ة جديدة، ورابعا 
بتماس��ك ق��وى االئت��الف املدن��ي ض��د العنف السياس��ي 
وق��وى الظالم الرجعية، وخامس��ا باأليام العس��يرة التي 
تنتظ��ر حكوم��ة تعميق األزم��ة التي لم توض��ح حتى هذا 
الوقت بصفة نهائية موعدا حاس��ما ومح��دّدا النتهاء هذه 
املرحل��ة االنتقالية، كما أنها مازالت غير قادرة على إيقاف 
لهيب األس��عار املتزايد واحلّد من آفات البطالة والتهميش 

الطبقي وكذلك التفاوت اجلهوي.

األربعينية: الرسالة القوية

وتأتي هذه اخلس��ارة بعد اخلس��ارة 
الهام��ة التي س��ببتها صفق��ة العلوش 
الروماني والتي قدرت حسب خبراء من 
وزارة التجارة بأكث��ر من 10 مليارات 
م��ن املليم��ات. ومقاب��ل هذه اخلس��ائر 
التي س��تتحّملها بالطب��ع خزينة الدولة 
حتّصل السماس��رة والفاس��دون على 
نصيبه��م والذي يقدر باملليارات أيضا.

إن صفقة احلليب التركي والسلوفيني 
فاح��ت رائح��ة الفس��اد فيه��ا رغم كل 
فه��ذه  والتعتي��م.  التكت��م  مح��اوالت 
الصفق��ة مت��ت في ظ��روف مش��بوهة 
ودون الرج��وع إل��ى املختص��ن الذين 
عب��روا عن رفضهم لها ونبهوا إلى أنها 
صفقة غير ضرورية وخاس��رة بسبب 
عدم حاجة التونس��ي ملزيد من احلليب 
ألن الفترة التي ينقص فيها اإلنتاج هي 
فت��رة قصي��رة واعتاد عليها املس��تهلك 
واملنتج وعادة ما متر دون أن يحس بها 
أحد. باإلضافة إلى أن احلليب املستورد 
لم يكن باجلودة وبالس��عر الذي ميكن 
أن يجعل املستهلك التونسي يقبل عليه 
على حس��اب احللي��ب التونس��ي. لكن 
املس��ؤولن ف��ي وزارة التجارة والذين 
عينه��م الوزي��ر الس��ابق عل��ى أس��س 
حزبي��ة ولغاي��ات انتخابي��ة ورغبة في 
السيطرة على اإلدارة وعلى كل أجهزة 
الدول��ة، ه��ؤالء املس��ؤولن تصرف��وا 
بشكل انفرادي وقاموا بهذه الصفقات 
التي س��ببت خسارة باملليارات خلزينة 

أخ��رى  ملي��ارات  وأدخل��ت  الدول��ة 

إلى جي��وب السماس��رة والفاس��دين.
ومثلما هو الشأن في صفقة العلوش 
التج��ارة  وزارة  ف��إن  الرومان��ي، 
أصلح��ت اخلط��أ بأخطاء أخ��رى. فقد 

منش��ورا  التج��ارة  وزارة  أص��درت 
يقض��ي بالتمدي��د ف��ي م��دة اس��تقرار 
احلليب احمللي ملدة عش��رة أيام عوضا 
عن خمس��ة أيام وهو م��ا يعني توقيف 
البيع لنفس الفترة وذلك حتى يتس��نى 
تس��ويق الكمي��ات امل��وردة وحرم��ان 
املنت��ج التونس��ي م��ن تس��ويق حليبه، 
مس��ؤولية  حتمي��ل  يعن��ي  م��ا  وه��و 
واملش��بوهة  اخلاس��رة  الصفق��ات 
لغي��ر املتس��ببن فيها وترك املتس��ببن 
عق��اب. أو  محاس��بة  دون  احلقيقي��ن 
وحس��ب مصادرنا فإن السيدة فاتن 
بلهادي حرم الس��يد توفي��ق الغزواني 
عضو مجلس الشورى بحركة النهضة 
الت��ي عيّنه��ا بش��ير الزعف��وري وزير 
التج��ارة الس��ابق عل��ى رأس "اإلدارة 
واجل��ودة  الداخلي��ة  للتج��ارة  العام��ة 
وحماية املس��تهلك" والت��ي مت تعيينها 
أيضا رئيس��ة للجن��ة الفرعي��ة للتحكم 
في األس��عار هي املس��ؤولة األولى عن 
صفق��ة العل��وش الرومان��ي وصفق��ة 
احللي��ب الترك��ي والس��لوفيني وه��ي 
املتسببة في كل اخلسائر الناجتة عنها.  
الغري��ب ف��ي األم��ر أن إه��دار امل��ال 
الع��ام ف��ي وزارة التجارة ل��م يتم فتح 
أي حتقي��ق بش��أنه وبق��ي املتس��ببون 
في هذه اخلس��ائر يواصل��ون مهامهم 
الت��ي  اإلداري��ة  املصال��ح  رأس  عل��ى 
املش��بوهة  الصفق��ات  به��ذه  قام��ت 
والتي ت��ورط فيها مقّرب��ون من حركة 
واألم��ر  واألده��ى  أساس��ا.  النهض��ة 
املتس��ببة  بله��ادي،  فات��ن  الس��يدة  أن 
الرئيس��ية ف��ي ه��ذه اخلس��ارة، وق��ع 
مكافأتها وترقيتها حيث سماها السيد 
الزعفوري مديرة عامة ومكنها من عدة 
امتي��ازات بعضه��ا مخال��ف للقان��ون.
الفس��اد  ف��إن  مصادرن��ا  وحس��ب 
والّصناع��ات  التج��ارة  وزارة  داخ��ل 
الداخلية اس��تفحل بش��كل ل��م يعد من 
فالتعيين��ات  عن��ه.  الس��كوت  املمك��ن 
متت في عه��د الوزير الس��ابق بطريقة 
غي��ر قانوني��ة ودون احت��رام ألبس��ط 
القوان��ن اإلدارية املعم��ول بها والغاية 
الوحي��دة هي احتالل اإلدارة من طرف 
املوالن حلركة النهضة للسيطرة عليها 
ومنع أي "تس��رب" للمعلومات حول 
الفس��اد وإهدار املال العام. فهل ينجح 
الوزي��ر اجلدي��د، الس��يد عب��د الوهاب 
معط��ر، في إصالح ما أفس��ده س��لفه؟

عبد الجبار المدوري

12 مليـــارا ضاعت بين العلوش الروماني
 والحلـــيب التــركــي والّسلوفيـــــني

إلى متى سيظل الفاسدون يعبثون بالمال العام في وزارة التجارة ؟

علمت جريدة »صوت الش��عب« من مص��ادر مطلعة داخل 
وزارة التج��ارة أن صفق��ة احلليب التركي والس��لوفيني قد 
كلف��ت الدي��وان التونس��ي للتج��ارة خس��ارة مبليارين من 

املليمات )2 مليون دينار(.

الغريب في األمر أن 
إهدار المال العام في 
وزارة التجارة لم يتم 
فتح أي تحقيق بشأنه 
وبقي المتسببون في 

هذه الخسائر يواصلون 
مهامهم على رأس 

المصالح اإلدارية التي 
قامت بهذه الصفقات 
المشبوهة والتي تورط 
فيها مقّربون من حركة 

النهضة أساسا
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صوت الوطن

هيمنة األجندة الحزبية 
لحركة النهضة

من البداية أكدت القواعد السياس��ية 
لتس��يير الفت��رة الثاني��ة م��ن املرحلة 
التنظي��م  تضمنه��ا  الت��ي  االنتقالي��ة 
املؤقت للسلط العمومية على خضوع 
لأله��داف  احلكوم��ي  اجله��از  إدارة 
واألولويات احلزبية حلركة النهضة، 
التف��وق  س��بل  بضم��ان  والقاضي��ة 
االنتخاب��ي على خصومه��ا، بصرف 
النظ��ر وبعي��دا عن درج��ة التوفق في 
مهم��ة إعادة بن��اء مؤسس��ات احلكم 
من زاوية الدميقراطية قصد إكسابها 
القدرة على الش��روع بكفاءة واقتدار 
في معاجلة املعض��الت التي يطرحها 
واالجتماع��ي  االقتص��ادي  املج��ال 

والثقافي، وقد جتسم ذلك في:
أ (  تكدي��س الصالحي��ات ب��ن أيدي 
رئيس احلكومة دون سواه، وتهميش 
داخله��ا  االئت��الف  مكون��ات  دور 
باش��تراط تأش��ير ق��رارات ال��وزراء 
من قب��ل رئيس احلكوم��ة، فضال عن 
تهمي��ش الرئاس��ة ورئاس��ة املجلس 
إل��ى  أدى  م��ا  التأسيس��ي،  الوطن��ي 
افتقاد نظ��ام احلكم االنتقالي للتوازن 
وحرمان��ه من آليات التعدي��ل الذاتي، 
األم��ر الذي خلق الكثي��ر من االرتباك 
في مواقف السلطة )قضايا السياسة 
س��ة  لسيا ا / ت لتعيينا ا / جية ر خلا ا

األمنية...(.
املجل��س  ف��ي  األغلبي��ة  تعّم��د  ب ( 
التأسيس��ي تعطيل تش��كيل الس��لطة 
القضائي��ة الوقتي��ة بالتصوي��ت ضد 
اس��تقالليتها اإلداري��ة واملالية، قصد 
ف��ي  التنفيذي��ة  الس��لطة  ي��د  إط��الق 
القض��اء ومتك��ن وزارة الع��دل م��ن 
التحك��م ف��ي النياب��ة العمومي��ة، مبا 
أرس��ل رس��ائل جّد خاطئ��ة للمعنين 
)جالدي��ن  االنتقالي��ة  بالعدال��ة 
)أوس��اط  واالس��تثمار  وضحاي��ا( 
املال واألعم��ال( وممارس��ة احلقوق 
واحلريات )املجتم��ع املدني واحلركة 
السياس��ية( وعم��وم املتقاضن ببقاء 

الوضع كما هو عليه.
ت ( جتنّ��ب س��ن إج��راءات انتقالي��ة 
اجلماع��ة  عم��ل  لتنظي��م  توافقي��ة 
حتتكره��ا  حت��ى  احمللي��ة  العمومي��ة 
األغلبي��ة باملجل��س واحلكوم��ة، مب��ا 

ح��رم اجله��ات وخاص��ة احملروم��ة 
منها من إطار جهوي ومحلي توافقي 
اجلهوي��ة  التنمي��ة  قضاي��ا  ملناقش��ة 
وضب��ط أولوياته��ا ووض��ع حل��ول 
عاجلة للعديد من اإلشكاليات وجتنب 
العدي��د م��ن االنفج��ارات االجتماعية 

التي عرفتها الكثير من اجلهات.
بالضمان��ات  التقي��د  جتن��ب  ث ( 
االنتقالية الضرورية ملمارسة احلقوق 
التنظي��م املؤق��ت  واحلري��ات صل��ب 
للسلط العمومية، والتعامل االنتقائي 
عل��ى خلفي��ة األه��داف احلزبي��ة م��ع 
الصادرة  للحريات  املنظمة  املراس��يم 
عن هيئة حتقيق أهداف الثورة، حيث 
تفعل مراس��يم اجلمعي��ات واألحزاب 
مراس��يم  التفعي��ل  م��ن  وتس��تثنى 
األم��ر   )41/115/116( اإلع��الم 
الذي كشف عن إرادة حكومية فاشلة 
حت��ى ه��ذه اللحظ��ة مس��عاها الثابت 
وتوظيف��ه  اإلع��الم  عل��ى  الس��يطرة 
لألجندة احلزبي��ة حلركة النهضة، ما 
يفسر الهجوم احلكومي/النهضاوي 
وحري��ة  اإلعالمي��ن  عل��ى  املس��تمر 

التعبير بشكل عام.
ملاذا فشلت حكومة الجبايل؟

هذه األعط��اب متفاعل��ًة حالت دون 
تش��كل نظ��ام حك��م انتقال��ي مكتمل 
ومت��وازن وق��ادر على تدب��ر قضايا 
م��ن  الثاني��ة  الفت��رة  وإش��كاليات 
املرحل��ة االنتقالي��ة وفق��ا لألولويات 
أخفق��ت  فق��د  الوطني��ة.  واأله��داف 
حكومة حم��ادي اجلبالي ف��ي توفير 
الفس��اد  األمن للتونس��ين ومكافحة 
وتخفي��ف ح��دة األزم��ة االقتصادية 
الب��الد  وإع��داد  واالجتماعي��ة 
لالس��تحقاق االنتخاب��ي القادم، دون 
أن تتجاسر األغلبية على طرح تفسير 
لإلخفاق الذي نحس��ب أن��ه كالتالي.
ف��ي  الوطن��ي  التواف��ق  غي��اب  أ ( 
األمن��ي اخلط��ر  مص��ادر  حتدي��د 
ففي الوقت الذي يجمع التونس��يون 
باخت��الف توجهاتهم على أن املخاطر 
األمني��ة تنحص��ر في دوائر التش��دد 
الديني )اجلماعات الس��لفية العنيفة( 
)ميليش��يات  السياس��ي  والعن��ف 
حماية الثورة( والتحريض املسجدي 
)جماع��ات التحري��ض والتكفي��ر في 

إقليم��ي  محي��ط  ضم��ن  املس��اجد( 
ينفتح عل��ى جولة جديدة م��ن وقائع 
ص��راع الق��وى الدولية عل��ى مناطق 
النفوذ باملنطقة، تذهب حركة النهضة 
العتبار دوائر العن��ف حليفا انتخابيا 
التغاض��ي  وج��ب  واس��تراتيجيا 
ع��ن حماقات��ه، بينم��ا تتج��ه ص��وب 
جت��رمي االحتجاج��ات ذات الصبغ��ة 
االجتماعية وحتّملها مسؤولية الفشل 
احلكوم��ي وتعتبرها مص��درا للخطر 
األمن��ي، واحلال أنها جتس��م عناوين 
الث��ورة )الش��غل واحلري��ة والكرامة 
الوطني��ة( فضال ع��ن أنها م��ن وقف 
خل��ف س��قوط بن عل��ي، األم��ر الذي 
أربك سياس��ة التصرف في املؤسسة 
األمني��ة ودفعها ضم��ن دائرة التمزق 
املعايير وحال  ومعايش��ة ازدواجي��ة 

دون ارتقائها لألمن اجلمهوري.
مكافح��ة  ف��ي  م��دٍوّ  إخف��اق  ب ( 
اإلنس��ان حق��وق  وانته��اك  الفس��اد 
املجل��س  ف��ي  األغلبي��ة  تعامل��ت 
واحلكومة مع ملف الفس��اد وانتهاك 
حق��وق اإلنس��ان مبعي��ار املوقف من 
احلك��م  ف��ي  واس��تمرارها  النهض��ة 
وليس باالحتكام للقيم التي بشرت بها 
الث��ورة، حيث عطل��ت االنطالق املبكر 
االنتقالية،  للعدالة  التشريعي  للمسار 
احملاس��بة  غي��اب  مظاه��ر  فتفش��ت 
وتع��ززت فرص اإلف��الت من العقاب 
وامتدت يد الس��لطة التنفيذية إلرساء 
هيئ��ة قضائي��ة )القط��ب القضائ��ي( 
أوكل��ت له��ا مهم��ة النظر ف��ي ملفات 
الفس��اد فاقدة للتش��اور وغير خالية 
من االنتقائية والتس��ييس ويش��وبها 
حتكم��ت  كم��ا  االنتخاب��ي،  االبت��زاز 
الن��وازع االنتخابي��ة ف��ي التعيين��ات 
اإلدارية للعديد من مس��ؤولي اإلدارة 
القدمي��ة مبا فيه��ا املؤسس��ة األمنية.
ح��دة  تخفي��ف  ع��ن  عج��ز  ت ( 
واالجتماعي��ة االقتصادي��ة  األزم��ة 
ل��م تتوف��ق األغلبي��ة ف��ي املجل��س 
واحلكوم��ة ف��ي تخفيف ح��دة األزمة 
عل��ى  واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة 
حي��ث  املنهك��ة،  واجله��ات  الطبق��ات 
اعتم��دت نف��س اخلي��ارات الت��ي ثار 
عليها الش��عب التونس��ي، وألس��باب 
اقتصادي��ة  وانحي��ازات  انتخابي��ة 
واجتماعي��ة جتنبت إغض��اب حلفائها 

ف��ي اخل��ارج واألوس��اط املترفة في 
الداخ��ل، فل��م تط��رح معاجل��ة مل��ف 
الدي��ن الع��ام اخلارج��ي والداخل��ي، 
وال  اجلبائ��ي  باإلص��الح  تق��م  ول��م 
كافح��ت التهرب الضريب��ي وحرمت 
املالي��ة العمومي��ة م��ن م��وارد قادرة 
عل��ى االس��تجابة العاجل��ة حلاجيات 
الطبق��ات واجله��ات املتض��ررة م��ن 
واالجتماعي��ة. االقتصادي��ة  األزم��ة 
الب��الد  إع��داد  ف��ي  فش��ل  ث ( 
لالنتخاب��ات القادمةعم��دت األغلبي��ة 
ف��ي املجل��س واحلكوم��ة إلطال��ة أمد 
بقائه��ا ف��ي احلكم إل��ى م��ا ال نهاية، 
ففيما يتعلق باإلطار القانوني رفضت 
التقي��د بفترة زمني��ة محددة ومططت 
في مراحل كتابة الدس��تور وتشريع 
هيئة االنتخاب��ات واإلعالم والقضاء، 
وأعرض��ت ع��ن وضع قواع��د متويل 
العمل السياسي وحتييد املساجد عن 
النش��اط السياس��ي. أم��ا بخصوص 
املناخ السياس��ي فقد شجعت ظاهرة 
العنف السياس��ي ودعم��ت جماعاته 
السياس��ي  الغط��اء  له��ا  ووف��رت 
وضمن��ت له��ا اإلف��الت م��ن التعقب 
القضائ��ي وحتللت م��ن واجب حماية 

احلقوق و احلريات خلصومها.
 اآلفاق السياسية لحكومة 

لعريض
لق��د نق��ل اغتي��ال الرفي��ق الش��هيد 
ش��كري بلعي��د أزم��ة نظ��ام احلك��م 
الدائ��رة  م��ن  املنق��وص  االنتقال��ي 
االقتصادية واالجتماعية إلى املستوى 
التالية: السياس��ي وفرض احلقائ��ق 

سياس��يتن،  خريطت��ن  تعاي��ش  أ( 
باملجل��س  تقي��م  رس��مية  واح��دة 
الوطني التأسيس��ي تدرجت مكانتها 
وصورته��ا ل��دى ال��رأي الع��ام نحو 
االس��تهجان واملزي��د من ع��دم الثقة، 
القل��ق  س��متها  ش��عبية  وأخ��رى 
األوض��اع  ت��أزم  حي��ال  واحلي��رة 
وغي��اب الض��وء ف��ي نهاي��ة النف��ق.

األمني��ة  املخاط��ر  اس��تفحال  ب( 
ف��ي ض��وء تنام��ي ظاهرة اإلس��الم 
السياس��ي املعس��كر وبروزه كخيار 
أم��ام بع��ض الش��باب اليائ��س، مب��ا 
ين��ذر بانزالقات محتملة تب��رر إطالة 
أم��د بق��اء الوض��ع عل��ى ماه��و عليه 
وتب��رر اإلفالت م��ن التقي��د بخارطة 
تبق��ى  مل��ا  املعال��م  واضح��ة  طري��ق 
الدميقراط��ي. االنتق��ال  مه��ام  م��ن 

ت( تفاقم تأزم األوضاع االقتصادية 
التدخ��ل  مناف��ذ  وتزاي��د  واملالي��ة 
اخلارجي، مبا يهدد باملزيد من فقدان 
اس��تقاللية الق��رار الوطني ف��ي بيئة 
إقليمية مفتوحة على كل االحتماالت.

ضمن هذا املشهد القامت الذي تعيشه 
بالدن��ا وفي إط��ار نف��س التوجهات، 
ال نعتق��د في ق��درة احلكومة اجلديدة 
باجت��اه  األوض��اع  حلحل��ة  عل��ى 
االنفراج حيث عوامل سقوط حكومة 
اجلبال��ي قائمة وحظ��وظ توفق خلفه 
معايش��ة  عل��ى  يفت��ح  مب��ا  ضعيف��ة 
احلكوم��ي. االس��تقرار  ع��دم  أزم��ة 

محمد الهادي حمدة

هل ينجح لعــــــــــريــــض بعد فشــــل الجبــــــالي؟
على وقع تفاقم أزمة العملية السياس��ية التونس��ية يتدرج املش��هد الوطني نحو املزيد من 
الغموض، حيث عرفت الساحة خالل األّيام القليلة املاضية مستجدات على غاية من األهمية، 
إذ كما كان متوقعا وفي أعقاب اغتيال الرفيق الش��هيد شكري بلعيد وما رافقه من تداعيات، 
ب��اءت من��اورة اجلبالي التي مثلتها فكرة تش��كيل حكوم��ة كفاءات إلنقاذ النهضة بالفش��ل 
الذريع ليس ألنها فاقدة للدعم النهضاوي فحسب وإمنا ألنها لم تتخّط محددات فضاء أزمة 
نظام احلكم االنتقالي املنقوص اختيارات وأداء. فهل وقف لعريض على األس��باب التي أدت 

إلى إخفاق اجلبالي؟
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ووّجه حمه الهّمامي، الناطق الّرس��مي باس��م 
اجلبهة الش��عبيّة، خالل هذه الندوة دعوة إللغاء 
الدي�����ون التونس��ي��ة املقّدرة ب��� 4280 مليون 
دين��ار، والتي ش��ّدد عل��ى أنها تق��ارب ميزانية 
التنمية التي تبلغ حوالي 5 مليار دينار. وصرح 
حمه أن اجلبهة الشعبية قادرة على تولّي مقاليد 
احلك��م على اعتب��ار أن لديه��ا برنامجا واضحا، 
مشيرا إلى أن دورها طرح سياسة عام��ة للبالد.

وأش��ار فتح��ي الش��امخي، خبي��ر اقتصادي، 
إل��ى أن ه��ذا امللتقى عب��ارة عن حدث سياس��ي 

وحرك��ة نضالي��ة ردا عل��ى منت��دى داف��وس، 
وه��و يحم��ل حل��وال معقول��ة وممكن��ة. وأبرز 
الش��امخي أن امللتق��ى يعم��ل عل��ى رس��م خطة 
سياس��ية وعملية لتحقيق املطال��ب التي يرفض 
صندوق النق��د الدولي قبوله��ا والتعامل معها.
كما أّكد اخلبير االقتص��ادي أن صندوق النقد 
الدولي وغيره من اجله��ات املقرضة يعمل على 
مزي��د ف��رض القي��ود على الش��عوب م��ن أجل 
ضم��ان استس��المها لش��روطه وذل��ك بحم��ل 
احلكومات املقترض��ة على االقتطاع من األجور 
والتخفي��ض ف��ي املعاش��ات وحترير األس��عار 

والتفويت في القطاع املائي...
وصّرح الناطق باسم اجلبهة الشعبية أن وزير 
املالية في حكومة النهضة قام بس��حب مشروع 
قان��ون التدقي��ق ف��ي املديوني��ة، وهو م��ا يعتبر 
حتمي��ال للش��عب التونس��ي تبع��ات اخلي��ارات 
االقتصادي��ة الوخيمة التي اّتبعها نظام بن علي. 
كما اعتبر الهّمامي أن األموال املهّربة في البنوك 
الدولية تعتبر جزءا من الدين الواجب استعادته.
وباملناس��بة، ورد ف��ي بي��ان اجلبهة الش��عبية 
الصادر بتاري��خ 19 مارس اجلاري أن الفاعلن 
اجلدي��دة  الليبرالي��ة  الرأس��مالية  العومل��ة  ف��ي 
يحاولون في الوقت الراهن فرض استمرار نفس 
السياسات وتوس��يعها وتعميق مجال تطبيقها، 
وذل��ك عل��ى خلفي��ة األزم��ة الثوري��ة. وأوضح 
البيان أن هذه األطراف تسعى إلى قطع الطريق 
أمام تطلعات الطبقات الش��عبية واحليلولة دون 

حتقيق إرادتها ف��ي التغيير االجتماعي اجلذري 
ال��ذي عبّرت عنه من خالل ثورة جانفي 2011.

تعليق الديون مسألة قانونية
م��ن جهة أخرى، أبرز الهمام��ي أن الدعوة إلى 
جتمي��د دي��ون تونس ليس��ت بدعة عل��ى اعتبار 
أن ذل��ك كان معم��وال به في كل م��ن األرجنتن 
واإلك��وادور )الت��ي ل��م تدفع س��وى %30  من 
ديونها( وإسالندا )التي حققت نسبة منو كبيرة(. 
كما أّكد أن جوزيف س��تيغليتز، أس��تاذ جامعي 
أمريك��ي حائز عل��ى جائ��زة نوب��ل وكان نائب 
رئيس سابق ورئيس��ا اقتصاديا للبنك الدولي، 
قد أش��ار على احلكومة التونسية بتجميد سداد 
ديونه��ا إلى حن حتّس��ن ظروفه��ا االقتصادية 
الداخلي��ة. إال أنه لم يتم أخ��ذ ذلك بعن االعتبار.
وفي الس��ياق ذات��ه وّضح فتحي الش��امخي، 
اخلبي��ر االقتص��ادي، أن جتميد دف��ع املديونية 
أم��ر معم��ول ب��ه وه��و ح��ق يضمن��ه القان��ون 
املتح��دة. األمم  ميث��اق  وأساس��ا  الدول��ي 

وم��ن املنتظ��ر أن يق��ام جتّم��ع ش��عبي كبي��ر 
يوم األح��د املقب��ل بقص��ر املؤمت��رات بتونس، 
تس��بقه بع��ض التقاري��ر ح��ول أوض��اع بعض 
البل��دان العربي��ة الت��ي ش��هدت الث��ورة إضافة 
س��بقتها  الت��ي  األخ��رى  ال��دول  بع��ض  إل��ى 
مبصادق��ة  تنته��ي  والت��ي  املج��ال،  ه��ذا  ف��ي 
عل��ى  امللتق��ى  ه��ذا  ف��ي  املش��اركة  األط��راف 
املش��ترك. العم��ل  البي��ان اخلتام��ي وبرنام��ج 

االجتماع��ي  املنت��دى  سيش��هد  ولإلش��ارة، 
العامل��ي ال��ذي س��ينعقد ف��ي تون��س فعالي��ات 
عديدة ومختلفة من مس��يرات وأنش��طة للتعبئة 
ومب��ادرات تضامنية وورش��ات عم��ل وندوات 
إل��ى  واجتماع��ات وأنش��طة رياضي��ة إضاف��ة 

لقاءات وتظاهرات ثقافية.

سارة بن الغول
تصوير: فاطمة علولو

حمه الهمامي يؤكد خالل ندوة صحافية:

 وليس بدعـــة
ٌ

إلغـــاء الديــــون هو حـــق
عقدت اجلبهة الش��عبية ي��وم الثالثاء املنقضي ن��دوة صحافية مبقر حزب 
الوطني��ني الدميقراطيني املوّحد دع��ت خاللها األح��زاب التقدمية من منطقة 
البح��ر األبي��ض املتوّس��ط لتنظي��م ملتق��ى مش��ترك يوم��ي 23 و24 مارس 

اجلاري ملقاومة ديكتاتورية املديونية من أجل سيادة الشعوب.

ف��ي إطار االحتف��ال باليوم العامل��ي للمرأة )8 م��ارس( أصدر 
»ائت��الف حراير تونس« الذي يضّم عدي��د املنظمات، ومن بينها 
منظمة »مس��اواة« الفصيل النسائي حلزب العمال، أصدر بعض 
املقترحات لتغيير بعض الفصول في الدس��تور ليكون دس��تورا 
تقدمي��ا ودميقراطي��ا تراع��ى فيه املس��اواة ب��ن امل��رأة والرجل 

وحتّقق مواطنتها الفعلية، وفيما يلي هذه املقترحات:
1 - ض��رورة التنصيص صلب التوطئة على املنظومة الكونية 

حلقوق اإلنسان.
2 - حتوي��ل الفص��ل 7 من باب املبادئ العامة إلى باب احلقوق 
واحلري��ات وإدخ��ال بع��ض التحوي��ر عل��ى مضمون��ه ليصبح 
نّصه:«تضمن الدولة حماية حقوق املرأة ودعم مكاسبها السيما 

في مجال األحوال الشخصية«.
3 - إضاف��ة فص��ل جديد لب��اب احلقوق واحلري��ات يقّر مببدأ 
املس��اواة بن النس��اء والرجال ويعد مختلف املج��االت التي من 
الضروري أن تتجسد في ش��أنها املساواة ويكون نّصه:«يتمتع 
الرجل وامل��رأة، على قدم املس��اواة باحلقوق واحلري��ات املدنية 
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية املكرسة في ها 

الباب من الدستور«.
4 - التنصيص على أن مبدأ املس��اواة بن اجلنس��ن اليتعارض 
م��ع اتخ��اذ الدول��ة لتدابير خاص��ة ومؤقت��ة تهدف إل��ى حتقيق 

املساواة الفعلية والكاملة بينهما.
5 - التأكي��د عل��ى ض��رورة إدراج مب��دأ التناصف بن النس��اء 

والّرجال.
6 - تنقي��ح صياغ��ة الفصل 8 من باب املب��ادئ العاّمة، ليصبح 

نّصه:«تضمن الدولة حرية الفرد في تأسيس أسرة«.
7 - تدقي��ق صياغ��ة الفص��ل 37 م��ن باب احلق��وق واحلريات 
لتأكي��د ضم��ان الدولة لتكافؤ الف��رص بن النس��اء والرجال في 
حتمل املسؤوليات السياس��ية واملهنية واالجتماعية واتخاذ كافة 
التدابير الضرورية للقضاء على كل أش��كال العنف املس��لط على 

املرأة.
8 - التنصي��ص عل��ى توفير الدول��ة للحماي��ة القانونية للفئات 

الهشة من النساء.
9 - التنصي��ص عل��ى إح��داث هيئ��ة للتناصف واملس��اواة بن 

هيئ��ة  تك��ون  اجلنس��ن 
استش��ارية تب��دي رأيها 
ف��ي السياس��ات العام��ة 
فيما يتعلق بحقوق املرأة 
ف��ي  توصي��ات  وتق��دم 
اإلج��راءات  خص��وص 
لتكريس  اتخاذها  الالزم 
ب��ن  الفعلي��ة  املس��اواة 
ش��تى  ف��ي  اجلنس��ن 

املجاالت.
10 - ض��رورة ح��ذف عبارة:«فيما اليتع��ارض مع أحكام هذا 
الدس��تور« من الفصل 15 من املبادئ العامة واإلقرار بضرورة 
احترام املعاه��دات الدولية التي صادقت عليها البالد التونس��ية 

دون قيد أو شرط.
11 - تنقي��ح الفص��ل 148 فقرة أولى ليصب��ح نّصه:«الميكن 
ألي تعديل دس��توري أن ينال من اإلس��الم باعتباره دين أغلبية 

التونسين والتونسيات.

من أجل دسترة حقوق النساء المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
حراير تونس ضد العنف...
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رفيقاتي رفاقي، أخواتي إخواني، عندما كنا متجّمعن أمس في 
ش��ارع احلبيب بورقيبة قال لي أحد رفاقي: "لقد فقدنا ش��كري 
بلعي��د، لكنّنا ربحن��ا كل هذه اجلماهي��ر". وأعتق��د أّن أكبر عزاء 
ْون التّراب،  للثوري��ات والثورين أّنهم يْحيحَ��ْون أكثر عندما ُي��وارحَ
وش��كري بلعيد ح��ّي بيننا.. حّي ف��ي قلوب وعقول التونس��يات 
والتونس��ين أكثر م��ن أّي وقت مضى. ش��كري بلعيد الذي جمع 
ب��ن خص��ال كثيرة، جم��ع ب��ن الفكر والعم��ل والنش��اط، جمع 
ب��ن الصالبة ف��ي املب��ادئ واملرون��ة في املمارس��ة، لقد س��اهم 
شكري بلعيد في تأس��يس حزب االوطنين الدميقراطين املوّحد 
وس��اهم كذلك بشكل كبير وحاسم في تأسيس اجلبهة الشعبية.

إّن الذين راهنوا على أّن اغتيال شكري بلعيد من شأنه إضعاف 
اجلبهة هم مخطئ��ون، وها أّنكم اليوم ترونحَ أّن اجلبهة الش��عبية 
زادت ق��ّوة وصالب��ة وتوّس��عا، وقد كانت وصية ش��كري بلعيد 
أن تتوّس��ع اجلبه��ة، ونحن نعاه��ده بأننا س��نحافظ على اجلبهة 
الش��عبية مثلما نحاف��ظ على أنفس��نا وأرواحنا، وأري��د أن أقول 
لكم أّن ش��كري بلعيد س��ألني قبل أن يتّم اغتياله: "متى سنكّون 
احلزب اليس��اري الكبير ونقضي على الفرقة والتشتّت؟"، ومن 
الواج��ب علينا اليوم أن نباش��ر العمل على ه��ذه الوصيّة بجّدّية.
اجلبه��ة الش��عبية تأّسس��ت بش��كري بلعي��د ك��ي تخل��ق نهجا 
الث��ورة،  أه��داف  يك��ّرس  ش��عبيّا وطني��ا دميقراطي��ا مس��تقاّل 
وعندما ثار الش��عب التونس��ي قام بتحديد التحديات األساس��ية 
الت��ي تواجه��ه، ف��ال أح��د يش��ّكك ف��ي عروبة وإس��الم الش��عب 
التونس��ي الذي طرح احلّرية واملس��اواة والدميقراطية والكرامة 
التونس��ية  الث��ورة  خ��ّط  ه��و  ه��ذا  ألّن  االجتماعي��ة،  والعدال��ة 
الطري��ق. ه��ذا  ف��ي  س��نمضي  ونح��ن  التونس��ي،  والش��عب 

املتعاقب��ة تعم��ل عل��ى  2011 واحلكوم��ات  14 جانف��ي  من��ذ 
االلتف��اف عل��ى ه��ذه األه��داف وتخري��ب الث��ورة، والدليل على 
ذلك ه��و ما تقوم به حكوم��ة الترويكا بعد انتخاب��ات 23 أكتوبر 

باس��تبداد  الق��دمي  االس��تبداد  تع��ّوض  أن  تري��د  إنه��ا   ،2011
جدي��د، وه��ي تري��د كذل��ك ض��رب املكاس��ب التاريخي��ة له��ذا 
الش��عب، ه��ذه احلكوم��ة جت��ّوع وتفّق��ر أبن��اء الش��عب وتبي��ع 
الب��الد، ه��ذه احلكومة تنش��ر الفاشس��تية والعن��ف...، واغتيال 
الرفيق ش��كري بلعي��د هو عنوان ب��ارز لهذا العنف الفاشس��تي.
إّن اجلبه��ة الش��عبية ل��ن تبق��ى مكتوف��ة األي��دي أم��ام العنف 
واالستبداد وأمام انتهاك مكاسب وحرية وحقوق حرائر تونس، 
ول��ن تبق��ى مكتوف��ة األيدي أم��ام التده��ور اخلطير في معيش��ة 
التونسين وحقوقهم وخاّصة في اجلهات الفقيرة واملهّمشة، فقد 
رجع الش��بّان إلى حرق أنفسهم بعد أن أُصيبوا باإلحباط وفقدوا 
األمل. اجلبهة الش��عبية تؤّكد على أّن ه��ذه الثورة قام بها الفقراء 
وينبغ��ي أن تع��ود إل��ى الفقراء، اجلبهة الش��عبية تس��اند الفقراء 
وتدعوهم إلى رفض الزيادة في أس��عار احملروق��ات والكهرباء، 
وتطال��ب بتجمي��د أس��عار املواد األساس��ية، كم��ا تطالب بفرض 
منح��ة للمعطلن عن العمل، اجلبهة الش��عبية ترفض التفريط في 
ثروات تون��س وتدعوكم للنضال من أجل تعلي��ق املديونية ومن 
أجل ف��رض ضريبة اس��تثنائية على أصحاب الث��روات الكبرى، 
وكذلك من أجل إعادة أموال التهّرب اجلبائي إلى صناديق الّدولة.
نحن نعرف جيدا أن هذه احلكومة هي نسخة سيئة من احلكومة 
الس��ابقة، وهي لن ُتلبّي مطالب وطموحات التونسين، لذلك فإّن 
اجلبه��ة الش��عبية لن تت��رّدد حلظة في دعوة الش��عب التونس��ي 
إلى إس��قاط ه��ذه احلكوم��ة واس��تبدالها بحكومة إنق��اذ وطني.
ينبغي أن تعود الثورة إلى مسارها الّصحيح، إلى كل فئات الشعب 
التونس��ي والغيوري��ن على مصلحة البالد، ه��ذه الثورة يجب أن 
تكون ذات بعد قومي وإنساني، نحن مع فسطن والعراق ولبنان 
ومع شعب سوريا، نحن مع كّل نحَفحَس حّر في مختلف أصقاع العالم، 
واجلبهة تعاهدكم على املضّي قدما من أجل حتقيق هذه األهداف.
ث��ّواًرا ُكنّا، وث��ّواًرا مازلنا، وثّواًرا س��نبقى إلى أب��د اآلبدين...، 

ونحق��ق  والدميقراطي��ة  للمس��اواة  ونؤس��س  احلري��ة  نبن��ي 
الكرام��ة والعدال��ة االجتماعية... هذا ه��و طريقنا املس��تقّل الذي 
س��نمضي في��ه، وعهدا لش��كري ول��كّل الش��هداء ول��كّل ضحايا 
االغتي��ال اجلب��ان، عه��دا للطف��ي نقحَّ��ض ولطف��ي ال��ّزار وع��ادل 
اخل��زري ذلك املناض��ل من أجل اخلب��زة، وعهدا لش��باب تونس 
وحرائرها... س��نعيد الثورة إلى مسارها وسنمضي إلى األمام.
"أال انهض وِسْر في سبيل احلياة   فمن نام لم تنتظره احلياة

ومن يتهيّب صعود اجلبال        يعش أبد الّدهر بن احُلفر"
عاش الشعب التونسي، عاشت اجلبهة الشعبية، 

عاشت الثورة.. وإلى األمام.

وليد فّيالة

النص الكامل للكلمة التي ألقاها الرفيق حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية في "القبة" 
بمناسبة أربعينية الشهيد شكري بلعيد

زارت ليل��ى خال��د ي��وم االثنن املاض��ي املقر 
املركزي حلزب العمال، أي��ن التقت الرفيق حمه 
الهمامي األمن العام للحزب والناطق الرس��مي 
ام��رأة  خال��د  ليل��ى  الش��عبية.  اجلبه��ة  باس��م 
فلس��طينية مناضلة ضد االحتالل اإلس��رائيلي 
وعض��وة املكت��ب السياس��ي للجبه��ة الش��عبية 
لتحرير فلس��طن والتي تعتب��ر أول امرأة تقوم 
.)1969 )س��نة  إس��رائيلية  طائ��رة  بخط��ف 
جريدة "صوت الشعب" التقت املناضلة ليلى 
خالد بهذه املناس��بة وحتدثت إليها حول اغتيال 
الشهيد ش��كري بلعيد وتقييمها للوضع العربي 

عموما.
في البداية أشارت ليلى خالد إلى أن املناضلن 
يهنّئون أنفس��هم إن ازداد لهم ش��هيد رغم أنهم 
يحزن��ون كثي��را لفراقه، مش��ّددة على ضرورة 
أن تبق��ى رس��الة ش��كري بلعي��د أمان��ة بأيدي 
الش��عب عموما وبي��د حزبه واجلبهة الش��عبية 
أساس��ا. وش��ّددت محّدثتنا عل��ى أن الثابت هو 
الغدر الذي يتس��م ب��ه عدّونا، داعي��ة املناضلن 
لتوّخي احلذر من كّل الذين ميثلون دور األعداء.
الش��عبية  اجلبه��ة  أن  إل��ى  خال��د  وتطّرق��ت 
اجلبه��ة  هنّ��أت  ق��د  كان��ت  فلس��طن  لتحري��ر 
مبثاب��ة  اعتبرته��ا  والت��ي  بتكوينه��ا  الش��عبية 

ال��ذي يش��ّجع عل��ى توحي��د  الداف��ع واحملّف��ز 
اليس��ار والقوى الدميقراطية في العالم العربي.
إل��ى  باملناس��بة  رس��الة  ليل��ى  وّجه��ت  كم��ا 
الدميقراطين عموما وإلى أبناء اجلبهة الشعبية 
مفاده��ا أن "حذار أن تنج��ّروا وراء العنف، ألن 
اغتيال ش��كري بلعي��د يهدف إل��ى القضاء على 
القي��ادات وج��ر األط��راف التقدمية إل��ى دائرة 
العن��ف الت��ي لن تكون ف��ي صالح الش��عب وال 
ف��ي صال��ح تون��س. ث��م إن الوح��دة تعتبر من 
أهم أس��لحة االنتصار في كل املج��االت، ولذلك 
أدعو اجلميع إلى التوّحد خلف اجلبهة الش��عبية 
للتمّكن من االستمرار في إجناز مهام الثورة."

وحول الشأن الس��وري والوضع الفلسطيني 
واملوقف منه، بيّنت القيادية في اجلبهة الشعبية 
لتحرير فلسطن أن موقف اجلبهة كان واضحا 
من��ذ البداي��ة واملتمثّل في عدم الدخ��ول في هذا 
الصراع على اعتبار أنها مس��ألة تخص الشعب 
الس��وري، وه��و وحده ال��ذي ميلك ح��ق تقرير 
مصيره. وقد اعتبرت ليلى خالد أن ما يجري في 
س��وريا يؤكد وجود تآمر على الشعب السوري 
م��ن خ��الل انتش��ار مرتزقة م��ن بل��دان عديدة 
وتنظيم القاعدة وغيرها من التنظيمات اإلرهابية 
إلى جانب التحضير لتس��ليح املعارضة من أجل 

إخراج الش��عب الس��وري ف��ي حل��ة اإلرهابي، 
رغ��م أن ذل��ك غير صحي��ح -وف��ق تصريحها.
املخيم��ات  اس��تهداف  أن  خال��د  وأّك��دت 
الفلس��طينية ف��ي س��وريا ه��و محاول��ة إلنهاء 
ح��ق العودة عل��ى اعتب��ار أن املخيم ه��و الهوية 
كم��ا  املهّجري��ن.  للفلس��طينين  الفلس��طينية 
أّك��دت وج��ود محاول��ة للضغط عل��ى األونروا 
)وكالة غ��وث الالجئن( الس��تثناء أبناء الجئي 
ال��� 48 م��ن املس��اعدة ومن ح��ق التعلي��م وحق 
الع��ودة، إذ يج��ري االس��تعداد للتصوي��ت على 
ه��ذا اخلي��ار ف��ي الكونغ��رس. وأش��ارت ليلى 
إل��ى وج��ود 600 أل��ف الج��ئ فلس��طيني ف��ي 
أن  بع��د  مضاعف��ة  معان��اة  يعيش��ون  س��وريا 
ش��ردوا مجددا خ��ارج أكبر مخيمات س��وريا.
وختم��ت ليلى خال��د تصريحه��ا باحلديث عن 
الثورات التي شهدها العالم العربي والتي تعتبر 
محاول��ة من الش��عوب للتخلّص من االس��تبداد 
الذي عاش��ت ف��ي ظل��ه طيل��ة س��نوات عديدة، 
غي��ر أنها ل��م تتمّكن س��وى من إزاح��ة رؤوس 
تل��ك األنظمة في الوقت الذي ظل��ت فيه األنظمة 
عل��ى حاله��ا. ولذلك اعتب��رت القيادي��ة باجلبهة 
الش��عبية لفلس��طينية أن تبّوأ أحزاب اإلس��الم 
السياس��ي للس��لطة ف��ي تل��ك البل��دان -والتي 

ج��اءت ببرام��ج بعيدة ع��ن نبض الش��ارع- لم 
مين��ع الش��عوب الثائ��رة م��ن مواصل��ة احلراك 
م��ن أج��ل إجن��از مه��ام الث��ورة الدميقراطي��ة.

سارة بن الغول

المناضلة ليلى خالد لـ "صوت الشعب":

توحيد الشعب التونسي ضد العنف هو السالح الوحيد لمواجهة االغتيال
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صوت الثقافة

ل��م يكت��ب أحد ع��ن بائعة ال��ورد الت��ي كانت جت��وب ش��ارع 14 جانفي. 
ل��م يكتب أحد ع��ن أطفال يبيع��ون الفّل والياس��مني في املقاه��ي واحلانات 
واملطاع��م، ل��م يكتب أحد ع��ن فصائل النبات��ات اجلديدة. ل��م يكتب أحد عن 
حش��رجات املذيع��ة اجلدي��دة وهي تتح��دث عن فضائ��ل الث��ورة! لم يكتب 
أح��د عن أخط��اء َكَتب��ة اليوم )ش��عراء وقصاص��ني وروائي��ني وإعالميني( 
ل��م يكت��ب أح��د ع��ن حذلق��ة الينابي��ع وجتاوي��ف املاء، ل��م يكت��ب أحد عن 
ش��هقة البرتق��ال وانخطاف املش��مش ب��أول ضربة ش��مس، ل��م يكتب أحد 
ع��ن س��قوط آالف قناب��ل الغ��از ف��ي قل��وب رج��ال ونس��اء الغد، ل��م يكتب 
أح��د ع��ن خ��دوش أحدثتها األمط��ار ف��ي روح عابر ف��ي الكلم��ات العابرة.
لم يكتب أحد شيئا، لم يكتب اخلائنون عن خياناتهم، لم يكتب السفلة عن 
أحقاد أرواحهم العفنة، لم يكتب أحد عن االنتهازيني القدامى واجلدد، حيث 
تلتّف ثعابينهم وأفعواناتهم حول الرقاب، لم يكتب أحد عن كّتاب وإعالميني 
يبيع��ون الوه��م للمغّفل��ني، لم يكت��ب أحد عن ضوض��اء زعان��ف الدّجالني 
وش��عارير احلانات... لم يكتب أحد عن الكذابني واملنافقني وماِسِحي أحذية 
الكبار والس��ابقني، لم يكتب أحد عن سراويل مسحوها بعناية قمر أولفحة 
شمس. لم يكتب أحد عن قلوبهم السوداء التي أكلتها الوطاويط واألرضة، لم 
يكتب أحد عن أدباشهم اجلديدة التي اصطادوها من أموال مغسولة بعناية.
ل��م يكتب أحد عن املتزلف��ني لغيرهم كلمًة وصورًة وصوًت��ا، لم يكتب أحد 
ع��ن النابحني ف��وق منازله��م دون أن يبرحوا أس��وارها، لم يكت��ب أحد عن 
��ا، لم يكتب أحد ع��ن فرحة أّم  ضارب��ي الدف��وف لكل قادم جديد إنًس��ا وجاًنّ
بأدب��اش لصغاره��ا أيام العيد، ل��م يكتب أحد عّم��ن احترفوا َذْرَع الش��واع 
بحث��ا ع��ن م��أوى لقمصانهم حتى جت��ّف. لم يكت��ب أحد عن الذين س��قطت 
س��راويلهم ف��ي أول زقاق، لم يكتب أحد عن س��يالن لعاب ال��كالب من أجل 
أول عظ��م، ل��م يكتب أحد عن الذين يدهنون كلماتهم بالّس��من ليال. لم يكتب 
أحد عن األوباش البسي الكشمير من عرق البسطاء. لم يكتب أحد عن أيتام 
الله واملفلسني الذين إذا أصابتهم املوائد والقوارير قالوا إنا سمعنا وأطعنا.
لم يكتب أحد عن تصفيق النواعير اجلديدة، لم يكتب أحد عن الوجوه التي 
تسابقت للوصول إلى بالتوهات القنوات التلفزية، لتطّل برؤوسها على املأل 
وهي تّدعي وْصال بليلى )ثورة الثورات البائس��ة(، لم يكتب أحد عن الذين 
تسلقوا الضوء � إلى حني � وعلى وجوههم خزي األمس، لم يكتب أحد شيئا 
ع��ن الذي��ن هرولوا نحو املناصب السياس��ية من كل نوع، ع��ن الذين نزعوا 
س��راويلهم أمام أول كرس��ي اعترضهم، لم يكتب أحد ع��ن الذين هّبوا إلنقاذ 
أنفسهم من أدران األمس، لم يكتب أحد عن اخلّسة واخلساسة، لم يكتب أحد 
عن الذين ع��ادوا ليحتلوا املنابر اإلعالمية والثقافية بس��رعة البرق كأن لم 
ُيجرموا باألمس، لم يكتب أحد عن الدجالني وس��ارقي أفكار ولغة اآلخرين، 
لم يكتب أحد عن العمى، عمى النفس وظالم أغوارها من أجل أول كرسي، لم 
يكتب أحد عن الكالب التي تلهث في الليل والنهار من أجل أول منزل جديد أو 
سيارة جديدة أو منصب جديد، لم يكتب أحد عن ربطات العنق اجلديدة، لم 
يكتب أحد عن السائرين نياما، عن صائدي الفراشات والعصافير واألسماك.
ل��م يكتب أحد عن قصيدة »القتل« للش��اعر الكبير محمد املاغوط، لم يكتب 
أح��د عن املرتزقة اجلدد ف��ي الثقافة واإلع��الم، لم يكتب أحد ع��ن أيتام الله 
اجل��دد، لم يكت��ب أحد عن النس��اء احلوام��ل اللواتي تركن حمله��ن مع أول 
أموال مس��يلة للّعاب، لم يكتب أحد عن الذين يس��ّبون أس��يادهم في اخلفاء 
وميدحونه��م علن��ا، ل��م يكت��ب أحد عن أبط��ال كثيري��ن من كل ن��وع في فن 
الكتابة واحلوار والروبورت��اج واملقالة املزّيفة التي هي من عرق اآلخرين.

ل��م يكت��ب أحد ع��ن اجلبن��اء الذين يخاف��ون من جمل��ة هادم��ة أو قصيدة 
محرج��ة أو مق��ال يكش��ف مؤخراته��م، ل��م يكت��ب أحد ع��ن الذي��ن يقتلون 
الكل��ب صباحا وميش��ون ف��ي جنازته مس��اًء، ل��م يكتب أحد ع��ن عصافير 
ش��ارع احلري��ة وغنائها الذي ال يس��تطيع أن يغّنيه أحد من أعداء النش��يد، 
ل��م يكت��ب أحد قصي��دة جيدة ع��ن الث��ورة، لم يكت��ب أحد عن املعن��ى وليل 
املعن��ى، إن��ي أعتذر للق��راء الذين أحبهم ألنن��ي لم أكتب ع��ن  العار والكذب 
والتدجي��ل والغ��ش والس��رقة واخليان��ة والغ��در واخلّس��ة واخلساس��ة، 
فارتع��وا أيه��ا الراتع��ون وارت��ووا أيه��ا املرتوون.. ل��ن ترت��ووا  إال ملحا.

 فــــــــــّن
 الخســـــارات

بقلم: عبد الفتاح بن حّمودة       
تنتظ��م تظاه��رة 24 س��اعة مس��رح بداي��ة م��ن 24 إل��ى 27 م��ارس بوالي��ة ال��كاف حي��ث س��يتم 
االحتف��ال بالف��ن الراب��ع بن��دوة فكرية و34 عرضا مس��رحيا وورش��ات وتربصات، كما س��يقع تكرمي 
مجموع��ة م��ن ممث��الت الفرق��ة املس��رحية اجلهوي��ة الق��ارة بال��كاف كلمس��ة وف��اء للم��رأة املبدع��ة.

عنوان الندوة الفكرية التي ستنعقد بقاعة نور الدين بن عزيزة "املسرح واملدينة" سيحاضر فيها كل من 
النقاد محمد مومن وحمدي احلمايدي وكمال عالوي واإلعالمي لطفي العماري واملسرحي محمد فرحاني. 

جتليات وعروض مسرحية كافّية
وبداي��ة من 26 مارس تبدأ العروض املس��رحية حيث س��يكون مجموع 33 مس��رحية من الكاف ومن 

تونس ودول أخرى.
تنش��يطيان  عرض��ان  وه��ي  تباع��ا  نذكره��ا  ال��كاف  م��ن  عرض��ا   14 مجم��وع  س��يكون  تفصيلي��ا 
النج��ع"  "س��اق  فلكل��وري  وع��رض   black• boys تق��دمي  م��ن  وجوجم��ا"  "فارتي��كال  بعن��وان 
ملجموع��ة ناج��ي احلباس��ي ومس��رحية "ط��رق عس��اليج" م��ن إنت��اج الفن��ون الدرامي��ة والركحي��ة 
بال��كاف ومس��رحية "النش��از" جلمعي��ة ق��زح اإلب��داع وع��رض جتلي��ات بعن��وان "بأنق��ص كلمة" 
م��ن تق��دمي رابع��ة جالل��ي وض��و حم��زة خل��ف الل��ه وناج��ي الش��ارني بقاع��ة محم��د ب��ن عثم��ان.

كم��ا يش��ارك ع��رض جتلي��ات آخ��ر بعن��وان "وجيع��ة" ملؤي��د غزوان��ي وآمن��ة كوك��ي وع��رض 
كم��ا  باجلريص��ة  الثقاف��ة  وب��دار  املس��راطي  الصحب��ي  الثقاف��ي  باملرك��ب  "هبل��ة"  موس��يقي 
الركحي��ة. للفن��ون  الس��نابل  جمعي��ة  تق��دمي  م��ن  النواثي��ر"  "ف��ارس  مس��رحية  تع��رض 

ومبقهى مس��رح الشمال بتاجروين تعرض مس��رحية "الدرويش وس��راق القصر" من تقدمي شركة 
يوغرطة لإلنتاج والتوزيع الفني، مسرحية "املزمار السحري" من تقدمي مركز الفنون الدرامية والركحية 
بالكاف وجتليات "خفق طار" من تقدمي بسمة يونسي و"من أنا" لسمير العباسي. وأخيرا جند عرضني 
حكواتي )فداوي واحلجاي( ملنذر اجلبابلي وعرض موس��يقي من التراث الكافي لفرقة محمد القلمامي. 

"طواسني" و"املارون" من باقي اجلمهورية
أم��ا العروض األخرى فتت��وزع بني تونس و اجلزائر و املغرب وفرنس��ا وإيطاليا وبلجيكيا وهولندا.

وتتمث��ل الع��روض الت��ي تش��مل باقي ت��راب اجلمهورية في عرض مس��رحي م��ن إنتاج ش��ركة فنار 
لإلنت��اج بعن��وان "ن��اس" ومس��رحية "طواس��ني" حلاف��ظ خليف��ة م��ن إنت��اج ش��ركة ف��ن الضفتني 
وعرض موس��يقي بعن��وان "عالش ال" من إنتاج توانس��ة ميديا س��رفيس، كما جند عرض مس��رحية 
"الدينص��ورات" م��ن تقدمي املرك��ز الوطني لف��ن العرائس ومس��رحية "املارون" من تق��دمي اجلمعية 
التونس��ية للفنون الركحية وعرض حكواتي حملمود عبد النبي وجتليات "لالّ عيشة" لصابر السبتي.

أنتيغون ال متوت من اخلارج
بالنس��بة للع��روض األجنبية 
س��يتم جلب عدد ال ب��أس به من 
وراء البح��ر، فنس��جل ف��ي هذه 
ال��دورة حضور مس��رحية "بو 
زن��زل" م��ن اجلزائ��ر وع��رض 
موس��يقي م��ن بلجي��كا وعرض 
"ترانزيت" من هولندا وورشة 
مسرحية من إيطاليا وعرض من 
فرنس��ا بعنوان "األبكم وعامل 
"م��دام  ومس��رحية  احلديق��ة" 
و"ارح��ل  املغ��رب  م��ن  آم��ال" 
أنتغ��ون ال متوت" م��ن إيطاليا.

ورشات في املسرح 
والغرافيتي

إل��ى جانب كل ه��ذه العروض 
املسرحية تشهد الدورة احلالية 
ورش��ة آلناّ س��رلنقا من إيطاليا 
أيام 24 و25 و26 مارس احلالي 
الغرافيت��ي  ف��ن  ف��ي  وورش��ة 
مبش��اركة مجموعة م��ن الطلبة 
مع ورش��ة الفن��ون التش��كيلية 
فاطم��ة  األس��تاذة  تأطي��ر  م��ن 
عم��ارة يوم��ي 25 و26 مارس.

الكاف تعيش أربعة أيام من الحلم
البرنامج المفصل لتظاهرة 24 ساعة مسرح :
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صوت الوطن

وإن كنت أعتبر السيد حمادي اجلبالي 
املس��ؤول األول عن فش��ل احلكومة 
املستقيلة، فإنه من املهم العودة إلى ما 
صرح به بتاريخ، 12 جانفي 2013، 
جلريدة الشرق األوس��ط ]1[ قائال: 
"يجب أن نص��ارح ش��عبنا... وكان 
هناك خطأ ف��ي التقييم قبل الوصول 
إلى احلكم...". ال يتحدث الرجل هنا 
عن رأي��ه اخلاص في تص��ور احلكم 
وتقيي��م األوضاع وإمن��ا األرجح أن 
يعب��ر بذلك ع��ن تصور حزب��ه، وهو 
األمن العام حلركة النهضة احلاكمة. 
قد تتب��رأ النهض��ة وأتباعها )املؤمتر 
والتكت��ل( م��ن تصريح��ات اجلبالي 
بعض أن صار من املغضوبن عليهم، 
على األق��ل ظاهريا، ولك��ن املعطيات 
على األرض تصب في تصديق كالم 
اجلبال��ي ال��ذي كان رجع ص��دى ملا 
كررته املعارضة منذ أش��هر وملا كان 
يختلج في نفس التونسين. االستفاقة 
كانت متأخرة وفاقدة للفعل واإلرادة 
والدع��م احلزب��ي، كم��ا أنن��ي أرجح 
أن تصريح��ات اجلبال��ي تل��ك كانت 
متهيدا، أو لنقل تهيئة نفسية للشارع 
التونسي، لتقبل مشروع االستعمار 
ال��ذي كان يطبخ على ن��ار هادئة من 
قبل الترويكا وحلفائها )صندوق النقد 
الدول��ي وق��وى رأس امل��ال العاملي(.

السيد العريض، في عرضه املسرحي 
الهزي��ل أمام املجلس التأسيس��ي، لم 
يس��تخلص الِعبر ولم يصارح نفسه 
وحزبه والش��عب ولم يح��اول تقييم 
أداء احلكومة السابقة والوقوف على 
أخطائها وس��بل جتاوزه��ا، حتى أن 
املتمع��ن ف��ي اخلطاب يالحظ بيس��ر 
غلب��ة الثني عل��ى احلكومة الس��ابقة 
والتأكيد على "مواصلة" )على لسان 
العري��ض( مجهودات "الس��ابقن".

وإن نالت احلكوم��ة أغلبية األصوات 
حتت قبة ب��اردو فإنها ل��م ولن تنال 
ثقة الش��عب، خاصة عندم��ا يقتصر 
اخلط��اب على إعالن نواي��ا، بال روح 
وال مضم��ون، لُدغنا منه في أكثر من 
مرة )إعالن نواي��ا الترويكا في بداية 
التحالف ثم اإلعالن، يوم 15 أكتوبر 

23 جوان  التوافق على  2012، ع��ن 
2013 كتاري��خ لالنتخابات، لتذهب 
الوع��ود بع��د ذل��ك أدراج الري��اح(.

ووسط هذا الضباب الكثيف املصطنع، 
والذي زاده غموض الرؤية واخلطاب 
ضبابي��ة، وف��ي الوقت الذي تس��تعد 
فيه ق��وى الثورة املض��ادة املتنازعة، 
احلالي��ة  الس��لطة  ف��ي  واملتمثل��ة 
)الترويكا( وبقايا النظام القدمي )النداء 
وم��ا لف لف��ه(، كل بطريقت��ه، إلعادة 
تشكيل القدمي واستنساخ االستبداد 
مبسوغات مختلفة، مستمدة شرعيتها 
من رض��ا القوى اخلارجي��ة واملالية، 
على قوى الث��ورة أن حتدد أجندتها، 
الت��ي متليها الث��ورة، وأن تن��زل إلى 
الشارع حلسم امللفات املسكوت عنها:

1- الشهداء والجرحى 
والجيش الوطني:

الب��د م��ن إحال��ة ملف��ات الش��هداء 
العدل��ي  القض��اء  واجلرح��ى عل��ى 
املدني وس��حبه من مؤسسة القضاء 
العسكري الذي يعتبر قضاء استثنائيا 
ال ميكن أن ينصف املدنين وهو متهم 
وحاكم في ذات الوقت. كما أنه حرّي 
برئيس اجلمهورية )إن صح التعبير( 
أن يوقف العمل بقانون الطوارئ الذي 
أنه��ك جيش��نا الوطن��ي األب��ي حتى 
يتس��نى جلنودن��ا املنهك��ن الرجوع 
إلى ثكناته��م واس��ترداد جاهزيتهم 
وحتس��ن متركزه��م عل��ى احل��دود 
ف��ي ظل التهدي��دات األمني��ة العديدة 
م��ن تهريب للس��الح وتدف��ق الفرق 

اإلرهابية.
كما أن القضاء العدل��ي املدني وحده 
مؤه��ل إلنص��اف ش��هدائنا األب��رار 
واجلرحى الذين قاسوا الويالت وآن 
األوان أن ينال��وا م��ا يس��تحقونه من 

رعاية ورد لالعتبار ماديا ومعنويا.
2- العنف السيايس -اغتيال 

الشهيد شكري بلعيد-:

الضغ��ط م��ن أج��ل إماطة اللث��ام عن 
كل حيثي��ات اجلرمية والكش��ف عن 
هوي��ة القتلة واملخطط��ن واخللفيات 
ومص��در املوارد ومقاض��اة الفاعلن 

واملخطط��ن املباش��رين وكذل��ك غير 
املباشرين من املسؤولن السياسين 
واحلكومين، وأولهم رئيس حكومة 
االلتفاف الثانية، حيث تساهل هؤالء 
ف��ي  التعاط��ي مع العنف السياس��ي 
والتحريض على االقتتال واالحتراب 
واالستخفاف بالتهديدات التي تلقاها 

الشهيد.
إذ ال ميك��ن تصور إج��راء انتخابات 
حرة، شفافة ونزيهة في ظل التوظيف 
السياسي للدين واملس��اجد وما نتج 
ع��ن ذلك م��ن تأزم. وأش��ّك ف��ي نية 
احلكومة حتييد دور العبادة وحماية 
الدي��ن م��ن التط��رف والغل��و. فكيف 
حلكوم��ة العري��ض أن تتعاطى مثال 
مع "الداعية" البشير بن حسن الذي 
اس��تمات في الدفاع عن "الش��رعية 
و"اإلس��الم" ف��ي ش��ارع احلبي��ب 
بورقيبة جنبا إلى جنب مع الغنوشي 
والبناني واللوز؟ كيف ستتعاطى معه 
وهي مدينة لهذا "الداعية"، سعودي 
التكوين وهابي املشروع، والذي دعا 
من منابر املس��اجد إل��ى اجلهاد ضد 
"املاركسين" و"الشيوعين" )على 
حد قوله( في أعقاب أزمة االحتاد العام 
التونسي للشغل الذي لوح بإضراب 
عام. وال أرى في هذا اإلطار مناصا من 
التحقيق مع كل من ثبتت ضدهم، ميينا 
ويس��ارا، تهمة التكفير أو التحريض 
عل��ى العنف وس��ن قوان��ن صارمة 
جترم التكفير والتحريض على العنف 

في املساجد.
3- الفساد املايل والفساد 

السيايس: 
الضغ��ط م��ن أج��ل كش��ف احلج��م 
احلقيقي للفس��اد املالي والسياس��ي 
الذي نخ��ر الدولة، وما ي��زال، طوال 
احلقبتن البورقيبي��ة والبنعلية، ولن 
يتحق��ق ذل��ك دون التفكي��ك الفعل��ي 
جلهاز البوليس السياسي للكشف عن 
أرش��يفه كامال في إطار جلنة وطنية 
مس��تقلة يش��رف عليه��ا أكادمييون 
وقضاة يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة 
واحلياد. بالتوازي، ال ميكن أن يصبر 
الش��عب على السياس��ات الالّشعبية 

ويتحمل مسؤولية األزمة االقتصادية 
التي أفرزها النهج الرأسمالي التبعي 
املنته��ج قبل وبعد الثورة، ال ميكن أن 
يواص��ل الكادح��ون التضحية بقوت 
أبنائهم أمام اس��تفحال الفساد املالي 
وع��ودة رم��وزه م��ن الب��اب الكبير. 
لذل��ك توج��ب الكش��ف ع��ن ش��بكة 
رؤوس األموال، احمللي��ة واألجنبية، 
املتواطئة في هذا الفس��اد. إذ س��كت 
العريض عن الفس��اد املالي وخاصة 
املال السياس��ي واختراق السياس��ة 
واألح��زاب م��ن ط��رف ه��ذه القوى، 
الداخلية واخلارجية، والتي كانت من 
العناصر املوجهة النتخابات 2011، 
إذ أحدثت تش��ويها واختالال للمشهد 
السياسي وللتوازن بن أحزاب املال 
)أحزاب الس��لطة اجلديدة( من جهة، 
واألح��زاب الت��ي أب��ت إال أن تك��ون 

صادقة مع الشعب.
4- غالء املعيشة، املنوال 

االقتصادي واملديونية 
الخارجية: 

وعيا منها بأن ساعاتها باتت معدودة، 
كثف��ت حكومة الكومن��دوس األولى، 
حكومة مهمات صندوق النقد الدولي، 
في األش��هر األخي��رة )وخاصة منذ 
2012(، املش��اورات م��ع  نوفمب��ر 
األط��راف األجنبي��ة )صن��دوق النقد 
الدولي واالحتاد األوروبي خاصة(، 
لتض��ع اللبن��ات األخي��رة ملش��روع 
"إص��الح" هيكلي سيس��ّرع نس��ق 
ارتهان اقتصادنا الوطني لرأس املال 
العاملي وميهد لتفكيك الدولة والقطاع 
العام على حساب الطبقات املسحوقة. 
وملا مل��س صندوق النقد الدولي بداية 
نهاية صالحية الفريق اخلاص األول، 
خلص إلى مخطط بديل يغير الش��كل 
ويبق��ي على املضم��ون. وهن��ا، على 
القوى الوطنية والدميقراطية أن تتفطن 
إلى هذا اخلطر وأن تهّب من أجل الدفع 
إلى إلغاء كل االتفاقيات اإلطارية التي 
عقدتها حكومة الترويكا وكذلك التخلي 
ع��ن السياس��ات الالش��عبية الرامية 
إلى استرضاء القوى اخلارجية على 
حساب الشعب وصوال إلى جتميد دفع 

الديون والشروع في التدقيق فيها.
لقد تعمدُت ربط غالء املعيشة واملنوال 
االقتص��ادي باملديوني��ة اخلارجي��ة، 
ذلك أن احلكوم��ات املتعاقبة، الفاقدة 
للمش��اريع السياس��ية، دأب��ت عل��ى 
التداين األعمى لتوفير السيولة الالزمة 
لبسط احلكم وإسكات األفواه حلن، 
أي أن الش��عب املس��كن يقترض من 
أج��ل حكم التروي��كا... وهو ما يخلق 
حلقة مفرغة للتداين من أجل تس��ديد 
الدي��ن وِرباه ال من أج��ل خلق الثورة 
ومواطن الشغل )أنظر مقال األستاذ 
االقتص��ادي محمد مب��روك ]2[، مع 
حتّفظي على سكوت الكاتب عن تواطؤ 

الترويكا(.
إن انصياع الترويكا ألجهزة اقتصاد 
الس��وق )صندوق النق��د الدولي وما 
لف لفه( وأسلحتها كوكاالت الترقيم 
االئتمان��ي )والتي كن��ت قد كتبت عن 
أصولها التاريخية ودورها املش��بوه 
]3[( ه��و جرمي��ة ف��ي ح��ق الوط��ن 

والثورة وجب التراجع عنها عبر:
األس��عار  الزيادة في  • التراجع عن 
وتكثي��ف املراقبة ومقاومة ش��بكات 

االحتكار وتهريب السلع.
•  جتميد دفع الديون خلمس سنوات 
متتالي��ة عل��ى األق��ل حت��ى يتس��نى 
الش��روع ف��ي التدقي��ق ف��ي دي��ون 
العهدين البائدين، وجتدر اإلشارة أن 
حكومة القوات اخلاصة 1 سبحَقت دفع 
600 مليون دينار في أواسط فيفري، 
وكان ذلك حلقة م��ن حلقات املناورة 
املقيتة، ذلك أن��ه مت إيهام الرأي العام 
بأن هناك أزمة قد تعيق خالص رواتب 
املوظفن وأن بي��ع األمالك املصادرة 
وف��رت 600 ملي��ون دينار! خلالص 
الروات��ب. احلقيق��ة ه��و أن األزمة ال 
تع��دو أن تكون إال مجرد صنع خيال 
الترويكا ومت توجيه األموال املصادرة 
)إن وجدت( لتسديد الديون وإرضاء 

صندوق النقد.
اإلطاري��ة  االتفاقي��ات  كل  إلغ��اء   •
وخاصة اتفاقية الش��ريك املتميز مع 
االحتاد األوروبي ومشروع اإلصالح 
الالش��عبي لصن��دوق النق��د الدولي 
واملن��درج ضم��ن مخطط الياس��من 
الصهيون��ي االس��تعماري املعروف 
أيض��ا مبش��روع قمة دوفي��ل )أنظر 
صفحة 16 م��ن الوثيقة ]4[( والذي 
كان اجلبال��ي اس��تحث األوروبي��ن 
على التسريع في تفعيل وعوده ]5[. 
كما يتوجب إلغاء كل استتباعات هذه 
املشاريع الهدامة )كمجلة االستثمار 
اجلديدة ]2[، ومشاريع تفكيك الدولة 
كمشروع السماء املفتوحة...(. ويكفي 
أن نتمعن في الصورة البيانية أسفله، 

لكــم حكومتكـــم ولنـــا ثـــورتـــــــنا
كتب الكثير في ش��أن أطول حتوير وزاري وأكثره إضجارا للنفوس وللش��عب املوزور... يطول احلديث في تفاصيل هذه 
األزم��ة املفتعلة والتي ال تعدو أن تكون حلقة من حلقات سياس��ة التحيل التي تنتهجه��ا الترويكا، وما تزال، والتي كنت قد 

كتبت عنها في صوت الشعب بتاريخ 28 فيفري 2013 حتت عنوان: »النهضة، دروس في التحيل السياسي«.
أم��ا اآلن وقد متخض اجلبل ليلد استنس��اخا للقدمي على أس��اس إرض��اء احللفاء واإليهام بالتغيير، اآلن وقد س��قطت جّل 
األقنعة وأخذت ماكينة الثورة، املس��تمرة رغم كيد الكائدين، تفرز الغث من الس��مني واملنحاز لقضايا الثورة من املتآمرين 
عليه��ا، فاألْولى بق��وى الثورة أن ترّكز على ما هو مهم وأه��م فيما تبقى من مرحلة انتقالية تفصلن��ا عن موعد االنتخابات، 
انتخاب��ات أق��رب إلى عال��م الغيب من الواقع ول��م تتوفر بعد على الش��روط املوضوعية للنجاح في كن��ف التنافس النزيه 

والسلمي والعادل.
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صوت الوطن

       
بقلم : أيوب المسعودي

لكــم حكومتكـــم ولنـــا ثـــورتـــــــنا
والتي استخرجتها من وثيقة مخطط 
الياسمن )أنظر صفحة 16 من الوثيقة 
]4[(، لنالحظ أن الوثيقة قبرت تاريخ 
20 مارس 1956 بينما ذكرت تاريخ 
دستور عهد األمان )1861( الذي مهد 
لالستعمار وكذلك اخلطاب التطبيعي 
االنهزامي لبورقيبة في أريحة س��نة 

.1965
إن جتميد تس��ديد الديون سيس��مح 
بتوجيه هذه األموال إلى االستثمار في 
املناطق الداخلية ودعم الفئات واجلهات 
املفقرة. ولنا في التاريخ عبر، إذ يكفي 
أن نذك��ر مثال األرجنت��ن التي كانت 
إحدى ضحايا "معاهدة واش��نطن"، 
فرغم أنها كان��ت، طوال العقد األخير 
م��ن الق��رن املاضي، التلمي��ذ النجيب 
املنصاع ملؤسس��ات اقتصاد السوق، 
حتت والية الرئي��س كارلوس منعم، 
إال أن شهر العسل سرعان ما انفض 
]6[ في أعق��اب األزم��ة االقتصادية 
العاملية التي عصفت في أواخر القرن 
املاض��ي والت��ي أدخل��ت االقتص��اد 
األرجنتين��ي إلى اإلنعاش وأس��همت 
في تأزمه احلاد سنة 2002 دون أن 
يس��عفها صندوق النقد الدولي الذي 
طلب منها تسديد الديون، عالوة على 
فرض برنامج تقشف ال إنساني حتت 
مسوغ "اإلصالح الهيكلي"، وهو ما 
دفع احلكومة اجلدي��دة إلى االنحياز 
للش��عب األرجنتين��ي واالمتناع عن 
تسديد الديون، ما كان له الفضل في 
تعاف��ي االقتص��اد األرجنتيني الذي 
جنح طوال ثالث سنوات متتالية في 

حتقيق نسبة منو مبعدل 8 %.
وحتى ال أتهم بالش��عبوية واملزايدة، 
فإنني أعتبر أن التقشف أمر ضروري، 
على أن يخضع لسياسة شعبية حكيمة 
وعادل��ة وعلى أن تب��دأ من أعلى هرم 
الثورات وكبار املسؤولن في الدولة 
بتقلي��ص ع��دد الس��يارات اإلداري��ة 
واالمتيازات )البنزين، منح الكساء...( 
ومصاريف الس��فرات والزيارات... 
كما يكون التقش��ف احلكي��م لصالح 
الفئ��ات احملروم��ة عب��ر االمتناع عن 
توري��د الكمالي��ات أو ف��رض أداءات 
إضافي��ة عليه��ا تخص��ص لصندوق 
اجتماعي تنم��وي )ال صندوق الدعم 
ال��ذي يس��تنزف الطبق��ات الكادح��ة 
لصالح كبار املستهلكن من األثرياء( 
يكون موجها للفئات واجلهات الفقيرة.

5 - اإلعالم - القضاء - 
الدستور - االنتخابات:

وهي أيض��ا ملفات ش��ديدة الترابط، 
التصريح��ات  الش��عب  س��ئم  لق��د 
املتتالي��ة واملتضارب��ة ح��ول تاري��خ 
االنتهاء من كتابة الدس��تور والولوج 

إل��ى االنتخاب��ات، وهو ما أس��هم في 
زعزعة ثقة املواطنن في نوابه.

أم��ا عل��ى مس��توى املضم��ون، ف��ال 
أم��ل ف��ي اخلروج بدس��تور ش��عبي 
دميقراط��ي ما لم تتخ��ّل النهضة عن 
منط��ق دس��تور "األغلبي��ة" لتغل��ب 
مطال��ب الث��ورة التي ن��ادت باحلرية 
والعدالة االجتماعية على مش��روعها 
العقائدي. إذ لم يتوفر الدس��تور، في 
نس��خه األخيرة، على الشروط الدنيا 
التي جتعله يعكس روح الثورة ويبلغ 
رس��التها احلضاري��ة املنادية بتحرر 
التونس��ي وحتقق مواطنته اجتماعيا 
واقتصاديا وسياسيا وإقرار احلريات 
ومأسس��تها. كما أن نص الدس��تور 
يفتقر لبنود ثورية تكون في مستوى 
التضحي��ة الت��ي قدمها الش��عب وما 
كلفه هذا املجلس التأسيس��ي من مال 
وصداع، واقترح أن نستلهم في عدد 
م��ن املج��االت، ما ج��اء في دس��تور 

فنزويال مثال :
• في السيادة السياسية واالقتصادية: 
بناء على ما س��بق، ميكن اإلقرار بأن 
أهم حتد وطني نواجهه اليوم هو بناء 
الدولة الوطنية الدميقراطية املستقلة، 
وميك��ن االقت��داء، ف��ي هذا الش��أن، 
بالدس��تور الفنزويلي في فصليه 12 
و 13 ]7[، املقّرين بالس��يادة املطلقة 
للدولة والشعب على املوارد الطبيعية 
الس��طحية منها والباطنية وبتحجير 
إقام��ة قواع��د عس��كرية أجنبية على 
الت��راب الوطن��ي. وأقت��رح أن يس��ن 
قانون يلزم السلطة التنفيذية بتقدمي 
أي مشروع اقتراض أو تسديد ديون 
أو إستثمار أجنبي أمام مجلس النواب 
ويس��مح لن��واب الش��عب بتعطيل��ه 
)املش��روع( إذا ارت��أوا في��ه إضرارا 
مبصلح��ة الوط��ن أو س��يادته عل��ى 
أن يس��مح ملجلس الن��واب، في حالة 
األزمات والطوارئ، بإقرار إجراءات 
استثنائية سيادية كتجميد دفع الديون 

ألجل محدد.
• في العدالة االجتماعية: التنصيص 
صراح��ة، في ن��ص الدس��تور، على 
واج��ب الدول��ة في وضع سياس��ات 
تك��رس التميي��ز اإليجاب��ي لصال��ح 

الفئات واجلهات الفقيرة.
هذه حلول عملية حلل امللفات احلارقة 
التي تشغل الشارع والكادحن والتي 
يجب أن تق��ود الثورة. أم��ا املعطيات 
املوضوعي��ة والذاتي��ة عل��ى األرض 
فال تبشر بتغيير على مستوى عقلية 
احلك��م والتس��يير. فعل��ى املس��توى 
الذاتي، تتوجه احلكومة )التي تسيطر 
عليها حرك��ة النهضة( نحو مزيد من 
التصلب والتفرد، وهو ما نقرؤه على 

مستوى التركيبة اجلديدة التي كافأت 
الفاش��لن عبر ترقية البحيري بتوليه 
أكثر املناصب إستراتيجية كمستشار 
سياسي لرئيس احلكومة ويدير بذلك 
العملية السياسية برمتها من الكواليس 
وهو الرجل الذي ضرب مرفق العدالة 
وعطل إصالحه. كما متت ترقية السيد 
وزي��ر الداخلية، وزير حتزيب وزارة 
الداخلي��ة وأدجلته��ا، وزي��ر 9 أفريل 
والعم��ران والرش واغتيال الش��هيد 
ش��كري بلعيد، وهي كله��ا ملفات لم 
حتس��م أو مت التالع��ب به��ا. كل هذا 
دون احلديث عن التحاق إسالموين 
متش��ددين على رأس أكثر الوزارات 
حساس��ية. هذا إلى جان��ب االحتفاظ 
بوزي��ر الش��ؤون الدينية ال��ذي ترك 
احلبل على اجلرار لتس��تباح املساجد 
واملكفري��ن  احملرض��ن  قب��ل  م��ن 

واملتاجرين بالدين.
ف��إن  املس��توى املوضوع��ي،  عل��ى 
طريق��ة إدارة التف��اوض الت��ي عملت 
مبنط��ق اقتس��ام الكعك��ة والتنفي��س 
عل��ى التروي��كا بتوزيع الفش��ل على 
حس��اب البرنامج هي خير دليل على 
أن الترويكا لم تستوعب الدرس ولم 
ت��ِع بعد عم��ق األزمة وحّدته��ا، وهو 
م��ا يب��ن عجزها ع��ن قي��ادة الثورة. 
كما ال أمل في مقاومة الفس��اد املالي 
والسياس��ي في ظل مساعي النهضة 
احلثيثة من أجل إعادة تشكيل القدمي 
ب��أدوات التجمع املنح��ل من رجاالت 
وأموال وش��بكات فس��اد. ل��كل هذه 
األسباب مجتمعة، أقول صوتوا على 
هذه احلكومة بسرعة وارحمونا، لكم 
أجندتكم ولنا أجندتنا، لكم حكومتكم 

ولنا ثورتنا، والثورة ال تنتظر.
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المجلس الجهوي بوالية باجة  
اتمام اشغال تهيئة و تعبيد بعض و المسالك

التابعة لوالية باجة 
 )في نطاق البرنامج الجهوي للتنمية لسنة2011(

إعالن طلب عروض وطني رقم 2013/23
يعلن   الوالي ، رئيس املجلس اجلهوي بباجة  عن  إجراء طلب عروض إلمتام اشغال 

تهيئة 
و تعبيد بعض  املسالك  التابعة لوالية باجة  مقسمة الى ثالثة  اقساط:

فعلى املقاولني املرخص لهم في  اختصاص ط 0 صنف 1  أو أكثر، او ط ش م 0 صنف 
1 او اكثر ،  والراغبني في املشاركة أن يتصلوا باالدارة اجلهوية للتجهيز بباجة  وذلك 

أثناء التوقيت  اإلداري للحصول على اإلرشادات وسحب ملفات املشاركة  .

 تقديــــم العروض  :
  تقدم العروض طبقا ملا هو منصوص عليه بالفصل الرابع من كراس ش��روط طلب 
الع��روض مرفقة بضمان وقتي بقيم��ة   )الصكوك غير مقبولة ( صاحلة ملدة 90 يوما 

ابتداءا من اليوم املوالي آلخر اجل لقبول العروض .

مالحظة هامة  :  تعفى املؤسس��ات الصغرى و املتوسطة من تقدمي الضمان الوقتي  
عند املشاركة في الصفقات العمومية 

و تعتب��ر مؤسس��ة صغرى او متوس��طة كما مت تعريفها باالمر ع��دد 3158-2002  
)الفص��ل 117 ثالث��ا –فقرة ثانية جديدة- ال��وارد باالمر ع��دد 3505 2008-  املنقح 
لالمر 2002-3158 ( املؤسس��ة الناشطة و املؤسسة حديثة التكوين املتحصلة على 

املصادقة من 1 الى 4 طبقا للتراتيب اجلاري بها العمل .
  ارســــال العروض   :  

يتم  تضمني العرض الفني و العرض املالي في ظرفني منفصلني و مختومني يدرجان 
مع الوثائق اإلدارية و الضمان الوقتي املطلوب حسب صنف املقاولة   في ظرف ثالث 

خارجي يختم و يكتب عليه  عبارة:
" ال يفتح طلب عروض عدد 2013/23 يتعلق بامتام اشغال  تهيئة و تعبيد بعض 
املس��الك التابعة لوالي��ة باجة )في نطاق البرنامج اجلهوي للتنمية لس��نة 2011 (–•

قسط عدد :.... " .
  و يتم توجيهه  عن طريق البريد مضمون الوصول او بالبريد السريع باسم  السيد 
والي باجة او يودع مباشرة مبكتب الضبط بالوالية مقابل وصل ايداع يتسلمه املعني 

فورا  .  
يك��ون آخ��ر أجل لقب��ول الع��روض ي��وم2013/04/22  على الس��اعة   العاش��رة 

صباحا- ختم مكتب الضبط  بالوالية   هو الذي يؤخذ بعني اإلعتبار.
 مع العلم ان جلس��ة فتح العروض علنية و بحضور جميع املش��اركني الراغبني في 
ذلك  مبقر والية باجة     يوم 2013/04/22 على الساعة العاشرة و النصف صباحا. 

مالحظة : يقع نشــر اعــالن  طلب العروض بموقع الواب الخــاص بالصفقات العمومية و 
ذلك بالتوازي مع نشره بالصحف .

- يلغى كل عرض ال يلتزم بشروط هذا اإلعالن.
- يبقــى العــارض ملتزما بعرضه لمدة 90 يومــا بداية من اليوم الموالــي الخر اجل لقبول 

العروض و ذلك بمجرد تقديم العرض .
لمزيد من التوضيح يمكن اإلتصال باإلدارة الجهوية للتجهيز بباجة – اإلدارة الفرعية 

للجسور و الطرقات  
– الهاتف )300 456 78 أو 583 456 78(

القسط 
الطول  الطريق او المسلكعدد

الموقع)بالكلم(

01
- مسلك البراكتية  ،عين الكحل  

- مسلك بطرية 2
 1.5

-
-باجة الشمالية  

-باجة الجنوبية

-مسلك عين الدفالي – جبل 02
تيبار4.0 الغربي -الدرادرية  

-انجاز القسط الثاني من مسلك 03
نفزة5.0المناصرية بعمادة طبوبة

القسط عدد3القسط عدد2القسط عدد1
4000 دينار4000 دينار4000 دينار
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رأي

نش��رت جريدة الفجر، لس��ان حركة النهضة، ف��ي عددها 101 
الصادر يوم اجلمعة املواف��ق ل� 15 مارس 2013 مقالن، األول 
عنوانه: "داعية الشذوذ والدعارة في ضيافة العلمانين"، والثاني 
عنوانه: "س��الم األبي��ض وزيرا للتربية.. ه��ل يتلقف القوميون 
الرس��الة؟" ... بالنسبة للمقال األول، لن ندخل في لعبة التقييم 
األخالقوي ولن ننساق وراء مثل هذه اخلطابات التي ترمي إلى 
إثارة تناقضات جانبية تهدف إلى تغذية االستقطاب اإليديولوجي 
- احلزبي املغلوط املوّجه نحو املجتمع، وإلهاء العامة عن األهداف 
احلقيقية لثورة الفقراء... من جهة، ميكن اعتبار هذا املقال  خطأ 
سياسيا أو باملعنى األصح خطأ حزبيا باعتبار أن حركة "النهضة" 
تراهن اليوم على ما يسمى "حتالف" إسالمي- علماني للبقاء في 
احلكم على املدى املتوسط والبعيد، إذ طاملا تغنى "الشيخ" راشد 
الغنوشي بهذه التجربة مؤكدا على مزاياها في إحالل "الوفاق" 
الوطني ومواصلة املسيرة الوطنية "املوّفقة". ففي نوفمبر املاضي 
كّرم املعهد امللكي البريطاني للشؤون الدولية )تشاتهام هاوس( 
كال من رئيس الدولة منصف املرزوقي وراش��د الغنوشي زعيم 
النهض��ة، تقديرا جلهودهما في قي��ادة جتربة التحالف والتآلف 
بن "اإلس��المين" و "العلمانين" ) (... من جهة ثانية، ميكن 
اعتبار هذا املقال حركة تكتيكية – حزبية للمس��اهمة في تعميق 
االنقسام الوطني، وخلق تناقضات تهدف إلى احليف باألهداف 
التي انتفض من أجلها التونس��يون ضد نظ��ام بن علي. فالغرب 
والواليات املتحدة أظهروا حرصا مش��بوها على تشجيع جتربة 
الوفاق "اإلسالموي – العلمانوي"، هذه التجربة التي لن تكون 
س��وى ذريعة إلحالل "اس��تقرار" مغلوط يهدف إلى احملافظة 
على مصالح الغرب على حس��اب مصالح التونس��ين، وضمان 
استمرارية نفس السياسات االجتماعية - االقتصادية، في لعبة 
تقوم إلى إرضاء األطراف اإليديولوجية األوسع اجتماعيا، وذلك 

عبر إشراك ممثليها السياسين في احلكم من أجل غّم املضامن 
الوطني��ة - االجتماعي��ة – االقتصادي��ة التي انتف��ض من أجلها 
التونس��يون، وجع��ل العملية السياس��ية فارغة م��ن مضامينها 
االجتماعي��ة والوطنية... من جهة ثالثة، ميك��ن اعتبار هذا املقال 
عملية ممنهجة لكسر االستقطاب اإليجابي الذي ساد في األشهر 
األخيرة على أُسس مضامن وطنية – اجتماعية حقيقية، بعد أن 
استفاق الرأي العام نسبيا واكتشف املغالطات التي كانت سائدة 
باسم الدين والتي تقوم على التوظيف االنتهازي ملفهوم الهوية، 
والق��راءات اخلبيثة لبراءة النص الدين��ي... وميكن أيضا اعتبار 
هذا املقال وس��يلة إللهاء التونسين مبا فيهم أنصار "النهضة" 
عن املولود اجلديد الذي ازدان به بيت "النهضة" ومشتقاتها في 
املدة األخيرة، هذا املول��ود املتمثل في حزب املبادرة الذي يقوده 
"التجمعي" الس��يد كم��ال مرجان. فلطاملا ص��ّدع قادة النهضة 
وحلفاؤه��ا رؤوس التونس��ين باحلدي��ث ع��ن "التجمعين" و 
"األزالم" و "رم��وز نظ��ام بن علي"، وطاملا متعش��وا من مثل 
هذه اخلطابات لربح الوقت، ولتغطية الفشل، ولتغذية استقطاب 
"ث��وري" موهوم. فال داعي لذكر أس��ماء التجمعين ورؤس��اء 
الشعب ورموز نظام بن علي الذين نصبتهم النهضة في هياكلها 
احلزبية وفي مفاصل الدولة، ألن القائمة طويلة وال فائدة من فتح 
هذا باب الذي يصعب إغالقه، فحركة النهضة رفضت مبادرة احتاد 
الشغل بدعوى رفضها احلوار مع "التجمعين" ، وفي املقابل ال 
تتردد في استقطاب التجمعين ورموز الفساد، والتحاور معهم 

عندما يتعلق األمر مبصاحلها احلزبية... 
املق��ال الثان��ي الذي نش��رته "الفج��ر" ، يحمل عنوان: "س��الم 
األبي��ض وزيرا للتربية.. هل يتلقف القوميون الرس��الة؟". هذا 
املقال حمل في طياته تغزال بالقومين من أجل استمالتهم لدخول 
بيت "اإلخوان" لربح ورقة العروبة والقومية، لكن حركة النهضة 

ال عالقة لها باملشروع القومي مبضامينه احلضارية واالجتماعية 
والتقدمية، فهي أقرب إلى خط اإلسالم األطلسي )نسبة إلى حلف 
ش��مال األطلسي(، كما أنها تلعب لعبة احملاور وخدمة األجندات 
اخلارجية بالتنسيق مع الوكيل القطري الذي يسعى بالوكالة عن 
اجلناح االمريكي الصهيو-امبريالي إلى احتواء الثورة التونسية 
وجعلها حتت الس��يطرة. فزيارة حم��ادي اجلبالي إلى الواليات 
املتح��دة قب��ل انتخابات 23 أكتوب��ر 2011، والتي تغزل خاللها 
بإسرائيل ودميقراطيتها، وطمأن األمريكان على أن تونس ستكون 
حليفا "استراتيجيا" للواليات املتحدة األمريكية في املنطقة، تكفي 
لكشف املشروع احلقيقي للنهضة، فالسيد حمادي اجلبالي حتدث 
باس��م تونس ورس��م أجندة واضحة املعالم تقوم على االرمتاء 
بن أحض��ان األمري��كان والصهاينة، في خط��وة أهانت تونس 
وش��عبها وثورتها ) (. فحركة النهضة أرس��ت ثوابت السياسة 
اخلارجية التونس��ية قبل االنتخابات واستغلت الوجدان الديني 
الس��ائد ليكون غالفا يضفي طابع القداسة على هذه السياسات 
التي تعتبر امتدادا لسياسات بن علي... فاإلشكال ال يتعلّق بربط 
تونس لعالقات خارجية، باعتبار أن مصلحة تونس تس��توجب 
ربط عالقات مع كل بلدان العالم )باس��تثناء الكيان الصهيوني، 
طبعا( ، لكن اإلش��كال يكمن في هذه السمسرة واالنبطاح الكلّي 

دون األخذ بعن االعتبار ملصالح تونس وكرامة شعبها...
بع��د دخول كم��ال مرج��ان وغيره م��ن التجمعين بي��ت الطاعة 
"النهضوي��ة" ميكن أن نس��تنبط ف��ي نفس الس��ياق مقاال آخر 
يحمل عنوان: "التجمعيون يدخلون بيت "النهضة".. هل يتلقف 
رموز الفساد الرسالة؟" وذلك على وزن: "سالم األبيض وزيرا 

للتربية.. هل يتلقف القوميون الرسالة؟" ...

يوسف بلحاج رحومة

التجمعّيون يدخلون بيت "النهضة".. هل تتلقف رموز الفساد الرسالة؟

تكاث��رت في امل��ّدة األخيرة على ش��بكات التواص��ل االجتماعي 
املجموعات التي تدعو إلى "حترير تونس من االحتالل العربي" 
وإل��ى "طرد هؤالء احملتلّن اجلدد، ش��اربي بول البعير من بدو 
الصحراء" ، وكّل ذلك على خلفيّة التوّتر السياسي واالجتماعي 
الس��ائد ف��ي تونس وف��ي س��ياق الغض��ب املتزايد ض��ّد حركة 

"النّهضة" وضّد األطراف العربيّة اخلليجيّة التي تدعمها.
األمازيغ أقدم بـ 15 قرنا من الهنود الحمر

ليتذّكر أّوال دعاة االنتماء البربري واألمازيغي أّن الثقافة والعرق 
األمازيغي��ن أقدم من عرق الهنود احلمر ب� 15 قرنا على األقّل.. 
وانظروا ماذا حصل للهنود احلمر في القاّرة األمريكيّة.. هذه ليست 
دع��وة للتيئيس بل دعوة للتعّقل. أنا مثل العديد من التونس��يّن، 
فخور بأصولنا اإلفريقيّة واألمازيغيّة، فخور بتميّزنا، فخور مبا 
ميكن أن نعطيه بفضل طاقاتنا الكامنة للحضارة العربيّة اإلسالميّة 
ولإلنسانيّة جمعاء.. في احلقيقة الجند في أّي بلد عربي ما ُيسّمى 
"ِعرق عربي" صاٍف.. في الّشام هناك الفرجنة الذين جاؤوا في 
عصر الغزوات الصليبيّة وبقوا –حسب بعض الدراسات- ألكثر 
من مائة سنة، حتّى أّن آخر موجة صليبيّة جاءت، وجد أهلها أّن 
أحف��اد املوجة األولى يتكلّمون العربيّة الفصحى وكان عليهم أن 
يتخاطبوا معه��م عبر املترجمن، واختالط األجناس في الش��ام 
ْول القدس هو ال��ذي أنتج ذلك اجلمال الباهر الذي مييّز أهل  وححَ
الش��ام اليوم، وفي العراق هناك العنصر الفارس��ي ثّم العنصر 
الترك��ي واملغول��ي، أّما فيما ُيس��ّمى اليوم "اجلزي��رة العربيّة" 
فهناك العنصر الفارسي والهندي واإلفريقي، وفي سلطنة عمان 
هناك مثال عديد العمانين من أصل زجنباري )جزيرة زجنبار( 
القريبة من سواحل تنزانيا، أّما في مصر فالفراعنة واليونانيّون 
واليهود واألفارقة خاّصة في اجلنوب احملاذي للسودان ، ليسوا 

في حاجة إلى تدليل على وجودهم.
الّلهجة التونسيّة من أقرب اللهجات لّلغة العربيّة

م��ا أردت قوله أّن ما ُيس��ّمى اليوم "بلدان عربيّة" ليس��وا أكثر 
عروبة من تونس، ال من النّاحية العرقيّة وال من النّاحية الثقافيّة 
واحلضارّية، بل بالعكس فهناك عديد الدراسات التي ُتثبت أّن لغة 
التخاطب التونس��يّة هي من أشّد اللّهجات قربا من اللغة العربيّة 
الفصحى، وخاّصة في اجلنوب التونس��ي حي��ث يقول األهالي 
)ترّقبني( وليس )اس��تنّاني(، وكلمة "برشاء" )برشة( أصلها 
عربي فصيح و"الس��نة البرشاء" هي الس��نة اخلصبة الوفيرة 
الّصاب��ة، واالنتم��اء العربي ه��و انتماء ثقافي باألس��اس وليس 
انتماء عرقيّ��ا وال يوجد في حوض البحر األبيض املتوّس��ط أّي 
عرق صاٍف مبا في ذلك اليهود، وهناك حديث معروف للّرسول 
)صلعم( يقول فيه: "يا أيها الناس إن الرب واحد، و األب واحد، 
و ليس��ت العربية بأحدكم من أب وال أم، وإمنا هي اللسان، فمن 

تكلم بالعربية فهو عربي . 
العّجز والنساء ...والعبيد والجبناء

وأن��ا أتذّكر هن��ا حديثا مهّما للس��يّد عبد القادر حّجار، الس��فير 
اجلزائ��ري احلال��ي في تونس ف��ي مؤمتر عقد س��نة 1982 في 
تون��س حول مح��ور "الغ��زو الثقاف��ي اإلمبريال��ي الصهيوني 
للوطن العربي"..قال الس��يّد عبد القادر حّجار في معرض رّده 
عل��ى املعارضن لسياس��ة تعريب التعليم ف��ي اجلزائر رّدا على 
حّجة للطرف املقابل تقول:"ال تكونوا أكثر ملكيّن من امللك.ففي 
الس��عودّية يعرضون األفالم األمريكيّة ب��دون دبلجة..."، فرّد 
عليهم عبد القادر حّجار:"نحن ال نريد اّتباع السياسة السعودّية، 
لو أردنا ذلك الّتبعناها مثال في سياستها البتروليّة التابعة ألمريكا، 

ونحن ال نعتبر اخلليجين أكثر عروبة من عرب ش��مال إفريقيا، 
فمن املعروف أّن فرسان الفتح اإلسالمي الشجعان خرجوا من 
اجلزي��رة العربيّة في أربع موجات متتالية، املوجة األولى ذهبت 
للّشام )س��ورية( واملوجة الثانية ذهبت للعراق، واملوجة الثالثة 
ذهبت إلى مصر.. أّما املوجة الرابعة فقد قدمت إلى شمال إفريقيا 
ولم يبق في اجلزيرة العربيّة إاّل "النّساء والعّجز والعبيد )الذين 

ال يقاتلون( واجلبناء..." 
)الحداثة العربيّة اإلسالميّة( هي الحّل... 

هذا رّدنا على الذين يعتب��رون "عرب اخلليج" أكثر عروبة منّا، 
ول��و كانوا حًقّا عرب��ا ملا طبّقوا ذلك احلصار الهمجي الوحش��ي 
عل��ى العراق الش��قيق ومبثل ذلك احلماس املنقط��ع النّظير حتّى 
وق��ع تركي��ع وتدمير العراق، وه��م اآلن بصدد تدمير س��وريا. 
نحن نرفض إذن سياس��ة االنبطاح والتدمير التي يتّبعها بعض 
"عرب اجلنسيّة" في اخلليج وهم في احلقيقة "عبيد في فكرهم 
وفي سياساتهم"، نحن نقترح أن ننتج في املغرب العربي وفي 
مصر وفي سوريا والعراق منوذجا حضارّيا جديدا حتت عنوان 
)احلداثة العربيّة اإلسالميّة(، وتكون مثاال ملجتمعات حديثة مدنيّة، 
دميقراطيّة، منفتحة ومتس��امحة مع جميع أشكال التعبير الفنّي 
والثقافي الذي يسمح للجميع أن يعبّروا عن ثقافاتهم احملليّة مهما 
كانت أصولها اإلفريقيّة أو األمازيغيّة أو الفرعونيّة أو اآلشورّية 
أوالبابليّة، هذا االنفتاح والتنّوع ال يلغي االنتماء إلى حضن الثقافة 
واحلضارة العربيّة اإلسالميّة، ولكن مع القطع مع ثقافة القرون 
الوسطى ومع التفكير الظالمي املتلّفع برداء التدّين الّزائف ومع 

تبنّي احلداثة الكونيّة املتصاحلة مع التربة الثقافيّة احملليّة.
محسن معتوق 

األصول األمازيغّية ال تلغي االنتماء للحضارة العربّية اإلسالمّية



ماوتسى تونج

إذا أردت أن تتذّوق الكمثرى فال بّد أن تأكلها بنفسك، 
وإذا أردت أن تعرف النظرية والتطبيق ألّي ثورة يجب 

أن تشارك فى تلك الثورة، فكل المعرفة األصيلة تأتي من 
الخبرة المباشرة

كاريكاتور األسبوع

 كاريكاتير ممنوع من النشر

       الفاهم بوكدوس

بالمرصا د

نعي��ش هذه األيام عل��ى وقع تصريحات بقرب اإلعالن عن التش��كيل النهائي 
للهيئة املستقلة لإلعالم السمعي البصري، وكانت تصريحات سابقة أكدت أكثر 
من مّرة أّن األمر سيحس��م يوم 10 ديسمبر 2012 أو14 جانفي 2013، مّما ترك 
انطباع��ا لدى أغلب املهتمني بالش��أن اإلعالمي أّننا أمام تصريحات لالس��تهالك 
واملغالط��ة جعل البعض يجزم أّن هذه الهيئة لن ت��رى النور وأّن هناك مصالح 
تتقاطع من أجل إدامة الفوضى في القطاع وتغليب األجندات السياسّية واملالية 

على ضرورات تعديل القطاع وإصالحه.
وال ش��ّك أّن هذه الش��كوك س��تخّيم على كّل النقاش الدائر حول الهيئة وحول 
مس��تقبلها وس��ُتوحي بأّننا إزاء أمر ش��كلّي لن يضيف ش��يئا للقطاع، وس��ُتفقد 
الكثي��ر األم��ل ف��ي إع��الم س��معي بص��ري متن��وع وتع��ّددي ومهني وس��تدّفع 

اإلعالميني ضريبة أغلى وستحّملهم وحدهم مآسي القطاع وأخطاءه.
ولعّل أهّم األس��باب التي تقف وراء هذا اخللل -إضافة إلى غياب إستراتيجيا 
واضح��ة ف��ي التعامل مع مل��ف إصالح قط��اع اإلع��الم ومالءمته م��ع تطلعات 
الثورة التونس��ّية- هو منطق احملاصصة السياس��ية التي حكمت التعامل معه 
ش��خوصا وآليات في مس��ايرة للتحالفات والتقاطعات احلزبية على مس��توى 
املجلس الوطني التأسيسي واحلكومة، وهو منطق ُيغّيب ماهية الفعل اإلعالمي 
وتش��اركيته واختالفه بنيويا عن طبيعة التش��كيالت السياسية واالقتصادّية 

واالجتماعّية.
وهذا الفهم ال يعني في جوهره سوى أّن الفعل اإلعالمي تابٌع من توابع العمل 
احلكوم��ي يتأثر مبش��اكله واهتزازاته وينقاد بسياس��اته، وبالتال��ي يفقده ما 

قبلّيا شروط االستقاللّية واحليادّية ويرهن حرفيته للمجهول الغامض.
ووف��ق هذا املنطق تكون رئاس��ة اجلمهورية التي فوضها الدس��تور الصغير 
صالحّية التفاوض في هذا امللف قد س��لبت نفس��ها هذا احلّق وأشاعته بني أكثر 
من طرف لتخس��ر النجاعة والس��رعة حت��ت تعلّة التوافق واالنس��جام املفقود، 
وسُتفقد هذه املؤسسة ثقة مرتقبة في أّنها الراعي ملصالح كّل التونسيني مبعزل 
ع��ن توجهاته��م الفكرية والسياس��ّية، وس��يبقى اخل��الف مع النقاب��ة الوطنّية 
للصحافيني التونسيني حول الترشيحني الذين يضمنها لهما املرسوم 116 أحد 
أهّم املش��اكل املزمنة التي ستتعايش معها الهيئة املرتقبة في ظّل احتمال فرض 
األمر الواقع وتهديد النقابة برفع األمر للقضاء وما س��يترّتب عنه من جتاذبات 
ول��ّي أذرع��ة قد ُيّهدد االلتفاف ح��ول الهيئة واالنطالق بها قوّي��ة وموّحدة، وقد 

يصل األمر حّد التفكير في هيئة موازية وإن بتسميات مختلفة.
كما أّن رئاس��ة الهيئة سوف تخلق إشكالّية حقيقّية، فالتعامل معها حلّد اآلن 
يخض��ع لقاعدة احليادّية ال غي��ر وال ُيولي اهتماما جلان��ب التخّصص واملهنّية 

وعامل اخلبرة في إدارة العمل اجلماعي.
فض��روري أن يك��ون الرئي��س املرتق��ب باحثا ف��ي املجال الس��معي البصري 
ومتعّمق��ا في��ه وناش��را لع��دد م��ن الكتاب��ات واإلص��دارات حوله ف��ي تفرعاته 
ومختلف جتاربه، ولهذا لم ُيش��ترط أن يكون قاضيا أو محاس��با، ولعّل اختفاء 
هذا الشرط سيقصف املشروع برّمته وسُيلقي العديد من الشكوك حول شروط 
تكوين��ه ومرامي��ه وس��ُيقنع الكثير أّن ش��رط االس��تقاللّية لم يكن س��وى تعلّة 

إلضعاف هذه اخلّطة ومعبرا لتعومي الهيئة ونصب الفخاخ حولها.
ولع��ّل ق��دوم أعض��اء الهيئة من قطاعات ش��تى س��يجعل أمر جتانس��هم بيد 
رئيس��ها وس��يربط انس��جامهم مب��دى جتربت��ه ف��ي إدارة العمل املؤسس��اتي، 
وهو أمر يتفاوت حضوره في األس��ماء املرّش��حة وعدم التدقيق فيه وتشريحه 

سيجعل التّحكم اخللفي في الهيئة سهال ويسيرا 

مآزق في طريق تشكيل 
هيئة السمعي البصري؟


